
 การบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและสังคม

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ในฐานะท่ีเป็น 

หน่วยงานในก�ากับของรัฐ	 ที่มีจุดมุ ่งหมายเพ่ือเป็น 

มหาวิทยาลัยรับใช ้สังคม	 มีการก�าหนดอัตลักษณ ์

ของมหาวิทยาลัย	 “การบริการวิชาการแก่ชุมชนและ 

สังคมอย่างมีส่วนร่วม	เพื่อความยั่งยืนตามยุทธศาสตร ์

1	มหาวิทยาลัย	1	จังหวัด”	และมีการก�าหนดให้การ 

บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเป็น	1	ใน	5	ประเด็น

ยุทธศาสตร์	 (Strategic	 issues)	ในแผนยุทธศาสตร์	

(พ.ศ.	2553	–	2567)	และก�าหนดให้การพัฒนางาน

บริการวิชาการ	 เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	 

(1	มหาวิทยาลัย	1	จังหวัด)	 เป็น	1	 ใน	8	แผนปฏิบัต ิ

การยุทธศาสตร์หลักอย่างชัดเจน	เพื่อให้การด�าเนินงาน 

การให้บรกิารวชิาการแก่ชมุชนและสงัคมของมหาวทิยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒเป็นไปตามจุดมุ ่งหมาย	คือ	เป็น	

“มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”	อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 มหาวิทยาลัยมีการก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ	โดยมีการด�าเนินงานตามพันธกิจหลัก	4	ด้าน	

คือ	 ด้านการเรียนการสอน	 ด้านการวิจัย	 ด้านการ

บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	 และด้านท�านุบ�ารุง 

ศิลปวัฒนธรรม	 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้ความส�าคัญ

ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

อย่างมาก	เพราะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความ

มุ่งหวังที่จะท�าให้มหาวิทยาลัยเป็น	“มหาวิทยาลัยรับใช ้

สังคม”	 มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตร์ขึ้นหรือที่เรียกว่า	 “Super	 Strategic	

Action	 Plan	 (SSAP)	 โดยยุทธศาสตร์ที่	 3	 (SSAP	 3)	

ได้ก�าหนดไว้ให้สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการ

บริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

อย่างยั่งยืน	โดยมีเป้าประสงค์	2	ประการ	คือ

	 1.	 สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

	 2.	 มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการ

วิชาการแก่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

	 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของศักยภาพในหน่วยงานที่สามารถท�าหน้าที่ในการ 

ขับเคล่ือนในการช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม	 โดยใช ้

องค์ความรู้ด้านวิชาการมาบูรณาการร่วมกันภายใน

มหาวิทยาลัยเพื่อน�าไปใช้ในการช่วยแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนและสังคม	 รวมถึงขับเคล่ือนน�าร่องการปฏิรูป

สถาบันอุดมศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมและพัฒนาสู ่

มหาวิทยาลัยต้นแบบ	“มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” 

ทีน่�าร่องในด้านการน�าความรูท้ีม่ช่ีวยเหลอืสงัคม	 สามารถ 

สร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ชุมชนทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	

ภาควิชาการ	ภาคประชาชน	และภาคประชาสังคม

	 ในปี	 2562	 นี้	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ได้อนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งสิ้น	131 

โครงการ	 โดยมหาวิทยาลัยก�าหนดพ้ืนท่ีหลักอยู ่ที ่

2	จังหวัด	คือ	จังหวัดสระแก้ว	และจังหวัดนครนายก	

และขยายผลไปที่	 อ�าเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก,	 อ�าเภอ

นาแห้ว	จังหวัดเลย	และอ�าเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	

โดยใช้พื้นที่ของ	มศว	เป็นฐาน
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	 ส่วนกิจการเพื่อสังคม	 เป็นหน่วยงานหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่รับผิดชอบพันธกิจ

ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย 

อยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ 

เพื่อสงัคม	มกีารด�าเนนิงานทีเ่น้นการสร้างความสัมพันธ์ 

กับชุมชน	 โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้น�าองค์ความรู้และ

นวัตกรรมใหม่ๆ	ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนไปถ่ายทอด

และแก้ปัญหาให้กับชุมชนจัดกิจกรรมร่วมกัน	 ซ่ึงในปี	 

พ.ศ.	 2562	 มีผลการด�าเนินงานสรุปผลเป็นไปตาม

ภารกิจงาน	3	ด้าน		ได้แก่

  3. สรปุผลการดำาเนินงานโครงการบรกิารวชิาการภาพรวมของมหาวทิยาลัย

 ภารกิจท่ี 1 การให้บรกิารวชิาการแก่สังคมตาม
นโยบาย 1 จังหวดั 1 มหาวทิยาลัย 
	 โดยการจัดท�าโครงการต้องมีการบูรณาการ 

ร่วมกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน	การวิจัย	และ 

การท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม	ให้ความส�าคญัต่อการพฒันา

ชุมชนและสังคม	 เพื่อให้เกิดผลกระทบอย่างยั่งยืนตาม

หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเน้นการพัฒนา	3	ด้าน	

ได้แก่	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	(การศึกษา	สุขภาพ	

และวัฒนธรรม)	และด้านสิ่งแวดล้อม

  ด้านสังคม – สุขภาพ

	 คนในชุมชนหันมาใส่ใจเร่ืองการดูแลสุขภาพ 

กนัมากขึน้	 ทัง้ตวัแทนชมุชนและผูส้งูอายใุนชมุชนมคีวาม

ต้ังใจที่จะเรียนรู ้เพื่อที่จะได้น�าความรู ้ที่ได้ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์กับตัวเองและคนในชุมชนให้มากท่ีสุด	 

โครงการบรกิารวิชาการเข้ามาอบรมแต่ละครัง้ได้เรียนรู้ 

สิ่งที่ชุมชนยังไม่รู ้หลายเร่ือง	เช่น	การปฐมพยาบาล

เบื้องต้น	 กายภาพบ�าบัด	 การออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 

การออกก�าลังกาย	การรับประทานอาหาร	การสูบบุหรี่ 

หรอืยาเส้น	 การด่ืมแอลกอฮอล์	 และยงัได้ฝึกปฏิบตัจิริง 

มีอุปกรณ์มาให้ฝึกเหมือนเหตุการณ์จริง	 เวลาเข้าอบรม

บรรยากาศผ่อนคลายไม่เครียดท�าให้มีความสนุกสนาน 

ความรู้ที่ได้สามารถน�ามาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันและ 

