
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานในก�ากับของรัฐ	 ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็น 

มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม	มีการก�าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 “การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

อย่างมีส่วนร่วม	เพื่อความยั่งยืนตามยุทธศาสตร์	1	มหาวิทยาลัย	1	จังหวัด”	และมีการก�าหนดให้การบริการ

วิชาการแก่ชุมชนและสังคมเป็น	1	ใน	5	ประเด็นยุทธศาสตร	์(Strategic	issues)	ในแผนยุทธศาสตร	์(พ.ศ.	2553	

–	2567)	และก�าหนดให้การพัฒนางานบริการวิชาการ	เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	(1	มหาวิทยาลัย 

1	จังหวัด)	เป็น	1	ใน	8	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลักอย่างชัดเจน	เพื่อให้การด�าเนินงานการให้บริการวิชาการแก่

ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย	คือ	เป็น	“มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” 

อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 มหาวิทยาลัยมีการก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ	โดยมีการด�าเนินงานตามพันธกิจหลัก	4	ด้าน	คือ	ด้านการเรียนการสอน	ด้านการวิจัย	ด้านการบริการ

วิชาการแก่ชุมชนและสังคม	 และด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ให้ความส�าคัญภารกิจ 

ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างมาก	 เพราะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความมุ่งหวังที่จะ 

ท�าให้มหาวิทยาลัยเป็น	“มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”	

	 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส�าคัญของศักยภาพในหน่วยงานที่สามารถท�าหน้าที่ในการ 

ขบัเคลือ่นในการช่วยพฒันาชุมชนและสงัคม	 โดยใช้องค์ความรู้ด้านวชิาการมาบรูณาการร่วมกนัภายในมหาวิทยาลยั 

เพื่อน�าไปใช้ในการช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม	 รวมถึงขับเคลื่อนน�าร่องการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษา 

ให้เกิดเป็นรูปธรรมและพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยต้นแบบ	“มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”	ที่น�าร่องในด้านการน�าความรู้ 

ที่มีช่วยเหลือสังคม	สามารถสร้างเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาควิชาการ	ภาคประชาชน	และ 

ภาคประชาสังคม

 

การบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและสังคม

ANNUAL REPORT  2020 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY122



 1.  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีได้รับงบประมาณงบพัฒนา
มหาวทิยาลัย

และขยายผลไปที่ อำเภอแมสอด จังหวัดตาก, อำเภอนาแหว จังหวัดเลย
และอำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยใชพื้นที่ของ มศว เปนฐาน

จำนวน 22 โครงการ
01 ด้านสังคม – การศึกษา

จำนวน 19 โครงการ
02 ด้านสังคม – สุขภาพ

จำนวน 9 โครงการ
03 ด้านสังคม – วัฒนธรรม

จำนวน 8 โครงการ
04

จำนวน 11 โครงการ
05 ด้านเศรษฐกิจ

จำนวน 4 โครงการ
06 ด้านสนองนโยบายรัฐ

จำนวน 17 โครงการ
07 โครงการส่วนกลาง
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 2. สรปุผลการด�าเนินงานโครงการบรกิารวชิาการภาพรวมของมหาวทิยาลัย
	 ส่วนกิจการเพื่อสังคม	 เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่รับผิดชอบพันธกิจด้าน

การบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย	 อยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม 

มกีารด�าเนนิงานทีเ่น้นการสร้างความสมัพนัธ์กับชมุชน	 โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้น�าองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่ๆ	 

ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนไปถ่ายทอดและแก้ปัญหาให้กับชุมชนและจัดกิจกรรมร่วมกัน	 ซ่ึงในปี	 พ.ศ.	 2563 

มีผลการด�าเนินงานสรุปผลเป็นไปตามภารกิจงาน	3	ด้าน	ได้แก่

 ภารกิจท่ี  1  การให้บรกิารวชิาการแก่สังคมตามนโยบาย  1  จังหวดั  1  มหาวทิยาลัย 
	 โดยการจัดท�าโครงการต้องมีการบูรณาการร่วมกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน	การวิจัย	และการ

