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1. ความส าคัญและท่ีมาของแผนงานบริการวิชาการ 
 
ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีภารกิจหนึ่งที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการคือการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยมีเป้าหมายคือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนใน

ด้านสุขภาวะ และมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ 1) ชุมชนศีรษะจระเข้น้อย 2) ชุมชนคลองด่าน 3) ชุมชนบางโฉลง  4)ชุมชนปู่เจ้าสมิงพราย โดย
ก าหนดให้มีคณะท างานแต่ละชุมชนซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากคณะวิชาต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานด้านบริการวิชาการในพ้ืนท่ีของแต่ละชุมชน 

เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2557 คณะท างานบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนคลองด่านได้จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่
ชุมชนคลองด่าน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณาจารย์จากคณะวิชาต่าง ๆ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน ตัวแทนชาวบ้าน 14 หมู่บ้าน 
และตัวแทนผู้ประสานงานวิจัยท้องถิ่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรชัย กุลชัย มาร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกิจกรรมหนึ่งในโครงการนี้เป็นการจัดกลุ่มเพื่อระดม
ความคิดเกี่ยวกับปัญหาภายในพื้นที่และความต้องการของชาวบ้านในชุมชนที่จะจัดการปัญหาดังกล่าว (รายละเอียดโครงการอยู่ในภาคผนวก) ซึ่งสรุปผลการระดมความคิดได้ดังนี้ 

 
ปัญหาท่ีพบในชุมชนคลองด่านและความต้องการของชาวบ้านในการแก้ปัญหา 

ปัญหาท่ีพบในชุมชน ความต้องการของชาวบ้านในการแก้ปัญหา 

1. ด้านเศรษฐกิจ  
การประกอบอาชีพเลี้ยงปลาสลิด 
-  ในปีการศึกษา 2556  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส ารวจพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเลี้ยงปลาสลิด ซึ่งมีปัญหาในการเลี้ยงปลาสลิดที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามหลักสากล ส่งผลให้
ผลผลิตจ านวนปลาสลิดที่ออกสู่ท้องตลาดมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและปลามี
ขนาดเล็กท าให้ขายไม่ได้ราคาดีเท่าที่ควร โดยคณาจารย์ร่วมกับชาวบ้านได้ร่วมมือกันด าเนินการวิจัย
เพื่อศึกษาปัญหาดังกล่าว   

- ในปีการศึกษา 2557 เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดในพ้ืนท่ีจะมีวิธีการเลี้ยงท่ีหลากหลายท าให้คุณภาพของ
ปลาสลิดที่ได้มีความแตกต่างกันไป โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงปลาสลิดด้วยวิธีการสมัยใหม่มี
การให้อาหารปลาที่นอกเหนือไปจากการให้หญ้าในนาข้าวท าให้รสชาดของปลาสลิดไม่เหมือนเดิม จึง
ท าให้มีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งท่ีต้องการอนุรักษ์วิธีการเลี้ยงปลาสลิดแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 

-  

 
ชาวบ้านต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในเรื่องของการเผยแพร่การอนุรักษ์วิธีการเลี้ยง
ปลาสลิดแบบภูมิปัญญา โดยชี้แจงให้เกษตรกรได้รับทราบถึงประโยชน์ ข้อดีที่ได้จากการเลี้ยง
ปลาสลิดแบบภูมิปัญญา 
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ปัญหาท่ีพบในชุมชน ความต้องการของชาวบ้านในการแก้ปัญหา 
การประกอบอาชีพแปรรูปปลาสลิด 
- ชาวบ้านส่วนหนึ่งประกอบอาชีพแปรรูปปลาสลิดเป็นปลาสลิดเค็มตากแห้ง ซึ่งรัฐบาลได้จั ดสรร

งบประมาณจ านวนหนึ่งเพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในปีพ.ศ. 2558 ส าหรับให้ชาวบ้านที่มีอาชีพแปรรูปปลา
สลิดได้มีสถานที่ในการจัดจ าหน่ายปลาสลิดแปรรูปที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งให้ชาวบ้านเป็นผู้บริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้นี้เองซึ่งผู้แปรรูปปลาสลิดทั้งหลายยังมีความกังวลเนื่องจากขั้นตอนในการแปรรูปนั้น
ยังไม่เป็นไปตามหลักสุขอนามัย และยังขาดความรู้ในการดูแลบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว 

