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

  รายบุคคล    กลุ่มบุคคล 
 

ช่ือ  -  สกุล : นางจรัสโฉม  ศิริรัตน์ ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งาน: สํานักงานผู้อํานวยการ 
ช่ือ  -  สกุล : นางบังอร  สระทองแก่น ตําแหน่ง : พนักงานพิมพ์3 งาน: บริหารทรัพยากรฯ 
ช่ือหลักสูตร : โครงการ "ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือรับใช้สังคมสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ รุ่น 2 " 
วันเดือนปี   วันที่ 20-23 มกราคม 2559                  เวลา   07.00 -21.00 น. 
สถานที่จัด ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก  
หน่วยงานผู้จัด ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค่าใช้จ่าย                    ไม่มี      มี  จํานวน....................บาท                          

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

  ไม่ม ี
 

สรุปสาระสําคัญ :  
                ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.แม่สอด จ.ตาก  
ได้จัด "โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือรับใช้สังคมสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" จํานวน 2 รุ่น  
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2558 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2559 เป็นเวลา 3 คืน 4 วัน  
เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เกิดแรงบันดาลใจในการมีจิตอาสา สํานึกรับใช้
สังคม โดยจากการสัมผัสและศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตจริงในการลงพ้ืนที่และพัฒนาร่วมกับชุมชนในการพัฒนาต่อยอดโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน และเกิดแรงบันดาลใจในการมีจิตอาสา สํานึกรับใช้สังคม ตามเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสํานึกสาธารณะ และกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการรับใช้
สังคม เรียนรู้และพัฒนาร่วมกับชุมชน 
 
กิจกรรมวันท่ีหนึ่ง :    20 มกราคม 2559 
          เวลา 14.30 น. เดินทางถึงวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อ.แม่สอด จ.ตาก โดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ
เพ่ือสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ กล่าวว่า : 
           การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นพันธกิจหน่ึงของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ เพ่ิมพูนความรู้ กระจายโอกาส และ
ส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชนในชนบท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด "หน่ึงจังหวัดหน่ึง
มหาวิทยาลัย" เพ่ือน้อมนํา "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาแปรสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคมและชนบทในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นการบูรณาการการทํางาน
ร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 
           อาจารย์อํานาจ เย็นสบาย คณบดีโพธิวิชชาลัย กล่าวต้อนรับคณะบุคลากร 
           อาจารย์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม  ดร.ถนอมศักด์ิ ศรีจันทรา กล่าวต้อนรับคณะบุคลากร และชม
วีดิทัศน์แรงบันดาลใจรับใช้สังคม การก่อต้ังโพธิวิชชาลัย ทั้งที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตาก และแม่แจ่ม จังหวัดเชียวใหม่        
           อาจารย์สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ (อ.ชิ) บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและแผนการสร้างแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต : Eco Museum 
         การกําหนดยุทธศาสตร์ 15 ปี ทีม่ีเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยรบัใช้สังคมและชุมชน 
เป้าหมายเพ่ือการปฏิรูปอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และการสร้างความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมต่อชุมชน ผ่านพ้ืนที่
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ภูมิรัฐศาสตร์โดยอําเภอแม่สอด จังหวัดตากเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์การพัฒนาทางวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 

 
 
     เริ่มจากแนวคิด Eco museum การจัดการแหล่งเรียนรู้บนฐานภูมิวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
กระบวนการ : หลักการมสี่วนร่วมแบบประชาธิปไตย 
บทบาท : บทบาทหน้าที่และแนวทางในการดําเนินงานมุ่งเน้นที่อัตลักษณ์ท้องถิ่นและความรู้สึกตระหนักของพ้ืนที่ (sense 
of place) หมายรวมถึงอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ที่สามารถช้ีให้เห็นความแตกต่างภายในลักษณะร่วม (แตกต่างในความ
เอกภาพ)   
สิ่งที่จะเกิดขึน้ : สิ่งที่พิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศชุมชนจะเกิด ทําหน้าที่กระตุ้นการพัฒนาที่ย่ังยืน และความรับผิดชอบในการใช้
ทรัพยากรนําผลประโยชน์ต่อชุมชน เช่น  ความรู้สึกภาคภูมิใจ การฟ้ืนฟูต้นทุนทางวัฒนธรรมและสังคม เศรษฐกิจ 
 