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม	เพื่อให้เกิดผลกระทบอย่างยั่งยืนตาม

หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเน้นการพัฒนา	3	ด้าน	 ได้แก่	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	 (การศึกษา,	สุขภาพ	

และวัฒนธรรม)	และด้านสิ่งแวดล้อม

    ด้านสังคม–การศึกษา
	 การเหลื่อมล�้าทางการศึกษาส�าหรับต่างจังหวัด	ทั้งในเรื่องของการเรียนการสอน	การพัฒนาการศึกษา 

ด้านกิจกรรม	และด้านอื่นๆ	การด�าเนินโครงการบริการวิชาการได้เข้าไปจัดอบรมให้ความรู้แก่คุณครูและนักเรียน 

ที่ต้องการจะพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ	เช่น	ด้านวิชาการ	ด้านดนตรีไทย	ด้านศิลปะการแสดง

นาฏศิลป์	และการพัฒนาสมรรถนะและทักษะส�าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่	21	นักเรียนทุกคนให้ความสนใจ 

เป็นอย่างมากเพราะเกดิประโยชน์กบันกัเรยีนท่ีขาดโอกาสจริงๆ	ไม่เพียงแต่นกัเรียนได้รับความรู้	คณุครูท่ีโรงเรียน 

ก็ได้รับความรู้และเทคนิคในการพัฒนาการเรียนการสอน	และการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ	อีกทั้งนักเรียนได้เรียนรู ้

และฝึกปฏิบัติจริงๆ	ซ่ึงทางโรงเรียนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่	ท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

มีความกล้าแสดงออกมากข้ึน	 ซึ่งนักเรียนสามารถน�าองค์ความรู้และทักษะต่างๆ	 ท่ีสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ประจ�าวัน	เพื่อเป็นการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกด้วย

   ด้านสังคม – สุขภาพ
	 การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนในอดีตนั้น	ยังขาดความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเองและ 

ครอบครัว	โดยส่วนใหญ่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	โรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ	และ 

โรงพยาบาลประจ�าจังหวัด	บางครอบครัวซื้อยามารับประทานเอง	เช่น	การซ้ือยาจากร้านขายยา	หมอกระเป๋า	

และรถเร่ขายยา	ปัญหาด้านสุขภาพจึงเป็นปัญหาที่ส�าคัญของคนทุกช่วงวัย	การด�าเนินโครงการบริการวิชาการ

ได้เข้าไปจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย	 การกายภาพบ�าบัด	

โรคเร้ือรัง	โรคติดต่อไม่เรื้อรัง	การดูแลสุขภาพช่องปาก	วิธีจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	การป้องกันโรคระบาด	

ANNUAL REPORT  2020 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY124



และการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	 การจัดกิจกรรมดังกล่าวท�าให้คนในชุมชน	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุสามารถดูแล 

ตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	คนในชุมชนสร้างพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให้มีสุขภาพที่ดี 

สร้างความเป็นอยู่ให้ถูกสุขลักษณะ	ลดโอกาสในการเจ็บป่วย	ลดภาระของลูกหลาน	ลดค่าใช้จ่ายในการไป 

พบแพทย์	 ชุมชนมีการดูแลกันเอง	 มีแนวคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาในชุมชน	 มีความรักในชุมชนที่ตนอยู่	 มีแนวคิด	

และแนวทางปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างยั่งยืน	 ประชาชนทุกช่วงอายุในพื้นที่ชายแดน	 มีความ

รอบรู้ในการป้องกันโรคโดยชุมชนร่วมกันดูแลชุมชน	มีความตระหนักในหน้าที่	 เพื่อป้องกันปัญหา	การเฝ้าระวัง

และป้องกันโรค	มีความใส่ใจรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว	ให้แข็งแรงได้อย่างเหมาะสม

   ด้านสังคม-วฒันธรรม
	 คนในชุมชนได้มีการรื้อฟื้นศิลปะการแสดงและผลิตภัณฑ์ตามวัฒนธรรม	เช่น	อาหาร	การละเล่น	และ 

น�ามาใช้ในกิจกรรมทางประเพณีในชุมชนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการบริการวิชาการมีการด�าเนินการจัด 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม	 เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 เกิด

