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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 

คณะ/หน่วยงำน วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร  
ข้อมูลโครงกำรหลัก ชื่อ โครงกำรสรำ้งเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้อยำ่งยั่งยืน รหัส…………………………. 
1. ชื่อกิจกรรม  

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชุมชนหมูท่ี่ 1 ต้าบลคลองน้้า
ใส อ้าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว รหสั……………………………. 
2. หลักกำรและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีนโยบายสภาของมหาวิทยาลัย
ด้านการพัฒนาทั้งถ่ิน ตามนโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาทอ้งถ่ินในเชิงประจักษ์และการพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์เพือ่แก้ปญัหาความยากจน ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว โดยคณะ
ผู้จัดท้าโครงการได้รบัมอบหมายให้ด้าเนินโครงการชุมชนบ้านคลองน้้าใส หมู่ที่ 1 ต้าบลคลองน้้าใส อ้าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพและมีความต้องการในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและเศรษฐกจิชุมชนให้ดีข้ึน โดยมีหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ช้ีแนะ
แนวทางการด้ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถน้ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนาตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม ประกอบการ
วางแผน การตัดสินใจและการกระท้าสามารถน้ามาประยุกตใ์ช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดบัทุกด้าน ทัง้ด้าน
เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 

จากการศึกษาข้อมูลบรบิทชุมชน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดออ่น โอกาส อุปสรรค (SWOT) จัดท้าแผนทีเ่ดินดิน 
ปฏิทินอาชีพ โอ่งชีวิต และส้ารวจครัวเรือนเป้าหมายของหมู ่1 ต้าบลคลองน้้าใส อ้าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
พบว่า ชุมชนไม่มีศูนย์การเรียนรู้ ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ จึงมีความต้องการตัง้กลุ่มพฒันาอาชีพในการท้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และลดหนีส้ินให้กบัครัวเรือน และเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถให้มีประสิทธิภาพความเข้มแข็งต่อชุมชน ให้สามารถพึง่ตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิ ตลอดจนให้คนจนไม่มอีาชีพ ให้มีรายได้เสรมิสามารถครองตนเองให้
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อยู่ได้ สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ให้ได้รับการต่อยอดเพื่อความเจริญเติบโตสามารถเป็นสินค้าที่ได้รบัการยอมรับใน
ระดับหนึ่งตลอดจนพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค์  
1) เพื่อจัดต้ังกลุม่อาชีพให้กบัชุมชนหมู่ 1 ต้าบลคลองน้้าใส อ้าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกลุ่มอาชีพของหมู่ 1 ต้าบลคลองน้้าใส อ้าเภออรญัประเทศ จังหวัด

สระแก้ว 
3) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนของหมู่ 1 ต้าบลคลองน้้าใส อ้าเภออรญัประเทศ 

จังหวัดสระแก้ว 
4) เพื่อแก้ไขปัญหาความจนของชุมชนหมู่ 1 ต้าบลคลองน้้าใส อ้าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

4. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
1) ประชาชนของหมู่ที่ 1 ต้าบลคลองน้้าใส อ้าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว 7 คน (จ้านวน 7 

ครัวเรือน) 

5. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
วันเริ่มต้นโครงการ 1 มกราคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2562 
สถานที่ด้าเนินการ หมูท่ี่ 1 หมู่บ้านคลองน้้าใส จังหวัดสระแก้ว 

6.  งบประมำณ  
 งบประมำณ          

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได ้    (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.    
  งบอื่น ๆ ………….………………………………………. 
  

รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

  ประเภทงบ/หมวด   รำยกำร งบประมำณ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยาการ 500 บาท/ช่ัวโมง X 6 ซม. X 2 วัน x 2 คน  12,000  

 ค่าใช้สอย ค่าเช่ารถตู้ 2,000 บาท x 8 วัน  16,000 
  ค่าที่พักอาจารย ์850 บาท x 5 คน x 4 คืน 17,000 
 ค่าที่พักวิทยากร 850 บาท x 2 คน x 2 คืน 3,400 
 ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท x 7 วัน x  15 คน 15,750 
 ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 14 มื้อ x 15 คน  7,350 
 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 240 บาท x 5 คน x 7 วัน  8,400 
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ค่าวัสด ุ ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 6,800 
 ค่าวัสดุ (ปากกา กระดาษ A4 กระดาษคริปชาร์ท ปากกาไวท์บอร์ด) 1,570 
 ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถามความเข้มแข็ง 15ชุด ชุดละ 15 บาท 225 
 ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถามพึงพอใจ 15ชุด ชุดละ 15 บาท  225 
 ค่าจัดท้าเล่มสรปุงาน จ้านวน 5 เล่ม เล่มละ 200 บาท  

