
   ปากบ่อโมเดล  ปีที่ 3  
 

 

ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

 

 



   ปากบ่อโมเดล  ปีที่ 4  
 

 

ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต                 
                     
  

                                  1 

1 

 

ค าน า 

 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและเผยแพร่องค์

ความรู้ที่สร้างสรรค์ทางเลือกให้กับสังคม มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive 
Practitioner) สามารถท างานในสังคมพลวัตและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการท่ีโดดเด่นเพ่ือการปูองกัน แก้ไขปัญหา และยกระดับการพัฒนาตามความต้องการของภาคส่วน
ต่างๆ ในสังคม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นให้มีการเสริมสร้างความเป็น "เกษม" ให้เกิดขึ้นในด้านต่างๆ 
ทุกภาคส่วนทั้งประชาคมภายในและภายนอก ซึ่งหมายถึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความ "เกษม" ภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายด้วยความรักความอบอุ่น  

ทั้งนี้ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาสังคมที่
ยั่งยืน การอนุรักษ์ สร้างสรรค์มรดกศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างจริยธรรมวิชาชีพ การ
สร้างส านึกสาธารณะ การพัฒนาชุมชนและสังคมมาโดยตลอด โดยมีการลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่
โดยรอบมหาวิทยาลัย พบว่าพ้ืนที่ชุมชนบริเวณวัดปากบ่อมีลักษณะและเอกลักษณ์ที่เหมาะสมในการที่จะ
พัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบ โดยการน าเอาสถาบันหลักในชุมชน คือ “บวร” ซึ่งประกอบด้วย สถาบัน
ครอบครัว (บ้าน) สถาบันศาสนา (วัด) และสถาบันการศึกษา (โรงเรียน) มาเป็นกลไกและแกนกลางในการ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยที่คนในชุมชนได้ร่วมกันคิด สร้าง และบริหาร
จัดการชุมชนของตนเอง ดังนั้นศูนย์บริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิชา หน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอก จึงร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมขึ้น 
โดยก าหนดให้เป็นโครงการระยะยาว 6 ปี (ปีการศึกษา 2557-2561) ภายใต้ชื่อโครงการ “เกษมบัณฑิตร่วม
บูรณาการบ้านวัดโรงเรียน (บวร) สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : ปากบ่อโมเดล” ในพ้ืนที่ชุมชนบริเวณวัดปาก
บ่อ ตั้งอยู่ในซอยอ่อนนุช 35 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีเปูาหมาย
สูงสุด คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและความสุข ก่อเกิดให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาและ
จัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน อันจะน ามาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้คนในชุมชนมีความสุขอย่างแท้จริง 
กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสู่ความเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดต่อไป 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2560 
โครงการบริการวิชาการ “เกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบ้านวัดโรงเรียน (บวร)  

สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : ปากบ่อโมเดล ปีที่ 4”   
 

1. ชื่อโครงการบริการวิชาการ  
 “ เกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบ้านวัดโรงเรียน (บวร) สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : ปากบ่อโมเดล ปีที่ 4” 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะวิชา 

หน่วยงานภายในและภายนอก ได้แก่  
2.1  หน่วยงานภายใน  
 1) ทุกคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า  2) ส านักศึกษาท่ัวไป 
 3) ฝุายกิจการนักศึกษา   4) ศูนย์วัฒนธรรม     
 5) ส านักวิจัย    6) ฝุายวางแผนและพัฒนา 
 7) ส านักบรรณสาร    8) ฝุายประชาสัมพันธ์ 
2.2  หน่วยงานภายนอก   
 1) วัดปากบ่อ    2) โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ 
 3) โรงเรียนวัดปากบ่อ   4) ชุมชนหลังวัดปากบ่อ 
 5) ชมรมผู้สูงอายุ    6) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย 
 7) ส านักงานเขตสวนหลวง   8) ผู้ประกอบการ/ห้างร้าน 

 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนโดยใช้รูปแบบบูรณาการบ้านวัดโรงเรียน (บวร) ตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกของชุมชนเกิดการเรียนรู้และร่วมมือกันบริหารจัดการ สร้างระบบและกลไกใน
การพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างต่อเนื่องก่อเกิดให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  

3) เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสุข  สามารถพัฒนาและจัดการ
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

4) เพ่ือพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามรูปแบบ “บวร”  
 

4. เป้าหมายของโครงการ (ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดหวังต่อชุมชน)  
 ชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้รากฐานที่มั่นคงของ “บวร” 

1)  บ (บ้าน) : ด้านเศรษฐกิจชุมชน สุขภาพ/กีฬา/นันทนาการ  
สถาบันครอบครัวเกิดการพัฒนามีความเข้มแข็ง มีความรักความอบอุ่น อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

เศรษฐกิจชุมชนเกิดการต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีสุขภาพที่ดีทางทางกายและจิตใจ   

2)  ว (วัด) : ด้านศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี/ศาสนา  
สถาบันศาสนา โดย“วัดปากบ่อ” ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน เกิดการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ ตลอดจนเกิดการสืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีให้ด ารงคงอยู่คู่ชุมชนต่อไป  
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3)  ร (โรงเรียน) : ด้านการศึกษาและสังคม  
สถาบันการศึกษาเกิดการพัฒนาระบบและกลไกของโรงเรียนที่เข้มแข็งในการด าเนินงานด้าน

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน มีทักษะด้านความคิด มีจิตส านึกรับผิดชอบ เห็นคุณค่า
และความส าคัญของชุมชน 

5. ขอบเขตในการด าเนินงาน  
1)  พ้ืนที่เปูาหมาย  คือ ชุมชนวัดปากบ่อ  ซ.อ่อนนุช 35 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ประกอบด้วย 

 1.1) วัดปากบ่อ   1.2) โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ 
 1.3) โรงเรียนวัดปากบ่อ  1.4) ชมรมผู้สูงอายุ 1.5) ศูนย์บริการสาธารณสุข 22  

2)  กลุ่มเปูาหมาย 
 2.1) พระภิกษุ   2.2) ผู้น าชุมชน  2.3) ครู/อาจารย์   
 2.4) เด็ก/เยาวชน  2.6) สมาชิกในชุมชน 2.6) ผู้สูงอายุ  

3)  ระยะเวลาด าเนินการ  
 เป็นโครงการต่อเนื่อง ก าหนดระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561  

4)  โครงการตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยทีส่อดคล้องกับเปูาประสงค์หลักด้านวิชาการทั้ง 5 ด้าน
  

6. ข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนวัดปากบ่อ  

  
แผนภาพที่ 1 แผนทีชุมชนวัดปากบ่อ ซอยอ่อนนุช 35 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 

1)  ที่ตั้งชุมชน ชุมชนตั้งอยู่ในซอยอ่อนนุช 35 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

2)  ข้อมูลด้านประชาการศาสตร์ ชุมชนเป็นชุมชนแออัดขนาดกลาง ประกอบด้วยครัวเรือน จ านวน 
235 ครัวเรือน มีสมาชิกทั้งหมด จ านวน 1,710 คน รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในชุมชน ประมาณ 5,000-
10,000 บาท/เดือน ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุธ อิสลาม และคริสต์ ตามล าดับ  

3)  ลักษณะทางกายภาพ ชุมชนตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนเมือง พ้ืนที่ของชุมชนตั้งอยู่ในซอยอ่อนนุช 35 
เขตสวนหลวง ติดด้านหลังวัดปากบ่อที่เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๔๐ และถือเป็น
ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศรช. (วัด
ปากบ่อ) และห้องเรียนวิทยาลัยการอาชีพ บางปะกง ระดับ ปวช. และ ปวส. มีโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ สอน
ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา โรงเรียนวัดปากบ่อ สอนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา มีชมรมผู้สูงอายุ มี

ชุมชนหลังวัดปากบ่อ วัดปากบ่อ 
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จ านวนสมาชิกประมาณ 400 คน ติดกับศูนย์สาธารณสุขที่ ๒๒ ซึ่งภายหลังมีการแบ่งเขตพ้ืนที่กลายเป็นของ
เขตประเวศน์ แต่ก็ยังคงให้บริการด้านสาธารณะสุขแก่ประชาชนในชุมชนเหมือนเช่นในอดีตเรื่อยมา 