กระบวนการ 
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การจัดการตนเองในมิติ 

 
  

          อาจารย์ธเนตร ตัญญวงษ์ อาจารย์ประจําภาควิชาสันทนาการ  คณะพลศึกษาและทีมงาน  นําการจัดกิจกรรม 
“ละลายพฤติกรรมสร้างกลุ่มสัมพันธ์” ซึ่งมกีารแบ่งกลุ่มในลักษณะต่างๆ เพ่ือเป็นการแนะนําตัวเอง ให้คนอ่ืนๆ ได้รู้จัก เช่น
การแบ่งกลุ่มตามวันเกิด ปีเกิด และการเล่นเกมสลับคน สลับกลุ่ม 2 คนบ้าง 5 คนบ้าง แข่งขันกัน เมือ่มีคนแพ้จะโดนทํา
โทษ โดยการเต้นสามซ่าแบบรุ่นแรงไม่โดดเด่น และไม่รูส้กึเขินอายจนเกินไป หรือใครแพ้มีรางวัลให้เป็นการสร้าง
ความคุ้นเคย ไม่เกิดความกดดันสําหรับผู้เลน่ จึงเกิดความสนุกสนาน  

กิจกรรมวันท่ีสอง :    21 มกราคม 2559 
           แบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่ม เพ่ือทํากิจกรรมสร้างฝายชะลอนํ้าแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน “ของคนต้นนํ้า” โดยใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ ไม้ไผ่ ก้อนหินขนาดต่างๆ ซึ่งมีหลักการสร้างฝายน้ี เพ่ือชะลอการไหลของนํ้าในหน้าฝน ป้องกัน
การเกิดนํ้าท่วม ฝายบนกับฝายล่างเพ่ือชะลอการเดินทางของน้ําให้ดินชุ่มช้ืน เก็บกักนํ้าได้ช่ัวคราวไม่ทําให้นํ้าชะล้างหน้าดิน 
จากการทํางานมรการแบ่งกลุ่มการทํางาน มีการวางแผนการขนหินขนาดต่างๆ ก่อนหลัง การเรียงหิน เพ่ือความแข็งแรง
ที่สุดของฝายชะลอนํ้า จะเกิดการทํางานเป็นทีมแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละคน  ซึ่งสามารถมองเห็นถึงความสามัคคี
ช่วยเหลือกัน มีนํ้าใจซึ่งกันและกัน มีรอยยิ้มแม้จะเหน็ดเหน่ือย ให้กําลังใจกันและกันตลอดเวลา ฝายชะลอนํ้าขนาดใหญ่จึง
สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและด้วยความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกคน 
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            เดินทางต่อไปที่หมู่บ้านไทยสามัคคี ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคนเมืองและป่าชุมชน  ต้ังอยู่ที่ตําบลแม่
ภาษา อําเภอแม่สอด เพ่ือรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และฟังการบรรยายเรื่องป่าชุมชนต้นแบบแม่ก๊ึดหลวง โดย
วิทยากร : ผู้ใหญ่บ้านภิรมย์ และฟังการบรรยายการก่อต้ังวัดไทยสามัคคี  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อทันใจ (รัตนมุงเมือง) 
และสิ่งที่เคารพสักการะต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลักและสิ่งของโบราณภายในวัด โดยวิทยากรพระลูกวัดไทยสามัคคี   
ประวัติพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง หรือหลวงพ่อทันใจ  พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง 
    พระเจ้าทันใจ เป็นพระพุทธรูศักด์ิสิทธ์ิซึ่งที่เรียกพระเจ้าทันใจน้ันเพราะพิธีการสร้างไม่เหมือนพระพุทธรูปทั่วไป กล่าวคือ 
การทําพิธีป้ันองค์พระ มีกําหนดการท่ีสลับซับซ้อนมากมาย ตามพิธีการแบบล้านนาไทยที่พระอริยะสงฆ์ได้ผูกไว้  เช่น 
    -  กําหนดเวลาในการป้ันต้องแล้วเสร็จภายในวันเดียว ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน 
    -  ตลอดพิธีป้ันต้องทําพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตลอดจนเสร็จ 
    -  เสร็จแล้วต้องทําพิธีเบิกเนตรตลอดทั้งคืนตามพิธีล้านนา 
    -  วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสร้าง ต้องสะอาดบริสุทธ์ิ 
            พร้อม มวลสารต่างๆ อันเป็นมงคล ทีแ่ปลกคือพระเจ้าทันใจมหีัวใจ ตับ ไต ไส้ พุง ที่ทําด้วยเงินแท้อยู่ข้างใน 
พร้อมทั้งกระดูกที่ทําจากไม้มงคลของล้านนาและมีอุปเท่มากมายในการสร้าง ไม่สามารถจะนํามากลา่วในที่น่ีได้ทั้งหมด
ดังน้ันพระเจ้าทันใจ หรือ หลวงพ่อทันใจจึงเป็นที่เคารพกราบไหว้สําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป เมื่อมีโอกาสแล้วมักจะมา
กราบขอพรให้มีความเจริญรุง่เรืองในชีวิตตามครรลองอันเป็นสัมมาทิฎฐกัินเสมอ เช่ือว่า จะสําเร็จโดยทันใจ 

