
OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวอมตา อุตมะ   หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1.ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน   อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2.อาจารย์อมตา อุตมะ   อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3.อาจารย์ ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4.อาจารย์พชรกม กลั่นบุศย์  อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่  
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม  ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

  1. พบประธานชุมชน หมู่บ้าน หมู่ 15 สามัคคี ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือ 
- แนะน าผู้ที่จะลงพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมให้กลับ
หัวหน้าชุมชน 
- ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ 
และกิจกรรมต่างๆ กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอข้อมูลพื้นฐาน / สภาพทั่วไปของ  

รายช่ือบุคคลที่ประสานเพื่อขอข้อมูล
พื้นฐานหมู่บ้าน 
1.นายชัยชนะ ผาค า 
- ต าแหน่งประธานชุมชน หมู่บ้าน หมู่ 15 
สามัคคี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 
- เบอร์ติดต่อ : 081-8202376 
2. นายกมลาศ ทองมา 
- ต าแหน่งรองประธานชุมชน หมู่บ้าน หมู่ 
15 สามัคคี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 
 -เบอร์ติดต่อ : 062-7474624 
3. นางจิตติภัสร์ กุณรัตอิสรากุล 
- ต าแหน่งประธานสตรีชุมชน หมู่บ้าน หมู่ 
15 สามัคคี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 
- เบอร์ติดต่อ : 089- 8116953 

 
 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(.....น.ส.อมตา อุตมะ.............) 

ต าแหน่ง .......อาจารย์............................ 
วันเดือนปีที่รายงาน …28../…พ.ย.…/…2561…. 

 



OP.1 

แนบภาพกิจกรรมชุมชนหมู่15สามัคคี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
  
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาวอมตา อุตมะ   หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 
รายชื่อคณาจารย์และบุคลากรที่ลงพื้นที่ 
1.ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน   อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2.อาจารย์อมตา อุตมะ   อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3.อาจารย์ ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4.อาจารย์พชรกม กลั่นบุศย์  อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
5.อาจารย์อรวรรณ ช านาญพุดซา  อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
6.อาจารย์ชลลดา พละราช  อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
7.อาจารย์ขวัญแข สงัดวงศ์  อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
8.อาจารย์จินต์จุฑา ข าทอง  อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
9.อาจารย์ลัดดาวัลย์ กงพลี  อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
10.นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล  เจ้าหน้าที่ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
หมายเหตุ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามเอกสารแนบ  

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่  
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม  ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

  1. - พบและสร้างความรู้จักกับประชาชนในชุมชนเพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และ สัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้น าชุมชน  

ข้อมูลพ้ืนฐาน / สภาพทั่วไปของชุมชนหมู่ 
15 สามัคคี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี  
(เอกสารแนบหมายเลข OP.1 - 1) 

2. - เดินส ารวจสภาพภูมิประเทศ เยี่ยมชม ถ่ายภาพ
สถานที่ส าคัญในชุมชน 

- สถานที่ส าคัญของชุมชน 
- สภาพภูมิประเทศ 
- แผนที่เดินดิน 
(เอกสารแนบหมายเลข OP.1- 2) 

 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(.....น.ส.อมตา อุตมะ.............) 

ต าแหน่ง .......อาจารย์............................ 
วันเดือนปีที่รายงาน …11../…ธ.ค..…/…2561…. 
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ภาพกิจกรรมสร้างความรู้จักกับประชาชนใน ชุมชนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการชุมชนหมู่15
สามัคคี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาวอมตา อุตมะ   หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 
1.ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน   อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2.อาจารย์อมตา อุตมะ   อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3.อาจารย์ ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4.อาจารย์ ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์ อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
5..อาจารย์ชลลดา พละราช  อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
6.นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล  เจ้าหน้าที่ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
หมายเหตุ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามเอกสารแนบ  

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่  
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม  ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

  1. สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชนและ
ประชาชนเกี่ยวกับ  
 -บริบทของชุมชน 
 -ประเด็นปัญหาชุมชน 
- วิเคราะห์ศักญภาพ และค้นหา
ศักยภาพของชุมชน 

