
โครงการศึกษาเรียนรู้การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน 
--------------------------------------------------- 

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์  
 

๒. สถานภาพของโครงการ   โครงการเดิม  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
 

๓. ชื่อแผนงาน   แผนงานด้านกิจกรรมนักศึกษา  
 

๔. กิจกรรม    กิจกรรมหลัก             กิจกรรมรอง 
     กิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมบูรณาการ 
๕. หลักการและเหตุผล  

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มุ่งเน้น
การพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ  มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา และ
ทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้น า รู้คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบท
สากล 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรฐานที่ ๔            
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการความรู้ การวิจัย หรือการ
บริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน 
ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพ่ิมให้ผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้เห็นความส าคัญของ “การส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน”    
ที่ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสและการเพ่ิมมูลค่าให้กับท้องถิ่น ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็น
การจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อยู่ที่บ้านสามารถมีอาชีพ มีรายได้ โดยผู้จ้างงานจะเป็นผู้จัดส่งงานให้กับ
ผู้รับงานไปท าที่บ้านเมื่อท างานเสร็จแล้ว และส่งคืนงานให้กับผู้จ้างงาน ผู้รับงานไปท าที่บ้านจะได้ค่าตอบแทน
กลับมา ซึ่งลักษณะของการรับงานไปท าที่บ้านจะเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต การใช้วัตถุดิบการผลิตใน
ชุมชน ใช้ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้แรงงานคนในการผลิตมากกว่าเครื่องจักร ไม่ใช้เทคโนโลยี
ซับซ้อน การจ้างงานด้วยวิธีการให้รับงานไปท าที่บ้าน เป็นการจ้างงานนอกระบบ มีลักษณะเป็นงานหัตถกรรม
ครัวเรือน การท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือท้ังหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของ
นายจ้าง การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้านอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือวางมาตรการควบคุม ก ากับ ดูแล และคุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าที่บ้านให้ได้รับการปฏิบัติจากผู้จ้างงานอย่างเป็นธรรม มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน และการเยียวยาผู้รับงานไปท าท่ีบ้านเมื่อประสบอันตรายจากการท างาน   

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์ จึงได้ประสานความร่วมมือไปยังส านักงาน
จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี  เพ่ือจัด “โครงการศึกษาเรียนรู้การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้การคุ้มครอง
ตามกฎหมายแรงงาน” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้หลักสูตรหรือรายวิชาที่เก่ียวข้องได้มีการบูรณาการสาระ
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมและจารีตปะเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
และของชาติ  เพื่อการธ ารงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งเป็นการจัดระบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
ศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้เรียน มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ
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สามารถน าระบบการเรียนรู้ด้านกฎหมายมาผสมผสานกับทักษะทางศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังน าเอาสาระความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ปีที่ ๒ เรื่อง “กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ ” เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับชุมชนอัลเอ๊ียะ
ติซอมในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป 

๖. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ/กิจกรรม 
คณะนิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

เป้าประสงค์  
เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจใน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์  
เยาวชน ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์   
ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์  
การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ าของภาครัฐ 

กลยุทธ์  
น าศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรียน 
การสอน 

กลยุทธ์  
ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 

๗.วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
๑. เพ่ือให้นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เกี่ยวกับงานหัตถกรรมครัวเรือนและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
 ๒. เพ่ือให้นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๓. เพ่ือให้นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เกี่ยวการรับงานไปท าท่ีบ้าน สิทธิและหน้าที่ของ  
ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

๔. เพ่ือน าความรู้จากโครงการไปใช้ประโยชน์  
๕. เพ่ือให้หลักสูตรหรือรายวิชาน ามาบูรณาการกับสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์   

ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมและจารีตปะเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  

๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และวันที่  ๑๑-๑๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓  

๙. สถานที่ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
     ณ   กลุ่มแปรรูปผ้าทออ าเภอบ้านไร่  ต าบล บ้านไร่  อ าเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี  

๑๐. วิธีการด าเนินการ/แผนปฏิบัติการ 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม สถานที่ 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

PLAN 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการและ

ส ารวจสถานที่จัดโครงการนอกสถานที่ 
ห้อง

ประชุม
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒน

ธรรม 

     

