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แบบฟอร์มประกอบการประเมินคะแนนหน่วยงาน ผลงานวิชาการที่มีผลกระทบต่อสังคม 
 

1. โครงการวิชาการรับใช้สังคม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เพ่ือตอบโจทย์ Impact Ranking 
และ WU-QA ของส านักวิชาและมหาวิทยาลัย (อย่างน้อย 1 โครงการ ต่อส านักวิชา เช่น โครงการมหาวิทยาลัยสู่
ต าบล และโครงการ Social engagement ที่ทางส านักวิชาด าเนินการ)  
2. การเผยแพร่ผลกระทบของโครงการวิชาการรับใช้สังคมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (อย่างน้อยมีการ
เผยแพร่ผ่านหัวข้อข่าว วิชาการ-วิจัย-สัมมนา ในหน้า website ของมหาวิทยาลัย) 
โดยสามารถกรอกรายละเอียดของแต่ละโครงการตามตารางที่ก าหนด  
 

1. ชื่อโครงการ  
หน่วยจัดการพ้ืนที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน 
2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักวิชา/วิทยาลัย สัดส่วนความรับผิดชอบ (100 %) 
     2.1 ผศ.ก าไล สมรักษ์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
50 

     2.2 รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

50 

3.สอดคล้องกับ SDGs ข้อใหนบ้าง 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) อธิบาย 

1. ขจัดความยากจน (No Poverty) ขจัด
ความยากจนในทุกรูปแบบในทุกที ่

เพิ่มเศรษฐกิจครัวเรือน สร้างอาชีพให้คนว่างงานในชุมชน รวม 40 ชุมชน รวม 
7,451 ครัวเรือน รายได้เพิ่มขึ้น 24,886,581 บาท ค่าใช้จ่ายลดลง 124,346,643 
บาท และหนี้สินลดลง 3,362,121 บาท 

Increase household economy Create jobs for unemployed people in 
40 communities, a total of 7,451 households, increased income 
24 ,886 ,581 baht, and expenses decreased 124 ,346 ,643 baht and 
liabilities decreased 3,362,121 baht. 

3. การมีสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี 
(Good health and Well-being)  

ส่งเสริมการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต 
และส่งเสรมิความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคนใน
ทุกช่วงอายุ 

ส่งเสริมสุขภาพประชาชนมีกิจกรรมทางกายไม่น้อยกว่า 150 นาทีตอ่สัปดาห์ 
จ านวน 3,802 คน 
เกิดกลุม่กิจกรรมทางกายในชุมชน จ านวน 23 ชุมชน 
Promote public health, having physical activities for at least 150 
minutes per week, amount, 3,802 people, 
There were 23 physical activity groups in the community. 

11. การพัฒนาเมืองและชุมชนอยา่งยั่งยืน 
(Sustainable cities and 
communities) 
การท าให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภัย ท่ัวถึง พร้อมรับ
การเปลีย่นแปลงและยั่งยืน 

สภาผู้น าชุมชนเรียนรู้การจัดการขอ้มูลชุมชน จัดท าแผนชุมชน ใช้ทุนและ
ศักยภาพในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพชุมชน โดยใช้กระบวนมีส่วนร่วมกับเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก จ านวน 57 ชุมชน 
Community Leadership Council Learn about community information 
management, make a community plan used funds and potential to 
solve community health problems by engaging with internal and 
external networks in 57 communities. 

12.แผนการบรโิภคและการผลิตอย่าง
ยั่งยืน (Responsible consumption 
and production) 
การมีแบบแผนการผลติและการบริโภคที่

ปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษ และรวมกลุ่มท าปุย๋ชีวภาพ 290 ครัวเรือน  
Grow and consume non-toxic vegetables and include a group to 
make bio-fertilizer 290 households 
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ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
14. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเล
และชายฝั่งอย่างยั่งยืน (Life below 
water) 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร 
ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับการ
พัฒนาท่ียั่งยืนให้เป็นไปอย่างยั่งยนื 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล 7 ชุมชน 
 
Organize coastal conservation activities for 7 communities. 

17. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เป้าหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Partnerships for the goals) 
เสรมิสร้างความเขม้แข็งในวิธีการปฏิบัติให้
เกิดผล และสรา้งพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

สภาผู้น าชุมชนเรียนรู้การจัดการขอ้มูลชุมชน จัดท าแผนชุมชน ใช้ทุนและ
ศักยภาพในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพชุมชน โดยใช้กระบวนมีส่วนร่วมกับเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก จ านวน 57 ชุมชน 
Community Leadership Council Learn about community information 
management, make a community plan used funds and potential to 
solve community health problems by engaging with internal and 
external networks in 57 communities.  