4)  วัดปากบ่อ เป็นศูนย์กลางของชุมชน ตั้งอยู่เลขที่ 333  ซอยอ่อนนุช 35  ถนนสุขุมวิท 77  แขวง
สวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10250 
 
 7. กรอบแนวทางการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในระยะยาว (Roadmap) 

 ในการจัดท าแผนการบริการวิชาการนี้ เป็นกรอบชี้น าการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนของ
มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2557-2562 ซึ่งจัดไว้เป็นบันไดตามกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 6 ปี 
(Roadmap) โดยกรอบแนวคิดส าคัญของการพัฒนาระยะแรกนี้ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่เริ่มต้นจากสิ่ง
ที่เป็นจุดแข็งหรือศักยภาพเดิมที่มีอยู่ สามารถพัฒนาต่อยอดได้ และสอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วน
ต่างๆ ในสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนได้เห็นถึงผลลัพธ์ความส าเร็จของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นแรง
เหวี่ยง (Momentum) ที่เสริมสร้างก าลังใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงาน ที่จะก้าวไปสู่ความส าเร็จใน
ระยะยาวต่อไป โดยมีกรอบทิศทางในการบริการวิชาการในระยะยาว 6  ปีตามแผนที่ก าหนด ดังแผนภาพ 

 

 

แผนภาพที่ 2 กรอบทิศทาง (Roadmap) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน 
: ปากบ่อโมเดล ระยะยาว 6 ปี (ปีการศึกษา 2557-2562) 

 
 

 

 



   ปากบ่อโมเดล  ปีที่ 4  
 

 

ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต                 
                     
  

                                  6 

6 

   

            

   

สถาบันครอบครัว เกิดการ
พัฒนาที่มีความเข้มแข็ง อยู่
ร่ ว ม กั น อย่ า ง มี ค ว า มสุ ข 
เศ รษฐกิ จ ชุมชน เกิ ดการ
พัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้าง
รายได้ การลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน สมาชิกในชุมชนมี
สุ ข ภ า พ แ ข็ ง แ ร ง แ ล ะ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สถาบันศาสนา วัด/มัสยิด โดยมี “วัด
ปากบ่อ” ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน เกิด
การสืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีให้ด ารงคงอยู่คู่ชุมชน เกิดการ
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

สถาบันการศึกษา เกิดการ
พัฒนาระบบและกลไกของ
โรงเรียนที่ เข้มแข็งในการ
ด าเนินงานด้านการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ เด็กและ
เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน มีทักษะ
ด้านความคิด  มีจิตส า นึก
รับผิดชอบ เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของชุมชน

www.themegallery.com

               

กิจกรรมพัฒนาสถาบันครอบครัว 
เสริมสร้างความรักความอบอุ่น 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพ
ชีวิตโดยเฉพาะสังคมสูงอายุในชุมชน

 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬา
 เสริมอาชีพสร้างเศรษฐกิจชุมชน
 การจัดการป  หาครัวเรือน
 กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว
 กิจกรรมด้านจิตวิทยาครอบครัว 
 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม

หลักปรัช าเศรษฐกิจพอเพียง 
  ล 

กิ จก รรมการพัฒนา เกี่ ย วกั บ
ก า ร ท า นุ บ า รุ ง ศ า ส น า 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  ป ร ะ เ พ ณี
และวิถีชีวิตของชุมชน 

 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

 กิจกรรมการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 กิจกรรมการสืบสานประเพณี 
พิธีทางศาสนาให้ด ารงคงอยู่คู่
ชุมชนและสังคมต่อไป

  ล 

กิจกรรมพัฒนาสถาบันการศึกษาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
คุณภาพของเด กและเยาวชน 

 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
 การค้นหาตัวตนและเสริมสร้างแรง

บันดาลใจ
 การส่งเสริมรักการอ่าน
 การเสริมสร้างทักษะด้านความคิด 

และความพอเพียง
 การเสริมสร้างจิตส านึกรับผิดชอบ 

เห นคุณค่าและความส าคั ของ
ชุมชน  

 กิจกรรมด้านจิตวิทยาเด กและวัยรุ่น

8. วิธีด าเนินโครงการ/รูปแบบกิจกรรม 

การด าเนินโครงการ/รูปแบบหรือลักษณะของกิจกรรมเป็นเชิงบูรณาการ ซึ่งแบ่งการบูรณาการ
ออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ 

1) การบูรณาการสถาบันหลักในชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา คือ สถาบันครอบครัว (บ้าน) 
สถาบันศาสนา (วัด) และสถาบันการศึกษา (โรงเรียน) ที่เรียกว่า  “บวร” มาเป็นกลไกและแกนกลางในการ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยที่คนในชุมชนได้ร่วมกันคิด สร้าง และบริหาร
จัดการชุมชนของตนเองภายใต้ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน จึงเรียกแนวคิดในการพัฒนาตามแนวคิดนี้ว่า 
“ปากบ่อโมเดล” ตามแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน “ปากบ่อโมเดล” 

 

2) การบูรณาการกิจกรรมที่หลากหลายสาขาในการพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีความสุข โดยยึดหลักแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น
ช่วงๆ ตามระยะเวลาและความเหมาะสมของกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4 รูปแบบกิจกรรม/โครงการการบริการวิชาการที่หลากหลายผ่าน 3 สถาบันหลัก  
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3) การบูรณาการบริการวิชาการกับพันธะกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน  ด้าน
การวิจัย และด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม โดยความร่วมมือของเครือข่ายภายใน ได้แก่ คณะวิชา 
หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ และเครือข่ายภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 

 
 

แผนภาพที่ 5 การบูรณาการพันธะกิจหลักทั้ง 4 ด้าน โดยความร่วมมือของเครือข่ายภายใน 
 
 9. ความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน 

     

        

      

        

        

    
          

           

              
             
                    /
                
                      

          
             
                    
                   

       /         
                 

          
              
         

               
                   
        /        

 
แผนภาพที่ 6 ความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน 

 



   ปากบ่อโมเดล  ปีที่ 4  
 

 

ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต                 
                     
  

                                  8 

8 

 10. ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560  
 

โครงการ “เกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบ้านวัดโรงเรียน (บวร) สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : ปากบ่อ
โมเดล ปี่ท่ี 4” มีเปูาหมายตามกรอบแผนระยะยาวของปีนี้ คือ การต่อยอดความส าเร็จ โดยบูรณาการกิจกรรม
ที่หลากหลายสาขาในการพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสุข โดยยึดหลัก
แนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะต่อยอดจากปีแรกที่มุ่งค้นหาตัวต้นและสร้างเครือข่าย และปีสองที่
มุ่งเน้นการสร้างความโดดเด่นจากรากฐานเดิมที่มีอยู่ เน้นการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจหลักด้าน
อ่ืนๆ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ด้านการวิจัย และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้  

1. ขั้นเตรียมการและวางแผนโครงการ (Plan)  
1) ลงพื้นที่ศึกษาปัญหา-ความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่เปูาหมาย 
2) รวบรวบ-วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากชุมชน 
3) ประชุมวางแผนกับผู้ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
4) ก าหนด-วัน-เวลา/สถานที่ และออกแบบกิจกรรมโครงการ 
5) เสนอขออนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัย 
6) ประสานบุคคล/องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดเตรียมสถานที่   

2. ขั้นด าเนินโครงการ (Do) ด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 3 เสาหลัก : บวร 
1) บ : บ้าน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของบ้าน (เศรษฐกิจชุมชน สุขภาพ) 
2) ว : วัด ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของวัด (ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม) 
3) ร : โรงเรยีน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของโรงเรียน (การศึกษา สังคม) 

3. ขั้นประเมินโครงการ (Check)  
1) ประเมินผลโครงการ และรายงานผลการด าเนินโครงการ 
2) ติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