ประเด็นสภาพบริบทชุมชน 
- ประชากรมีจ านวน 2531 คน 
- จ านวนครัวเรือน 758 ครัวเรือน 
- พ้ืนที่อยู่อาศัย 2.39 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
      โซนชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 
      โซนชุมชนเก่า (ซอยน้ าหวาน)  
      โซนซอยเทพกุญชร 44/1 (โซนที่ท านา) 
- ลักษณะของประชากรเป็นชุมชนเมือง 
- ประชากรส่วนใหญ่ เป็นประชากรที่มาจากต่างถิ่นมาย้าย
เพ่ือประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆ 
และกลุ่มคนที่มาเช้าพ้ืนที่เพ่ือท านาและการเกษตร 
ประเด็นปัญหาชุมชน 
- ปัญหาการจัดการขยะ 
- ปัญหาน้ าไม่เพียงพอ และคุณภาพน้ าเนื่องจากชุมชนใช้น้ า
บาดาล พบว่าน้ าขุ่น ด า และเป็นสนิม  
ศักยภาพของชุมชน 
- มีการรวมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เช่น มีลานกิจกรรม
ส าหรับออกก าลังกาย 
- มีกลุ่มสตรีในชุมชนมีความสนใจในการสร้างผลิตชุมชน และ
สร้างอาชีพเสริม เช่น การเพาะเห็ด การท าของช าร่วย  
ด้านการปกครอง 
- ผู้น า คือ ประธายชุมชนมีศักยภาพและมีเครือข่ายในการ
ท างาน โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลท่าโขลง 
- มีกฎ และกติการของชุมชน 



OP.1 

ด้านสังคม 
- คนในชุมชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
- มีความสนในในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- อาชีพหลักของชุมชน คือ พนังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
พนักงานบริษัท  
- ภายในชุมชนมีบริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็ก  

2. พบครัวเรือนเป้าหมายและส ารวจ
ข้อมูลครัวเรือน จ านวน  12 
ครัวเรือน 

รายช่ือครัวเรือนเป้าหมาย 
1. นางหนุนทรัพย์ เชิงชั้น 
2. นางประไพ ศรีปทุม 
3. นางนิยม สมส่วย 
 (เอกสารแนบหมายเลข OP.1- 3) 

 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(.....น.ส.อมตา อุตมะ.............) 

ต าแหน่ง .......อาจารย์............................ 
วันเดือนปีที่รายงาน …15../…ธ.ค..…/…2561…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP.1 

 ภาพกิจกรรมศึกษาบริบทของชุมชนประเด็นปัญหาชุมชน ชุมชนหมู่15สามัคคี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 

              
                  ปัญหาขยะในชุมชน      แท๊งน้ าบาดาล 
 
 
ภาพพบครัวเรือนเป้าหมายและส ารวจข้อมูลครัวเรือน จ านวน  12 ครัวเรือน ชุมชนหมู่15สามัคคี 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
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OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาวอมตา อุตมะ   หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันที่ 12 มกราคม 2562 
1.ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน   อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2.อาจารย์อมตา อุตมะ   อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3.อาจารย์ ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4.อาจารย์ ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์ อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
5..อาจารย์ชลลดา พละราช  อาจารย์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
6.นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล  เจ้าหน้าที่ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
หมายเหตุ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามเอกสารแนบ  

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่  
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม  ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

  1. ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับชุมชน 
และสอบถามความต้องการของ
ชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชน ในงานวัน
เด็ก วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 

 ความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน 
- ด้านอาชีพ ชมชนต้องการให้พัฒนาด้านอาชีพเสริมให้กลับ
กลุ่มสตรีที่เป็นแม่บ้าน และผู้สูงอายุในชุมชน  
- ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนต้องการช่วยจัดการขยะในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 
...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(.....น.ส.อมตา อุตมะ.............) 

ต าแหน่ง .......อาจารย์............................ 
วันเดือนปีที่รายงาน …12../…ม.ค...…/…2562…. 
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ภาพกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับชุมชน และสอบถามความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน 
ของโครงการชุมชนหมู่15สามัคคี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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