
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 






