โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน
รายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ ชุมชน
ประจาปี งบประมาณ 2561
1.ชื่อโครงการ : โครงการส่ งเสริมคุณภาพชีวติ จากห้ องเรียนสู่ ชุมชน
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู ้แก่ชุมชนตามที่ชุมชนความต้องการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และลด
ความเหลี่อมล้ าในสังคม
2. เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพนิสิตให้มีอตั ลักษณ์ และมีจิตสาธารณะ
3. เพื่อบูรณาการงานบริ การวิชาการ กับการเรี ยนการสอน และการวิจยั
4. เพื่ อให้บ ริ การทางด้านวิชาการ โดยการให้คาปรึ กษา/วิจยั / พัฒนานวัตกรรมจากผลิ ตภัณฑ์ใน
ชุมชนมาพัฒนาต่อยอดเพื่อการวิจยั และพัฒนา
3. พืน้ ทีเ่ ป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายในการให้บริ การทางวิชาการเพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บา้ นเกษตรกรบ้านเนินใหม่ อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
4.ผลการดาเนินการ/ผลตัวชี้ วัด
โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตจากห้ องเรียนสู่ ชุมชน ประกอบด้วยกิ จกรรมย่อย 2 กิจกรรม ซึ่ งมีการ
ดาเนินการ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารจากห้ องเรี ยนสู่ ชุมชน ได้มีการประสานงานเพื่อเข้าร่ วม
พูดคุ ยกับวิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านเนิ นใหม่ จังหวัดนครนายก เพื่อให้เกิดความร่ วมมือใน
ด้านการบริ การวิชาการแก่ชุมชน โดยในกิ จกรรมที่ 1.1 การสารวจพื้นที่ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็ นการนา
โจทย์ที่ทางกลุ่ มฯ ต้องการนามาให้นิสิตดาเนิ นการวิจยั ในกิ จกรรมที่ 1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก
ผลิตผลทางการเกษตรของชุมชน ซึ่ งดาเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – เมษายน 2561 โดยนิสิตทาการ
วิจยั ในรายวิชา วอภ 353 ปฏิ บตั ิการวิศวกรรมอาหาร 2 ซึ่ งโจทย์การวิจยั ได้แก่ การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์กล้วย
ทอดสอดไส้สับปะรดผสมขนุ นกวน นิ สิตได้แบ่งกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และคัดเลือกสู ตรที่ดีที่สุด เพื่อนามา
อบรมให้แก่กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนในกิ จกรรมที่ 1.3 การอบรมวิธีการแปรรู ปผลิตผลทางการเกษตรแก่ชุมชน
ซึ่งจัดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เป็ นการนาสู ตรกล้วยทอดสอดไส้สับปะรดผสมขนุนกวนที่ถูกคัดเลือกมา
อบรมให้แก่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กิ จ กรรมที่ 2 การจั ด ท าแผนการจั ด การขยะ และก าจั ด มลพิ ษ ทางกลิ่ น ของขยะ นิ สิ ตสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิ ตภัณ ฑ์ก ารเกษตรที่ ล งเรี ยนในรายวิช า ทชว 101 เทคโนโลยีชี วภาพเบื้ องต้น
รายวิชา ทชว 203 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรี ย ์ และรายวิชา ทชว 323 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ทาการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของน้ าหมักชีวภาพ ในการกาจัดกลิ่นของขยะ และนิสิตสาขาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิ
เมอร์ที่ลงเรี ยนในรายวิชา ทวพ 222 ปฏิบตั ิการเคมีพอลิเมอร์ และรายวิชา ทวพ 314 ปฏิบตั ิการกระบวนการ
ขึ้ น รู ป พอลิ เมอร์ ทดลองพัฒ นาขึ้ นรู ป ต้นแบบผลิ ตภัณ ฑ์ ถ ังขยะในห้ องปฏิ บ ตั ิ การ และท าการวิเคราะห์
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ตรวจสอบสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เตรี ยมได้ จากนั้นจึงดาเนิ นการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อขึ้นรู ป
ต้นแบบผลิตภัณฑ์และจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ เรื่ องจุลินทรี ยใ์ นน้ าหมักชีวภาพสาหรับการดับกลิ่น และการ
คัดแยกประเภทขยะพลาสติก เพื่อนาความรู ้ ไปเผยแพร่ แก่ คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดกุฎีเตี้ ย อาเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก พร้อมทั้งนาผลิตภัณฑ์น้ าหมักชีวภาพออกไปแจกจ่ายแก่โรงเรี ยน
ผลการบู รณาการกับการเรี ยนการสอน