จิตส�านึกร่วมกับประวัติศาสตร์ในท้องถ่ินผ่านงานศิลปะ	และสร้างสรรค์เป็นผลงาน	เพื่อท�าให้เกิดรายได้กับ 

ชุมชนจากกิจกรรมการสร้างสรรค์การประดิษฐ์ตุ๊กตาวัฒนธรรม	คนในชุมชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาติพันธุ์ 

การแสดง	 การขับร้องภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์	 เพื่อให้คนในชุมชนได้ซึมซับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต	 เกิดกลุ่ม

เยาวชนเรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกายแบบต่างๆ	ทั้งชาติพันธุ์	คนเมือง	โดยผลิตขึ้นด้วยงานฝีมือของชุมชน

   ด้านส่ิงแวดล้อม
	 คนในชุมชนมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	มีการพัฒนารูปแบบ 

ความร่วมมือระหว่าง	โรงเรียน	การปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายใต้ฐานแนวคิดเรื่อง	“รวบรวม”	และ	“ขยาย”	พันธุ์ไม้ 

ประจ�าท้องถิ่นโดยได้พัฒนาเรือนเพาะช�าและสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ประจ�าถิ่นขึ้นมา	 ร่วมกันสร้างแนวทางการ

อนุรักษ์และขยายพ้ืนที่ป่าของชุมชน	ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น 

โดยคนในท้องถิ่นเป็นผู้น�าเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเย่ียมชม	 เกิดเป็นการท่องเที่ยว 

ที่ประสานประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง	เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุก

กระบวนการ	เกิดการกระจายรายได้	การสร้างงานสร้างอาชีพ	โครงการบริการวิชาการได้เข้ามาพัฒนาศูนย์การ

เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ทั้งในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม	 (การจัดการขยะ)	 ประเพณี

วฒันธรรมดัง้เดมิของชมุชน	 ให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ท่ีมศีกัยภาพ	 พร้อมทัง้มนีกัวจัิยชมุชนประจ�าศนูย์ในการถ่ายทอด

องค์ความรู	้ เพื่อให้ชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์	 สามารถพึ่งพาตนเองได	้ และเกิดการสร้างอาชีพใหม	่

ท�าให้คนในชุมชนมีรายได้จากศูนย์การเรียนรู้
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   ด้านเศรษฐกิจ
	 ชุมชนมีองค์ความรู้เดิมด้านการเกษตรอยู่แล้ว	 แต่ท�าในลักษณะเกษตรเชิงเดี่ยว	 เมื่อได้รับความรู้ด้าน

การท�าเกษตรผสมผสาน	จะช่วยให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้	สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน	ช่วยลดต้นทุนในการ

ท�าปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี	 ใช้ไบโอดีเซลแทนน�้ามันดีเซลที่ต้องใช้กับเครื่องสูบน�้า	การผลิตไบโอดีเซลจากน�้ามัน

ใช้แล้ว	 ถ่านกลีเซอรีน	 เตาชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้	 และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	 ช่วยให้คนชุมชน 

สามารถพึ่งพาตนเองได้	ชุมชนสามารถผลิตไบโอดีเซลใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรได้	ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ 

ซื้อน�้ามันดีเซล	 กรณีที่น�้ามันขึ้นราคาก็จะไม่กระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร	 การท�าปุ๋ยหมักไม่พลิกกอง 

จากก้อนเห็ดเก่า	ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี	ท�าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย	ช่วยลดมลพิษทางอากาศ	ที่เกิดจาก 

การเผาฟาง	 ใบไม้แห้ง	 และก้อนเห็ดเก่า	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลผลิตทางการเกษตร	 และในกรณีที่

ผลผลิตทางการเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่งล้นตลาด	ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์

ต่างๆ	สามารถเพิ่มช่องทางการค้าขายและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับคนในชุมชน	และสามารถพัฒนาต่อยอด 

เป็นธุรกิจ	SMEs	ได้	ท�าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมั่นคงกว่าเดิม	คนในชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องของการ 

