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เลขที่....................... 
แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล    กลุ่มบุคคล 
 

ช่ือ  -  สกุล : นางสาววรุณพรรณ พองพรม ตําแหน่ง : พนักงานเข้าเล่ม งาน: บริการทรัพยากรฯ 
ช่ือหลักสูตร : โครงการ "ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือรับใช้สังคมสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัย" 
วันเดือนปี   วันพุธที่ 16-19 ธันวาคม 2558                  เวลา   07.00 -21.00 น. 
สถานที่จัด ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก  
หน่วยงานผู้จัด ศูนย์บริการวชิาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค่าใช้จ่าย                    ไม่มี      มี  จํานวน....................บาท                          

เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้ งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร    ได้รับ     ไม่ได้รับ  เน่ืองจาก...........................................................................                

  ไม่ม ี
 

สรุปสาระสําคัญ :  
                ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มศว ร่วมกับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.ตาก 
ได้จัดโครงการ "ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือรับใช้สังคมสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัย" ขึ้นเป็นเวลา 3 คืน 4 วัน 
เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตจริงในการลงพ้ืนที่และพัฒนาร่วมกับชุมชนในการพัฒนาต่อยอด
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และเกิดแรงบันดาลใจในการมีจิตอาสา สํานึกรับใช้สังคม ตามเจตนารมย์ของ
มหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสํานึกสาธารณะ และกระตุ้นให้
เกิดแรงบันดาลใจในการรับใช้สังคม เรียนรู้และพัฒนาร่วมกับชุมชน 
 
กิจกรรมวันท่ีหนึ่ง :    16 ธันวาคม 2558 
          โดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐกลา่ว
ต้อนรับและเปิดโครงการ กล่าวว่า : 
           การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นพันธกิจหน่ึงของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ เพ่ิมพูนความรู้ กระจายโอกาส 
และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด "หน่ึง
จังหวัดหน่ึงมหาวิทยาลัย" เพ่ือน้อมนํา "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาแปรสู่
ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคมและชนบทในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นการบูร
ณาการ การทํางานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 
           อาจารย์อํานาจ เย็นสบาย คณบดีโพธิวิชชาลัย กล่าวต้อนรับ คณะบุคลากร        
           อาจารย์สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ (อ.ชิ) บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและแผนการสร้างแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

กิจกรรมวันท่ีสอง :    17 ธันวาคม 2558 
           แบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่ม เพ่ือทํากิจกรรมฝายชะลอน้ําแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน “ของคนต้นนํ้า” ฝายบนกับฝายล่าง
เพ่ือชะลอการเดินทางของน้ําให้ดินชุ่มช้ืน เก็บกักนํ้าได้ช่ัวคราวไม่ทําให้นํ้าชะล้างหน้าดิน เมื่อกลุ่มที่หน่ึงทําเสร็จก็มาช่วย
กลุ่มที่สอง ซึ่งสามารถมองเห็นถึงความสามัคคีช่วยเหลือกัน มีนํ้าใจซึ่งกันและกัน เสร็จแล้วกลับที่พักเพ่ือทําความสะอาด
บริเวณรอบๆ หอประชุมและอาคารรับรอง 
            เดินทางต่อไปที่วัดไทยสามัคคี เพ่ือรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และฟังการบรรยายเร่ืองป่าชุมชนต้นแบบ
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แม่ก๊ึดหลวง โดยวิทยากร : ผู้ใหญ่บ้านภิรมย์ และเดินทางไปป่าชุมชนแม่ก๊ึดหลวงโดยรถอีแต๋น ถึงบริเวณป่าชุมชนแม่  
ก๊ึดหลวง ฟังบรรยายข้อควรปฏิบัติก่อนเดินป่าจากทีมงานชุดรักษาป่าชุมชนแม่ก๊ึดหลวง โดยแบ่งทีมงานให้ความรู้ความ
เข้าใจและดูแลการเดินทางทุกระยะ ของการเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย ทางทีมงานพาเดินป่าศึกษาเรียนรู้
ระบบนิเวศโครงการป่าชุมชนแม่ก๊ึดหลวง (มีประปาภูเขา ฝายชะลอน้ํา และต้นมะเด่ือยักษ์ 23 คน โอบ นํ้าตกธารสวรรค์) 
แล้วกลับที่พัก 
 

กิจกรรมวันท่ีสาม :    18 ธันวาคม 2558 
           เดินทางไปโรงเรียนห้วยนํ้านักวิทยา อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ชมระบําเกรียวเชือกจากนักเรียน ซึ่งระบําเกรียว
เชือกน้ันมีปรัชญาชีวิตแอบแฝงอยู่แสดงถึงความรักสามัคคีกัน และชมกิจกรรมจัดนิทรรศการประกวดภาพถ่ายรั้วกินได้
ตามแนวคิดของเด็กนักเรียน และชาวบ้านเพ่ือเปิดพ้ืนที่ในการเรียนการสอน เพ่ือเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่โรงเรียนห้วยนํ้านัก แล้วเดินทางต่อไปยังนํ้าตกห้วยนํ้านัก หรือที่ชาวบ้าน
เรียกนํ้าตกสายรุ้ง แวะเย่ียมชมบ่อนํ้าร้อนห้วยนํ้านัก เสร็จแล้วกลับที่พัก สรุปบทเรียนและถอดบทเรียนต้ังแต่วันแรกจนถึง
กิจกรรมวันที่สี่ ระดมความคิดเสนอแนวทางการนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 

