
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรร่วมกับส่วนราชการ อปท. ชุมชน ที่เก่ียวข้อง ร่วมก าหนดพื้นที่

เป้าหมายในการพัฒนา ในการด าเนินงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี้ 
1. เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล และกลุ่มร่วมวางแผนก าหนดวัน เวลา สถานที่อบรม ผู้เข้าอบรม 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ในการท าหัวเชื้อปุ๋ย

จุลินทรีย์ชีวภาพให้กับสมาชิกของกลุ่ม 
3. เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้หัวเชื้อปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ 
4. เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลและมหาวิทยาลัย ติดตามประเมินหลังการอบรม 
 

1. กิจกรรม : จัดอบรมการท าหัวเชื้อปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ   
 

2. วันที่ : 7 ธันวาคม 2561  
 

3. สถานที ่: หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 
 

4. เวลา : 08.30- 16.00 น. 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 8 
 

6. เนื้อหาโดยย่อ 
 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าหัวเชื้อปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ เพ่ือส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต โดยเรียนเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการท าหัวเชื้อปุ๋ย
จุลินทรีย์ชีวภาพ และฝึกปฏิบัติ เพ่ือเป็นการพัฒนา และสร้างรายได้ ให้กับชุมชน 
 

7. รูปภาพ 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรร่วมกับส่วนราชการ อปท. ชุมชน ที่เก่ียวข้อง ร่วมก าหนดพื้นที่
เป้าหมายในการพัฒนา ในการด าเนินงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1. เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล และกลุ่มร่วมวางแผนก าหนดวัน เวลา สถานที่อบรม ผู้เข้าอบรม 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ในการท าปุ๋ยคอกลดการใช้

สารเคมีให้กับสมาชิกของกลุ่ม 
3. เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ปุ๋ยคอกลดการใช้สารเคมี 
4. เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลและมหาวิทยาลัย ติดตามประเมินหลังการอบรม 
5. เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลบรรจุโครงการท าปุ๋ยคอกลดการใช้สารเคมีไว้ในแผนพัฒนา 

 

1. กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการท าปุ๋ยคอกลดการใช้สารเคมี 
2. วันที่ : 21 ธันวาคม 2561  
3. สถานที ่: หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ต.นิคมทุ่งโพธ์ทะเล อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 
4. เวลา : 08.30- 16.00 น. 
5. กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 8 
6. เนื้อหาโดยย่อ 
 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าปุ๋ยคอกลดการใช้สารเคมี เพ่ือส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต โดยเรียนเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการท าปุ๋ยคอก และฝึก
ปฏิบัติ เพ่ือเป็นการพัฒนา และสร้างรายได้ ให้กับชุมชน 
7. รูปภาพ 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรร่วมกับส่วนราชการ อปท. ชุมชน ที่เก่ียวข้อง ร่วมก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมายในการพัฒนา ในการด าเนินงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1. เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล และกลุ่มร่วมวางแผนก าหนดวัน เวลา สถานที่อบรม ผู้เข้าอบรม 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ในการท าปุ๋ยหมักแบบไม่

พลิกกลับกองให้กับสมาชิกของกลุ่ม 
3. เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง 
4. เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลและมหาวิทยาลัย ติดตามประเมินหลังการอบรม 
5. เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลบรรจุโครงการท าปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองไว้ในแผนพัฒนาและ

ขยายผลไปสู่โรงเรียน 
 

1. กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการท าปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง 
2. วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562  
3. สถานที ่: หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 
4. เวลา : 08.00- 16.30 น. 
5. กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 8 
6. เนื้อหาโดยย่อ 
 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ให้แก่เกษตรกรในการปรับปรุงบ ารุงดินและลดการใช้ปุ๋ยเคมี รวมทั้งส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต โดยเรียนเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการท าปุ๋ยคอก และฝึกปฏิบัติ เพ่ือ
เป็นการพัฒนา และสร้างรายได้ ให้กับชุมชน 
7. รูปภาพ 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชนระหาน 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรร่วมกับส่วนราชการ อปท. ชุมชน ที่เก่ียวข้อง ร่วมก าหนดพื้นที่

เป้าหมายในการพัฒนา ในการด าเนินงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี้ 
1. เทศบาลต าบลระหานและกลุ่มร่วมวางแผนก าหนดวัน เวลา สถานที่อบรม ผู้เข้าอบรม 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ในการใช้เครื่องอบแห้งและ