(จัดท้าใหก้ับชุมชน) 
1,000 

 ค่าต้นกล้ามันเห็บและมันแกลบ  2,000 
 ค่าอุปกรณ์ทางการเกษตรส้าหรบัเพาะปลกูมันเหบ็และมันแกลบ 

(ถุงพลาสติก ถุงด้า กะละมัง ขุ่ยมะพร้าว ปุ๋ยหมักชีวภาพ ถ้วยตวง)  
1,000 

 ค่าจักรเย็บผ้า 10,000 บาท x 1 ตัว  10,000 
 ค่าอุปกรณ์ของการเย็บผ้า (ผ้าผืนที่ขายเป็นโหล ด้าย ตะกรอ้ที่ใส่ด้าย 

กรรไกรตัดเยบ็ เข็ม)  
2,000 

 ค่าสินค้าตัวอย่างของกระเป๋าผ้า DIY ตุ๊กตาผ้า DIY  1,000 
 รวม  105,720 

 งบประมำณท้ังสิ้น (ตัวเลข) 105,720 (ตัวอักษร)หน่ึงแสนห้ำพันเจ็ดร้อยยี่สิบบำทถ้วน 

7. แผนกำรด ำเนินงำน     
  

ท่ี ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
ปี พ.ศ. 2562 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประชุมจัดท้าโครงการทีส่อดคล้อง
กับปญัหา 

         

2 ติดต่อประสานงานและเตรียมชุมชน          
3 ด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4 ประเมินผลกิจกรรม          
5 ติดตามการด้าเนินกจิกรรม          
6  สรปุผลโครงการ          
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8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

1) เกิดกลุม่อาชีพในชุมชนหมู่ที่ 1 ต้าบลคลองน้้าใส อ้าเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแก้ว 

2) ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่ที่ 1 ต้าบลคลองน้้าใส อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

3) ได้พัฒนาเศรษฐกจิและบยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ที่ 1 ต้าบลคลองน้้าใส อ้าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 

4) ได้แก้ปัญหาความยากจนของชุมชนหมูท่ี่ 1 ต้าบลคลองน้า้ใส อ้าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

9. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/ ค่ำเป้ำหมำย  
9.1 เชิงปริมำณ 

 1) จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
   2) มีการจัดท้าบญัชีครัวเรือน 1 ครัวเรือน     

9.2 เชิงคุณภำพ   
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดกลุม่อาชีพและพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนหมู่ที่ 1 ต้าบลคลองน้้าใส อ้าเภออรญั
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย≥3.51) 
        

10. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

วิธีกำร เครื่องมือ 
ประเมินกลุ่มอาชีพของชุมชนหมู่ 1 คลองน้้าใส แบบประเมินความเข้มแข็ง 
ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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11. สำเหตุหรือปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดขึ้นในกำรด ำเนินโครงกำร   

สำเหตุหรือปัจจัยควำมเสี่ยง แนวทำงแก้ไข/ป้องกันควำมเสี่ยง 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถมาร่วมโครงการได้ 1) ประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 

สัปดาห์ 
  
  

 
 
 

ลงช่ือ……………..………………………………......ผู้เสนอโครงการ 
    (อาจารย์ชนญัชิตา  อรุณแข) 
   ต้าแหน่งอาจารย์ประจ้า สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
        .……..……../………...…………/…….……..…… 
 
ควำมคิดเห็นผู้บังคับบัญชำเบ้ืองต้น ……………..……………………….……………………..…………………………………..……………. 
 

ลงช่ือ……………..……………………………….......... 
    (อาจารย์ ดร.อมรรกัษ์  สวนชูผล) 
      รองคณบดวิีทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
        .……..……../………...…………/…….……..…… 
 
ควำมคิดเห็นผู้บังคับบัญชำระดับสูง …………………………………………..……………….………………………………………………….. 
 

ลงช่ือ……………..……………………………….......... 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นสิา  พักตร์วิไล) 

   คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ              
.……..……../………...…………/…….……..…… 


