
OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 

ชื่อบ:าน/ชุมชนท่ีลงพ้ืนท่ี นวนครวิลล,า-แฟลต หมู,ที่ 13 ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อผู:รับผิดชอบ อาจารยGสรุินทรG  อุ,นแสน หนAวยงาน คณะวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี 

วัน เดือน ปD พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ.2562 

รายชื่อคณาจารยHท่ีรAวมลงพ้ืนท่ี 

1. อาจารยGเศรษฐพงศG วงษGอินทรG 

2. อาจารยGปUณณรัตนG วงศGพัฒนานิภาส 

3. อาจารยGอรรถพร ธนูเพ็ชรG 

4. อาจารยGสุรินทรG  อุ,นแสน 

ผลการลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

ลำดับ

ท่ี 

วัน เดือน ปD รายละเอียดกิจกรรม ข:อมูลสำคัญท่ีได:รับ 

1 11 พ.ค. 2562 - ประชุมช้ีแจงแนวทางการ

ดำเนินโครงการเพื่อแก]ไขปUญหา

ความยากจนฯ 

- จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ 

รายละเอียดแนวทางการดำเนินโครงการ

ร,วมกับชุมชน ข้ันตอนการดำเนินงาน 

และตารางกำหนดการดำเนินกจิกรรม

ต,าง ๆ เน]นกิจกรรมที่พฒันาความรู]และ

ทักษะด]านการสร]างวิสาหกิจชุมชนและ

การพัฒนาผลิตภัณฑGในชุมชน 

2 18 พ.ค. 2562 อบรม หัวข]อ 

- วิสาหกจิชุมชนกับการพฒันา

ชุมชนที่ย่ังยืน 

- รูปแบบของวิสาหกจิชุมชนเพือ่

การพัฒนา 

- ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย หลกัการ 

วัตถุประสงคGของวิสาหกิจชุมชน ข้ันตอน

การข้ึนทะเบียนวิสาหกจิชุมชน การ

จัดเตรียมรายละเอียดสำหรบัข้ึนทะเบียน

วิสาหกจิชุมชน รปูแบบของวิสาหกจิ

ชุมชน และการบริหารงานวิสาหกจิชุมชน 

- ระดมความคิดเหน็จากชาวบ]านเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑGของชุมชนที่ต]องการพัฒนาต,อ

ยอดและจัดทำร,างเอกสารวิสาหกิจชุมชน 

นวนครวิลล,า-แฟลต ซึ่งประกอบด]วย 

พนัธกิจ วัตถุประสงคG หลกัการและ

เหตุผล โครงสร]างการบรหิาร และ 

กฎระเบียบข]อบังคับ 



OP.1 

ลำดับ

ท่ี 

วัน เดือน ปD รายละเอียดกิจกรรม ข:อมูลสำคัญท่ีได:รับ 

3 19 พ.ค. 2562 ศึกษาดูงานวิสาหกจิชุมชน

ต]นแบบ ดังน้ี 

- วิสาหกจิชุมชนเกษตร

ปลอดภัยตำบลคลองห]า 

- วิสาหกจิชุมชนแปรรูปสมุนไพร

พัฒนาก]าวหน]า  

หมู,ที่ 3 ตำบลคลองหก 

ศึกษา เรียนรู]การทำวิสาหกจิชุมชนจาก

กลุ,มวิสาหกจิตัวอย,างระดับดีและดีเย่ียม 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู]เกี่ยวกบั การ

