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คู่มือการบริหารจัดการโครงการ
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คานา
ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีภารกิจในการทางานด้านบริการวิชาการแก่สั งคมเป็นหนึ่ง
ในพันธกิจหลัก และได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่ องมากกว่า 10 ปี ในการดาเนินงานนั้นมีการปรับเปลี่ยน
พัฒนาการทางานให้มีคุณภาพมากขึ้น และมีนโยบายที่ชัดเจนในการทางาน ทั้งการกาหนดพื้นที่เป้าหมาย
คือ จังหวัดนครนายก และจังหวัด สระแก้ว รวมถึงยังกาหนดให้การทางานพัฒนาชุมชนนั้นต้องมีความร่วมมือ
ในทุกภาคส่ ว น ทั้ งภาควิช าการ ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาสั งคม และภาคชุมชน ในมหาวิทยาลั ย
ต้องมีการดาเนิ น งานบู ร ณาการทั้งหน่ ว ยงานภายใน นิสิ ต บุคลากรสายวิช าการ บุคลากรสายสนับ สนุ น
และต้องบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การเรียน และการวิจัย
ในการด าเนิ น งานมี ก ารพั ฒ นาแนวทางการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ บ ทบาทหน้ า ที่ และการท างาน
ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชนมีคุณค่าและเกิดผลลัพท์ที่ชัดเจน ในการนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ในการทางาน รวมถึงมีแนวทางที่ช่ว ยให้ การทางานของหั ว หน้าโครงการมีทิศทางไปในแนวทางเดียว กัน
จึงได้จัดทาคู่มือบริหารจัดการโครงการนี้ขึ้น ทั้งนี้ผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้หัวหน้าโครงการ
สามารถเข้าใจแนวทางการทางานได้
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การบริหารจัดการโครงการ
การบริ ห ารโครงการมีความแตกต่างจากการวางแผนงาน แผนงานจะประกอบไปด้ว ยโครงการ
มากกว่า 1 โครงการ เป็นการดาเนินงานในระยะยาว มีกระบวนการดาเนินงานทั่วทั้งองค์กร มีระบบและ
กลไกในการขับเคลื่อนให้องค์กรมีการพัฒนา แต่โครงการเป็นส่วนประกอบย่อยของแผนการดาเนินงาน
ลักษณะของโครงการ
1. มีการกาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และระยะเวลาในการดาเนินงานจะสั้นกว่าแผนงาน
2. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
3. มีการดาเนินงานอยู่ภายใต้นโยบายจากัดด้าน เวลา สถานที่ งบประมาณ และเป้าหมายที่แผนงาน
กาหนด
4. มีการดาเนินงานที่ทาครั้งเดียวแล้วเสร็จ
ประเภทของโครงการ สามารถแบ่งตามความรวดเร็วของโครงการ ได้ 2 ประเภท
1. S - curve คื อ งานที่ มี ลั ก ษณะเริ่ ม ช้ า การด าเนิ น งานช้ า เสร็ จ ช้ า ลั ก ษณะงานแบบนี้ เช่ น
งานการก่อสร้างต่างๆ (พิพิธภัณฑ์ หรือศูนย์การจัดการความรู้ ที่มีการก่อหนี้ผู กพัน) จะเห็นว่าการจัดทา
โครงการประเภทนี้จะใช้เวลานาน ช่วงแรกของโครงการต้องขออนุมัติโครงการ ร่างแบบ ก่อสร้าง และตกแต่ง
ภายใน มีขั้นตอนในการดาเนินงานหลายขั้นตอน และต้องมีการแต่งตั้งกรรมการในการตรวจสอบ ติดตาม
ตรวจรับอย่างชัดเจนในทุกขั้นตอนที่ต้องทา ทาให้เสียเวลาในการดาเนินงาน และเกิดการล่าช้า
2. J – curve คื อ งานที่ มี ก ารด าเนิ น งานเสร็ จ สิ้ น เร็ ว มี แ ผนงานที่ มี ก าหนดระยะที่ แ น่ น อน
เช่น กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนต่างๆ เป็นต้น
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ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ
การจัดโครงการ / กิจกรรม ต้องมีการแต่งตั้ง/จัดตั้ง คณะกรรมการดาเนินงานทาหน้าที่รั บผิ ดชอบ
นาโครงการ และควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด ในคู่มือเล่มนี้แบ่งส่วนผู้เกี่ยวข้อง
จากหน้าที่การรับผิดชอบ ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ประธาน/หัวหน้าโครงการ)
2. ทีมงาน (คณะดาเนินงาน)
3. ผู้ประสานงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีพื้นฐานในโครงการที่จะดาเนินงาน ตั้งแต่
ขั้นตอนการดาเนินงาน การวางแผน การนาความรู้ที่มีไปใช้ในโครงการได้อย่างไร การเขียนหลักการและ
เหตุผลในโครงการให้มีความสอดคล้องกันกับผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินการ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องคานึงถึงข้อจากัดของโครงการ เช่น นโยบายขององค์กร เวลา สถานที่
งบประมาณ และเป้าหมายตามแผนงานที่องค์กรกาหนด
3. ผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการมีห น้ าที่ ในการรับผิ ดชอบการดาเนินโครงการทั้ งหมด ฉะนั้นต้องมี ส่ ว น
ในการเลื อกที มงาน และทาความเข้ าใจกับ ทีม งานให้ มีความเข้า ใจในทางเดียวกั น เห็ นความส าคั ญ ของ
การจัดทาโครงการ เห็นเป้าหมายร่วมกัน และพร้อมที่จะทางานให้กับโครงการอย่างเต็มที่
ทีมงาน
1. ที ม งานต้ อ งมี ค วามพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารด าเนิ น งานเป็ น ขั้ น ตอนตามที่ ต กลงก่ อ น
การจัดทาโครงการ เพื่อให้โครงการเกิดประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ตามที่วางไว้ในแผนงาน
2. ที ม งานต้ อ งมี ทั ศ นคติ ใ นทางบวกในโครงการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เช่ น การมี จิ ต สาธารณะ
ในการช่วยเหลือให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างแท้จริง
ผู้ประสานงาน
หน้าที่หลักของผู้ประสานงาน คือ การติดต่อ สื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการทั้งหมด
เช่น การประสานงานกับ พื้น ที่ให้บ ริการ การประสานงานกับองค์กรที่ต้องขอข้อมูล ประกอบการตัดสิ น ใจ
ในโครงการ การติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขอใช้ ท รั พ ยากรด าเนิ น งาน การประส านงาน
ด้านการเบิ กจ่ าย จั ดซื้อจั ดจ้ าง การติดต่อเพื่อขออนุ มัติโ ครงการ รายงานผล และเก็บรวบรวมหลั กฐาน
ส่งหน่วยงานกลาง เป็นต้น
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คุณสมบัติของผู้ประสานงานโครงการที่ดี มีดังนีค้ ือ
1. ผู้ประสานงานต้องมีความรู้ทาหน้าที่โดยเฉพาะ มีน้าใจบริการ Sense of Service มีความอดทน
มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ถ้อยทีถ้อยอาศัย เข้าใจผู้อื่น รู้เขารู้เรา
2. ผู้ประสานงานต้องมีการปรับปรุงพฤติกรรมและกระบวนทัศน์ของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้เข้ากับ
ผู้อื่นได้ เช่น น้าเสียงที่ไพเราะ คาพูด กิริยาวาจาที่อ่อนหวาน มีความสุ ภาพอ่อนโยนต้องสร้างความคุ้นเคย
และมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงาน หรือบุคคลที่ผู้ประสานงานต้องติดต่ออยู่เสมอ
3. ผู้ประสานงานต้องมีความเข้าใจในขั้นตอนการดาเนินงาน เช่น ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
4. ผู้ ป ระสานงานต้ อ งสร้ า งความเข้ า ใจในข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการจะติ ด ต่ อ สอบ ถาม หรื อ เรื่ อ ง
ที่จะประสานงานขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นให้ชัดเจนก่อนการติดต่อ
5. ผู้ประสานงานต้องรู้จักนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ เช่น คอมพิวเตอร์
โทรศั พ ท์ โทรสาร อี เ มล์ เว็ บ ไซต์ หรื อ โปรแกรมสนทนา ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต่ อ
ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ผู้ประสานงานต้องจัดเก็บสาเนาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการติดต่อค้นหา และประสานงาน
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อง่ ายต่อการรวบรวม และส่งผล
ต่อหน่วยงานกลาง
7. เมื่อติดต่อประสานงานแล้วไม่ควรเร่งรัดเพื่อให้ได้ข้อมูล ถ้ายังไม่เลยกาหนดที่หน่วยงานนั้นกาหนด
เพื่อไม่เกิดการเหลื่อมล้าในการทางาน
8. เมื่ อ มี ปั ญ หาใดที่ ไ ม่ ท ราบให้ ติ ด ต่ อ ขอข้ อ มู ล หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ก่ อ นการลงมื อ ด าเนิ น งาน
เพื่อลดความผิดพลาดในการทางานที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
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หน่วยงานที่ดูแลและติดตามผลการทางานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ “ส่วนกิจการเพื่อสังคม”
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นโยบายการดาเนินงานส่วนกิจการเพื่อสังคม
แนวคิด ทิศทาง และการดาเนินงาน
การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2548 – ปัจจุบัน ดังนี้
 ปี 2548 – 2555 เป็นการบริการวิชาการแบบ “ต่างคนต่างทา”

 หลังปี 2555 – 2557 เป็นการบริการวิชาการแบบ “บูรณาการพันธกิจร่วมกัน”

 หลังปี 2555 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ตัวชี้วัด การดาเนินงานทางานโดยบูรณการกับ
พั น ธกิ จ ต่ า งๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี เช่ น สกอ. ก าหนดให้ มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 การบู ร ณาการงาน
บริการวิชาการแก่ชุมชนและลังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
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 ปี 2557 มีการรวมตั วกันระหว่า งเครื อข่า ยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จัดตั้งเครือข่าย
Engagement Thailand เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดาเนินงานด้านบริการวิชาการแก่ ชุ มชน
และสังคม เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางาน และผลักดันเรื่ องเกณฑ์มหาวิทยาลัยรับใช้
สังคมและการขอตาแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้สังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็น 1 ในสมาชิกเครือข่าย โดยเป็นลักษณะหน่วยงานที่จ่ายค่าสมาชิกตลอดชีพ
 ปี 2557- 2562 มีการดาเนินงานตามนโยบาย หลักๆ ดังนี้

การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มี แนวทางการดาเนินงานตามนโยบาย 17 ข้อ ดังนี้
1. การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน เป็นพันธกิจหลักที่สาคัญ 1 ใน 5 พันธกิจของแผน
ยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และต้องมาจากความต้องการของประชาชน
2. การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ควรต้องมีการบูรณาการร่วมกับการดาเนินการ
พันธกิจด้านการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน สามารถเสนอโครงการวิจัยเพิ่มเติมได้ แต่ต้องเป็น
โครงการที่ต่อเนื่องจากงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
4. การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน เป็นพันธกิจหลักที่ต้องดาเนินการทุกคณะ สถาบัน
สานัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหน่วยงานเทียบเท่า (ต้องบรรจุในแผนงานของหน่วยงาน)
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5. เจตนารมณ์ ห รื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสั ง คมของมหาวิ ท ยาลั ย
ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ เน้ น ให้ ค วามส าคัญ ที่ ก ารรั บ ใช้ สั ง คม และให้ มี ค วามยั่ ง ยื น ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
(สุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม และกิจกรรมของผู้สูงอายุ) และสิ่งแวดล้อม
6. พื้นที่หลักอยู่ที่ 2 จังหวั ด คือ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก และอาจขยายผลไปที่ อาเภอ
แม่ส อด จั งหวัดตาก และอาเภอแม่ แจ่ ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้โ ดยใช้วิทยาลั ยโพธิวิช ชาลั ย และโรงเรี ย น
สาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า เป็นฐาน (แล้วแต่กรณี)
7. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมควรมีการดาเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและ
กันกับการประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบายมหาวิทยาลัย
8. จัดตั้งหน่วยงานส าหรั บประสานงานและดูแลการบริการวิช าการแก่ชุมชนและสั งคม เพื่อบริห าร
งบประมาณแผ่นดินและประสานงานกับหน่วยงานที่ใช้เงินรายได้ของตัวเอง
9. หน่วยงานสามารถดาเนินงานเงินรายได้หรือเงินแผ่นดินเพิ่มตามมติคณะกรรมการอานวยการโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม
10. การจัดทาโครงการต้องมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน
นิสิต หน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่
และภาคประชาสังคม ตามนโยบายประชารัฐ
11. การบูรณาการความร่วมมือข้ามสาขา หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าหน่วยงานที่บูรณาการร่วม
12. ต้องมีผลผลิตของโครงการ (Out put) ผลลัพธ์ของโครงการ (Out come) หากโครงการใดมีผลการ
ดาเนินงานที่สามารถวัดผลกระทบ (Impact) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ให้ระบุไว้ในโครงการ
13. โครงการที่ได้รั บ การจัดสรร ด าเนิ นงานได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 256... เป็นต้นไป และดาเนิน
กิจกรรมแล้วเสร็จไม่เกินเดือนมิถุนายน 256…
14. เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จทั้งหมดร้อยละ 100 ภายในเดือนกรกฎาคม 256... และต้องเบิกจ่ายเงินไตรมาส
แรกให้ได้ร้อยละ 35
15. เมื่อดาเนินการโครงการเสร็จให้ส่งรายงานผลการดาเนินโครงการ และบทสรุปไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 256...
16. หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ เมื่ อผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานแล้ว ขอให้น าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ
เพื่อสังคม เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนอนุมัติให้ดาเนินการโครงการต่อไป
17. สาหรับงบประมาณแผ่นดิน คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและเสนออนุมัติคณะกรรมการอานวยการโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนต่อไป
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ลักษณะโครงการที่ดาเนินงาน ตามนโยบายหลัก Engagement

12

13

14

15

16

17

รูปแบบและกระบวนการการบูรณาการกับการเรียนการสอน
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ขั้นตอนการขอรับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และขออนุมตั ิโครงการ
เข้าระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน sso.swu.ac.th
กรอกรายละเอียดโครงการในระบบบริหารโครงการ

Report โครงการเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
โครงการโครงการ
ผ่านหน่วยงาน
ต้นสังกัด

เสนอโครงการมายัง
ส่วนกิจการเพื่อสังคม

ส่งตรงถึงส่วนกิจการ
เพื่อสังคม

ส่วนกิจการเพื่อสังคม
เสนอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการ

ส่วนกิจการเพื่อสังคม
เสนอคณะกรรมการ
อานวยการโครงการ

อนุมัติ

A

ประกาศผลการพิจารณา

ไม่อนุมัติ
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A
โครงการจัดทาเอกสาร
ขออนุมัติโครงการ

เข้าระบบบริหารโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน sso.swu.ac.th
ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการในระบบบริหารโครงการ

Report โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
โครงการโครงการ
หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานประสานประสานพันธกิจ
เสนอขออนุมัติโครงการ
ต่อรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม

หน่วยงานรับเรื่องคืน

B
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B

มอบอานาจ

ไม่มอบอานาจ

(หน่วยงานดาเนินการเรื่องการเงิน-พัสดุเอง)

(ส่วนกิจการเพื่อสังคมดาเนินการ)

การยืมเงินทดรองจ่าย
ดาเนินการโครงการ

เช่น การจัดกิจกรรม

**หมายเหตุ
ก่อนการจัดกิจกรรม
ให้ ข ออนุ มั ติ วั น จั ด
กิจกรรมทุกครั้ง

ส่งเรื่องการเบิก-จ่ายเงิน

ไม่มอบอานาจ

มอบอานาจ

(ใบเบิกจ่ายงบประมาณตัวจริงส่งกองคลัง)

(ใบเบิกจ่ายงบประมาณตัวจริงส่งกองคลัง
สาเนาส่งส่วนกิจการเพื่อสังคม)

รายงานผลการดาเนิน
โครงการ

- รายงานไตรมาส , บทคัดย่อ , รายงานสรุปผล

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน /ส่วนกิจการเพื่อสังคม
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หมวดค่าใช้จ่ายการตัง้ งบประมาณ สาหรับการเขียน
ของบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ค่าใช้จา่ ยแบ่งออกเป็น 3 หมวด
หมวด ก. ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานของโครงการ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเอกชนดาเนินงานของส่วนราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ชั่วคราวของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเว็บไซต์
- ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์งาน
- ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการ
เดินทางไปปฏิบัติราชการ สาหรับรถยนต์ของส่วน
ราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ ประกอบไปด้วย
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 ค่าอาหาร
 ค่าเช่าห้องประชุม
1.1.3 ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
2. ค่าสาธารณูปโภค
-

ค่าไปรษณีย์
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หมวด ข. ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ค่าสมนาคุณวิทยากร)
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าที่พัก
- ค่ายานพาหนะ
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
- ค่าประกาศนียบัตร
- ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์
- ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการอบรม
- ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการอบรม
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หมวด ค. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าใช้สอย
- ค่ายานพาหนะ
- ค่าที่พัก
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด
- เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไป
ราชการ
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แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน สาหรับโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย สาหรับการจัดโครงการบริการวิชาการในพื้นที่

1. ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมภายในประเทศ
อัตราค่าสมนาคุณ
บุคลากรภาครัฐ
มิใช่บุคลากรภาครัฐ
ประเภทการฝึกอบรม
สังกัด สังกัดส่วนราชการ
มศว
อื่น
(ปราชญ์ชาวบ้าน/เอกชน)
ไม่เกิน
ไม่เกิน ชม.ละ 800
การฝึกอบรมประเภท ก
ชม.ละ
ไม่เกิน ชม.ละ 1,600 บาท
บาท
800
ไม่เกิน
ไม่เกิน ชม.ละ 600
การฝึกอบรมประเภท ข /
ชม.ละ
ไม่เกิน ชม.ละ 1,000 บาท
บาท
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก
500

ประเภทการฝึกอบรม

2. ค่าอาหารในการฝึกอบรมภายในประเทศ
สถานที่จัดอบรมส่วนราชการ/
หน่วยงานอื่นของรัฐ/
สถานที่จัดอบรมสถานที่เอกชน
รัฐวิสาหกิจ
ค่าอาหาร (บาท : คน : วัน)
จัดครบ
จัดไม่ครบทุก
ทุกมื้อ
จัดไม่ครบทุกมื้อ
จัดครบทุกมื้อ
มื้อ

การฝึกอบรมประเภท ก

ไม่เกิน
850

ไม่เกิน 600

ไม่เกิน 1,200

ไม่เกิน 850

การฝึกอบรมประเภท ข

ไม่เกิน
430

ไม่เกิน 350

ไม่เกิน 700

ไม่เกิน 600

ฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน
430

ไม่เกิน 300

ไม่เกิน 700

ไม่เกิน600
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3. ค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศ (บาท : วัน : คน)
ประเภทการฝึกอบรม
การฝึกอบรมประเภท ก
การฝึกอบรมประเภท ข
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ค่าพาหนะ

ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ไม่เกิน 2,400
ไม่เกิน 1,200
ไม่เกิน 1,200

ค่าเช่าห้องพักคู่
ไม่เกิน 1,300
ไม่เกิน 750
ไม่เกิน 750

4. ค่ายานพาหนะเดินทาง
อัตราค่าเช่ารถ (บาท : วัน : คัน)
ไปกลับภายในวันเดียว
ไปค้างคืน

ค่าเช่ารถตู้ (รวมค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง ค่าทางด่วน)
จังหวัดนครนายก
จังหวัดสระแก้ว
จ.ตาก จ.เชียงใหม่
จ.เลย จ.น่าน

ไม่เกิน 3,000
ไม่เกิน 4,500

ค่าเช่ารถบัส (รวมค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง ค่าทางด่วน)
จังหวัดนครนายก
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดตาก จังหวัดเลย จังหวัด
น่าน

ไม่เกิน 11,000
ไม่เกิน 13,000

ไม่เกิน 11,000
ไม่เกิน 13,000

-

ไม่เกิน 15,000

ไม่เกิน 2,500
ไม่เกิน 3,500
ไม่เกิน 5,000

5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการฝึกอบรมภายในประเทศ
สถานที่ราชการ
สถานที่เอกชน
บาท : คน : มื้อ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ไม่เกิน 35
ไม่เกิน 50
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6. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ใบ : บาท
กระเป๋าใส่เอกสาร / ถุงผ้า

ไม่เกิน 80

7. ค่าจัดเลี้ยงรับรองการประชุม
ค่าอาหาร
ค่าจัดเลี้ยงรับรองการประชุม
สถานที่ราชการ

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บาท : คน : มื้อ

ไม่เกิน 70

ไม่เกิน 35

8. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน
ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา
บาท : ชั่วโมง

ค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน
ไม่เกิน 80

ไม่เกิน 100

9. ค่าพาหนะรับจ้าง
ค่าพาหนะรับจ้าง
ไม่ประจาทาง

บาท : คน : เที่ยว
ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินไม่เกิน 300

27

10. ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศ (บาท : วัน : คน)
ตาแหน่ง
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส ลงมา ตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชานาญ
การพิเศษ ลงมา ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับต้น
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษ
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญขึ้นไป
ตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับสูง
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับ
ต้น
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

จ่ายจริงไม่เกิน
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ค่าเช่าห้องพักคู่

เหมาจ่ายไม่
เกิน

1,200

750

750

2,200

1,200

1,200

2,500

1,400

1,200

หมายเหตุ : กรณีโครงการที่ได้รับเงินเพื่อดาเนินการโครงการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับงบประมาณ
ให้เบิกค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่าย
ในการฝึ ก อบรมฯ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ และงดเบิ ก ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ค่าตอบแทนนักวิจัย หรือ ผู้ช่วยนักวิจัย การจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโครงการวิจัย ค่ าตอบแทนต่าง
ๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
ของทางราชการ
หมายเหตุ ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้นาแบบฟอร์มไปดาเนินงานในระบบอิเลคทรอนิคส์
ผ่านระบบออนไลน์หน้า Website https://sso.swu.ac.th/ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประมวลผล
เพื่อการตัดสินใจ ประหยัดทรัพยากรกระดาษ และระยะเวลาการทางานให้ลดน้อยลง
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ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์การกรอกข้อมูลการขอโครงการผ่านระบบ
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ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
(**ได้รับการอนุญาตในการเผยแพร่เป็นตัวอย่างจากหัวหน้าโครงการเรียบร้อยแล้ว)

การส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออมฯ:การเสนอแนะเชิงปฏิบัติเพื่อการเพิ่มมูลค่ากล้วยและบรรจุ
ภัณฑ์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน (ปีที่3)
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาดาเนินงาน 8 มกราคม 2563 ถึง 18 มีนาคม 2563
สถานที่ดาเนินงาน
ชุมชนบ้านเนินใหม่ ตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
ต่อเนื่องจากโครงการ โครงการส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออมอย่างยั่งยืนฯ แนวทางการสร้างอาชีพ
เสริมเพื่อยกระดับรายได้หลังจากการทาเกษตรสาหรับผู้สูงอายุและสมาชิกในชุมชน (ปีที่2)
ปีที่ 3
ด้านโครงการ ด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
☐ การประชุมเชิงวิชาการ
☑ การฝึกการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ
☐ การสัมมนา เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้
☐ การจัดนิทรรศการ
☐ การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ
☐ การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ / ความเชี่ยวชาญ / เทคโนโลยี
☐ การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ
โครงการสอดคล้องกับแผนงาน
1 สนับสนุนเอกลักษณ์ ด้านการพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1
จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย)
3 สนับสนุนมาตรการส่งเสริมประเด็นจิตสาธารณะของนิสิต
2 สนับสนุนมาตรการส่งเสริมประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง
4 สนับสนุนมาตรการส่งเสริมประเด็นการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
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แผนงาน
โครงการสอดคล้อง SDG
SDG 6 การจัดการน้าและสุขาภิบาล
SDG 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
SDG 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ มีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่ชุมชนกับพันธกิจ
อื่น ดังนี้
☑ การเรียนการสอน ☑ งานวิจัย
การบูรณาการกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ

ตัวบ่งชี้ในการวัดความสาเร็จ เป้าหมาย
ของการบูรณาการ

ลักษณะ
การบูรณา
การ

สามารถวิเคราะห์ และ
ตีความผลและการใช้การ
วิเคราะห์ต้นทุนมาเป็น
ส่วนประกอบในการทางาน
วิจัยเพื่อวิเคราะห์โครงการ
ของชุมชนและเพื่อช่วยชุมชน
ในการเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
สาหรับการตัดสินใจลงทุน

งานวิจัยที่
เป็นรูปเล่ม
จากการลง
พื้นที่จริง

1. การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ
เพื่อให้นิสิตระดับชั้นปีที่สี่ได้มีความพร้อม
ในความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการ
ภาครัฐ รวมถึงขั้นตอนในการวิเคราะห์
โครงการ ตลอดจนให้นิสิตสามารถ
วิเคราะห์ต้นทุนของโครงการภาครัฐ และ
มองเห็นถึงผลจากของนโยบายของรัฐกับ
ความเป็นธรรมในสังคม นอกจากนี้นิสิตมี
โอกาสได้มีส่วนร่วมในโครงการบริการ
วิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์

นิสิตมีโอกาสได้มีส่วน
ร่วมในการส่งต่อ
ความรู้ทางด้าน
วิชาการในโครงการ
บริการวิชาการของ
คณะเศรษฐศาสตร์
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การบูรณาการกับพันธกิจด้านงานวิจัย
วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ

ตัวบ่งชี้ในการวัด
เป้าหมาย
ความสาเร็จของการบูรณา
การ

ลักษณะการบูรณา
การ

1. เกิดงานวิจัยใหม่เพื่อสอดคล้องกับงานบริการวิชาการเพื่อสังคม
เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะ
เศรษฐศาสตร์ได้ใช้ความรู้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการรับใช้
สังคมผ่านการทางานวิจัย

นาเสนอในงานการประชุม สร้าง
งานวิจัยจากทุน
หรือการตีพิมพ์ในวารสาร ผลงานวิจัยเพื่อ สนับสนุนคณะ
ทั้งในประเทศและ
รับใช้สังคม
เศรษฐศาสตร์
ต่างประเทศ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
☑ มีความร่วมมือกับเครือข่ายภายในมศว ☑ มีความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกมศว
ลาดับ ความร่วมมือกับ
ลักษณะความร่วมมือ
เครือข่าย ภายใน มศว
1.

คณะวิทยาศาสตร์

การนาวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการอบรมในเรื่องการตวงวัดในเชิง
ธุรกิจ และนาเข้าห้องทดลองต่อยอดด้านผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจที่สามารถทาได้
ด้วยชุมชนเอง

2.

คณะพยาบาลศาสตร์

การนาความรู้ด้านสุขภาพมาช่วยสอนเพื่อป้องกันระหว่างการปฏิบัติงาน

3.

คณะสังคมศาสตร์

การนาความรู้ด้านระบบไฟฟ้าและเชื่อมโยงกับการใช้โซล่าเซล์มาต่อยอดทา
Springier รดน้าในแปลงสวน

ลาดับ ความร่วมมือกับ
ลักษณะความร่วมมือ
เครือข่าย ภายนอก มศว
1.

ปราชญ์ชาวบ้าน

ให้การอบรม สาธิตลงมือปฏิบัติ และอภิปรายในส่วนกิจกรรมของบรรจุ
ภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกล้วย
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ลาดับ ความร่วมมือกับ
ลักษณะความร่วมมือ
เครือข่าย ภายนอก มศว
2.

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

ให้ความรู้ทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกล้วย และการ
จัดการของเสียจากกล้วยนามาต่อยอดเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สร้างมูลค่าให้
ชุมชน

3.

Res-Q Farm

ให้ข้อแนะนา และเสนอแนะในส่วนของการบริหารจัดการชุมชนและต้น
เองในการลดต้นทุน โดยเฉพาะในเรื่องของค่าไฟศูนย์บาทจากการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์

4.

คุณปรีชา บริษัทโซล่าเซล แลกเปลี่ยนความรู้ และให้คาแนะนาในการนาพลังงานแสงอาทิตย์จาก
จังหวัดร้อยเอ็ด
Solar Dome มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน

หลักการและเหตุผล
คณะเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะ 3 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่พ.ศ. 2560) ได้จัดเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทา
ภารกิจหลักผ่านการก่อให้เกิดการ “มีระบบการจัดการ” ที่มีการวางแผนในเรื่องของ creative and
proactive engagement ร่วมกับการหันกลับมามองร่วมไปกับแผนยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” มีการนา
แผนไปหารือในช่วงต้นกับหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการมีโอกาสได้
ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบล โคกกรวด อาเภอ ปากพลี
จังหวัดนครนายก บนพื้นฐานของกรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอยางมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ เพราะเมื่อทางผู้บริหารคณะฯ ได้ทาการส่งผ่านแนวคิดดังกล่าว
มาถึงเรื่องการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์ให้ทุกคนพยายามเริ่มหันมามองรูปแบบงานวิจัยจากการมุ่งการ
ทางานตามความรู้ ความถนัดของตน (เอาความรู้เป็นหลัก) มาเป็นการทางานตามความต้องการของชุมชนผ่าน
หลักของประเทศไทย 4.0 ร่วมกับการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ นั่นคือ
1. หมั่นเรียนรู้ คือการวางมาตรฐาน และทาตามหน้าที่ เพื่อทาให้เกิดการมีเอกลักษณ์ในชุมชนของตนเอง และ
ต้องลงมือทาด้วยความรัก
2. เรียนรู้การสร้างสรรค์ คือ ลงมือปฏิบัติจริง ไม่หยุดการเรียนรู้ ใช้การสื่อสารเพื่อการสร้างการเรียนรู้ของแต่
ละคน โดยการทาตามแนวคิดของตนและชุมชน ผ่านการได้รับคาแนะนาจากการได้รับการให้คาปรึกษาผ่าน
การเรียนรู้จากการใช้งานจริงของตน ร่วมกับการสร้างชุมชนไปด้วยกันและมีการแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3. เรียนรู้การเอาใจใส่ ผ่านทฤษฎีและการจูงใจให้แข่งขัน

