
 

 

ประเมินแผนงานบริการวิชาการเพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอ้ม และสุขภาพ 

ชุมชนต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  

ประจ าปีการศึกษา 2557 (กลางป)ี 
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1. โครงการ/กิจกรรมทีต่อบสนองความต้องการของชาวบ้านในปีการศึกษา 2557 

 

ปัญหาท่ีพบในชุมชน โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2557 
1. ด้านเศรษฐกิจ  

การประกอบอาชีพเลี้ยงปลาสลิด 
- ปีการศึกษา 2557 เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่จะมีวิธีการเลี้ยงที่หลากหลายท าให้คุณภาพ

ของปลาสลิดที่ได้มีความแตกต่างกันไป โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงปลาสลิดด้วยวิธีการ
สมัยใหม่มีการให้อาหารปลาที่นอกเหนือไปจากการให้หญ้าในนาข้าวท าให้รสชาดของปลาสลิดไม่
เหมือนเดิม จึงท าให้มีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งที่ต้องการอนุรักษ์วิธีการเลี้ยงปลาสลิดแบบภูมิปัญญา
ชาวบ้านดั้งเดิม 

 
- โครงการวิจัยเรื่อง “การเลี้ยงปลาสลิดในบ่อเลี้ยงแบบภูมิปัญญาและแบบดั้งเดิม” 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะค้นพบข้อดีของการเลี้ยงปลาสลิดแบบภูมิปัญญาเพื่อใช้ในการจูง
ใจให้ชาวบ้านหันมาเลี้ยงปลาสลิดแบบภูมิปัญญา 

การประกอบอาชีพแปรรูปปลาสลิด 
- ชาวบ้านส่วนหนึ่งประกอบอาชีพแปรรูปปลาสลิดเป็นปลาสลิดเค็มตากแห้ง ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรร

งบประมาณจ านวนหนึ่งเพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในปีพ.ศ. 2558 ส าหรับให้ชาวบ้านที่มีอาชีพแปรรูป
ปลาสลิดได้มีสถานที่ในการจัดจ าหน่ายปลาสลิดแปรรูปที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งให้ชาวบ้านเป็น
ผู้บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้นี้เองซึ่งผู้แปรรูปปลาสลิดทั้งหลายยังมีความกังวลเนื่องจากขั้นตอนใน
การแปรรูปนั้นยังไม่เป็นไปตามหลักสุขอนามัย และยังขาดความรู้ในการดูแลบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ดังกล่าว 

 
- โครงการอบรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาสลิด 
     1) แหนมเห็ดและปลาสลิด 
     2) ขนมปังไส้ปลาสลิดหยอง  
- โครงการอบรมให้ความรู้ “การผลิตอาหารที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ”  
- โครงการให้ความรู้ในการดูแลบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ยังไม่ได้ด าเนินการซ่ึง
คณะท างานบริการวิชาการชุมชนคลองด่านจะได้ประสานงานกับคณะบริหารธุรกิจ
เพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าวในปีการศึกษา 2558 ต่อไป 

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของการเลี้ยง/แปรรูปปลาสลิด 
- เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสวนาเรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทาง

ภูมิศาสตร์ของปลาสลิดเพื่อให้ความรู้กับชาวบ้านและหน่วยงานราชการในชุมชนคลองด่านและใน
เดือนพฤษภาคม 2557 พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการได้น าพาเกษตรกรผู้เลี้ยง/แปรรูปปลาสลิด
คลองด่านและคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะนิติศาสตร์ไปเยี่ยมชมการ

 
- โครงการชาวบางบ่อร่วมใจขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของปลาสลิด 
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ปัญหาท่ีพบในชุมชน โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2557 

เลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดที่จังหวัดสมุทรสาคร การเลี้ยงและแปรรูปปลาลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง 
จังหวัดอุทัยธานี เพื่อท่ีจะให้เกษตรกรผู้เลี้ยง/แปรรูปปลาสลิดคลองด่านได้ศึกษาการจดทะเบียน
สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์การเลี้ยงหรือการแปรรูปปลาสลิด เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับปลาสลิดอีก
ด้วย 

2. ด้านสังคม  
- นักเรียนในโรงเรียนขาดแรงกระตุน้ แรงจูงใจในการศึกษาต่อ ส่วนใหญ่เมื่อจบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 6 แล้วจะลาออกเพื่อมารับจ้างท างานหรือช่วยผูป้กครองประกอบอาชีพ 
ท าให้รายได้จากการท างานค่อนข้างน้อย นอกจากน้ีความพร้อมของโรงเรียนในด้านอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนต่าง ๆ ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นักโดยเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ และ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   

- ปัญหาหนึ่งท่ีส าคญัในชุมชนคือการท้องไม่พร้อมของเยาวชนในพื้นที ่

- โครงการคลินิคคอมพิวเตอร์ 
- โครงการนักวิทย์บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อน้อง 
- โครงการให้ความรู้ด้านการท้องไม่พร้อมแก่เยาวชนในพ้ืนที่คลองด่านยังไม่ได้

