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ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
๑. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิน่ 
๑. โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP ๑ 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : 
ปลายข้าวกล้องผง 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าว
ปลอดสารพิษบ้านบางเดื่อ 
ต.น้ำทรง  อ.พยุหะคีรี  
จ.นครสวรรค ์

สถานท่ีผลติและ
กระบวนการยังไม่เป็น
มาตรฐาน 

๑. วิเคราะหศ์ักยภาพกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 

๒. พัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์ OTOP 
๓. พัฒนาบรรจุภณัฑผ์ลติภณัฑ์  

และออกแบบ 
๔. พัฒนาแผนธุรกิจ ความรู้การ

บัญชี และการตลาดออนไลน ์
๕. พัฒนาแผนธุรกิจ ความรู้การบญัชี 

และการตลาดออนไลน ์
๖. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  

ปีงบประมาณ 

กลุ่มวิสาหกิจมีศักยภาพในการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์จากข้าวและ
ผลพลอย ได้จากกระบวน 
การสีข้าวเพิม่มากข้ึน 

โครงการพัฒนา 

๑. โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP ๒
ชื่อผลิตภัณฑ์ : 
ผลิตภณัฑ์หมฝูอย
กรอบ 

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หมฝูอย
กรอบ บ้านดอนงาม 
ต.หนองกระโดน  
อ.เมืองเมือง 
จ.นครสวรรค ์

ยังไม่ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

๑. วิเคราะหศ์ักยภาพกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 

๒. พัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์ OTOP 

๓. พัฒนาแผนธุรกิจ ความรู้การ
บัญชี และการตลาดออนไลน ์

๔. พัฒนาแผนธุรกิจ ความรู้การบญัชี 
และการตลาดออนไลน ์

ชุมชนมีศักยภาพ ในการผลิต
ผลิตภณัฑ์ OTOP โดยใช้องค์
ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม ใน
รูปแบบการบรูณาการเรียน 
การสอน เพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ ์
ที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

โครงการพัฒนา 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
๕. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  

ปีงบประมาณ 
๑. โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP ๓ 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : 
เห็ดนางแปรรูป 
 

กลุ่มวิสากจิชุมชน คนบ้านนอก
ทำตามพ่อ ต.วังม้า  
อ.ลาดยาว  
จ.นครสวรรค ์

ผลิตภณัฑ์เป็นเห็ดนางฟ้า
สดและสินค้าราคาถูก 

๑. เวทีพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน 

๒. วิเคราะหศ์ักยภาพกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 

๓. พัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์ OTOP 

๔. พัฒนาบรรจุภณัฑผ์ลติภณัฑ์  
และออกแบบ 

๕. พัฒนาแผนธุรกิจความรู้การบัญชี 
และการตลาดออนไลน ์

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  
ปีงบประมาณ 

เห็ดแปรรูปปรุงรส มีคณุภาพ 
มีบรรจภุัณฑ์ท่ีรายละเอียด
ทางโภชนาการ และมีช่องทาง
การจัดจำหน่ายใหม ่

โครงการพัฒนา 

๑. โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP ๔ 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : 
ปลาแดดเดียว 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลา
แม่ลำจวน ต.กรียงไกร      
อ.เมือง จ.นครสวรรค ์

ยังไม่ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
 

๑. วิเคราะหศ์ักยภาพกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 

๒. การพัฒนาบุคลากรด้าน
กระบวนการผลติและการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์

๓. พัฒนาแผนธุรกิจ ความรู้การ
บัญชี และการตลาดออนไลน ์

๔. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  
ปีงบประมาณ 

ชุมชนมีศักยภาพ ในการผลิต
ผลิตภณัฑ์ OTOP โดยใช้องค์
ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม ใน
รูปแบบการบรูณาการเรียนการ
สอน เพื่อให้ไดผ้ลติภณัฑ์ที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

โครงการพัฒนา 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
๑. โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP ๕ 
ช ื ่ อผล ิตภ ัณฑ์  : 
ผลิตภัณฑ์น้ำฝรั่ง
อินทรีย์ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฝรั่งอินทรีย์
บึงน้ำใส ตำบลบ้านมะเกลือ 
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ์
 

ยังไม่มีกระบวนการแปร
รูปที่ถูกต้องและเหมาะสม
สำหรับการผลิตน้ำฝรั่งแท้
พร้อมดื่ม 
 

๑. เวทีพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน 

๒. วิเคราะหศ์ักยภาพกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 

๓. พัฒนาคุณภาพผลติภณัฑ์ 
OTOP 

๔. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  
ปีงบประมาณ 

กลุ่มวิสาหกิจมีศักยภาพใน
การผลิตผลิตภณัฑ์ โดยใช้องค์
ความรู้ในรูปแบบการบูรณา
การเรยีนการสอน เพื่อให้ได้
ผลิตภณัฑ์ที่มีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

โครงการพัฒนา 

๑. โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP ๖ 
ช ื ่ อผล ิตภ ัณฑ์  : 
ผลิตภัณฑ์กระเป๋า
ผ้าทอ 
 

กลุ่มทอผ้าบ้านพูนสุข  
อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธาน ี

ผลิตภณัฑ์ผ้าทอจำหน่าย
ต่อผืนไม่มีการแปรรูป ทำ
ให้จำหน่ายได้น้อยช้ิน ตรา
สินค้าไม่มีขึ้นทะเบยีน 
บรรจภุัณฑ์และสื่อ
ประชาสมัพันธ์สินค้าไม่ม ี
 

๑. วิเคราะหศ์ักยภาพกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 

๒. พัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์ OTOP 

๓. พัฒนาบรรจุภณัฑผ์ลติภณัฑ์  
และออกแบบ 

๔. การส่งเสริมด้านการยื่นขอ
มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชนและ
เครื่องหมายการค้า 

๕. กิจกรรมพัฒนาแผนธุรกิจ 
ความรู้การบัญชี และการตลาด
ออนไลน ์

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  
ปีงบประมาณ 

 

ศักยภาพในการผลติ
ผลิตภณัฑ์ OTOP โดยใช้องค์
ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม 
ในรูปแบบการบูรณาการเรยีน
การสอน เพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์
ที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

โครงการพัฒนา 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
๑. โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP ๗ 
ชื่อผลิตภัณฑ์  : 
ผลิตภณัฑ์จาก
ผักตบชวา 

กลุ่มงานฝีมือบา้นเกาะลูกมอญ  
ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

 

ยังไม่ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
 

๑. เวทีพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน 

๒. วิเคราะหศ์ักยภาพกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 

๓. พัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์ OTOP 

๔. พัฒนาบรรจุภณัฑผ์ลติภณัฑ์  
และออกแบบ 

๕. พัฒนาแผนธุรกิจ ความรู้การบญัชี 
และการตลาดออนไลน ์

๖. พัฒนาแผนธุรกิจ ความรู้การบญัชี 
และการตลาดออนไลน ์

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  
ปีงบประมาณ 

ชุมชนมีศักยภาพ ในการผลิต
ผลิตภณัฑ์ OTOP โดยใช้องค์
ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม ใน
รูปแบบการบรูณาการเรียนการ
สอน เพื่อให้ไดผ้ลติภณัฑ์ที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

