
คำ�นำ�

	 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ในฐานะทีเ่ปน็สถาบนัอดุมศกึษาของรฐั	และเปน็แหลง่ทรพัยากรบคุคลทีม่อีงค์ความรู้

ดา้นวชิาการ	โดยมกีารดำาเนนิงานตามพนัธกจิ	4	ดา้น	คือ	ดา้นการเรยีนการสอน	การวจิยั	การทำานบุำารุงศิลปวฒันธรรม	และการบรกิาร

วิชาการแก่สังคม	โดยเน้นการบูรณาการร่วมกับภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	และภาคประชาสังคม	เพื่อให้เกิดการพัฒนา

และขับเคลื่อนสังคมอย่างต่อเนื่อง

														ในปัจจุบันเรื่องของการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความสำาคัญ	เนื่องจากจะช่วยให้หน่วยงานและองค์กรเข้าใจภาพรวม

ของการทำางานรว่มกนั	ขณะนีม้หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒกำาลงัดำาเนินการในเรือ่งของมหาวิทยาลยัรบัใชส้งัคม	การประชาสัมพนัธ์

เชิงรกุจะทำาใหห้น่วยงานอ่ืนๆ	รูจั้กมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ	ในฐานะมหาวทิยาลยัรบัใช้สงัคมมากขึน้	เนือ่งจากส่วนกจิการเพ่ือสังคม

มีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง	 แต่ละโครงการมีการติดตามผลประเมินผลเป็นของตัวเอง	 ทำาให้ไม่สามารถมองเห็นภาพรวม

ของการทำางานในพื้นที่	ดังนั้นส่วนกิจการเพื่อสังคมจึงเล็งเห็นว่าเพื่อให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำางาน	

และสามารถวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานในภาพรวมได้	จึงจัดโครงการติดตาม	ประเมินผลและประชาสัมพันธ์



โครงก�รเกษตรผสมผส�นต�มแนวท�งเศรษฐกิจพอเพียง
	 :	อบรมเชงิปฏิบัติก�รผลิตไบโอดีเซล
	 	 และก�รแปรรปูผลผลิตท�งก�รเกษตร

กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน
	 เป็นการร่วมมือกันระหว่างชุมชนและสำานักนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	โดยใช้

พื้นที่ของวัดบีกริม	เป็นสถานที่จัดอบรม	โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ	คือ	คนในชุมชน	พระภิกษุ	และนักเรียนโรงเรียน

วัดบีกรมิ	ดำาเนนิการจดัอบรมให้ความรูเ้รือ่งการเพาะเหด็	เพือ่นำาความรูม้าพฒันาตอ่ยอดผลผลติ	เพือ่ลดการเผาขยะ

ซึ่งไปสู่การเกดิภาวะโลกร้อน	การนำาเอาวัสดเุหลือใชท้างการเกษตรมาทำาเป็นปุย๋หมัก	โดยเฉพาะเศษก้อนเห็ดเก่า

ทีไ่ดร้บับรจิาคจากชาวบา้นบรเิวณโดยรอบวดั	ซึง่ในปจัจบุนัโครงการฯ	ไดน้ำาความรูเ้รือ่งการผลิตนำา้มนัไบโอดเีซล

จากนำ้ามันพืชเก่าที่เหลือใช้จากครัวเรือนมาแปรสภาพ	โดยทางวัดรับบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์	
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ข้อเสนอแนะ
	 -	 ควรมกีารจดัโครงการอยา่งตอ่เนือ่ง	มกีารตดิตามประเมนิผล	เพือ่นำาผลการดำาเนนิงานมาปรบัปรงุและพฒันา

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
	 -	 ชุมชน	 ลดค่าใช้จ่ายด้านนำ้ามันเชื้อเพลิง	 หันมาใช้พลังงานทดแทน	 ทำาให้ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร	

สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำาหน่ายนำ้ามันไบโอดีเซลอีกทางหนึ่ง

ปัจจัยความสำ เร็จของโครงการ
	 -	 ความร่วมมือของชุมชนโดยรอบพื้นที่	หรือพื้นที่อื่นๆ	

	 -	 การสร้างความเข้าใจ	ความน่าเชื่อถือ	การเป็นต้นแบบ

	 -	 ผู้ใหญ่ในชุมชนให้การสนับสนุน

	 -	 เครือข่ายความร่วมมือในการจัดหาวัตถุดิบ

ปัญหาและอุปสรรค
	 -	 ปัจจุบันชาวบ้านยังไม่ค่อยให้ความสนใจเร่ืองการใช้นำ้ามันไบโอดีเซล	

ซึ่งปัจจุบันมี	 2	 ครัวเรือนเท่าน้ันที่นำานำ้ามันไบโอดีเซลที่ผลิตจากโครงการไปใช้

ประโยชน์ทางการเกษตรภายในครัวเรือน	

ขอขอบคุณ	มศว	สำ�นักนวตักรรมก�รเรยีนรู	้และส่วนกิจก�รเพ่ือสังคม
ท่ีนำ�โครงก�รท่ีดีมีประโยชน์ม�ถ่�ยทอดให้แก่คนในชุมชน

ท้ังกลุ่ม	บ้�น	วดั	และโรงเรยีน



โครงก�รอบรมเชงิปฏิบัติก�รก�รจัดก�รเรยีนก�รสอนดนตรไีทย
	 สำ�หรบัครแูละนักเรยีน
กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน
	 ผู้ดำาเนินโครงการนำาองค์ความรู้ด้านดนตรีไทยมาจัดอบรม	 ได้แก่	 เครื่องดีด	 เครื่องสี	 เครื่องตี	 เคร่ืองเป่า	 และฝึกสอนการขับร้องเพลงไทยเดิม