1. นิ สิ ตที่ เข้าร่ วมกิ จกรรม ลงเรี ยนในรายวิชา วอภ 353 ปฏิ บ ตั ิ ก ารวิศวกรรมอาหาร 2 โดยนิ สิ ต
สามารถนาความรู ้ที่ได้เรี ยนในรายวิชาถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมได้อย่างเหมาะสม และสามารถนากล้วย
สับปะรด และฃนุน ที่มีในชุ มชนเป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเพิม่ มูลค่า และเกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่
ได้อีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการเรี ยนวิชาปฏิ บตั ิการวิศวกรรมอาหาร 2 ที่ตอ้ งการให้นิสิต
ได้ ฝึ กทั ก ษะการใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ และเครื่ องจัก รที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การแปรรู ป รวมถึ ง ได้ เรี ยนรู้
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อีกด้วย
2. นิสิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปบูรณาการกับ
การเรี ยนการสอน และการวิจยั ในรายวิชา ทชว 101 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้ องต้น รายวิชา ทชว 203 ความ
หลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรี ย ์ และ ทชว 323 จุลชีวิทยาอุตสาหกรรม และนิสิตสาขาเทคโนโลยีวสั ดุ
พอลิ เมอร์ สามารถนาความรู ้ ที่ได้รับไปบูรณาการกับการเรี ยนการสอน และการวิจยั ในรายวิชา ทวพ 222
ปฏิบตั ิการเคมีพอลิเมอร์ รายวิชา และ ทวพ 314 ปฏิบตั ิการกระบวนการขึ้นรู ปพอลิเมอร์
ผลการบู รณาการกับการวิจัย
1.ชุ มชนที่เข้าร่ วมอบรมในครั้งนี้ ตอ้ งการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย ซึ่ งสามารถใช้เป็ นโจทย์ในการ
วิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษา
ผลกระทบกับเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
ผลกระทบด้ านเศรษฐกิจ:
1. เกิดการสร้ างรายได้ และให้ความรู ้เกี่ ยวกับกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพ จะทาให้ต่อ
ยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถวางจาหน่ายได้ในตลาดที่มีมูลค่าเพิ่มจากการเพิ่มประเภท
ของผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดใหม่ ซึ่ งสามารถกระจายสิ นค้าสู่ ตลาดที่ ใหญ่ข้ ึน และมูลค่าสู งขี้น ทั้งนี้ จึงเป็ นการเพิ่ม
รายได้ให้กบั ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย
ผลกระทบด้ านสั งคม:
1.การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่ดีจะทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีข้ ึนปลอดภัย
กับผูบ้ ริ โภค สามารถสร้างเสริ มคุณภาพชี วติ ของคนในชุ มชน อย่างไรก็ตามอาจมีการแนะนาด้านโภชนาการ
ร่ วมด้วยซึ่ งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรอาจมีการจัดโครงการอบรมดังกล่าวในลาดับ
ต่อไป นอกจากนี้ การรวมกลุ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรื อถ่ายทอดความรู ้สู่ชุมชนใกล้เคียงเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ และความเข้มแข็ง ความสามัคคี ของคนในชุมชน
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2.คนในชุมชนจังหวัดนครนายก สามารถใช้ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อให้เกิดมูลค่า เกิดอาชี พเสริ มใน
การประกอบอาชีพ สร้างรายได้ นาไปสู่ การลดความเหลี่อมล้ าในทางเศรษฐกิจ
3. นักเรี ยนเกิดความตระหนักรู ้ถึงความสาคัญในการคัดแยกขยะ และมีจิตสานึ กที่ดีในการดูแล
โรงเรี ยนและชุมชนให้มีความน่าอยูม่ ากยิง่ ขึ้น
ผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้อม:
1. เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นอย่างคุม้ ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
2.นักเรี ยนได้รับ ความรู ้ ในการผลิ ต และรู ้ จกั ชนิ ดของจุ ลินทรี ยท์ ี่ เกี่ ยวข้องในการผลิ ตน้ าหมัก
ชีวภาพจากขยะสดในครัวเรื อน ทาให้มีแนวคิดในการทาของเสี ยมาใช้ประโยชน์
3. นักเรี ยนได้รับตัวอย่างน้ าหมักชี วภาพสาหรับลดกลิ่ นเหม็น เพื่อทดลองใช้ในการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนให้ดีข้ ึน
รู ปภาพประกอบ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารจากห้ องเรี ยนสู่ ชุมชน

กิจกรรมที่ 2 การจัดทาแผนการจัดการขยะ และกาจัดมลพิษทางกลิ่นของขยะ
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