โครงการพัฒนา 

๑. โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP ๘ 
ชื่อผลิตภัณฑ์  : 
ผลิตภณัฑ์มีดเชฟ        

โลหะสรา้งสรรค์ กลุ่มผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑ์จากเหล็กกล้า 
(บ้านช่างหรั่ง) อำเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธาน ี 

เป็นผลติภณัฑโลหะ
กรรไกร 
 

๑. เวทีพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน 

๒. วิเคราะหศ์ักยภาพกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 

๓. พัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์ OTOP 

๔. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  
ปีงบประมาณ 

ชุมชนมีศักยภาพในการผลติ
ผลิตภณัฑ์ OTOP โดยใช้องค์
ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม ใน
รูปแบบการบรูณาการเรียนการ
สอน เพื่อให้ไดผ้ลติภณัฑ์ที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

โครงการพัฒนา 

๑. โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP ๙ 

สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกดั 
อ.ห้วยคต จ.อุทัยธาน ี

การผลิตสับปะรดอบแห้ง
ปราศจากน้ำตาล คือ 
คุณภาพทางกายภาพ เช่น 

๑. วิเคราะหศ์ักยภาพกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 

๒. พัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์ OTOP 

กลุ่มสหกรณ์มีศักยภาพในการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์สับปะรด
อบแห้งเพิ่มมากข้ึน 

โครงการพัฒนา 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
ชื่อผลิตภัณฑ์  : 
สับปะรดอบแห้ง 

สี และเนื้อสัมผัส ไม่เป็นท่ี
พึงพอใจของผู้บริโภค 
เนื่องจากสับปะรดเป็น
ผลไม้ที่มีปริมาณน้ำสูง 
เมื่อมีการดึงน้ำออกด้วย
วิธีการอบแห้ง ทำให้ผลไม้
เหี่ยว 

๓. พัฒนาบรรจุภณัฑผ์ลติภณัฑ์  
และออกแบบ 

๔. การพัฒนาบุคลากรด้าน
กระบวนการผลติและการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  
ปีงบประมาณ 

๑. โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP ๑๐ 
ชื่อผลิตภัณฑ์  : 
ผลิตภณัฑ์แหนม
ปลาแรด 

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
แรดในกระชังบ้านโรงน้ำแข็ง อ.
เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 

ยังไม่ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ตามหลักเกณฑ ์
 

๑. พัฒนาแผนธุรกิจ ความรู้การ
บัญชี และการตลาดออนไลน ์

๒. พัฒนาแผนธุรกิจ ความรู้การ
บัญชี และการตลาดออนไลน ์

๓. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  
ปีงบประมาณ 

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ปลาแรดมีศักยภาพเพิ่มขึ้นใน
การแปรรปูผลิตภณัฑ์แหนม
ปลาแรด 

โครงการพัฒนา 

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติพันธกิจสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ  
๒. โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติพันธกิจ ฯ  ๑  
การจัดตั้งสถาบัน
พัฒนากำลังคน
ด้านระบบขนส่ง

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ศูนย์บริการด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพและ
นวัตกรรมเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒ 
(Service Center of 
Biotechnology and 
Innovation: SCBI) 

๑. จัดหาวัสดุและสื่อการเรยีนรู้ 
สถาบันการพัฒนาบุคลากรด้าน
ระบบขนส่งทางรางและโลจิ
สติกส ์

๒. อบรมและสัมมนาวิชาการ
เรื่องโลจสิติกส์และซับพลายเชน 

- สื่อชุดปฏิบัติการเรียนการ
สอนระบบขนส่งทางราง
และโลจสิติกส์ โบกี้รถไฟ 
จำนวน ๑ โบกี้ สำหรับ
ขบวนการเรียนการสอน 
เพื่อเพ่ิมทักษะการเรียน
และการปฏิบัติกับสื่อจริง 

โครงการพัฒนา 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
ทางรางและโลจิ
สติกส ์

การขับเคลื่อนนโยบาย 

“ประเทศไทย ๔.๐” หรือ 

“Thailand Economy 

๔.๐” จดัได้ว่าเป็นการ

วางรากฐานการพัฒนา

ประเทศในระยะยาว 

“ไทยแลนด์ ๔.๐” หรือ

เรียกว่าเป็นยุคของ

นวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 

และอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

ที่นำมาใช้เพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ เช่น การนำ

ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ

และหุ่นยนต์มาใช้ใน

รูปแบบต่างๆ เศรษฐกิจ

แห่งอนาคตคาดการณ์

อย่างมีความเป็นไปได้สูง

ว่าจะถูกขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยีพื้นฐาน ๔ ด้าน 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

๓. อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ 
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระบบราง เพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง
พื้นฐานการขนส่งทางรางใน
อนาคต 

๔. การอบรมและสัมมนาวิชาการ
เรื่องโลจสิติกส์และซับพลายเชน 
เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  
ปีงบประมาณ 

๒. ไดส้ื่อการเรียนรู้เพิ่มทักษะ
ด้านระบบขนส่งทางราง 
สำหรับรางรถไฟ จำนวน  
๑ ราง เพื่อเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้พื้นฐานของการ
ติดตั้งและประกอบราง
รถไฟ  

๓. ได้องค์ความรู้วิธีการ
ขั้นตอนการประกอบและ
ติดตั้งรางรถไฟ สำหรับ
ถ่ายทอดให้กับผู้เรียน 
ประกอบการเรียนพื้นฐาน
ระบบรางรถไฟ 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 

ซึ่ง ๑ ใน ๔ ที่สำคัญนั้น 

ได้แก่ การประยุกต์ใช้

ความรู้ทางด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ (การใช้

เทคโนโลยี หรือ

กระบวนการจดัการ

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเพื่อเพิม่

มูลค่า และใช้ให้เกิด

ประโยชนส์ูงสุด) ดังนั้น

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่ยัง

ไม่เคยมีการจัดตั้งมาก่อน

ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

๒ ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่ม

ของ ๔ จังหวัดเข้าร่วมกัน 

คือ จังหวัดนครสวรรค์ 

กำแพงเพชร พิจิตร และ

อุทัยธานี จึงเป็นสิ่งท่ีต้อง

ตระหนักและให้



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 

ความสำคญัเนื่องจากใน

เขตภาคเหนือตอนลา่ง ๒ 

นี้ เป็นแหล่งวัตถุดิบทาง

การเกษตรที่สำคญั และ

เหมาะสมแก่การพัฒนา 

อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายประเทศไทย ๔.๐ 

อีกด้วย การใช้แนวคิด 

“เทคโนโลยีชีวภาพ” โดย

มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มมลูค่า

และยกระดับผลติภณัฑ์

พื้นบ้านท่ีผลิตจากวัตถุดิบ

ที่มีความหลากหลายทั้ง

ชนิดและจำนวน ราคาถูก 

และหาได้ง่ายในท้องถิ่น 

ไม่ว่าจะไดจ้ากพืช สัตว์ 

หรือจุลินทรยี์ นำมาพัฒนา 

ปรับปรุงด้วยวิธทีาง



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 

เทคโนโลยีชีวภาพให้ได้

มาตรฐานอยา่งสากล และ

เพื่อต่อยอดส่งเสรมิไปสู่

การส่งออกในตลาด

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) จึงน่าจะมี

ความเหมาะสมในการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

บริสุทธ์ินี้ให้เกิดประโยชน์

สูงสดุต่อพื้นที่ในดา้นของ

เศรษฐกิจ สังคม และยังช่วย

สนับสนุนนโยบายประเทศ

ไทย ๔.๐ ได้อีกแนวทางหนึ่ง  
๒. โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติพันธกิจ ฯ  ๒  
การพัฒนาศูนย์
เรียนรูเ้พื่อเพ่ิม
ศักยภาพของ
เกษตรกรรุ่นใหม่ใน

