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แบบฟอรมเสนอขออนุมัตกิิจกรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

คณะ/หนวยงาน   หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ขอมูลโครงการหลัก ช่ือ โครงการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชน

ทองถิ่น เสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสามารถดํารงอยูไดอยางย่ังยืน  

รหัส ............................... 

1. ช่ือกิจกรรม โครงการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ                                                          

ประชาชนชุมชนนวนครหนาเมือง หมูท่ี 13 ตําบลเทศบาลทาโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รหัส ............................ 

 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีภาครัฐไดเชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติเขากับแผนยุทธศาสตรชาติ   

20 ป ของประเทศไทย และยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ 20 ป ระหวางป 2560 ถึง ป 2579    โดยนอม

นําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนนการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมท่ีอยู และใช

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเปนแนวทางในการ

ดําเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายไดของประชาชน แกไขปญหาเชิงโครงสรางการผลิต

ภาคเกษตร เสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยดานอาหาร         เพ่ือ

นําไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ซ่ึงสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 ทรงมีพระปณิธานแนวแนท่ีจะสานตอโครงการในพระราชดําริของพระราช

บิดา เพ่ือชวยเหลือประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนมหาวิทยาลัยท่ีพระราชาประสงคใหเปน

มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ท่ีระบุให

มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินเสริมพลังปญญาของแผนดิน ซ่ึงสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรเพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสูคุณภาพเปนเลิศ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตสูนักปฏิบัติอยางมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ทองถ่ิน และพ้ืนท่ีใหมีความเขมแข็ง

และยั่งยืน พรอมท้ังสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ใน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ  และถายทอด  เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจาก

กนผ.04 

แบบฟอรมเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ยอย 
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พระราชดําริ   โดยมีกลยุทธในการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือรวมกันศึกษา

แกไขปญหาของชุมชนทองถ่ินและเสริมพลังใหชุมชนทองถ่ินสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน ใหความสําคัญใน

การพัฒนาชุมชน และทองถ่ิน   

ผลสํารวจชุมชนและครัวเรือนเปาหมายในชุมชนนวนครหนาเมือง พบวาชุมชนมีความเขมแข็งในดาน

การปกครองโดยคณะกรรมการบริหารชุมชมและมีการดําเนินกิจกรรมสรางความสัมพันธรวมกันอยางสมํ่าเสมอ 

ดานเศรฐกิจและรายไดของประชาชนในชุมชนอยูในระดับปานกลางถึงดีมาก สวนใหญประกอบอาชีพเปน

พนักงานบริษัทหรือโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อาชีพรับจาง และขาราชการบํานาญ ซ่ึงสามารถจัด

กิจกรรมสงเสริมรายไดใหกับผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเกิดรายได ดานสุขภาพในชุมชนเริ่มมีจํานวนผูสูงอายุ

คอนขางมากทําใหชุมชนกาวเขาสูสังคมผูสูงวัยจําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ นอกจากนี้ยังมีปญหาดาน

สุขภาพดวยโรคท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุดับ และยังขาดแคลนบุคคลกรทางการแพทยและอุปกรณท่ีจําเปน ดาน

สิ่งแวดลอมบริเวณชุมชนมีประชากรอาศัยอยูหนาแนนสงผลใหมีปญหาดานการจราจร เสียงรบกวน การจัดการ

ขยะ และละอองฝุน ดานการศึกษาประชากรท่ีอยูในวัยเรียนไดรับการศึกษาทุกคนไมพบปญหาเด็กดอยโอกาส

ทางการศึกษาและประชากรสวนใหญในชุมชนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนอยางนอยแตก็ยังคงขาดแหลง

คนหาความรูเพ่ิมเติมในชุมชน ซ่ึงชุมชนและครัวเรือนเปาหมายมีความเห็นพองรวมกันท่ีจะตองจัดใหมีการจัด

