


นายกวนิท์  อสิสระวาณชิย์ นางสาวชญานี  แหยมเจริญ นายคมชาญ  โชติวรอนันต์

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ



ที่มาของโครงการ



จากเป้าหมายความท้าทายในปีที่แล้ว

Memorandum of Agreement
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

กบั
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัแห่งชาตลิาว



โครงการทีน้่อมน าหลกัค าสอน

ศาสตรพ์ระราชา สู่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื
มาพฒันาและปรับใช้เพ่ือก่อให้เกดิประโยชน์



ศาสตรพ์ระราชา สู่การพฒันาอย่างยั่งยนื
ข้อ 2 การระเบดิจากขา้งใน

มิใช่การน าความเจริญจากภายนอก เขา้ไปหาชุมชนและหมู่บา้น 
ซ่ึงจะท าใหไ้ม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดยทรงเร่ิมจากส่ิงจ าเป็น
พ้ืนฐาน รวมถึง การใหค้วามรู้ทางวชิาการและเทคโนโลยท่ีี
เรียบง่าย เนน้ การปรบัใชภ้มูิปญัญาทอ้งถิ่น ท่ีราษฏรสามารถ

น าไปปฏิบติัได ้และเกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อ 8 ประหยัด เรียบงา่ย ได้ประโยชนส์งูสดุ
การพฒันาและช่วยเหลือราษฎรทรงใชห้ลกัในการแก้

ปัญหาดว้ยความเรียบง่ายและประหยดั ราษฎรสามารถท าเองได้
หาไดใ้นทอ้งถิ่นและประยกุตใ์ชส้ิง่ทีม่ีอยูใ่นภมูิภาคนัน้ ๆ 

มาแกไ้ขปัญหาโดยไม่ตอ้งลงทุนสูงหรือใชเ้ทคโนโลยท่ีี
ไม่ยุง่ยากนกั



ศาสตรพ์ระราชา สู่การพฒันาอย่างยั่งยนื
ข้อ 10 การมีสว่นร่วม 

ทรงน า “ประชาพจิารณ์” มาใชใ้นการบริหาร เพ่ือเปิดโอกาสให้
สาธารณชน ประชาชน หรือเจา้หนา้ท่ีทุกระดบัไดม้าร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะตอ้งค  านึงถึงความคิดเห็นเก่ียวกบั

เร่ืองท่ีจะตอ้งค านึงถึงความคิดเห็นของประชาชน
หรือตอ้งการของสาธารณชน

ข้อ 19 เศรษฐกจิพอเพียง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
มีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อมามีผลกระทบใด 

อนัเกิดจาก การเปล่ียนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน  
ทั้งน้ีตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบและความ

ระมดัระวงัอยา่งยิง่ ในการท าวชิาการต่าง ๆ  มาใชใ้นการ
วางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน









การเลือกชุมชนเขา้ร่วมในกิจกรรม
มาจากท่ีใดบา้ง



กลุ่มวสิาหกิจชุมชน จ.หนองคาย

ผู้ประกอบการ Odop จาก สปป.ลาว



วสิาหกิจชุมชนหมู่บ้านถ า้เสือ จ.เพชรบุรี

กลุ่มชุมชนบ้านจ ารุง จ.ระยอง



กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบ้านทะเลน้อย จ.ระยอง



แนวคดิในการด าเนินโครงการ

สภาพปัญหาจริงและความตอ้งการ
ของแต่ละพื้นท่ี

การด าเนินโครงการตามความถนดั
ทางดา้นวิชาชีพ

การน าหลกั PDCA มาใชง้าน
นกัศึกษา ใชก้ารแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ระหว่าง นกัศึกษา 
ผูป้ระกอบการ และอาจารย์

ผลงานท่ีสามารถผลิตไดจ้ริง
ยกระดบัมาตรฐาน ผลิตภณัฑ์

บรรจุภณัฑ ์และโฮมสเตยท์อ้งถ่ิน
ใหมี้ความแตกต่าง และน่าสนใจ

ส าหรับนกัท่องเท่ียว เพ่ือตอบโจทย์
ปัญหาของแต่ละทอ้งถ่ิน

กลุ่มวิสาหกิจท่ีมารวมตวักนั จะก่อใหเ้กิด เคร่ือข่าย
ในการแลกเปล่ียนขอ้มูล และสินคา้ ซ่ึงกนัและกนั