     เดินทางไปป่าชุมชนแม่ก๊ึดหลวงโดยรถอีแต๋น ถึงบริเวณป่าชุมชนแม่ก๊ึดหลวง ฟังบรรยายข้อควรปฏิบัติก่อนเดินป่าจาก
ทีมงานชุดรักษาป่าชุมชนแม่ก๊ึดหลวง โดยระยะทางการเดินป่า ไป-กลับ ประมาณ 6 กิโลเมตร  แบ่งทีมงานให้ความรู้ซึ่งมี
พันธ์ุไม้ให้ศึกษาหลากหลาย อาทิ สมุนไพรชนิดต่างๆ พันธ์ุไม้ นอกจากน้ีตามเส้นทางยังนํ้าตกให้ได้ช่ืนชมและสัมผัสความ
เย็นสบายได้ตลอดเส้นทาง  และดูแลการเดินทางทุกระยะของการเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย ทีมงานพาเดินป่า
ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศโครงการป่าชุมชนแม่ก๊ึดหลวง  ซึ่งมีประปาภูเขา ฝายชะลอน้ํา และต้นมะเด่ือยักษ์ 23 คนโอบ  
รับประทานอาหาร และเดินทางกลับโพธิวิชาลัยพร้อมกันที่หอประชุมอาคารภูมิสารสนเทศ รับชมกิจกรรมแสดงดนตรีชน
เผ่าพ้ืนเมืองปกาเกอะญอ  ช่ือการแสดงคือ ระบําเกลียวเชือก และรํากระทบไม้ไผ่ 
 

       
 
กิจกรรมวันท่ีสาม :    22 มกราคม 2559 
           แบ่งกลุ่มศึกษากิจกรรมฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน คือ  
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   ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ฐานแนวกันไฟและร้ัวธรรมชาติ (สีชมพู) วิทยากรโดย นายวริษฐ์ ธรรมเกษตรกร  และนายอํานาจ 
เกษมสุขไพศาล  เพ่ือทํากิจกรรมการป้องกันไฟป่า คือการทําแนวก้ันไฟโดยวิธีธรรมชาติ คือการตัดวงจรไฟป่าเป็นการ
ป้องกันการลุกลามของไฟป่า การกําจัดใบไม้แห้ง หญ้าและก่ิงไม้แห้ง โดยการเผาหรือโดยการนําใบไม้แห้งเหล่าน้ันไปทํา
อย่างอ่ืน เช่นทําปุ๋ย 

     
  
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ฐานร้านนํ้าเต้า บรรพสังคีต และธัญหาร (สีม่วง) วิทยากรโดย นายวิสุทธ์ิ จ้อมแดงธรรม เป็นการทํา
กิจกรรมการทําร้านนํ้าเต้า โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ทั้งสิ้น น้ันก็คือไม้ไผ่ ไม่ว่าจะทําเป็นเสา หลังคาร้าน ตอกไม้ไผ่เพ่ือยึดสิ่ง
ต่างๆ ให้ร้านยึดติดกัน ซึ่งใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ ซึ้งเป็นร้านเพ่ือปลูกนํ้าเต้า 

    
 
   ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ฐานปุ๋ยหมักชีวิภาพ (สีเหลือง) วิทยากรโดย นายประสงค์ หินฝนทอง และนายรัธวิทย์ วิลาศวัฒนา 
เพ่ือทํากิจกรรมการทําปุ๋ยหมักชีวิภาพ  ซึ่งส่วนประกอบ ใบไม้แห้ง เศษอาหาร มูลสัตว์ กากน้ําตาลทรายแดง นํ้าเปล่า ฯลฯ  
โดยใช้เวลาหมักประมาณ 3 เดือน โดยทําการพลิกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
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          เดินทางไปบ้านห้วยนํ้านัก อําเภอพบพระ จังหวัดตาก   เพ่ือเดินทางต่อไปยังนํ้าตกห้วยนํ้านัก หรือที่ชาวบ้าน
เรียกว่า “นํ้าตกสายรุ้ง” แวะเย่ียมชมบ่อนํ้าร้อนบ้านห้วยนํ้านัก ผ่อนคลายโดยน่ังให้เท้าแช่นํ้าพุร้อนเป็นการผ่อยคลายความ
เมื่อยล้า ทําให้ระบบหมุนเวียนของเลือดดี   

      

 
          เดินทางกลับโพธิวิชาลัย พร้อมกันที่หอประชุมอาคารภูมิสารสนเทศ สรุปบทเรยีนและถอดบทเรียนต้ังแต่วันแรก
จนถึงปัจจุบัน ระดมความคิดแนวทางการนําไปใช้พร้อมนําเสนอการถอดบทเรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐกล่าวต้อนขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการฯ และกล่าวปิดโครงการ "ค่ายสร้าง
แรงบันดาลใจเพ่ือรับใช้สังคมสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รุ่น 2 "  หลังจากน้ัน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพ่ือสังคมมอบเกียรติบัตรให้กับทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
 

กิจกรรมวันท่ีสี่ :    23 มกราคม 2559 
            ออกเดินทางไปไหว้พระที่วัดโพธิคุณ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพ่ือศึกษาวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ต่อจากน้ัน
เดินทางไปเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด แวะชมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีสูงดอยมูเซอ “สุดประจิมที่ริมเมย” เดินทางกลับ
ประสานมิตร/องครักษ์โดยสวัสดิภาพ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ :  
   1. รู้วิธีการทําฝายชะลอนํ้า ลําดับการเรียงหิน ประโยชน์ของฝายชะลอนํ้าของคนต้นนํ้าและปลายนํ้า (แม่นํ้าใหญ่ๆ ทั่วไป) 
   2. รู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ 
   3. ได้เรียนรูถ้ึงการทํางานเป็นทีม การวางแผนที่ดี รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนได้ง่ายสะดวกรวดเร็วขึ้น 
    4. เพ่ิมพูนทักษะความรู้นํามาใช้กับนิสิตและผูใ้ช้บริการทั่วไป สร้างจิตสํานึกให้มีความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน มีจิตสาธารณะ มี
ความรู้สึกต้องการช่วยเหลือชุมชนและสังคม ช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสกว่าเสมอ 
 
นําความรู้ที่ได้รับมาใชป้รับปรุงการทํางาน  ดังต่อไปนี ้

หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันที ่
1. การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า โดยการใช้ทรัพยากร

สํานักงานอย่างประหยัด คุ้มค่า และรู้คณุคา่มากที่สุด 
2. เรียนรู้การทํางานเป็นทีม  
3. เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตแบบ

พอเพียงและสมถะ 
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ     
                      เสนอว่าควรส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งเมื่อมีการจัดกิจกรรม เพราะเป็นโครงการที่ดี ทําให้มี
จิตสํานึกสาธารณะ รู้จักช่วยเหลือคนอ่ืน คนด้อยโอกาส  และไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวรู้จักนึกถึงคนอื่นหรือสังคมที่ด้อยโอกาสกว่า 
เสนอส่งบุคลากรที่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เพราะเป็นแรงงานสําคัญ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่ค่อยข้างใช้แรงงาน………..….. 
 

 
 

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

               (นางบังอร สระทองแก่น)  
วันที่ 26/มกราคม/2559 

 
ความคิดเห็นของหัวหน้างาน 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 

ลงช่ือ........................................ 
                                                                                                        ( นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ)     

วันที่      /   มกราคม  / 2559  
 

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

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

ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
วันที่       /   มกราคม  / 2559 

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

 

ผู้รายงาน....................................... 
           (นางจรัสโฉม  ศิรริตัน์)       
         วันที่ 26/มกราคม/2559 






