เลขที.่ ..........
แบบรายงานการเขารวมประชุม/ อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
 รายบุคคล
กลุมบุคคล
ชื่อ – นามสุกล : นางมาลินี ภูหมั่นเพียร
ตําแหนง : หัวหนาฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อ – นามสุกล : นางสาวนันทนา เศาจวุฒิพงศ
ตําแหนง : บรรณารักษ
สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อหลักสูตร
โครงการสัมมนาสรุปผลการดําเนินงานการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัน/เดือน/ป
29 – 31 สิงหาคม 2562
สถานที่จัด
โรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี
หนวยงานผูจัด
สวนกิจการเพื่อสังคม
คาใชจาย
ไมมี
 มี จํานวน ……………… บาท
เบิกจายจากงบประมาณ  แผนดิน  เงินรายได  งบอื่นๆ (ระบุ)
ใบเกียรติบัตร/
 ไดรับ
 ไมไดรับ เนื่องจาก................................................................................
วุฒิบัตร
ไมมี
สรุปสาระสําคัญ
การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ประจําป พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก, จังหวัด
สระแกว และพื้นที่สวนขายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก, อําเภอนาแหว
จังหวัดเลย และอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหมนั้น ไดดําเนินการทั้งสิ้น 131 โครงการ โดยโครงการที่เขารวม
โครงการสัมมนาสรุปผลการดําเนินงานในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 56 โครงการ โดยแบงโครงการออกเปน 6 ดาน ไดแก
1. โครงการดานสนองนโยบายของรัฐ (นําเสนอ 2 โครงการ)
วัตถุประสงคของโครงการดานสนองนโยบายของรัฐ จะเนนการถายทอดองคความรูสูชุมชน เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑทองถิ่น การใชทรัพยากรจากชุมชน เพิ่มความรูความเขาใจ และพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
ผลการดําเนินงานโครงการตางๆ ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน สามารถ
พึ่งพาตนเองได ทั้งยังไดพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน เพิ่มมูลคาและเปนการใชทรัพยากร
อยางคุมคา และยังชวยลดขยะไดอีกดวย
2. โครงการดานสิ่งแวดลอม (นําเสนอ 7 โครงการ)
วัตถุประสงคของโครงการดานสิ่งแวดลอม จะเนนเกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การสงเสริมคุณภาพชีวิต และการพัฒนาชุมชน เชน การจัดการขยะมูลฝอย, การสงเสริมสุขภาพ, การ
พัฒนาอาคารหรือสิ่งกอสรางเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ และการสงเสริมการทองเที่ยวแหลงวิถีวัฒนธรรมในชุมชน
โดยผลการดําเนินงาน ผูเขารวมไดรับองคความรูตางๆ มีการพัฒนาตนเองและชุมชนใหมีความเขมแข็ง
มีการดูแลสุขภาพรางกายที่ดีขึ้น มลพิษและปญหาดานสิ่งแวดลอมลดลง มีการเพิ่มพูนรายได ลดคาใชจาย และยังทํา
ใหเกิดการพัฒนาชุนชนอยางยั่งยืน

3. โครงการดานสุขภาพ (นําเสนอ 17 โครงการ)
วัตถุประสงคของโครงการดานสุขภาพ จะเนนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนในหลายชวง
วัย โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ มีการดําเนินโครงการทั้งในเรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย โภชนาการ การ
ดูแลผูสูงอายุ การสรางจิตสาธารณะ รวมไปถึงบริการดานการแพทยไมวาจะเปนการใหความรูเรื่องการใชยาสมุนไพร
การจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ในการรักษาและตรวจคัดกรองโรคตางๆ การทําหัตถการทําแผลและการปฐมพยาบาล
และรวมไปถึงการสรางสุขภาวะใหกับคนในชุมชน
ผลการดําเนินงานการเขารวมโครงการดานสุขภาพทําใหผูเขารวมสามารถนําความรูที่ไดมาใชในการ
ดูแลสุขภาพรางกายตนเอง และยังสามารถดูแลสุขภาพผูอื่นหรือถายทอดความรูนั้นใหผูอื่นได ชวยลดปญหาและ
ปองกันสาเหตุของโรคตางๆ รวมถึงสามารถทําการปฐมพยาบาลเบื้องตนได ทั้งยังเสริมสรางความสัมพันธที่ดีและ
ความสามัคคีของคนในชุมชนในการดูแลซึ่งกันและกัน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. โครงการดานวัฒนธรรม (นําเสนอ 3 โครงการ)
วัตถุประสงคของโครงการดานวัฒนธรรม จะเนนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนสวนใหญ โดยการ
เรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเอง สงเสริมการฝกทักษะอาชีพ สรางรายไดใหแกชุมชน รวมถึงการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวในชุมชน โดยพัฒนารูปแบบการ
ทองเที่ยวในดานวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีเชิงเกษตรกรรมที่เปนเอกลักษณ
โดยผลการดําเนินการทําใหผูเขารวมโครงการมีการตื่นตัว และตระหนักรูถึงความสําคัญของวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและประเพณีในทองถิ่น วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพมากขึ้น เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการทองเที่ยวที่เพิ่ม
มากขึ้น เกิดความสามัคคีและรวมมือรวมใจกันระหวางคนในชุมชน และเกิดสํานึกรักในชุมชนและทองถิ่นของตนเอง
5. โครงการดานเศรษฐกิจ (นําเสนอ 4 โครงการ)
วัตถุประสงคของโครงการดานเศรษฐกิจ จะมุงเนนการถายทอดองคความรูทางการเกษตร เชน การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร, การตลาด และอุตสาหกรรม เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ลดรายจายครัวเรือน และเพิ่มศักยภาพในการสรางรายได
ผลการดําเนินการทําใหผูเขารวมโครงการไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑของตนเองมากขึ้น ตระหนักใน
คุณภาพของผลิตภัณฑและนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง ชุนชนสามารถใชทรัพยากรในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ยังเกิดการแลกเปลี่ยนความรูกันในชุมชน มีการพัฒนาดานเกษตรกรรมที่ยั่งยืน รวมไปถึงสามารถลดปริมาณมลพิษ
และขยะมูลฝอยในชุมชนไดอีกดวย
6. โครงการดานการศึกษา (นําเสนอ 23 โครงการ)
วัตถุประสงคของโครงการดานการศึกษา จะเนนการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนในวิชา
ตางๆ ถายทอดองคความรูในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติ สรางชุมชนแหงการเรียนรู พัฒนาบุคลากรดานการศึกษา
พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน และปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะ
ผลการดําเนินการ ผูเขารวมโครงการเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีความสามารถ
ในการเรียนรูและการสื่อสารเพิ่มขึ้น เกิดความคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห ทักษะวิชาการ และทักษะการใชชีวิต
มีความตระหนักรูถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ และมีการพัฒนาในแงการเรียนการสอนมากขึ้นอีกดวย

