
โครงการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 

พื้นที่รับผิดชอบ บ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

หน่วยงาน ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ   ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ปรียาภา เมืองนก 

โครงการระยะที่ 2 

ล าดับที ่
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ผลที่ได ้ หมวดเงิน รายละเอียด 

1 มีนาคม 2562 
(สัปดาห์ที่ 3) 

ร่วมกับครัวเรือนที่สนใจ ร่างแผนพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิตในดา้นการพัฒนา
แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ เพือ่สร้าง
อาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

เกิดแผนการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวิตในดา้นการพฒันาแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ 

ค่าใช้สอย 
 

1. ค่าอาหาร (16 คน คนละ 120 บาท จ านวน 1 มื้อ)  
2. ค่าอาหารว่าง (16 คน คนละ 35 บาท 2 มื้อ)  
3. ค่าถ่ายเอกสาร                                 
 

= 1,920 บาท 
= 1,120 บาท 
=   300 บาท 

 
รวม = 3,340 บาท 

2 มีนาคม 2562 
(สัปดาห์ที่ 5) 

เก็บข้อมูลและส ารวจทนุทรัพยากร คือ 
กล้วยน้ าวา้ ในครัวเรือนว่ามปีริมาณกี่ต้น 
ใน 1 ต้นมี    กี่เครือ ใน 1 เครือมีกี่ลูก 
และใน 1 เดือนจะมีผลิตภัณฑ์กล้วย
น้ าวา้ออกมาทั้งหมดเท่าไหร่ เพื่อ
วิเคราะห์ปริมาณกล้วยน้ าวา้ที่สามารถ
แปรรูปได ้

ทราบถึงจ านวนปริมาณกล้วยน้ าว้า 
ว่าสามารถน ามาแปรรูปแป็น
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบไดป้ริมาณ
เท่าไหร่ต่อเดือน เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ก าลังในการผลิตกล้วยฉาบ
ได ้

ค่าใช้สอย 1. ค่าอาหาร (16 คน คนละ 120 บาท จ านวน 1 มื้อ)  
2. ค่าอาหารว่าง (16 คน คนละ 35 บาท 2 มื้อ)  
3. ค่าถ่ายเอกสาร                 
 

= 1,920 บาท 
= 1,120 บาท 
=   300 บาท 

 
 

 
รวม = 3,340 บาท 

3 มีนาคม 2562 
(สัปดาห์ที่ 5) 

ติดต่อประสานขอความร่วมมือจาก
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ ประจ า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- ได้รายชื่อและก าหนดการนัดหมาย
ลงพื้นที่กบัอาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญแต่ละ
คณะเพื่อประสานการลงพืน้ที่อบรม

- -  



ล าดับที ่
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ผลที่ได ้ หมวดเงิน รายละเอียด 

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้ความรู้
และทักษะในการแปรรูปผลิตภณัฑ์กล้วย
ฉาบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อให้ความรู้
และออกแบบบรรจุภัณฑ์สนิค้ากล้วย
ฉาบให้กับชุมชน และคณะวิทยาการ
จัดการ สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ เพื่อ
ร่วมกันระดมความคิดในการหาตลาดที่
รองรับสินค้ากล้วยฉาบของชุมชน 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรู
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบต่อไป 

4 เมษายน 2562 
(สัปดาห์ที่ 1) 

พาชุมชนศึกษาดูงานจากกลุ่มวสิาหกิจที่
ประสบความส าเร็จ คือ กลุ่มอาชีพผลไม้
สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป ทีห่มู่ 4 
ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปน็กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่ด าเนนิการเร่ืองการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมฉาบ โดยเร่ิมต้น
สร้างอาชพีจากการแปรรูปทุนทรัพยากร
ที่มีอยู่ในชุมชนก่อน เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต ซึ่งถือว่าเปน็ตัวอย่างที่ดีทีจ่ะให้
ครัวเรือนในชุมชนบา้นคลองบางหลวง 