4. ขั้นปรับปรุง (Act)  
1) ประชุมคณะท างานพิจารณาผลการประเมินโครงการ ทบทวนปัญหา ข้อเสนอแนะ และถอด

บทเรียน โครงการที่ได้ด าเนินการในปีนี้  
2) ก าหนดแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาและวางแผนด าเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง

ที่ก าหนดตาม Road map ในปีถัดไป 
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 11. การประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 

11.1 การประชุมร่วมกันระหว่างเครือข่ายภายใน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริการวิชาการ 
คณะท างานโครงการฯ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

ประชุมครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
วิทยาเขตพัฒนาการ 

    

   
ประชุมครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

วิทยาเขตพัฒนาการ 

      

   

   



   ปากบ่อโมเดล  ปีที่ 4  
 

 

ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต                 
                     
  

                                  10 

10 

ประชุมครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
วิทยาเขตพัฒนาการ 

   
 

   

11.2 การประชุมร่วมกันระหว่างเครือข่ายภายนอก ประกอบด้วย คณะท างานโครงการฯ แกนน า/
ผู้แทนชุมชน และภาคส่วนต่างๆ  
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12. การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข งของชุมชน  

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยศูนย์บริการวิชาการภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิชา หน่วยงาน
ภายใน และหน่วยงานภายนอก ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน
เป็นจ านวนมากและหลายหลายผ่านสามสถาบันหลักของชุมชน ซึ่งทั้งนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาการที่คณะท างาน
ได้ลงพ้ืนที่ร่วมพัฒนาชุมชนโดยระหว่างนั้นได้มีการศึกษาข้อมูลและความต้องการบริการวิชาการของชุมชนใน
รายละเอียดด้านต่างๆ ในเชิงลึกเพ่ิมเติมมากขึ้นไปพร้อมกันด้วย นอกจากนี้ยังมีการประชุมร่วมกับผู้แทนชุมชน
ในภาคส่วนต่างๆ ทั้ง บ้าน วัด และโรงเรียน สรุปปัญหาอุปสรรคและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
และแนวทางการจัดโครงการในแต่ละปี โดยมหาวิทยาลัยจะน าไปเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนการบริการ
วิชาการในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน โดยเน้นการบูรณาการบริการวิชาการ
กับพันธกิจหลักด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ด้านการวิจัย และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งค้นหาตัวตนเน้นเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในทุกภาคส่วนต่อไป จากการ
วิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 

12.1 จุดแข งของชุมชน  

ชุมชนมีผู้น าที่มาจาก 3 สถาบันหลักที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาของชุมชน คือ บ้าน วัด และโรงเรียน 
ที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก ได้แก่ 

1) ท่านเจ้าอาวาสวัดปากบ่อ ผู้น าที่มาจากสถาบันศาสนาของชุมชน เป็นพระนักพัฒนาและเป็น
ผู้น าทางจิตวิญญาณ คนในชุมชนจะให้ความเคารพและศรัทธาในท่านเจ้าอาวาสเป็นอย่างยิ่ง ท่านมีแนวคิดใน
การพัฒนาที่เฉียบแหลมและมองการไกล มุ่งการพัฒนาโดยเน้นประโยชน์ไปที่ “คนในชุมชน” น าความเจริญ
มาสู่คนในชุมชน ให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลายประโยคที่ท่านได้กล่าวไว้ สะท้อนความคิดที่น่าเลื่อมใส
ศรัทธา เช่น “การจะสร้างหรือท าอะไรก ตาม คนในชุมชนต้องได้ประโยชน์ มากกว่าวัดได้ประโยชน์” หรือ 
“เราต้องให้ในสิ่งที่เค้าต้องการก่อน แล้วจึงให้ในสิ่งท่ีเราอยากให้”   

2) ประธานชุมชน มีผู้น าที่มาจากสถาบันครอบครัวของชุมชน ปัจจุบัน คือ คุณพัชรี  จันทร์ไก
ทอง หรือชื่อเรียกที่รู้จักกันดี “คุณแดง” เป็นผู้น าที่มีความกระตือรือร้น เข้มแข็งอดทน มีจิตส านึกรักในชุมชน 
มีอุดมการณ์มุ่งม่ันทุ่มเทอุทิศตนในการพัฒนาชุมชนที่ตนเองเกิดและโตมา โดยมุ่งน าสิ่งดีๆมาสู่ชุมชนอยากเห็น
ชุมชนมีความเจริญและเป็นที่รู้จักของคนอ่ืน มีค ากล่าวน่าประทับใจที่มักได้ยินบ่อยๆจากปากของประธ่านชุม
ชนคนนี้ คือ “พี่เกิดและโตมาในชุมชน อยากตอบแทนบุ คุณ อยากน าความเจริ และสิ่งดีๆมาให้ชุมชน 
ให้ชุมชนของพี่เป็นที่รู้จักของคนอ่ืน”   

3) ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้น าที่มาจากสถาบันการศึกษา ทั้ง 2 โรงเรียน ปัจจุบัน คือ ผอ.อร่าม
รัตน์  บุณรักษ์โยธิน จากโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ (รร.เอกชน) และผอ.นภาพร ล้อธรรมจักร จากโรงเรียนวัด
ปากบ่อ (รร.รัฐ) ซึ่งท่านเป็นบุคคลส าคัญเปรียบเหมือนมันสมองของชุมชนที่ต้องบริหารจัดการรวมทั้งผลักและ
ดันกิจการงานต่างๆของทั้งโรงเรียน วัด และชุมชน ตลอดจนเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาหรือการท า
กิจกรรมส าคัญต่างๆของชุมชนในทุกด้าน การท างานของท่านแทบไม่มีวันหยุด ถามว่าเหนื่อยมั๊ย ท่านตอบว่า 
“เหนื่อยมาก...แต่รู้สึกเป็นบุ ที่ได้ท า” อีกประโยคที่ประทับใจ คือ “มหาวิทยาลัยมาช่วย น าสิ่งดีๆมาให้ 
เราต้องขอบคุณ ยินดีต้อนรับและให้ความร่วมมือในทุกเรื่อง”    
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12.2 จุดอ่อนของชุมชน 

แม้ว่าชุมชนจะมีจุดแข็งท่ีตัวผู้น าทั้ง 3 ฝุาย แต่ยังพบจุดอ่อนของชุมชนที่ยากต่อการพัฒนาให้ส าเร็จได้
โดยง่าย คือ  

1. ชุมชน เป็นชุมชนหลังวัดปากบ่อ มีสภาพเป็นชุมชนแออัดขนาดกลางที่อยู่ท่ามกลางชุมชนเมืองที่มี
ความเจริญ ซึ่งที่จะมีข้อจ ากัดและปัญหาที่มากกว่าชุมชนทั่วไป ท าให้มีความยากล าบากในการพัฒนา 

2. คนในชุมชน เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย มีการศึกษาน้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ยังติดกับประชานิยม
และเรื่องปากท้องเป็นส าคัญ ชื่นชอบความช่วยเหลือที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จซึ่งส่วนใหญ่จะได้รั บจากหน่วยงาน
ราชการ นักการเมืองท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เข้ามา การสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาจากคนในชุมชนบางครั้งต้องมีสิ่งจูงใจที่เป็นสิ่งของมาแจก หรือมีประโยชน์ทางตรงที่จะได้รับชัดเจน    

3. ถนน/ทางเข้า เป็นทางเข้าซอย (อ่อนนุช 35) ที่มีความคับแคบมาก มีรถวิ่งสวนทางต้องรอหลบหลีก
กันด้วยความล าบาก อีกทั้งสองข้างทางยังมีร้านค้ามาตั้งวางขายของในช่วงเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็น รวมทั้งเป็น
ทางเดินเข้า-ออกของนักเรียนทั้งสองโรงเรียนและทางเข้าวัด ท าให้การจราจรค่อนข้างแออัดและการสัญจรที่
ล าบากและเสี่ยงอันตรายในช่วงเร่งด่วนดังกล่าว 

 