สามารถน�าความรู ้ไปสอนหรือบอกต่อเพ่ือให้คน 

ในชุมชนหันมาดูแลตัวเองและรักสุขภาพของตัวเอง

ให้มากขึ้น	 คนในชุมชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

เกี่ยวกับเร่ืองการดูแลสุขภาพ	หลังจากอบรมท�าให้มี 

ความมั่นใจมากยิ่ งขึ้นในการให ้ความรู ้กับผู ้อื่น 

เป็นโครงการท่ีดีมากมีประโยชน์มากๆ	 อยากจะให ้

มีการอบรมแบบนี้ไปเรื่อยๆ	 คนในชุมชนให้ความสนใจ

เป็นอย่างมาก
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  ด้านสิ่งแวดล้อม
	 ในชมุชนสนใจเร่ืองเศรษฐกจิพอเพียง	คนในชุมชน
ช่วยกันหาวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี	 โครงการ
บริการวิชาการเข้ามาอบรมให้ความรู้	ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การจัดการขยะอินทรีย์	ทักษะการเป็นนักวิจัยในชุมชน	 
ซึ่งคนในชุมชนได ้น�าความรู ้ ไปปรับที่บ ้านตัวเอง 
คนในชุมชนได้เรียนรู ้ทักษะการเป็นนักวิจัยที่ดี	 เช่น	
การสัมภาษณ์	 การสังเกต	 การจดบันทึก	 การเล่าเรื่อง 
การถ่ายทอด	กจิกรรมทีท่�าจะสอดแทรกความรูไ้ว้ทกุครัง้	
ท�าให้เรารู้จักฟัง	 รู้จักคิด	 รู้จักน�าไปใช้	 หลังอบรมเสร็จ
ความรู้ที่ได้ยังสามารถน�ามาพัฒนาสวนของตนเองและ
บอกต่อกับผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้	 โดยสวนที่เป็นตัวอย่าง
จะมีการเลี้ยงไส้เดือน	ท�าถ่าน	เตาชีวมวล	เน้นเรื่องการ 
ก�าจัดขยะอินทรีย์	 เพื่อเป็นตัวอย่างท่ีดีให้คนที่สนใจ 
เข้ามาเยี่ยมชม	

  ด้านสังคม–การศึกษา
	 ส�าหรับโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กและขนาดกลาง
จะมีโอกาสที่ได้รับการพัฒนาความรู ้ที่แตกต่างกัน	
การด�าเนินโครงการบริการวิชาการได้เข้าไปจัดอบรม
ให้ความรู้แก่คุณครูและนักเรียนที่ต้องการจะพัฒนา 
ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ	เช่น	ด้านดนตรีไทย	
ด้านการแสดง	 ด้านวิชาการ	 นักเรียนทุกคนให้ความ
สนใจเป็นอย่างมากเพราะเกิดประโยชน์กับนักเรียน 
ที่ขาดโอกาสจริงๆ	 ไม่เพียงแต่นักเรียนได้รับความรู้ 
คุณครูท่ีโรงเรียนก็ได้รับความรู ้และเทคนิคในการ
พัฒนาการเรียนการสอน	 อีกทั้งยังมีกลุ่มนิสิตคอยสอน
และแนะน�านักเรียนให้ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงๆ	
ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่	ท�าให้นักเรียน
กล้าแสดงออกมากข้ึน	 นักเรียนสามารถน�าส่ิงที่กลุ่ม
นิสิตสอนไปแสดงตามงานต่างๆ	 ท่ีได้เป็นอย่างดีและ
ยังถือเป็นการหารายได้เสริมอีกด้วย	 เป็นโครงการ 
ที่โรงเรียนสามารถสานต่อกิจกรรมได้จริง

  ด้านเศรษฐกิจ
	 คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร	
ด�ารงชีวิตตามวิถีชาวบ้าน	 ไม่มีอาชีพเสริมในการสร้าง
รายได้	 โครงการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนน�าองค์ความรู ้
เร่ืองการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยเรียนรู้วิธีการต่างๆ	เช่น	

การแปรรูปผลไม้	 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	
ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีการใช้งานที่คุ ้มค่าและยังสามารถ
เก็บไว้ใช้ได้นาน	 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังสามารถที่จะน�าไป
จ�าหน่าย	 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เสริมให้กับครัวเรือน
หรือกลุ่ม	 วัตถุดิบที่น�ามาเป็นส่วนประกอบในการท�า 
หาซื้อได้ง่าย	เราน�าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาสานต่อ 
โดยการเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้กับผู ้ที่มาเรียนรู ้ 
ในชมุชน	ท�าให้คนมีความรู้ทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
ขอบคุณทาง	 มศว	 ที่มาสร้างอาชีพให้กับชุมชนเพราะ
บางคนไม่มีโอกาสที่จะไปเรียนรู้	

