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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 
คณะ/หน่วยงำน   ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  
ข้อมูลโครงกำรหลัก ชื่อ โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชน
ท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน  
1. ชื่อกิจกรรม โครงกำรอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพำะเห็ดน้ำงฟ้ำภูฐำนเพื่อเสริมพลังและ
ยกระดับรำยได้ชุมชนหมู่ 4 บ้ำนคลองบำงโพธิ์ ต ำบลคูขวำง อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี 
2. หลักกำรและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปฏิบัติพันธกิจที่สนองต่อปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือ
ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน       
ให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพ่ือท้องถิ่น
ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย  
โดยมีกระบวนการหรือวิธีการ มีนโยบายสนับสนุน มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
และสังคม ซึ่งเป็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สังคม ท าหน้าที่
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยการออกแบบการท างาน
เพ่ือสร้างกลไกเชิงระบบที่เชื่อมงานประกันคุณภาพองค์กรกับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้มีการสานพลังจากทุก
คณะร่วมกับองค์กรภาคี มีการยกระดับคุณภาพงานวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม และเกิดการพัฒนาระบบการ
รับรองคุณภาพงานวิชาการเพ่ือสังคม  
   ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงได้ก าหนดแนวทางการท างานที่ มุ่งเน้นการท างาน
บริการวิชาการรับใช้สังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการท างาน ประสานงาน และด าเนินโครงการตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านงานบริการวิชาการ โดยในปี 2561 นี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงาน
ด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้ว โดยความร่วมมือกันของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จากการลงพ้ืนที่ส ารวจในระยะแรก
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชนและสิ่งที่ชุมชนต้องการรับการพัฒนา ณ ชุมชนหมู่ 4 บ้าน
คลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  ท าให้ทราบว่าเป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนได้ท า
การเกษตรกรรมมาตั้งแต่เดิมแล้ว และมีความต้องการเสริมทักษะอาชีพการเพาะเห็ ดนางฟ้าภูฐานเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงจุดน าไปสู่การแก้ปัญหาความ

กนผ.04 
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 



2 

ยากจนอย่างยั่งยืน ดังนั้น ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการจึงจัดท าโครงการอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเห็ดน้างฟ้าภูฐานเพ่ือเสริมพลังและยกระดับรายได้ชุมชนหมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคู
ขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับของโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน    
 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะกับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
2) เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนให้เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง 
3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ด้านวิชาชีพ 
4) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน 

  
4. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
            ประชาชนหมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 
5. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

- มกราคม 2562 ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชนและสิ่งที่ชุมชนต้องการรับการพัฒนา 
- กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษาพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานของชุมชน

หมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
- มีนาคม ถึง เมษายน 2562 สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานในระยะทดลองตลาดโดยบูรณา

การกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นและประชาชนในชุมชนหมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง อ าเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และน าผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความส าเร็จด้านการเพาะเห็ด 

- พฤษภาคม 2562 ติดตามผลและวิเคราะห์ต้นทุน จุดคุ้มทุน รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการด าเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 

- มิถุนายน 2562 สรุปผลการด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ในระยะที่สอง 
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6.  งบประมำณ  
 งบประมำณ          

 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.    
 

รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพำะเห็ดน้ำงฟ้ำภูฐำนเพื่อ
เสริมพลังและยกระดับรำยได้ชุมชนหมู่ 4 บ้ำนคลองบำงโพธิ์ ต ำบลคูขวำง อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธำนี 

รำยกำร 
งบประมำณที่ 

เสนอขอ  
(บำท) 

1. ค่าใช้สอย 
1.1 ค่าอาหาร (25 คน คนละ 120 บาท จ านวน 10 วัน) 
1.2 ค่าอาหารว่าง (25 คน คนละ 35 บาท 2 มื้อ จ านวน 10 วัน) 
1.3 ค่าถ่ายเอกสาร 
1.4 ค่าจัดท าเล่มรายงาน 
1.5 ค่าจ้างจัดท าป้ายโครงการ 
1.6 ค่าใช้สอยในการน าผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มเห็ดป้านา หมู่ 6  

ต าบลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
1.6.1 ค่าเช่ารถ ไม่เกิน 300 กิโลเมตร (1 วัน วันละ 1,800 บาท จ านวน 3 คัน) 