13. ความต้องการบริการวิชาการแก่สังคม  
โดยใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ ประชุมและแบบส ารวจ สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ 5 ด้าน ดังนี้ 

ด้าน กิจกรรมบริการวิชาการที่ชุมชนต้องการ 

1. สุขภาพ (กาย
และใจ) 
 

จากการส ารวจข้อมูลเพิ่มเติมในด้านสุขภาพของคนในชุมชน พบว่า กลุ่มท่ีส าคัญที่
ต้องเร่งส่งเสริมและดูแลเรื่องของสุขภาพ คือ กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน โดยกิจกรรม
ควรที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนในปีนี้ ได้แก่ 
1. การสอนสุขศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวรายกรณี 
2. กิจกรรมเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพแบบรายกลุ่ม 
3. กิจกรรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพ  
4. กิจกรรมออกก าลังกาย 

2. เศรษฐกิจชุมชน การส ารวจความต้องการเพ่ิมเติมด้านเศรษฐกิจชุมชน พบว่าทางชุมชนได้ร้อง
ขอให้มีการพัฒนาอาชีพโดยจัดสอนและอบรม ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ 
1. การท าดอกไม้จันทน์ 
2. การปูผ้า การจัดโต๊ะ 
3. การตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค/โทรศัพท์มือถือ 
4. การจัดร้านค้าปลีกในชุมชน 

3. กีฬา/นันทนาการ การส ารวจความต้องการเพ่ิมเติมด้านกีฬา/นันทนาการ พบว่ากลุ่มเปูาหมายที่
ควรมุ่งเน้นในการพัฒนา คือ เด็กและเยาวชน โดยการพัฒนามุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และการสร้างแรงบันดาลใจ 
โดยกิจกรรมดังกล่าวที่มุ่งเน้นในปีนี้ ได้แก่ 
1. การดูแลเบื้องต้นจากอาการบาดเจ็บในการเล่นกีฬา  
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ด้าน กิจกรรมบริการวิชาการที่ชุมชนต้องการ 

2. TO BE NO 1 
3. กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
4. กิจกรรมเสริมสร้างแรงดันบาลใจ 

4. ศิลปวัฒนธรรม/
ประเพณี/ศาสนา 

การส ารวจความต้องการเพ่ิมเติมด้านศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี/ศาสนา ในปีนี้
กิจกรรมต่างๆก็ยังเน้นต่อยอดจากปีที่แล้ว โดยมีเรื่องส าคัญและโดดเด่นในการ
พัฒนาที่ต้องเร่งด าเนินการให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น คือ การจัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ของวัดปากบ่อ โดยสรุปกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นในปีนี้ ได้แก่ 
1. การจัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่วัดปากบ่อ   
2. โครงการ “ต้นกล้าวัฒนธรรม” 
3. กิจกรรม/ประเพณีส าคัญทางศาสนาร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตสวนหลวง  
4. กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 

5. การศึกษา/
สังคม/
สิ่งแวดล้อม 

การส ารวจความต้องการเพ่ิมเติมด้านการศึกษา/สังคม/สิ่งแวดล้อม พบว่าชุมชน
ยังมีปัญหาที่ควรต้องเร่งแก้ไขหลายประการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน 
ปัญหาของเด็กเยาวชน รวมถึงหน่วยงานที่เป็นสถาบันหลักของชุมชน ได้แก่ บ้าน 
วัดและโรงเรียน ดังนั้นการพัฒนามุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของ
การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาไปที่ตัวบุคคล โดยกิจกรรม
ต่างๆที่มุ่งเน้นในปีนี้ ได้แก่ 
1. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชนเรื่องการจราจร ความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟูาในบ้าน 
2. การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้กับพระ ครู และคนในชุมชน 
3. การอบรมครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา การเข้าใจ และดูแลเด็ก 
4. การใหค้วามรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/กฎหมายเบื้องต้น เช่น กดไลค์กดแชร์ การ

กระท าผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคนในชุมชน  
5. การพัฒนาห้องสุดและส่งเสริมการอ่านของชุมชน  
6. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น อนุรักษ์พลังงาน การก าจัดขยะชุมชน 

 
14. แผนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข งของชุมชนโครงการปากบ่อโมเดล ปีที่ 4 

ในปีการศึกษา 2560 โครงการบริการวิชาการ “เกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบ้านวัดโรงเรียน (บวร) 
สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : ปากบ่อโมเดล ปี่ที่ 4” มีกิจกรรมที่ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะ
วิชาและหน่วยงาน ผ่าน 3 สถาบันหลักตามโมเดลของการพัฒนา คือ “บวร” ได้แก่ (1) บ้าน หรือชุมชน มี
การพัฒนา 2 ด้าน คือ การเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว และการส่งเสริมสุขภาพและความ
ปลอดภัยในชุมชน (2) วัด ศูนย์รวมของชุมชน มีการพัฒนา 2 ด้าน คือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน/ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี(3) โรงเรียน มุ่งเน้นไปที่เด็กเยาวชน มีการพัฒนา 
1 ด้าน คือ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด ดังนี้ 
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แผนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข งของชุมชนวัดปากบ่อ ปีการศึกษา 2560 
ภายใต้โครงการบริการวิชาการ “เกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบ้านวัดโรงเรียน (บวร) สูก่ารพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : ปากบ่อโมเดลปีที่ 4” 

วันที่ กิจกรรม สถานที ่ ผู้เข้าร่วม หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 
วันศุกร์ที่ 25 
พฤษภาคม 2561 

1. สิทธิที่ผู้สูงอายุต้องรู้ตามกฎหมาย ชมรมผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอาย ุ50 คน คณะนิติศาสตร ์ อ.ปราชญา อ่อนนาค 

2. สอนลีลาสส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
(วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. และ1 มิ.ย.) 

ชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 50 คน ฝุายกิจการนักศึกษา อ.หวัน วงศ์แก่นท้าว 

3. ฝึกสอนเทคนิคการเล่นฟุตซอล สนามฟตุซอล 
โรงเรียน 

นักกีฬาฟุตซอล 
ของ รร. 35 คน 

ธนาคารกีฬา, คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา , สโมสร
ฟุตซอลเกษมบัณฑิต 

อ.วิชญพงค์  ศรีคชา 
ดร.ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส 

4. การออกแบบกราฟิกและสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน
วัดปากบ่อ 

ชุมชน ชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สุจิรา ถนอมพร 

วันพุธที่ 30 
พฤษภาคม 2561 

1. วิศวกรรมความปลอดภัยในชุมชน “การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย” 

อาคาร
เอนกประสงค ์

นร.ประถม 4-6 
200 คน ชุมชน 50  

วิศวกรรมศาสตร ์ อ.ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม 
อ.ภาวัต ไชยชาญวาทิก 

2. การฝึกอบรมการติดตั้งแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
และโปรแกรม 

ห้องคอมฯ
โรงเรียนมูลนิธิฯ 

ครู/พระ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

อ.ชนะภัย ตันอร่าม 

3. การจดัท าทะเบียนประวัติวัตถุในพิพิธภัณฑ์ วัดปากบ่อ ชุมชน คณะบริหารธุรกิจ,  BBA  
คณะนิเทศศาสตร์ 

อ.วีรวัฒน์ พุ่มพะยอม 
ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ 

4. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ อ.สุระพรรณ พนมฤทธิ์ 
วันพฤหัสบดีที่ 31 
พฤษภาคม 2561 

1. คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อ ปีที่ 3 ห้องประชุม 
รร.วัดปากบ่อ 

นร ชั้น ม.3 
2 ห้อง (80 คน) 

คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ 

2. โครงการปูองกันและการดูแลการบาดเจ็บเบื้องต้น
จากการเล่นกีฬา ปีที่ 3  

ห้องประชุม  
รร.วัดปากบ่อ 

นักกีฬา รร. 
(จ านวน 50 คน) 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดร.ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส 
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วันที่ กิจกรรม สถานที ่ ผู้เข้าร่วม หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 
3. กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา 
อาคาร