ใหแ้กนั่กเรยีน	กอ่นโครงการจะมาดำาเนินการจะมกีารสำารวจอปุกรณเ์ครือ่งดนตรี	เพือ่ซอ่มบำารุงเครือ่งดนตรทีกุชนดิกอ่นทีจ่ะมกีารจดัโครงการ	โดยจดักจิกรรม

เป็นฐานการเรียนรู้	มีนิสิต	มศว	มาเป็นผู้ฝึกสอน	เด็กนักเรียนทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะทางโรงเรียนไม่มีครูที่จบด้านดนตรีไทยโดยตรง	

ปัจจัยความสำ เร็จของโครงการ
	 -	 อาจารย์	และนิสิต	มีองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้

	 -	 นักเรียนมีพรสวรรค์	และพรแสวง

	 -	 การจัดสรรเวลาให้นักเรียนเพิ่มเติม

	 -	 การสนับสนุนจากครอบครัว	และโรงเรียน

	 -	 ชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรค
	 -	 ครูที่สอนวิชาดนตรีไทย	ไม่ได้จบตรงสาขาวิชาเฉพาะ

	 -	 ขาดแคลนครู

	 -	 ไมส่ามารถตอ่ยอดจากทีอ่าจารยแ์ละนสิติ	มศว	สอนได	้ทำาใหส้ามารถสอนนกัเรยีนไดเ้พยีงสิง่ที่

อาจารย์จัดอบรมให้เท่านั้น	 	 แต่มีการสอบถามเพ่ิมเติมทางโทรศัพท์และทางไลน์กลุ่ม	 ซึ่งได้รับการ

ช่วยเหลือเป็นอย่างดี
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรมโครงการ
	 -	 โรงเรียนเป็นตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกแสดงตามงานต่างๆ	ของจังหวัด	เช่น	กิจกรรมวันเด็ก	12	ม.ค.	62	

	 -	 นักเรียนสามารรับจ้างแสดงบรรเลงตามงานต่างๆ	เช่น	งานแต่ง	งานเปิดบริษัทคูโบต้า	ทำาให้นักเรียนมีรายได้

	 -	 นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องดนตรี	สร้างสมาธิให้กับนักเรียนและครู	สร้างพื้นฐานในการเล่นดนตรีไทย

และนักเรียนยังสามารถแสดงโชว์ในงานต่างๆ	ได้เป็นอย่างดี

องค์ความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติม
	 -	 องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์				

ขอขอบคุณ	มศว	ท่ีนำ�โครงก�รดีดี
	 ทำ�ให้นักเรยีนได้มีแนวท�งในก�รศึกษ�ห�คว�มรูด้้�นดนตรไีทย
	 	 ไม่ละท้ิงวฒันธรรมไทยท่ีมีม�แต่โบร�ณ



ปัญหาและอุปสรรค
	 -	 กิจกรรมบางครั้งอาจจะกระทบช่วงเวลาเรียนของเด็กนักเรียน

	 -	 ในการทำากจิกรรมแตล่ะครัง้ใชเ้วลาเพยีง	1-2	ชัว่โมง	ซึง่อาจทำาใหน้กัเรยีนไดร้บัความรูไ้มเ่ตม็ท่ี

ข้อเสนอแนะ
	 -	 อยากให้จัดอบรมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพช่องปากของเด็กเล็ก

	 -	 อยากให้มีนิสิตมาฝึกสอน	

	 -	 อยากให้มีการทำากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

โครงก�รโรงเรยีนเป็นร�กฐ�นแห่งก�รสร�้งสุขภ�วะ	ปี	2

กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน  
	 ผู้ดำาเนินโครงการเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาสามัญประจำาบ้านและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ทำาให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับความรู้และ

ทกัษะพืน้ฐานทีส่ามารถนำาไปใชไ้ดท้ัง้ทีโ่รงเรยีนและทีบ่า้น	ซึง่ในระหวา่งท่ีทำากจิกรรมจะมคีณุครปูระจำาชัน้คอยดแูล	กลุม่นิสิตทีเ่ขา้ไปใหค้วามรู้ยงัเปน็จติอาสา

ช่วยปรับปรุงห้องพยาบาลให้เป็นสัดส่วนที่ถูกต้อง	

	 ทางโรงเรียนขอขอบคุณทางผู้ดำาเนินโครงการที่นำาความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักเรียน	
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ปัจจัยความสำ เร็จของโครงการ
	 -	 ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความสำาคัญของวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
	 -	 อยากให้มีการจัดค่ายแบบนี้อย่างต่อเนื่อง

	 -		 อยากให้การจัดอบรมครอบคลุมทุกระดับชั้น	เพื่อให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน

	 -	 ควรเพิ่มระยะเวลาในการทำากิจกรรมมากกว่านี้

โครงก�รส่งเสรมิก�รศึกษ�เพ่ือคว�มเป็นพลเมือง	“พลเมืองต่ืนรู”้
กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน  
	 ผู้ดำาเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และพลังงาน	 มีการจัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับ

การคำานวณค่านำ้า	ค่าไฟ	แผงโซล่าเซลล์	ปริมาณคาร์บอนในต้นไม้	นักเรียนที่เข้าอบรมสามารถนำาความรู้ที่ได้

