แบบรายงานการเขารวมประชุม/ อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
 รายบุคคล
 กลุมบุคคล

เลขที.่ ..........

ชื่อ – นามสุกล : นางมาลินี ภูหมั่นเพียร

ตําแหนง : หัวหนาฝายบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ
สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง
ชื่อ – นามสุกล : นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ
ตําแหนง : บรรณารักษ
สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง
ชื่อหลักสูตร
ประชุมชี้แจงนโยบายโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วัน/เดือน/ป
23 เมษายน 2562
สถานที่จัด
หองโรงละครเล็ก ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี
หนวยงานผูจัด
ฝายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คาใชจาย
 ไมมี
 มี จํานวน ……………… บาท
เบิกจายจากงบประมาณ  แผนดิน  เงินรายได  งบอื่นๆ (ระบุ)
ใบเกียรติบัตร/
 ไดรับ
 ไมไดรับ เนื่องจาก
วุฒิบัตร
................................................................................
 ไมมี
สรุปสาระสําคัญ
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน ป พ.ศ. 2563

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

โครงการที่ตอเนื่องจากงานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
4. การบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน เปนพันธกิจหลักที่ทุกคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย
ศูนย หรือหนวยงานเทียบเทาตองดําเนินการ (ตองบรรจุในแผนงานของหนวยงาน)
5. เจตนารมณหรือวัตถุประสงคของการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เนนใหความสําคัญที่การรับใชสังคม และใหมีความยั่งยืนในดานเศรษฐกิจ สังคม (สุขภาพ
การศึกษา วัฒนธรรม และกิจกรรม ของผูสูงอายุ) และสิ่งแวดลอม
6. พื้นที่หลักอยูที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแกว และจังหวัดนครนายก และอาจขยายผลไปที่ อําเภอแม
สอด จังหวัดตาก, อําเภอนาแหว จังหวัดเลย และอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ไดโดยใชที่ของ มศว เปน
ฐาน (แลวแตกรณี)
7. การใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมควรมีการดําเนินงานใหสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
กับการประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบายมหาวิทยาลัย
8. หนวยงานสามารถดําเนินงานโดยใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยหรือเงินรายได (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
เพิ่มตามมติ คณะกรรมการอํานวยการโครงการบริการวิชาการแกสังคม
9. การจัดทําโครงการตองมีการบูรณาการความรวมมือระหวางบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นิสิต
หนวยงาน ราชการ องคการปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ และภาค
ประชาสังคม ตาม นโยบายประชารัฐ
10. การบูรณาการความรวมมือขามสาขา หรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ตองไดรับความเห็นชอบ
จากหัวหนา หนวยงานที่บูรณาการ
11. ตองมีผลผลิตของโครงการ (Output) และผลลัพธของโครงการ (Outcome) หากโครงการใดมีผล
การดําเนินงานที่ สามารถวัดผลกระทบ (Impact) ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหระบุไวในโครงการ
12. โครงการที่ไดรับการจัดสรร ดําเนินงานไดตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2562 เปนตนไป และดําเนิน
กิจกรรมแลวเสร็จไมเกินเดือนมิถุนายน 2563
13. เบิกจายเงินแลวเสร็จทั้งหมดรอยละ 100 ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 และตองเบิกจายเงินไตรมาส
แรกใหไดรอยละ 35
14. เมื่อดําเนินโครงการเสร็จใหสงรายงานผลการดําเนินโครงการทุกไตรมาส ตามแบบฟอรมในระบบ
บริหารโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
15. เมื่อดําเนินโครงการเสร็จใหสงรายงานผลการดําเนินโครงการ และบทสรุปไมเกิน 4 หนากระดาษ
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
16. ทุกโครงการตองเขารวมเสนอผลงานประจําป (ปลายเดือนสิงหาคม)
17. หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ เมื่อ
ผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจําหนวยงานแลว ขอใหนําเสนอรองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการ
เพื่อสังคม เพื่อใหความเห็นชอบกอน อนุมัติใหดําเนินโครงการตอไป
18. สําหรับเงินรายได (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชน เปนผูพิจารณาให ความเห็นชอบกอนเสนออนุมัติคณะกรรมการอํานวยการโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนตอไป
19. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนเปนพิเศษสําหรับโครงการที่เนนการบริการวิชาการแกสังคมดาน
พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย การจัดการขยะ การพัฒนาประเทศภายใต “ประเทศไทย 4.0.” การ
สงเสริมอาชีพ กิจกรรมผูสูงอายุ รวมถึงโครงการวิจัยที่ตอยอดจากการทําบริการวิชาการ
20. โครงการที่เสนอของบประมาณ ตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของจังหวัดที่ขออนุมัติ (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
พื้นที่หลัก : จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแกว
สวนขยาย : อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อําเภอนาแกว จังหวัดเลย และอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
โดยโครงการตองมีการบูรณาการตาง ๆ ดังนี้
- การเรียนการสอนและหรือการวิจัย
- โครงการวิจัยตองตอเนื่องจากงานบริการวิชาการ
- ภาคีเครือขายทุกภาคสวน
- ขามสาขาหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
- ถูกบรรจุในแผนงานของหนวยงาน
- สอดคลองกับประกันคุณภาพการศึกษา
- มีผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ
- สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของจังหวัดที่ขออนุมัติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายกมีวิสัยทัศน คือ นครนายก เมืองนาอยู ซึ่งกรอบแนวคิดในการพัฒนา 4 มิติหลัก ไดแก
1. ดานเศรษฐกิจ
- เกษตรปลอดภัย การแปรรูป
- ทองเที่ยวกลางแจงและผจญภัย
- ทองเที่ยวเชิงวิถีชุมชน
- การพัฒนาและยกระดับรายได
- พัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
2. ดานการพัฒนาเมือง
- การวางแผนแมบทพัฒนาเมือง
- พัฒนาแผนการบริหารจัดการ
- บริการโครงสรางพื้นฐาน
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การประหยัดพลังงาน
- การใชพลังงานสะอาด
- การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
4. ดานสังคมความมั่นคงและการบริการ
- บริการสาธารณสุขไดคุณภาพและมาตรฐาน
- พัฒนาการศึกษาทุกชวงวัย ทั้งในระบบและนอกระบบ

