
OP.4 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของชุมชนและครัวเรือนเปาหมาย 
โครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน จังหวัดปทุมธาน ี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

ที ่ เรื่อง ผลการดําเนินงาน 
1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน จังหวัดปทุมธานี 
2 ประเด็นความรู การเพาะเห็ดในพื้นที่จํากัด 
3 เปาหมาย 1. เพื่อเสริมสรางความรูทักษะดานการเพาะเห็ดชนิดตาง ๆ ใหแกกลุมเปาหมาย 

2. เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหกับครัวเรือนเปาหมาย 
3. เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือนเปาหมาย 
4. เพื่อลดปญหาดานรายรับไมเพียงพอกับรายจายใหกับครัวเรือนเปาหมาย 

4 กลุมเปาหมาย สมาชิกในครัวเรือนเปาหมาย 2 ครัวเรือน จํานวน 16 คน  
ผูสนใจในชุมชน จํานวน 2 คน 
คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 3 คน 

5 วัน เวลาที่จัดโครงการ เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 
6 สถานที่จัด ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน หมูที่ 14 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
7 คณะ/หนวยงานสงรายชื่อเขารวม  21  คน (อาจารย 3 คน และประชาชน 18 คน) 
 เขารวมจริง  21  คน 
 คิดเปนรอยละ รอยละ 100           
8 งบประมาณป  งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2562 รหัสงบประมาณ 08-02-11-013 

หมวด งบรายจายอื่น จํานวน 90,499.99 บาท  
 งบประมาณที่ใชจริง   66,343   บาท 
 งบประมาณคงเหลือ   24,156.99   บาท 
9 บทสรุปการถอดบทเรียน 

และรวบรวมความรู 
ครัวเรือนเปาหมายไดรับความรูและทักษะดานการเพาะเห็ดชนิดตาง ๆ ในพื้นที่
จํากัด รวมถึงไดรับความรูในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ทําใหทราบถึงรายรับและ
รายจายจากการเพาะเห็ด สามารถลดปญหารายรับไมเพียงพอตอรายจายใน
ครัวเรือนได 

 หัวขอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ องคความรูและทักษะในการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานและเห็ดฟาง 
 องคความรูหรือบทเรียนที่ไดรับ 

(Lesson Learned) 
เทคนิคและวิธีการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานและเห็ดฟาง รวมถึงการดูแลรักษาและการ
เพิ่มผลผลิตใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา 

 แนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากโครงการ 
(Best Practice) 

มีกระบวนการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ และมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 ปจจัยแหงความสําเร็จ 
ตามหัวขอที่แลกเปลี่ยนเรียนรู 
(Key Success Factor: KSF) 

ครัวเรือนเปาหมายสามารถเพาะเห็ดในพื้นที่จํากัด สามารถเพิ่มผลผลิตใหเพียงพอ
ตอความตองการของลูกคาได และสามารถตอยอดองคความรูใหแกครัวเรือน
ใกลเคียงที่สนใจได  

 สรุปผลการถอดบทเรียน 
กอนเริ่มกิจกรรม  

ครัวเรือนเปาหมายมีความตองการทําการเกษตรในพื้นที่จํากัด เพื่อเปนการลดรายจาย
และเพ่ิมรายไดใหเพียงพอตอสมาชิกทุกคนในครัวเรือน 



ที ่ เรื่อง ผลการดําเนินงาน 
 สรุปผลการถอดบทเรียน 

ภายหลังกิจกรรม  
ครัวเรือนเปาหมายสามารถเพาะเห็ดในพื้นที่จํากัดได และสามารถเพิ่มผลผลิตให
เพียงพอตอความตองการของลูกคาได 

 อื่นๆ ครัวเรือนเปาหมายสามารถตอยอดองคความรูใหแกครัวเรือนใกลเคียงที่สนใจได 
10 ปญหา/อุปสรรคในการจัดโครงการ สถานที่ในการจัดโครงการไมเอื้ออํานวยมากนัก เนื่องจากครัวเรือนเปาหมายตั้งอยูใน

ชุมชนกึ่งเมือง จําเปนตองมีการปรับพื้นที่กอนการดําเนินโครงการ 
11 ภาพกิจกรรม  

(โดยเฉพาะภาพการเขากลุม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
หมายเหตุ : กรุณาแนบโครงการที่ผานการอนุมัติประกอบการรายงาน 
 
 
 
 ลงชื่อ                                     ผูรายงาน 
 

 (อาจารยจุฑารัตน  โพธิ์หลวง) 
 ตําแหนง ประธานหลักสูตรคณิตศาสตรประยุกต 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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