มาใช้ในการเรียนวิชาฟิสิกส์	 ชีววิทยา	 โดยนำานักเรียนเดินสำารวจต้นไม้บริเวณโรงเรียนเพื่อคำานวณค่าคาร์บอน

ของต้นไม้แต่ละต้น	มีการนำาอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์มาให้นักเรียนได้ศึกษาจริง	ทำาให้นักเรียนได้รับความรู้และ

นำาไปปรบัใชใ้นชวีติประจำาวนั	เชน่	การเลอืกใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟา้ทีม่ขีนาดทีเ่หมาะสมจะชว่ยประหยดัไฟ,		นกัเรยีน

มคีวามตระหนกัเกีย่วกับการใช้พลงังานมากขึน้และคณุครสูามารถนำาความรูท้ีไ่ดไ้ปปรบัใชใ้นการเรยีนการสอน

ในห้องเรียน
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โครงก�รก�รพัฒน�นักวจัิยชุมชน:	1	หมู่บ้�น	1	ทีมนักวจัิยชุมชน

กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน  
	 ผู้ดำาเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการทำาวิจัยภายในชุมชน	และมีการทดลองทำานำ้าหมักขึ้นมา	3	สูตร	เรียกว่า	3	พลังช่วยย่อย

คือ	 1.	 จุลินทรีย์หน่อกล้วย	 2.	 จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	 3.	 จุลินทรีย์จาวปลวก	 ซึ่งหลังจากทำาเสร็จก็แนะนำาให้ชาวบ้านคนอื่นๆ	 นำาไปใช้

พรอ้มกบัถา่ยทอดความรูใ้หก้บัผูท้ีส่นใจกลุม่อืน่ๆ	ทีเ่ขา้รว่ม	คนในกลุม่สามารถนำาความรูไ้ปใชใ้นสวนของตนเอง	ประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการทดลอง

ทำานำ้าหมักและนำาไปใช้	 คือ	 มะนาวออกดอกดี	 ในการทำากิจกรรมผู้ดำาเนินโครงการจะให้ทักษะที่จำาเป็นต่างๆ	 ผ่านการเล่นเกมส์	 เช่น

การสมัภาษณ	์การสงัเกต	การจดบนัทกึ	การเลา่เรือ่งและการถา่ยทอดโดยวธินีีท้ำาใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขา้ใจทกัษะของการเปน็นักวจิยัมากขึน้

โดยทางกลุ่มได้ทำาวิจัย	 เรื่อง	 มหัศจรรย์ขยะอินทรีย์และการเดินทางของน้องมะนาว	ซึ่งความรู้ที่ได้รับสามารถนำามาพัฒนาสวนของตนเอง	

โดยการเลี้ยงไส้เดือน	ทำาถ่าน	เตาชีวมวล	เน้นเรื่องการกำาจัดขยะอินทรีย์	ซึ่งกิจกรรมที่นำามาอบรมจะสอดแทรกความรู้ไว้ทุกครั้ง
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ทำ�ให้เร�รูจั้กฟัง	รูจั้กคิด	รูจั้กนำ�ไปใช้
 ก�รคืนชวีติให้แผ่นดิน	คืนจุลินทรยี์ให้ดินกลับมีชวีติ



ปัจจัยความสำ เร็จของโครงการ
	 -	 คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการให้ความสำาคัญกับการเข้าร่วมอบรม

	 -	 ความรู้ที่ได้สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้จริง

ปัญหาและอุปสรรค
	 -	 ชุมชนยังไม่ได้ให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้เท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
	 -	 การออกแบบภูมิทัศน์การที่เราจะทำาศูนย์การเรียนรู้ที่มีรูปแบบใหม่ๆ

	 -	 อยากให้	มศว	มาพัฒนาทักษะในเรื่องการนำาเสนอ	การพูด	และการเล่าเรื่อง

โครงก�รน้ีเหมือนม�เปล่ียนชวีติ
	 ศูนย์ก�รเรยีนรูท้ำ�ให้ส�ม�รถเรยีนรูไ้ด้จรงิ



ปัจจัยความสำ เร็จของโครงการ
	 -	 ทางคณะวิทยากรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนทุกครั้ง	

ปัญหาและอุปสรรค
	 -	 เวลาในการจัดกิจกรรมน้อยไป

ข้อเสนอแนะ
	 -	 อยากให้มีทีมวิทยากรวิชาคณิตศาสตร์มาช่วยติวด้วย

โครงก�รก�รพัฒน�สมิทธภิ�พท�งภ�ษ�องักฤษ
สำ�หรบัประช�กรในเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจช�ยแดน	จังหวดัสระแก้ว

กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน  
	 ผูด้ำาเนนิโครงการใหค้วามรูเ้กีย่วกับเรือ่งการสอบ	O-Net	ทางดา้นภาษาองักฤษ	โดยใหท้ดลองทำาขอ้สอบยอ้นหลงั

สอนเทคนิคการทำาข้อสอบ	ทำาให้นักเรียนมีความสนใจและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น	 หลังการเข้าอบรม	 นักเรียนมีคะแนน	

O-Net	วชิาภาษาองักฤษสงูขึน้	นกัเรยีนมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น	และคณุครกูไ็ดร้บัความรู้

และเทคนิคในการนำาไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อีกด้วย
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ปัจจัยความสำ เร็จของโครงการ
	 -	 การปลูกฝังให้นักเรียนมีสมาธิและรักการอ่าน

