
การตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

เพื่อตดิตามการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น

“การบรกิารวิชาการแก่สงัคม/การพฒันางานวิจยัเพื่อแกป้ญัหาชมุชนใหเ้กดิความยัง่ยืน”

วนัที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ หอ้งประชุมสชีมภู อาคารเฉลมิพระเกยีรติฉลองสริริาชสมบตัิครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์



รปูแบบการพฒันาทอ้งถิน่ก่อนรบัพระราโชบาย

ยุทธศาสตรท่ี์ ๑ การพฒันาทอ้งถิน่

1. นกัวจิยัและ

ผูร้บัผิดชอบโครงการ

ก าหนดพื้นที่

เป้าหมายเอง

การประชมุผูม้ีสว่นได้

สว่นเสยีจากงานวจิยั

และงานบริการวชิาการ

2. คณะ/ส านกั/

สถาบนัส ารวจปญัหา/

ความตอ้งการรบั

บริการจากชมุชน

มหาวทิยาลยัก าหนดพื้นที่

เป้าหมายจากเครือข่ายเดิม

ของนกัวจิยัและ

ผูร้บัผิดชอบโครงการ /

ไดร้บัการรอ้งขอจากชมุชน

เป้าหมาย

คณะ/ส านกั/สถาบนั

ลงพื้นที่ด าเนินงาน

โครงการ

คณะ/ส านกั/สถาบนั

วางแผนโครงการโดย

การมีสว่นร่วมของ

ชมุชน

คณะ/ส านกั/สถาบนั

ลงพื้นที่ตดิตามผล

โครงการและรายงา่น

ผลการด าเนินงาน

1. อ าเภอเมือง

 ต าบลดงมูลเหลก็

 ต าบลนาป่า

 ต าบลชอนไพร

 ต าบลบา้นโคก

2. อ าเภอเขาคอ้

 ต าบลแคมป์สน

 ต าบลหนองแม่นา

3. อ าเภอหนองไผ่

 ต าบลวงัโบสถ์

4. อ าเภอศรีเทพ



การลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการจากชุมชนและการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม

การลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจความต้องการในชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

การจัดประชุมระดมสมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพรวมการด าเนินงานก่อนรบัพระราโชบาย