กิจกรรมใหความรู ฝกอบรมเก่ียวกับเสริมสรางทักษะและพัฒนาอาชีพเสริมภายในครัวเรือน 

ดังนั้นหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมถ จึงไดจัดทําโครงการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือรวมกันศึกษาแกไข

ปญหาของชุมชนทองถ่ิน เสริมพลังใหชุมชนทองถ่ินสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายเพ่ือใหคนใน

ชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองไดอยางสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ิมคุณคาและมูลคา เสริมเศรษฐกิจฐานรากใน

ชุมชนใหมีความ เขมแข็ง ม่ันคง นําไปสูการพ่ึงพาตนเองและชวยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชนไดอยางยั่งยืน สงผล

ใหชุมชนหมูบานมีคุณภาพชีวิตและรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน  

 

3. วัตถุประสงค  

1)  เพ่ือเสริมสรางความรูและฝกปฏิบัติในการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายและบัญชีครัวเรือนกับ

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหแกกลุมเปาหมาย 

2)  เพ่ือพัฒนาอาชีพใหกับกลุมอาชีพ/ครัวเรือนท่ีเปนเปาหมาย (การประดิษฐดอกไมจันและการผลิต

น้ํายาเอนกประสงคสําหรับใชในครัวเรือน) 

3)  เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับกลุมอาชีพ/ครัวเรือนท่ีเปนเปาหมาย 

4)  เพ่ือใหชุมชนสามารถดํารงอยูไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน 

 

4. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 
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          กลุมเปาหมาย 

  ประชาชนในชุมชนนวนครหนาเมือง   จํานวน 20 คน   

สมาชิกครัวเรือนเปาหมาย 5 ครัวเรือน  จํานวน 15 คน 

กรรมการชุมชนนวนครหนาเมือง   จํานวน 10 คน 

คณาจารยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร  จํานวน   8 คน 

 พ้ืนท่ี  ชุมชนนวนครหนาเมือง หมูท่ี 13 ตําบลเทศบาลทาโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  

เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 

 

6.  งบประมาณ  

 งบประมาณ  งบประมาณแผนดิน  งบประมาณรายได     (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.  

     รายละเอียดการใชจายงบประมาณ  

ประเภทงบ/หมวด รายการ งบประมาณ 

คาตอบแทน - คาตอบแทนวิทยากร  14,400 บาท 

- คาตอบแทนนักศึกษา  2,700 บาท 

คาใชสอย - คาอาหาร  18,100 บาท 

- คาอาหารวาง  7,050 บาท 

- คาเชารถตู 3,600 บาท 

คาวัสดุ - คาของท่ีระลึกศึกษาดูงาน  1,000 บาท 

- คาจัดทําปายไวนิล    360 บาท 

- คาวัสดฝุกประดิษฐดอกไมจัน  10,500 บาท 

- คาวัสดฝุกและสารเคมีสําหรับผลิตน้ํายา

เอนกประสงค  

10,500 บาท 

- เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  1,550 บาท 

- กลองเก็บอุปกรณ  1,920 บาท 

- กระดานไวทบอรดขนาด    540 บาท 

- สมุดบัญชี    725 บาท 

- คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถตู  4,000 บาท 

- ตลับหมึกอิงคเจ็ท 3 สี และ สดีํา   900 บาท 

- คาจางเหมาจัดทํารูปเลมรายงาน 3,000 บาท 

- คาวัสดุสํานักงาน 2,500 บาท 
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- คาถายเอกสาร 2,500 บาท 

รวม 85,845 บาท 
 

หมายเหตุ งบประมาณเหลือจากระยะท่ี 1 จํานวน 2,319 บาท และงบประมาณระยะท่ี 2 จํานวน 90,000 บาท 

รวมงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 92,319 บาท
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7. แผนการดําเนินงาน  