ปัญหาและอุปสรรค
	 -	 ผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ

	 -	 อยากให้มาทำากิจกรรมกับเด็กในระดับชั้นเล็กๆ	ด้วย

โครงก�รรวมพลังสร�้งสรรค์เด็กไทยส่งเสรมินิสัยรกัก�รอ�่น
	 :	ก�รสร�้งคว�มเข้มแข็งและคว�มยั่งยืนของโรงเรยีนเพ่ือก�รรวมพลัง
	 	 สร�้งสรรค์เด็กไทยส่งเสรมินิสัยรกัก�รอ�่น	ระยะท่ี	2

รูสึ้กยินดีและภูมิใจ
 ท่ีเห็นคว�มสำ�คัญกับโรงเรยีนของเร�ซึ่งเป็นโรงเรยีนขน�ดเล็ก

กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน  
	 ผู้ดำาเนินโครงการได้นำากลุ่มนิสิตมาจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมทำาความรู้จักกับนักเรียน	 โดยทางกลุ่มนิสิตจะเล่านิทานและให้นักเรียนร่วมกัน

ทำาการแสดงละครบนเวที	และมีกลุ่มนักเรียนที่เป็นอาสานักอ่านคอยเล่านิทานให้กับน้องๆ	ฟัง	มีการจัดตลาดนัดวิชาการ	โดยทางโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครอง

มาร่วมกจิกรรมดว้ย	เพือ่เปน็การสานสมัพนัธร์ะหวา่งผูป้กครองและโรงเรยีน	ซึง่กลุม่นสิติจะนดันอ้งอาสานกัอา่นทกุวนัเสาร	์โดยอาสานกัอา่นจะเปน็นกัเรยีน

ป.4	–ป.6	ซึ่งทางโรงเรียนจะมีโครงการส่งเสริมการอ่านในคาบลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้เพื่อเป็นการต่อยอดจากโครงการ
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กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน  
	 ผู้ดำาเนินโครงการได้นำาความรู้เรื่องการแปรรูปผลไม้	 ทำาให้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการแปรรูปผลไม้หลากหลายชนิด	 สามารถนำาความรู้ที่ได้มาทดลองทำา

และพยายามหาวิธีการทำาให้ผลไม้ท่ีแปรรูปมีคุณภาพตามมาตรฐาน	 ซึ่งทางชุมชนอยากให้	 มศว	 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้

แต่ละชนิด	ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและดึงดูดลูกค้า	

	 โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีมาก	ทางโครงการลงมาให้ความรู้	 คำาแนะนำาทำาให้ทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้แต่ละชนิดมากขึ้น	 รู้วิธีการ

ทำาใหผ้ลิตภัณฑ์สามารถเกบ็ไวไ้ด้นานและใหค้ำาอธบิายกบัลูกคา้ทีม่ข้ีอสงสยัเกีย่วกบัคณุภาพของผลติภัณฑไ์ดอ้กีดว้ย	ซึง่ชมุชนสามารถนำาความรูท้ีไ่ดม้าสานตอ่

โดยการเป็นวิทยากรถ่ายทอดกับผู้ที่มาเรียนรู้	ทำาให้ชุมชนได้มีความรู้ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น	

โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พชุมชนด้�นเทคโนโลยี
	 และนวตักรรมผลิตภัณฑ์ก�รเกษตร
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ชุมชนไม่มีคว�มรูอ้ะไรม�ก
	 มีเพียงภูมิปัญญ�ท้องถ่ินแบบด้ังเดิม
	 	 ได้แต่ลองผิดลองถูกม�ตลอด



ปัจจัยความสำ เร็จของโครงการ
	 -	 โครงการตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

ปัญหาและอุปสรรค
	 -	 ความต้องการของผู้เข้ารับบริการมากกว่าจำานวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

	 -	 คนในชุมชนบางท่านมาไม่ตรงช่วงเวลาที่กำาหนดก็จะไม่ได้ทำา

โครงก�รหน่วยทันตกรรมพระร�ชท�นในพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ปีท่ี	2
ง�นทันตส�ธ�รณสุขชุมชน	ขย�ยพ้ืนท่ีให้บรกิ�รด้�นทันตส�ธ�รณสุข

ในจังหวดัสระแก้ว	และติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นในพ้ืนท่ีจังหวดันครน�ยก

กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน  
	 โครงการนี้เป็นประโยชน์กับชุมชน	ทำาให้คนในชุมชนไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลเพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ	โดยกิจกรรมที่ผู้ดำาเนิน

โครงการนำามาใหบ้รกิารทนัตกรรม	ได้แก่	การถอนฟนั	อดุฟนั	ขดูหนิปนู	เคลอืบฟลูออไรด์	และการดแูลสขุภาพทางชอ่งปาก	มกีารอบรมการรักษาสขุภาพชอ่ง

ปากที่ถูกวิธี	มีทีมงาน	อสม.	มาช่วยประเมินคนไข้ก่อนทำาการรักษาเพื่อความรวดเร็วในการใช้บริการ	เช่น	การวัดความดัน	เช็คสุขภาพเบื้องต้น	คนในชุมชน

ให้ความสนใจโครงการนี้เป็นอย่างมาก	เพราะสะดวกสบาย	ถือว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์กับชุมชนมากๆ
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ปัจจัยความสำ เร็จของโครงการ
	 -	 ความรู้ที่นำามาใช้อบรมตรงกับความต้องการของกลุ่ม

