
โครงการบริการวิชาด้านการส่งเสริมอาชีพและการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

ปี
การศึกษา 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ผลผลิตของโครงการ รูปภาพกิจกรรม 

2562 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
“แนวทางการผลิตอาหาร
แปรรูปปลาสลิดที่พร้อมสู่
การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช)” ซ่ึงชุมชน 
ได้รับความรู้เก่ียวกับอาหาร
ปลอดภัยและแนวทางการ
ผลิตอาหารที่ดี ตาม
มาตรฐาน primary GMP 
โดยสามารถนำความรู้ไปใช้
ในการพัฒนาการผลิตของ
ตนเองได้ 

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการแปรรูป
ปลาสลิดที่เข้าร่วมอบรมได้รับ
ความรู้เก่ียวกับแนวทางการ
ผลิตอาหารแปรรูปจากปลา
สลิดที่พร้อมสู่ขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

2. เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา
ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านจุลชีววิทยาอาหารมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ อบรมให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการแปร
รูปปลาสลิด 

 

1. การพัฒนาบุคลากร 
• อาจารย์ได้นำความรู้และ

ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน 
แทรกโครงการเข้าไปในรายวิชา
เพื่อให้การเรียนการสอนได้มา
ประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์จริง 

• อาจารย์ได้ความรู้จากข้อคำถามใน
การให้บริการวิชาและอาจเกิด
งานวิจัยที่ต่อเน่ือง 

• การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปต่อ
ยอดเป็นผลงานทางวิชาการ 

2. การพัฒนานักศึกษา 
• เป็นการเตรียมความพร้อมของ

นักศึกษา นำประสบการณ์ที่ได้จาก
รายวิชามาประยุกต์ใช้ 

• ได้ฝึกการเป็นผู้สัมภาษณ์ ผู้เก็บ
ข้อมูลและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

3. ด้านการพัฒนาชุมชน/หน่วยงานที่
เข้ารับการบริการวิชาการ เช่น

 

 



เกษตรกรเลี้ยงปลา ผู้ประกอบการ
แปรรูปปลาสลิด 

• ได้ความรู้เก่ียวกับอาหารปลอดภัย 
แนวทางการผลิตอาหารที่ดี ตาม
แนวทาง primary GMP การแปร
รูปผลิตภัณฑ์อาหารที่เก่ียวข้องกับ
ปลาสลิดหรืออ่ืน ๆ 

 
 กิจกรรมคืนความรู้สู่ชุมชน 

“ปลาสลิดบางบ่อโมเดล 
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
โครงการวิจัยทั้งชุดโครงการด้าน
การเตรียมความพร้อมชุมชนในการ
ยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาตร์ปลาสลิดบางบ่อ ตั้งแต่
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจีไอ การ
เลี้ยง การแปรรูป กลไกการทำงาน
ในสนับสนุนการยื่นขอใช้ตราจีไอ 

1. การพัฒนาบุคลากร 
• อาจารย์ได้นำความรู้และ

ประสบการณ์จากากรให้บริการ
วิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน 
มีการบูรณาการโครงการเข้าไปใน
รายวิชา เพื่อให้การเรียนการสอน
ได้มาประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์
จริง 

 
2. ด้านการพัฒนาชุมชน/หน่วยงานที่

เข้ารับการบริการวิชาการ เช่น
เกษตรกรเลี้ยงปลา ผู้ประกอบการ
แปรรูปปลาสลิด 

 

 



• ได้ความรู้เก่ียวกับอาหารปลอดภัย 
แนวทางการผลิตอาหารที่ดีตาม
แนวทาง primary GMP การแปร
รูปผลิตภัณฑ์อาหารที่เก่ียวข้องกับ
ปลาสลิดหรืออ่ืน ๆ 

• ได้ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการ
เลี้ยงสัตว์น้ำ Safety Level และ 
GAP พร้อมทั้งแนวปฏิบัติการเลี้ยง
ปลาสลิดบางบ่อสู่มาตรฐาน SL 
และ GAP 

• ได้รับทราบและร่วมวิพากย์แผน
เตรียมความพร้อม ด้านการบริหาร
จัดการปลาสลิด จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อขับเคลื่อนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ปลาสลิดบางบ่อ 

 

 

ปี
การศึกษา 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ผลผลิตของโครงการ รูปภาพกิจกรรม  

2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่องผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปร
รูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ 

1. เพื่อยกระดับรายได้ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนโดยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลา
สลิดชนิดใหม่ที่ได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย 

2. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชอง
ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปให้

1. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยและรสชาติ 

2. ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษาที่
ยาวนานขึ้น 

3. ได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ 

 