จัดท�าบัญชีรายจ่ายและรายได้จากการขายสินค้าของชุมชน	 สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการ 

จดบันทึกในรูปแบบของการท�าบัญชีครัวเรือน	โดยคนในชุมชนสามารถจัดการและจัดสรรจ�านวนเงินที่ได้จ่าย

ออกไปและรับเข้ามาให้เกิดความสมดุล	เพื่อสร้างระบบการเงินที่ดีและสามารถตรวจสอบได้

 ภารกิจท่ี 2 มีการสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม 
	 1)	 ระดับประเทศ	 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภาคธุรกิจท่ีด�าเนินการจากธุรกิจทั่วไปเป็นธุรกิจเพื่อ 

สังคม	 โดยมีหลักสูตรกิจการเพื่อสังคมในสถานศึกษา	ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้รับจาก 

การอบรม	ไปสร้างแผนธุรกิจเพื่อสังคมและด�าเนินการธุรกิจเพื่อสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม	ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจ 

มีการเติบโตอย่างยั่งยืน	

	 2)	 ระดับพื้นที่	มีเครือข่ายการเรียนรู้ธุรกิจเพื่อสังคม	โดยร่วมมือกับ	อบจ.	อบต.	อสม.	รพ.สต.	ผู้น�า

ชุมชนและชาวบ้าน,	มูลนิธิหัวใจอาสา,	ศูนย์คุณธรรม	(องค์กรมหาชน),	ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย	์, 

กองทุนเวลาเพื่อสังคม,	สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร,	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(พอช.),	ส�านักงานป้องกัน

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

สนับสนุนวิชาการ	4,	สหวิริยา,	บริษัท	เบทาโกร	จ�ากัด,	สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและอื่นๆ
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 ภารกิจท่ี 3 พัฒนาทรพัยากรมนุษยสู่์จิตอาสาเพ่ือรบัใชสั้งคม
	 ในการด�าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนั้น	 ตัวจักรส�าคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อน	คือ	ทรัพยากร

มนุษย์	เพราะในการขับเคลื่อนชุมชนนั้น	“คน”	ต้องมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน	เนื่องจากต้องเสียสละเวลา	

เสียสละความสบายในการช่วยเหลือผู้อื่น	การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒจึงจัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม	ดังนี	้

	 1)	 โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือรับใช้สังคม	ส�าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ณ	โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	มศว	แม่แจ่ม	จ.เชียงใหม่	จ�านวนทั้งสิ้น	1	รุ่น 

จากการด�าเนินงานท�าให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเกิดแรงบันดาลใจในการมีจิตอาสาและส�านึกรับใช้สังคม 

ทราบแนวทางการด�าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	สามารถน�าความรู้ไปพัฒนา 

ชุมชนที่ต้องการพัฒนาได้,	 เกิดความสามัคคีในการท�างานเป็นทีม	 และน�าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาตนเองให้ม ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

	 2)	 โครงการจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคม	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ณ	ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน�้า	มศว	อ.นาแห้ว	จ.เลย	ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย	กิจกรรมความรู้เล็กน้อย	จ�านวน	3	ฐาน 

ได้แก่	ฐานผ้ามัดย้อม	ฐานสมุดท�ามือ	ฐานศิลปะจากธรรมชาติ	จากกิจกรรมนี้เป็นการมีส่วนร่วมกันทั้ง	ผู้ให้	 คือ	

นิสิตจากมหาวิทยาลัยและ	ผู้รับ	คือ	น้องๆ	นักเรียนโรงเรียนนาพึง	ซึ่งระหว่างที่เข้าฐานแต่ละฐานนั้น	ก็จะมีพี่ๆ	นิสิต

คอยให้ค�าแนะน�า	 วิธีการท�า	และให้ความรู้	 ซึ่งน้องๆ	นักเรียนก็มีความต้ังใจและสนใจแต่ละกิจกรรมเป็นอย่างดี 

กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	โดยแบ่งเป็น	3	ฐาน	ได้แก่	ฐานจัดบอร์ดความรู้	ฐานทาสีเครื่องเล่น	ฐานจัดห้องสมุด 