เครื่องปิดผนึกสุญญากาศให้กับสมาชิกของกลุ่ม 
3. เทศบาลต าบลระหานและมหาวิทยาลัย ติดตามผลการด าเนินงานหลังจากอบรมให้ความรู้ 

 
1. กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องอบแห้งและเครื่องปิดผนึกสุญญากาศ 
 

2. วันที่ : 16 มกราคม 2562  
 

3. สถานที ่: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
 

4. เวลา : 08.30- 16.00 น. 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วยระหาน 
 

6. เนื้อหาโดยย่อ 
 เป็นการส่งเสริมการผลิตเพ่ิมเติมตามศักยภาพของกลุ่มที่มีอยู่แล้ว โดยทางทีมงานของมหาวิทยาลัยได้
ท าการพัฒนา ซ่อมแซม สอนการใช้เครื่อง พัฒนารูปแบบ และอบรมใช้ทางกลุ่มฯ คือ  

1. การผลิตผงแป้งกล้วยจากโดมพลังงานแสงอาทิตย์จากโดมที่ได้รับการส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฎก าแพงเพชรในโครงการก่อนหน้านี้แล้ว 

2. การผลิตโดยการใช้โดยการตู้อบลมร้อนซึงทางกลุ่มได้รับมาจากหน่วยงานภายนอก และยังไม่ได้รับ
การพัฒนาให้น ามาใช้ได้จริง 
 

7. รูปภาพ 

 
 

 
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่น
ดว้ยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชนระหาน 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรร่วมกับส่วนราชการ อปท. ชุมชน ที่เก่ียวข้อง ร่วมก าหนดพื้นที่

เป้าหมายในการพัฒนา ในการด าเนินงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี้ 
1. เทศบาลต าบลระหานและกลุ่มร่วมวางแผนก าหนดวัน เวลา สถานที่อบรม ผู้เข้าอบรม 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ในการท าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

จากวัตถุดิบแป้งกล้วยให้กับสมาชิกของกลุ่ม 
3. เทศบาลต าบลระหาน มหาวิทยาลัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันจัดท าช่องทางการตลาด และรับ

ซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
4. เทศบาลต าบลระหานและมหาวิทยาลัย ติดตามผลการด าเนินงานหลังจากอบรมให้ความรู้ 

 
1. กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากวัตถุดิบแป้งกล้วย 
 

2. วันที่ : 9-10 กุมภาพันธ์ 2562  
 

3. สถานที ่: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
 

4. เวลา : 08.30- 16.00 น. 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วยระหาน 
 

6. เนื้อหาโดยย่อ 
 จากการลงพ้ืนที่ให้บริการวิชาการท่ีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยน้ าว้าแปลงใหญ่ ต าบลระหาน อ าเภอบึง
สามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มีการผลิตกล้วยน้ าว้าจ านวน 60 กว่าราย และสามารถผลิตกล้วยน้ าว้าสด
ได้มากที่สุดถึงวันละ 2000 กิโลกรัม ท าให้ราคาตกต่ าเหลือประมาณกิโลกรัมละ 5  บาท มีการเลิกปลูกกล้วย
น้ าว้า และออกจากกลุ่มวิสาหกิจนี้ไปปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 50 กว่าราย ทางกลุมจึงแก้ไขโดยการแปรรูป
เป็นกล้วยฉาบที่มีลักษณะบางเป็นพิเศษ ซึ่งสามารถแปรรูปได้สูงสุดประมาณวันละ 150 กิโลกรัม ดังนั้นเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมมูลค่ากล้วยสด เพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย และเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่ม จึงน าเอาปัญหาของกลุ่มมา
พัฒนาเป็นโจทย์ในการพัฒนาการผลิตแป้งกล้วยคุณภาพสูง เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์จ าหน่ายให่กับผู้ผลิตเบอเกอรี 
โดยตั้งเป้าหมายให้มีก าลังการผลิตของกลุ่มเพ่ิมขึ้นอีก 100 กิโลกรัม และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ เป็น
งานวิจัยพื้นฐาน และเผยแพร่ต่อไป 
 

7. รูปภาพ 

 
 

 
     

     
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชนบ้านพุสะแก 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรร่วมกับส่วนราชการ อปท. ชุมชน ที่เก่ียวข้อง ร่วมก าหนดพื้นที่