 

 
30,000.00  

 17,500.00  
 5,000.00  
 4,000.00  
 6,000.00 

 
 

 5,400.00  
 

2. ค่าวัสดุ 
2.1 ค่าวัสดุโรงเพาะเห็ด (เช่น ไม่ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส ใบจาก ตะปู สแลนกรองแสง เป็นต้น) 
2.2 ค่าวัสดุผลิตก้อนเชื้อเห็ด (เช่น เชื้อเห็ด ขี้เลื่อย แร่ม้อนท์ ไดโลไมท์ คอขวด เป็นต้น) 
2.3 ค่าวัสดุหลังการเก็บเห็ด (เช่น ถุงพลาสติก ตะกร้า กรรไกร สายยาง เป็นต้น) 
2.4 ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม (เช่น กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเมจิ เทปกาว เป็นต้น) 
2.5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถเช่า (1 วัน คันละ 500 บาท จ านวน 3 คัน) 

 
17,000.00  

 12,000.00  
 4,000.00  
 2,600.00  
 1,500.00 

  
รวมงบประมำณ (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) 105,000.00 

หมำยเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 

7. แผนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน (เดือน) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
1 ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชนและสิ่งที่ชุมชน

ต้องการรับการพัฒนา 
 

      

2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานร่วมกับผู้น าชุมชนและ
ประชาชนเพื่อวางแผนและศึกษาพื้นที่ที่เหมาะกับการเพาะเห็ด
นางฟ้าภูฐาน 

      

3 ขั้นตอนการเตรียมการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานร่วมกับ
ผู้น าชุมชนและประชาชนเพ่ือแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อ
วิทยากร จัดท าเอกสาร และเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง  

      

4 น าผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาชุมชนที่ประสบความส าเร็จด้านการ
เพาะเห็ด 
 

      

5 ด าเนินการสร้างโรงเรือนและเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานในระยะ
ทดลองขยายตลาด 
 

      

6 ติดตามผลและวิเคราะห์ต้นทุน จุดคุ้มทุน รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
ร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 

      

7 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ระยะที่สอง 

      

 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1) ชุมชนมีเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนได้ด้วยตนเอง 
2) คุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชนดีขึ้น 
3) ชุมชนมีแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความยากจน 

 
9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  

9.1 เชิงปริมำณ 
 ประชาชนในชุมชนหมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
ที่เข้าร่วมโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนและมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
 9.2 เชิงคุณภำพ   
 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นท่ีเป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย   
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10. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
วิธีกำร เครื่องมือ 

1. ประเมินจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ใบลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ประเมินความพ่ึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. แบบประเมินความพ่ึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
11. สำเหตุหรือปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดขึ้นในกำรด ำเนินโครงกำร 

สำเหตุหรือปัจจัยควำมเสี่ยง แนวทำงแก้ไข/ป้องกันควำมเสี่ยง 
การก าหนดวันและเวลานัดหมายในการด าเนิน

โครงการค่อนข้างยาก เนื่องจากการบริการวิชาการ
ให้แก่ประชนชนกลุ่มเป้าหมาย ต้องมีเวลาของ
วิทยากรและคณาจารย์ที่สะดวกตรงกัน 

ควรศึกษาตารางเวลาร่วมกัน รวมถึงช่วงเวลา
ของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการอย่างละเอียด เพ่ือน ามา
ประกอบการจัดกิจกรรมของโครงการ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการให้มาก
ที่สุด 

 
 
 

ลงชื่อ…………………………….…………………..ผู้เสนอโครงการ 
                      (อาจารย์ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์)    

                                                     ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
                                                                 ลงวนัที่     กุมภาพันธ์ 2562 
 
 
ควำมคิดเห็นผู้บังคับบัญชำเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………..…………………………………………………… 
 

ลงชื่อ……………..……………………….....……….... 
             (ผูช้่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ)       

                                   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
                                         ลงวันที่     กุมภาพันธ์ 2562 

 
 
ควำมคิดเห็นผู้บังคับบัญชำระดับสูง 
…………………………………………..……………….………………………………………………………………………………………… 
 
                                                         ลงชื่อ....................................................................... 
                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานนัต์) 
                                                               รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
        ลงวันที่     กุมภาพันธ์ 2562 