33

4. เรียนรู้ตามผลลัพธ์ การจดบันทึกเป็นหนึ่งในการตรวจสอบผลลัพธ์ผ่านทางโครงงาน การปฏิบัติ จนนาไปสู่
ความสาเร็จ จากการนาไปสู่การสร้างสรรค์สังคม
ทาให้ท่านผู้บริหารของคณะฯ ต้องการเปิดโอกาสให้กว้างในเรื่องการจัดการระบบ กลไกระดับคณะฯ สร้าง
ความสาเร็จของคณะฯ ไปสู่ Engagement Function ผ่านการบูรณาการทางการเรียนการสอน การทางาน
วิจัย การศึกษาของนิสิตของคณะเศรษฐศาสตร์ในรูปของ Proactive Approach แบบ Inter-Disciplinary
ลักษณะ long term program
หลังจากนั้นคณาจารย์ภายในคณะฯ เริ่มใช้ความเชี่ยวชาญในวิชาของตนเองที่สอนกับนิสิตมาปรับใช้ร่วมกับ
บริบทของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การลงพื้นที่ร่วมกับการทาวิจัยจึงเกิดขึ้นผ่านการบูรณาการร่วมกับ
วิชาการเรียนในชั้นเรียน เริ่มจากวิชาการวิเคราะห์โครงการภาครัฐโดยการนานิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ลง
พื้นที่พบปะพูดคุยกับชาวชุมชนโดยที่ 3 ปีหลังมานี้ คณะฯ ได้ลงพื้นที่กับกลุ่มชุมชนกลุ่มเดิม คือชุมชนบ้านเนิน
ใหม่ ตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จนเกิดเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งโจทย์วิจัย
ที่แท้จริงที่เกิดจากความต้องการของชุมชน หมายความว่าเมื่อทางคณะฯ ออกมาจากพื้นที่แล้วทางชุมชนจะ
สามารถสร้างรายได้ได้มากพอจนเกิดเป็นเงินออมผ่านรูปแบบของการตรวจสอบได้จากการทา “บัญชี
ครัวเรือน” ตามความคาดหวังที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นตามแนวทางของท่านคณบดี
ดังนั้น โครงการนี้จึงนับว่าเป็นโครงการที่ทาต่อเนื่องมาจาก “โครงการในปีที่ 1 และปีที่2” ผ่านในรูปของ
การบูรณาการงานบริการของคณะเศรษฐศาสตร์ต่อยอดแนวความคิดในการสร้างโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้และออกมาในรูปแบบของโครงการตามแนว
ทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ต้องมาจากความต้องการของประชาชน นอกจากนี้
โครงการจะต้องมีการบูรณาการร่วมไปกับการดาเนินการพันธกิจด้านการเรียนการสอน และหรือการวิจัย
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในอีก 3 ปีนับจากนี้ของท่านคณบดีที่ว่า “นาพาประชาคม
คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมเป็นพลังหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขับเคลื่อนคณะก้าวสู่ความเป็น
เลิศในด้านการศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยมุ่งสร้าง
และพัฒนานโยบายสาธารณะให้เกิดความยั่งยืนแก่สังคม” ทั้งนี้คณะฯ ได้พิจารณาถึงการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคมว่าควรมีการดาเนินงานให้สอดคล้องในระยะยาว 3-5 ปี เพื่อเน้นการรับใช้สังคม และให้มี
ความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่หลักอยู่ที่ หมู่บ้านเนินใหม่ ตาบลโคกกรวด
อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นฐาน โดยมีการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นิสิต หน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายประชารัฐ เพื่อให้ได้ผลผลิตของโครงการ
ออกมาสู่ผลลัพธ์แบบมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยสามารถวัดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตามที่ระบุไว้ในโครงการแบบภาพต่อเนื่อง คือ
โครงการที่ 1 คือ โครงการการเพิ่มมูลค่าเปลือกกล้วยเหลือทิ้ง
โครงการที่ 2 คือ โครงการแนวทางในการยกระดับรายได้เสริมหลังจากการทาเกษตรสาหรับผู้สูงอายุ
โดยในปี พ.ศ. 2563 จะดาเนินการใน
โครงการที่ 3 คือ โครงการการเสนอแนะเชิงปฏิบัติเพื่อการเพิ่มมูลค่ากล้วยและบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชนอย่าง
ยั่งยืน และจบลงใน โครงการที่ 4 คือ โครงการการเงินชุมชน
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นามาซึ่งความมุ่งหวังในการสร้างปราชญ์ชาวบ้านภายในชุมชน และการตระหนักถึงการประหยัดเพื่อชุมชน
นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน ผ่านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ร่วมไปกับการวางแผนในการพัฒนชุมชนให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าประเภทกล้วย การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและระเบียบชุมชนผ่านกระบวนการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง นาไปสู่การพัฒนา
ระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาผ่านการสรุปสภาน
การณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา SWOT ANALYSIS ในลาดับต่อไป
วัตถุประสงค์
1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการลงพื้นที่จริงร่วมกับการนา
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มุ่งสู่การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง (ฝึกปฏิบัติจริงกับการลงพื้นที่ของชุมชน
Base Area)
2. ชุมชนสามารถมองเห็นแนวทางในการจัดการอาชีพโดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่ากล้วยและบรรจุภัณฑ์ให้เกิดเป็น
เอกลักษณ์กับชุมชนบ้านเนินใหม่อย่างยั่งยืน นาไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกครัวเรือนจากอาชีพ
เกี่ยวกับกล้วย (ทาให้เกิดผลผลิตจากกลุ่มการทากล้วยที่ทาให้มีมูลค่าในการสร้างรายได้เสริมจนนาไปสู่การเป็น
อาชีพหลัก)
3. ตอบโจทย์การสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันรับใช้สังคมอย่างยั่งยืน (ได้โจทย์ปัญหา
นามาซึ่งงานวิจัยบริการวิชาการที่สมบูรณ์)
องค์ความรู้ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการที่ให้บริการวิชาการ
1. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามวิถีชาวชุมชนร่วมกับวิทยากรในเรื่องของกล้วยกับการบูรณาการศาสตร์
ใหม่ที่นามาสนับสนุนเพื่อเกิดการปรับตัวจากการทาอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักในปัจจุบันเพื่อสร้างชุมชนแหล่ง
การเรียนรู้ทางด้านกล้วยให้กับชาวบ้านเนินใหม่
2. การสร้างความร่วมมือของชุมชนกับชุมชนอื่นข้างเคียงโดยการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ชุมชน
3. การร่วมกับชุมชนในการค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อนาออกสู่การเผยแพร่สู่การผลิตผลิตภัณฑ์ในชุมชน
อย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (รูปธรรม)
โครงการที่ 1 คือ โครงการการเพิ่มมูลค่าเปลือกกล้วยเหลือทิ้ง เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทางด้านน้าหมัก
ชีวภาพกับบอลเบญจคุณ และปุ๋ยน้าหมัก
โครงการที่ 2 คือ โครงการแนวทางในการยกระดับรายได้เสริมหลังจากการทาเกษตรสาหรับผู้สูงอายุ เกิด
เป็นความภูมิใจในการนาไปทาต่อที่บ้านของสมาชิกในชุมชนเองร่วมกับการขายผักที่เหลือจากการบริโภค
ภายในครัวเรือนให้กับสมาชิกชุมชนข้างเคียง และเกิดการส่งต่อแนวคิดในความต้องการสร้างแหล่งการเรียนรู้
ของชุมชนบ้านเนินใหม่
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ผลกระทบต่อชุมชน
1. ด้านเศรษฐกิจ เมื่อชุมชนสามารถประยุกต์ใช้การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนร่วมกับการลงทุนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ชุมชนจะสามารถจัดการและจัดสรรจานวนเงินที่ได้จ่ายออกไป และเมื่อมีความหลากหลายใน
ผลิตภัณฑ์ก็สามารถมีรายรับเข้ามาจนนามาซึ่งการออมร่วมกับการก้าวเดินอย่างมั่นคงด้วยตนเองหลังจาก
โครงการจบลง
2. ด้านสังคม สมาชิกในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และแต่ละคนตระหนักในหน้าที่ คุณค่าของตนเพื่อ
ชุมชน โดยเฉพาะการจะร่วมกันพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกล้วย นาไปสู่การเป็นอัตลักษณ์ให้กับ
ชุมชนบ้านเนินใหม่
3. ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างสวนกล้วยของชุมชน ลดการสั่งซื้อจากภายนอก นาไปสู่การสร้างแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับกล้วยในพื้นที่ส่วนกลาง สร้างพื้นที่สีเขียว และนาไปสู่การเป็นพื้นที่พักผ่อนศูนย์กลางให้กับ
ชุมชนบ้านเนินใหม่
การประเมินผลโครงการ
บูรณาการกับวิชาการเรียนการสอนของเศรษฐศาสตร์โดยการนานิสิตลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มชุมชนหลังจบ
โครงการเป็นระยะๆ เพื่อการสร้างโครงการต่อเนื่องให้ได้มาซึ่งปราชญ์ชุมชน นาไปต่อยอดในการพัฒนาหมู่
อื่นๆ ของตาบลต่อไปร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถสร้างแนวคิด หรือหนทางความร่วมมือกันภายในชุมชนเกิดความเชื่อมโยงความคิดจนเป็นบ่อเกิด
หรือที่มาของแหล่งเรียนรู้เรื่องกล้วยเพื่อชุมชนบ้านเนินใหม่ในลาดับต่อไป ขณะเดียวกันสามารถสร้างแนว
ทางการประกอบอาชีพเสริมพัฒนาไปสู่การเป็นอาชีพหลักอีกหนึ่งอาชีพ โดยแบ่งงานกันทาตามความถนัดและ
ความชอบของแต่ละสมาชิกในชุมชนบ้านเนินใหม่
ที่ปรึกษาโครงการ
1. รองศาสตราจารย์อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ประธานโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ ศุภนัท หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์
รองประธาน
1. อาจารย์ดนัย ธนามี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนันทา ร่มประเสริฐ หัวหน้าโครงการ
2. นางณุชมา เก้าเอี้ยน กรรมการ
3. อาจารย์พลพัธน์ โคตรจรัส กรรมการ
4. อาจารย์ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ กรรมการ
5. นางสาวอภิวันท์ สิ้มศรีสุข กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล เฮงพัฒนา กรรมการ
7. อาจารย์กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์ชมพูนุท เพิ่มพูนวิวัฒน์ กรรมการ
10. อาจารย์ณัฐญา ประไพพานิช กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ตั้งธรรมรักษ์ กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิพรรณ สาลีผล กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชพันธุ์ เชยจิตร กรรมการ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารี วรวิสุทธิ์สารกุล กรรมการ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์BUI THI MINH TAM กรรมการ
17. อาจารย์ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย กรรมการ
18. อาจารย์สุทธิดา พลายงาม กรรมการ
19. นายณัฐกร ตุ้ยทา กรรมการ
20. นางสาววรรณิภา ญาติเสมอ กรรมการ
21. นางสาววิชุตา อดุลย์วัฒนกุล กรรมการ
22. นายธันยธรณ์ วัลไพจิตร กรรมการ
23. นางศิริพร ช่วยอุปการ กรรมการ
24. นางสาวชาลิณี กรแก้ว กรรมการ
25. นางสาวณัฐนิกา บุญที่สุด กรรมการ
26. นางสาวจุฑามาศ ฉ่าศิริ กรรมการ
27. นางสาวชนกนาถ ทองบุญ กรรมการ
28. นางวนิดา หมื่นอักษร กรรมการ
29. นางสาววัชรียา อารุณ กรรมการและเลขานุการ
30. นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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กิจกรรม
1. การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการครั้งที่ 1 ในเรื่องการวางแผนลงทากิจกรรมใน
พื้นที่
สถานที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มศว
จังหวัด กรุงเทพ
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม 8 มกราคม 2563 ถึง 8 มกราคม 2563
กลุ่มเป้าหมาย จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน
ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จานวน 30 คน ได้แก่
1. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 30 คน
2. การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการครั้งที่ 2 ในเรื่องการติดต่อประสานงานวิทยากร
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มศว
จังหวัด กรุงเทพ
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มเป้าหมาย จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน
ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จานวน 30 คน ได้แก่
1. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 30 คน
3. การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการครั้งที่ 3 ประชุมสรุปการดาเนินการก่อนปิด
โครงการในปีที่ 3
สถานที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มศว
จังหวัด กรุงเทพ
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม 4 มีนาคม 2563 ถึง 4 มีนาคม 2563
กลุ่มเป้าหมาย จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน
ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จานวน 30 คน ได้แก่
1. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 30 คน
4. ลงพื้นที่สารวจและติดตามผลโครงการที่ 2 การส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออมอย่างยั่งยืนเพื่อ
ชุมชนตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: แนวทางการสร้างอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้
หลังจากการทาเกษตรสาหรับผู้สูงอายุและสมาชิกในชุมชน (ปีที่ 2)
สถานที่ ชุมชนบ้านเนินใหม่ ตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี
จังหวัด นครนายก
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม 22 มกราคม 2563 ถึง 22 มกราคม 2563
กลุ่มเป้าหมาย จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน
ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จานวน 10 คน ได้แก่
1. คณาจารย์และเจ้าหน้าคณะเศรษฐศาสตร์ 10 คน
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5. ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1 ถอดบทเรียนการเรียนรู้เรื่องกล้วยกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
และสุขภาพคนผลิตผลิตภัณฑ์กล้วย
สถานที่ ชุมชนบ้านเนินใหม่ ตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี
จังหวัด นครนายก
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มเป้าหมาย จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน
ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จานวน 28 คน ได้แก่
1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต 28 คน
ผู้เข้าร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย (นิสิต/บุคคลทั่วไป) จานวน 22 คน ได้แก่
1. สมาชิกชุมชน 20 คน
2. ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน
3. เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตร 1 คน
6. ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2 การสร้างสรรค์แปรรูปกล้วยแบบบูรณาการรายวิชาคณิตศาสตร์
และเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย
สถานที่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
จังหวัด นครนายก
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม 11 มีนาคม 2563 ถึง 11 มีนาคม 2563
กลุ่มเป้าหมาย จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน
ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จานวน 28 คน ได้แก่
1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต 28 คน
ผู้เข้าร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย (นิสิต/บุคคลทั่วไป) จานวน 22 คน ได้แก่
1. สมาชิกชุมชน 20 คน
2. ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน
3. เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตร 1 คน
7. ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่3 พลังงานแสงอาทิตย์กับแนวทางเลือกในการลดต้นทุนด้านพลังงาน
ในการแปรรูปกล้วย
สถานที่ ชุมชนบ้านเนินใหม่ ตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี
จังหวัด นครนายก
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม 18 มีนาคม 2563 ถึง 18 มีนาคม 2563
กลุ่มเป้าหมาย จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน
ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จานวน 28 คน ได้แก่
1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต 28 คน
ผู้เข้าร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย (นิสิต/บุคคลทั่วไป) จานวน 22 คน ได้แก่
1. สมาชิกชุมชน 20 คน 2. ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 1 คน
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งบประมาณค่าใช้จ่าย จานวนเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี พ.ศ.2563 แผนงาน:พื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต:ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบเงินอุดหนุน-งบพัฒนา
มหาวิทยาลัย
1. การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการครั้งที่ 1 ในเรื่องการวางแผนลงทากิจกรรมใน
พื้นที่
จังหวัด กรุงเทพ
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม 8 มกราคม 2563 ถึง 8 มกราคม 2563
ลาดับ

ประเภท

รายการ

จานวนเงิน

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1,050

บริหารโครงการ
1.

ค่าใช้สอย

30 คน คนละ 35 บาท
2.

ค่าอาหาร

2,100

30 คน คนละ 70 บาท
รวม

3,150

(สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
*หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
2. การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการครั้งที่ 2 ในเรื่องการติดต่อประสานงานวิทยากร
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
จังหวัด กรุงเทพ
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563
ลาดับ

ประเภท

รายการ

จานวนเงิน

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1,050

บริหารโครงการ
1.

ค่าใช้สอย

30 คน คนละ 35 บาท
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ลาดับ

ประเภท

2.

รายการ

จานวนเงิน

ค่าอาหาร

2,100

30 คน คนละ 70 บาท
รวม

3,150

(สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
*หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
3. การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการครั้งที่ 3 ประชุมสรุปการดาเนินการก่อนปิด
โครงการในปีที่ 3
จังหวัด กรุงเทพ
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม 4 มีนาคม 2563 ถึง 4 มีนาคม 2563
ลาดับ

ประเภท

รายการ

จานวนเงิน

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1,050

บริหารโครงการ
1.

ค่าใช้สอย

30 คน คนละ 35 บาท
2.

ค่าอาหาร

2,100

30 คน คนละ 70 บาท
รวม

3,150

(สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
*หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
4. ลงพื้นที่สารวจและติดตามผลโครงการที่ 2 การส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออมอย่างยั่งยืนเพื่อ
ชุมชนตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: แนวทางการสร้างอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้
หลังจากการทาเกษตรสาหรับผู้สูงอายุและสมาชิกในชุมชน (ปีที่ 2)
จังหวัด นครนายก
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม 22 มกราคม 2563 ถึง 22 มกราคม 2563
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ลาดับ

ประเภท

รายการ

จานวนเงิน

ค่าเบี้ยเลี้ยง

2,400

เดินทางไปราชการ
1.

ค่าตอบแทน

10 คน คนละ 240
2.

ค่าใช้สอย

ค่าเช่ารถตู้

3,500

1 คัน คันละ 3,500 บาท
รวม

5,900

(ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
*หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
5. ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1 ถอดบทเรียนการเรียนรู้เรื่องกล้วยกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
และสุขภาพคนผลิตผลิตภัณฑ์กล้วย
จังหวัด นครนายก
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2563
ลาดับ

ประเภท

รายการ

จานวนเงิน

ค่าตอบแทน

วิทยากร แยกฐานสอน

9,000

ฝึกอบรม
1.