เป้าหมายในการพัฒนา ในการด าเนินงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี้ 
1. อบต.วังหิน และกลุ่มร่วมวางแผนก าหนดวัน เวลา สถานที่อบรม ผู้เข้าอบรม 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ในการท าน้ ายา

เอนกประสงค์จากน้ ามะนาวให้กับสมาชิกของกลุ่ม 
3. อบต.วังหิน ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้อย่างจริงจังและขยายไปในพ้ืนที่อ่ืน 

 

1. กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการท าน้ ายาเอนกประสงค์จากน้ ามะนาว 
 

2. วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 
 

3. สถานที ่: หมู่ที่ 11 บ้านพุสะแก ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 
 

4. เวลา : 08.30- 16.00 น. 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนบ้านพุสะแก หมู่ที่ 11 
 

6. เนื้อหาโดยย่อ 
 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าน้ ายาเอนกประสงค์จากน้ ามะนาว เพ่ือส่งเสริมการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต โดยเรียนเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการท าปุ๋ยคอก และ
ฝึกปฏิบัติ เพ่ือเป็นการพัฒนา และสร้างรายได้ ให้กับชุมชน 
 

7. รูปภาพ 

   
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชนบ้านพุสะแก 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรร่วมกับส่วนราชการ อปท. ชุมชน ที่เก่ียวข้อง ร่วมก าหนดพื้นที่

เป้าหมายในการพัฒนา ในการด าเนินงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี้ 
1. อบต.วังหิน และกลุ่มร่วมวางแผนก าหนดวัน เวลา สถานที่อบรม ผู้เข้าอบรม 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ในการท าปุ๋ยคอกลดการใช้

สารเคมีให้กับสมาชิกของกลุ่ม 
3. อบต.วังหิน ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ปุ๋ยคอกลดการใช้สารเคมี 
4. อบต.วังหิน วางแผนหาสถานที่จ าหน่ายบริเวณใกล้เคียงกับท่ีตั้งของ อบต. 

 
1. กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการท าปุ๋ยคอกลดการใช้สารเคมี 
 

2. วันที่ : 25 ธันวาคม 2561  
 

3. สถานที ่: หมู่ที่ 11 บ้านพุสะแก ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 
 

4. เวลา : 08.30- 16.00 น. 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนบ้านพุสะแก หมู่ที่ 11 
 

6. เนื้อหาโดยย่อ 
 เป็นการลงพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมาย โดยส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ และนักศึกษาโปรแกรม
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมบูรณาการองค์ความรู้กับรายวิชาการประเมินผลโครงการ โดยลงพัฒนา
พ้ืนที่ ณ บ้านพุสะแก ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก การลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ได้ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มพัฒนา
อาชีพบ้านพุสะแก และการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ การผลิตปุ๋ยจากมูลวัว ซึ่งเป็นไปตามแผนการพัฒนาที่ได้คิด
ร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย อบต. ผู้น าชุมชน และประชาชน 
 

7. รูปภาพ 

 
 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชนบ้านพุสะแก 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรร่วมกับส่วนราชการ อปท. ชุมชน ที่เก่ียวข้อง ร่วมก าหนดพื้นที่

เป้าหมายในการพัฒนา ในการด าเนินงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี้ 
1. อบต.วังหิน และกลุ่มร่วมวางแผนก าหนดวัน เวลา สถานที่อบรม ผู้เข้าอบรม 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ปริมาณมากแบบไม่พลิกกองให้กับสมาชิกของกลุ่ม 
3. อบต.วังหิน ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกอง 
4. อบต.วังหิน วางแผนหาสถานที่จ าหน่ายบริเวณใกล้เคียงกับท่ีตั้งของ อบต. 

 
1. โครงการบริการวิชาการ....แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท........ 

2. เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกอง 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนบ้านพุสะแก หมู่ที่ 11 

4. วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562  
 

5. สถานที ่: หมู่ที่ 11 บ้านพุสะแก ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 
 
 

6. เนื้อหาโดยย่อ 
 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้   
แก่เกษตรกรในการปรับปรุงบ ารุงดินและลดการใช้ปุ๋ยเคมี รวมทั้งเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดย
เรียนเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกองคอก และ ฝึกปฏิบัติ
เพ่ือเป็นการพัฒนา และสร้างรายได้ ให้กับชุมชน 
 
7. รูปภาพ 

 

 

 
 
    