 
ชาวบ้านต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับ 
- วิธีการแปรรูปปลาสลิดในรูปแบบต่าง  ๆ นอกจากการท าปลาสลิดเค็มตากแห้ง  
- วิธีและขั้นตอนการผลิตอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
- วิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ปลาสลิด 

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของการเลี้ยง/แปรรูปปลาสลิด 
- เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสวนาเรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทาง

ภูมิศาสตร์ของปลาสลิดเพื่อให้ความรู้กับชาวบ้านและหน่วยงานราชการในชุมชนคลองด่านและใน
เดือนพฤษภาคม 2557 พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการได้น าพาเกษตรกรผู้เลี้ยง/แปรรูปปลาสลิดคลอง
ด่านและคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะนิติศาสตร์ไปเยี่ยมชมการเลี้ยงและ
แปรรูปปลาสลิดที่จังหวัดสมุทรสาคร การเลี้ยงและแปรรูปปลาลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี 
เพื่อท่ีจะให้เกษตรกรผู้เลี้ยง/แปรรูปปลาสลิดคลองด่านได้ศึกษาการจดทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
การเลี้ยงหรือการแปรรูปปลาสลิด เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับปลาสลิดอีกด้วย 

 
- ชาวบ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มสหกรณ์บริการปลาสลิดบางบ่อจ ากัดและต้องการขอขึ้น 
  ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของการเลี้ยง/แปรรูปปลาสลิดคลองด่าน  

2. ด้านสังคม  
- นักเรียนในโรงเรียนขาดแรงกระตุน้ แรงจูงใจในการศึกษาต่อ ส่วนใหญ่เมื่อจบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 6 แล้วจะลาออกเพื่อมารับจ้างท างานหรือช่วยผูป้กครองประกอบอาชีพ ท าให้
รายได้จากการท างานค่อนข้างน้อย นอกจากน้ีความพร้อมของโรงเรยีนในด้านอุปกรณป์ระกอบการ
เรียนการสอนต่าง ๆ ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นักโดยเฉพาะทางด้านคอมพวิเตอร์ และห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์   

- ปัญหาหนึ่งท่ีส าคญัในชุมชนคือการท้องไม่พร้อมของเยาวชนในพืน้ท่ี 
 
 

โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือในด้าน 
- ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
- ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 
- โครงการให้ความรู้ด้านการท้องไม่พร้อมแก่เยาวชนในพ้ืนท่ีคลองด่าน 
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ปัญหาท่ีพบในชุมชน ความต้องการของชาวบ้านในการแก้ปัญหา 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม  

- ชาวบ้านสังเกตพบว่าสภาพแวดลอ้มในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน
ไฟฟ้ามาตั้งในพื้นที่ชุมชน อาทิเช่น น้ าฝนในพ้ืนท่ีมักจะมีคราบสดี าปะปนอยู่ด้วย ซึ่งชาวบ้านสงสยั
ว่าอาจจะมผีลต่อสุขภาพหรือการประกอบอาชีพในการเลีย้งปลาสลดิหรือปลาอื่น ๆ  
 

- ชาวบ้านต้องการที่จะให้มหาวิทยาลัยท าวิจัยด้านมลพิษในชุมชน โดยอาจจะเริ่มจากการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าฝน 

 

4. ด้านสุขภาพ  

- ชาวบ้านชาวบ้านในหมู่ที่ 11-13 มีความวิตกกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพเนื่องจากในพ้ืนท่ีชุมชนเริ่มมี
โรงงานไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม รวมอยู่ในชุมชน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพและการประกอบ
อาชีพของชาวบ้าน นอกจากน้ียังมีผู้สูงอายุในชุมชนที่ไมส่ามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้จ านวนหนึ่ง 

- ชาวบ้านต้องการที่จะได้รับการตรวจสุขภาพและวิธีการดูแลรักษาพยาบาลตนเอง
เบื้องต้น  

 