๒. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ      

๓. ประชุมคณะกรรมฝ่ายต่างฯ เพื่อหารือ
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินโครงการ 

     



๓ 
 

 
ขั้นตอน/กิจกรรม สถานที่ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๔. ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการและ
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง  

     

๕. ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ      

๖. ประสานงานกับวิทยากร      

Do 
๑. จัดด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ความรู้

เกี่ยวกับ  
๑.๑ เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน 
๑.๒ เกี่ยวกับงานหัตถกรรมครัวเรือนและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.๓ เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้จ้างงาน

และผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
๑.๔ เกี่ยวกับเงินกู้กองทุนเพ่ือผู้รับงานไป

ท าท่ีบ้าน 
๒. เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้

ประโยชน์ 
๓. เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการกระบวนวิชา 

LAW4004 กฎหมายแรงงาน และการ
ประกันสังคม  

๔. เผยแพร่กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 

 

     

CHECK 
๑. ประเมินผลผลิตและผลลัพธ์จากผู้เข้าร่วม

โครงการ 
๒. น าตัวชี้วัดค่าเป้าหมายตามแผนฯ 

เปรียบเทียบกับผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้
จากการด าเนินโครงการ  

๓. สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือพิจารณาแนวทาง
ปรับปรุง  

      



๔ 
 

 
ขั้นตอน/กิจกรรม สถานที่ 

พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ACTION 
๑. จัดท าแผนปรับปรุงแก้ไขและแนวทางการ

แก้ไขในการจัดโครงการครั้งต่อไป 
๒. เสนอรายงานการประเมินผลโครงการ 

พร้อมข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
ให้ผู้บริหารรับทราบ เพ่ือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

๓. ส่งรายงานการประเมินผลโครงการให้งาน
นโยบายและแผนและงานประกันคุณภาพ
เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานและรองรับ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ต่อไป  

     
 

 

๑๑. วิทยากร :  วิทยากรภายใน  ๒ คน : ๑. อาจารย์สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล   
๒. อาจารย์นันทพล พุทธพงษ ์ 

  วิทยากรภายนอก ๒ คน ๑. นางสาวปัทมาภรณ์ กฤษณพันธ์ นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
๒. นางนาฎน้อย เชื้อฉ าหลวง   

๑๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน  ๘๕  คน  แบ่งเป็น  ๓  กลุ่มเป้าหมายดังนี้ 
๑๒.๑ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน  ๒๕ คน 
๑๒.๒ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง  จ านวน  ๒๐ คน 
๑๒.๓ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  จ านวน ๕๐ คน  
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๑๓. กิจกรรมย่อยโครงการ 
รายละเอียดกิจกรรมย่อย ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) 

 ๑. ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในการด าเนินโครงการ รวมกับหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง และส ารวจสถานที่จัดโครงการนอกสถานที่   (วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ๒. ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนเข้างาน 
 ๓. พิธีเปิดโครงการ  โดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 ๔. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ 

๔.๑ เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน 
๔.๒ เกี่ยวกับงานหัตถกรรมครัวเรือนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๓ เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
๔.๔ เกี่ยวกับเงินกู้กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
๔.๕ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 

๕. นักศึกษาน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ โดยการใช้เทคโนโลยี 
๖. ท าแบบทดสอบความรู้ ก่อน และ หลัง เข้าร่วมโครงการ 
๗. น าโครงการไปบูรณาการกับการเรียนการกระบวนวิชา LAW4004 กฎหมาย

แรงงาน และการประกันสังคม  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

๑๔. งบประมาณ 
 ๑๔.๑ แหล่งงบประมาณ : ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๖๐,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

 งบคลัง      งบรายได้       งบอ่ืนๆ 
เงินโอนจากโครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ  (จันทร์-ศุกร์) 
๑๔.๒ กองทุน  กองทุนทั่วไป                กองทุนเพ่ือการศึกษา   กองทุนวิจัย 

 กองทุนบริการวิชาการ   กองทุนกิจการนักศึกษา 
 กองทุนสินทรัพย์ถาวร    กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รายละเอียดงบประมาณ หน่วย : บาท  

หมวดงบรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 
งบด าเนินการ : 
ค่าตอบแทน 

 