ซึ่งก็ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน	ทั้งนิสิตและน้องนักเรียน	เพื่อให้น้องๆ	นั้นได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง	ภูมิใจ

ในโรงเรียน	และจะได้มีความอยากดูแลรักษาให้คงอยู่ต่อไป	และกิจกรรมสร้างฝายป่าต้นน�า้ภูใหญ่ท�าให้นิสิตมีความ

ตระหนักถึงความส�าคัญของจิตอาสาและเกิดเครือข่ายจิตอาสาภายในมหาวิทยาลัย	ชุมชนเกิดจิตส�านึกในด้าน 

จิตสาธารณะและตระหนักถึงความส�าคัญในการช่วยเหลือสังคม	 มีความเข้าใจถึงความส�าคัญของส่ิงแวดล้อม

มากยิ่งขึ้นและท�าให้เกิดความหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของชุมชนเอง	 เช่น	กิจกรรมสร้างฝายอนุรักษ์

ธรรมชาติ	กิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาสภาพกายภาพ	ปรับปรุงศูนย์ให้มีสภาพที่ปลอดภัยและดีขึ้น
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โครงการพัฒนาครนัูกวจัิยและทดลองใชห้ลักสูตรสถานศึกษา STEM2
ชุด ของดีเมืองสระแก้ว ท่ีส่งเสรมิคุณลักษณะและทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21

ของเด็กและเยาวชน

โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการจัดการเรยีนการสอนดนตรไีทยส�าหรบัครแูละนักเรยีน

โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน

ด้านสังคม – การศึกษา

ภาพผลการด�าเนินโครงการ

โครงการพัฒนาโรงเรยีนต้นแบบระดับประถมศึกษา อบจ.สระแก้ว
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โครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ�าปี 2563

โครงการบรกิารวชิาการเชงิบูรณาการเพ่ือเสรมิสรา้งสุขภาพผู้สูงอายุ

ด้านสังคม – สุขภาพ
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โครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จังหวดันครนายก

โครงการเครอืข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ

โครงการการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ และการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โดยใช้ครอบครวัเป็นศูนย์กลางของผู้ปกครองและครูพ่ีเล้ียง จังหวัดนครนายก
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โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีท่ี3 งานทันตสาธารณสุขชุมชน 
ติดตามผลการด�าเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวดันครนายก

โครงการสมัชชาเยาวชนชาติพันธุ ์5 อ�าเภอชายแดนจังหวดัตาก

โครงการความรูก้ารผลิตตุ๊กตาวฒันธรรมเพ่ือส่งเสรมิอาชพีชุมชน

ด้านสังคม – วฒันธรรม
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โครงการอบรมยุวอาสาเพ่ือสรา้งองค์ความรูด้้านการท่องเท่ียว

โครงการพัฒนาศูนย์การเรยีนรูด้้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือการสรา้งอาชพีและการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน

โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: นิทรรศการเกษตรผสมผสาน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านส่ิงแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ
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โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและ
นวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

โครงการการส่งเสรมิเชงิปฏิบัติการแนวทางการออมฯ:การเสนอแนะเชงิปฏิบัติ
เพ่ือการเพ่ิมมูลค่ากล้วยและบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน (ปีท่ี3)

โครงการศูนย์วจัิยและพัฒนานวตักรรมทางการแพทย์ เพ่ือผู้สูงอายุ ผู้พิการและซ่อมบ�ารงุดูแลรกัษาเครือ่งมือแพทย์
ภายใต้ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวศิวกรรมเพ่ือความยั่งยืน

โครงการงานวนัเด็กแห่งชาติ 2563 จังหวดัสระแก้ว จังหวดัเลย
และจังหวดัเชยีงใหม่

ด้านสนองนโยบายรฐั

โครงการส่วนกลาง
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โครงการธนาคารขยะรไีซเคิล มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์

โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรปูผลผลิตทางเกษตร : ผลิตภัณฑ์ล�าไย

โครงการจิตอาสาเพ่ือรบัใชสั้งคม มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

โครงการส่งเสรมิและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน : 
เครอืข่ายความสุขชุมชน
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