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แบบฟอร์มประกอบการประเมินคะแนนหน่วยงาน ผลงานวิชาการที่มีผลกระทบต่อสังคม 
1. โครงการวิชาการรับใช้สังคม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เพ่ือตอบโจทย์  

Impact Ranking และ WU-QA ของส านักวิชาและมหาวิทยาลัย (อย่างน้อย 1 โครงการ ต่อส านักวิชา 
เช่น โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล และโครงการ Social engagement ที่ทางส านักวิชาด าเนินการ)  

2. การเผยแพร่ผลกระทบของโครงการวิชาการรับใช้สังคมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (อย่างน้อย
มีการเผยแพร่ผ่านหัวข้อข่าว วิชาการ-วิจัย-สัมมนา ในหน้า website ของมหาวิทยาลัย) 
โดยสามารถกรอกรายละเอียดของแต่ละโครงการตามตารางที่ก าหนด  

1. ช่ือโครงการ ชุมชนน่าอยู่บ้านเสาธงทอง“รวมคนน า ร่วมกันท า ปราชญ์หนุนเสริม เติมภาคีร่วมทุน  
เกิดกลุ่มเรียนรู้ สู่พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
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 นางสาวปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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 แต่ละข้อท่ีเกี่ยวข้องพอสังเขป (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ           
ความยาวประมาณ 300-600 ค า) 
     สภาผู้น านชุมชนเสาธงทอง จ านวน 7 คน ชักชวนประชาชนและผู้น าชุมชนที่มีความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน รวม 15 
คน ประกอบด้วย 7 กลุ่มอาชีพ เรียนรู้การท างานเป้นทีมโดยแบ่งบทบาทหน้าที่ตามแนวโครงสร้างงานชุมชนร่วมกับแบ่งโซน
ครัวเรือนเพื่อการติดตามงาน จัดท าข้อมูลชุมชน จัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง จัดกิจกรรมโดยใช้ทุนและศักยภาพท่ีมีอยู่ในชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจครัวเรือน โรคเรื้อรัง  

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ 1) สร้างรายได้ให้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2) เกิดกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มปลูกผัก 2 กลุ่ม กลุ่ มออก
ก าลังกาย 5 กลุ่ม และกลุ่มอาชีพ 7 กลุ่ม และ 3) ประชาชนในชุมชนเพิ่มการบริโภคผักและผลไม้ 

Community Leadership Council, Sao Thong Thong, consisting of 7 people, inviting 15 people and community 
leaders who need household economic development, consisting of 7  occupational groups, learning to work 
as a team by dividing roles and duties according to the community work structure together with household 
zones. for job tracking Create community information Create a self-reliant community plan Organize activities 
using funds and potential in the community and network partners to address problems, household economy 
chronic disease. 

The results were as follows: 1) continually increasing income for households, 2) creating occupational groups, 
including 2  vegetable growing groups, 5  exercise groups, and 7  occupational groups, and 3 ) people in the 
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community increased their consumption of vegetables and fruits. 

5.ภาพประกอบกิจกรรม (จ านวน 5 ภาพ) 

  

 
6.จ านวนผลงาน (องค์ความรู้/นวัตกรรม) ที่น าไปใช้ประโยชน์ตาม
ความต้องการของชุมชนสังคม 
6.1 ปราชญ์ ชุมชนด้านปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ ผลิตภัณฑ์
อเนกประสงค์ การท าสบู่ การท าน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น การตัดเย็บ 
เป็นต้น สนับสนุนงบประมาณการท ากิจกรรมเพิ่มจากเทศบาลเมือง
ปากพนัง 
6.2 ผู้สูงอายุสุขภาพดีต้นแบบลดโรค ลดความดัน ลดยา สนับสนุนจาก
เทศบาลปากพนัง 

ระบุช่ือเจ้าขององค์ความรู/้นวัตกรรม 
แต่ละรายการ 

นางสาวสายไหม ทองสุก 
 
 
 
นายโกมล พจมานพงศ ์

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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