ชุมชนได้เรียนรู้และทราบถึง
กระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม 
ขั้นตอนการผลิต และการขาย จน
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับกลบัมา
ผลิตสนิค้าและพัฒนาให้เข้ากับ
ตนเองได ้
 
 
 
 
 

ค่าใช้สอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าตอบแทน 

1. ค่าอาหาร (40 คน คนละ 120 บาท จ านวน 1 มื้อ) 
2. ค่าอาหารว่าง (40 คน คนละ 35 บาท 2 มื้อ)  
3. ค่าถ่ายเอกสาร                                  
4. ค่าเช่ารถโครงการศึกษาดูงาน ณ กลุ่มอาชีพผลไม้
สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป ที่หมู่ 4 ต าบลคลอง
ใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไม่เกิน 300 
กิโลเมตร (1 วัน วันละ 1,800 บาท จ านวน 2 คัน)  
5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถเช่า (1 วัน คันละ 1,000 
บาท จ านวน 2 คัน)  
6. ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 1,200 บาท 
จ านวน 3 ชั่วโมง  

= 4,800 บาท  
 = 2,800 บาท 
=   300 บาท 

 
 
 

= 3,600 บาท 
 

= 2,000 บาท 
 

= 3,600 บาท  



ล าดับที ่
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ผลที่ได ้ หมวดเงิน รายละเอียด 

หมู่ที่ 9 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้ศกึษาเป็น
แนวทางในการปรับประยุกต์ใชก้ับชุมชน
ตัวเองต่อไป 

                                                                    
 

 
 
 

รวม = 17,100 บาท 
5 เมษายน 2562 

(สัปดาห์ที่ 3) 
ประสานอาจารย์ประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาค
หกรรมศาสตร์ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
และฝึกทักษะการแปรรูปผลติภัณฑ์กล้วย
ฉาบ โดยกล้วยจะใช้กล้วยน้ าวา้ที่แต่ละ
ครัวเรือนปลูกไว้ เพื่อทดลองท าจริงและ
ทดสอบรสชาติจริง จากนัน้จะให้ชุมชน
ได้ทดลองท าจริงโดยจะก าหนดให้ฝึก
ฝีมือในการท าเปน็ระยะเวลา 1 อาทิตย์ 
แล้วอาจารย์จะกลับมาทดสอบรสชาติ
เพื่อให้คะแนนอีกครั้ง 

1.ชุมชนได้รับความรู้และทักษะ
เพิ่มเติมในการท าแปรรูปกล้วยฉาบ
จากอาจารย์ผู้เชีย่วชาญ 
2. ชุมชนได้เร่ิมต้นฝึกทักษะและ
ทดลองการแปรรูปกล้วยฉาบ 
3. เกิดผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

ค่าใช้สอย 
 
 

ค่าวัสดุ 
 
 

 

1. ค่าอาหาร (16 คน คนละ 120 บาท จ านวน 1 มื้อ)  
2. ค่าอาหารว่าง (16 คน คนละ 35 บาท 2 มื้อ)                                        
3. ค่าถ่ายเอกสาร                                    
4. ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม                       
 
 
                                             

= 1,920 บาท 
= 1,120 บาท 

= 300 บาท 
= 3,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

รวม = 6,340 บาท 
6 เมษายน 2562 

(สัปดาห์ที่ 4) 
ร่วมระดมความคิดกับชุมชนเพื่อระบุ
รายการวัสดุ-อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ เพือ่จัดซื้อ
หรือสร้างอุปกรณ์ให้ชุมชนได้ใชเ้พื่อเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือนต่อไป 

- ได้รายการวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ
ที่ต้องใช้ในการแปรรูปกล้วยฉาบ 
- มีวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดบิที่พร้อม
ส าหรับใช้ในการแปรรูปกล้วยฉาบ 
 

ค่าใช้สอย 
 
 

