
  

เลขท่ี....................... 

แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

    รายบุคคล    กลุมบุคคล 

 

ช่ือ  -  สกุล  : นางสาวกัญญดา งึมกระโทก   ตําแหนง  :  บรรณารักษ 

งาน : ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ช่ือ  -  สกุล  : นางสาวอิสยาห พันศิริพัฒน   ตําแหนง  :  บรรณารักษ 

งาน : ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ช่ือ  -  สกุล  : นายกมลพัชร พลรบ            ตําแหนง  :  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

งาน : ฝายเทคโนโลยีหองสมุด 

ช่ือ  -  สกุล  : นายปริวัฎ ศิริรัตน              ตําแหนง  :  ผูปฏิบัติงานบริหาร 

งาน : ฝายบริหารจัดการทรัพยากสารสนเทศ 

ช่ือ  -  สกุล  : นางสาวศุภลักษณ ผลแกว    ตําแหนง  :  บรรณารักษ  

งาน : หองสมุดองครักษ 

ช่ือ  -  สกุล  : นางสาวเอื้องฟา แปนแกว    ตําแหนง  :  ผูปฏิบัติงานบริหาร 

งาน : หองสมุดองครักษ 

ช่ือหลักสูตร : โครงการคายสรางแรงบันดาลใจเพื่อรับใชสังคม สําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

                 รุนท่ี 1 ป 2560  

วันเดือนป : วันท่ี 11-14 มกราคม 2560 

สถานท่ีจัด : ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก 

หนวยงานผูจัด : สวนกิจการเพื่อสังคม 

คาใชจาย                   ไมมี     มี  จํานวน .....บาท                          

เบิกจายจากงบประมาณ  แผนดิน  เงินรายได งบอื่นๆ (ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร  ไดรับ     ไมไดรบั  เนื่องจาก...........................................................................                         

ไมมี 

 

สรุปสาระสําคัญ 

      สวนกิจการเพื่อสังคมไดกําหนดจัดโครงการคายสรางแรงบันดาลใจเพื่อรับใชสังคม สําหรับบุคลากร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใหบุคลากรมหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเกิดแรงบันดาล

ใจในการมีจิตอาสานึกรับใชสังคมตามแนวทางการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน

ตามเจตนารมณของมหาวิทยาลัยรับใชสังคม โดยการเรียนรูวิถีจริงในการลงพืน้ท่ีชุมชน และพัฒนารวมกับชุมชน

สามารถสรุปการเขารวมอบรมในครั้งนี้ไดดังนี ้

 

 

 



 

กิจกรรมวันท่ี 11 มกราคม 2560   

        เวลาประมาณ 15.00 น.  เดินทางถึงวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดตาก  รศ.ดร.ชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ  

รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อสังคม   กลาวตอนรับและเปดโครงการคายสรางแรงบันดาลใจเพื่อรับใชสังคมฯ 

รุนท่ี 1  และแบงกลุมทํากิจกรรมละลายพฤติกรรมสรางกลุมสัมพันธ วิทยากรโดย อาจารยธเนตร ตัญญวงษ 

ภาควิชาสันทนาการ  โดยแบงกลุมบุคลากร 4 กลุม ทํากิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธและการทํางานเปนทีม   

       กิจกรรมในชวงเย็น รศ.ดร.ชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ  แนะนําวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดตาก และเปดวิดิ

ทัศนแรงบันดาลใจรับใชสังคม ท่ีมุงเนนใหบุคลากรรูจักมหาวิทยาลัยและกิจกรรมท่ีทําเพื่อสังคมมากข้ึน  รวมถึงการ

จัดกิจกรรมใหนิสิตลงพื้นท่ีทํากิจกรรม เชน การสรางฝาย การทําบานดิน ท่ีโพธิวิชชาลัยจังหวัดสระแกว จังหวัดตาก 

และจังหวัดเลย   และการบรรยาย เรื่อง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยกับการรับใชสังคมในพื้นท่ี 5 อําเภอชายแดน โดย 

อาจารย ปญญา ไวยบุญญา และนิสิตโพธิวิชชาลัย   

 

                
 

การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม โดยวิทยากร อาจารย ปญญา ไวยบุญญา 

       
 

     
 

 

 

 

 



 

กิจกรรมวันท่ี 12 มกราคม 2560  

      ออกเดินทางไปยังหมูบานชาง (หมูบานปูเตอ ต.แมกุ อ.แมสอด จ.ตาก) เพื่อทําฝายชะลอน้ํารวมกับชาวบานจาก

ชุมชมปูเตอ โดยการเดินจากหมูบานไปยังปาชุมชนโดยรถอีแตก  จากนั้นบุคลากรชวยกันขุดดิน  บรรจุถุงดินเพื่อ