 
จากปัญหาชุมชนและความต้องการในการแก้ปัญหาของชาวบ้าน  คณะท างานบริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งชุมชนคลองด่านร่วมกับคณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ให้กับประชาชนในต าบลคลองด่าน โดยความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองด่าน ชาวบ้านในชุมชน สมาชิกสหกรณ์บริการปลาสลิดบางบ่อ จ ากัด จะส่งผลให้ชาวบ้านมีสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น มีรายได้มากข้ึนจากการเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิด รวมทั้งมี
สุขภาพกายที่ดี รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น จึงได้จัดท าแผนงานบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพแก่ชุมชนพื้นที่คลองด่าน อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีการศึกษา 2557  โดยมีวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อส่งเสริมการสรา้งความเข้มแขง็สู่ชุมชนคลองด่าน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โดยประชาชนในชุมชนมีความรู ้ความเข้าใจและทักษะในการประกอบอาชีพ  

สามารถด ารงชีวิตดา้นเศรษฐกจิครอบครัวที่มีคณุภาพ รวมทั้งสามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น 

2) เพื่อให้มีผลงานวิจยัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชน/หน่วยงานองค์การบรหิารส่วนต าบล/สหกรณ์บริการปลาสลดิบางบ่อ จ ากัด 

3) เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ คณะวิชา หน่วยงานในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน สมาชิกสหกรณ์บริการปลาสลิดบางบ่อ จ ากัดและผู้น าชุมชน ให้มีความเข้มแข็งเป็นเครือข่าย

ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนคลองด่าน 

4) เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการ งานวิจัย  งานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน 
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3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากแผนการด าเนนิงาน 
1) ประชาชนในต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
2) สมาชิกสหกรณ์ปลาสลดิบางบ่อ จ ากัด 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
4) คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวทิยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ

 

4. พื้นที่ชุมชนเป้าหมาย 
13 หมู่บ้านในพื้นที่ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

5. แผนงานบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
5.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เป้าหมาย 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการที่ตอบสนองตามความต้องการของชุมชนในพื้นที่ต าบลคลองด่าน ในด้านเศรษฐกจิ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 
   อย่างน้อย 5 โครงการ/กิจกรรม 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการที่เสรมิสร้างชุมชนคลองด่านเข้มแข็ง    อยา่งน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม 
3. จ านวนงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน    อย่างน้อย 1 เรื่อง 
4. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย/ศิลปวัฒนธรรม    ร้อยละ 30 

5. จ านวนแหล่งความรู้ด้านบริการวิชาการที่เผยแพร่สูส่าธารณชน   1 แหล่ง 
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5.2 ผู้รับผิดชอบแผนงาน 
 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานราชการ / องค์กรชาวบ้าน /ผู้น าชาวบ้าน ในพื้นที่ต าบลคลองด่าน 
1) คณะท างานบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนคลองด่าน 
2) คณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 
3) คณะท างานประสานงานโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนคลองด่าน  

คณะวิทยาศาสตร์ฯ (เป็นแกนน าท่ีท าหน้าที่รับผดิชอบแผนงาน) 

1) สหกรณ์บริการปลาสลิดบางบ่อ จ ากัด 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
3) คุณปรีชา สมานมติร 

 
 

5.3 แผนการด าเนินการทั่วไป 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  (ปีการศึกษา 2557) 

ผู้รับผิดชอบ ปี   2557 ปี 2558 

มิ.ย. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ส ารวจพื้นที่คลองด่านและความต้องการของชุมชนคลองด่าน  มี.ค. 57             คณะท างานคลองด่าน 

2. ประชุมผู้รับผิดชอบแผนงานเพื่อจัดท าร่างแผนงานบริการวิชาการ              คณะท างานคลองด่าน  

3. จัดท าแผนงานฯเสนอต่อเครือข่ายด้านบรกิารวิชาการคลองด่าน
มหาวิทยาลัยและ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามล าดบั 

             คณะท างานคลองด่าน 

4. จัดท าโครงการตามทีไ่ด้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย              คณะวิชา 

5. จัดท าเว็บไซต์บริการวิชาการคลองด่านเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่
ความรู้ด้านการใหบ้ริการวิชาการ  

             คณะท างานคลองด่าน 

6. สรุปประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานตอนกลางปีเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยและเครือข่ายความร่วมมอืบริการวิชการคลองด่าน
พร้อมปรับปรุงแผนงานตามข้อเสนอแนะ 

             คณะท างานคลองด่าน 
 

7. จัดท าแผนงานบริการวิชาการปรับปรุงกลางปีเสนอต่อ 
มหาวิทยาลัยและเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการคลองด่าน 

             คณะท างานคลองด่าน 
 

8. สรุปประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานตอนปลายป ีพร้อม
เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