ค่าวัสดุ 
 

1. ค่าอาหาร (16 คน คนละ 120 บาท จ านวน 1 มื้อ)  
2. ค่าอาหารว่าง (16 คน คนละ 35 บาท 2 มื้อ)  
3. ค่าถ่ายเอกสาร                                    
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท ากล้วยฉาบ  
5. ค่าวัตถุดิบในการท ากล้วยฉาบ  

= 1,920 บาท 
= 1,120 บาท 

= 300 บาท 
= 10,000 บาท 
= 5,000 บาท 

รวม = 18,340 บาท 



ล าดับที ่
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ผลที่ได ้ หมวดเงิน รายละเอียด 

7 พฤษภาคม 
2562 
(สัปดาห์ที่ 1) 

ประสานอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อร่วมระดม
ความคิดเห็นกับชุมชน ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เหมาะสม
กับการใช้งานได้อยา่งสะดวก และ
เหมาะสมกับชุมชน 

- ชุมชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น/
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับความ
ต้องการของชุมชน 
- เกิดร่างแบบบรรจุภัณฑท์ี่มาจาก
ความคิด/ความต้องการของชุมชน 

ค่าใช้สอย 1. ค่าอาหาร (16 คน คนละ 120 บาท จ านวน 1 มื้อ)  
2. ค่าอาหารว่าง (16 คน คนละ 35 บาท 2 มื้อ)  
3. ค่าถ่ายเอกสาร                                    
                                             

= 1,920 บาท                                                     
= 1,120 บาท 

= 300 บาท 
 
 
 

รวม = 3,340 บาท 
8 พฤษภาคม 

2562 
(สัปดาห์ที่ 2) 

จัดจ้างท าบรรจุภัณฑ์กลว้ยฉาบแปรรูปที่
ผ่านการระดมความคิดของสมาชิกใน
ชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ที ่9 
ต าบลคบูางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธาน ี

- มีบรรจุภัณฑ์ที่รองรับผลิตภัณฑ์
กล้วยฉาบทีส่ามารถวางขายได้ 

ค่าวัสดุ 
 

1. ค่าสติ๊กเกอร์ตราสินค้า                        
2. ค่าบรรจุภัณฑ์ (ถุงพลาสติกใสแบบมีฐาน มีซปิล็อค)  
                                                      
                                             

= 3,000 บาท 
= 1,800 บาท 

 
 

รวม = 4,800 บาท 
9 พฤษภาคม 

2562 
(สัปดาห์ที่ 3) 

ประสานอาจารย์ประจ าคณะวทิยาการ
จัดการ สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ เพื่อ
ร่วมกันระดมความคิดกับชุมชนในการหา
ตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของ
ชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ที ่9 
ต าบลคบูางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธาน ี

- ชุมชนได้ร่วมออกความคิดเห็น ถึง
ความต้องการในการวางขายสนิค้าใน
ตลาด 
- เกิดการระดมความคิดเห็นถึงความ
เหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์และ
ตลาดที่จะวางขายสนิค้า 

ค่าใช้สอย 1. ค่าอาหาร (16 คน คนละ 120 บาท จ านวน 1 มื้อ)    
2. ค่าอาหารว่าง (16 คน คนละ 35 บาท 2 มื้อ)               
3. ค่าถ่ายเอกสาร                                    
                                             

= 1,920 บาท 
= 1,120 บาท 

= 300 บาท 
 
 
 

รวม = 3,340 บาท 



ล าดับที ่
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ผลที่ได ้ หมวดเงิน รายละเอียด 

10 พฤษภาคม 
2562 
(สัปดาห์ที่ 5) 

ร่วมกับชุมชนส ารวจ คน้หาตลาดที่
รองรับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของชุมชน
บ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ต าบลคูบาง
หลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธาน ี

- ได้ตลาดที่เหมาะสมตรงกับความ
ต้องการของชุมชน และสนิค้า เพื่อ
วางขายหารายได้เพิ่มให้กับชุมชน 