๑. สาขาเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ (ย่านมัทรี) 

๒. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(นายสุพจน์ โคมณี) อ.ชุมแสง 
จ.นครสวรรค ์

๑. สภาพอากาศ

เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อ

การปลูกพืชสำหรับ

แปลงเกษตร 

๒. สถานการณ์โควิค ๑๙ 

จึงดำเนินการ

๑. พัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ใน
ท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาอย่าง
ยั่งยืน  โดยการพัฒนานักศึกษา 
คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี เพื่อ
ดำเนินการในศูนย์เรียนรู้ฯ /การ
จัดทำแปลงผักยกแคร่ เมลด็พันธ์ุ 

๑. ศูนย์เรียนรู้การทำ
การเกษตรตามศาสตร์
พระราชา ท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏย่านมัทรี โดยในปี
แรกมีฐานการเรียนรู้
จำนวน ๔ ฐาน 

โครงการพัฒนา 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
ท้องถิ่นตามศาสตร์
พระราชาอย่าง
ยั่งยืน 

๓. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวปลอด
สารพิษบ้านบางเดื่อ  
ต.น้ำทรง  อ.พยุหะคีร ี
จ.นครสวรรค ์

๔. สุขโตฟาร์ม อ.บรรพตพิสัย 
จ.นครสวรรค ์

๕. ฟาร์มกระบือประกวด 
อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 

เปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การติดตามการพัฒนา

ของเกษตรกรจากการ

อบรมได้จึงไมม่ีการ

เบิกจ่ายสำหรับการ

เดินทาง 

 

และระบบให้น้ำ / การสรา้งระบบ
การเลีย้งปลาร่วมกับการปลูกพืช 
(Aquaponics) การเลี้ยงปลา
ร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ปีก/  การ
จัดทำฐานสาธติการผลติสตัว์
ปลอดภัย/การปรับภมูิทัศน์ และ
การพัฒนาiระบบการจดัการองค์
ความรู้และฐานข้อมลู  

-  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และ
ส่งเสริมการน้อมนำศาสตร์
พระราชาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ความอยู่ดีมสีุขอย่างยั่งยืนของ
สมาชิกชุมชน  ๓  กลุ่มเป้าหมาย  
ได้แก่กลุม่เป้าหมายที่ ๑ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอด
สารพิษบ้านบางเดื่อ จ. นครสวรรค์ 
กลุ่มเป้าหมายที่ ๒ เกษตรกร และ
ผู้สนใจ เรียนรู้การทำการเกษตร
ตามศาสตร์พระราชา  และ
กลุ่มเป้าหมายที่ ๓ พัฒนาและ
ส่งเสริม ศิษย์เก่า หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ 

๒. สมาชิกชุมชนเป้าหมาย
ได้รับความรูส้ามารถเลี้ยง
สัตว์ปีก ปลา เป็นรายได้
เสริมนอกจากการปลูกข้าว 
จำนวน ๒๔ ครอบครัว 

๓. ศิษย์เก่าได้รับการ
ปรับปรุงมาตรฐานฟาร์ม
สามารถเป็นเกษตรกร
ต้นแบบจำนวน ๒ คน 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
- ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑   

ปีงบประมาณ 
๒. โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติพันธกิจ ฯ  ๓  
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพืชสมุนไพร
เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเป็นความ
ร่วมมือของ
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครสวรรค์ กับ
เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด
นครสวรรค ์
 

วิสาหกิจชุมชน  จังหวัด
นครสวรรค์ จำนวน ๑๗ วิสาหกิจ
ชุมชน 

ขาดการตระหนักถึงกระแส
การตื่นตัวเกี่ยวกับทางเลือก
ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
และการกายภาพบำบัดด้วย
พืชสมุนไพร 

๑. การจัดการความรู้ (KM) การ
พัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 

๒. การสร้างองค์ความรู้ในการปลูก
และแปรรูปพืชสมุนไพร 

๓. ประชุมวางแผนในการพัฒนาศูนย์
การเรยีนรู้พืชสมุนไพรในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

๔. อบรมให้ความรู้ในการปลูกและ
แปรรูปพืชสมุนไพร ในพ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

๕. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พืช
สมุนไพร ในพื้นท่ีของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค ์

๖. การพัฒนาผลิตภณัฑ์จากพืช
สมุนไพร 

๗. การสร้างพื้นที่เพ่ือรองรับการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
และผลผลิตทางการเกษตร 

๑. ผู้เข้ารับฟังการเสวนา
ได้รับด้านความรู้เเละ
พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของตนเอง
และนำความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาต่อยอดในกลุ่มของ
ตนเองเองได ้

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ในเรื่องการปลูกพืช
สมุนไพรและการออกฤทธ์ิ
ทางยาพร้อมทั้งวิธีการการ
แปรรูปและการนำไปใช้
กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีการการ
เจ็บป่วยในแต่ละโรค จาก
การที่กลุ่มเป้าหมายได้เข้า
ร่วมโครงการสามารถ
กลับมาพัฒนาการปลูกพืช
สมุนไพรและพัฒนา

โครงการพัฒนา 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
๘. การสร้างองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน

การจัดการและการแปรรูปพืช
สมุนไพรในระดับโรงเรือนเชิง
พาณิชย ์

๙. การจัดทำสื่อและฐานข้อมูลพืช
สมุนไพรในระบบ QR code 

๑๐. การติดตามและประเมิน 
     ผลโครงการ 
๑๑. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  
       ปีงบประมาณ 

ความรู้ในเรื่องการนำมาใช้
ในการรกัษาการเจ็บป่วยได ้

๓. ได้วางแผนสรุปผลการ 
ดำเนินกิจกรรม ท่ี ๑เรื่อง
การจัดการความรู้ (KM) 
การพัฒนาพืชสมุนไพร
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก และกิจกรรมท่ี ๒ 
เรื่องการสร้างองค์ความรู้
ในการปลูกและแปรรูปพืช
สมุนไพรว่า ควรมีการ
พัฒนาในด้านใดต่อเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ดำเนินกิจกรรมต่อไปใน
อนาคต จากการประชุม 
สรุปได้ว่า ต้องรีบปลูก
สมุนไพรที่เป็นตัวยาที่
สำคัญและหายากเพื่อการ
ขยายพันธุ์ให้แก่สมาชิก
และขับเคลื่อนเรื่องการ
ส่งออกพืชสมุนไพรพร้อม