Plan Do

Check Action



Plan

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของตวัแทนแต่ละสาขาวิชา
ก่อนการลงส ารวจพื้นท่ี



Plan

การลงส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามความตอ้งการ
ของกล่มวิสาหกิจชุมชน



Plan

การลงส ารวจพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามความตอ้งการ
ของกล่มวิสาหกิจชุมชน



Plan

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งนกัศึกษา และอาจารย์
หลงัการลงส ารวจพื้นท่ีจริง



Do

ขั้นตอนของการตรวจงานการออกแบบในรอบแรก



Do

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง นกัศึกษา 2 ประเทศ ชุมชน
และอาจารย์



Do

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์รับฟังขอ้เสนอแนะ
ของผูป้ระกอบการ พร้อมด าเนินการแกไ้ขปรับแบบ



Do

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์รับฟังขอ้เสนอแนะ
ของผูป้ระกอบการ พร้อมด าเนินการแกไ้ขปรับแบบ



Do

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑฯ์ รับฟังขอ้เสนอแนะ
ของผูป้ระกอบการ พร้อมด าเนินการแกไ้ขปรับแบบ



Do

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑฯ์ รับฟังขอ้เสนอแนะ
ของผูป้ระกอบการ พร้อมด าเนินการแกไ้ขปรับแบบ



Do

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับฟังขอ้เสนอแนะ
ของผูป้ระกอบการ พร้อมด าเนินการแกไ้ขปรับแบบ



Do

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับฟังขอ้เสนอแนะ
ของผูป้ระกอบการ พร้อมด าเนินการแกไ้ขปรับแบบ



น าเสอนผลงาน พร้อมจดัแสดงรูปแบบนิทรรศการ
พร้อมมอบตน้แบบ แบะไฟลต่์าง ๆ เพื่อใหใ้ชง้านจริง

Check



น าเสอนผลงาน พร้อมจดัแสดงรูปแบบนิทรรศการ
พร้อมมอบตน้แบบ และไฟลต่์าง ๆ เพื่อใหใ้ชง้านจริง

Check



น าเสอนผลงาน พร้อมจดัแสดงรูปแบบนิทรรศการ
พร้อมมอบตน้แบบ และไฟลต่์าง ๆ เพื่อใหใ้ชง้านจริง

Check



น าเสอนผลงาน พร้อมจดัแสดงรูปแบบนิทรรศการ
พร้อมมอบตน้แบบ และไฟลต่์าง ๆ เพื่อใหใ้ชง้านจริง

Check



สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการด าเนินโครงการ
และแนวทางการด าเนินโครงการต่อไป

Action



Action



Action

*** ความร่วมมือ ระหว่าง มทร.พระนคร + ม.แห่งชาติลาว + พฒันาชุมชนจังหวดั



Action

การใช้ KM TOOL “การแลกเปลีย่นเรียนรู้” ในทุกส่วนของการ
ด าเนินโครงการ

- การแลกเปลีย่นเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่ (เสนอแนะกิจกรรมและแนวทาง
ในภาพรวม)

- การแลกเปลีย่นเรียนรู้ในกลุ่มย่อย (การปรึกษา การติดต่อสอบถาม 
เพ่ือกลัน่กรองแนวคิด ใหอ้อกมาเป็นช้ินงานหรือผลส าเร็จ)



บางส่วนจากโครงการ
และบางส่วนจากผลงาน















ผลส าเร็จในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลถึงความช านาญของนักศึกษา

วิทยากรใน โครงการ “ Creative Quality 
Development ” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจดัข้ึน

โดย กรมการพฒันาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย



ผลส าเร็จในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลถึงความช านาญของนักศึกษา

การปรับปรุงภูมิทศัน ์และส่ิงก่อสร้าง
ของ วดัพระธาตุบงัพวน จ.หนองคาย
โดยการใชต้น้แบบของนกัศึกษา
ในการเขียนแปลนก่อสร้าง



OTOP
(One Tambon One Product)

ODOP
(One District One Product)

OVOP
(One Village One Product)

ความท้าทายในปีต่อไป