ท่ี ข้ันตอนการดําเนินงาน วันเดือนป หมายเหตุ 

1 วิเคราะห ประเมินความเปนไปไดในการสงเสริมและพฒันา 1-15 มีนาคม 2562 อ.วิศรุต 

2 รวบรวมจัดทํารายชื่อบุคคล ครัวเรือนที่เปนกลุมเปาหมาย 29 มีนาคม 2562 อ.วิศรุต 

3 ประชุมเยี่ยมครัวเรือนสรางแรงบันดาลใจ/ตรวจสอบความมุงมัน่ 
22 เมษายน 2562 

 

อ.วิศรุต 

อ.ณัฐรดี 

4 
ประชุมจัดทําแผนประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรูเลาเร่ือง

ความสําเร็จ ออกไปศึกษาดงูาน 

1 พฤษภาคม 2562 

 

อ.วิศรุต 

อ.ชวลิต 

5 จัดหาพื้นที่ สถานที่ดําเนนิการ จัดหา รวบรวมวัตถุดิบ 
30 เมษายน 2562  อ.วิศรุต 

ผศ.วิวัฒน 
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อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู 

• หลักสูตรการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายและบัญชีครัวเรือน

กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

• หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเก่ียวกับการ

ประกอบอาชีพเสริม (การประดิษฐดอกไมจัน) 

• หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ํายาเอนกประสงคไวใชใน

ครัวเรือน 

 

18 พฤษภาคม 2562  

 

26 พฤษภาคม 2562 

 

2 มิถุนายน 2562 

 

อ.วิศรุต 

ผศ.ณัฏฐิรา 

อ.สุนี 

อ.ประณมกร 

7 ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลผลการดําเนนิงาน 
19 และ 30 

มิถุนายน 2562 

ผศ.วิวัฒน 

อ.สุน ี

อ.ดาวรถา 

อ.ณัฐรดี 

8 จัดทํารายงานผลการดําเนนิโครงการ 1-15 กรกฎาคม 2562 อ.วิศรุต 

9 จัดทําบทความเร่ืองเลาความสําเร็จ 1-15 กรกฎาคม 2562 อ.วิศรุต 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1) ครัวเรือนไดรับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตดีและมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนขึ้น 

 

9. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ/ คาเปาหมาย  

9.1 เชิงปริมาณ 

1.  จํานวนคนท่ีเขารวมกิจกรรม จํานวน 45 คน 

2.  รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของกลุมอาชีพ/ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 10 

9.2 เชิงคุณภาพ   

1. ความตอเนื่อง/ยั่งยืนของการประกอบกิจการหรือการปฏิบัติการ 
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10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

วิธีการ เครื่องมือ 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน OP.1 

การตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพผลงาน รายงานโครงการ บทความเรื่องเลาความสําเร็จ 

 

 

11. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ   

สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 

ความไมสอดคลองตรงกันของเวลาวางระหวาง

ทีมงานกับกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี 

จัดทําแผนดําเนินการรวมกันระหวางทีมงานกับชุมชน 

ปรับเวลาการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติการท่ีตรงกัน 

จํานวนผูเขารวมโครงการไมเปนไปตามเปาหมาย คัดกรองผูท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในเขารวมโครงการ 

 

 

 

ลงชื่อ…………………………….…………………..ผูเสนอโครงการ 

                   (  อาจารยวิศรุต ขวัญคุม  )    

                            1 เมษายน 2562 

 

ความคิดเห็นผูบังคับบัญชาเบ้ืองตน 

……………..……………………….……………………..…………………………………..…………………………………………………… 

 

ลงชื่อ……………..……………………….....……….... 

                 (..............................................................)       

คณบดี/ผูอํานวยการ....................................................................... 

                                    ................. /..................../................. 

 

ความคิดเห็นผูบังคับบัญชาระดับสูง 

…………………………………………..……………….………………………………………………………………………………………… 
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ลงชื่อ……………..……………………….....……….... 

                   (อาจารย ดร.สุพจน    ทรายแกว)       

                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

                                    ................. /..................../................. 


	ลงชื่อ…………………………….…………………..ผู้เสนอโครงการ
	ลงชื่อ……………..……………………….....………....
	ลงชื่อ……………..……………………….....………....