  ด้านสังคม-วัฒนธรรม
	 คนในชุมชนเรียนรู้วัฒนธรรมด้ังเดิมที่จะรักษา
แหล่งเรยีนรู	้แหล่งท่องเทีย่วให้เป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพร่หลาย 
โครงการบริการวิชาการมีการด�าเนินการจัดกิจกรรม
อบรมให ้ความรู ้ ท้ังในเร่ืองวัฒนธรรมของชุมชน 
แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน	เพื่อให้คนในชุมชนได ้
ซึมซับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต	มีการบริหารจัดการที่เป็น 
ระเบียบมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว 
ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ	โดยคนในชุมชน
ช่วยกันคิดผลิตสินค้าไว้จ�าหน่ายให้นักท่องเที่ยวท่ีมา
เยี่ยมชม	 ทางชุมชนรู้สึกภูมิใจที่ทาง	 มศว	 เห็นความ
ส�าคัญของชุมชนเรา	 ท�าให้ชุมชนของเราใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และเกิดการสร้างรายได้	เป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่	มศว	น�าสิ่งดีๆ	มาให้กับชุมชนของเรา	

 ภารกิจท่ี 2 มีการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมือกับ 
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
	 1)		ระดับนานาชาติ	 ได้เข้าร่วมเครือข่ายความ 
ร่วมมือเร่ืองพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม	
(Engagement)	กับมหาวิทยาลัยต่างๆ	ทั้งภายในและ 
ภายนอกประเทศ	ซึง่มหาวทิยาลยัมกีารด�าเนนิการไปแล้ว
บางส่วน
	 2)		ระดับประเทศ	มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน
ภาคธุรกิจที่ด�าเนินการจากธุรกิจทั่วไปเป็นธุรกิจเพื่อ 
สังคม	โดยมีหลักสูตรกิจการเพ่ือสังคมในสถานศึกษา	
หน่วยงานในองค ์กรที่ ด� า เนินการธุ รกิจอยู ่ แล ้ว 
เข้าอบรมหลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมท�าให้ผู้ประกอบการ
ค�านึงถึงการผลิต	การซื้อขายที่เป็นประโยชน์กับสังคม
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สูงสุดและสามารถพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น	 ตลอดจน

การพัฒนานิสิตในประเทศให้มีจิตอาสาและมีพ้ืนฐาน 

ในเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคม	

	 3)		ระดับพ้ืนท่ี	 มีเครือข่ายการเรียนรู้ธุรกิจเพื่อ

สังคม	โดยร่วมมือกับ	อบจ.	อบต.	อสม.	รพ.สต.	ผู้น�า

ชุมชนและชาวบ้าน,	มูลนิธิหัวใจอาสา,	ศูนย์คุณธรรม 

(องค์กรมหาชน),	ส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ,	

กองทนุเวลาเพ่ือสงัคม,	 สมาคมนกัสร้างสุขภาวะองค์กร, 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(พอช.),	ส�านักงานป้องกัน

การทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย	

(ป.ป.ช.),	มูลนิธิบุคคลพอเพียง,	ส�านักงานส่งเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ	4,	สหวิริยา,	บริษัท	เบทาโกร	จ�ากัด	

และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและอื่นๆ

 ภารกิจท่ี 3 พัฒนาทรพัยากรมนุษยสู่์จิตอาสา 
เพ่ือรบัใชสั้งคม
	 ในการด�าเนนิงานโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม

น้ัน	ตัวจักรส�าคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อน	คือ	ทรัพยากร

มนุษย์	 เพราะในการขับเคลื่อนชุมชนน้ัน	 คน	 ต้องมี

แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน	เนื่องจากต้องเสียสละ

เวลา	เสยีสละความสบายในการช่วยเหลอืผูอ่ื้น	การสร้าง

แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	 ไม่ใช่

เพียงแต่ผู้ปฏิบัติเท่านั้น	 ผู้รับการบริการเองก็มีความ

จำเป็นในการสร้างแรงบันดาลใจด้วย	 เพราะชาวบ้าน

หรอืชุมชนต้องร่วมกนัขบัเคลือ่นพฒันาพืน้ทีข่องตนเอง	

ให้เกดิความย่ังยนื	 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒจงึจดั

โครงการสร้างแรงบันดาลใจ	เพื่อรับใช้สังคม	ดังนี้	

	 1)		โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช ้

สังคม	นิสิตช้ันปีท่ี	1	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ณ	วทิยาลยัโพธวิชิชาลยั	จงัหวัดสระแก้ว	และศนูย์ศกึษา