เอนกประสงค ์
นร.ประถม คณะจิตวิทยา ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข 

4.  กิจกรรมชุมชนนักอ่าน อาคาร
เอนกประสงค ์

นร.ประถม ส านักบรรณสาร อ.บุญญาพร  มารุ่งเรือง 

5. กิจกรรมการย้อมสีธรรมชาติ ลานกิจกรรม นร.ประถมปลาย คณะศิลปศาสตร์ อ.สุภาวดี ธงภักดิ์ 

6. พัฒนาอาชีพชุมชน : ดอกไม้จันทน์/เหรียญโปรย
ทาน/ข้าวต้มมัด 

อาคาร
เอนกประสงค ์

ชุมชน/ครู/นร. 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
บัณฑิตวิทยาลยั, BBA  
ศูนย์วัฒนธรรม,คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

อ.นิติไทย นัมคณสิรณ ์
อ.วีรวัฒน์ พุ่มพะยอม 

7. การจัดท าทะเบียนประวัติวัตถุในพิพิธภัณฑ์ วัดปากบ่อ ชุมชน คณะบริหารธุรกิจ, BBA 
คณะนิเทศศาสตร์ 
สถาบันฯ การบิน 

อ.วีรวัฒน์ พุ่มพะยอม 
ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ 

พิธีปิดโครงการ ปากบ่อโมเดล ปีที่ 4  
 

ลานกิจกรรม รร.
มูลนิธิวัดปากบ่อ 

นร.ประถม-มัธยม 
จ านวน 200 คน  

ศูนย์บริการวิชาการ อ.วรินทร  ปิ่นทอง 

กิจกรรมต่อเนื่องนอกตาราง ปากบ่อโมเดลปีท่ี 4  
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วม หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

5. พัฒนาอาชีพชุมชน : ดอกไม้จันทน์/เหรียญโปรย
ทาน/ข้าวต้มมัด 

มีนาคม-พฤษภาคม ที่ท าการชุมชน ชุมชน/ครู/นร. 
 

คณะบริหารธุรกิจ, BBA 
บัณฑิตวิทยาลยั ศ.วัฒนธรรม 

อ.นิติไทย นัมคณสิรณ ์
อ.วีรวัฒน์ พุ่มพะยอม 

6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนมูลนิธิวัด
ปากบ่อ 

พฤษภาคม-กันยายน โรงเรียนมูลนิธิ
วัดปากบ่อ 

ครู/เยาวชน ส านักศึกษาท่ัวไป ดร.วิวัฒนา ฐานสโร 

7. โครงการจัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนวัดปากบ่อ  มีนาคม-พฤษภาคม วัดปากบ่อ ชุมชน ศูนย์บริการวิชาการ อ.วรินทร  ปิ่นทอง 
8. โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นวัดปากบ่อโดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ  
มีนาคม-พฤษภาคม วัดปากบ่อ ชุมชน คณะนิเทศศาสตร์ 

ศูนย์บริการวิชาการ 
อ.วรินทร  ปิ่นทอง 
ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ 
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15. ผลการด าเนินงาน/การจัดกิจกรรมตามแผนโครงการปากบ่อโมเดล ปีที่ 4 
ในปีการศึกษา 2560 โครงการบริการวิชาการ “เกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบ้านวัดโรงเรียน (บวร) 

สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : ปากบ่อโมเดล ปี่ที่ 4” มีกิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างคณะวิชาและหน่วยงาน ผ่าน 3 สถาบันหลักตามโมเดลของการพัฒนา คือ “บวร” ได้แก่ (1) บ้าน 
หรือชุมชน มีการพัฒนา 2 ด้าน คือ การเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว และการส่งเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัยในชุมชน (2) วัด ศูนย์รวมของชุมชน มีการพัฒนา 2 ด้าน คือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี(3) โรงเรียน มุ่งเน้นไปที่เด็กเยาวชน มี
การพัฒนา 1 ด้าน คือ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด ดังนี้ 

15.1. บ้าน (ชุมชน) ลักษณะกิจกรรมบริการวิชาการจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนใน
ชุมชน ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เศรษฐกิจชุมชนเกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ การลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดีทั้งทางทางกายและจิตใจ  ซึ่งในปีที่ 4 
นี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนตามแผนที่ก าหนดใน 2 ด้าน ดังนี้   

 การพัฒนาอาชีพเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาในด้านนี้ ได้แก่ สร้าง
อาชีพท าดอกไม้จันทน์/เหรียญโปรยทาน/พิมเสน การออกแบบกราฟิกและสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนวัดปากบ่อ 
พัฒนาต่อยอดข้าวต้มมัดเป็นสินค้าชุมชน  

1) พัฒนาอาชีพท าดอกไม้จันทน์/เหรีย โปรยทาน/พิมเสน 
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2) การออกแบบกราฟิกและสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนวัดปากบ่อ 

   

   
3) พัฒนาต่อยอดข้าวต้มมัดเป็นสินค้าชุมชน (Bangkok Bands)  

   

   
 การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาในด้านนี้ ได้แก่ ศูนย์

ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ สิทธิที่ผู้สูงอายุต้องรู้ตามกฎหมาย วิศวกรรมความปลอดภัยในชุมชน  

1) การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
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2) สิทธิที่ผู้สูงอายุต้องรู้ตามกฎหมาย 

   
 

   
 

3) วิศวกรรมความปลอดภัยในชุมชน (การใช้คอมพิวเตอร์ ถนนสีขาว) 

   
 

   
 

4) วิศวกรรมความปลอดภัยในชุมชน (การป้องกันอัคคีภัย) 
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5) การเต้นลีลาศส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

   
 

    

 
 

15.2 วัด (ศูนย์รวมของชุมชน) คือ “วัดปากบ่อ” ลักษณะกิจกรรมบริการวิชาการที่จัดมุ่งเน้น
เสริมสร้างการเป็นศูนย์หรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตลอดจนเกิดการสืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีให้ด ารงคงอยู่คู่ชุมชนต่อไป ซึ่งในปีที่ 4 นี้ เน้นกิจกรรมหลักคือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้/พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นวัดปากบ่อ ได้แก่ การจัดท าทะเบียนประวัติวัตถุในพิพิธภัณฑ์ โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือในการจาก
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า มาช่วยในการจ าท าพิพิธภัณฑ์ 

 

1) การจัดท าทะเบียนประวัติวัตถุในพิพิธภัณฑ์ 
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15.3 โรงเรียน : ร (สถาบันการศึกษา) ลักษณะกิจกรรมบริการวิชาการมุ่งเน้นการพัฒนาระบบและ
กลไกของโรงเรียนที่เข้มแข็งในการด าเนินงานด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ปัญหายาเสพติด และการส่งเสริมการศึกษา 

 การพัฒนาเด็กและเยาวชน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ปัญหายาเสพติด มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ในด้านนี้ ได้แก่ ธนาคารกีฬาสัญจรฝึกสอนกีฬาฟุตซอลปีที่ 2 พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา คนรุ่นใหม่รู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อปีที่ 3 ศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ชุมชนนักอ่าน 
โครงการปูองกันและการดูแลการบาดเจ็บเบื้องต้นจากการเล่นกีฬา  

1) ธนาคารกีฬาสั จร ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล ปีที่ 2 
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ทีมงานโครงการธนาคารกีฬาเทดิพระเกียรติ สโมสรเกษมบัณฑติ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 โค้ชและนักกีฬาโรงเรียนวดัปากบอ่ 
 

2) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

   
 

   
 

3) คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อ ปีท่ี 3 
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ทีมงานคณะนิเทศศาสตร์และเด็กนักเรียนโรงเรียนวดัปากบ่อ 
 

4) ศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ 

   
 

   
5) ชุมชนนักอ่าน 
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6) ครงการป้องกันและการดูแลการบาดเจ บเบื้องต้นจากการเล่นกีฬา 

   
 

   
 การส่งเสริมการศึกษา มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาในด้านนี้ ได้แก่ การพัฒนาการเรียนการสอน

โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ การฝึกอบรมการติดตั้งแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์และโปรแกรม 

1) การพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ 

   
 

    
2) การฝึกอบรมการติดตั้งแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์และโปรแกรม 
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16. พิธีปิดโครงการบริการวิชาการ : ปากบ่อโมเดล ปีที่ 4 
พิธีปิดโครงการบริการวิชาการปากบ่อโมเดล ปีที่ 4 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยมีประธานในพิธี

ได้แก่ พระครูวรกิจาทร เจ้าคณะเขตสวนหลวงและเจ้าอาวาสวัดปากบ่อ (ประธานฝุายชุมชน) และดร.เสนีย์  
สุวรรณดี รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา (ประธานฝุายมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดปากบ่อ 
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ท่านเจ้าอาวาส คณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ทีมงานอาจารย์และนักศึกษา  

ร่วมพิธีปิดโครงการปากบ่อโมเดล ปีท่ี 4 
 

 17. ประโยชน์หรือผลกระทบของโครงการ  ปากบ่อโมเดล ในปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

17.1 ชุมชนได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน  
ในปีการศึกษา 2560 โครงการบริการวิชาการ “เกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบ้านวัดโรงเรียน 

(บวร) สู่การพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน : ปากบ่อโมเดล ปี่ท่ี 4” มีกิจกรรมที่ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
คณะวิชาและหน่วยงาน ผ่าน 3 สถาบันหลักตามโมเดลของการพัฒนา คือ “บวร” ได้แก่ (1) บ้าน หรือชุมชน 
มีการพัฒนาในด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน (2) วัด 
ศูนย์รวมของชุมชน มีการพัฒนาในด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน /ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี(3) โรงเรียน มุ่งเน้นไปที่เด็กเยาวชน มีการพัฒนาในด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
และปูองกันยาเสพติด ตามเปูาประสงค์ของโครงการที่ได้ก าหนดไว้มุ่งหวังให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้รากฐานที่มั่นคงของ “บวร” หลังด าเนินโครงการบริการวิชาการปากบ่อ
โมเดลในปีที่ 3 นี้ พบว่าก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลกระทบทั้งต่อชุมชุม โดยชุมชนได้รับการพัฒนาและมีความ
เข้มแข งท่ีมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน ดังนี้ 

 1. ชุมชนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น  

1.1) ข้าวต้มมัดชุมชน  มีการ พัฒนาผลิตภัณฑ์  ยกระดับเป็นสินค้าชุมชนและการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก โดยการออกแบบโลโก้ ปูายติดสินค้า การปรับภาพลักษณ์หีบห่อ รูปแบบและช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ปัจจุบันมีการจัดท าเป็นของฝากในรูปแบบของตะกร้า ชะลอม และรับจัดเป็นของว่างใน
การประชุมสัมมนา ท าให้ข้าวต้มมัดชุมชนวัดปากบ่อเป็นที่รู้จักและถูกจัดให้เป็นสินค้าเด่นของชุมชน มีการ
สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน จากเดิมเฉลี่ยก าไรประมาณเดือนละ 6,500 บาท ปัจจุบันเฉลี่ยเดือนละ 12,350 บาท  
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 1.2 การท าดอกไม้จันทน์ ชาวบ้านที่เข้าอบรมมีความรู้และปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมที่เข้าร่วม
ทั้งหมด 100% โดยมีการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสอนต่อกันเอง และสามารถท าดอกไม้จันทน์ส าหรับใช้ใน
งานพิธีได้จริง ท าให้สามารถลดรายจ่ายในการซื้อดอกไม้จันทน์ได้เป็นจ านวนมาก โดยมุ่งต่อยอดพัฒนาเป็น
อาชีพชุมชนและจัดจ าหน่ายร่วมกับของช าร่วยในงานศพ ได้แก่ เหรียญโปรยทาน ยาดม   
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2. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และประเพณีท้องถิ่นในชุมชน  
2.1) การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากบ่อ  มีการด าเนินการก่อสร้างสร้างพิพิธภัณฑ์ตามการ

ออกแบบของทางมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผลต่อยอดมาจากการศึกษาและเริ่มก่อสร้างปีที่ แล้ว และในปีนี้มี
ความก้าวหน้าในการด าเนินการเพ่ิมขึ้น โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานจากภาคส่วนต่างๆ  และได้ความร่วมมือ
จากพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มาร่วมในการจัดตั้งและด าเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตาม
วางแผนที่ก าหนดไว้ 

   

    

   
2.2) มีการฟื้นฟูกิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้

วิถีชีวิตและประเพณีโบราณและช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไป เช่น พิธีโบราณการกวนข้าวทิพย์ในเทศกาลออก
พรรษา การจัดงานสัปดาห์วิชาการในวันส าคัญทางพุทธศาสนา การสืบสานประเพณีลอยกระทง ประเพณี
สงกรานต์ การแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งคนในชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโดยความร่วมมือของศูนย์วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและสภาวัฒนธรรมเขตสวนหลวงอย่างต่อเนื่องทุกปี  
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3. เด กและเยาวชนในชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีและป  หายาเสพติดลดลง ปรากฏชัดเจนดังนี้  

3.1)  ชุมชนมีการตั้งศูนย์เฝูาระวังภัยและยาเสพติด และจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้ส าเร็จ
อย่างเป็นทางการ และมีกิจกรรมโดยความร่วมมือของชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นพ่ี
เลี้ยงและผู้ฝึกสอน มีเด็กในชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดการจัดทีมเต้นเป็นชุด
เล็กและชุดใหญ่ได้ ผลงานที่ชัดเจนจนสามารถส่งเข้าร่วมการประกวดได้ และมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย  

    

   
จ านวนผู้ติดยาหรือใช้สารเสพติดในชุมชนลดลง มีสถิติการจับกุมและการบ าบัดลดลง พฤติกรรม

การใช้ยาของคนในชุมชนที่เคยพบเห็นปัจจุบันไม่มีให้พบเห็นเหมือนสองสามปีก่อน (จากส ารวจข้อมูลจาก
ส านักอนามัยและประธานชุมชน)  

    

   
จากกิจกรรมการเสริมสร้างภูมคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยร่วมกับ

ชุมชน มีผลการด าเนินงานที่ปรากฏชัดเจนและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลสูงสุด) ในการประกวด
ผลงานการปูองกันยาเสพติดในชุมชน ที่จัดโดยส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร  
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17.2 ชุมชนมีการต่อยอดกิจกรรมและด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 

 

โครงการบริการวิชาการ “เกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบ้านวัดโรงเรียน (บวร) สู่การพัฒนา
ชุมชนที่ยั่งยืน : ปากบ่อโมเดล” ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเริ่มด าเนินโครงการร่วมกับ
ชุมชนและเครือข่ายต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2559 ผ่านมาเป็นระยะเวลา 3 ปี 
ตามแผนที่ก าหนดระยะยาว  5 ปี (ปีการศึกษา 2557-2561) มีกิจกรรมที่ด าเนินการผ่าน 3 สถาบันหลักของ
ชุมชนตามโมเดลของการพัฒนา คือ “บวร” ได้แก่ (1) บ้าน หรือชุมชน มีการพัฒนาในด้านการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน และการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน (2) วัด ศูนย์รวมของชุมชน มีการพัฒนา
ในด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี (3) 
โรงเรียน มุ่งเน้นไปที่เด็กเยาวชน มีการพัฒนาในด้านการส่งเสริมระบบการศึกษาของโรงเรียน และการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด มีเปูาประสงค์ของโครงการที่ได้ก าหนดไว้ คือ มุ่งหวังให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้รากฐานที่มั่นคงของ “บวร” หลังด าเนินโครงการ
บริการวิชาการปากบ่อโมเดล เป็นระยะเวลา 3 ปีผ่านมานี้ พบว่าชุมชนมีการต่อยอดกิจกรรมและด าเนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปรากฏดังนี้ 