3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,000 บาท จานวน 3 คน
2.

ค่าใช้สอย

ค่าเช่ารถตู้

10,500

3 คัน คันละ 3,500 บาท
3.

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
50 คน คนละ 35 บาท

1,750
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ลาดับ

ประเภท

4.

รายการ

จานวนเงิน

ค่าอาหารกลางวัน

7,500

50 คน คนละ 150 บาท
5.

ค่าอาหารเช้า

2,400

30 คน คนละ 80
รวม

31,150

(สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
*หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
6. ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2 การสร้างสรรค์แปรรูปกล้วยแบบบูรณาการรายวิชาคณิตศาสตร์
และเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย
จังหวัด นครนายก
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม 11 มีนาคม 2563 ถึง 11 มีนาคม 2563
ลาดับ

ประเภท

รายการ

จานวนเงิน

ค่าตอบแทน

วิทยากร แยกฐานสอน

9,000

ฝึกอบรม
1.

3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,000 บาท จานวน 3 คน
2.

ค่าใช้สอย

ค่าเช่ารถตู้

10,500

3 คัน คันละ 3,500 บาท
3.

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1,750

50 คน คนละ 35 บาท
4.

ค่าอาหารกลางวัน
50 คน คนละ 150 บาท

7,500
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ลาดับ

ประเภท

5.

รายการ

จานวนเงิน

ค่าอาหารเช้า

2,400

30 คน คนละ 80 บาท
6.

ค่าวัสดุ

วัสดุทาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

10,000

1 ชุด ชุดละ 10,000
รวม

41,150

(สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
*หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
7. ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่3 พลังงานแสงอาทิตย์กับแนวทางเลือกในการลดต้นทุนด้านพลังงาน
ในการแปรรูปกล้วย
จังหวัด นครนายก
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม 18 มีนาคม 2563 ถึง 18 มีนาคม 2563
ลาดับ

ประเภท

รายการ

จานวนเงิน

ค่าตอบแทน

วิทยากร แยกฐานสอน

9,000

ฝึกอบรม
1.

3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,000 บาท จานวน 3 คน
2.

ค่าใช้สอย

ค่าเช่ารถตู้

10,500

3 คัน คันละ 3,500 บาท
3.

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1,750

50 คน คนละ 35 บาท
4.

ค่าอาหารกลางวัน
50 คน คนละ 150 บาท

7,500
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ลาดับ

ประเภท

5.

รายการ

จานวนเงิน

ค่าอาหารเช้า

2,400

30 คน คนละ 80 บาท
6.

ค่าวัสดุ

วัสดุทาต้นแบบเครื่องเก็บพลังงานแสงอาทิตย์

11,200

2 ชุด ชุดละ 5,600
รวม

42,350

(สี่หมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
*หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน ปีที่ 3 โครงการที่ 3
1. ดาเนินการตรวจวัดองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561: โครงการการเพิ่มมูลค่า
เปลือกกล้วยเหลือทิ้ง และโครงการที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562: แนวทางการสร้างอาชีพเสริมเพื่อการ
ยกระดับรายได้หลังจากการทาเกษตรสาหรับผู้สูงอายุและสมาชิกในชุมชน (ปีที่ 2) และสารวจความต้องการ
ของชุมชนและนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
2. จัดทาแผนการร่วมกับชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนา และส่งเสริมให้ชุมชนเกิดอาชีพ เกิดรายได้ และรู้จักการวางแผนการพัฒนา
ตนเองและชุมชนอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มมูลค่ากล้วยและบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชน
4. มีการติดตามประเมินผลโครงการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. สรุปผลการดาเนินงาน ผลกระทบของการดาเนินงานในพื้นที่ หาปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แผนการปฏิบัติงาน
Plan
1. ตรวจวัดองค์ความรู้ของชุมชนจากโครงการปีที่ 1 และโครงการปีที่ 2
18 ธันวาคม 2562 ถึง 27 ธันวาคม 2562
2. ทาแผนสาหรับโครงการปีที่ 3
2 มกราคม 2563 ถึง 17 มกราคม 2563
3. ดาเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
18 ธันวาคม 2562 ถึง 18 มีนาคม 2563
4. วิทยากรและปราชญ์ชาวบ้านนาตัวอย่างมาแบ่งปันจากตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จ
22 มกราคม 2563 ถึง 18 มีนาคม 2563
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5. ติดตามประเมินผลโครงการสาหรับปีที่2
5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2563
6. สรุปผลทาชุมชนพิจารณ์ถึงผลกระทบ ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันกับชุมชน
4 มีนาคม 2563 ถึง 18 มีนาคม 2563
Do
7. การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการครั้งที่ 1 ในเรื่องการวางแผนลงทากิจกรรมใน
พื้นที่
8 มกราคม 2563 ถึง 8 มกราคม 2563
8. การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการครั้งที่ 2 ในเรื่องการติดต่อประสานงานวิทยากร
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563
9. การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการครั้งที่ 3 ประชุมสรุปการดาเนินการก่อนปิด
โครงการในปีที่ 3
4 มีนาคม 2563 ถึง 4 มีนาคม 2563
10. ลงพื้นที่สารวจและติดตามผลโครงการที่ 2 การส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออมอย่างยั่งยืน
เพื่อชุมชนตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: แนวทางการสร้างอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้
หลังจากการทาเกษตรสาหรับผู้สูงอายุและสมาชิกในชุมชน (ปีที่ 2)
22 มกราคม 2563 ถึง 22 มกราคม 2563
11. ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1 ถอดบทเรียนการเรียนรู้เรื่องกล้วยกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
และสุขภาพคนผลิตผลิตภัณฑ์กล้วย
19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2563
12. ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2 การสร้างสรรค์แปรรูปกล้วยแบบบูรณาการรายวิชาคณิตศาสตร์
และเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย
11 มีนาคม 2563 ถึง 11 มีนาคม 2563
13. ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่3 พลังงานแสงอาทิตย์กับแนวทางเลือกในการลดต้นทุนด้าน
พลังงานในการแปรรูปกล้วย
18 มีนาคม 2563 ถึง 18 มีนาคม 2563
Check
14. ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงานผลการดาเนินโครงการ
30 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563
15. รายงานผลการติดตามการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ภายใน 30 วันหลังจากดาเนินโครงการเสร็จ
Act
16. ทบทวนปัญหาข้อเสนอแนะในโครงการ เพื่อปรับปรุงในปีถัดไป
ภายใน 30 วันหลังจากดาเนินโครงการเสร็จ
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แบบฟอร์มแผนและการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI Template)
ลาดับ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
(KPIs)

เป้าหมาย
ไตร ไตร ไตร ไตร รวม
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4

ตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.

จานวนการจัดอบรมสัมมนา
(หน่วยงานกาหนดเอง)

จานวน

0

3

2.

จานวนผู้เข้ารับบริการ
(นับแต่บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ
และเข้าร่วมไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย)

ร้อยละ

80

80

3.

จานวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ ชิ้น
(ถ้ามี)

0

0

4.

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ

95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

5.

ร้อยละของจานวนงานบริการวิชาการแล้ว ร้อยละ
เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
(1 ปีงบประมาณ)

98.00 98.00 98.00 98.00 98.00

6.

ร้อยละของผู้รับบริการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ

85.00 85.00 85.00 85.00 85.00

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.

ฝึกปฏิบัติจริงกับการลงพื้นที่ของชุมชน
Area Based

ครั้ง

1

1

2.

ฐานแหล่งการเรียนรู้เรื่องกล้วย

ฐาน

0

0

3.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยและบรรจุภัณฑ์ ชิ้น

0

0
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ลาดับ วัตถุประสงค์

4.

สร้างงานวิจัยบริการวิชาการที่สมบูณณ์

ตัวชี้วัด
(KPIs)

เป้าหมาย

เล่ม

.00

ไตร ไตร ไตร ไตร รวม
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
.00

กาหนดการ
กาหนดการจัดกิจกรรม โครงการปีที่ 3.pdf
เอกสารแนบ
โครงการการเสนอแนะเชิงปฏิบัติเพื่อการเพิ่มมูลค่ากล้วยและบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชนอย่า.pdf

ลงชื่อ _____________________________________ หัวหน้าโครงการ
วันที่ ____________________________
ลงชื่อ _____________________________________ หัวหน้าส่วนงาน
วันที่ ____________________________
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ตัวอย่างสรุปผลการดาเนินงานโครงการ

รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
การส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออมฯ:การเสนอแนะเชิงปฏิบัติเพื่อการเพิ่มมูลค่ากล้วยและบรรจุ
ภัณฑ์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน (ปีที่3)