	 -	 กลุ่มพยายามนำาผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปทดลองใช้เพื่อจะได้ปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ
	 -	 ผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาทดลองใชน้า่จะสามารถตอ่ยอดนำาไปจำาหนา่ย	เพือ่เพิม่รายไดภ้ายในกลุม่	

โครงก�รก�รส่งเสรมิเชงิปฏิบัติก�รแนวท�งก�รออมอย่�งยั่งยืน
	 เพ่ือชุมชนตำ�บลโคกกรวด	อำ�เภอป�กพลี	จังหวดันครน�ยก
	 	 :	แนวท�งก�รสร�้งอ�ชพีเสรมิเพ่ือยกระดับร�ยได้
	 	 	 หลังจ�กก�รทำ�เกษตรสำ�หรบัผู้สูงอ�ยุและสม�ชกิในชุมชน	(ปีท่ี	2)

กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน  
	 ผู้ดำาเนินโครงการเริ่มจากการสอบถามความต้องการจากกลุ่มว่าอยากจะนำาสิ่งใดที่เหลือจากการทำากล้วยฉาบไปทำาให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด	 โดย

ทางกลุม่ทำากลว้ยฉาบอยูแ่ลว้	จงึทำาใหม้เีศษกลว้ยและนำา้มนัทีเ่หลอืจากการทำากลว้ยฉาบเยอะมาก	ทางผูด้ำาเนนิโครงการจงึใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการทำาปุย๋หมกั

ทำาสบู่จากนำ้ามันท่ีเหลือใช้จากการทอดกล้วย	 ทำาลูกบอลเบญจคุณ	 หลังจากทำาเสร็จแล้วสมาชิกภายในกลุ่มได้ทดลองนำาไปใช้กันเองภายในครัวเรือน	 เช่น	

ใช้รดนำ้าผัก	ใส่นำ้าที่มีกลิ่นเหม็น	วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบในการทำาหาซื้อได้ง่าย
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ปัญหาและอุปสรรค
	 -	 เวลาในการทำากิจกรรมน้อยเกินไป		

	 -	 คนเข้าร่วมเยอะทำาให้เวลาอธิบายตอนแบ่งฐานบางท่านเข้าไม่ถึง

ข้อเสนอแนะ
	 -	 อยากให้	มศว	มาให้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ		

โครงก�รอบรมให้คว�มรูด้้�นก�รทำ�หัตถก�รทำ�แผล	เย็บแผล	ก�รปฐมพย�บ�ล
ก�รชว่ยฟ้ืนคืนชพีเบื้องต้น	อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่	(อสม.)	ปีท่ี	2
และให้คว�มรูผู้้สูงอ�ยุป้องกันโรคเวยีนศีรษะด้วยอุปกรณ์จ�กย�งพ�ร�

กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน 
	 ผู้ดำาเนินโครงการจัดอบรมเรื่องการฟื้นคืนชีพ	วิธีการปั๊มหัวใจ	การล้างแผล	และแพทย์แผนไทย	โดย	อสม.ที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำาความรู้ที่ได้รับ

ไปใช้ประโยชน์ได้จริง	 เนื่องจาก	 อสม.ต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นแผลกดทับและผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้	 ภายหลังจากการเข้าอบรม

ทำาให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น	 ได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่รู้	 ได้ฝึกปฏิบัติจริง	 มีอุปกรณ์มาให้ฝึกเหมือนเหตุการณ์จริง	 ในการฝึกแพทย์แผนไทยมีการสอนทำากายภาพ	

หลงัจากการอบรม	อสม.	สามารถนำาความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรมไปเผยแพรใ่หกั้บคนในชมุชนเพ่ือเปน็ความรูต้ดิตวั	โครงการนีเ้ปน็โครงการทีมี่ประโยชนม์ากๆ

ทำาให้เรามั่นใจในการให้ความรู้แก่ผู้อื่นมากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยความสำ เร็จของโครงการ
	 -	 ความรู้ที่ได้สามารถสร้างเป็นอาชีพให้ชุมชน

ข้อเสนอแนะ
	 -	 อยากจะให้มาฝึกตัดผมผู้หญิง

โครงก�รพัฒน�และสร�้งเสรมิศักยภ�พแก่ชุมชน
	 ด้�นสังคม	เศรษฐกิจ	และส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน 
	 ผู้ดำาเนินโครงการเริ่มจากการสอบถามความต้องการจากชุมชน	ทำาให้เกิดกิจกรรมสอนตัดผมผู้ชาย

โดยผูเ้ข้ารว่มจะไดร้บัการฝึกตดัผมสำาหรบัประกอบอาชพี	โดยจะมกีารนำาเดก็นกัเรยีนแตล่ะหมูบ้่านไปเป็นแบบ

ให้ช่างทดลองตัดผมฟรี	โดยจะมีวิทยากรสอนวิธีการตัดผมแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดและมีการฝึกปฏิบัติ

ไปพร้อมๆ	 กันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้เรียนรู้พร้อมกันทุกขั้นตอน	 โดยหลังการอบรมจะมีการสอบ

ปฏิบัติและได้รับเกียรติบัตรรับรองว่าได้รับการฝึกตัดผมชาย	 ทั้งน้ีผู้เข้าร่วมบางคนท่ียังไม่มีความพร้อม

ที่จะเปิดร้านตัดผมเนื่องจากยังไม่มีทุนในการเปิดร้าน	 แต่ก็ยังมีผู้เข้าร่วมบางท่านนำาความรู้ที่ได้มาทำาเป็น

