
เลขท่ี........... 
แบบรายงานการเขารวมประชุม/ อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล          กลุมบุคคล 
 

ชื่อ – นามสุกล  :  นางมาลินี ภูหม่ันเพียร ตําแหนง : หัวหนาฝายบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง 
ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ ตําแหนง : บรรณารักษ 
สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง 
ชื่อหลักสูตร  ประชุมชี้แจงนโยบายโครงการบรกิารวิชาการแกชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วัน/เดือน/ป  23 เมษายน 2562 
สถานท่ีจัด หองโรงละครเล็ก ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บวัศร ี
หนวยงานผูจัด ฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คาใชจาย   ไมมี               มี  จํานวน ………………  บาท   

 เบิกจายจากงบประมาณ   แผนดิน    เงินรายได     งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
ใบเกียรติบัตร/
วุฒิบัตร 

 ไดรับ            ไมไดรับ เนื่องจาก
................................................................................              
 ไมมี 

สรุปสาระสําคัญ 
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมอยางย่ังยืน ป พ.ศ. 2563 

 

 
 
      โครงการตองมาจากความตองการของชุมชน โดยเนนความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
โดยมีแนวทางการดําเนินงานตามนโยบาย ดังนี้ 
      1. การบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน เปนพันธกิจหลักท่ีสําคัญ  1 ใน 5 พันธกิจของแผน
ยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยตองมาจากความตองการของชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 
      2. การบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน ควรตองมีการบูรณาการรวมกับการดําเนินการพันธ
กิจดานการเรียน การสอน และ/หรือการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      3. การบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน สามารถเสนอโครงการวิจัยเพ่ิมเติมได แตตองเปน



โครงการท่ีตอเนื่องจากงานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
      4. การบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน เปนพันธกิจหลักท่ีทุกคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย 
ศูนย หรือหนวยงานเทียบเทาตองดําเนินการ (ตองบรรจุในแผนงานของหนวยงาน) 
      5. เจตนารมณหรือวัตถุประสงคของการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  เนนใหความสําคัญท่ีการรับใชสังคม และใหมีความยั่งยืนในดานเศรษฐกิจ สังคม (สุขภาพ 
การศึกษา วัฒนธรรม และกิจกรรม ของผูสูงอายุ) และสิ่งแวดลอม 
      6. พ้ืนท่ีหลักอยูท่ี 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแกว และจังหวัดนครนายก และอาจขยายผลไปท่ี อําเภอแม
สอด จังหวัดตาก, อําเภอนาแหว จังหวัดเลย และอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ไดโดยใชท่ีของ มศว เปน
ฐาน (แลวแตกรณี) 
      7. การใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมควรมีการดําเนินงานใหสอดคลองและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน
กับการประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบายมหาวิทยาลัย 
      8. หนวยงานสามารถดําเนินงานโดยใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยหรือเงินรายได (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 
เพ่ิมตามมติ คณะกรรมการอํานวยการโครงการบริการวิชาการแกสังคม  
      9. การจัดทําโครงการตองมีการบูรณาการความรวมมือระหวางบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นิสิต 
หนวยงาน ราชการ องคการปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี และภาค
ประชาสังคม ตาม นโยบายประชารัฐ 
      10. การบูรณาการความรวมมือขามสาขา หรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ตองไดรับความเห็นชอบ
จากหัวหนา หนวยงานท่ีบูรณาการ 
      11. ตองมีผลผลิตของโครงการ (Output) และผลลัพธของโครงการ (Outcome) หากโครงการใดมีผล
การดําเนินงานท่ี สามารถวัดผลกระทบ (Impact) ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหระบุไวในโครงการ  
      12. โครงการท่ีไดรับการจัดสรร ดําเนินงานไดตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2562 เปนตนไป และดําเนิน
กิจกรรมแลวเสร็จไมเกินเดือนมิถุนายน 2563 
      13. เบิกจายเงินแลวเสรจ็ท้ังหมดรอยละ 100 ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 และตองเบิกจายเงินไตรมาส
แรกใหไดรอยละ 35 
      14. เม่ือดําเนินโครงการเสร็จใหสงรายงานผลการดําเนินโครงการทุกไตรมาส ตามแบบฟอรมในระบบ
บริหารโครงการบริการวิชาการแกชุมชน  
      15. เม่ือดําเนินโครงการเสร็จใหสงรายงานผลการดําเนินโครงการ และบทสรุปไมเกิน 4  หนากระดาษ 
ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 
      16. ทุกโครงการตองเขารวมเสนอผลงานประจําป (ปลายเดือนสิงหาคม) 
      17. หนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ เม่ือ 
ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจําหนวยงานแลว ขอใหนําเสนอรองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการ
เพ่ือสังคม เพ่ือใหความเห็นชอบกอน อนุมัติใหดําเนินโครงการตอไป 
      18. สําหรับเงินรายได (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชน เปนผูพิจารณาให ความเห็นชอบกอนเสนออนุมัติคณะกรรมการอํานวยการโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนตอไป 
      19. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนเปนพิเศษสําหรับโครงการท่ีเนนการบริการวิชาการแกสังคมดาน
พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย การจัดการขยะ การพัฒนาประเทศภายใต “ประเทศไทย 4.0.” การ
สงเสริมอาชีพ กิจกรรมผูสูงอายุ รวมถึงโครงการวิจัยท่ีตอยอดจากการทําบริการวิชาการ 
      20. โครงการท่ีเสนอของบประมาณ ตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของจังหวัดท่ีขออนุมัติ (นครนายก 
หรือ สระแกว) 