ได้มาตรฐานและดึงดูด
ผู้บริโภค 

3. เพื่อสร้างช่องทางการตลาด
ให้กับผลิตภัณฑ์ปลาสลิด
แปรรูปชนิดใหม่ 

 กิจกรรมเวทีชุมชน“การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการขอ
ใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ปลาสลิดบางบ่อและการ
พัฒนาการเลี้ยงปลาสลิดให้
ได้มาตรฐานที่สอดคล้องตาม
ข้อกำหนด” (กลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงปลาสลิดชุมชนบาง
เมือง)  

1. ผู้เลี้ยงปลาสลิดที่เข้าร่วมได้
ความรู้และเกิดความสนใจใน
การพัฒนาบ่อเลี้ยง เพื่อให้ได้
มาตรฐานการเลี้ยงที่
สอดคล้องตามข้อ
กำหนดการขอใช้ตรา GI 

1. ด้านการพัฒนาชุมชน/หน่วยงานที่
เข้ารับบริการ 

• เกิดวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการ
มีมาตรฐานการเลี้ยงและขอใช้ตรา
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลาสลิดบาง
บ่อ 1 วิสาหกิจชุมชน 

• ได้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนสำหรับการขอใช้ตรา
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลาสลิดบาง
บ่อ 

 
 

 
 



 
 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้"
แนวทางการพัฒนาและ
การตลาดของผลิตภัณฑ์แปร
รูปปลาสลิด(วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรสรรพสิ่งสมุทร
ปลาการและวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มกะปิคลองด่านชุมชน 3 
สมุทรปลาการ   

1. สมาชิกในกลุ่มได้รับความรู้
และสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ยกระดับรายได้ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

1. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
• อาจารย์ได้ความรู้จากข้อคำถามใน

การให้บริการและอาจเกิดงานวิจัยที่
ต่อเน่ือง 

• การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปต่อ
ยอดเป็นผลงานวิชาการ 

2. ด้านการพัฒนาชุมชน/หน่วยงานที่
เข้ารับบริการ เช่น เกษตรกรเลี้ยง
ปลา ผู้ประกอบการแปรรูปปลา
สลิด 

• ได้ความรู้เก่ียวกับแนวทางการ
พัฒนาและการตลาดของผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากปลาสลิด เพื่อสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิด
ชนิดใหม่ที่เป็นที่ต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคเปาหมาย รวมทั้งเป็น
แนวทางในการสร้างช่องทางตลาด

 
 



ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาด
ออนไลน์ ซ่ึงเป็นช่องทางการตลาดที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่
มีการแพร่ระบาดชองโรคโควิท - 19 

 
 

 



 การสำรวจและจัดเก็บ
ฐานข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุใน
ชุมชนสำหรับใช้ในการ
วางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (บูรณาการกับการเรียน
การสอนรายวิชา CS3713 
การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ)   

1) พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ
และสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้าร่วม 
โครงการในชุมชนเป้าหมายให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น และ 2) เพื่อจัดทํา
โครงสร้างข้อมูลตามกรอบธรรมาภิ
บาลข้อมูลภาครัฐในด้านสุขภาพ
ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการใน
ชุมชนเป้าหมายอย่างเป็นระบบ 

1. ได้ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจสังคม
และสุขภาพ 
2. ได้แนวทางที่เพิ่มรายได้และการดูแล
สุขภาพ 
3. ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การวางแผน
จัดทำระบบดิจิทัล ที่ง่ายต่อการใช้งาน 
 

 
 

 
 



 
 โครงการบริการวิชาการที่

บูรณาการกับการเรียนการ
สอน“สมุนไพรเพื่อสุขภาพ”  

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เก่ียวกับ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพและ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการ
ประกอบอาชีพ / การดูแล
สุขภาพตนเอง 

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
เชื่อมโยงความรู้จากการ
ให้บริการวิชาการเข้ากับ
เน้ือหารายวิชา MS4023 
โครงงานพิเศษ 

1. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
• อาจารย์ได้พัฒนาการเรียนการสอน

ในรายวิชา MS4023 โครงงานพิเศษ 
2. ด้านการพัฒนานักศึกษา 
• นักศึกษาได้นำความรู้จากกิจกรรม

การให้บริการวิชาการเชื่อมโยงเข้า
กับการเรียนการสอนรายวิชา 
MS4023 โครงงานพิเศษ 

• ได้ฝึกการเป็นวิทยากรและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

3. ด้านการพัฒนาชุมชน/หน่วยงานที่
เข้ารับการบริการวิชาการผู้สูงอายุที่
ต้องการความรู้ด้านสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ 

 
 



• ได้ความรู้เก่ียวกับสมุนไพรเพื่อดูแล
สุขภาพ และสามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ดูแลสุขภาพหรือปรับเป็นอาชีพ
เสริมได้ 

 

 
 

 