อาชีพเสริมหลังเลิกงาน
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ขอบคุณท�ง	มศว
	 ท่ีม�สร�้งอ�ชพีให้กับชุมชน
	 	 เพร�ะบ�งคนไม่มีโอก�สท่ีจะไปเรยีนรูอ้�ชพีแบบน้ี



ปัจจัยความสำ เร็จของโครงการ
	 -	 หน่วยงานราชการและชุมชนเห็นความสำาคัญของเรื่องสุขภาพ

ข้อเสนอแนะ
	 -	 อยากหากิจกรรมที่ทำาให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่ม

โครงก�รบรกิ�รวชิ�ก�รเชงิบูรณ�ก�รค่�ยอ�ส�เพ่ือเสรมิสร�้งสุขภ�พ
ผู้สูงอ�ยุในชุมชนแบบองค์รวม	ระยะท่ี	2

กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน  
	 ผู้ดำาเนินโครงการได้ให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	 ซึ่งผู้เข้าร่วมมีทั้งผู้สูงอายุและตัวแทน	 อสม.ของแต่ละหมู่บ้าน	 ถือเป็นกิจกรรมท่ี

น่าสนใจเป็นอย่างมาก	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำาลังกาย	 การทำาอาหารให้ถูกหลักโภชนาการหรือการทำาอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำาตัว

โดย	อสม.พยายามที่จะเก็บความรู้ในระหว่างการเข้าอบรมให้ได้มากที่สุด	เพื่อนำาความรู้ที่ได้ไปบอกต่อให้กับคนในชุมชนที่ไม่สะดวกเข้าร่วม	หลังจากอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติต่อที่บ้านได	้ ต้องขอขอบคุณทางผู้ดำาเนินโครงการที่มาให้ความรู้เพิ่มเติมกับชุมชน	 ทำาให้คนในชุมชนหันมา

รักสุขภาพกันมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
	 -	 อยากให้มาอบรมเรื่องภาษาอังกฤษ	เพื่อจะให้ชาวบ้านได้ฝึกพูดได้บ้าง

โครงก�รก�รจัดก�รพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
	 :	ก�รจัดทำ�ทะเบียนวตัถุและก�รจัดนิทรรศก�ร	ปีท่ี	2

กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน
	 ผู้ดำาเนินโครงการได้นำากิจกรรมเข้าไปช่วยบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์	ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง	จัดตำาแหน่ง	สถานที่	รวมถึงเรื่องของภาษา	ซึ่งในปัจจุบัน

มีทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	และภาษาจีน	ทำาให้ชื่อเสียงของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลองเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ	แม้แต่ชาวต่างชาติก็ยังมาเที่ยวชม

ผู้ดำาเนินโครงการมาช่วยปรับปรุง	 นำาคำาอธิบายแต่ละภาษามาใส่เพ่ิมเติมทำาให้ชาวต่างชาติเข้าใจมากยิ่งขึ้น	 ทำาให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เรียนรู้วิถีชีวิต

ของคนไทยพวนมากยิง่ข้ึน	มกีารชว่ยประชาสมัพนัธ์ทำาให้เปน็ท่ีรูจ้กัมากยิง่ขึน้	ตอ้งขอบคณุอธิการบด	ีขอบคณุทางคณะทีไ่ปบรหิารจดัการใหก้บัศูนยว์ฒันธรรม

เฉลิมราชวัดฝั่งคลองให้เป็นที่รู้จัก	
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ปัญหาและอุปสรรค
	 -	 ยังไม่มีทุนเพื่อดำาเนินการต่อ

	 -	 ช่วงวันในการดำาเนินกิจกรรม	(ช่วงเปิดเทอม)	ส่วนมากกลุ่มจะมีแต่ผู้สูงอายุ

โครงก�รพัฒน�ภูมิปัญญ�ท้องถ่ินส่งเสรมิแหล่งเรยีนรูชุ้มชน
กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน
	 ผู้ดำาเนินโครงการได้เร่ิมจากการสอบถามความต้องการโดยคนในชุมชน	 ได้เสนอการทำาเตาชีวมวลเพื่อ	 ลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงและทำาเป็นปุ๋ยเพื่อ

ให้เกิดอากาศในดิน	 โดยวิทยากรได้สอนวิธีการทำาเตาโดยละเอียดทุกขั้นตอน	มีอุปกรณ์ในการทำาพร้อม	ซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นช่างอยู่แล้วจึงสามารถ

เรียนรู้ได้เร็ว	 ซึ่งเตาแต่ละตัวมีอายุการใช้งานประมาณ	 6	 เดือน	 (ถ้าใช้งานทุกวัน)	 ต้นทุนเตา	 1	 เตา	 ราคาประมาณ	 600-700	 บาท	 โดยสิ่งรอบๆ	 ตัวเรา

สามารถนำามาทำาเปน็เชือ้เพลงิได้หมด	ทำาใหส้ามารถลดตน้ทนุดา้นเชือ้เพลงิไดเ้ป็นอยา่งด	ีรูส้กึดีใจทีม่โีครงการดีๆ 	เขา้มาในหมูบ่า้น	โดยกิจกรรมท่ีชมุชนเสนอ

คือ	การนำาขวดนำ้าพลาสติกมาแปรรูป	โดยหมู่บ้านอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้ว	จึงอยากทำาขยะให้เป็นเงินและสามารถลดโลกร้อนได้อีกด้วย	ทางผู้ดำาเนิน