ด าเนินการคาดว่าจะด าเนินการในปีการศึกษา 2558 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม  

- ชาวบ้านสังเกตพบว่าสภาพแวดลอ้มในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน
ไฟฟ้ามาตั้งในพื้นที่ชุมชน อาทิเช่น น้ าฝนในพ้ืนท่ีมักจะมีคราบสดี าปะปนอยู่ด้วย ซึ่งชาวบ้าน
สงสัยว่าอาจจะมผีลต่อสุขภาพหรอืการประกอบอาชีพในการเลี้ยงปลาสลิดหรือปลาอื่น ๆ  
 

- โครงการวิจัยด้านมลพิษในชุมชน ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

4. ด้านสุขภาพ  
- ชาวบ้านชาวบ้านในหมู่ที่ 11-13 มีความวิตกกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพเนื่องจากในพ้ืนท่ีชุมชน

เริ่มมโีรงงานไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม รวมอยู่ในชุมชน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพและการ
ประกอบอาชีพของชาวบ้าน นอกจากน้ียังมีผูสู้งอายุในชุมชนที่ไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง
ได้จ านวนหนึ่ง 

- โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนคลองด่าน น าความรู้กายภาพบ าบัดสู่ชุมชน 
- โครงการตรวจคัดกรองสุขภาวะชุมชนต าบลคลองด่าน  
- โครงการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในต าบลคลองด่าน 

1) การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว 
2) บริการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็ก 
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2. สรุปประเมินผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน 

    เป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ บรรลุ 
 

ไม่บรรลุ 
   แผน ผล แผน ผล 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการที่ตอบสนองตามความต้องการของ
ชุมชนในพื้นที่ต าบลคลองด่าน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ 

  

อย่างน้อย 
5 โครงการ 

10 
โครงการ 

   

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการที่เสรมิสร้างชุมชนคลองด่าน
เข้มแข็ง   

อย่างน้อย 
1 โครงการ 

รอสรุปผล
ปลายป ี

   

3. จ านวนงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
  

อย่างน้อย 
1 เรื่อง 

4 เรื่อง  
 

 

4. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน/การ
วิจัย/ศลิปวัฒนธรรม   

ร้อยละ 30 รอสรุปผล
ปลายป ี

   

5. จ านวนแหล่งความรู้ด้านบริการวิชาการที่เผยแพร่สูส่าธารณชน 
  

1 แหล่ง 1 แหล่ง 
 

  เว็บไซต์บริการวิชาการ
คลองด่าน 
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3. สรุปประเมินแผนงานบริการวิชาการพื้นที่ต าบลคลองด่าน 

  

ล าดับ  

ที่ 
  

  

ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
  

  

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

โครงการ / กิจกรรม  

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 

เชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ 
(ที่ไม่บรรลุตามตวัชี้วดัและ

เป้าหมาย) 

แผน ผล แผน ผล จัดสรร ใช้จริง   

1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.1 โครงการอบรมให้ความรู้ “การผลิตอาหารที่
ปลอดภัย ถูกสุขลกัษณะ”  
การผลิตอาหารที่ปลอดภยั ถกูสุขลักษณะ  
- จุลินทรีย์ในอาหาร และการเกิดโรค   
 - หลัก 4ประการเป็นแนวปฏิบัติเพือ่ความปลอดภยั
ของอาหาร (Clean Separate Cook Chill) 
 - สุขลักษณะส่วนบุคคล Personnel hygiene 
-  การทดสอบอาหารด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์ม 

1.กลุ่มแม่บ้านสามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
การพัฒนาอาชีพได้อยา่งถูกต้อง
อย่างน้อยระดับมาก 
2.ความพึงพอใจของกลุ่มแมบ่้าน
ที่เข้าร่วมโครงการต่อภาพรวม
ของการจัดโครงการฯอย่างน้อย
ระดับมาก   

  ร้อยละ80 
 
 
 

ร้อยละ80 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

10,000  ยังไม่ถึงเวลาด าเนินการ 

1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาสลิด” 
- การอบรมแปรรูป แหนมเห็ดและปลาสลิด 
- การอบรมแปรรูป ขนมปังไส้ปลาสลิดหยอง   

1. กลุ่มแม่บ้านที่เข้ารว่มโครงการ
อบรมได้รับความรู้การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลาสลิด อยา่ง
น้อยระดับมาก 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อภาพรวมของการจัด
โครงการฯอย่างน้อยระดับมาก 

  

ร้อยละ80 
 
 
 

ร้อยละ 80 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

10,000  ยังไม่ถึงเวลาด าเนินการ 

1.3 โครงการชาวบางบอ่ร่วมใจขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์ของปลาสลิด 

 

-เกษตรกรสามารถด าเนินการขอ

ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ของการแปรรูปปลาสลิดได ้

  1 ค าขอ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ  

ที่ 
  

  

ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
  

  

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

โครงการ / กิจกรรม  

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 

เชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ 
(ที่ไม่บรรลุตามตวัชี้วดัและ

เป้าหมาย) 