วันที่ 8 มกราคม 2563 ถึง 18 มีนาคม 2563
ชุมชนบ้านเนินใหม่ ตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ 2563
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คานา
คณะเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะ 3 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่พ.ศ. 2560) จัดเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทาภารกิจหลัก
ผ่านการ “มีระบบการจัดการ” ที่มีการวางแผนในเรื่องของ creative and proactive engagement ร่วมกับ
การมองร่วมไปกับแผนยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” โดยมีการนาแผนหารือในช่วงต้นกับหน่วยงาน
รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการมีโอกาสได้ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก บนพื้นฐานของ
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อม
นาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความ
มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอยางมีความสุข นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของประเทศ ในลาดับต่อมาทางผู้บริหารคณะฯ ได้ทาการส่งผ่านแนวคิดดังกล่าวมาสู่เรื่องการสร้างงานวิจัย
ของคณาจารย์ โดยกระตุ้นให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในคณะฯ จากการมองรูปแบบงานวิจัยซึ่งมุ่งการ
ทางานตามความรู้ ความถนัดของตน (เอาความรู้เป็นหลัก) มาเป็นการทางานให้สอดรับเป็นไปตามบริบทใน
ความต้องการของชุมชนที่คณะฯ ดูแลรับผิดชอบ ผนวกกับการนาหลักของประเทศไทย 4.0 มาใช้ร่วมไปกับ
การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ นั่นคือ
1. หมั่นเรียนรู้ คือการวางมาตรฐาน และทาตามหน้าที่ เพื่อทาให้เกิดการมีเอกลักษณ์ในชุมชนของตนเอง และ
ต้องลงมือทาด้วยความรัก
2. เรียนรู้การสร้างสรรค์ คือ ลงมือปฏิบัติจริง ไม่หยุดการเรียนรู้ ใช้การสื่อสารเพื่อการสร้างการเรียนรู้ของแต่
ละคน โดยการทาตามแนวคิดของตนและชุมชน ผ่านการได้รับคาแนะนาจากการได้รับการให้คาปรึกษาผ่าน
การเรียนรู้จากการใช้งานจริงของตน ร่วมกับการสร้างชุมชนไปด้วยกันและมีการแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3. เรียนรู้การเอาใจใส่ ผ่านทฤษฎีและการจูงใจให้แข่งขัน
4. เรียนรู้ตามผลลัพธ์ การจดบันทึกเป็นหนึ่งในการตรวจสอบผลลัพธ์ผ่านทางโครงงาน การปฏิบัติ จนนาไปสู่
ความสาเร็จ จากการนาไปสู่การสร้างสรรค์สังคม
ซึ่งท่านผู้บริหารของคณะฯ ต้องการเปิดโอกาสในเรื่องการจัดการระบบและกลไกในระดับคณะฯ เพื่อสร้างและ
นาคณะฯ ไปสู่ Engagement Function โดยมีรูปแบบของการบูรณาการทางการเรียนการสอน การทางาน
วิจัย การศึกษาของนิสิตของคณะเศรษฐศาสตร์ในรูปของ Proactive Approach แบบ Inter-Disciplinary
เป็นลักษณะของ long term program นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงคณาจารย์ภายในคณะฯ โดยส่วนใหญ่เริ่ม
ใช้ความเชี่ยวชาญในวิชาของตนเองที่สอนกับนิสิตมาปรับใช้ร่วมกับบริบทของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
การลงพื้นที่ร่วมกับการทาวิจัยมากขึ้น ทาให้เกิดการบูรณาการร่วมกับวิชาการเรียนในชั้นเรียนอย่างแท้จริง
โดยมีรายวิชาที่เป็นจุดเริ่มต้นและทาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา คือ รายวิชาการวิเคราะห์โครงการภาครัฐ
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้นานิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชาวชุมชนโดยช่วง 3 ปีหลังนี้
คณะฯ ได้ลงพื้นที่กับกลุ่มชุมชนกลุ่มเดิม คือชุมชนบ้านเนินใหม่ ตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี จังหวัด
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นครนายก นาไปสู่รูปแบบการเกิดชิ้นงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งโจทย์วิจัยที่แท้จริงที่เกิดจากความ
ต้องการของชุมชน โดยคณะฯ มีความตั้งใจว่าเมื่อทางคณะฯ ออกมาจากพื้นที่แล้วทางชุมชนจะสามารถสร้าง
รายได้ได้มากพอจนเกิดเป็นเงินออมผ่านรูปแบบของการตรวจสอบได้จากการทา “บัญชีครัวเรือน” ตามความ
คาดหวังที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นตามแนวทางของท่านคณบดีคนปัจจุบัน
ดังนั้น โครงการนี้จึงนับว่าเป็นโครงการที่ทาต่อเนื่องมาจาก “โครงการในปีที่ 1 และปีที่2” ผ่านรูปของการบูร
ณาการงานบริการของคณะเศรษฐศาสตร์ต่อยอดแนวความคิดในการสร้างโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเกิดเป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดและออกมาในรูปแบบของโครงการตามแนว
ทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ต้องมาจากความต้องการของประชาชนในชุมชน และ
โครงการจะต้องมีการบูรณาการร่วมไปกับการดาเนินการตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน และหรือการวิจัย
ในลาดับต่อไป จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในอีก 3 ปีนับจากนี้ของท่านคณบดีที่ว่า
“นาพาประชาคมคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมเป็นพลังหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขับเคลื่อน
คณะก้าวสู่ความเป็นเลิศในด้านการศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ โดยมุ่งสร้างและพัฒนานโยบายสาธารณะให้เกิดความยั่งยืนแก่สังคม” ทั้งนี้คณะฯ ได้พิจารณาถึง
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมว่า ควรมีการดาเนินงานให้สอดคล้องในระยะยาว 3-5 ปี เพื่อเน้นการ
รับใช้สังคม และให้มีความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่หลักอยู่ที่หมู่บ้านเนินใหม่
ตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นพื้นที่ฐาน
ผ่านความร่วมมือระหว่างบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นิสิต หน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายประชารัฐ เพื่อให้ได้ผลผลิตของโครงการ
ออกมาสู่ผลลัพธ์แบบมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และสามารถวัดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตามที่ระบุไว้ในโครงการแบบภาพต่อเนื่อง คือ โครงการที่ 1 คือ โครงการการเพิ่มมูลค่าเปลือกกล้วยเหลือทิ้ง
โครงการที่ 2 คือ โครงการแนวทางในการยกระดับรายได้เสริมหลังจากการทาเกษตรสาหรับผู้สูงอายุ โดยในปี
พ.ศ. 2563 ดาเนินการต่อในโครงการที่ 3 คือ โครงการการเสนอแนะเชิงปฏิบัติเพื่อการเพิ่มมูลค่ากล้วยและ
บรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน และจบโครงการลงในโครงการที่ 4 คือ โครงการการเงินชุมชน นามาซึ่ง
ความมุ่งหวังในการสร้างปราชญ์ชาวบ้านภายในชุมชน และการตระหนักถึงการประหยัดเพื่อชุมชน นาไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ร่วมไปกับการวางแผนในการพัฒนชุมชนให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าประเภทกล้วย การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ระเบียบชุมชนผ่านกระบวนการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง นาไปสู่การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาผ่านการสรุปสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา SWOT ANALYSIS ในลาดับต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
หัวหน้าโครงการ
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
---------------------------------------ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ
ชื่อโครงการ การส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออมฯ:การเสนอแนะเชิงปฏิบัติเพื่อการเพิ่มมูลค่ากล้วยและ
บรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน (ปีที่3)
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. รองศาสตราจารย์อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ประธานโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ ศุภนัท หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์
รองประธาน
1. อาจารย์ดนัย ธนามี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนันทา ร่มประเสริฐ หัวหน้าโครงการ
2. นางณุชมา เก้าเอี้ยน กรรมการ
3. อาจารย์พลพัธน์ โคตรจรัส กรรมการ
4. อาจารย์ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ กรรมการ
5. นางสาวอภิวันท์ สิ้มศรีสุข กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล เฮงพัฒนา กรรมการ
7. อาจารย์กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์ชมพูนุท เพิ่มพูนวิวัฒน์ กรรมการ
10. อาจารย์ณัฐญา ประไพพานิช กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ตั้งธรรมรักษ์ กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิพรรณ สาลีผล กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชพันธุ์ เชยจิตร กรรมการ
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15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารี วรวิสุทธิ์สารกุล กรรมการ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์BUI THI MINH TAM กรรมการ
17. อาจารย์ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย กรรมการ
18. อาจารย์สุทธิดา พลายงาม กรรมการ
19. นายณัฐกร ตุ้ยทา กรรมการ
20. นางสาววรรณิภา ญาติเสมอ กรรมการ
21. นางสาววิชุตา อดุลย์วัฒนกุล กรรมการ
22. นายธันยธรณ์ วัลไพจิตร กรรมการ
23. นางศิริพร ช่วยอุปการ กรรมการ
24. นางสาวชาลิณี กรแก้ว กรรมการ
25. นางสาวณัฐนิกา บุญที่สุด กรรมการ
26. นางสาวจุฑามาศ ฉ่าศิริ กรรมการ
27. นางสาวชนกนาถ ทองบุญ กรรมการ
28. นางวนิดา หมื่นอักษร กรรมการ
29. นางสาววัชรียา อารุณ กรรมการและเลขานุการ
30. นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ระยะเวลาการดาเนินงาน 8 มกราคม - 18 มีนาคม 2563
สถานที่ดาเนินงาน ชุมชนบ้านเนินใหม่ ตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
วิธีการดาเนินโครงการ
ดาเนินโครงการผ่านแผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1. การประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการครั้งที่ 1 ในเรื่องการวางแผนลงทากิจกรรมในพื้นที่
2. ลงพื้นที่สารวจและติดตามผลโครงการที่ 2 เรื่องแนวทางการสร้างอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้หลังจาก
การทาเกษตรสาหรับผู้สูงอายุและสมาชิกในชุมชน (ปีที่2)
3. การประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการครั้งที่ 2 ในเรื่องการติดต่อประสารงานวิทยากรและ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ถอดบทเรียนการเรียนรู้เรื่องกล้วยกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และ
สุขภาพคนผลิตผลิตภัณฑ์กล้วย
5. การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการครั้งที่ 3 ประชุมสรุปการดาเนินการก่อนปิดโครงการ
ในปีที่ 3
6. ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 การสร้างสรรค์แปรรูปกล้วยแบบบูรณาการรายวิชาคณิตศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย
7. ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 พลังงานแสงอาทิตย์กับแนวทางเลือกในการลดต้นทุนด้านพลังงานใน
การแปรรูปกล้วย
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กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการครั้งที่ 1 ในเรื่องการวางแผนลงทากิจกรรม
ในพื้นที่
สถานที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มศว
จังหวัด กรุงเทพ
ระยะเวลาดาเนินการ 8 มกราคม 2562
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จานวน 30 คน ได้แก่
1. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 30 คน
กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการครั้งที่ 2 ในเรื่องการติดต่อประสานงาน
วิทยากรและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มศว
จังหวัด กรุงเทพ
ระยะเวลาดาเนินการ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จานวน 30 คน ได้แก่
1. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 30 คน
กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการครั้งที่ 3 ประชุมสรุปการดาเนินการก่อนปิด
โครงการในปีที่ 3
สถานที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มศว
จังหวัด กรุงเทพ
ระยะเวลาดาเนินการ 4 มีนาคม 2563
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จานวน 30 คน ได้แก่
1. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 30 คน
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กิจกรรมที่ 4 ลงพื้นที่สารวจและติดตามผลโครงการที่ 2 การส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออมอย่าง
ยั่งยืนเพื่อชุมชนตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: แนวทางการสร้างอาชีพเสริมเพื่อยกระดับ
รายได้หลังจากการทาเกษตรสาหรับผู้สูงอายุและสมาชิกในชุมชน (ปีที่ 2)
สถานที่ ชุมชนบ้านเนินใหม่ ตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี
จังหวัด นครนายก
ระยะเวลาดาเนินการ 22 มกราคม 2563
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จานวน 10 คน ได้แก่
1. คณาจารย์และเจ้าหน้าคณะเศรษฐศาสตร์ 10 คน
กิจกรรมที่ 5 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1 ถอดบทเรียนการเรียนรู้เรื่องกล้วยกับการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ และสุขภาพคนผลิตผลิตภัณฑ์กล้วย
สถานที่ ชุมชนบ้านเนินใหม่ ตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี
จังหวัด นครนายก
ระยะเวลาดาเนินการ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จานวน 28 คน ได้แก่
1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต 28 คน
ผู้เข้าร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย (นิสิต/บุคคลทั่วไป) จานวน 22 คน ได้แก่
1. ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน
2. เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตร 1 คน
3. สมาชิกชุมชน 20 คน
กิจกรรมที่ 6 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2 การสร้างสรรค์แปรรูปกล้วยแบบบูรณาการรายวิชา
คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย
สถานที่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
จังหวัด นครนายก
ระยะเวลาดาเนินการ 11 มีนาคม 2563
ผู้เข้าร่วมโครงการ
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ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จานวน 28 คน ได้แก่
1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต 28 คน
ผู้เข้าร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย (นิสิต/บุคคลทั่วไป) จานวน 22 คน ได้แก่
1. ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน
2. เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตร 1 คน
3. สมาชิกชุมชน 20 คน
กิจกรรมที่ 7 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่3 พลังงานแสงอาทิตย์กับแนวทางเลือกในการลดต้นทุนด้าน
พลังงานในการแปรรูปกล้วย
สถานที่ ชุมชนบ้านเนินใหม่ ตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี
จังหวัด นครนายก
ระยะเวลาดาเนินการ 18 มีนาคม 2563
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จานวน 28 คน ได้แก่
1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต 28 คน
ผู้เข้าร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย (นิสิต/บุคคลทั่วไป) จานวน 22 คน ได้แก่
1. สมาชิกชุมชน 20 คน
2. ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 1 คน
งบประมาณ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 130,000.00 บาท
ใช้จ่ายจริง 102,257.57 บาท
คงเหลือ 27,742.43 บาท
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
การบูรณาการ
การบูรณาการกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน
การเรียนการ
สอน
1. การ
วิเคราะห์
โครงการ
ภาครัฐ

ผลที่ได้จากการบูรณาการ

สิ่งที่เห็นได้ชัดเกิดจากพฤติกรรมของนิสิตในรายวิชาการวิเคราะห์โครงการภาครัฐ คือ
ในพื้นที่นิสิตได้รวมกลุ่มจัดคิดโครงการนาขยะพลาสติกกลับมาเป็นก้อนอิฐที่ชื่อว่า ECON
ECO BRICK โดยนาแนวคิดการรักษ์โลกและอนุรักษ์ชุมชน มาสานต่อเป็นกิจกรรมและของใช้
ในชุมชนจากการสร้างก้อนอิฐจากขวดน้าดื่มพลาสติกและเศษขยะ พี่ๆ ชาวชุมชนรวมทั้ง
กลุ่มอสมได้นาไปสานต่อเป็นกิจกรรมของชุมชน เพื่อนาไปสร้างวัสดุใช้งานในชุมชนต่อไป
นอกจากชุมชนในพื้นที่ดูแล นิสิตรวมกลุ่มกันต่อยอดร่วมกับคณะฯ ในการสร้างกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมในชุมชนเมือง เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปด้วยกัน หลังจากร่วมทากิจกรรมใน
การลงพื้นที่ก่อนแล้วนามาขยายผลที่คณะเศรษฐศาสตร์ สร้างกิจกรรมโครงการโดยปรับ
โครงการของรัฐมาต่อยอดและพัฒนาเกิดเป็นโครงการ “Econ พี่เพื่อน้อง”
ซึ่งในเวลานี้มีการทาโครงการโดยรวมดับของคนในชุมชนเมืองบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ในการร่วมกันนาของที่ไม่มีประโยชน์สาหรับครอบครัวตนเอง และสามารถนามา
เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ในสังคมคนอื่นได้ ทาให้เกิดความสุขในการร่วมกันแบ่งปันเพื่อคนอื่น
ในสังคม โครงการนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตให้นิสิตโดยเฉพาะเมื่อจบออกไปจาก
คณะเศรษฐศาสตร์จะเข้าทางานและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การบูรณาการกับพันธกิจด้านงานวิจัย
งานวิจัย
1. เกิดงานวิจัยใหม่เพื่อสอดคล้องกับงานบริการวิชาการ
เพื่อสังคม
ผลประเมินการบูรณาการ ☑ บรรลุ ☐ ไม่บรรลุ

