
เลขท่ี........... 

แบบรายงานการเขารวมประชุม/ อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล          กลุมบุคคล  

 

ชื่อ – นามสุกล  :  นางมาลิน ี ภูหม่ันเพียร ตําแหนง : หัวหนาฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวนนัทนา  เศาจวุฒิพงศ ตําแหนง : บรรณารักษ 

สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อหลักสูตร  โครงการสัมมนาสรุปผลการดําเนินงานการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วัน/เดือน/ป  29 – 31 สิงหาคม 2562 

สถานท่ีจัด โรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี 

หนวยงานผูจัด สวนกิจการเพ่ือสังคม 

คาใชจาย    ไมมี               มี  จํานวน ………………  บาท   

 เบิกจายจากงบประมาณ   แผนดิน    เงินรายได     งบอ่ืนๆ (ระบุ) 

ใบเกียรติบัตร/

วุฒิบัตร 

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

  ไมมี 

สรุปสาระสําคัญ 

 การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ประจําป พ.ศ. 2562 ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก, จังหวัด

สระแกว และพ้ืนท่ีสวนขายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก, อําเภอนาแหว 

จังหวัดเลย และอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหมนั้น ไดดําเนินการท้ังสิ้น 131 โครงการ โดยโครงการท่ีเขารวม

โครงการสัมมนาสรุปผลการดําเนินงานในครั้งนี้ มีท้ังสิ้น 56 โครงการ โดยแบงโครงการออกเปน 6 ดาน ไดแก 

 1. โครงการดานสนองนโยบายของรัฐ (นําเสนอ 2 โครงการ) 

  วัตถุประสงคของโครงการดานสนองนโยบายของรัฐ จะเนนการถายทอดองคความรูสูชุมชน เพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑทองถ่ิน การใชทรัพยากรจากชุมชน เพ่ิมความรูความเขาใจ และพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ  

  ผลการดําเนินงานโครงการตางๆ ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน สามารถ

พ่ึงพาตนเองได ท้ังยังไดพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน เพ่ิมมูลคาและเปนการใชทรัพยากร

อยางคุมคา และยังชวยลดขยะไดอีกดวย 

 2. โครงการดานส่ิงแวดลอม (นําเสนอ 7 โครงการ) 

  วัตถุประสงคของโครงการดานสิ่งแวดลอม จะเนนเก่ียวกับเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม การสงเสริมคุณภาพชีวิต และการพัฒนาชุมชน เชน การจัดการขยะมูลฝอย, การสงเสริมสุขภาพ, การ

พัฒนาอาคารหรือสิ่งกอสรางเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ และการสงเสริมการทองเท่ียวแหลงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน 

  โดยผลการดําเนินงาน ผูเขารวมไดรับองคความรูตางๆ มีการพัฒนาตนเองและชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

มีการดูแลสุขภาพรางกายท่ีดีข้ึน มลพิษและปญหาดานสิ่งแวดลอมลดลง มีการเพ่ิมพูนรายได ลดคาใชจาย และยังทํา

ใหเกิดการพัฒนาชุนชนอยางยั่งยืน 



 3. โครงการดานสุขภาพ (นําเสนอ 17 โครงการ) 

  วัตถุประสงคของโครงการดานสุขภาพ จะเนนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนในหลายชวง

วัย โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ มีการดําเนินโครงการท้ังในเรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย โภชนาการ การ

ดูแลผูสูงอายุ การสรางจิตสาธารณะ รวมไปถึงบริการดานการแพทยไมวาจะเปนการใหความรูเรื่องการใชยาสมุนไพร 

การจัดหนวยแพทยเคลื่อนท่ีในการรักษาและตรวจคัดกรองโรคตางๆ การทําหัตถการทําแผลและการปฐมพยาบาล 

และรวมไปถึงการสรางสุขภาวะใหกับคนในชุมชน 

  ผลการดําเนินงานการเขารวมโครงการดานสุขภาพทําใหผูเขารวมสามารถนําความรูท่ีไดมาใชในการ

ดูแลสุขภาพรางกายตนเอง และยังสามารถดูแลสุขภาพผูอ่ืนหรือถายทอดความรูนั้นใหผูอ่ืนได ชวยลดปญหาและ

ปองกันสาเหตุของโรคตางๆ รวมถึงสามารถทําการปฐมพยาบาลเบื้องตนได ท้ังยังเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีและ

ความสามัคคีของคนในชุมชนในการดูแลซ่ึงกันและกัน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 4. โครงการดานวัฒนธรรม (นําเสนอ 3 โครงการ) 

  วัตถุประสงคของโครงการดานวัฒนธรรม จะเนนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนสวนใหญ โดยการ

เรียนรูแบบบูรณาการ เพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตนเอง สงเสริมการฝกทักษะอาชีพ สรางรายไดใหแกชุมชน รวมถึงการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเท่ียวในชุมชน โดยพัฒนารปูแบบการ

ทองเท่ียวในดานวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีเชิงเกษตรกรรมท่ีเปนเอกลักษณ 

  โดยผลการดําเนินการทําใหผูเขารวมโครงการมีการตื่นตัว และตระหนักรูถึงความสําคัญของวิถีชีวิต 

วัฒนธรรมและประเพณีในทองถ่ิน วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพมากข้ึน เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิม

มากข้ึน เกิดความสามัคคีและรวมมือรวมใจกันระหวางคนในชุมชน และเกิดสํานึกรักในชุมชนและทองถ่ินของตนเอง 

 5. โครงการดานเศรษฐกิจ (นําเสนอ 4 โครงการ) 

  วัตถุประสงคของโครงการดานเศรษฐกิจ จะมุงเนนการถายทอดองคความรูทางการเกษตร เชน การ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร, การตลาด และอุตสาหกรรม เพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ลดรายจายครัวเรือน และเพ่ิมศักยภาพในการสรางรายได  

  ผลการดําเนินการทําใหผูเขารวมโครงการไดรับขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑของตนเองมากข้ึน ตระหนักใน

คุณภาพของผลิตภัณฑและนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง ชุนชนสามารถใชทรัพยากรในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ัง

ยังเกิดการแลกเปลี่ยนความรูกันในชุมชน มีการพัฒนาดานเกษตรกรรมท่ียั่งยืน รวมไปถึงสามารถลดปริมาณมลพิษ

และขยะมูลฝอยในชุมชนไดอีกดวย 

 6. โครงการดานการศึกษา (นําเสนอ 23 โครงการ) 

  วัตถุประสงคของโครงการดานการศึกษา จะเนนการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนในวิชา

ตางๆ ถายทอดองคความรูในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติ สรางชุมชนแหงการเรียนรู พัฒนาบุคลากรดานการศึกษา 

พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน และปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะ 

  ผลการดําเนินการ ผูเขารวมโครงการเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีความสามารถ

ในการเรียนรูและการสื่อสารเพ่ิมข้ึน เกิดความคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห ทักษะวิชาการ และทักษะการใชชีวิต 

มีความตระหนักรูถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ และมีการพัฒนาในแงการเรียนการสอนมากข้ึนอีกดวย 

 



 นอกจากนี้ยังมีโครงการดานงานวิจัยและนวัตกรรม และโครงการสวนกลาง ซ่ึงไมไดเขารวมโครงการสัมมนา

สรุปผลการดําเนินงานในครั้งนี ้

 

 โครงการรักษโรงเรียน 

  ในสวนของสํานักหอสมุดกลาง ไดนําเสนอโครงการรักษโรงเรียน ซ่ึงเปนโครงการดานการศึกษา โดย

โครงการท่ีจัดข้ึนมีจุดประสงคเพ่ือสงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียนพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกว 3 แหง 

ไดแก โรงเรียนชุนชนบานหนองแวง โรงเรียนบานหนองม่ัง และโรงเรียนบานหนองเม็ก โดยผลการดําเนินการ

ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ท้ังยังสามารถนําไปถายทอดใหกับผูอ่ืน 

สามารถชวยเหลือตัวเอง มีความกลาแสดงออก มีความคิดสรางสรรค และเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูมากข้ึน 
 

     
 

 
 

 



 ภาพรวมของโครงการบริการวิชาการ 

  จากภาพรวมของโครงการท้ังหมด ผูจัดทําโครงการไดนําเสนอประเด็นท่ีนาสนใจในดานสิ่งแวดลอม 

ดานผูสูงอายุ และดานการศึกษา ในดานสิ่งแวดลอมนั้นจะเห็นไดวาหลายโครงการมีการเนนย้ําในเรื่องของการจัดการ

สิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย การนําขยะมารีไซเคิล รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสังคมใหความสําคัญอยูในปจจุบัน เนื่องจากเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอคนท่ัวโลก ใน

ดานผูสูงอายุนั้น เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหผูสูงอายุ

สามารถดูแลตัวเองได มีสุขภาพรางกายท่ีดี และสงเสริมใหมีอาชีพท่ีเลี้ยงดูตัวเองได และสุดทายในดานการศึกษา 

เนื่องจากเด็กและเยาวชนนั้นเปนกําลังท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต การใหการศึกษาท่ีดีจึงเปนสิ่งสําคัญ

มาก โดยเฉพาะในดานภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญอยางมากในการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการทําหนาท่ีตํารวจตรวจคนเขาเมืองในเขตชายแดน การสงเสริมสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษถือเปนสิ่งท่ีนาสนใจ

ในการนําไปพัฒนาความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษใหกับเด็กและเยาวชนตอไป 

 

 ภาพบรรยากาศ 
 

    
 

   
 

 



 

   
 

   
 

 
 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ไดตระหนักรูถึงปญหาสังคมตางๆ เชน ปญหาสิ่งแวดลอม, ปญหาการดูแลผูสูงอายุ เปนตน 

2. ไดความรูจากโครงการตางๆ และสามารถนําความรูท่ีไดรับมาปรับใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปพัฒนาตอเปน

โครงการอ่ืนๆ ตอไปได 

3. สามารถนําความรูท่ีไดรับจากผูนําเสนอโครงการไปถายทอดใหกับผูอ่ืน 

4. ไดสรางความสัมพันธอันดีกับอาจารยและบุคลากรผูเขารวมโครงการทานอ่ืนๆ  

 

นําความรูท่ีไดรับมาใชปรับปรุงการทํางาน ดังตอไปนี้ 

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง/ พัฒนา 

ภายในวันท่ี 

  

  





เลขท่ี...........
แบบรายงานการเข้าร่วมประชุม/ อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล          กลุ่มบุคคล 
 

ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวน้ําเงิน เฉลียวพจน์ ตําแหน่ง : บรรณารักษ์ 
สังกัดฝ่าย / หน่วยงาน : ห้องสมุดองครักษ์ สํานักหอสมุดกลาง 
ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวศุภลักษณ์ ผลแก้ว ตําแหน่ง : บรรณารักษ์ 
สังกัดฝ่าย / หน่วยงาน : ห้องสมุดองครักษ์ สํานักหอสมุดกลาง 
 
ชื่อหลักสูตร  โครงการสัมมนาสรุปผลการดําเนินงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ  
วัน/เดือน/ปี  วันท่ี 29- 31 สิงหาคม 2562  
สถานท่ีจัด ณ โรงแรมแคนทาร่ี 304 จังหวัดปราจีนบุรี 
หน่วยงานผู้จัด ส่วนกิจการเพื่อสังคม 
ค่าใช้จ่าย   ไม่มี               มี  จํานวน ………………  บาท   

 เบิกจ่ายจากงบประมาณ   แผ่นดิน    เงินรายได้     งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
ใบเกียรติบัตร/
วุฒิบัตร 

 ได้รับ            ไม่ได้รับ เนื่องจาก................................................................................         
 ไม่มี 

สรุปสาระสําคัญ 
          ส่วนกิจการเพ่ือสังคม เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีรับผิดชอบพันธกิจด้านการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มีการดําเนินงานท่ีเน้น
การสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้นําองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนเพ่ือ
ถ่ายทอดและแก้ปัญหาให้กับชุมชน ซ่ึงในปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้อนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนท้ังสิ้น 131 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจําปี 
พ.ศ. 2562 ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว และพื้นท่ีส่วนขยายของมหาวิทยาลัย (อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก , 
อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) โดยโครงการท่ีเข้าร่วมโครงการสัมมนาสรุปผลการ
ดําเนินงานการให้บริการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีท้ังหมด 56 โครงการ ซ่ึงแบ่งโครงการ
ออกเป็น 6 ด้านดังนี้ 
      1. โครงการด้านสนองนโยบายรัฐ นําเสนอ 2 โครงการ 
          1.1 โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและออกแบบผลิตภัณฑ์ (Research and 
development center for agriculture engineering and products design) ภายใต้ศูนย์แห่งความยอดเย่ียมทาง
วิศวกรรมเพื่อความย่ังยืน 
          1.2 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการออกแบบยานยนต์ (Excellent center for 
research & innovation of automotive design) ภายใต้ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพ่ือความย่ังยืน โดยผศ. 
ดร.ประชา บุณยวานิชกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. โครงการด้านสิ่งแวดล้อม นําเสนอ 7 โครงการ 
   2.1 โครงการศักยภาพชุมชนบนรากฐานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะท่ี 2 รูปแบบการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าสาธารณะท่ีเหมาะสมกับบริบทท้องถ่ินอย่างมีส่วนร่วม โดย อาจารย์ ดร.ภัทรพงษ์ เกริกสกุล        
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2.2 โครงการอบรมยุวอาสาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว โดยอาจารย์ ดร.กิ่งกนก เสาวภาวงศ์    
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2.3 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน 
2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร โดย อาจารย์ดร.  