โครงการจงึไดน้ำาวทิยากรมาสอนการทำาผเีสือ้จากขวดนำา้พลาสตกิ	โดยเริม่ตัง้แตก่ารสอนตดั	สอนการลงส	ีโดยผูเ้ขา้รว่มอบรมส่วนใหญเ่ปน็ผูส้งูอายแุตท่กุคน

ก็มีความตั้งใจในการทำา	 หลังจากจบการอบรม	ทางชุมชนได้ปรึกษากันเพื่อที่จะนำาความรู้ที่ได้มาสานต่อชิ้นงานน้ีให้สำาเร็จ	 เพราะงานนี้สามารถนำามาเป็น

สินค้าของแหล่งท่องเที่ยวได้	 ทางชุมชนจึงดำาเนินการทำามาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการหารายได้เสริม	 รู้สึกภูมิใจที่ผู้ดำาเนินโครงการเห็นความสำาคัญของ

หมู่บ้านเรา	ทำาให้กลุ่มของเราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดการสร้างรายได้	เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่	มศว	นำาสิ่งดีๆ	มาให้กับหมู่บ้านเรา	

ข้อเสนอแนะ
	 -	 อยากจะต่อยอดการทำาผ้าบาติกลายผีเสื้อ	

	 -	 อยากได้ความรู้เรื่องของการจักสานเพราะมีอุปกรณ์อยู่แล้วแทบทุกครัวเรือน
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ปัญหาและอุปสรรค
	 -	 เวลาในการเข้าร่วมบางท่านอาจจะไม่สะดวก

ข้อเสนอแนะ
	 -	 ความรู้เรื่องการใช้ยาแต่ละชนิดที่ถูกต้อง	เพื่อนำาความรู้ไปสอนสำาหรับผู้สูงอายุบางท่านที่ไม่ค่อยเข้าใจ

โครงก�รสร�้งเสรมิพัฒน�ก�รก�ยจิตสังคม

กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน  
	 ผูด้ำาเนนิโครงการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการดแูลตวัเอง	ชว่ยเหลือผูป้ว่ยตดิเตยีง	การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้	การออกเยีย่มผูป้ว่ยทีไ่มส่ามารถไปพบแพทยไ์ด้

ทางผู้ดำาเนนิโครงการได้ให้ความรูเ้พือ่ทีใ่หเ้ราไปสอนผูอ้ืน่ได	้มกีารถอดบทเรียนเปน็กลุม่	มกีารหาตวัอยา่งผูป้ว่ยในการออกปฏบิตัเิยีย่มจรงิ	แนะนำาเรือ่งกายภาพ

บำาบดั	การนวดผ่อนคลายสำาหรบัผูป้ว่ยตดิเตยีง	ซึง่เปน็ประโยชนก์บัท้ังตวัเราและสามารถนำาความรูท้ีไ่ดม้าบอกกบัคนในชุมชนไดอ้กีดว้ย	เวลาเขา้รบัการอบรม

บรรยากาศผ่อนคลายไม่เครียด	หลังจากอบรมทำาให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการให้ความรู้แก่ผู้อื่น	หรือสามารถนำามาปรับใช้กับการดูแลตัวเอง	ดูแลคนใน

ครอบครัว	เป็นโครงการที่ดีมาก	ทำาให้กล้าแสดงออกมากขึ้น	อยากจะให้มีการอบรมแบบนี้ไปเรื่อยๆ
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กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน  
	 ผู้ดำาเนินโครงการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหาร	 การออกกำาลังกาย	 การสูบบุหรี่

และยาเส้น	การดื่มแอลกอฮอล์	ในการทำากิจกรรม	วิทยากรจะแบ่งออกเป็น	4	ฐาน	โดยในแต่ละฐานสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงทำาให้มี

ความสนุกสนาน	 ไม่เครียด	 ทั้งน้ีผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะเป็น	 อสม.ความรู้ที่ได้สามารถนำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันและสามารถ

นำาความรู้ไปสอนหรือบอกต่อกับคนในชุมชนเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลตัวเองทำาให้รักสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้น	คนในชุมชนให้

ความสนใจเป็นอย่างมาก

โครงก�รศูนย์ก�รเรยีนรูอ้โรคย�	ศ�ล�คลินิก17



ปัญหาและอุปสรรค
	 -	 คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีปัญหา	

	 -	 เจ้าหน้าที่ดูแลน้อยไปไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วม	

	 -	 หัวข้อของการพัฒนาความคิด	สร้างแรงจูงใจในการนำาเสนอ	ใช้เวลา	1	วันน้อยไปอาจจะเพิ่มระยะเวลา	

	 -	 อยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากกว่านี้	 	

โครงก�รพัฒน�สมรรถนะด้�นไอซีทีเพ่ือเสรมิสร�้งองค์คว�มรู้
	 และรว่มพัฒน�เศรษฐกิจชุมชน
	 	 (จังหวดันครน�ยก	-	อำ�เภอแม่แจ่ม	จังหวดัเชยีงใหม่)
กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน
	 ผู้ดำาเนนิโครงการไดจ้ดัอบรมการนำาเสนอผลงานในรปูแบบใหม	่ใหม้คีวามนา่สนใจมากยิง่ขึน้	ผูเ้ขา้รว่มอบรมสว่นใหญจ่ะเปน็บคุลากรในหนว่ยงานราชการ