 
รายละเอียดการดําเนินโครงการป พ.ศ. 2563 
      การนําเสนอขออนุมัติโครงการ : ภายในเดือนมิถุนายน 2562 
      ระยะเวลาการดําเนินการโครงการ : พฤศจิกายน 2562 – มิถุนายน 2563 
      การสงรายการงานรายไตรมาส : สงทุกไตรมาสในระบบ sso.swu.ac.th 
      การสงรายงานสรุปผลและบทคัดยอ : ภายใน 15 กรกฎาคม 2563 
      การสงเอกสารการเบิกจายเงิน : ภายใน 15 กรกฎาคม 2563 
      การนําเสนอผลการดําเนินงาน : ปลายเดือนสิงหาคม 2563 
      พ้ืนท่ีหลัก : จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแกว 
      สวนขยาย : อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อําเภอนาแกว จังหวัดเลย และอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
 
โดยโครงการตองมีการบูรณาการตาง ๆ ดังนี้ 
      - การเรียนการสอนและหรอืการวิจัย 
      - โครงการวิจัยตองตอเนื่องจากงานบริการวิชาการ 
      - ภาคีเครือขายทุกภาคสวน 
      - ขามสาขาหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
      - ถูกบรรจุในแผนงานของหนวยงาน 
      - สอดคลองกับประกันคุณภาพการศึกษา 
      - มีผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ 
      - สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของจังหวัดท่ีขออนุมัติ        
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครนายก 
      จังหวัดนครนายกมีวิสัยทัศน คือ นครนายก เมืองนาอยู ซ่ึงกรอบแนวคิดในการพัฒนา 4 มิติหลัก ไดแก  
      1. ดานเศรษฐกิจ  
           - เกษตรปลอดภัย การแปรรปู 
           - ทองเท่ียวกลางแจงและผจญภัย 
           - ทองเท่ียวเชิงวิถีชุมชน 
           - การพัฒนาและยกระดับรายได 
           - พัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
      2. ดานการพัฒนาเมือง  
           - การวางแผนแมบทพัฒนาเมือง 
           - พัฒนาแผนการบริหารจัดการ 
           - บริการโครงสรางพ้ืนฐาน 
      3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
           - การประหยัดพลังงาน 
           - การใชพลังงานสะอาด 
           - การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
      4. ดานสังคมความม่ันคงและการบริการ  
           - บริการสาธารณสุขไดคุณภาพและมาตรฐาน 
           - พัฒนาการศึกษาทุกชวงวยั ท้ังในระบบและนอกระบบ 



           - ประชาชนและหมูบานม่ันคง สามัคคี และใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
           - ใชประโยชนจากมรดกทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของทองถ่ินดวยนวัตกรรม 
           - การมีสวนรวมทุกภาคสวน 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร 4 ขอ ดังนี้ 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปใหมีความปลอดภัยตรงกับ
ความตองการของตลาด 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และการประชุมท่ี
ไดมาตรฐาน 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียม
โครงสรางพ้ืนฐานใหบริการประชาชนอยางเปนระบบเพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง รวมท้ังเสริมสรางความ
ม่ันคงในสังคมใหมีความสุข 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความสมดุลตอระบบนิเวศ โดยประชาชนมีสวนรวม 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสระแกว 
      จังหวัดสระแกวมีวิสัยทัศน คือ เมืองชายแดนแหงความสุข ถ่ินเกษตรปลอดภัย แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ
และอารยะธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกวม่ันคง โดยมีประเด็นยุทธศาสตร 5 ขอ ดังนี้ 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับปรุงปจจัยและกระบวนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยใหไดคุณภาพ
มาตรฐานสากล 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหมีความปลอดภัยและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก 
เสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยะธรรมโบราณ 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสรางพ้ืนฐานการสงเสริมการคา การลงทุนพัฒนา
เศรษฐกิจ การบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางความม่ันคงเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 
 
การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

 

 
 



      การวิจัยติดตามและประเมินผลโครงการติดตามโครงการบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ สามารถสรุปขอเสนอแนะในการทําโครงการได ดังนี้ 
      1. ควรเพ่ิมโครงการใหมหรือปรับโครงการใหสงเสริมผลกระทบดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
      2. ควรเรงสรางความเขาใจแนวคิดและผลลัพธของโครงการ 
      3. ควรเพ่ิมกิจกรรมการลงพ้ืนท่ีชุมขน 
      4. ควรเพ่ิมตัวบงชี้การประเมิงโครงการใหครอบคลุมผลท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
      5. ควรสํารวจความตองการจําเปนในการพัฒนาชุมชนดานอ่ืน ๆ 
      6. ควรวิเคราะหกลยุทธการทํางานระหวางการดําเนินโครงการ 
      7. ควรใหชุมชนมีสวนรวมออกแบบกิจกรรมและบูรณาการภูมิปญญาชุมชน 
      8. ควรเพ่ิมกิจกรรมท่ีสงเสริมความยั่งยืน เชน การสรางตลาดหรือความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ 
 
สวนกิจการเพ่ือสังคมชี้แจงเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
      - งบประมาณในการจัดทําโครงการบริการวิชาการป พ.ศ. 2563 ท่ีสวนกิจการเพ่ือสังคมไดรับคิดเปน 
รอยละ 30 จากงบประมาณการจัดทําโครงการเดิม 
      - กําหนดการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัตกิารการเขียนโครงการในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการ
แกชุมชน ไดแก  
             1) วันท่ี 30 เมษายน 2562 ณ มศว องครักษ เวลา 09.00-16.00 น. 
             2) วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 ณ มศว ประสานมิตร เวลา 09.00-16.00 น. 
             3) วันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 ณ มศว ประสานมิตร เวลา 09.00-16.00 น. 
      - เปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดกิจกรรมท่ี 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Visual Thinking และการ
ประเมินผลลัพธทางสังคม” จากเดิมท่ีมีกําหนดการจัดในระหวางวันท่ี 5-7 มิถุนายน 2562 เปน  
6-7 มิถุนายน 2562 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
      - ไดทราบถึงรายละเอียดและแนวทางการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชุมชนป พ.ศ. 2563 เพ่ือให
การดําเนินการจัดทําและรายงานผลการดําเนินการโครงการถูกตองตามขอกําหนดของสวนกิจการเพ่ือสังคม        
      - ไดทราบถึงแนวโนมและความตองการของจังหวัดนครนายกและสระแกวท่ีเปนพ้ืนท่ีเปาหมายหลัก 
เพ่ือใหการพิจารณาหัวขอการดําเนินการโครงการบริการวิชาการนั้นมีประโยชนตอชุมชนมากท่ีสุด 
      - การทํางานบริการวิชาการนั้น หัวใจหลัก คือ การสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนใหแกชุมชน ดังนั้น การ
รับฟงความตองการในชุมชนจึงเปนสิ่งสําคัญ เพ่ือใหม่ันใจวาสิ่งท่ีเราลงแรงลงใจทํานั้นเปนสิ่งท่ีชุมชนตองการ
อยางแทจริง รวมถึงการปลูกฝงและวางรากฐานใหแกคนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญในทุกความรูหรือ
กิจกรรมท่ีทุกโครงการไดนําลงไปสูชุมชน โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพราะการวางรากฐานท่ีดีจะสงผลใหชุมชนสามารถดําเนินการตอเนื่องไปไดในอนาคต แม
โครงการตาง ๆ จะสิ้นสุดลงแลว  
 
 
 
 
 





 หมายเหตุ  : 1.  จัดทํารายงานฯ หลังจากเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายใน 7 วันทําการ  
                    เสนอหัวหนาฝาย                        
      2.  หัวหนาฝายเสนอความเห็น  ภายใน 3 วันทําการ  และเสนอตอผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
      3.  แจงผูรายงานทราบ และจัดเก็บเขาแฟมรายงานการเขาประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
      4.  หัวหนาฝายติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา 

     5.  หัวหนาฝายรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาใหผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางไดทราบ 