ผลที่ได้จากการบูรณาการ
งานวิจัยเรื่อง
ความคุ้มค่าทางการเงินกับการผลิตกล้วยแบบ
ครบวงจร
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ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 100.00 %
สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาเรื่องกล้วยแบบครบวงจรสู่การวางแผนเชิงธุรกิจ}
การมีส่วนร่วมและการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย
ร่วมมือและถกปัญหาร่วมพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและเชิงชุมชน
ร่วมกัน
กระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
1) การฝึกปฏิบัติจริงของสมาชิกในชุมชนร่วมกับคณาจารย์ และนิสิต
2) การเข้าใจในเหตุผลของการพัฒนาเพื่อนาไปสู่การเป็นศูนย์กการเรียนรู้เรื่องกล้วย
3) การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์กล้วยและบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับกล้วย
ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามวิถีชาวชุมชนร่วมกับวิทยากรในเรื่องของกล้วยกับการบูรณาการศาสตร์
ใหม่ที่นามาสนับสนุนเพื่อเกิดการปรับตัวจากการทาอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักในปัจจุบันเพื่อสร้างชุมชนแหล่ง
การเรียนรู้ทางด้านกล้วยให้กับชาวบ้านเนินใหม่
การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว
การเกิดเครือข่ายพันธมิตร
1 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินใหม่
2 สมาชิกบ้านเนินใหม่
3 ชุมชนหมู่ข้างเคียง
4 คณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
5 เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตร
6 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจาชุมชน
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของพื้นที่
โครงการแบบภาพต่อเนื่อง คือ โครงการที่ 1 คือ โครงการการเพิ่มมูลค่าเปลือกกล้วยเหลือทิ้ง โครงการ
ที่ 2 คือ โครงการแนวทางในการยกระดับรายได้เสริมหลังจากการทาเกษตรสาหรับผู้สูงอายุ โดยในปี พ.ศ.
2563 ดาเนินการต่อในโครงการที่ 3 คือ โครงการการเสนอแนะเชิงปฏิบัติเพื่อการเพิ่มมูลค่ากล้วยและบรรจุ
ภัณฑ์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน และจบโครงการลงในโครงการที่ 4 คือ โครงการการเงินชุมชน นามาซึ่งความ
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มุ่งหวังในการสร้างปราชญ์ชาวบ้านภายในชุมชน และการตระหนักถึงการประหยัดเพื่อชุมชน นาไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ร่วมไปกับการวางแผนในการพัฒนชุมชนให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าประเภทกล้วย การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ระเบียบชุมชนผ่าน กระบวนการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผลผลิต
1)การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามวิถีชาวชุมชนร่วมกับวิทยากรในเรื่องของกล้วยกับการบูรณาการศาสตร์
ใหม่ที่นามาสนับสนุนเพื่อเกิดการปรับตัวจากการทาอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักในปัจจุบันเพื่อสร้างชุมชนแหล่ง
การเรียนรู้ทางด้านกล้วยให้กับชาวบ้านเนินใหม่
2)การสร้างความร่วมมือของชุมชนกับชุมชนอื่นข้างเคียงโดยการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ชุมชน
3)การร่วมกับชุมชนในการค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อนาออกสู่การเผยแพร่สู่การผลิตผลิตภัณฑ์ในชุมชน
อย่างยั่งยืน
ผลลัพธ์
1)ต่อยอดความรู้เรื่องกล้วยสู่การผลิตผลิตภัณฑ์จากกล้วยในหลากหลายรูปแบบ
2)ทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบท้องถิ่นและชุมชนข้างเคียงขยายพันธุ์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของ
ชุมชน
3)อัตลักษณ์หรือความโดดเด่นในผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านเนินใหม่
ผลกระทบ
ผลกระทบกับมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นิสิต คณะ และการพัฒนาชุมชนในมหาวิทยาลัย
1.การพัฒนาอาจารย์ สามารถนาเอากระบวนการ PLC มาพัฒนาการทางานร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน
2.การพัฒนานิสิต สามารถพัฒนานิสิตให้มีทักษะชีวิต รู้จักคิด วิเคราะห์ การวางแผน การแก้ปัญหาในการเรียน
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีสุขภาพจิตที่ดี นิสิตสามารถออกแบบการเรียนรู้เพื่อชุมชนได้ใน
แบบของ Active Learning อย่างมีคุณภาพ
3.การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ ทาให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มีบรรยาการในการเรียนรู้นอกคณะฯ ร่วมกับชุมชน
4.การพัฒนาชุมชนในมหาวิทยาลัย มีความสุขในการร่วมกันระหว่างคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ในการ
ทางานร่วมกัน เสริมสร้างการพัฒนาโดยใช้คณะ และมหาวิทยาลัย เป็นฐาน (University-Based
Development and Management: UBDM) โดยใช้การบริหารการลงชุมชน ด้วยคณะกรรมการฝ่ายบริการ
วิชาการและวิจัย ด้วยคณะกรรมการเป็นกลไกสาคัญ สร้างการมีส่วนร่วมโดยเปรียบว่าคณะเศรษฐศาสตร์เป็น
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ของพวกเราทุกคน ชุมชนเนินใหม่เป็นชุมชนที่พวกเราต้องช่วยกันดูแลและสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง และการพัฒนาชุมชนด้วยชุมชนเองอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.ด้านเศรษฐกิจ เมื่อชุมชนสามารถเข้าใจในเรื่องของรายการย่อยๆ ด้านรายจ่าย และรายได้จากการขายสินค้า
ของชุมชน ก็สามารถนารายการเหล่านั้นประยุกต์ใช้ร่วมกับการจดบันทึกในรูปแบบของการทาบัญชีครัวเรือน
โดยสมาชิกของชุมชนจะสามารถจัดการและจัดสรรจานวนเงินที่ได้จ่ายออกไปและรับเข้ามาให้เกิดความสมดุล
หรือสามารถมีจานวนที่เหลือเก็บเมื่อมองเห็นจารรายการจ่ายย่อยๆ ในเรื่องที่ไม่จาเป็น นอกจากนี้เมื่อชุมชนมี
ความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ที่นาออกสู่ตลาด ก็จะสามารถสร้างรายได้จนนามาซึ่งการออม ส่งผลในระยะยาว
ที่ทาให้ชุมชนสามารถการก้าวเดินได้อย่างมั่นคงด้วยตนเองหลังจากโครงการจบลง
2.ด้านสังคม สมาชิกในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และแต่ละคนตระหนักในหน้าที่ คุณค่าของตนเพื่อ
ชุมชน โดยเฉพาะการร่วมกันพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบหลักของการผลิต
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ได้แก่ กล้วย โดยสามารถนาไปสู่การเป็นวิถีอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ให้กับชุมชนบ้านเนินใหม่
ในลาดับต่อไป
3.ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างสวนกล้วยของชุมชน ลดการสั่งซื้อจากภายนอก นาไปสู่การสร้างแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับกล้วยในพื้นที่ส่วนกลาง สร้างพื้นที่สีเขียว และนาไปสู่การเป็นพื้นที่พักผ่อนศูนย์กลางให้กับชุมชนบ้าน
เนินใหม่ต่อไป
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แนวทางการติดตามและธารงรักษาพัฒนาการให้เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป
ลงพื้นที่สารวจและทาการประเมินผลโครงการ 3 ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย
โครงการที่ 1 คือ โครงการการเพิ่มมูลค่าเปลือกกล้วยเหลือทิ้ง โครงการที่ 2 คือ โครงการแนวทางในการ
ยกระดับรายได้เสริมหลังจากการทาเกษตรสาหรับผู้สูงอายุ
และโครงการที่ 3 คือ โครงการการเสนอแนะเชิงปฏิบัติเพื่อการเพิ่มมูลค่ากล้วยและบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชน
อย่างยั่งยืน
และร่วมพูดคุยกับแกนนา และองค์การในตาบล
จุดเด่นของโครงการ

จุดด้อยของโครงการ

มีทรัพยากรหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยทาให้การลงปฏิบัติเป็นไปได้อย่าง
ในชุมชนเอง
ค่อยเป็นค่อยไป
ปัญหาและอุปสรรค
ขาดองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนา
อาชีพของชุมชน

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา
การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายภายนอกผ่านการประสาน
จากทางมหาวิทยาลัย
______________________________
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
หัวหน้าโครงการ

ข้อเสนอแนะสาหรับคณบดี/ผู้อานวยการ

______________________________
(______________________________)
คณบดี/ผู้อานวยการ
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ส่วนที่ 3
ภาคผนวก รูปภาพประกอบการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการครั้งที่ 1 ในเรื่องการวางแผนลงทา
กิจกรรมในพื้นที่

การประชุมร่วมกับของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เพื่อทาการวางแผนในการลงพื้นที่ทากิจกรรมวันที่ 22 มกราคม 63

กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการครั้งที่ 3 ประชุมสรุปการดาเนินการก่อน
ปิดโครงการในปีที่ 3

ประชุมสรุปการดาเนินการก่อนปิดโครงการในปีที่ 3 ร่วมกันของคณะเศรษฐศาสตร์
ในเรื่อง "เส้นทางของพี่กล้วย"
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กิจกรรมที่ 4 ลงพื้นที่สารวจและติดตามผลโครงการที่ 2 การส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออมอย่าง
ยั่งยืนเพื่อชุมชนตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: แนวทางการสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
ยกระดับรายได้หลังจากการทาเกษตรสาหรับผู้สูงอายุและสมาชิกในชุมชน (ปีที่ 2)

พี่น้องนาชมสวนครัวที่ปลูกเพิ่มหลังจากเรียนรู้เรื่องการทาเกษตรซึ่งนามาเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้

ลุงบ้านป้าปองยังคงทาสวนครัวหน้าบ้านไว้ทานเองและขายวิ่งรถตามหมู่บ้านร่วมกับการทาแคบหมูแม่ปอง
ที่คณะเศรษฐศาสตร์แนะนาเรื่องการนาไปสู่การสร้างอาชีพเสริมอีกอาชีพนอกจากการปลูกผักสวนครัว

63

กิจกรรมที่ 5 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1 ถอดบทเรียนการเรียนรู้เรื่องกล้วยกับการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ และสุขภาพคนผลิตผลิตภัณฑ์กล้วย

คุณชัยพรเจ้าหน้าที่อนามัยชุมชนที่ทุกคนเรียกคุณหมอทาหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการทาอาชีพ
เกี่ยวกับกล้วยอย่างมีสุขและสุขภาพแข็งแรง
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ถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างสมาชิกชุมชน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและนิสิตเกี่ยวกับเส้นทางของ
กล้วยกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

กิจกรรมที่ 6 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2 การสร้างสรรค์แปรรูปกล้วยแบบบูรณาการรายวิชา
คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย

การใช้พืชในท้องถิ่นทาการทดลองร่วมกับการบูรณาการการแปรรูปกล้วยแบบสร้างสรรค์
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เศรษฐศาสตร์รายรับ-รายจ่ายเพื่อการออมของชุมชน