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน�้า	 มศว	 อ�าเภอ

นาแห้ว	 จังหวัดเลย	 เพื่อให้นิสิตได้ร่วมกันท�ากิจกรรม

จิตอาสาที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม	

ให้นิสิตได้ลงพื้นท่ีชุมชนจริง	 เรียนรู้วิถีชีวิตตามหลัก 

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และเกิดแรงบนัดาลใจในการ

รับใช้สังคม	จ�านวนทั้งสิ้น	4	รุ่น	มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 

ด้วยความสมัครใจจ�านวนไม่น้อยกว่า	 750	 คน 

จากการด�าเนินงานพบว่านิสิตใหม่ได้เรียนรู ้วิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิป ัญญา

ท้องถิ่น	ได้เรียนรู ้การอยู่ร่วมกัน	การท�างานเป็นทีม 

มสีมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างกนั	 ตลอดจนเกดิจติอาสาและ

แรงบันดาลใจในการรับใช้สังคมตามเจตนารมณ์ของ

มหาวิทยาลัย

	 2)		โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือรับใช้สังคม 

ส�าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 

ณ	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	จังหวัดตาก	และโรงเรียนสาธิต

ชุมชนการเรียนรู ้	สมเด็จย่า	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

มศว	แม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	จ�านวนท้ังส้ิน	2	รุ ่น 

จากการด�าเนินงานท�าให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเกิด

แรงบันดาลใจในการมีจิตอาสาและส�านึกรับใช้สังคม 

ทราบแนวทางการด�าเนินงานด้านการบริการวิชาการ 

แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	 สามารถน�าความรู้ไป

พัฒนาชุมชนที่ต้องการพัฒนาได้	 เกิดความสามัคคี

และการท�างานเป็นทีม	 และน�าความรู้ที่ได้มาพัฒนา

ตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 3)		โครงการจิตอาสาเพ่ือรับใช้สังคมส�าหรับ

บุคลากร	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ณ	ศูนย์ศึกษา 

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน�้า	มศว	อ�าเภอ

นาแห้ว	 จังหวัดเลย	 จากการด�าเนินงานท�าให้บุคลากร 

ทกุหน่วยงานในมหาวทิยาลยัทีม่จิีตอาสาได้ร่วมกจิกรรม

จิตอาสาและมีความตระหนักถึงความส�าคัญของ 

จิตอาสาอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 กิจกรรมสร้างฝายอนุรักษ์

ธรรมชาติ	 กิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาสภาพกายภาพ	

ปรับปรุงศูนย์ให้มีสภาพที่ปลอดภัยและดีขึ้น

	 4)		โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	ส�าหรับชาวบ้านและ

ชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมายจังหวัดนครนายกและจังหวัด

สระแก้ว	ณ	เกษตรผสมผสาน	ปลกูป่าบนคนันา	โครงการ

เกษตรอทิตยาทร	โรงเรียนชาวนา	“ซแรย์	อทิตยา”	