แผน ผล แผน ผล จัดสรร ใช้จริง   

1.4 โครงการบัญชีครัวเรือน 1.สมาชิกสหกรณ์ปลาสลิดบาง
บ่อเข้าร่วมโครงการ 
2.ผู้ร่วมโครงการสามารถจัดท า
บัญชีรายรับ-รายจา่ยได ้
3.มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน 
4.ผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับด ี

 
 
 
 
 
 
 

-ค่าเฉลี่ย
3.51 

 -จ านวน 
25 คน 
-ร้อยละ60 
 

-อยา่งน้อย 
1 รายวิชา 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

6,300   

1.5 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแก่

นักเรียนและครูในชุมชนคลองด่าน 

1.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และมีความเข้าใจใน
กระบวนการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมอยา่ง
น้อยระดับมาก 
2.ความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
ภาพรวมโครงการอยา่งน้อยระดับ
มาก 

  ร้อยละ 80 
 
 
 
 
ร้อยละ80 

อยู่ระหว่าง
สรุปผล
โครงการ 

50,000   

1.6 โครงการ “นักวิทย์บ าเพ็ญประโยชน์เพือ่น้อง” 
 (ณ โรงเรียนวัดสีล้ง)  
 

1. มีห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์  
2. มีกิจกรรม 7สเพื่อพัฒนา
โรงเรียนวัดสีล้ง 
 

  1 ห้อง 
 
1กิจกรรม 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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ล าดับ  

ที่ 
  

  

ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
  

  

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

โครงการ / กิจกรรม  

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 

เชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ 
(ที่ไม่บรรลุตามตวัชี้วดัและ

เป้าหมาย) 

แผน ผล แผน ผล จัดสรร ใช้จริง   

1.7 โครงการคลินิกคอมพิวเตอร์เคลือ่นที่เพื่อชุมชน 1. โรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ

การได้รับบริการด้านคอมพวิเตอร์

อย่างน้อยระดับมาก 

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  6,000   

2. โครงการ/กิจกรรมเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสขุภาพ 

2.1 โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนคลองด่าน : น า
ความรู้กายภาพบ าบัดสู่ชุมชน  ประจ าปกีารศึกษา 
2557 

1.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
รับบริการทุกกจิกรรม 
2.จ านวนผู้ที่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อลด
ความเส่ียงการล้มคนละ1 อย่าง  
3.จ านวนผู้ที่เข้ารับการประเมิน
ความเส่ียงต่อการล้ม 

มากกว่า 
3.51 

  
 
ไม่น้อย
กว่า 20% 
 
อย่างน้อย
ร้อยละ 80 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

50,000   

2.2 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาวะชุมชนต าบลคลอง
ด่าน อ าเภอบางบอ่ จังหวัดสมุทรปรการ 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ    1,000 คน อยู่ระหว่าง
สรุปผล 

60,000   

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

 

1.กลุ่มแม่บ้านสามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
การด ารงชีวิตได้อย่างถกูต้อง
อย่างน้อยระดับมาก ร้อยละ 80 
2.ชุมชนได้รับทราบข้อมูลการ
แพร่ระบาดของพยาธิเข็มหมุด 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การควบคุมไม่ให้มีการระบาด
ของพยาธิ อย่างน้อยร้อยละ 80  

   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

35,000   
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ล าดับ  

ที่ 
  

  

ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
  

  

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

โครงการ / กิจกรรม  

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 

เชิงคุณภาพ เชิงปรมิาณ 
(ที่ไม่บรรลุตามตวัชี้วดัและ

เป้าหมาย) 

แผน ผล แผน ผล จัดสรร ใช้จริง   

3. การเสริมสรา้งศักยภาพในการใหบ้ริการวิชาการให้แก่คณะวชิาต่าง ๆ และเครือข่ายบริการวชิาการชุมชนคลองด่าน 

3.1 โครงการการจัดการความรู ้ 1.คณะท างาน/ตัวแทนจากอบต./
ชาวบ้าน เกิดความรู้ทกัษะ ใน
การร่วมมือเพื่อด าเนินการพัฒนา
ชุมชน 
2.คลังความรู้ด้านการบริการ
วิชาการ 

  อย่างน้อย 
ร้อยละ80 
 
 
อย่างน้อย 
2 เร่ือง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

6,000   

3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการงาน
บริการวิชาการเพื่อชุมชนคลองด่าน 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานบริการวิชาการชุมชน

คลองด่าน 

  1 ระบบ 1 ระบบ    

4. งานวิจัยสืบเนื่องจากงานบริการวิชาการชุมชนคลองด่านเพื่อพัฒนาชุมชน 

4.1 งานวิจัยเพือ่พัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ/สังคม/
สุขภาพ 

จ านวนงานวิจัย   อย่างน้อย 
1 เร่ือง 

5 เร่ือง 500,000 619,531  

 

 รายละเอยีดชื่องานวจิัยและทุนวจิัยทีไ่ด้รับจัดสรรมีรายละเอียดในบันทึกข้อความฝ่ายพัฒนาวิชาการ ส านกัพัฒนาวิชาการ มฉก.0203(4)/1123 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เรือ่งโครงการวิจัยต าราทีไ่ด้รับทุนอุดหนุน

ประจ าปกีารศึกษา 2557 