พรรณทิพา เจริญไทยกิจ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 



2.5 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (ปีท่ี 4) 
2.6 โครงการงานวิจัย เร่ือง รูปแบบการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของนิสิตมหาวิทยาลัย   

ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดย อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล คณะพลศึกษา 
2.7 โครงการอยู่กับแผ่นดินไหว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 3. โครงการด้านสุขภาพ นําเสนอ 17 โครงการ 
     3.1 โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตําบลบางอ้อ อําเภอ   

บ้านนา จังหวัดนครนายก โดย อาจารย์ ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
3.2 โครงการอบรมความรู้ด้านการทําหัตถการการทําแผล เย็บแผล การปฐมพยาบาลการช่วยฟ้ืนคืนชีพ

เบื้องต้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ปีท่ี 2 และให้ความรู้ผู้สูงอายุป้องกันโรคเวียนศีรษะด้วยอุปกรณ์จาก
ยางพารา 

3.3 โครงการส่งเสริมสขุภาพเข้มแข็งชุมชนคนประสานมิตร มศว คลินิก  ปี 1 
3.4 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ คณะแพทยศาสตร์ 
3.5 โครงการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านโดยจิตอาสาหมอจิ๋ว โดย ดร.ศศินันท์ วาสิน โรงพยาบาลชลประทาน 
3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์ (Creative Aging Center) โดย คุณประภาดา วัชรนาถ 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ  
3.7 โครงการส่งเสริม สร้างสุขภาพผู้สูงอายุชุมพล องครักษ์ห่างไกลการหกล้ม โดย คุณสุลี ถาวรกุล          

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 
3.8 โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคปอดด้วยวิธี real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) ให้กับ

ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชนและสังคม โดย คุณขวัญชัย อ่อนเรือง ศูนย์การแพทย์     
สมเด็จพระเทพฯ 

3.9 โครงการบริการวิชาการเชิงบรูณาการค่ายอาสาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบองค์รวม   
ระยะท่ี 2 โดย อาจารย์ ดร.สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์ คณะพลศึกษา 

3.10 โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ โดย ผศ. ดร.รัตติยา จินเดหวา คณะกายภาพบําบัด 
3.11 โครงการสร้างชุมชนสูงอายุต้นแบบเพ่ือการสร้างสุขภาวะองค์รวม (ปีท่ี 5)  
3.12 โครงการงานวิจัย เร่ือง พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุ ในการ

สร้างชุมชนสงูอายุต้นแบบเพ่ือการสร้างสุขภาวะองค์รวม โดย อาจารย์ ดร.อนงค ์หาญสกุล 
3.13 โครงการโรงเรียนเป็นรากฐานแห่งการสร้างสขุภาวะ ปี 2 โดย อาจารย์ ธัญมา หลายพัฒน์ คณะพลศึกษา 
3.14 โครงการสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
3.15 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดย รศ.ดร.วรพรรณ สิทธิถาวร และ   

ผศ.ดร.ชุดา จิตตสุโภ คณะเภสัชศาสตร์ 
3.16 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก ปีท่ี 3 
3.17 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว : โรงเรียนผู้สูงอายุหมากฝ้ายวัยเก๋า ปีท่ี 2 

4. โครงการด้านวัฒนธรรม นําเสนอ 3 โครงการ 
4.1 โครงการวันเด็ก ประจําปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
4.2 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนไทยพวน ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดย อาจารย์   