๑. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (๒ คน x ๖๐๐ บาท x ๒ ชม.) ๒,๔๐๐.- 
๒. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (๒ คน x ๑,๒๐๐ บาท x ๒ ชม.) ๔,๘๐๐.- 
๓. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ (1 คน x ๒๘๐.-บาท  x 2 วัน)   560.- 

 วันที่ 11 - 12 ก.พ. 256๓  
4. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ (1 คน x 280.-บาท x 1 วัน)  280.- 

 วันที่ 3 ธ.ค. 256๒  
5. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถบัส (๑ คน x ๒๘๐.-บาท x ๒ วัน) ๕๖๐.- 

 
 
 
 

หมวดงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 



๖ 
 

๒๕๖๓ 
ค่าใช้สอย  

๑. ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ ๑,๐๐๐.- 
๒. ค่าท่ีพัก พร้อมอาหารเช้าและเครื่องดื่ม ๑ คืน ๒ วัน ณ จังหวัดอุทัยธานี                           

(๒๕ คน x ๖๐๐.- บาท x ๑ คืน)  วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
15,000.- 

๓. ค่าอาหารเช้าและเครื่องดื่มระหว่างเดินทางส าหรับเจ้าหน้าที่                                  
(๒๕ คน x ๑๐๐.-บาท x ๑ มื้อ )  วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

2,500.- 

๔. ค่าอาหารเช้าและเครื่องดื่มระหว่างเดินทางส าหรับนักศึกษา                       
(๒0 คน x 50.-บาท x ๑ มื้อ)  วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๑,๐00.- 

๕. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษา 
(๔5 คน x 50.-บาท x 2 มื้อ) วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 

๔,500.- 

๖. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มส าหรับเจ้าหน้าที่                               
(๒๕ คน x ๒๐๐.-บาท x ๒ มื้อ) วันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

10,000.- 

๗. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มส าหรับนักศึกษา                             
( ๒๐ คน x ๕0.-บาท x 2 มื้อ) วันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

2,000.- 

๘. ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม (2๕ คน x ๒๕๐.- บาท x ๑ มื้อ)  
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

6,250.- 

ค่าวัสดุ  

๑. ค่าจ้างจัดพิมพ์แผ่นประชาสัมพันธ์ ขนาด A ๓ (๑๕ บาท x ๓๐ แผ่น) 450.- 
๒. ค่าจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน 1 แผ่น 500.- 
3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้ และรถบัส (วันที่ 11-12 ก.พ. 2562) 6,000.- 
4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้ (วันที่ 3 ธ.ค. 2562) 1,500.- 
5. ค่าจ้างจัดท าเอกสารประกอบการบรรยาย ( ๕0 ชุด x ๑๔ บาท) ๗00.- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกหม่ืนบาทถ้วน) ๖๐,๐๐๐ 
*  หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามจ่ายจริง 

๑๕. การติดตามและประเมินผล 
ท าการติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดโครงการ  

๑๖. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

๑๗. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 

ผลผลิต : 
๑. เพ่ือให้นักศึกษา และผู้เข้าร่วม

โครงการ มีความรู้เกี่ยวกับงาน
หัตถกรรมครัวเรือนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๒. เพ่ือให้นักศึกษา และผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้เกี่ยวการรับ
งานไปท าที่บ้าน สิทธิและหน้าที่
ของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท า
ที่บ้าน 

๓. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ        
มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ 

๔. เพ่ือบูรณาการสาระความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมและ
จารีตปะเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น  

๕. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เห็น
ประโยชน์และคุณค่าใน
ศิลปวัฒนธรรม 

 
๑. จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๒. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๓. ระดับความรู้ความเข้าใจความ

เข้าใจเพิ่มมากขึ้น หลัง เข้าร่วม
โครงการ 

๔. จ านวนวิชาที่น ามาบูรณาการ
กับสาระความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมและ
จารีตปะเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

๕. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เห็นประโยชน์และคุณค่าใน
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 

 

 
ร้อยละ ๘๕ 

๓.๕๑ 
 

ร้อยละ ๘๕ 
 
 

๑ กระบวนวิชา 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๕ 
 

 
ปีงบประมาณ

๒๕๖๓ 
 
 
 
 