ต าบลชอนไพร 

อ าเภอเมือง

การผลติปุ๋ ยอนิทรยีจ์ากมูลไสเ้ดือน

ต าบลบุ่งคลา้ 

อ าเภอหลม่สกั

ต าบลนาง ัว่ 

อ าเภอเมือง

ต าบลบา้นโคก 

อ าเภอเมือง

ต าบลแคมป์สน 

อ าเภอเขาคอ้

โครงการพฒันาทอ้งถิน่ดา้นการท าเกษตรปลอดภยั

เรอืนจ าชัว่คราว

แคนอ้ย



การผลติปุ๋ ยอนิทรยีจ์ากมูลไสเ้ดือน

ต าบลบา้นโคก

อ าเภอเมือง

 การท าธนาคารไสเ้ดือน

 การเปิดเป็นศูนยก์ารเรยีนรูเ้รื่องการ

ผลติปุ๋ ยอนิทรยีจ์ากมูลไสเ้ดือน

 การสง่เสรมิใหเ้กษตรกรเพาะเลี้ยง

ไสเ้ดือนเพือ่ใชก้บัผลผลติทางการ

เกษตร



การผลติปุ๋ ยอนิทรยีจ์ากมูลไสเ้ดือน

ต าบลบุ่งคลา้ 

อ าเภอหลม่สกั

 สรา้งเป็นฐานการเรยีนรูก้ารผลติ

ปุ๋ ยอนิทรยีจ์ากมูลไสเ้ดือนในศูนยก์าร

เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรียน

บา้นบุ่งคลา้

 การสง่เสรมิใหค้รู นักเรยีน และ

คนในชมุชนน าปุ๋ ยอนิทรยีจ์ากมูล

ไสเ้ดือนไปใชก้บัผลผลติทางการ

เกษตร



เครื่องกรดีฝกัมะขามเพือ่แยกเมล็ด

เทคโนโลยเีครื่องจกัรส าหรบัแปรรูปมะขาม

เครื่องแยกเมลด็กบัเน้ือมะขาม

เครื่องอดัเน้ือมะขามกอ้น

เครื่องกะเทาะมะขาม

โครงการพฒันาทอ้งถิน่ดา้นนวตักรรมการเกษตร

เครื่องถอดรกมะขามเครื่องปัน้มะขามเม็ดเครื่องคดัขนาดมะขาม



ต าบลชอนไพร 

อ าเภอเมือง

การผลติเช้ือจุลนิทรยีใ์นการป้องกนัก าจดัศตัรูพชื 

ต าบลนาง ัว่ 

อ าเภอเมือง

ต าบลบา้นโคก 

อ าเภอเมือง

อบต. วงัท่าดี 

อ าเภอหนองไผ่

เรอืนจ าชัว่คราว

แคนอ้ย

โครงการส่งเสรมิการท าเกษตรปลอดภยัลดการใชส้ารเคมี

กลุม่เกษตรกร 

อ าเภอชนแดน



การสง่เสรมิการท าเกษตรปลอดภยัลดการใชส้ารเคมี

การผลติเช้ือจุลนิทรยีใ์นการป้องกนัก าจดัศตัรูพชื 

อบต. วงัท่าดี,  เรอืนจ าชัว่คราวแคนอ้ย และชมุชนกลุม่เกษตรอ าเภอชนแดน



รปูแบบการพฒันาทอ้งถิน่หลงัรบัพระราโชบาย

3. การประชมุผูม้ีสว่น

ไดส้ว่นเสยี/วเิคราะห ์

ปญัหา/วางแผนงาน

โครงการ

2. คณะ/ส านกั/

สถาบนั/มหาวทิยาลยั

ลงพื้นที่ส ารวจปญัหา/

ความตอ้งการรบั

บริการจากชมุชน

5. คณะ/ส านกั/สถาบนั

ลงพื้นที่ตดิตามผล

โครงการและรายงานผล

การด าเนินงานเพื่อการ

สนบัสนุนและเกดิการ

พฒันาชมุชนอยา่ง

ตอ่เน่ือง

4. คณะ/ส านกั/

สถาบนับูรณาการองค์

ความรูแ้ละลงพื้นที่

ใหบ้ริการใหต้รงกบั

ความกบัปญัหาและ

ความตอ้งการของ

ชมุชน

6. ชมุชนตน้แบบการ

พฒันาทอ้งถิ่น 

มหาวทิยาลยัราชภฏั

เพชรบูรณ์

หน่วยงาน

ของจงัหวดั

หน่วยงานต่างๆ/

ภาคประชาชนใน

ทอ้งถิ่น 

มหาวิทยาลยั

1. 

ชมุชน

เป้าหมาย

ชมุชน+

อปท.+

จงัหวดั

คณะ+

ส ำนกั+

สถำบนั+

ชมุชน

ชมุชน

จงัหวดั

มหำวทิยำลยั

อปท



แผนงานบรกิารวิชาการแก่สงัคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒

พื้นที่เป้าหมาย เร่งด่วน
 อ ำเภอเมือง
 อ ำเภอเขำค้อ
 อ ำเภอหล่มสัก

ประชำชนส่วนใหญ่ของทั้ง ๓ อ ำเภอ ส่วนใหญ่ประชำกรในพื้นที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยมีรำยได้หลักมำจำก
กำรท ำกำรเกษตร   โดยมีผลผลิตที่ส ำคัญคอื ข้ำวนำปี ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่ว ยำสูบ และกำรท ำส่วนผลไม้ที่ส ำคัญ คือ มะขำม
หวำน มะม่วงน้ ำดอกไม้ เป็นต้น และมีอุตสำหกรรมด้ำนทำงท่องเที่ยวที่ส ำคัญ 