กิติศักด์ิ เยาวนานนท์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
4.3 โครงการพัฒนานักวิจัยชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม : 1 หมู่บ้าน 1 ทีมนักวิจัยชุมชน โดย ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จัน

ประเสริฐ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
5. โครงการด้านเศรษฐกิจ นําเสนอ 4 โครงการ 

5.1 โครงการเพ่ิมรายได้กับฟาร์มเห็ดอัจฉริยะ โดย อาจารย์ ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาส คณะสังคมศาสตร์ 
5.2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน : ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองประดับ (ปีท่ี 1) โดย ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 



5.3 โครงการส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออมอย่างย่ังยืนเพ่ือชุมชนตําบลโคกกรวด อําเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก : แนวทางการสร้างอาชีพเสริมเพ่ือยกระดับรายได้หลังจากการทําเกษตรสําหรับผู้สูงอายุและสมาชิกใน
ชุมชน (ปีท่ี 3) โดย ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ 

5.4 โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่ธุรกิจเพ่ือสังคมต้นแบบ : การพัฒนาแผนการตลาดสําหรับกิจการเพื่อ
สังคม โดย อาจารย์ ดร.ล่ําสัน เลิศกูลประหยัด คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

6. โครงการด้านการศึกษา นําเสนอ 23 โครงการ 
6.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

โดย ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ส่วนกิจการเพื่อสังคม 
6.2 โครงการรักการอ่าน สานฝัน สู่การคิด โดย คุณน้ําเงิน เฉลียวพจน์ ห้องสมุดองครักษ์ 
6.3 โครงการรักษ์โรงเรียน โดย คุณมาลินี ภูหม่ันเพียร สํานักหอสมุดกลาง 
6.4 โครงการสร้างฝันสู่นวัตกรรม โดย คุณพัชนา อินทรัศมี สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
6.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานการเป็น 

นวัตกรรมรุ่นเล็ก โดย อาจารย์ ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสด์ิ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
6.6 โครงการบ้านนักคณิตศาสตร ์โดย อาจารย์ญานิน กองทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
6.7 โครงการนิสิตวิทยาศาสตร์รับใช้สังคม โดย ผศ.สิริ สิรินิลกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
6.8 โครงการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระอยู่อย่างเพียงพอด้วยรามเกียรต์ิของไทยสู่สากล โดย อาจารย์ ดร.จุลศักด์ิ  

สุขสบาย โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
6.9 โครงการเครือข่ายศิลปะทัศนศิลป์พ่ือชุมชน : ปฏิบัติการ WORKSHOP เร่ืองการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกับวัด 

เขาทุเรียน จังหวัดนครนายก โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และอําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เพ่ือพัฒนาสุนทรียะ 
โดย รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

6.10 โครงการนาฏกรรมบําบัด เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ โดย อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์  
สังสิทธิวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

6.11 โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมือง :การมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดย อาจารย์ ดร.จิรภา 
พฤกษ์พาดี คณะสังคมศาสตร ์

6.12 โครงการพัฒนาความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตําบลด้านการประเมิน
โครงการ ประจําปีงบประมาณ 2562 โดย อาจารย์ ดร.พนัส จันทร์เปล่ง สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

6.13 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของเด็ก
และเยาวชนด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้ STEM+STEM 2 โดย ผศ.ดร.จรรยา ดาสา คณะวิทยาศาสตร์ 

6.14 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน            
(จ.นครนายก – อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่) 

6.15 โครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว โดย ดร.ก้องเกียรติ จําปาศรี คณะวทิยาศาสตร์ 
6.16 โครงการสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สําหรับประชากรในเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดสระแก้ว 

โดย อาจารย์วชิรพงษ์ แหยมตุ้ย วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือการศึกษาความย่ังยืน 
6.17 โครงการรวมพลังสร้างสรรค์เด็กไทยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน : การสร้างความเข็มแข็งและความย่ังยืนของ

โรงเรียนเพ่ือการรวมพลังสร้างสรรค์เด็กไทยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระยะท่ี 2 โดย อาจารย์ ดร.รังรอง สมจิตร          
คณะศึกษาศาสตร์ 

