
OP.1 

แบบรายงานผลการปฏบิัติงานในพื้นที ่
ครั้งที่ 1 

 
ชื่อบ้าน/ชุมชนท่ีลงพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1  ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข หน่วยงานวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 
วัน เดือน ปี 11 – 12 พฤษภาคม 2562 
รายชื่อคณาจารย์ท่ีร่วมลงพ้ืนท่ี 
1. อาจารย์อรวรรณ สิทธิวิจารณ์ 
2. อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล   
  
หมายเหต ุหากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
ล าดับ

ท่ี 
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 เข้าพบสมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย กรรมการหมู่บ้าน ท่ีศาลา
ประชาคมหมู่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าใส 
เพ่ือประชุมท าความเข้าใจร่วมกันในการสร้างแรงบันดาลใจ
และตรวจสอบความมุ่งมั่น 

เตรียมความพร้อมในการ
อบรมของระยะท่ี 2/ร่วมหารือ
กับปัญหาของมันเห็บท่ีจะ
น ามาแปรรูปเน่ืองจากมันเห็บ
หาได้ยากกว่ามันเลือด (ข้อมูล
ท่ีได้ในรอบแรกไม่ตรงกัน)/ 
ระดมความคิดในการจัดท า
กิจกรรม เช่น การแก้ปัญหา
เรื่องชนิดของมันท่ีจะมาแปร
รูป จากมันชนิดเดียวมาเป็น
มันหลากหลายชนิด/ การ
ร่วมกันตั้งชื่อผลิตภัณฑ์จากมัน
แปรรูป 

2 ลงตรวจความพร้อมของครัวเรือนเป้าหมายท้ัง 7 ครัวเรือน มีการเตรียมความพร้อมในการ
จัดอบรมท าบัญชีในรอบ
ครัวเรือนในรอบการลงพ้ืนท่ี
ครั้งหน้า 

 
 

...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 
(อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข) 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
วันเดือนปีที่รายงาน 13/พ.ค./2562 



OP.1 

 
แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ท่ีจัดเก็บได้ 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏบิัติงานในพื้นที่ 
ครั้งที่ 2 

 
ชื่อบ้าน/ชุมชนท่ีลงพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1  ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข หน่วยงานวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 
วัน เดือน ปี 25 – 26 พฤษภาคม 2562 
รายชื่อคณาจารย์ท่ีร่วมลงพ้ืนท่ี 
1. อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล   
2. อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ  
 
หมายเหต ุหากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
ล าดับ

ท่ี 
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 เข้าพบสมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย กรรมการหมู่บ้าน ท่ีศาลา
ประชาคมหมู่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าใส 
เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าบัญชีครัวเรือนท้ังภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

จากสมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย
ท้ัง 7 ครัวเรือนน้ัน มีการ
เรียนรู้เพ่ือท่ีจะท าบัญชีรายรับ
รายจา่ยภายในระยะเวลาท่ี
จ ากัดอาจจะไม่ได้ข้อมลูท่ี
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
 

...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 
(อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข) 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
วันเดือนปีที่รายงาน 26/พ.ค./2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OP.1 

แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ท่ีจัดเก็บได้ 
 

 

                          

 
 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏบิัติงานในพื้นที่ 
ครั้งที่ 3 

 
ชื่อบ้าน/ชุมชนท่ีลงพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1  ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข หน่วยงานวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 
วัน เดือน ปี 1 – 2 มิถุนายน 2562 
รายชื่อคณาจารย์ท่ีร่วมลงพ้ืนท่ี 
1. อาจารย์อรวรรณ สิทธิวิจารณ์ 
2. อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ    
  
หมายเหต ุหากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
ล าดับ

ท่ี 
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 เข้าพบสมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย กรรมการหมู่บ้าน ท่ีศาลา
ประชาคมหมู่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าใส 
เพ่ืออบรมเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์มันเห็บแปรรูป/ ถอดองค์
ความรู้ด้านการเกษตรท่ีเกี่ยวกับมันเห็บและมันชนิดต่างๆ ท่ีมี
อยู่ในชุมชน องค์ความรูปในการประกอบอาชีพและพัฒนาต่อ
ยอดอาชีพ 