การใช้วิชาทางคณิตศาสตร์มาร่วมการบูรณาการกับอาชีพของชุมชนในผลิตภัณฑ์กล้วย
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กิจกรรมที่ 7 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 พลังงานแสงอาทิตย์กับแนวทางเลือกในการลดต้นทุน
ด้านพลังงานในการแปรรูปกล้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประโยชน์ของชุมชนทั้งในเรื่องอาชีพและคุณภาพชีวิตกับการลดต้นทุนให้กับชุมชน
อย่างมีความสุขแบบยั่งยืน
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ตัวอย่างรายงานสรุปผลฉบับย่อ 4 หน้า เพื่อจัดทาเล่มสรุปโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนชนประจาปี

สรุปรายงานผล
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
หน่วยงาน ส่วนกิจการเพื่อสังคม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว : โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋า ปีที่ 2
ตาบลหนองหมากฝ้าย อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โดย
นางสาววัชรากรณ์ ถมจอหอ
นักพัฒนาชุมชน ส่วนกิจการเพื่อสังคม
เสนอ
ส่วนกิจการเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28 มิถุนายน 2562
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1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว : โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋า ปีที่ 2
2. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องและถ่ายทอดการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้อื่นได้
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ศักยภาพที่มีในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
4. เพื่อส่งเสริมเพิ่มคุณค่าและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดารงอยู่สืบไป
5. เพื่อประสานความร่วมมือหน่วยงานภายในและภายนอกแล้วเกิดการบูรณาการในโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน
3. พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย
สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมและลานกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมากฝ้าย อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
วัดโพธิคุณ ตาบลหนองหมากฝ้าย และห้องประชุมวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว
กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วมโครงการ)
ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
ประกอบไปด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้เข้าร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย (บุคคลทั่วไป)
ผู้สูงอายุ (นักเรียนวัยเก๋า) จานวน 50 คน ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกชุมชน
4. ผลการดาเนินงาน
ในการดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว : โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋า ปีที่ 2
ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋า ” พิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยการ
กล่าวรายงาน โดยรศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ และท่านนายอาเภอวัฒนานครให้เกียรติมาพบปะ
ทักทายกับนักเรียนวัยเก๋าในห้องเรียนอย่างเป็นกันเอง ในการดาเนินกิจกรรมแบ่งเป็นกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมแสดงผลงานและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่ อม
สั มพัน ธ์ และกิจ กรรมติดตามและประเมิน ผล ได้รับผลตอบรับ อย่างดีจากชุมชนและเจ้าของพื้นที่ที่ร่ว ม
รับผิดชอบ นาโดย คุณนิภาพร ถาวรยิ่ง นายก อบต.หนองหมากฝ้าย และคุณสุธี สุนทรชัย อดีต ผอ.รพ.สต.
ท่าช้าง จ.สระแก้ว โดยมีสรุปกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
เนื้อหาการอบรม/ สาระของการดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนผู้สูงอายุ
หลักสูตรวิชาเรียน 3 ส. “ส.สังคม ส.สุขภาพ และ ส.สารพันนันทนาการ”
นัดหมายเข้าเรียนทุกวันศุกร์ และเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒและเจ้าของพื้นที่ คือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมากฝ้าย จากการประชุมหารือกัน ได้ข้อตกลงร่วมกันที่จะให้พื้นที่ได้เสนอรายวิชา
ที่มาจากความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน และร่วมกันจัดการด้านการเรียนการสอน ดังนี้
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ปฏิทินกิจกรรมและตารางเรียน โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋า จังหวัดสระแก้ว ปี 2562
วิชา

คณะ/หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

ประสบการณ์ชีวิตผู้สูงอายุ
งานฝีมือ : การทาลูกประคบสมุนไพร
ประกอบการนวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ

มศว - ชมรมผู้สูงอายุ มศว
มศว - คณะพลศึกษา

รายนามผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ และคณะ
อ.ดร.อนงค์ หาญสกุลและคุณสุจินดา

กฎหมาย

อบต.หนองหมากฝ้าย

ทีมสถานีตารวจภูธร ต.หนองหมากฝ้าย

การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี

มศว - สานักคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร

ศาสนา

อบต.หนองหมากฝ้าย

พระสงฆ์จากสานักสงฆ์วัดผีป่าช้าน้อย

หัวเราะบาบัด

มศว - บัณฑิตวิทยาลัย

อ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธาและคณะ

วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

อบต.หนองหมากฝ้าย

อ.เกศินี คุ้มถนอม

การป้องกันความจาเสื่อมผู้สูงอายุ

อบต.หนองหมากฝ้าย

ทีมงานรพ.จิตเวชฯ จ.สระแก้ว

กิจกรรมเข้าจังหวะ (กายบริหาร)

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุข5มิติ (สุข สนุก สว่าง สง่า สงบ)

อบต.หนองหมากฝ้าย

ทีมงานรพ.จิตเวชฯ จ.สระแก้ว

กิจกรรมเข้าจังหวะ (บาสโลป)

มศว - คณะศิลปกรรมศาสตร์

ทัศนศึกษา

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

สุขภาพช่องปาก

อบต.หนองหมากฝ้าย

บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์
รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐและ
น.ส.วัชรากรณ์ ถมจอหอ
คุณ จิราภรณ์ สมคูณ

จิตอาสาเพื่อชีวิตและสังคม

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาววัชรากรณ์ ถมจอหอ และคณะ

การจัดสภาพแวดล้อม

อบต.หนองหมากฝ้าย

คุณชลธิชา สมัยกุล

วัฒนธรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยว

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

อ.ดร.ปรารถนา คงสาราญ

การปฐมพยาบาลเพื่อสุขภาพ
กายภาพบาบัดอย่างง่ายเพื่อชีวิตที่ยืน
ยาวและนวดเพื่อสุขภาพ
การใช้ยาสมุนไพร

อบต.หนองหมากฝ้าย

คุณนุชรี สอนอิ่ม

มศว - คณะกายภาพบาบัด

ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา

อบต.หนองหมากฝ้าย

เศรษฐกิจพอเพียง

อบต.หนองหมากฝ้าย

ศิลปะผ่อนคลาย

มศว - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

สุขภาพใจและธรรมชาติบาบัด

อบต.หนองหมากฝ้าย

ทีมงานแพทย์แผนไทย
คุณสุธี สุนทรชัย ผอ.รพ.สต.หนองแวง
อ.ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์และ
อ.ภัทรนันท์ ไวทยสิน
อบต.หนองหมากฝ้าย

เทคนิคการทาให้พืชออกนอกฤดูกาล

มศว - คณะศึกษาศาสตร์

อ.ดร.สนอง ทองปาน

สุขภาพกาย 5 อ. (อาหาร อารมณ์
ออกกาลังกาย อากาศ อุจจาระ)

อบต.หนองหมากฝ้าย

อบต.หนองหมากฝ้าย

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ (วันที่ 3-5 เมษายน 2562)

มศว ร่วมกับอบต.หนองหมากฝ้ายนานักเรียนวัยเก๋าไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียนผู้สูงอายุ
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี วัดพระบาทน้าพุ โรงเรียนผู้สูงอายุเชียงรากน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และ
โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลราชสถิตย์ จ.อ่างทอง รวมระยะเวลา 3 วัน 2 คื น เพื่อนาความรู้และประสบการณ์
ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้และร่วมกันพัฒนาโรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋าให้พัฒนายิ่งขึน้ ไป
กิจกรรมที่ 3 นักเรียนผู้สูงอายุแสดงผลงานและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมสัมพันธ์

กิ จ กรรมแสดงผลงาน นั ก เรี ย นผู้ สู ง อายุ ไ ด้ น าเสนอผลงานอาหารที่ ป ระกอบขึ้ น ด้ ว ยตั ว เอง
โดยน าเสนอชวนชิมทั้งรสชาติและโภชนาการให้ คณะกรรมการและเพื่อนๆนักเรียนได้ชิม ทาให้ นักเรียน
กล้าแสดงออกและเกิดความภาคภูมิใจ
การแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “เก๋าจะวิ่ง 2019”
นักเรียนวัยเก๋ายืดเหยียดเป็นการอบอุ่น ร่างกายและออกเดินวิ่งไปในชุมชนจากโรงเรียนหมากฝ้ายวัย
เก๋า(จุดStart หน้าอบต.) เข้าวัดและผ่านหมู่บ้าน ระยะทาง 1,200 เมตร มีการแข่งขันประเภทวัยเก๋า และ
ประเภทบุคคลทั่วไป ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนทุกเพศทุกวัยเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ มีการประกวดนักวิ่ง
ประเภทแฟนซีเพื่อความสนุกสนานและทุกคนในงานร่วมกันสร้างสีสันให้งานเดินวิ่งครั้งแรกในชีวิตของนักเรียน
วัยเก๋าเต็มไปด้วยความประทับใจ
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การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมสัมพันธ์ ประกอบไปด้วยกิจกรรมแต่งกายวัยใสไปโรงเรียน ลูกโป่งน้า
ชุ่มฉ่าใจเตะปี๊บยังไหว โบว์ลิ่งซิ่งสะเดิด ราวงสัมพันธ์ และแข่งขันกองเชียร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 สีสดใส ชื่อทีมสิงห์
เหนื อและเสื อใต้ โดยมี วั ต ถุป ระสงค์เพื่ อกระตุ้ น ให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ แสดงศั กยภาพที่ มี ผ่ า นกิ จ กรรมที่ จั ด หลาก หลาย
สนับสนุนการออกกาลังกายที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความสามัคคี เสริมความสัมพันธ์อันดีภายในโรงเรียน
อีกทั้ง ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรของส่วนกิจการเพื่อสังคมที่ได้ร่วมกันนาของที่ระลึก มาให้ใช้สาหรับเป็น
ของขวัญในการจัดกิจกรรม นอกจากได้สร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างความสนุกสนานเฮฮาแก่นักเรียน และยังสะท้อนถึง
น้าใจอันดีและการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรได้อย่างชัดเจน

กิจกรรมที่ 4 ประชุมและติดตามผล
เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนและหลังเข้าเรียนของนักเรียนผู้สูงอายุ และเพื่อพูดคุย ปรึกษา
หาแนวทางร่วมกันในการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุระหว่างมหาวิทยาลัยและตาบลหนองหมากฝ้ายในปีต่อไป
เพื่อให้เป็นโครงการต่อเนื่องที่ยั่งยืนของชุมชน

ผลกระทบหลังจากการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ผลกระทบต่อองค์กรตนเอง
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเรื่องผู้สูงอายุสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ถูกบรรจุเป็นวาระแห่งชาติ อาจารย์
และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจิตอาสา เกิดแรงบันดาลใจที่จะเฟ้นหาวิธีการถ่ายทอดความรู้ กิจกรรม
ที่สร้างสรรค์ที่เหมาะกับวันผู้สูงอายุและแรงบันดาลใจในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวตนเองและช่วยเหลือสังคม

ผลกระทบต่อชุมชนที่ให้บริการ
นักเรียนผู้สูงอายุได้พบปะเพื่อนนักเรียนผู้สูงอายุด้วยกัน พบปะวิทยากร คณาจารย์จากหลากหลายคณะ
และน้องๆบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้มานั่งพูดคุยกินข้าวร่วมกันในทุกสัปดาห์ การพบปะผู้คนและเข้าสังคมทา
ให้นักเรียนรู้สึกไม่เหงา ไม่เครียด
ผู้นาชุมชน เกิดความตระหนักและให้ความสาคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ นาโดย
คุ ณ นิ ภ าพร ถาวรยิ่ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองหมากฝ้ า ย ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี กั บ ทาง
มหาวิทยาลัย ได้สนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ ให้การดาเนินโครงการเป็นไปได้อย่างราบรืน่
หน่วยงานของรัฐ ให้ความสาคัญและร่วมมือเต็มที่ในการร่วมเป็นวิทยากรและร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โรงพยาบาลวัฒนานคร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว สถานีตารวจภูธรตาบล
หนองหมากฝ้าย เป็นต้น

กิจกรรมภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมเตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มเรียน มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ โดยให้มีการออกกาลังกายยืดเส้นยืดสาย เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและในแต่ละวัน จะมีการร้องเพลง
โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋าน่าอยู่ ร้องเพลงหมอลา ตีกลอง และราวงร่วมกัน อย่างสนุกสนานครื้นเครง
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ขอขอบคุณ