1) การพัฒนาข้าวต้มมัด...สู่สินค้าเด่นของชุมชน  

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจนปัจจุบัน ชุมชนมีการพัฒนาต่อยอดสินค้าข้าวต้มมัดชุมชนโดย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์และอาหารชุมชนให้เป็นที่รู้จัก มีการสร้าง
รายได้เป็นของดีสินค้าเด่นของชุมชน มีการจัดเลี้ยงในงานอบรมสัมมนา จัดเป็นชุดของขวัญของฝากตาม
เทศกาลต่างๆ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และสร้างภาพลักษณ์ให้คนรู้จักชุมชนวัดปากบ่อ
เป็นอย่างมาก  

   



   ปากบ่อโมเดล  ปีที่ 4  
 

ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต                 
                      

                                  30 

30 

    
2)  การต่อยอดการท าดอกไม้จันทน์สู่การพัฒนาอาชีพชุมชน 

 เมื่อสิ้นสุดโครงการอบรมท าดอกไม้จันทน์ ที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2558 ปากบ่อโมเดลปีที่ 2 แล้ว
นั้น ในปีการศึกษา 2559 นี้ ชุมชนทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน ได้มีความคิดในการต่อยอดให้มีการจัดอบรมท า
ดอกไม้จันทน์เพ่ิมเติมให้แก่คนในชุมชน และให้มีการท าดอกไม้จันทน์เพ่ือถวายแด่พ่อหลวง ร.๙ ขึ้นที่วัดปาก
บ่อทุกในวันพระตั้งแต่พฤษภาคม-ตุลาคม โดยให้คนในชุมชนที่มาเรียนแล้วเป็นแกนน าแม่ไก่ช่วยกันสอนจิต
อาสาที่เป็นชาวบ้านในชุมชนวัดปากบ่อและชุมชนใกล้เคียงที่มาร่วมด้วยช่วยกันท า โดยชุมชนขอให้
มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและสภาวัฒนธรรมเขตสวนหลวงด้วย  ปัจจุบัน
สามารถท าดอกไม้จันทน์ ได้ประมาณกว่า 10,000 ดอก โดยจะร่วมกันน าไปถวายวัดในเขตสวนหลวงที่เป็นจุด
วางดอกไม้จันทน์ในพิธีถวายพระเพลิงเดือนในตุลาคมนี้ นอกจากนี้ชุมชนยังสนใจต่อยอดการประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์เพ่ือเสริมรายได้และสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยประธานมูลนิธิวัดปากบ่อและประธาน
ชุมชนได้มีการหารือและประชุมวางแผนร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มเดินหน้าโครงการนี้ในปีหน้า และ
ก าหนดให้เป็นธุรกิจของวัดที่ด าเนินการโดยมูลนิธิวัดปากบ่อต่อไป  

     

   
 

3) การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากบ่อเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากบ่อ เริ่มต้นโดยมหาวิทยาลัยได้มีการสัมมนาการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นขึ้นในปีที่การศึกษา 2557 (สองปีที่แล้ว) จึงเป็นการจุดประกายความคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดปาก
บ่อของเจ้าอาวาสและคนในชุมชนขึ้น มีการประชุมวางแผนการจัดสร้างและมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกแบบและ
เข้าไปมีส่วนร่วมในแง่มุมเชิงวิชาการการ ชุมชนเริ่มก่อสร้างเมื่อปีที่แล้ว และมีการก้าวหน้าในการด าเนินการ
ก่อสร้างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยคาดว่าจะส าเร็จภายในปีการศึกษา 2561 ตามแผนที่ก าหนดไว้  
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4) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันยาเสพติดในชุมชน  
เริ่มมีการด าเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปีแรกของโครงการ ปีการศึกษา 2557 โดยศูนย์บริการวิชาการ

ร่วมกับฝุายกิจการนักศึกษา ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และอาสาสมัครปูองกันยาเสพติดในชุมชนของมหาวิทยาลัย
ได้ลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมที่หลากหลายในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการปูองกันยาเสพติดในชุมชน มีการเชิญ
ชวนเด็กๆในชุมชนที่สนใจมาร่วมกิจกรรม มีการสอนเต้น การรับสมัครสมาชิกเพ่ือจัดตั้งชมรมทูบีฯของชุมชน 
และในปัจจุบันสามารถจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้ส าเร็จ มีการส่งผลงานเข้าประกวด การเต้นประกวด 
จ านวนผู้ติดยาหรือใช้สารเสพติดในชุมชนลดลง มีสถิติการจับกุมและการบ าบัดลดลง พฤติกรรมการใช้ยาของ
คนในชุมชนที่เคยพบเห็นปัจจุบันไม่มีให้พบเห็นเหมือนสองสามปีก่อน (จากส ารวจข้อมูลจากส านักอนามัยและ
ประธานชุมชน)  

   

   
จากกิจกรรมการเสริมสร้างภูมคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดท่ีด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยร่วมกับ

ชุมชน มีผลการด าเนินงานที่ปรากฏชัดเจนมาอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลสูงสุด) 
ในการประกวดผลงานการปูองกันยาเสพติดในชุมชน ที่จัดโดยส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

    



   ปากบ่อโมเดล  ปีที่ 4  
 

ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต                 
                      

                                  32 

32 

    
 

7.3 ประโยชน์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกบัมหาวิทยาลัย 
1) นักศึกษาได้การฝึกประสบการณ์ น าความรู้ที่เรียนไปใช้ในการท ากิจกรรม เกิดการพัฒนา

ทักษะชีวิตและการท างาน มีจิตอาสาในการบ าเพ็ญประโยชน์ มีความตระหนักและมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อ
สังคม เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner) สามารถท างานในสังคมพลวัตที่มี
ความแตกต่างหลากหลายได้  

2) อาจารย์น าผลที่ได้จากการบริการวิชาการไปใช้ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และต่อ
ยอดไปสู่การวิจัย มีการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการด้านบริการวิชาการที่โดดเด่น และสามารถพัฒนาคุณภาพเพ่ือ
ใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการได้ในอนาคตได้ ซึ่งในปีที่สามนี้มีผลงานวิจัยจากโครงการปากบ่อโมเดล 
จ านวน  1 เรื่อง  

3) คณะวิชา/หน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านบริการวิชาการมีความเข้มแข็งในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม บุคลากรและนักศึกษาของคณะได้น าองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน
และสังคมในโอกาสต่างๆ รวมทั้งเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะวิชาด้วยกันและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่สร้างสรรค์ทางเลือกให้กับสังคม โดย
มุ่งเน้นให้มีการเสริมสร้างความเป็น "เกษม" ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งบุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้น าองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมในโอกาสต่างๆ ตามความ
ต้องการของชุมชนและสังคม เป็นแหล่งความรู้ เป็นที่พ่ึงที่เข้มแข็งของชุมชน มีการสร้างครือข่ายความร่วมมือ
การบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก พันธะกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง
มากขึ้นโดยเน้นการบูรณาการร่วมกับพันธะกิจหลักด้านอ่ืนๆ ได้แก่ พันธะกิจด้านการเรียนการสอน พันธะกิจ
ด้านการวิจัย และพันธะกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้โครงการฯ ยังช่วย เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมเป็นอย่างยิ่ง 
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 18. โครงการ  ได้รับรางวัลและการยอมรับยกย่องจากองค์กรภายนอก  
โครงการบริการวิชาการ “เกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบ้านวัดโรงเรียน (บวร) สู่การพัฒนาชุมชนที่

ยั่งยืน : ปากบ่อโมเดล” มีการด าเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการจนถึงปัจจุบันมีผล
การด าเนินงานปรากฏชัดเจนจนได้รับการยอมรับและยกย่องจากองค์กรภายนอก ดังนี้ 

1) ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการปากบ่อโมเดลด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในชุมชนหลังวัดปากบ่อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัล
สูงสุดในกลุ่มสถานศึกษา) ในการประกวดผลงานการปูองกันยาเสพติดในชุมชน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 
จัดโดยส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุุน เขตดินแดง 

    

    