นําไปสรางฝายชะลอน้ําตามภูมิปญญาชาวบาน ในชวงบายมีกิจกรรมมอบอุปกรณ ส่ือการเรียนการสอนและหนังสือ

ใหกับโรงเรียนบานปูเตอ พรอมทํากิจกรรมสันทนาการรวมกับนักเรียน  และเดินทางไปยังอุทยานแหงชาติน้ําตกพา

เจริญ และบอน้ํารอนหวยน้ํานัก อ.พบพระ และกิจกรรมในชวงเย็น มีการบรรยาย หัวขอเรื่อง วัฒนธรรมชนเผา

พื้นเมือง และการแสดงจากนักเรียนเผามูเซอ 

 

ออกเดินทางไปยังหมูบานปูเตอ ตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพ่ือทํากิจกรรม ทําฝายมีชีวิต/จิตอาสา 

  

   
 

แบงกลุมปฏิบัติกิจกรรมขยายฝายชะลอนํ้ามีชีวิต (ภูมิปญญาชาวบาน) 

    
 

                



 

แบงกลุมปฏิบัติกกิจกรรมอาสา ณ โรงเรียนบานปูเตอ พรอมท้ังมอบอุปกรณสื่อการเรียนการสอนและหนังสือ 

        

                

                                   

      
 

ชมกิจกรรมแสดงดนตรีชนเผาพ้ืนเมืองและแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม ระบําเชือก/รํากระทบไมไผ 

 

 
 

 



 

กิจกรรมวันท่ี 13 มกราคม 2560 

         ศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมฐานรูเรียน “เรือนเพาะชํา”  โดยแบงกลุมบุคลากรทํางานปูนและเพาะ

พันธไม จากนั้นเดินทางไปศึกษาเรียนรูระบบนิเวศปารักษน้ํา และระบบประปาภูเขาโครงการปาชุมชนแมกึ๊ดหลวง  

ณ วัดไทยสามัคคี และในชวงเย็นสรุปกิจกรรม แลกเปล่ียนประสบการณและความประทับใจ ในการรวมเขารวม

โครงการคายสรางแรงบันดาลใจเพื่อรับใชสังคมฯ ใน ครั้งนี้  

แบงกลุมศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม ฐานเรียนรู “เรือนเพาะชํา” ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แมสอด 

 

  
 

ออกเดินทางไปโครงการปาชุมชนตนแบบแมกึ๊ดหลวง เดินปาเรียนรูระบบนิเวศปารักษนํ้าและระบบประปาภูเขา 

   

   

   
 

กิจกรรมวันท่ี 14 มกราคม 2560 

         เดินทางไปวัดโพธิคุณและเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด และเดินทางกลับมหาวิทยาลัย 



 

สรุป  

         โครงการคายสรางแรงบันดาลใจเพื่อรับใชสังคมเปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนอยางยิ่ง ท้ังตอตนเอง องคกร 

ชุมชน และสังคม อยากใหบุคลากรทุกทานไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมนี้ 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ทําใหรูจักบุคลากรหนวยงานอื่น  รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถติดตอประสานงานกับ

หนวยงานอื่นไดงายสะดวกข้ึน  

2. ทําใหทราบถึงกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยทําเพื่อชวยเหลือชุมชนและสังคม 

3.  เรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความมีน้ําใจ ความเสียสละและความสามัคคี 

4. สรางจิตสํานึกสาธารณะในการชวยเหลือชุมชนและอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5. ชวยเสริมสรางทัศนคติท่ีดีและแรงบันดาลใจในการทํางานและหนาท่ีของตน 

6. ตระหนักถึงหนาท่ีของตนเองในการทํางานและการเปนมหาวิทยาลัยรับใชสังคม 

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 

 

 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

                 ผูรายงาน....................................................... 

                                                                                              (นางสาวกัญญดา งึมกระโทก) 

                 ผูรายงาน....................................................... 

(นางสาวอิสยาห พันศิริพัฒน) 

                 ผูรายงาน....................................................... 

                                                                                            (นางสาวนายกมลพัชร พลรบ) 

                 ผูรายงาน....................................................... 

                                                                                           (นางสาวนายปริวัฎ ศิริรัตน) 

                                                                                                  วันท่ี 30 มกราคม 2560 

ความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงาน 

........................................................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ........................................ 

(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 

ความคิดเห็นของผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน 

........................................................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ........................................ 

(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
 

หมายเหตุ  :  1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหวัหนาหนวยงาน 

                2. หัวหนาหนวยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผูบริหารท่ีกํากับดูแล 

                3. แจงผูรายงานทราบ  และจัดเก็บเขาแฟม  รายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

                4. หัวหนาหนวยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา 