             คณะท างานคลองด่าน 
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5.4 แผนงานบริการวิชาการพ้ืนที่ต าบลคลองด่าน 
 

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ มฉก อบต. อ่ืน ๆ 

1.  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนดา้นเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดลอ้ม 

1.1  โครงการอบรมให้ความรู้ “การผลิตอาหารที่
ปลอดภัย ถูกสุขลกัษณะ”  
การผลิตอาหารที่ปลอดภยั ถกูสุขลักษณะ  

- จุลินทรีย์ในอาหาร และการเกิดโรค   

 - หลัก 4ประการเป็นแนวปฏิบัติเพือ่ความ

ปลอดภัยของอาหาร (Clean Separate Cook 

Chill) 

 - สุขลักษณะส่วนบุคคล Personnel hygiene 

-  การทดสอบอาหารด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์ม 

 

 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้เกี่ยวกบั
การผลิตอาหารที่
ปลอดภัยถกู
สุขลักษณะ 

แม่บ้าน
ผู้ประกอบการ
ปลาสลิด 

13 หมู่บ้าน 1.กลุ่มแม่บ้านสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบัการพัฒนาอาชพี
ได้อย่างถูกต้องอยา่งน้อยระดับ
มากร้อยละ80 
2.ความพึงพอใจของกลุ่ม
แม่บ้านที่เข้าร่วมโครงการต่อ
ภาพรวมของการจัดโครงการฯ
อย่างน้อยระดับมากร้อยละ80   

ก.พ.58  10,000 - 1)  คณะวิทยาศาสตร์ 
   -  สาขาวิชา BS 
   -  นักศึกษาหลักสูตร 
      MI 
 2)  อบต.คลองด่าน 
 3)  สหกรณ์บริการ 
     ปลาสลิดบางบ่อ 
 

1.2  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาสลิด” 
- การอบรมแปรรูป แหนมเห็ดและปลาสลิด 
- การอบรมแปรรูป ขนมปังไส้ปลาสลิดหยอง   

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้เกี่ยวกบั
การแปรรูปและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ปลาสลิด 

1. แม่บ้าน
ผู้ประกอบการ
ปลาสลิด 
2. ผู้แปรรูป
ปลาสลิด 

13 หมู่ 1. กลุ่มแม่บ้านที่เข้ารว่ม
โครงการอบรมได้รับความรู้
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
สลิด อย่างน้อยระดับมากร้อย
ละ 80 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อภาพรวมของการ
จัดโครงการฯอย่างน้อยระดับ
มาก 
 
 

ก.พ.58 - เม.ย.58  40,000  1)  คณะวิทยาศาสตร์ 
   -  สาขาวิชา BS 
   -  นักศึกษาหลักสูตร 
      MI 
 2)  อบต.คลองด่าน 
 3)  สหกรณ์บริการ 
     ปลาสลิดบางบ่อ 
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ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ มฉก อบต. อ่ืน ๆ 

1.3  โครงการชาวบางบอ่ร่วมใจขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ของปลาสลิด 
 
 

เพื่อให้เกษตรกรผู้
แปรรูปปลาสลิดได้
แลกเปลี่ยนข้อมูล
การแปรรูปที่น าไปสู่
การขึ้นทะเบียนฯ 

-ผุ้แปรรูปปลา
สลิด 
-เกษตรกร 
-อบต. 

 -เกษตรกรสามารถด าเนินการ
ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ของการแปรรูปปลา
สลิดได้ 
 

มิ.ย 57 – พ.ค.58  2,000  1)  คณะวิทยาศาสตร์ 
2)  คณะนิติศาสตร์ 
3)  สหกรณ์บริการ 
     ปลาสลิดบางบ่อ 
 

1.4  โครงการบัญชีครัวเรือน 1. เพื่อให้สมาชิก
สหกรณ์บริการปลา
สลิดบางบ่อจ ากัด
สามารถจัดท าบญัชี
รายรับ-รายจ่าย
ส าหรับจดบันทึก
ข้อมูลทางการเงิน
ส่วนตัวและขอ้มูล
ทางการเงินของ
ครอบครัวได้อย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
2.เพื่อให้แต่ละ
ครอบครัวมีการ
บริหารจัดการทาง
การเงินอย่างเป็น
ระบบและมีข้อมูลที่
สามารถน าไป
วางแผนทางการเงิน
ในอนาคตได้ 
3.เพื่อให้นักศึกษามี
โอกาสน าความรู้