4.อธิบายความสอดคล้องกับ SDGs แต่ละข้อที่เกี่ยวข้องพอสังเขป (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ           
ความยาวประมาณ 300-600 ค า) 
“ชุมชนน่าอยู”่ กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ใช้ความรู้จากแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกฎบัตร
ออตตาวา เพื่อขับเคลื่อนชุมชน เกิดชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีผู้ด าเนินงาน 3 กลไก ประกอบด้วย 1) กลไกสภาผู้น าชุมชน 
ด าเนินงานในพื้นที่ จาการเรียนรู้เรื่องการจัดการข้อมูลชุมชน จัดท าแผนชุมชนพึ่งตนเอง น าใช้ทุนและศักยภาพ เพื่อแก้ปัญหา
สุขภาพชุมชน ด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ 2) กลไกสนับสนุนวิชาการในพื้นที่ ท า
หน้าท่ีหนุนเสริมเติมพลังให้แก่สภาผู้น าชุมชน และติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง และ 3) กลไกหน่วยจัดการ มี ผศ.ก าไล สมรักษ์ ท า
หน้าที่เป็นหัวหน้าทีมหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน สนับสนุนวิชาการให้กับนักวิชาการและสภาผู้น าชุมชนให้
ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการชุมชนน่าอยู่ในพ้ืนท่ี ให้เกิดผลส าเร็จตามผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Livable community, Strong community processes, used knowledge from health promotion concepts, 
Sufficiency economy philosophy, Ottawa Charter to create a strong and self-reliant community. There are 3 
mechanisms 1 )  Community Leaders Council Mechanism Operating in the area, learning about managing 
community information, make a self-help community plan used capital and potential to solve community 
health problems on the process of creating engagement with network partners both inside and outside the 
area. 2 )  Academic support mechanisms in the area to support, empower community leaders, and 
continuously monitor the work. 3) The management unit mechanisms has Asst. Prof. Kamlai Somrak acts as 
the team leader for the livable community area in the upper southern region, support academic for scholars 
and community leaders council to operating project in the area to effectively achieve results. 
5.ภาพประกอบกิจกรรม (จ านวน 5 ภาพ) 
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6.จ านวนผลงาน (องค์ความรู้/นวัตกรรม) ที่น าไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนสังคม ระบุชื่อเจ้าขององค์ความรู้/
นวัตกรรมแต่ละรายการ 

ชื่อนวัตกรรม ชื่อชมุชน ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ 
ปลอดภัย ดินดี ต้นสวย ผลดก ลดต้นทุน ชุมชนน่าอยู่บ้านพิต า นางจรัสศรี เพ็ชรประพันธ ์
เยี่ยมแปลง ชมสวน ชวนคุย ลุยครวั เกิด
เป็นชุมชนต้นแบบให้ชุมชนใกล้เคยีงมา
ศึกษาเป็นชุมชนตัวอย่างในประเดน็การ
ลดการใช้สารเคม ี

ชุมชนน่าอยู่บ้านพิต า นายวิรัตน์ เล่นทัศน ์

ข้าวย าสมุนไพรห่างไกลโรค  ชุมชนน่าอยู่บ้านถนนใน นางศิรินญา เห็นพร้อม 
พรมนวดฝา่เท้าเพื่อสุขภาพ ชุมชนน่าอยู่บ้านถนนใน นายสมหมาย ศรีเมือง 
สูตรการท าขนมไทยเพิ่มรายได ้ ชุมชนน่าอยู่บ้านไทรทอง นางปิยะนันท์ นกเพชร 
กลวิธีการก าลังกายดี ชีวีมีสุข ชุมชนน่าอยู่บ้านไทรทอง นายจรัญ คงเหลือ 
ผู้สูงอายสุุขภาพดตี้นแบบลดโรค ลด
ความดัน ลดยา 

ชุมชนน่าอยู่เสาธงทอง นายโกมล พจมานพงศ ์

เคยกุ้งปลอดสารเคมี สร้างรายไดด้ีที่
บ้านแพรกเมือง 

ชุมชนน่าอยู่บ้านแพรกเมือง นางอะเสียะ โต๊ะเส็น 

น้ าสมุนไพรลูกชก ชุมชนน่าอยู่บ้านหินลูกช้าง นางสาวอ าภาพร จันทะพักดิ ์
เครื่องจักสานเพิ่มรายได้” และ“ศนูย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน” 

ชุมชนน่าอยู่บา้นดอนฆ้อ นางจิตตนา เชษฐวรรณสิทธ์ิ 

เข็มกลัดลูกทุเรียน ชุมชนน่าอยู่บ้านแหลมดิน นางเรณู ดวงแป้น 
ปลูกผักสวนครัวในภาชนะจากขยะ ชุมชนน่าอยู่บ้านไสฝ้าย นางสุดาวรรณ เศษบุญทอง  
ธนาคารขยะสารพดัประโยชน ์ ชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยแห้ง น.ส.วลัยลักษณ์ ชูปลอด 
กลุ่มอาชีพสร้างงานสร้างสุข ชุมชนน่าอยู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 นางนงเยาว์ แก้วโยชน์ 
ถุงผ้าปาเตะ๊เพิ่มรายได ้ ชุมชนน่าอยู่บ้านเขาแก้ว นางสุนิสา สาระภ ี
แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน เกิดตลาด
ชุมชน 

ชุมชนน่าอยู่บ้านสหกรณ์ (เขาขาว) นางมณีรตัน์ สีปูน 

 
7.คะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการ  
     5 คะแนน 
8.แนบลิงค์การเผยแพร่ผลงาน  
https://www.wu.ac.th/th/knowledge/detail/1060 
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วีดีโอ คนเขยื้อนภูเขา https://www.youtube.com/watch?v=MvGrlLeMtsA 
     https://www.facebook.com/Taibon40/ 
     https://youtube.com/channel/UCd8KNMpOxciti2PYFx-Tt_A 
9.แนบหลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ (สามารถ download แบบฟอร์มได้จากหน้า website ศูนย์บริการวิชาการ) 

                      

 
10.ตัวอย่าง  
https://www.wu.ac.th/th/knowledge/detail/1060 
วีดีโอ คนเขยื้อนภูเขา https://www.youtube.com/watch?v=MvGrlLeMtsA 
 

https://www.facebook.com/Taibon40/
https://www.wu.ac.th/th/knowledge/detail/1060
https://www.youtube.com/watch?v=MvGrlLeMtsA