กิจกรรมวันท่ีสี่ :    19 ธันวาคม 2558 
            ออกเดินทางไปไหว้พระท่ีวัดโพธิคุณ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพ่ือศึกษาวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และ
นมัสการหลวงพ่อพุทธชินราช ต่อจากน้ันเดินทางไปเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด แวะชมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีสูงดอยมูเซอ 
“สุดประจิมที่ริมเมย” เดินทางกลับประสานมิตร / องครักษ์โดยสวัสดิภาพ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ :  
    1. สามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการน้ี โดยตรงกับตนเอง ยกตัวอย่างเช่น  ทําให้เกิดการเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนได้ง่ายสะดวกรวดเร็วขึ้น 
    2. เพ่ิมพูนทักษะความรู้นํามาใช้กับนิสิตและผูใ้ช้บริการทั่วไป สร้างจิตสํานึกให้มีความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน มีจิตสาธารณะ มี
ความรู้สึกต้องการช่วยเหลือชุมชนและสังคม ช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสกว่าเสมอ 
    3. สามารถแนะนําและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอ่ืนได้รับรู้ การทํางานของสํานักหอสมุดกลาง และยังทําให้เป็นที่
รู้จักบุคลากรหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งบางคนยังไม่รู้เลยว่าหอสมุดมบีริการอะไรบ้าง  
นําความรู้ที่ได้รับมาใชป้รับปรุงการทํางาน  ดังต่อไปนี ้

หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันที ่
         สํานักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานบริการ ซึ่งได้มกีารดําเนิน
“โครงการบริการชุมชน” มาเป็นเวลานาน และทําอย่างต่อเน่ืองแต่
ยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผลการดําเนิน
โครงการให้เป็นที่รู้จัก อย่างต่อเน่ือง บุคลากรยังขาดความร่วมมือใน
การดําเนินงานต่างๆ ซึ่งควรสง่บุคลากรเข้าร่วมโครงการบริการ
ชุมชน หรือจิตอาสาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืนๆ ให้
ทั่วถึงกันไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเดียวเดิมๆ เพ่ือเป็นการต่อยอดในการ
บริการกับผู้ใช้บริการต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ……………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

 

ผู้รายงาน....................................... 
 

               (นางสาววรุณพรรณ พองพรม)  
วันที่ 24 /ธันวาคม / 2558 
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ความคิดเห็นของหัวหน้างาน 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ........................................ 
                                                                                                        ( นางพิมล  เมฆสวัสด์ิ)     

วันที่......./...................../.......... 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหารที่กํากับดูแลหน่วยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ........................................ 
(อาจารย์สาโรช  เมาลานนท)์ 

ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
วันที่................/.........................../........... 

หมายเหตุ  :  1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเข้าอบรม / สมัมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
                2. หัวหน้าหน่วยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผู้บริหารที่กํากับดูแล 
                3. แจ้งผู้รายงานทราบ  และจดัเก็บเข้าแฟ้ม  รายงานการเข้าอบรม / สมัมนา / ศึกษาดูงาน 
                4. หัวหน้าหน่วยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา   

 



ภาคผนวก 
รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม 
 

 

“ค่ายสร้างแรงบันดาลใจ” ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จะเป็นค่ายที่
มหาวิทยาลัยคาดหวังว่าบุคลากรคงได้รับความรู้ใหม่ๆ  
และมีทศันคติที่ดี มีพลัง มแีรงบันดาลใจใฝเ่รียนรู้และ 
หนักเอาเบาสู้ ต่อทุกภารกิจในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการ
ทํางานเพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีศักยภาพทั้งทางกาย
และก่อเกิดสติปัญญา แก้ไขปัญหาต่างๆ ใหก้ารทํางาน
สําเร็จลุล่วงราบรื่น อันจะเป็นผลดีต่อการสร้างพลังรักต่อ
องค์กร”  
รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ กล่าว 
 

 

     
 

 
1.อาจารย์อํานาจ เย็นสบาย คณบดีโพธิวิชชาลัย 
2.อาจารย์ถนอมศักด์ิ ศรีจันทรา สํานักนวัตกรรม
การเรยีนรู ้
3.อาจารย์สุวชิาน พัฒนาไพรวัลย์ (อ.ชิ) อาจารย์
ชาวปะกาเกอะญอ คนแรกของ มศว 
แนะนําการสร้างฝายชะลอน้ําแบบภูมิปัญญา
ชาวบ้าน “ของคนต้นน้ํา” ฝายบนกับฝายล่างเพ่ือ
ชะลอการเดินทางของนํ้าให้ดินชุ่มชื้น เก็บกักน้ําได้
ชั่วคราวไม่ทาํให้น้ําชะล้างหน้าดิน 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

     การอภิปรายเรียนรู้โครงการป่าชุมชนต้นแบบ
แม่กึ๊ดหลวง ณ น้ําตกห้วยน้ํานัก หรือภาษา
ชาวบ้านเรยีก “น้ําตกสายรุ้ง” ที่มีผู้ใหญ่บ้าน
ภิรมย์มาเป็นผู้บรรยาย 
 

    

     ทางทีมงานพาเดินป่าศึกษาเรียนรูร้ะบบนิเวศ
โครงการป่าชมุชนแม่กึ๊ดหลวง (มีประปาภูเขา ฝาย
ชะลอนํ้า และต้นมะเด่ือยักษ์ 23 คน โอบ น้ําตก
ธารสวรรค์ 
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