- ประชาชนและหมูบานมั่นคง สามัคคี และใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ใชประโยชนจากมรดกทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของทองถิ่นดวยนวัตกรรม
- การมีสวนรวมทุกภาคสวน
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร 4 ขอ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปใหมีความปลอดภัยตรงกับ
ความตองการของตลาด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และการประชุมที่
ไดมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียม
โครงสรางพื้นฐานใหบริการประชาชนอยางเปนระบบเพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง รวมทั้งเสริมสรางความ
มั่นคงในสังคมใหมีความสุข
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความสมดุลตอระบบนิเวศ โดยประชาชนมีสวนรวม
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสระแกว
จังหวัดสระแกวมีวิสัยทัศน คือ เมืองชายแดนแหงความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
และอารยะธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกวมั่นคง โดยมีประเด็นยุทธศาสตร 5 ขอ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ปรับปรุงปจจัยและกระบวนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยใหไดคุณภาพ
มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหมีความปลอดภัยและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
เสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยะธรรมโบราณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุนพัฒนา
เศรษฐกิจ การบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน
การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกชุมชน

การวิจัยติดตามและประเมินผลโครงการติดตามโครงการบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สามารถสรุปขอเสนอแนะในการทําโครงการได ดังนี้
1. ควรเพิ่มโครงการใหมหรือปรับโครงการใหสงเสริมผลกระทบดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
2. ควรเรงสรางความเขาใจแนวคิดและผลลัพธของโครงการ
3. ควรเพิ่มกิจกรรมการลงพื้นที่ชุมขน
4. ควรเพิ่มตัวบงชี้การประเมิงโครงการใหครอบคลุมผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด
5. ควรสํารวจความตองการจําเปนในการพัฒนาชุมชนดานอื่น ๆ
6. ควรวิเคราะหกลยุทธการทํางานระหวางการดําเนินโครงการ
7. ควรใหชุมชนมีสวนรวมออกแบบกิจกรรมและบูรณาการภูมิปญญาชุมชน
8. ควรเพิ่มกิจกรรมที่สงเสริมความยั่งยืน เชน การสรางตลาดหรือความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ
สวนกิจการเพื่อสังคมชี้แจงเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
- งบประมาณในการจัดทําโครงการบริการวิชาการป พ.ศ. 2563 ที่สวนกิจการเพื่อสังคมไดรับคิดเปน
รอยละ 30 จากงบประมาณการจัดทําโครงการเดิม
- กําหนดการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการเขียนโครงการในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการ
แกชุมชน ไดแก
1) วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ มศว องครักษ เวลา 09.00-16.00 น.
2) วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ มศว ประสานมิตร เวลา 09.00-16.00 น.
3) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ มศว ประสานมิตร เวลา 09.00-16.00 น.
- เปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดกิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Visual Thinking และการ
ประเมินผลลัพธทางสังคม” จากเดิมที่มีกําหนดการจัดในระหวางวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 เปน
6-7 มิถุนายน 2562
ประโยชนที่ไดรับ
- ไดทราบถึงรายละเอียดและแนวทางการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชุมชนป พ.ศ. 2563 เพื่อให
การดําเนินการจัดทําและรายงานผลการดําเนินการโครงการถูกตองตามขอกําหนดของสวนกิจการเพื่อสังคม
- ไดทราบถึงแนวโนมและความตองการของจังหวัดนครนายกและสระแกวที่เปนพื้นที่เปาหมายหลัก
เพื่อใหการพิจารณาหัวขอการดําเนินการโครงการบริการวิชาการนั้นมีประโยชนตอชุมชนมากที่สุด
- การทํางานบริการวิชาการนั้น หัวใจหลัก คือ การสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนใหแกชุมชน ดังนั้น การ
รับฟงความตองการในชุมชนจึงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อใหมั่นใจวาสิ่งที่เราลงแรงลงใจทํานั้นเปนสิ่งที่ชุมชนตองการ
อยางแทจริง รวมถึงการปลูกฝงและวางรากฐานใหแกคนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญในทุกความรูหรือ
กิจกรรมที่ทุกโครงการไดนําลงไปสูชุมชน โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพราะการวางรากฐานที่ดีจะสงผลใหชุมชนสามารถดําเนินการตอเนื่องไปไดในอนาคต 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