บรหิารจัดการวิสาหกจิชุมชน การเตรียม

ความพร]อมเพื่อจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน การ

พัฒนาต,อยอดผลิตภัณฑGสู,การสร]างอาชีพ

เสริมหรืออาชีพหลกัในชุมชนและการ

ผลิตวัตถุดิบในชุมชน 

4 25-26 พ.ค. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข]อ 

- เทคนิคการปลกูพืชเชิงเด่ียวใน

พื้นที่จำกัด 

- การผลิตแชมพสูมุนไพรและ

ผลิตภัณฑGเสริมความงาม 

- การวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑG

สมุนไพรเสริมความงาม 

ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู]และฝlกปฏิบัติ 

การปลูกสมุนไพรในพื้นที่จำกัด การทำ

ผลิตภัณฑGสมุนไพร ได]แก, ครีมขีดผิว ครีม

อาบน้ำ และครมีทาหน]า และตัวอย,าง

กรณีศึกษางานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑG

สมุนไพรเสริมความงาม เพื่อนำความรู]ที่

ได]รับไปพฒันาและต,อยอดผลิตภัณฑG

สมุนไพรเสริมความงามของกลุ,มวิสาหกจิ

ชุมชน 

5 1 มิ.ย. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข]อ 

- การทำตลาดในยุค 4.0 

- การพฒันา E-Business 

สำหรับวิสาหกจิชุมชน 

ศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู]เกี่ยวกบัการทำ

ตลาดในปUจจุบัน รปูแบบการตลาด และ

การทำ E-Business สำหรับวิสาหกิจ

ชุมชน โดยมีการจัดทำแผนการ

ดำเนินงานสำหรบัการประชาสัมพันธG

และการตลาด เพื่อเผยแพร,และจำหน,าย

ผลิตภัณฑGของกลุ,ม ได]แก, สมุนไพรเสริม

ความงาม และ ไข,เค็ม  

6 9 มิ.ย. 2562 นำเสนอการดำเนินงานวิสาหกิจ

ชุมชนนวนครวิลล,า-แฟลต 

อภิปรายร,วมกันเกี่ยวกบัการดำเนินงาน

จัดต้ังวิสาหกิจชุมชนในช,วงทีผ่,านมา เพื่อ

หาแนวทางการพัฒนาหรือแก]ไขปUญหา

ต,าง ๆ ร,วมกัน และการจัดทำเอกสารขอ

ข้ึนทะเบียนวิสาหกจิชุมชนฉบับสมบูรณG 



OP.1 

ลำดับ

ท่ี 

วัน เดือน ปD รายละเอียดกิจกรรม ข:อมูลสำคัญท่ีได:รับ 

7 11 มิ.ย. 2562 ประชุมปรกึษาหารือสรุป 

ผลการดำเนินงานและ 

แนวทางการพฒันาต,อยอด 

อภิปรายร,วมกันเพือ่สรุปโครงการและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู]เกี่ยวกับการดำเนินงาน

โครงการ ความต]องการพัฒนา ปUญหา 

อุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อให]

โครงการมีความต,อเน่ืองและชุมชน

สามารถจัดต้ังวิสาหกจิชุมชน 
 

 

 

...............................................  ลงช่ือผู:รายงาน 

   (อาจารยGสุรินทรG  อุ,นแสน) 

                   ตำแหน,ง  อาจารยG 

             วันเดือนปyท่ีรายงาน 13/6/62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP.1 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

ภาพท่ี 1 ประธานชุมชนกล,าวต]อนรบัคณะผู]ดำเนินโครงการ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การลงทะเบียนเข]าร,วมกิจกรรม 



OP.1 

 

ภาพท่ี 3 การอบรมให]ความรู]เรื่องวิสาหกจิุชมชน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 การอบรมให]ความรู]เรื่องวิสาหกจิุชมชน 

 



OP.1 

 

ภาพท่ี 4 การระดมความคิดจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 การระดมความคิดจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน 

 

 



OP.1 

 

ภาพท่ี 6 ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยคลองห]า ตำบลคลองห]า อำเภอคลองหลวง จงัหวัด

ปทุมธานี 

 

 

 

  

ภาพท่ี 7 วิทยากรบรรยายให]ความรู]การดำเนินงานวิสาหกจิชุมชน 

 



OP.1 

  

ภาพท่ี 8 การจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำครีมอาบน้ำสมุนไพร 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 การผสมครมีอาบน้ำสมุนไพร 

 



OP.1 

 

ภาพท่ี 10 ศึกษาการจัดทำผลิตภัณฑGสมุนไพร 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 ผลิตภัณฑGสมุนไพรและวัตถุดิบ 

 

 



OP.1 

 

ภาพท่ี 12 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดสำหรับวิสาหกจิชุมชน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดสำหรับวิสาหกจิชุมชน 

 

 

 

 

 



OP.1 

 

ภาพท่ี 14 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดสำหรับวิสาหกจิชุมชน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดสำหรับวิสาหกจิชุมชน 



OP.1 

 

ภาพท่ี 16 การประเมินกจิกรรม 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 อภิปรายและเปลี่ยนการดำเนินโครงการ 

 

 

 

 

 



OP.1 

 

ภาพท่ี 18 ผู]เข]าร,วมกจิกรรม 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 ผู]เข]าร,วมกจิกรรม 



OP.1 

 

ภาพท่ี 20 ผู]เข]าร,วมกจิกรรม 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21 ผู]เข]าร,วมกจิกรรม 

 



OP.1 

 

ภาพท่ี 22 ผู]เข]าร,วมกจิกรรม 

 