ค่าใช้สอย 1. ค่าอาหาร (16 คน คนละ 120 บาท จ านวน 1 มื้อ)  
2. ค่าอาหารว่าง (16 คน คนละ 35 บาท 2 มื้อ)  
3. ค่าถ่ายเอกสาร                                    
4. ค่าจ้างจัดท าปา้ยโครงการ                                
                                             

= 1,920 บาท 
= 1,120 บาท 

= 300 บาท 
= 5,000 บาท 

รวม = 8,340 บาท 
11 มิถุนายน 

2562 
(สัปดาห์ที่ 1) 
 

ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผล
ความส าเร็จหรือปัญหาอุปสรรคของการ
พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบา้น
คลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ต าบลคบูาง
หลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ที่ด าเนินการ  แปรรูป
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ 
- ติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานตรงตามที่ก าหนดร่วมกันไว้ 
- ติดตามการขายและการตลาด 

- ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบได้มาตรฐาน
ตรงตามที่ก าหนดร่วมกนัไว ้
- ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบสามารถขายได้ 
และมีตลาดรองรับอย่างต่อเนื่อง 

ค่าใช้สอย 1. ค่าอาหาร (16 คน คนละ 120 บาท จ านวน 2 มื้อ)  
2. ค่าอาหารว่าง (16 คน คนละ 35 บาท 4 มื้อ)  
3. ค่าถ่ายเอกสาร                                 
                                             

= 3,840 บาท 
= 2,240 บาท 
=    300 บาท 

 
 
 
 
 
 

รวม = 6,380 บาท 
12 มิถุนายน 

2562 
(สัปดาห์ที่ 3) 
 

- สรุปผลการด าเนนิโครงการสรา้ง
เครือข่ายชุมชนนักปฏบิัติเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น โดย
การยกระดับคุณภาพชีวิตของชมุชนให้ดี
ขึ้นผ่านการแปรรูปผลิตภัณฑ์กลว้ยฉาบ
นั้น วา่สามารถต่อยอดแนวทางการ

- มีเล่มรายงานผลการด าเนนิ
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนกั
ปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปญัหา
ของชุมชนท้องถิ่น โดยการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นผา่น
การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ ของ

ค่าใช้สอย 1. ค่าอาหาร (16 คน คนละ 120 บาท จ านวน 1 มื้อ)  
2. ค่าอาหารว่าง (16 คน คนละ 35 บาท 2 มื้อ)  
2. ค่าถ่ายเอกสาร                                  
3. ค่าจัดท าเล่มรายงาน                           

= 1,920 บาท 
= 1,120 บาท 
=   300 บาท 
= 2,000 บาท 

 
รวม = 7,340 บาท 



ล าดับที ่
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ผลที่ได ้ หมวดเงิน รายละเอียด 

พัฒนาจากรายครัวเรือนเป็นการ
รวมกลุ่มอาชีพของชุมชน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะต่อไป 
- จัดเวทีสรุปข้อมูลผลการด าเนนิการให้
ชุมชน 

ชมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ 9 ต.
คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทุมธาน ี
- ชุมชนได้รับทราบถึงผลการ
ด าเนินการพฒันาผลิตภัณฑ์กล้วย
ฉาบ แต่น าข้อมูลที่ได้เป็นฐานในการ
พัฒนาต่อไป 

 รวมค่าใช้สอย 
รวมค่าวัสดุ 

รวมค่าตอบแทน 
รวมงบประมาณด าเนินโครงการในระยะที่สอง (ยกเว้นกิจกรรมที่3) 

(ห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถว้น) 
(สองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

(สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
(แปดหมื่นบาทถ้วน) 

53,600.00 บาท 
22,800.00 บาท 
3,600.00 บาท 

80,000.00 บาท 

 

หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
 
  

   
        
       
                       
                                                 
 

ลงชื่อ…………………………….………………….. 
(อาจารย์ปรียาภา เมืองนก)    

              ผู้รับผิดชอบโครงการ    

        ลงชื่อ…………………………….…….......…………….. 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ) 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 