2)  โครงการบริการวิชาการ “เกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบ้านวัดโรงเรียน (บวร) สู่การพัฒนาชุมชนที่
ยั่งยืน : ปากบ่อโมเดล” ได้รับการยอมรับและยกย่องจากองค์กรภายนอก คือ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
ส านักงานเขตสวนหลวง ให้เป็นโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน และจัดให้มีการเสวนาเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีนี้ให้กับชุมชนและเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้น าไปเป็นตัวอย่าง
ในการด าเนินการเพ่ือให้มีการขยายการปฏิบัติงานให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น 
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3) โครงการได้รับเชิญออกอากาศสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง  11  ในรายการ 
"แผ่นดินไทยใสสะอาด" ตอน “ปากบ่อโมเดล” ต้นแบบ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ในเมืองกรุง วันที่ 19 
เมษายน 2560  

     

    

4) โครงการได้รับเชิญออกอากาศสดทางวิทยุสถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ในรายการ 
“รายการตามตะวัน” ช่วงห้องรับแขก FM. 92 MHz ,AM.1161 KHz วันที่ 19 มกราคม 2560 

   

5) โครงการได้รับการยอมรับและถูกเผยแพร่ผ่านทางหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ปีที่ 39 ฉบับที่ 
14158 เรื่อง “สานปณิธานตามรอยพ่อ “ปากบ่อโมเดล” ยกระดับบ้าน-วัด-โรงเรียน สู่ยั่งยืน” และสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ  
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6) ส านักปูองกันและบ าบัดยาเสพติด ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ยกย่องให้เป็นโครงการที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มีการถอดบทเรียนโครงการ  “ปากบ่อโมเดล” เป็นหนึ่งต้นแบบการพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนด้านการปูองกันยาเสพติด และให้มีถ่ายทอดในเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายในชุมชน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561  

     

      
 

19. ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดโครงการบริการวิชาการ : ปากบ่อโมเดลในปีที่ 5 
 ศูนย์บริการวิชาการได้ก าหนดให้คณะวิชาและหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการย่อยรายงาน
ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมตลอดจนข้อเสนอแนะและถอดบทเรียนจากการด าเนินโครงการในปีที่ 3 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ประกอบกับความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะของผู้น าชุมชนในการจัดโครงการฯ 
และจากการประชุมคณะอ านวยการการบริการวิชาการและส่วนงานวางแผนและพัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ 7 
กรกฎาคม 2560 สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการจัดโครงการฯ ในปีถัดไป ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะให้ทุกคณะได้มีส่วนร่วมในการสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากบ่อ ใน
ระยะต่อไปหลังจากเริ่มด าเนินการก่อสร้างไปบ้างแล้ว โดยให้แต่ละคณะบูรณาการบริการวิชาการเข้าไปช่วย
ตามความเชียวชาญและความถนัดของแต่คณะในด้านต่างๆ จนถึงการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนา
เป็นอุทยาน/แหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่อยากเห็น
ความส าเร็จในเรื่องนี้เป็นอันดับแรกๆ และจะน าไปสู่การเสริมสร้างรายได้และเศรษฐกิจชุมชนต่อไป 

2. คณะวิชาควรเตรียมการวางแผนจะเข้าไปช่วยต่อยอดในเรื่องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากบ่อส่วนไหน 
อย่างไรกันบ้าง หลังจากจากที่เริ่มไปปีที่แล้ว ให้เตรียมการวางแผนกิจกรรมไว้เมื่อถึงเวลาได้ลงมือด าเนินการ 
คาดว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ของพิพิธภัณฑ์จะท าปีการศึกษา 2560 เนื่องจากปีที่ผ่านมาทางวัดชะลอการก่อสร้าง
บางส่วนไว้ก่อนเพราะรองบประมาณจากภาครัฐที่ได้ขอไว้แล้ว 

3. การจดักิจกรรม/โครงการย่อยของคณะที่จะจัดร่วมในโครงการปากบ่อโมเดลปีต่อไป ควรให้มีความ
สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการของชุมชนที่ได้ศึกษา/ส ารวจมาและตอบโจทย์ในวงกว้างยิ่งขึ้น โดยให้ทุก
คณะคิดวางแผนกิจกรรมให้ต่อเนื่องยั่งยืนในระยะยาว 3-5 ปี โดยหลังจากที่ได้จัดไปแล้วให้เกิดผลของการ
พัฒนาที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม 
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 4. การจัดโครงการ/กิจกรรมในปีที่ผ่านมาเป็นลักษณะที่มีทั้งบูรณาการร่วมกันและแยกส่วนกันท า 
โครงการมีจ านวนมากทั้งโครงเล็กและโครงใหญ่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนในระยะยาวในหลายโครงการยัง
เห็นได้ไม่ชัดเจน ดังนั้นในปีถัดไปควรให้มียุบรวมร่วมโครงการเล็กๆที่คล้ายๆกันไว้ด้วยกันเพ่ือให้เป็นโครงการ
ใหญ่ที่มีการบูรณาการในลักษณะที่ต่อเนื่องและส่งผลกระทบทีชัดเจนต่อชุมชนยิ่งขึ้น 
 5. การจัดโครงการในปีถัดไปชุมชนประสงค์ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดโครงการร่วมกับกิจกรรมประจ าปี
ของชุมชนทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน อาทิเช่น โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โครงการสัปดาห์วิชาการ 
โครงการ/กิจกรรมในวันส าคัญ ได้แก่ สงกรานต์ ลอยกระทง แห่เทียน วันเด็ก วันผู้สูงอายุ กีฬา และอ่ืนๆ  
 6. ในปีถัดไปต่อไปควรให้มีการต่อยอดการบริการวิชาการไปสู่การท าวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งใน
ด้านต่างๆ อย่างจริงจัง ได้แก่ การวิจัยประเมินโครงการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน การพัฒนาการ
เรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาอาจารย์  
 7. ควรเริ่มต่อยอดขยายผลโครงการบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปยังชุมชน
อ่ืนที่อยู่ในพ้ืนที่โดยรอบและใกล้เคียงมหาวิทยาลัยทั้งวิทยาเขตพัฒนาการและร่มเกล้า 

 
 
 

 
 
 
 

ศูนย์บริการวิชาการขอขอบพระคุณ 
เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก 
ในการน าความรู้สู่การพัฒนาและสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม  
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ภาคผนวก  
 

ก. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 

ข. ใบเซ นชื่อคณะท างานโครงการบริการวิชาการ : ปากบ่อโมเดล ปีท่ี 4 
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ภาคผนวก ก  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 
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ส่วนที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 

ใบเซ นช่ือคณะท างาน 
โครงการบริการวิชาการ : ปากบ่อโมเดล ปีที ่4” 
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โครงการบริการวิชาการ “เกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบ้านวัดโรงเรียน (บวร)  

สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : ปากบ่อโมเดล ปีท่ี 4” 

*************************************************************************** 

สรุปจ านวนคณะท างานที่เป็นอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

คณะวิชา/หน่วยงาน 
จ านวนคณะท างานที่เข้าร่วม 

อาจารย ์ นักศึกษา รวมทั้งหมด 
1. คณะบริหารธุรกิจ 7 3 10 
2. คณะนิติศาสตร์ 8 - 8 
3. คณะนิเทศศาสตร์ 7 3 10 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 13 34 
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 13 17 
6. คณะศิลปศาสตร์ 14 2 16 
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 4 9 
8. คณะจิตวิทยา 4 11 15 
9. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 6 10 
10. สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 2 5 7 
11. บัณฑิตวิทยาลัย 13 1 14 
12. คณะพยาบาลศาสตร์ 5 5 10 
13. BBA 2 3 5 
14. ส านักศึกษาท่ัวไป 3 - 3 
15. ฝุายกิจการนักศึกษา 3 - 3 
16. ส่วนงานวางแผนและพัฒนา 2 - 2 
17. ศูนย์วัฒนธรรม 4 24 28 
18. ส านักบรรณสาร 4 - 4 
19. ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 1 - 1 
20. ศูนย์บริการวิชาการ 2 - 2 

รวมทั้งหมด 115 93 208 
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