
 
 

       
ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

งบประมาณแผน่ดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวัฒนธรรมชุมชนและส่ิงแวดล้อมเครือข่ายมัคคุเทศก์พิพิธภัณฑ์จันเสน 

 

2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ    
 อาจารย์ช ามะเลียง  เชาว์ธรรม 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

    หน่วยงานร่วม 
   ภายในมหาวิทยาลัย (สาขาวิชา หรือคณะ หรือกอง หรือศูนย์)   

......................................................................................................... 
   ภายนอกมหาวิทยาลัย (ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ)  

เครือข่ายมัคคุเทศก์พิพิธภัณฑ์จันเสน วัดจันเสน โรงเรียนวัดจันเสน โรงเรียนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์    
และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 

 

4. ความสอดคล้องของโครงการ: (ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ) 
4.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ :  

 1. สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง  
มาตรฐานสากล  
 2. สร้างความรู้และนวัตกรรมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติท้ังระดับปัจเจกบุคคล  
ชุมชนองค์กรและภาคการผลิต 
 3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถิ่นไทย 
 4. ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยท่ีเป็นวิถีชีวิตประเพณี  ค่านิยมท่ี 
งดงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น 
 5. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
 6. ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 

5. โครงการบริการวิชาการที่จัดมีลักษณะ 
  บูรณาการด้านการศึกษา การจัดการเรียนรู้แก่สังคม  

       จากปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ท่ีว่า “เป็นมหาวิทยาลัยของแผ่นดิน ในการพัฒนา
ท้องถิ่น” การท่ีมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับท้องถิ่นจึงถือเป็นเรื่องจ าเป็นยิ่ง จากการส ารวจของสาขาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเรื่องความต้องการขอรับการบริการวิชากรปีงบประมาณ 
2560 พบว่า พิพิธภัณฑ์จันเสน ซึ่งต้ังอยู่ในชุมชนจันเสน ต.จันเสน อ าเภอตาคลี จ.นครสวรรค์ ได้แจ้งให้ทราบ
ว่าทุกเดือนมิถุนายนของทุกปีจะมีการจัดการอบรมยุวมัคคุเทศก์ให้เยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งมีการจัดต่อเนื่องมา

แบบบริการวิชาการ 1 
 



 

เป็นปีท่ี 21 แต่เดิมเนื้อหาของการจัดอบรมจะเน้นไปท่ีเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว แต่ในปีนี้เป็นท่ี
ทราบกันดีว่าโลกของเราก าลังประสบปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง จึงอยากให้มหาวิทยาลัยซึ่งมีบุคลากร
ท่ีมีองค์ความรู้และทรัพยากรหลากหลายด้านให้ความส าคัญในเรื่องของการให้บริการวิชาการแก่สังคมและ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้วยการ
จัดการอบรมในโครงการ  “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวัฒนธรรมชุมชนและส่ิงแวดล้อมเครือข่ายมัคคุเทศก์
พิพิธภัณฑ์จันเสน ครั้งท่ี 21” เพื่อใหเ้ครือข่ายมัคคุเทศก์พิพิธภัณฑ์จันเสน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงโดยมี
กลุ่มเป้าหมายและคณะด าเนินการ 70 คนซึ่งเป็นตัวแทนของเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ยัง
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
อีกท้ังเพื่อให้นักศึกษาท่ีเข้ามีส่วนร่วมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมน าองค์ความรู้และทักษะท่ีมี
มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 

 

6. การส ารวจความต้องการการรับบริการของโครงการ  
ผู้จัดท าโครงการได้ส ารวจความต้องการของชุมชนและพบว่าพิพิธภัณฑ์จันเสน  ซึ่งต้ังอยู่ในชุมชนจัน

เสน ต.จันเสน อ าเภอตาคลี จ.นครสวรรค์ ต้องการการเพิ่มและส่งเสริมทักษะความรู้วัฒนธรรมชุมชนและ
ส่ิงแวดล้อม  สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมจึงได้เสนอโครงการนี้ต่อศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อของบประมาณและด าเนินการต่อไป 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
7.1 เพื่อน าองค์ความรู้เรื่องวัฒนธรรมชุมชนและส่ิงแวดล้อมถ่ายทอดให้กับเครือข่ายมัคคุเทศก์พิพิธภัณฑ์ 

