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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 ชุมชนน่าอยู่บ้านถนนในร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันแก้ปัญหา ปริมาณขยะชุมชนลดลง คนใส่ใจสุขภาพ เพิ่มกิจกรรม
ทางกาย 
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 ์

40 

     2.3 นายศุภกิจ กลับช่วย รพ.สต.บา้นหาร  10 
     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) 
     การสร้างชุมชนน่าอยู่บ้านถนนใน เริ่มจากผู้น าชุมชนทางการและไม่เป็นทางการ จ านวน 5 คน เพิ่มเป็น 25 คน ผ่าน
กระบวนการร่วมคิด ร่วมกันท า ร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมกันพัฒนา ร่วมมือกันโดยชุมชน เพ่ือจัดการแก้ปัญหาในมิติที่ยังด้อย การ
จัดการขยะ โรคเรื้อรัง และการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม จนเกิดความเข้มแข็งได้ทุกมิติ เกิดผลลัพธ์ให้ขยะลดลง ชาวบ้านมี
พฤติกรรมบริโภคอาหารที่เหมาะสม คนทุกวัยได้ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง  
     The number of formal and informal community leaders has been increased from 5  to 2 5  through a 
process of collaborative thinking, joint action, problem solving, joint development, and community 
cooperation. to address problems in the inferior dimensions, waste management, chronic disease and 
inappropriate food consumption. until strength in all dimensions. resulting in reduced waste Villagers have 
appropriate food consumption behavior. People of all ages have continued to exercise. 
5.ภาพประกอบกิจกรรม (จ านวน 5 ภาพ) 
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6.จ านวนผลงาน (องค์ความรู้/นวัตกรรม) ที่น าไปใช้ประโยชน์ตาม
ความต้องการของชุมชนสังคม 
 
6.1 ข้าวย าสมุนไพรห่างไกลโรค ของบ้านถนนใน มีวิธีการพัฒนา มี
การรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้าน ในการน าพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นและ
หาได้ง่ายในชุมชน มาเป็นเครื่องเคียง และน ามาท าเป็นข้าวย าเพื่อ
สุขภาพ 
6.2 พรมนวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ มีวิธีการพัฒนา มีการรวมกลุ่มของ
กลุ่มแม่บ้านที่คิดค้นน ากะลาปาล์มที่เหลือจากการขาย มาเย็บติดกับ
พรม 

ระบุชื่อเจ้าขององค์ความรู้/นวัตกรรม 
แต่ละรายการ 

 
นางศิรินญา เห็นพร้อม 
 
 
 
นายสมหมาย ศรีเมือง 

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
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