
OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ ๔  ต าบลระแหง  อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
วัน เดือน ปี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
๑. อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์   
๒. อาจารย์ ดร.สุนทรี  จีนธรรม  
๓. อาจารย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่  
๔. อาจารย์พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล    
๕. อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์ 
๖. อาจารย์ธัชชัย  อินทะสุข  
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

๑ พบตัวแทนจากผู้น าหมู่บ้าน เพื่ออธิบายโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการ เข้าใจสภาพหมู่บ้าน สิ่งส าคัญของหมู่บ้าน  

- ได้รับทราบข้อมูลที่ส าคัญว่า
ผู้ใหญ่บ้านของหมู่ 4 ได้ลาออก
จากต าแหน่ง และรอการแต่งตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่   
ทางพื้นที่จึงไม่สามารถให้ข้อมูล
เพิ่มเติมได้  
- พื้นที่ส าคัญของชาวบ้านหมู่ ๔ 
ระแหงคือ วัดบัวแก้วเกสร โดยมี
วัดบัวแก้วเกสรเป็นศูนย์รวมของ
ชาวบ้าน  

 
 
 

...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 
(..................................) 

ต ำแหน่ง ............................................... 
วันเดือนปีท่ีรายงาน ………../……………/…………….. 

 
 



OP.1 

 
รูปรายงานการลงพื้นที่ 

  
 

 

 

 

 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ ๔  ต าบลระแหง  อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
วัน เดือน ปี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
๑. อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์   
๒. อาจารย์ ดร.สุนทรี  จีนธรรม  
๓. อาจารย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่  
๔. อาจารย์พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล    
๕. อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์ 
๖. อาจารย์ธัชชัย  อินทะสุข  
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

๑ แสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านหมู่4 ท่านใหม่ที่มารับต าแหน่ง นัด
ประชุมกลุ่มย่อยจากตัวแทนชาวบ้านหมู่ 4 เพื่ออธิบายจุดประสงค์
ของการจัดโครงการ พูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน 
ส ารวจชุมชนและลงพื้นที่ชุมชน หมู่ ๔ ต าบลระแหง 

- ผู้ใหญ่บ้านท่านใหม่ชื่อ 
วิชัย อินทรประสิทธิ์ 
- ชาวบ้าน กลุ่มอสม. ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหา แนะน าสถานที่
ส าคัญของหมู่บ้าน คือตลาด๑๐๐ปี
ระแหง มีร้านอาหารชื่อดังหลาย
ร้านในตลาดร้อยปี แต่ยังไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี 
- ปัญหาของชาวบ้านส่วนใหญ่คือ
การขาดการรวมกลุ่ม ปัญหา
เศรษฐกิจ  
 

 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(..................................) 

ต ำแหน่ง ............................................... 
วันเดือนปีที่รายงาน ………../……………/…………….. 
 

 
 



OP.1 

 
รูปรายงานการลงพ้ืนที ่

 

 

 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ ๔  ต าบลระแหง  อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
วัน เดือน ป ี๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
๑. อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์   
๒. อาจารย์ ดร.สุนทรี  จีนธรรม  
๓. อาจารย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่  
๔. อาจารย์พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล    
๕. อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์ 
๖. อาจารย์ธัชชัย  อินทะสุข  
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

๑ ประชุมเตรียมการส าหรับการลงพื้นที่ จัดเวทีพูดคุยเพื่อสร้าง
ความเข้าใจกับชุมชนและเก็บข้อมูลคนในชุมชน จัดท า 
SWOT ของชุมชน 

- ความเป็นมาของชุมชน จุด
แข็ง จุดเด่น จุดอ่อน ปัญหา
และอุปสรรคหลักของชุมชน 
ผลิตภัณท์ชุมชน 

 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(..................................) 

ต ำแหน่ง ............................................... 
วันเดือนปีที่รายงาน ………../……………/…………….. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



OP.1 

รูปรายงานการลงพื้นที่ 
 

 
 
 
 



OP.1 

 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ ๔  ต าบลระแหง  อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
วัน เดือน ปี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
๑. อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์   
๒. อาจารย์ ดร.สุนทรี  จีนธรรม  
๓. อาจารย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่  
๔. อาจารย์พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล    
๕. อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์ 
๖. อาจารย์ธัชชัย  อินทะสุข  
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

๑ จัดเวทีพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนและเก็บข้อมูลคน
ในชุมชน เก็บแบบสอบถาม จัดท าแผนที่เดินดิน กิจกรรมรอบ
ปีชุมชน  

-  กิจกรรมรอบปีชุมชน 
- ความเปลี่ยนแปลงชุมชน 
- แผนที่เดินดิน  
- แบบสอบถามครัวเรือน 

 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(..................................) 

ต ำแหน่ง ............................................... 
วันเดือนปีที่รายงาน ………../……………/…………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OP.1 

รูปรายงานการลงพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OP.1 

 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ ๔  ต าบลระแหง  อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
วัน เดือน ปี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
๑. อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์   
๒. อาจารย์ ดร.สุนทรี  จีนธรรม  
๓. อาจารย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่  
๔. อาจารย์พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล    
๕. อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์ 
๖. อาจารย์ธัชชัย  อินทะสุข  
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

๑ ประชุมเตรียมงานเพื่อนัดพบครัวเรือนเป้าหมาย พบครัวเรือน
เป้าหมาย จัดท าปฏิทินอาชีพ โอ่งชีวิต   

- โอ่งชีวิต 
- ผลิตภัณฑ์กลุ่ม  

 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(..................................) 

ต ำแหน่ง ............................................... 
วันเดือนปีที่รายงาน ………../……………/…………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OP.1 

รูปรายงานการลงพื้นที่ 
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