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงบ้านโคกกระชาย	 และ 

ศนูย์การเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเสมด็น้อย	 

จากการด�าเนินงานพบว่าผู้เข้าร่วมมีการน�าความรู ้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
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การพัฒนาชุมชนและสร้างชุมชนของตนเองได้	เกิดการ
สร้างรายได้ในชุมชน	คนในชุมชนเกิดความรู้สึกรักและ
เห็นคุณค่าในชุมชนของตนเอง
	 5)		โครงการศึกษาดูงาน	 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือ	 Engagement	
และ	Social	Enterprise	ในประเทศ	ณ	นาแปลงใหญ่	
อ�าเภอพิชัย	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อตุรดติถ์	ชมุชนบ้านทุง่ศร	ีอ�าเภอร้องกวาง	จงัหวดัแพร่	 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จังหวัดน่าน	และศูนย์การ 
เรียนรู้ชุมชนสวนแสงประทีป	ต�าบลเวียงสา	จังหวัดน่าน 
เพื่อแลกเปลี่ยนรู ้การบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม	 จากการด�าเนินงาน	 พบว่า	 ผู้เข้าร่วมมีการน�า 
องค์ความรูแ้ละประสบการณ์จากสถานทีต่่างๆ	 มาปรบัใช้
ในการพัฒนาตนเองและชุมชน	ในการจัดท�าโครงการ

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างสูงสุด 

  ภาพกิจกรรมโครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยี
และนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบอจัฉรยิะ
สำาหรบัฟารม์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบสมองกลฝังตัว

โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง:
อบรมเชงิปฏิบัติการผลิตไบโอดีเซลและการแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงาน
และนวตักรรมเพ่ือชุมชน

โครงการส่งเสรมิเชงิปฏิบัติการแนวทางการออมอย่างยั่งยืนฯ 
แนวทางการสรา้งอาชพีเสรมิเพ่ือยกระดับรายได้หลังจากการทำาเกษตร

สำาหรบัผู้สูงอายุและสมาชกิในชุมชน (ปีท่ี 2)

โครงการเพ่ิมรายได้กับฟารม์เห็ดอจัฉรยิะ

เจรจาความรว่มมือทางวชิาการจากคณะผู้บรหิารจากประเทศกัมพูชา 
ไต้หวนั และสาธารณรฐัประชาชนจีน

รบัการประเมิน ครัง้ท่ี 160th AUN-QA Program Assessment จำานวน 
4 หลักสูตร โดยผู้ประเมินจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน
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  ด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนาแกนนำาสรา้งความสุขสู่ชุมชน:สยามหัวเราะ โครงการการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน
โดยจิตอาสาหมอจ๋ิว

โครงการกิจกรรมทางกายเพ่ือส่งเสรมิสุขภาพ
คนในชุมชนวงักระโจม

โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการ
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีครัง้ท่ี 2/2562

(ครัง้ท่ี 30)

โครงการอบรมปฐมพยาบาลการชว่ยฟ้ืนคืนชพีเบื้องต้นแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2 และให้ความรูผู้้สูงวยั

ป้องกันโรคเวยีนศีรษะด้วยอุปกรณ์จากยางพารา

เจรจาความรว่มมือทางวชิาการจากคณะผู้บรหิารจากประเทศกัมพูชา 
ไต้หวนั และสาธารณรฐัประชาชนจีน

รบัการประเมิน ครัง้ท่ี 160th AUN-QA Program Assessment จำานวน 
4 หลักสูตร โดยผู้ประเมินจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยี
และนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์เพ่ือส่งเสรมิ
การประกอบอาชพีในชุมชน: ผลิตภัณฑ์เครือ่งประดับ (ปีท่ี 1)
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โครงการเสรมิสรา้งภาคีเครอืข่ายการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวแบบมีส่วนรว่ม

โครงการการพัฒนาคุณภาพชวีติผู้สูงอายุทุกกลุ่มในชุมชนเขตอำาเภอ
องครกัษ์อย่างมีส่วนรว่ม: สมารท์แกนนำากับการดูแลจัดการโรคเรือ้รงั

โครงการสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ โครงการพัฒนารปูแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
โดยชุมชนมีส่วนรว่ม จังหวดันครนายก

โครงการการพัฒนารปูแบบการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน: 
ภายใต้การมีส่วนรว่มในการดูแลของชุมชนและผูใ้ห้การดูแล 

(Caregiver)

โครงการเครอืข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ

โครงการสรา้งชุมชนสูงอายุต้นแบบเพ่ือการสรา้งสุขภาวะองค์รวม
(ปีท่ี 5)