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
ทั้งศึกษา ในเรื่องของ
มาตรฐานของพืชสมุนไพร
ในแต่ละตัวเพื่อรองรับการ
ส่งออกผู้เข้าร่วมอบรม
ได้รับความรู้ในด้านการทำ
ครีมกนัแดดและสครับผิว 
ด้วยสมุนไพรไทย 

๔.  ผู้เข้าร่วมอบรมไดร้ับ
ความรู้ในด้านการทำยา
ดมและลูกประคบเพื่อลด
อาการปวดเมื่อย  

๕. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ  
    ความรู้ในด้านการทำยา 
     หม่องน้ำมันเขียวจาก 
      สมุนไพรไทย 
๖. ได้โรงเรือนไว้สำหรับการ

ปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 
๓ โรงเรือน/ต้นพันธ์ุ
สมุนไพรจำนวน ๖๗ ชนิด 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
๗. ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

ทั้งหมดจำนวน ๕ 
ผลิตภณัฑ์ ดังนี้  

๑. น้ำหมักสมุนไพรพร้อมดื่ม
รากสามสิบ  
๒. โคโลญจน์โมกราชินีกลิ่นผลไม้  
๓. สครับ  
๔. ยาดมส้มโอมือ  
๕. ผลิตภณัฑ์ทำความสะอาด

ชำระล้างผสมว่านหาง
จระเข้ ได้แก่ สบู่ว่านหาง
จระเขส้ีทอง, แชมพูว่าน
หางจระเขส้ีทอง และ
แอลกอฮอลเ์จลล้างมือ
ว่านหางจระเข ้

๘.  ได้จดุ check in ศูนย์วิจัย
และพัฒนาพืชสมุนไพร
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
๙.  ได้ซุม้ร้านคา้ไมไ้ผ่ สำหรับ

รองรับการจำหนา่ย
ผลิตภณัฑ์จากพืชสมุนไพร 
และผลผลิตทางการ
เกษตร 

๑๐.  ได้แปลงสาธิตการปลูก 
       พืชสมุนไพร 
๑๑.  ได้องค์ความรู้ในเรื่อง

ของการปลูกและผลิต
น้ำมันกัญชาเพื่อนำไปใช้
ทางการแพทย์ 

๑๒.  ได้รับองค์ความรู้และ
พัฒนา ทักษะในด้าน
การแปรรปูพืชสมุนไพร
และการบริหารจัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ใหไ้ด้
มาตรฐาน 

๑๓.  ได้เวปไซต์ฐานข้อมลู 
รวบรวมพันธุ์พืช
สมุนไพร ระบบ QR 
code ของศูนย์วิจัยและ



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
พัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

๑๔.  ได้ QR code ข้อมูล    
พันธุ์พืชสมุนไพร 
จำนวน ๖๕ ชนิด เพื่อ
ใช้ในศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯ  

๑๕. ไดส้ื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืช
สมุนไพรเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ 

๑๖  เก็บรวบรวมข้อมลูในการ
ติดตามและประเมินผล



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
โครงการ กลุม่วิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด
นครสวรรค์ ๑๒ กลุม่ 

๒. โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติพันธกิจ ฯ  ๔  
การยกระดับศูนย์
แห่งความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์    

  ๑.  การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล
ผู้ประกอบการ และผลิตภณัฑ์  

๒. การอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ 

๓. การพัฒนาผลิตภณัฑด์้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

๔. โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๕. การพัฒนาเครื่องจักร 
๖. โดยคลินิกเทคโนโลยี คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ฯ       
๗. การพัฒนาบรรจุภณัฑ์โดยหน่วย

บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค ์

๘. การส่งเสริมด้านการ ตลาดและ
ประชาสมัพันธ์  

๙. การส่งเสริมด้านการ ตลาดและ
ประชาสมัพันธ์   

๑. ได้ตัวอย่างผลติภณัฑ์และ
วัตถุดิบมาตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

๒. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วย
กวนกะทิสดแม่อุบล ไดร้ับ
การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 

๓. กลุ่ม OTP เครื่องจักสาน
ไม้ไผ่ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ 

๔. เพิ่มกำลังการผลติให้
สามารถช่วยลดระยะเวลา
ในการตากกล้วยให้แห้ง
มากขึ้นและช่วยเพิม่ความ
สะอาดได้มาตรฐานให้กับ
ตัวผลติภณัฑ ์

โครงการพัฒนา 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
๑๐.  ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  
ปีงบประมาณ                              

๕. เพิ่มศักยภาพในการใช้งาน
ของแป้งกล้วยและเพิ่ม
มูลค่าของแป้งกล้วยใน
รูปแบบของการขึ้นรูปใน
รูปแบบการอัดเม็ด 

๖. สภาพไม้ไผ่ให้มีความ
คงทนไม่เกิดการขึ้นรา
สำหรับการยดือาย ุ

๗. การย้อมสไีมไ้ผ่ใหม้ีสสีันท่ี
สวยงามช่วยเพิ่มมูลค่า
ผลิตภณัฑ์เครื่องจักสาน 

๘. เพิ่มกำลังการตัดไมไ้ผ่เป็น
ท่อน ๆ ให้ได้ขนาดที่พอดี
สม่ำเสมอกัน และลด
กระบวนการผลติไม้ไผ่ที่
จะนำไปใช้ในงานจักสาน
ให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้
เพิ่มขึ้น 

๙. ต้นแบบผลิตภณัฑ์แป้ง
กล้วยดิบอัดเม็ด 

๑๐. เครื่องสไลด์กล้วยดบิ 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
๑๑. ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

แบบพาลาโบล่า 
๑๒. เครื่องตัด/ตอกไม้ไผ ่
๑๓. ต้นแบบบรรจุภณัฑ์

ผลิตภณัฑ์แป้งกล้วยดิบ
อัดเม็ด 

๑๔. ต้นแบบบรรจุภณัฑ์   
ผลิตภณัฑ์โคมไปจาก
เครื่องจักสานไมไ้ผ ่

๑๕. แบรนด์ “แม่อุบล” 
๑๖. แบรนด์ “นิมิตา” 
๑๗. วิดีโอประชาสัมพันธ์    

“แม่อุบล” 
๑๘. วิดีโอประชาสัมพันธ์  

“นิมิตา” 
๑๙. เว็บไซต์ “แม่อุบล” 
๒๐. เว็บไซต์ “นิมติา” 
๒๑. วิดีโอประชาสัมพันธ์ 

๒. โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติพันธกิจ ฯ  ๕  

  ๑. อบรมเชิงปฏิบัติการการนวด
ผ่อนคลาย (ข้ันพ้ืนฐาน) สำหรับ
ผู้ออกกำลังกายและนักกีฬา 

เข้าอบรม ได้ความรู้ ฝึก
ปฏิบัติการ และสามารถไป
ประกอบอาชีพได ้

โครงการพัฒนา 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

๒. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย 

๓. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  
ปีงบประมาณ 

๒. โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติพันธกิจ ฯ  ๖  
ศูนย์บริการด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ
และนวัตกรรมเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 
๒ (Service 
Center of 
Biotechnology 
and Innovation: 
SCBI) 