ผลลัพธ์ : 
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ

เข้าใจเพิ่มมากขึ้น หลัง เข้าร่วม
โครงการ 

 
๑. ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่ม
มากขึ้น หลัง เข้าร่วมโครงการ  

 
ร้อยละ ๘๕ 

 

 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 
 
 

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๓.๕๑ 

๓. เพ่ือให้นักศึกษา และผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้ร่วมกันสืบสานและ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๓. ร้อยละการมีส่วนร่วมในการสืบสาน
และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ร้อยละ ๘๘ 
 

๔. มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๔. จ านวนกิจกรรมการน าองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

๑ กิจกรรม 

 
 
 
 



๘ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 

๕. หลักสูตรหรือรายวิชาน ามาบูรณาการ
กับสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา 
ขนบธรรมเนียมและจารีตปะเพณีอันดี 

๕. จ านวนวิชาที่น ามาบูรณาการกับ
สาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา 
ขนบธรรมเนียมและจารีตปะเพณี 

๑ กระบวนวิชา 

 
 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ๖. มีการเผยแพร่ภาพถ่ายจากการเข้าร่วม

โครงการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ของ
นักศึกษา 

๖. จ านวนกิจกรรมการน าเสนอองค์
ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ โดยการ
ใช้เทคโนโลยี 

๑ กิจกรรม 

หมายเหตุ ระดับ ๑  หมายถึง  มีแผนการด าเนินงานโครงการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
  ระดับ ๒  หมายถึง  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผน  
  ระดับ ๓  หมายถึง  มีการด าเนินงานตามแผน  
  ระดับ ๔  หมายถึง  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
  ระดับ ๕  หมายถึง  มีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

โครงการศึกษาเรียนรู้การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน 
ณ กลุ่มแปรรูปผ้าทออ าเภอบ้านไร่  ต าบล บ้านไร่  อ าเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี 

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๑-๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
           
 

วันอังคารที่ ๓ เดือนธันวาคม  ๒๕๖๒   
กิจกรรม  :  ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในการด าเนินโครงการ รวมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง 

และส ารวจสถานที่จัดโครงการนอกสถานที่   
๐๖.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.      ออกเดินทางจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงสู่ ส านักงานจัดหา

งานจังหวัดอุทัยธานี  
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในการด าเนินโครงการ 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เดินทางไปยังกลุ่มแปรรูปผ้าทออ าเภอบ้านไร่   ต าบล บ้านไร่  อ าเภอ บ้านไร่ 

จังหวัด อุทัยธานี 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในการด าเนินโครงการร่วมกับกลุ่มแปร

รูปผ้าทออ าเภอบ้านไร่ 
เวลา ๑๕.๐๐ น.  ออกเดินทางกลับ 
เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึงมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยสวัสดิภาพ 

 

วันอังคารที่  ๑๑  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
กิจกรรม :  

๐๕.๓๐ – ๐๘.3๐ น. ออกเดินทางจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงสู่ กลุ่มแปรรูปผ้าทอ
อ าเภอบ้านไร่  ต าบล บ้านไร่  อ าเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี 

๐๘.3๐ – ๐9.๓๐ น. ลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม พิธีกรกล่าวต้อนรับ คณาจารย์ 
และนักศึกษา  

๐9.๓๐ – 11.๓๐ น. วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 
๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ของผู้จ้างงานและผู้รับงาน

ไปท าที่บ้าน 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ศึกษาวิถีชุมชน เพ่ือการสืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. เดินทางเข้าที่พัก 
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 



๑๐ 
 

วันพุธที่  ๑๒  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  
กิจกรรม :  

๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า   
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. เดินทางไปชุมชน (ที่เข้าร่วมโครงการการรับงานไปท าที่บ้าน)  
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น. ศึกษาวิถีชุมชน เพ่ือการสืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการการรับงานไปท าท่ีบ้าน และเงินกู้

กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ งานหัตถกรรมครัวเรือนและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. แบ่งกลุ่มนักศึกษา  
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีปิดโครงการ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางกลับ 
เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึงมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยสวัสดิภาพ 

 
 

กิจกรรม :  การเผยแพร่ภาพถ่ายจากการเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ของนักศึกษา 
 

---------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 
 