โครงการบรกิารวชิาการเชงิบูรณาการค่ายอาสาเพ่ือเสรมิสรา้งสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชนแบบองค์รวม  ระยะท่ี 2
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  ด้านการศึกษา

โครงการสรา้งฝันสู่นวตักรรม โครงการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
อยู่อย่างพอเพียงด้วยรามเกียรต์ิของไทยสู่สากล

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสรมิคุณลักษณะ
และทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ของเด็กและเยาวชน

ด้วยแนวทางการจัดการเรยีนรู ้STEM + STEM2

โครงการรวมพลังสรา้งสรรค์เด็กไทยส่งเสรมินิสัยรกัการอา่น:
การสรา้งความเข้มแข็งและความยั่งยืนของโรงเรยีนเพ่ือการรวมพลัง

สรา้งสรรค์เด็กไทยส่งเสรมินิสัยรกัการอา่นระยะท่ี 2

โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน โครงการเครอืข่ายศิลปะทัศนศิลป์เพ่ือชุมชน: ปฏิบัติการ WORKSHOP
เรือ่งการพัฒนาส่ิงแวดล้อมกับวดัเขาทุเรยีน จังหวดันครนายก โรงเรยีนอรญัประเทศ 

จังหวดัสระแก้ว และอำาเภอนาแห้ว จังหวดัเลย เพ่ือพัฒนาสุนทรยีะ

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวชิาการ เพ่ือเตรยีมความพรอ้ม
ในการสอบ O-NET ของนักเรยีนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3

จังหวดันครนายก

โครงการรกัการอา่น สานฝัน สู่การคิด
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โครงการพัฒนาศักยภาพครวูทิยาศาสตร ์จังหวดัสระแก้ว โครงการพัฒนาครท้ัูงระบบด้วยกระบวนการสรา้งชุมชนการเรยีนรู้
ครเูพ่ือศิษย์ (Professional Learning Community, PLC)

โครงการนาฏกรรมบำาบัด เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชวีติสำาหรบัผู้สูงอายุ

โครงการศิลปกรรมบำาบัด
เพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์

โครงการวนัเด็กประจำาปี 2562 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
“เด็กไทยรกัษ์ไทย ก้าวทันนวตักรรมอาเซียน”

โครงการงานวนัเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2562:
งานวนัเด็ก 1 วนั เพ่ือเด็กทุกวนั กับโพธวิชิชาลัย มหาวทิยาลัยสีเขียว

โครงการพัฒนาทุนทางวฒันธรรมชุมชนสู่การส่งเสรมิการท่องเท่ียว
เชงิวฒันธรรม จังหวดัสระแก้วและจังหวดันครนายก

โครงการมหกรรมศิลปวฒันธรรมสายสัมพันธไ์ทย – จีน ครัง้ท่ี 6
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โครงการเครอืข่ายศิลปวฒันธรรมการอบรมเชงิปฏิบัติการ
และมหกรรมศิลปะดนตรแีละการแสดง ครัง้ท่ี 9

โครงการมหกรรมเยาวชนชาติพันธุ ์5 อำาเภอชายแดน
จังหวดัตาก ตามรอยศาสตรพ์ระราชา

 
  ด้านส่ิงแวดล้อม

โครงการธนาคารขยะรไีซเคิล มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
องครกัษ์ (ปีท่ี 4)

โครงการพัฒนานักวจัิยชุมชน: 1 หมู่บ้าน 1 ทีมนักวจัิย

โครงการสรา้งเสรมิศักยภาพเยาวชน
นักปฏิบัติการจัดการขยะอนิทรยี์

โครงการอบรมยุวอาสา
เพ่ือสรา้งองค์ความรูด้้านการท่องเท่ียว

 
  ด้านสนองนโยบายรฐั

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือส่งเสรมิวสิาหกิจชุมชน โครงการอบรมถ่ายทอดความรูแ้ละฝึกทักษะการวดัความชืน้ข้าวเปลือก
สำาหรบัเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพ้ืนท่ี อำาเภอองครกัษ์ จังหวดันครนายก