นอกจากนี้ยังมีโครงการดานงานวิจัยและนวัตกรรม และโครงการสวนกลาง ซึ่งไมไดเขารวมโครงการสัมมนา
สรุปผลการดําเนินงานในครั้งนี้
โครงการรักษโรงเรียน
ในสวนของสํานักหอสมุดกลาง ไดนําเสนอโครงการรักษโรงเรียน ซึ่งเปนโครงการดานการศึกษา โดย
โครงการที่จัดขึ้นมีจุดประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสระแกว 3 แหง
ไดแก โรงเรียนชุนชนบานหนองแวง โรงเรียนบานหนองมั่ง และโรงเรียนบานหนองเม็ก โดยผลการดําเนินการ
ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ทั้งยังสามารถนําไปถายทอดใหกับผูอื่น
สามารถชวยเหลือตัวเอง มีความกลาแสดงออก มีความคิดสรางสรรค และเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูมากขึ้น

ภาพรวมของโครงการบริการวิชาการ
จากภาพรวมของโครงการทั้งหมด ผูจัดทําโครงการไดนําเสนอประเด็นที่นาสนใจในดานสิ่งแวดลอม
ดานผูสูงอายุ และดานการศึกษา ในดานสิ่งแวดลอมนั้นจะเห็นไดวาหลายโครงการมีการเนนย้ําในเรื่องของการจัดการ
สิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย การนําขยะมารีไซเคิล รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเรื่องที่สังคมใหความสําคัญอยูในปจจุบัน เนื่องจากเปนปญหาที่สงผลกระทบตอคนทั่วโลก ใน
ดานผูสูงอายุนั้น เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหผูสูงอายุ
สามารถดูแลตัวเองได มีสุขภาพรางกายที่ดี และสงเสริมใหมีอาชีพที่เลี้ยงดูตัวเองได และสุดทายในดานการศึกษา
เนื่องจากเด็กและเยาวชนนั้นเปนกําลังที่สําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต การใหการศึกษาที่ดีจึงเปนสิ่งสําคัญ
มาก โดยเฉพาะในดานภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางมากในการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการทําหนาที่ตํารวจตรวจคนเขาเมืองในเขตชายแดน การสงเสริมสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษถือเปนสิ่งที่นาสนใจ
ในการนําไปพัฒนาความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษใหกับเด็กและเยาวชนตอไป
ภาพบรรยากาศ

ประโยชนที่ไดรับ
1. ไดตระหนักรูถึงปญหาสังคมตางๆ เชน ปญหาสิ่งแวดลอม, ปญหาการดูแลผูสูงอายุ เปนตน
2. ไดความรูจากโครงการตางๆ และสามารถนําความรูที่ไดรับมาปรับใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปพัฒนาตอเปน
โครงการอื่นๆ ตอไปได
3. สามารถนําความรูที่ไดรับจากผูนําเสนอโครงการไปถายทอดใหกับผูอื่น
4. ไดสรางความสัมพันธอันดีกับอาจารยและบุคลากรผูเขารวมโครงการทานอื่นๆ
นําความรูที่ไดรับมาใชปรับปรุงการทํางาน ดังตอไปนี้
หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา

รายงานผลการปรับปรุง/ พัฒนา
ภายในวันที่