สมาชิก
สหกรณ์
บริการปลา
สลิดบางบ่อ
จ ากัดจ านวน
25คน 

13 หมู่ 1.สมาชิกสหกรณ์ปลาสลิดบาง
บ่อเข้าร่วมโครงการจ านวน 25 
คน 
2.ร้อยละ60ของผู้ร่วมโครงการ
สามารถจัดท าบญัชีรายรับ-
รายจ่ายได้ 
3.มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
4.ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
ระดับดี (3.51) 

16ก.พ.58-30 
เม.ย.58 

6,300   1) คณะบริหารธุรกิจ 
2) คณะวิทยาศาสตร์ 
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ฯ 
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ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ มฉก อบต. อ่ืน ๆ 

ความสามารถทาง
วิชาชีพบัญชีที่ได้รับ
จากการศึกษาใน
บทเรียนไปใช้เพื่อ
ก่อให้เกิดประดยชน์
แก่สังคม สมดัง
ปณิธานของ
มหาวิทยาลัยทีว่่า
เรียนรู้เพื่อรับใช้
สังคม 

1.5  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแก่
นักเรียนและครูในชุมชนคลองด่าน 

1.เพื่อให้เยาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการทางด้าน
วิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม  

นักเรียน
โรงเรียนวัด
ท้องคุ้ง 

 1.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และมีความเข้าใจ
ในกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
อย่างน้อยระดับมากร้อยละ 80 
2.ความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อภาพรวมโครงการอยา่งน้อย
ระดับมากร้อยละ 80 

7 ม.ค.57 30,000 20,000  
 

 1)  คณะวิทยาศาสตร์ 
   -  สาขาวิชา PS 
 2)  อบต.คลองด่าน 
 

1.6  โครงการ “นักวิทย์บ าเพ็ญประโยชน์เพือ่น้อง” 
 (ณ โรงเรียนวัดสีล้ง)  
 

เพื่อบ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่โรงเรียน
โดยการสร้าง
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนวัด
สีล้ง 

โรงเรียนวัด
สีล้ง 

1. มีห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 1 ห้อง 
2. มีกิจกรรม 7สเพื่อพัฒนา
โรงเรียนวัดสีล้ง 
 

พ.ค.58 20,000  20,000 
(sponsor) 

1)  คณะวิทยาศาสตร์ 
     -ทุกสาขาวิชา 
     -นักศึกษาทกุ 
      หลักสูตร 
2)  อบต.คลองด่าน     
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ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ มฉก อบต. อ่ืน ๆ 

1.7  โครงการคลินิกคอมพิวเตอร์เคลือ่นที่เพื่อชุมชน 
 
 
 

เพื่อให้นกัศึกษาและ
อาจารย์ได้น าความรู้
ไปให้บริการด้านการ
ซ่อมแซมเครือ่ง
คอมพิวเตอร์ให้กับ
โรงเรียน 

โรงเรียนวัด
ท้องคุ้ง 

โรงเรียนวัด
ท้องคุ้ง 

1. โรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การได้รับบริการด้าน
คอมพิวเตอร์อยา่งน้อยระดับ
มากร้อยละ 80 
 
 

ปีการศึกษา 
2557 

6,000   1) คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
-สาขาวิชา CS 

2.  โครงการ/กิจกรรมเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสขุภาพ 

2.1  โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนคลองด่าน : น า
ความรู้กายภาพบ าบัดสู่ชุมชน  ประจ าปกีารศึกษา 
2557 

1.เพื่อประเมินความ
เส่ียงต่อการล้มของ
ผู้สูงอายุในชุมชน 
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิต
ทางกายและทางใจที่
ดีขึ้น 
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุใน
ชุมชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแล
ตนเองเกี่ยวกับ
ปัญหาสุขภาพ 

ผู้สูงอายุที่
อาศัยในต าบล
คลองด่าน 

หมู่ที่11 และ 
12 

1.ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้ารับบริการทุกกิจกรรม
มากกว่า 3.51 
2.จ านวนผู้ที่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ลดความเส่ียงต่อการล้มคนละ 
1 อย่าง ไม่น้อยกว่า 20% 
3.จ านวนผู้ที่เข้ารับการ
ประเมินความเส่ียงต่อการล้ม
อย่างน้อยร้อยละ 80 