ความรูท้ีไ่ด้จากการอบรมสามารถนำามาปรบัใชใ้นการนำาเสนอ	ผลงานในรปูแบบตา่งๆ	โดยหลกัสำาคญัในการนำาเสนอผลงานม	ี3	สว่น	ไดแ้ก	่ผูน้ำาสาร	ผูส้ง่สาร

ผู้รับสาร	ทั้งสามส่วนนี้มีความสำาคัญเท่าๆ	กัน	ทั้งนี้สารที่ต้องการส่งจะต้องเข้าใจง่ายและกระชับ	ผู้รับสารต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความพร้อม

ทีจ่ะรับสาร	ทางวิทยากรไดห้าตวัอยา่งการนำาเสนอทีด่แีละไม่ดมีาอธบิาย	เช่น	ลกัษณะตวัอกัษร	รปูแบบ	สทีีเ่หมาะกบัการนำาเสนอผลงาน	การไลส่	ีหลังจากนัน้

ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง	 โดยผู้เข้าร่วมแต่ละท่านก็มีความคิดที่แตกต่างกันไป	 หลังจากการเข้าอบรมได้นำาความรู้ที่ได้ไปทำาในรูปแบบอินโฟกราฟิก

ของกิจกรรมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน		 	
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ปัญหาและอุปสรรค
	 -	 การประสานงานอาจจะติดขัดนิดหน่อยเพราะระยะเวลาประสานงานน้อยไป

ข้อเสนอแนะ
	 -	 อยากจะให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพ	กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ	หรือองค์ความรู้ที่เขาสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้	

	 -	 อยากจะให้มาติดตามประเมินผลว่าผู้สูงอายุสามารนำาความรู้ที่ได้นำาไปใช้จริง

โครงก�รน�ฏกรรมบำ�บัด	เพ่ือก�รพัฒน�คุณภ�พชวีติสำ�หรบัผู้สูงอ�ยุ

กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน  
	 ผู้ดำาเนินโครงการได้นำานาฏกรรมบำาบัดมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนสำาหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ	ส่วนใหญ่จะเป็นการนำาวิชานาฏศิลป์มาสอนให้กับผู้สูงอายุ	

ทำาให้ผู้สูงอายุกล้าที่จะเรียนรู้	กล้าที่จะแสดงออก	นาฏกรรมบำาบัดสามารถนำามาปรับใช้กับผู้สูงอายุ	ทำาให้ผู้สูงอายุตื่นเต้นและอยากจะเข้ามาร่วมการแสดง	

ทางหน่วยงานภาครัฐจึงสนับสนุนในเรื่องของบุคลากร	ที่พัก	 ยานพาหนะ	 และให้การช่วยเหลือเท่าที่จะทำาได้	 และพร้อมที่จะพัฒนาร่วมกันจึงทำาให้ได้รับ

องค์ความรู้หลายอย่าง	 จากเดิมที่ผู้สูงอายุไม่กล้าแสดงออก	 หลังจากการอบรมผู้สูงอายุมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น	 และสามารถที่จะนำาความรู้ตรง

ส่วนนี้ไปใช้ในการแสดงออกสู่สาธารณะในงานประเพณีต่างๆ	 ผู้สูงอายุอยากมาโรงเรียน	 อยากมาพบปะเพื่อน	 เพ่ือที่จะมาเรียนรู้กิจกรรมใหม่ๆ	 ถือเป็น

โครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมาก	ตั้งแต่จัดตั้งขึ้นมาเราอยากได้หน่วยงานหรือองค์กรที่มาเติมเต็มความรู้ตรงนี้	ผู้สูงอายุมีพัฒนาการที่ดี	ผู้สูงอายุมีความสุข

มีสุขภาพดี	นำาความรู้เรื่องสุขภาพไปใช้ที่บ้านได้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
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ปัญหาและอุปสรรค
	 -	 การบริหารจัดการเวลาในการจัดอบรม	บางครั้งอาจกระทบกับเวลาเรียน

โครงก�รพัฒน�ทักษะกลุ่มเย�วชนศิลปะก�รแสดงลำ�พวน
	 เพ่ือสืบส�นอตัลักษณ์ไทยพวน

กิจกรรมที่โครงการดำ เนินการให้แก่ชุมชน  
	 ผู้ดำาเนินโครงการมาให้ความรู้และมีกิจกรรมต่างๆ	มากมาย	เช่น	การร้องเพลง	เป่าแคน	รำาไทย	

โดยในแต่ละกิจกรรมจะมีกลุ่มนิสิตคอยสอนและมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง	

ความรู้ท่ีนำามาฝึกให้เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนไทยพวนเพ่ือให้นักเรียนได้ซึมซับวัฒนธรรม	

ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนเต็มที่เพราะอยู่ในหมู่บ้านคนพวน	 อยากจะให้อนุรักษ์วัฒนธรรมของ

คนพวนนี้ไว้เพราะมันกำาลังจะจางหายไปแล้ว	 สำาหรับเด็กรุ่นใหม่	 ทำาให้เด็กกล้าแสดงออกมากข้ึน

เดก็สามารถนำาสิง่ทีก่ลุม่นสิติสอนไปแสดงตามงานตา่งๆ	ไดซ้ึง่ถอืเปน็การหารายไดเ้สรมิอกีทางหนึง่	และ

โรงเรียนสามารถสานต่อกิจกรรมได้จริง	ขอขอบคุณทุกๆ	ฝ่ายที่เล็งเห็นความสำาคัญของวัฒนธรรมไทย	
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