เขตภาคเหนือตอนลา่ง ๒   ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกลุม่ของ ๔ 
จังหวัด  คือ จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร 
และจังหวัดอุทัยธาน ี

การประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรม มีการทำงาน
ในรูปแบบเดิม ผลผลติที่ได้
จำหน่ายในรูปแบบวัตถุดิบ
ทางการเกษตร มีการ
ประยุกตห์รือเพิ่มมูลคา่
วัตถุดิบค่อนข้างน้อย 

๑. การจัดตั้งศูนย์บริการด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรม
เขตภาคเหนือตอนลา่ง ๒ 

๒. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
บนรากฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืชท้องถิ่นด้วย
กระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

๓. การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชน 

๔. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  
ปีงบประมาณ 

๑. เว็บไซตศ์ูนย์บริการด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพและ
นวัตกรรมเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒ จำนวน ๑ 
เว็บไซตเ์พื่อเป็นช่องทาง
ในการเผยแพร่ข่าวสาร
ข้อมูลนวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

๒. การแปรรปู เพ่ิมมลูค่า
วัตถุดิบทางการเกษตร ใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนลา่ง ๒ 
ได้ผลิตภัณฑ์จำนวน ๖ 
ผลิตภณัฑ ์

๓. ผลิตภณัฑ์ที่ ๑ ข้าวชง
พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ 

โครงการวิจัย 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
๔. ผลิตภณัฑ์ที่ ๒ นวัตกรรม

เม็ดดินเผาเสริมธาตุ
อาหารปุ๋ยไส้เดือนดินเพื่อ
การเพาะปลูกผักอินทรยี์
เชิงพาณิชย์ 

๕. ผลิตภณัฑ์ที่ ๓ เครื่องดื่ม
สมุนไพรไซเดอรร์ากบัว 

๖. ผลิตภณัฑ์ที่ ๔ ชาเห็ดถั่ง
เช่าสีทองเสรมิธาตุอาหาร
จากพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง 

๗. ผลิตภณัฑ์ที่ ๕ ไอศกรีม
เสรมิโพรไบโอติก 

๘. ผลิตภัณฑ์ที่ ๖ ผงข้าวแดง
ชงดื่มเพื่อสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
๓.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชมุชนฐานราก 
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

๑. ครัวเรือนเปา้หมายใหม่ที่เข้า
ร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความ
ยากจน (๓๘,๕๐๐ บาท : คน : ปี) 
ขับเคลื่อนโครงการโดยคณะ 
ๆ ละ ๖๐ ครัวเรือน รวม
ทั้งสิ้น ๓๐๐ ครัวเรือน 

๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานรากครัวเรือนจาก
ข้อมูลพื้นฐานเดมิใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จำนวน ๒๐๐ ครัวเรือน 
 

ครัวเรือนเปา้หมายไมผ่่าน
เกณฑ์ข้อมลูความจาํเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.)  ซึ่งส่งผล
กระทบต่อคณุภาพชีวิต
ของครัวเรือนเป้าหมาย 
มีความต้องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตยกระดับ
รายได้เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงอาชีพหลักและ
ส่งเสรมิรายได้ของอาชีพรอง 

๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในชุมชนฐานรากท่ีเข้า
ร่วมโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธาน ี

๒. ยกระดับรายได้ให้กับประชาชนใน
ชุมชนฐานราก ท่ีเข้าร่วมโครงการ
ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดอุทัยธาน ี

๓. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  
ปีงบประมาณ 

 

๑. เกิดความต่อเนื่องที่มั่นคง
ด้านรายได้ทีเ่พิ่มขึ้นร้อยละ 
๒๒.๔๘ ของประชาชนใน
ชุมชนฐานราก ท่ีเข้าร่วม
โครงการในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัด
อุทัยธานี  

๒. ครัวเรือนเปา้หมายทีเ่ข้า
ร่วมโครงการมรีายได้
เพิ่มขึ้นจากข้อมูลพื้นฐาน
เดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ร้อยละ ๔๓.๕๙  

๓. ผลของโครงการฯ ส่งผล
ต่อการลดรายจ่ายของ
ครัวเรือน เนื่องจาก
ครัวเรือนได้รับองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจดัทำบัญชี
ครัวเรือนและได้จดบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยใน

โครงการพัฒนา 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
การดำรงชีวิตของตัวเอง
และครอบครัว ซึ่งข้อมูลที่
บันทึกจะบ่งช้ีถึงการ
ดำเนินชีวิต สามารถนำ
ข้อมูลที่ไดม้าวางแผนชีวิต
และกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ครัวเรือน ทั้งนี้ จึงส่งผลให้
ประชาชนในชุมชนฐาน
รากท่ีเข้าร่วมโครงการใน
พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรคส์่วนใหญ่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

๔. นักศึกษานำองค์ความรู้ที่
ศึกษาไปใช้กับการปฏิบัติจริง 

๔. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
โครงการส่งเสริม
ความรักความ
สามัคคี เข้าใจสิทธิ
หน้าท่ีของตนเอง
และผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานของสังคม

๑. ชุมชน ในพ้ืนท่ีบริการของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ จำนวน ๑๒ 
ชุมชน 

๒. นักเรียน ในสถานศึกษา/
โรงเรียน ในพ้ืนท่ีบริการของ

ชุมชน ที่มโีอกาสหรอืมี
ประเด็นปญัหาที่ต้องพฒันา 
รวมถึงชุมชนที่มคีวาม
ขัดแย้ง ทั้งในมิตคิวามคดิ 
ความเช่ือ ศาสนา การเมือง
รวมถึงการปกครอง 

๑. รวบรวมบริบท และข้อมลูเกีย่วกบั
กลุม่เปา้หมาย 

๒. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ 
ร่วมกบัภาคเีครือข่าย ในเรือ่ง 
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ 
ประการ 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
รักสามคัคีเข้าใจสิทธิ
หน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้ พ้ืนฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี

โครงการอบรม 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
ประชาธิปไตย 
อันมี
พระมหากษตัริย์
เป็นประมุข 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ จำนวน ๘ 
โรงเรียน 

๓. กิจกรรมอบรมกลุ่มเปา้หมาย 
๔. กิจกรรมสรา้งเครอืข่ายสถานศึกษา 

อบรมครูในการเผยแพร่หลักสตูร 
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 
๔ ประการ 

๕. กิจกรรมสรา้งเครอืข่ายชุมชน อบรม
แกนนำชุมชนในการเผยแพร่
หลักสตูร คณุลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ ๔ ประการ 

๖. กิจกรรมสรา้งแหล่งเรยีนรู้ 
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ 
ประการ 

๗. กิจกรรมสัมพันธแ์ละประกวด
เครือข่ายสถานศึกษา ตัวช้ีวดั
ความสำเรจ็ 

๘. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  
ปีงบประมาณ 

 
 
 

พระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข 

๒. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการมคีวามหวงแหน
และธำรงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษตัริย์ เกดิ
ความรักความสามคัคี 
ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข จะนำไปสู่ สังคมที่
มีความรัก ความเข้าใจเอื้อ
อารีต่อกัน สรา้งความเป็น
ปึกแผ่นในชาติโดยรวม
อย่างมั่นคงและยั่งยืนใน
สังคมต่อไป 

 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
๕. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด 
โครงการพัฒนา
ระบบข้อมลูตำบล
ในจังหวัด 

- จังหวัดนครสวรรค์  
๓๑ ตำบล ๑๑ อำเภอ 

- จังหวัดอุทัยธานี ๑๖ ตำบล ๗ 
อำเภอ 

ขาดระบบฐานข้อมูลที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

๑. พัฒนาระบบข้อมูลตำบลชุดข้อมูล
โดยรวมที่แสดงสถานะของตำบล 
(Community profile) จำนวน 
๑๑ ดา้น ได้แก่ ข้อมลูทั่วไปของ
หมู่บ้าน การจดัการปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ การจัดการด้าน
อาหารที่พอเพียงปลอดภัย การ
จัดการตนเองของชุมชนเพื่อเฝ้า
ระวังและแก้ปญัหาโรคตดิต่อ การ
พัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ เกษตรอัจฉริยะ 
(Smart Farming) การจัดการน้ำ
ชุมชน การสร้างอาชีพ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การ
จัดการขยะ การมสี่วนร่วมและ
ความเข้มแข็งของชุมชน  ใน
จังหวัดนครสวรรค์และจังหวดั
อุทัยธาน ี

นำชุดข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โครงการพัฒนา 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
๒. ให้อาจารย์ นักศึกษา มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาข้อมูลตำบลร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๓. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  

ปีงบประมาณ 

๖. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สู่การบูรณาการการเรียนการสอนกับทุกคณะในมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
โครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน และ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม สู่
การบูรณาการการ
เรียนการสอนกับ
ทุกคณะใน
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครสวรรค ์

พื้นที่ชุมชนเกาะหงษ ์  ตำบล
ตะเคียนเลื่อน  อำเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค ์

 เนื่องจากคนในชุมชนของ
พื้นที่ อบต.ตะเคียนเลื่อน  
ยังขาดองค์ความรู้ในการ
บริหารจดัการเกี่ยวกับการ
รวมกลุม่กัน เพื่อจัดตั้ง
ตลาดวัฒนธรรมของชุมชน  
รวมถึงการกำหนด
เอกลักษณ์ของสินค้า
ชุมชน  และการสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กับผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่เน้นการใช้วัตถุดิบ
ที่มีอยู่ในชุมชน ให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ซื้อ 

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
ดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้
ภายในชุมชน  และออกแบบการ
นำเสนอความรู้สำหรับหนังสือเสรมิ
ความรู้ในรูปของการต์ูน  ภายใต้ช่ือ
หนังสือว่า “คันฉ่องส่องนวัตวิถีชุมชน
เกาะหงษ์”  รวมถึงผลติสื่อมลัตมิีเดีย
ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์
ท้องถิ่น  ได้แก่  ประวัติของชุมชน  
ประวัติของวัดเกาะหงษ์ ประวัติของ
หลวงปู่อินทร์  ความเช่ือ เรื่องเลา่ 
และตำนาน  เป็นต้น  และจัดเก็บ
เป็นฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้น
ออนไลน์  เพื่อให้เกิดการนำไปใช้

๑. ได้บูรณาการการเรียน
การสอน และการ
ทำงานร่วมกันในทุก
คณะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครสวรรค ์

๒. ได้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างชุมชน 
ครูอาจารย์ และ
นักวิชาการในการสรา้ง
หนังสือเสริมความรู ้

๓. ได้เครือข่ายคณะทำงาน
ทางวัฒนธรรม  องค์กร 
หน่วยงานจากภาค

โครงการบริการ
วิชาการ 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
ประโยชนส์ำหรับเยาวชนและบุคคล
ทั่วไปในการเผยแพร่องค์ความรู้ของ
ชุมชนและส่งเสริมใหเ้กิดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน 
     สำนัก ฯ ได้ร่วมกับชุมชนในการ
ระดมความคดิเห็นในการจัดตลาด
วัฒนธรรมของชุมชน  โดยเน้นการใช้
วัตถุดิบภายในชุมชน เช่น  ต้นกลว้ย 
ใบกล้วยในการนำมาประยุกต์เป็น
ภาชนะ  สำหรบัใส่อาหารและขนม  
รวมถึงการกำหนดระยะเวลาในการ
เปิดขาย ช่วงเวลาวันศุกร์ ตอนเยน็
และวันเสารต์อนเช้า  เนื่องจากพ้ืนท่ี
ของชุมชนจะเป็นเส้นทางสำหรับเดิน
ทางเข้าและออกในตัวเมือง  ซึ่งใน
เวลาวันศุกรจ์ะมรีถสญัจรเป็นอย่าง
มาก  และการขายสินคา้ของคนใน
ชุมชน   โดยส่วนใหญ่เน้นการขาย
อาหาร ดังน้ันเพื่อควบคุมต้นทุนการ
ผลิต  จึงมีการเสนอให้เปิดตลาด
ในช่วงเช้าวันเสาร์อีกช่วงเวลาหนึ่ง  

ราชการ และองค์กร
ภาคธุรกิจ 

๔. หนังสือเสรมิความรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ๕๐๐ เลม่ 

๕. แหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ๑ แหล่ง 

๖. สื่อมัลติมีเดีย ๑ งาน 
และฐานข้อมลู ๑ ข้อมูล 

๒. ต้นแบบผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมสูเ่ศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในท้องถิ่น  
๑๐๐ อัน 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
เพื่อเพ่ิมโอกาสในการขายสินค้า
ให้กับชุมชน  นอกจากน้ี ยังทำให้ผู้
มาเที่ยวชมตลาด  สามารถเข้ามา
เยี่ยมชมและนมสัการวดัเกาะหงษ์  
ได้เป็นอยา่งด ี
     แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-๑๙ 
ทำให้การเปิดตลาดยังไมส่ามารถ
ดำเนินการได้  จึงเป็นการกำหนด
แนวทางสำหรับชุมชน  เพื่อการเปดิ
ตลาดในโอกาสต่อไป  เมื่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา COVID-๑๙ ผ่านพ้นไปแลว้ 
        สำนัก ฯ มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน  
และส่งมอบให้คนในชุมชนได้สร้าง
ต้นแบบผลิตภณัฑ์ของชุมชน  โดยมี
การนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามามสี่วน
ช่วยยืดอายุของผลติภณัฑ์  เช่น 
กระเป๋าสาน โคมไฟ สมุดบันทึก 
นาฬิกา ถุงใส่เครื่องหอม เป็นต้น 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
และเมื่อผลติสินค้าดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  ได้นำผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมาเสนอขายในตลาด
ออนไลน์ ช่ือ เกาะหงษ์มารเ์ก็ต เพือ่
สร้างพื้นที่การขายสินค้าและสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนต่อไป ร่วมไปถงึ
การออกแบบหน้ากากผ้า ลายเกาะ
หงษ์ จำนวน ๕ ลายที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน  โดยได้ให้คน
ภายในชุมชนช่วยกันตัดเย็บ และมี
ลายสำหรับถวายพระ ของวัดเกาะ
หงษ ์นอกจากน้ี วัดเกาะหงษ์ไดร้บั
องค์ความรู้ในการพัฒนาน้ำมันหลวง
ปู่อินทร์ ที่มีกลิ่นหอมและไม่เหนยีว
เหนอะหนะตัว ทำให้ผู้บรโิภคเขา้มา
ซื้อน้ำมันนวดมากขึ้น มีปัจจัยเข้ามา
พัฒนาวัดมากขึ้น 
           มหาวิทยาลัย ฯ ร่วมกับ
ชุมชนในการกำหนดพื้นท่ีแหล่ง
เรียนรูภ้ายในชุมชน  คือ พื้นที่
บริเวณวดัเกาะหงษ์  เพื่อนำเสนอ