โครงการสรา้งเสรมิศักยภาพเยาวชน
นักปฏิบัติการจัดการขยะอนิทรยี์

โครงการอบรมยุวอาสา
เพ่ือสรา้งองค์ความรูด้้านการท่องเท่ียว
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  ด้านงานวจัิย

โครงการวจัิย เรือ่งพัฒนารปูแบบการเสรมิสรา้งศักยภาพการมีส่วนรว่ม
ของชมรมผู้สูงอายุในการสรา้งชุมชนสูงอายุต้นแบบ

เพ่ือการสรา้งสุขภาวะองค์รวม

โครงการวจัิย เรือ่งการวจัิยเชงิพัฒนานวตักรรมของกุ้งก้ามแดง 
Cheraxquadricarinatus และผลกระทบต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม 

ในประเทศไทย “ระยะท่ี 4”

โครงการอบรมถ่ายทอดความรูแ้ละฝึกทักษะการซ่อมบำารงุรกัษา
เครือ่งยนต์การเกษตรขนาดเล็ก

โครงการวจัิย  เรือ่งรปูแบบการมีส่วนรว่มการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม
ของนิสิต มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์

โครงการศูนย์วจัิยและพัฒนาการออกแบบและผลิตชิน้ส่วน
อุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือผู้สูงอายุ ผู้พิการและซ่อมบำารงุ

ดูแลรกัษาเครือ่งมือแพทย์

 
  โครงการส่วนกลาง

โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรยีนตามพระราชดำาร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีปีงบประมาณ 2562 

โครงการส่งเสรมิและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพ
อย่างยั่งยืน: ศึกษาความสุขรวม อำาเภอปากพลี จังหวดันครนายก 

และอำาเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว

โครงการสรา้งเสรมิศักยภาพเยาวชน
นักปฏิบัติการจัดการขยะอนิทรยี์

โครงการอบรมยุวอาสา
เพ่ือสรา้งองค์ความรูด้้านการท่องเท่ียว
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โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพวชิาชพีครดู้านการผลิตส่ือการสอน โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการสรา้งฝายอนุรกัษ์ 
เพ่ือการบรหิารจัดการต้นน�าในชุมชน

โครงการสรา้งองค์ความรูเ้พ่ือส่งเสรมิวชิาชพีแก่ชุมชน: 
การนวดเพ่ือสุขภาพ

โครงการพัฒนาและสรา้งเสรมิศักยภาพแก่ชุมชน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม

โครงการ มศว รกัษ์คลองแสนแสบ
ต้นแบบสู่ชุมชน

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติผู้สูงอายุจังหวดัสระแก้ว:
โรงเรยีนหมากฝ้ายวยัเก๋า ปีท่ี 2

โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติผู้สูงอายุจังหวดันครนายก ปีท่ี 3
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โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านต้นแบบ
บ้านใหม่ไทยพัฒนา ปี 2

โครงการ BANANA & LONGAN สู่การแปรรปูวสิาหกิจชุมชน
บ้านคลองไก่เถ่ือน

โครงการสรา้งจิตสำานึกอนุรกัษ์ป่าชุมชน โครงการค่ายสรา้งแรงบันดาลใจเพ่ือรบัใชสั้งคมนิสิตชัน้ปีท่ี 1 
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

โครงการจิตอาสาเพ่ือรบัใชสั้งคมสำาหรบับุคลากร
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

โครงการค่ายสรา้งแรงบันดาลใจเพ่ือรบัใชสั้งคมสำาหรบับุคลากร
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

โครงการค่ายสรา้งแรงบันดาลใจเพ่ือรบัใชสั้งคม
นิสิตมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ปีการศึกษา 2561
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