6.18 โครงการพัฒนาโรงเรียนในพระราชดําริ โดย อาจารย์ ดร.ไพรัช วงศ์ยุทธไกร คณะศึกษาศาสตร์ 
6.19 โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง “พลเมืองต่ืนรู้” โดย อาจารย์ ภุชงค์ จันทร์จิระ    

คณะศึกษาศาสตร์ 
6.20 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการดํารงชีพเพ่ือแก้ปัญหาสังคมอย่างย่ังยืน โดยอาจารย์ 

ปวัฒวงศ์ บํารุงขันท์ คณะศึกษาศาสตร์ 
6.21 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างย่ังยืน : ศึกษาความสุขมวลรวม 

อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดย ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ส่วนกิจการ
เพ่ือสังคม 



6.22 โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านการผลิตสื่อการสอน 
6.23 โครงการสร้างองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพแก่ชุมชน : การนวดเพื่อสุขภาพ โดย ผศ.ดร ถนอมศักด์ิ    

ศรีจันทรา ส่วนกิจการเพื่อสังคม 
โครงการรักการอ่าน สานฝัน สู่การคิด 
 ห้องสมุดองครักษ์ ได้นําเสนอโครงการรักการอ่าน สานฝัน สู่การคิด ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างเทคนิคการอ่าน 

ให้กับครู นิสิตและนักเรียน เพ่ือเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เพ่ือพัฒนาการจัดห้องสมุด     
มีชีวิตในรูปแบบ Human Library ซ่ึงเป็นการจัดให้หนังสือมนุษย์ท่ีเป็นบุคคลในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ มาบอกเล่าเร่ืองราว
หรือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมรับฟัง เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นําความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ 
และแรงบันดาลใจไปประยุกต์ใช้ในการสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้ังการศึกษาของตนเองและสงัคม มีทักษะการใช้ชีวิต
เพ่ือการจัดการความรู้ในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 และขยายขอบเขตการให้บริการของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด พ้ืนท่ี
เป้าหมาย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมเขต 7 จังหวัดนครนายก จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน
บ้านนา “นายกพิทยากร” และโรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม ผลการดําเนินงาน โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถลด
งบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุดได้ เพราะห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่อง งบประมาณการจัดซ้ือ
หนังสือมีน้อย ครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้นําความรู้ เทคนิค แนวคิด ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจไป 
ประยุกต์ใช้ในการสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้ังการศึกษา ตนเอง และสังคม และมีทักษะการใช้ชีวิตเพ่ือการจัดการความรู้
ในโลกยุคศตวรรษท่ี 21  
 
 
สรุปประเด็นการนําเสนอโครงการบริการวิชาการ  

ผู้จัดทําโครงการได้นําเสนอประเด็นท่ีน่าสนใจท้ังในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการศึกษา ซ่ึงในด้าน
สิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าแต่ละโครงการได้ตระหนักในเร่ืองการจดัการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การคัดแยกขยะและ   
การนําขยะกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของตนเอง ทางด้านสุขภาพ
นั้น เนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี ดูแล
ตัวเองได้และมีอาชีพท่ีเลี้ยงดูตัวเองได้ สําหรับทางด้านการศึกษานั้น ได้มีการพัฒนาหลักสูตรท่ีส่งเสริมคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสมิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง ได้รับการต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทํางาน
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ให้สามารถทํางานได้สําเร็จลุล่วง มีประสิทธิภาพ อีกท้ังสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรและ
ประเทศชาติ  
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. ได้ทราบผลการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่จัดข้ึนโดยหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ได้รับความรู้และประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการท่ีนําเสนอ ท้ังในด้านของสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ 
และนวัตกรรม ทําให้เห็นถึงแนวโน้มในการต่อยอดและการบูรณาการร่วมกันของโครงการต่างๆ ในอนาคต 

3. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับอาจารย์ บุคลากร ท่ีเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการอ่ืนๆ และองค์กร
ภายนอกท่ีเข้ามาร่วมโครงการเพ่ือช่วยกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

4. ได้เกร็ดความรู้การทําน้ํายากําจัดปลวก โดยมีส่วนผสมของ 
    4.1 เกลือแกง 4 ช้อนโต๊ะ 

              4.2 ยาสูบ 1 ซอง 
              4.3 น้ํา 1 ลิตร นําไปต้มรวมกัน แล้วนําไปเทราดท่ีรังปลวก 

  
 
 
 