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  
สำหรับ เยาวชน  นักเรียน  
นักท่องเที่ยว  และบุคคลทั่วไปท่ีเข้า
มาในบริเวณดังกล่าว  สามารถเข้า
เยี่ยมชมแหล่งเรยีนรูไ้ด้  และ
โรงเรียนภายในชุมชน  สามารถนำ
นักเรียนมาทัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้
ได้อีกด้วย 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  ปีงบประมาณ 
 

๗. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชมุชนฐานราก 
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

- จังหวัดนครสวรรค์ ๑๕๐  

ครัวเรือน  

- จังหวัดอุทัยธานี ๑๕๐  
ครัวเรือน 
 

ครัวเรือนเป้าหมายไม่ผ่าน
เกณฑ์ข้อมูลความจําเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.)  ซึ่งส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ครัวเรือนเป้าหมาย   มี
ความต้องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตยกระดับรายได้
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
อาชีพหลักและส่งเสริม
รายได้ของอาชีพรอง 

๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในชุมชนฐานรากท่ีเข้า
ร่วมโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธาน ี

๒. ยกระดับรายได้ให้กับประชาชนใน
ชุมชนฐานราก ท่ีเข้าร่วมโครงการ
ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดอุทัยธาน ี

๓. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  

ปีงบประมาณ 

๑. เกิดความต่อเนือ่งที่มั่นคง
ด้านรายได้ทีเ่พิ่มขึ้นร้อยละ 
๒๒.๔๘ ของประชาชนใน
ชุมชนฐานราก ท่ีเข้าร่วม
โครงการในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัด
อุทัยธานี  

๒. ครัวเรือนเปา้หมายทีเ่ข้า
ร่วมโครงการมรีายได้
เพิ่มขึ้นจากข้อมูลพื้นฐาน

โครงการพัฒนา 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
 เดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ ร้อยละ ๔๓.๕๙  
๓. ผลของโครงการฯ ส่งผล

ต่อการลดรายจ่ายของ
ครัวเรือน เนื่องจาก
ครัวเรือนได้รับองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจดัทำบัญชี
ครัวเรือนและได้จดบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยใน
การดำรงชีวิตของตัวเอง
และครอบครัว ซึ่งข้อมูลที่
บันทึกจะบ่งช้ีถึงการ
ดำเนินชีวิต สามารถนำ
ข้อมูลที่ไดม้าวางแผนชีวิต
และกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ครัวเรือน ทั้งนี้ จึงส่งผลให้
ประชาชนในชุมชนฐาน
รากท่ีเข้าร่วมโครงการใน
พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรคส์่วนใหญ่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
๘. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

โครงการส่งเสริม
ความรักความ
สามัคคี เข้าใจสิทธิ
หน้าท่ีของตนเอง
และผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตย 
อันมี
พระมหากษตัริย์
เป็นประมุข 

๑. ชุมชน ในพ้ืนท่ีบริการของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ จำนวน ๑๒ 
ชุมชน 

๒. นักเรียน ในสถานศึกษา/
โรงเรียน ในพ้ืนท่ีบริการของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ จำนวน ๘ 
โรงเรียน 

ชุมชน ที่มโีอกาสหรอืมี
ประเด็นปญัหาที่ต้องพฒันา 
รวมถึงชุมชนที่มคีวาม
ขัดแย้ง ทั้งในมิตคิวามคดิ 
ความเช่ือ ศาสนา การเมือง
รวมถึงการปกครอง 

๑. รวบรวมบริบท และข้อมลูเกีย่วกบั
กลุม่เปา้หมาย 

๒. พัฒนาหลักสตูรการเรียนรู้ ร่วมกับ
ภาคเีครือข่าย ในเรื่อง คณุลักษณะ
คนไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ 

๓. อบรมกลุม่เปา้หมาย 
๔. สรา้งเครอืข่ายสถานศึกษา อบรมครู

ในการเผยแพร่หลักสูตร คณุลักษณะ
คนไทยทีพ่ึงประสงค์ ๔ ประการ 

๕. สรา้งเครอืข่ายชุมชน อบรมแกนนำ
ชุมชนในการเผยแพร่หลักสูตร 
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ 
ประการ 

๖. สรา้งแหล่งเรยีนรู้ คณุลกัษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ 

๗. จัดกิจกรรมสมัพันธแ์ละประกวด
เครือข่ายสถานศึกษา ตัวช้ีวดั
ความสำเรจ็ 

 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
รักสามคัคีเข้าใจสิทธิ
หน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้ พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข 

๒. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการมคีวามหวงแหน
และธำรงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษตัริย์ เกดิ
ความรักความสามคัคี 
ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข จะนำไปสู่ สังคมที่

โครงการอบรม 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
๘. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  

ปีงบประมาณ 
มีความรัก ความเข้าใจเอื้อ
อารีต่อกัน สรา้งความเป็น
ปึกแผ่นในชาติโดยรวม
อย่างมั่นคงและยั่งยืนใน
สังคมต่อไป 

๙. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด 
โครงการพัฒนา
ระบบข้อมลูตำบล
ในจังหวัด 

- จังหวัดนครสวรรค์  
๓๑ ตำบล ๑๑ อำเภอ 

- จังหวัดอุทัยธานี ๑๖ ตำบล  
๗ อำเภอ 

ขาดระบบฐานข้อมูลที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

๑. พัฒนาระบบข้อมูลตำบลชุดข้อมูล
โดยรวมที่แสดงสถานะของตำบล 
(Community profile) จำนวน 
๑๑ ดา้น ได้แก่ ข้อมลูทั่วไปของ
หมู่บ้าน การจดัการปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ การจัดการด้าน
อาหารที่พอเพียงปลอดภัย การ
จัดการตนเองของชุมชนเพื่อเฝ้า
ระวังและแก้ปญัหาโรคตดิต่อ  
การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ เกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farming)   
การจัดการน้ำชุมชน การสร้าง
อาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ การจัดการท่องเที่ยว