มันเห็บไม่เป็นท่ีนิยมของคนใน
ชุมชนเน่ืองจากมันในฤดูฝน
น ามาประกอบอาหารไม่อร่อย/ 
มันเลือดหรือมันต่อเผือกเป็น
มันท่ีขึ้นได้เองตามธรรมชาติ 
ไม่ต้องการดูแล มีผลผลิตท่ี
ใหญ่ เหมาะแก่การน ามาแปร
รูปอาหาร 

2 ปฏิบัตกิารน ามันชนิดต่างๆ มาแปรเป็นมันทอดและสอน
วิธีการท าขา้วเกรียบจากมันเลือดหรือมันต่อเผือก/ต่อยอด
พัฒนาเป็นรสชาติตา่งๆ พร้อมท้ังใส่บรรจุภัณฑ์ท่ีทาง
คณะกรรมการด าเนินงานได้จัดท าเตรียมไว้ 

ผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากมัน
ทอดสามารถน ามาพัฒนา
รสชาตเิป็นรสต้มย ากุ้ง/รสบาร์
บีคิว/รสปาปริก้า/แบบโรย
เกลือกับไม่โรยเกลือ 

 
 

...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 
(อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข) 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
วันเดือนปีที่รายงาน 3/มิ.ย./2562 
 
 
 

 



OP.1 

แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ท่ีจัดเก็บได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏบิัติงานในพื้นที่ 
ครั้งที่ 4 

 
ชื่อบ้าน/ชุมชนท่ีลงพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1  ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข หน่วยงานวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 
วัน เดือน ปี 15 – 16  มิถุนายน 2562 
รายชื่อคณาจารย์ท่ีร่วมลงพ้ืนท่ี 
1. อาจารย์อรวรรณ สิทธิวิจารณ์ 
2. อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ    
  
หมายเหต ุหากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
ล าดับ

ท่ี 
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 เข้าพบสมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย กรรมการหมู่บ้าน ที่ศาลาประชาคมหมู่ 
๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าใส เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผล/ 
ลงพื นที่ส ารวจร้านค้าและสถานที่ส าคัญที่ทางสมาชิกครัวเรือนเป้ามายน า
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปไปวางจ าหน่าย 

มันที่แปรรูปไม่สามารถวางจ าหน่าย
ได้เน่ืองจาก มันที่ทอดนั นไม่กรอบ มี
ความชื นและมีน  ามัน แต่รสชาตินั นมี
ความอร่อย จึงท าได้เพียงแจกจ่าย
กันเองในสมาชิกของกลุ่มและแจกไป
ยังเพื่อนบ้าน ส่วนมันที่แปรรูปเป็น
ข้าวเกรียบนั นเกิดปัญหาคือ น ามา
ทอดแล้วข้าวเกรียบไม่ฟูและด้าน
และไม่รสชาติ 

2 ร่วมประชุมกับสมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย กรรมการหมู่บ้าน สรุปผลการ
ด าเนินงานและเสวนาร่วมกันถึงสาเหตุและปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ น
ระหว่างด าเนินโครงการ 

เวลาที่ไม่ตรงกันของกลุ่มสมาชิก 
“มันชายแดน”ที่จะร่วมท ากิจกรรม
ร่วมกันและมีเวลาเพียง 12 วัน นับ
จากวันที่ลงไปอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์มันแปรรูป จึง
ยังไม่สามารถร่วมกันแก้ปัญหาที่
เกิดขึ นจากการแปรรูปมัน ทั งมันข้าว
เกรียบและมันทอดร่วมกันได้  

 
 

...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 
(อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข) 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
วันเดือนปีที่รายงาน 17/มิ.ย./2562 
 

 



OP.1 

แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ท่ีจัดเก็บได้ 

 

 

 