ก.ค.57- ม.ค.58  50,000  1) คณะกายภาพบ าบัด 
2) อบด.คลองด่าน 

2.2  โครงการตรวจคัดกรองสุขภาวะชุมชนต าบลคลอง
ด่าน อ าเภอบางบอ่ จังหวัดสมุทรปรการ 

1.เพื่อตรวจประเมิน
ความเส่ียง
โรคเบาหวาน โรค
อ้วน โรคตับ โรคไต 
โรคเลือด 
2. เพื่อส่งเสริม
สุขภาพชุมชนให้มีสุข
ภาวะที่ด ี

-ชาวบา้น 
จ านวน 100 
คน 
-นักเรียน
โรงเรียนวัด
สีล้งจ านวน 
100 คน 

-หมู่ที่ 12-13 จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 
1,000 คน 

มิ.ย.57-ก.ย.58  60,000  1) คณะเทคนิค
การแพทย ์
2) อบด.คลองด่าน 
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ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ มฉก อบต. อ่ืน ๆ 

2.3  โครงการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนใน ต.
คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
- การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและ 
  ครอบครัว  
-บริการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็กเล็ก 

 

เพือให้ผูเ้ข้าร่วม
โครงการมีความรู ้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนเพื่อดูแล
ด้านสุขภาพทัง้ต่อ
ตนเองและคนใน
ครอบครัว 

ประชาชนใน
คลองด่าน 

13 หมู่ 1.กลุ่มแม่บ้านสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบัการด ารงชีวิตได้
อย่างถูกตอ้งอย่างน้อยระดับ
มาก ร้อยละ 80 
2.ชุมชนได้รับทราบข้อมูลการ
แพร่ระบาดของพยาธิเข็มหมุด
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการควบคุมไม่ให้มีการ
ระบาดของพยาธ ิอย่างน้อย
ร้อยละ 80  

ธ.ค.57-พ.ค.58 35,000   1) คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
  - หลักสูตร MS 
 

3.  การเสริมสรา้งศักยภาพในการใหบ้ริการวิชาการให้แก่คณะวชิาต่าง ๆ และเครือข่ายบริการวชิาการชุมชนคลองด่าน 

3.1  โครงการการจัดการความรู ้ 1.เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาความเข้มแข็ง
ด้านบริการวิชาการ
แก่สังคมของคณะ
วิชาและเครือข่าย 
 2.เพื่อสังเคราะห์
องค์ความรู้ด้าน
บริการวิชาการ 
 3.เพื่อส่งเสริม
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการกบั
การเรียนการสอน 
การวิจยัและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

-ตัวแทนคณะ
วิชา 
-คณะท างาน
คลองด่าน 
-ตัวแทน
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลคลอง
ด่าน 
-ตัวแทน
ชาวบ้าน 

12 หมู่ 1.คลังความรู้ด้านการบริการ
วิชาการอยา่งน้อย 2 เร่ือง 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 6,000   คณะท างานคลองด่าน 
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ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พื้นที่ 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ มฉก อบต. อ่ืน ๆ 

3.2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ
งานบริการวิชาการเพื่อชุมชนคลองด่าน 

1.เพื่อให้มีข้อมูลการ
ให้บริการวิชาการ 
2.เพื่อเป็นแหล่ง
เผยแพร่องค์ความรู้
จากการบริการ
วิชาการแก่
สาธารณชน 

-เครือข่าย
ความร่วมมือ
ด้านบริการ
วิชาการแก่
ชุมชนคลอง
ด่าน 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบริการวิชาการ
ชุมชนคลองด่าน 
 

ตลอดปีการศึกษา    คณะท างานคลองด่าน 

4.  งานวิจัยสืบเนื่องจากงานบริการวิชาการชุมชนคลองด่านเพื่อพัฒนาชุมชน 

4.1  งานวิจัยเพือ่พัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ/สังคม/
สุขภาพ 

เพื่อน าผลการวิจัยไป
ไปพัฒนาชุมชน 

ชุมชนคลอง
ด่าน 

ต าบล 
คลองด่าน 

จ านวนงานวิจัยเพือ่พัฒนา
ชุมชนด้านเศรษฐกิจ/สังคม/
สุขภาพอย่างน้อย 1 เร่ือง 

ตลอดปีการศึกษา 500,000   คณะวิชา 

 