นำชุดข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โครงการพัฒนา 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
โดยชุมชน การจดัการขยะ การมี
ส่วนร่วมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน  ในจังหวัดนครสวรรค์  
และจังหวัดอุทัยธาน ี

๒. ให้อาจารย์ นักศึกษา มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาข้อมูลตำบลร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๓. ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  
ปีงบประมาณ 

๑๐. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สู่การบูรณาการการเรียนการสอนกับทุกคณะใน 
โครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน และ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม สู่
การบูรณาการการ
เรียนการสอนกับ
ทุกคณะใน
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครสวรรค ์

พื้นที่ชุมชนเกาะหงส ์
ตำบลตะเคยีนเลื่อน  อำเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค ์

     เนื่องจากคนในชุมชน
ของพื้นที่ อบต.ตะเคียน
เลื่อน  ยังขาดองค์ความรู้
ในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการรวมกลุม่กัน 
เพื่อจัดตั้งตลาดวัฒนธรรม
ของชุมชน  รวมถึงการ
กำหนดเอกลักษณ์ของ
สินค้าชุมชน  และการ
สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับ

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
ดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้
ภายในชุมชน  และออกแบบการ
นำเสนอความรู้สำหรับหนังสือเสรมิ
ความรู้ในรูปของการต์ูน  ภายใต้ช่ือ
หนังสือว่า “คันฉ่องส่องนวัตวิถีชุมชน
เกาะหงษ์”  รวมถึงผลติสื่อมลัตมิีเดีย
ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์
ท้องถิ่น  ได้แก่  ประวัติของชุมชน  
ประวัติของวัดเกาะหงษ์ ประวัติของ

๑. ได้บูรณาการการเรียน
การสอน และการ
ทำงานร่วมกันในทุก
คณะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครสวรรค ์

๒. ได้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างชุมชน 
ครูอาจารย์ และ
นักวิชาการในการสรา้ง
หนังสือเสริมความรู ้

โครงการบริการ
วิชาการ 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนที่เน้นการ
ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน 
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ซื้อ 

หลวงปู่อินทร์  ความเช่ือ เรื่องเลา่ 
และตำนาน  เป็นต้น  และจัดเก็บ
เป็นฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้น
ออนไลน์  เพื่อให้เกิดการนำไปใช้
ประโยชนส์ำหรับเยาวชนและบุคคล
ทั่วไปในการเผยแพร่องค์ความรู้ของ
ชุมชนและส่งเสริมใหเ้กิดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน 
     สำนัก ฯ ได้ร่วมกับชุมชนในการ
ระดมความคดิเห็นในการจัดตลาด
วัฒนธรรมของชุมชน  โดยเน้นการใช้
วัตถุดิบภายในชุมชน เช่น  ต้นกลว้ย 
ใบกล้วยในการนำมาประยุกต์เป็น
ภาชนะ  สำหรบัใส่อาหารและขนม  
รวมถึงการกำหนดระยะเวลาในการ
เปิดขาย ช่วงเวลาวันศุกร์ ตอนเยน็
และวันเสารต์อนเช้า  เนื่องจากพ้ืนท่ี
ของชุมชนจะเป็นเส้นทางสำหรับเดิน
ทางเข้าและออกในตัวเมือง  ซึ่งใน
เวลาวันศุกรจ์ะมรีถสญัจรเป็นอย่าง
มาก  และการขายสินคา้ของคนใน

๓. ได้เครือข่ายคณะทำงาน
ทางวัฒนธรรม  องค์กร 
หน่วยงานจากภาค
ราชการ และองค์กร
ภาคธุรกิจ 

๔. หนังสือเสริมความรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ๕๐๐ เลม่ 

๕. แหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ๑ แหล่ง 

๖. สื่อมัลติมีเดีย ๑ งาน 
และฐานข้อมลู ๑ ข้อมูล 

๗  ต้นแบบผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมสูเ่ศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในท้องถิ่น  
๑๐๐ อัน 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
ชุมชน   โดยส่วนใหญ่เน้นการขาย
อาหาร ดังนั้นเพื่อควบคุมต้นทุนการ
ผลิต  จึงมีการเสนอให้เปิดตลาด
ในช่วงเช้าวันเสาร์อีกช่วงเวลาหนึ่ง  
เพื่อเพ่ิมโอกาสในการขายสินค้า
ให้กับชุมชน  นอกจากน้ี ยังทำให้ผู้
มาเที่ยวชมตลาด  สามารถเข้ามา
เยี่ยมชมและนมสัการวดัเกาะหงษ์  
ได้เป็นอยา่งด ี
     แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-๑๙ 
ทำให้การเปิดตลาดยังไมส่ามารถ
ดำเนินการได้  จึงเป็นการกำหนด
แนวทางสำหรับชุมชน  เพื่อการเปดิ
ตลาดในโอกาสต่อไป  เมื่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา COVID-๑๙ ผ่านพ้นไปแลว้ 
        สำนัก ฯ มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน  
และส่งมอบให้คนในชุมชนได้สร้าง
ต้นแบบผลิตภณัฑ์ของชุมชน  โดยมี



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
การนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามามสี่วน
ช่วยยืดอายุของผลติภณัฑ์  เช่น 
กระเป๋าสาน โคมไฟ สมุดบันทึก 
นาฬิกา ถุงใส่เครื่องหอม เป็นต้น 
และเมื่อผลติสินค้าดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  ได้นำผลิตภัณฑ์
ดงักล่าวมาเสนอขายในตลาด
ออนไลน์ ช่ือ เกาะหงษ์มารเ์ก็ต เพือ่
สร้างพื้นที่การขายสินค้าและสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนต่อไป ร่วมไปถงึ
การออกแบบหน้ากากผ้า ลายเกาะ
หงษ์ จำนวน ๕ ลายที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน  โดยได้ให้คน
ภายในชุมชนช่วยกันตัดเย็บ และมี
ลายสำหรับถวายพระ ของวัดเกาะ
หงษ ์นอกจากน้ี วัดเกาะหงษ์ไดร้บั
องค์ความรู้ในการพัฒนาน้ำมันหลวง
ปู่อินทร์ ที่มีกลิ่นหอมและไม่เหนยีว
เหนอะหนะตัว ทำให้ผู้บรโิภคเขา้มา
ซื้อน้ำมันนวดมากขึ้น มีปัจจัยเข้ามา
พัฒนาวัดมากขึ้น 



 

 

 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ* 

 
สำนัก ฯ ร่วมกับชุมชนในการกำหนด
พื้นที่แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน  คือ 
พืน้ท่ีบริเวณวัดเกาะหงษ์  เพื่อ
นำเสนอนิทรรศการแหล่งเรยีนรู้ของ
ชุมชน  สำหรับ เยาวชน  นักเรียน  
นักท่องเที่ยว  และบุคคลทั่วไปท่ีเข้า
มาในบริเวณดังกล่าว  สามารถเข้า
เยี่ยมชมแหล่งเรยีนรูไ้ด้  และ
โรงเรียนภายในชุมชน  สามารถนำ
นักเรียนมาทัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้
ได้อีกด้วย 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ๑  ปีงบประมาณ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
-ไม่มี-      

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
-ไม่มี-      

 

 


