
เอกสารแนบ 1 
 

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 ชุมชนน่าอยู่บ้านไทรทอง “เกษตรอินทรีย์ สร้างวิถีสุขภาวะ ด้วยกลไกสภาผู้น าชุมชน” 
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 ์

10 

     2.3 ผศ.ดร. วิสาขะ อนันธวัช ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์  

40 

     2.4 นางสาวอรอนงค์ จันทรมณ ี ทีมวิชาการสนับสนุนพ้ืนท่ี  
     2.5 นายมะฮ์ดยี์ จ าปีพันธุ ์ ทีมวิชาการสนับสนุนพ้ืนท่ี  
     2.6 นางสาวสุวิสา หมิกพิมล ทีมวิชาการสนับสนุนพ้ืนท่ี  
     2.7 นายทศพร สมรักษ์ ทีมวิชาการสนับสนุนพ้ืนท่ี  
     2.8 นางสาวเพียงนภา น้ าขาว ทีมวิชาการสนับสนุนพ้ืนท่ี  
3.สอดคล้องกับ SDGs ข้อใหนบ้าง 
     GOAL 1. ขจัดความยากจน : No Poverty 
     GOAL 3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี : Good Health and Well-being 
     GOAL 11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน : Sustainable Cities and Communities 
4.อธิบายความสอดคล้องกับ SDGs แต่ละข้อที่เกี่ยวข้องพอสังเขป (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ           
ความยาวประมาณ 300-600 ค า) 
     สภาผู้น าชุมชนที่ไม่เป็นทางการ จ านวน 15 คน ชักชวนผู้น าที่เป็นทางการ 24 คน ในเวทีประชาคม น าความรู้การบูรณาการ
แผนงานประจ าเข้าร่วมกับการแก้ปัญหาชุมชน ใช้ทุนและศักยภาพร่วมกิจกรรมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนและโรคเรื้อรัง 
ผลที่เกิดขึ้น คือ เกิดกลุ่มอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน เกิดนวัตกรมมเกษตรอินทรีย์สร้างวิถีสุขภาวะ ประชาชนในชุมชน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รวมกลุ่มท ากิจกรรมทางกาย 3 กลุ่มวัยอย่างต่อเนื่อง 
     An informal Community Leadership Council of 15 recruits 24 formal leaders in the community forum. Bring 
knowledge of integrating routine plans into community solutions Use capital and potential to join activities to 
solve household economic problems and chronic diseases. 
     The result is the creation of additional occupation groups to increase household income. The innovation 
of organic agriculture creates a healthy lifestyle. People in the community changed their health behaviors. 
Consistently engaged in physical activities of 3 age groups. 
5.ภาพประกอบกิจกรรม (จ านวน 5 ภาพ) 
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6.จ านวนผลงาน (องค์ความรู้/นวัตกรรม) ที่น าไปใช้ประโยชน์ตาม
ความต้องการของชุมชนสังคม 
 
6.1 “สูตรการท าขนมไทยเพ่ิมรายได้” มีวิธีการพัฒนา กลุ่มอาชีพท า
ขนมไทย (ลูกตาล) จากการปลูกวัตถุดิบภายในชุมชน จากนั้นน าไปส่ง
กลุ่มหาบเร่ของบ้านไทรทอง ผลการพัฒนา พบว่า สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ และน าไปจ าหน่าย ท าให้มีรายได้เพิ่ม 
6.2 “กลวิธีการก าลังกายดี ชีวีมีสุข” มีวิธีการพัฒนา มีการรวมกลุ่ม
ของคนในชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ทั่วถึง ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม
การออกก าลังกาย เพื่อลดโรค และมีการแนะน าเมนูสุขภาพ ผลการ
พัฒนา พบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น 

ระบุชื่อเจ้าขององค์ความรู้/นวัตกรรม 
แต่ละรายการ 

 
นางปิยะนันท์ นกเพชร 
 
 
 
นายจรัญ คงเหลือ 

7.คะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการ  
     5 คะแนน 
8.แนบลิงค์การเผยแพร่ผลงาน  
     https://www.wu.ac.th/th/knowledge/detail/1060 
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) 

https://www.wu.ac.th/th/knowledge/detail/1060
https://www.youtube.com/watch?v=MvGrlLeMtsA
https://www.facebook.com/Taibon40/
https://youtube.com/channel/UCd8KNMpOxciti2PYFx-Tt_A


เอกสารแนบ 3 
 

 
 