จันเสน 
7.2 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายมัคคุเทศก์พิพิธภัณฑ์จันเสน 
7.3 เพื่อใหค้ณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมได้ให้บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมตาม

ความต้องการของท้องถิ่น 
 

8. กลุ่มเป้าหมาย   
o มัคคุเทศก์พิพิธภัณฑ์จันเสน   จ านวน......50......คน 
o ครู/อาจารย์     จ านวน.........5.....คน 
o อบต./ชุมชน     จ านวน.........5.....คน 
o บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ    จ านวน.........5.....คน 
o อื่น ๆ ระบ.ุ.คณะกรรมการด าเนินงาน....  จ านวน.........5.....คน 

รวมทั้งสิ้น    จ านวน......70.....คน 
  

9. พื้นที่ หรือชุมชนเป้าหมาย (ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 
 พิพิธภัณฑ์จันเสน ชุมชนจันเสน ต.จันเสน อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  
 

 
 
 
 
 
 



 

10. วิธีด าเนินการ (ระบุกระบวนการท่ีชุมชนหรือองค์กรมีส่วนร่วมต้ังแต่การวางแผน การด าเนินงาน              
การประเมินผล และน าผลมาปรับปรุงการท างาน (PDCA)) 

1. ขั้นตอนการวางแผน (P: Plan) 
- ส ารวจพื้นท่ีจัดโครงการบริการวิชาการ 
- ประชุมคณะด าเนินงาน เพื่อวางแผนการจัดโครงการบริการวิชาการ ก าหนดวัน และเวลา 
- เขียนโครงการบริการวิชาการเพื่อด าเนินการขออนุมัติ 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน (D: Do) 
- ติดต่อประสานงาน และประชุมประสานงานกับคณะด าเนินงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
- ด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมท่ีวางไว้ 

3. ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบขณะด าเนินงาน (C: Check) 
- สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการและใช้แบบประเมินผลโครงการ 

4. ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา (A: Act) 
- จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการ 
- รวบรวมบันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อน าไปใช้ในครั้งต่อไป 

 

สถานที่ด าเนินกิจกรรม / โครงการ 
 พิพิธภัณฑ์จันเสน ชุมชนจันเสน ต.จันเสน อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม / โครงการ 
วันท่ี 10 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 
 
 



 

 

ก าหนดการ 
โครงการอบรมเชิงป ิบัติการเรื่องวั นธรรมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายมัคคุเทศก์พิพิธ ัณ ์จันเสน 

ณ พิพิธ ัณ ์จันเสน วัดจันเสน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ์
วันที่ 10 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 
วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เวลา กิจกรรม 
7.00 – 8.30 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไปพิพิธภัณฑ์จันเสน 
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน 
9.00 – 9.30 น. พิธีเป ดการอบรมโดย พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ เจ้าอาวาสวัดจันเสน 
9.30 – 10.15 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม ชุมชนจันเสน ต.จันเสน  

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์” 
โดย รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
      อ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ 

10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
10.30 – 12.00 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วัฒนธรรมชุมชน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์”  

โดย รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
      อ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วัฒนธรรมชุมชนท่ีมีผลต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม

ชุมชนจันเสน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์”  
โดย รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
      อ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
14.45 – 16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วัฒนธรรมชุมชนท่ีมีผลต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม

ชุมชนจันเสน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์” (ต่อ) 
โดย รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
      อ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ 

16.30 – 17.00 น. สรุปกิจกรรมเรื่อง “วัฒนธรรมชุมชนท่ีมีผลต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมชุมชนจัน
เสน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์” 



 

 

 
วันอาทิตย์ท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน 
9.00 – 10.15 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน” 

โดย รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
      อ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ 

10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
10.30 – 12.00 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน” (ต่อ) 

โดย รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
      อ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทมัคคุเทศก์ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน” 

โดย รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
      อ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
14.45 – 16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทมัคคุเทศก์ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน” 

(ต่อ) 
โดย รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
      อ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ 

16.30 – 17.00 น. สรุปโครงการและพิธิป ดโครงการ 
17.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 