จ านวนโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โครงกำรบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนำท้องถิ่น “การบริการวิชาการแก่สังคม/การ

พัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนให้เกิดความย่ังยืน” จ ำนวน ๓๗ โครงกำร

ปัญหา
 ปัญหาด้านการท าเกษตรปลอดภัย/กำรใช้สำรเคมี/ต้นทุนกำรผลิต/ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีมำกเกินควำม
ต้องกำรของตลำด
 ปัญหาด้านการท่องเที่ยว กำรอนุรักษ์ภูมิปัญหำท้องถิ่น กำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและกำรพัฒนำชุมชนตำม
นโยบำย ๔.๐
 ปัญหาสุขภาวะของประชากร/ผู้สูงอำยุ/ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพสธ.)



ปัญหาความต้องการของชุมชน:
 ปัญหาด้านการท าเกษตรปลอดภัย/กำรใช้สำรเคมี/ต้นทุนกำรผลิต/ผลผลิตทำง
กำรเกษตรท่ีมีมำกเกินควำมต้องกำรของตลำด จ ำนวน  ๑๑ โครงกำร 
 ปัญหาด้านการท่องเที่ยว กำรอนุรักษ์ภูมิปัญหำท้องถิ่น กำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
และกำรพัฒนำชุมชนตำมนโยบำย ๔.๐ จ ำนวน  ๑๔  โครงกำร
 ปัญหาสุขภาวะของประชากร/ผู้สูงอำยุ/ปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อมในชุมชน จ ำนวน  ๕
โครงกำร
 การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช (อพสธ.) จ ำนวน  ๗ โครงกำร

โครงการบรกิารวิชาการเพือ่แกปั้ญหาและ

พฒันาทอ้งถิน่



ต าบลชอนไพร

การใชส้ารเคมี/ยาฆ่าแมลง ในทกุกระบวนการ จนเกดิการเสยีชีวติของชาวนา

ก าหนดพื้นที่/สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์

จงัหวดั

ยุทธศาสตรท์ี่ 1

กำรส่งเสริมเกษตรปลอดภยั กำรเพิม่ประสทิธิภำพ

กำรผลติและสรำ้งมลูค่ำเพิม่

ความร่วมมือ ปราชญ์ชุมชน

การพฒันาทอ้งถิน่ร่วมกบัปราชญช์าวบา้น



นายภาณุสิทธ์   มั่นคง 

- ประธาน  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษต าบลชอนไพร

- ประธาน  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ต าบลชอนไพร

- ประธาน Smart  Farmer  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์

Smart  Farmer ต้นแบบ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ปี 2560

- เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  สาขา อาชีพท านา  ประจ าปี พ.ศ. 2560

ชุมชนบ้านชอนไพร



ปุ๋ยมูลไสเ้ดือน
เปลี่ยนข้าวเคมี สู่ข้าวอินทรีย์



ปี 2555 - 2556 อบรมการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพและสารชีวภัณฑ์

ภาณุสิทธ์ฟาร์ม  และวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวปลอดสารพิษต าบลชอนไพร



ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
ต าบลชอนไพร

ธนาคารเชื้อชีวภัณฑ์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลติข้าวปลอด
สารพิษต าบลชอนไพร



พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชอนไพร



แหล่งเรียนรู้ข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์



ธนาคารเมลด็พนัธุข์า้วพื้นเมือง



หมู่ 3 ต าบลขอนไพร ชุมชนเข้มแข็ง รางวัลชนะเลิศ  การประกวดผลงาน
เกษตรกรดีเด่น

 สาขาอาชีพท านา  จังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจ าปี พ.ศ.2559

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 2      
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 1 
โครงการบ้านสวยเมืองสุข



รางวัลชนะเลิศ  การประกวดผลงาน
เกษตรกรดีเด่น

สาขาอาชีพท านา  ระดับเขต  ประจ าปี พ.ศ.2559

รางวัลชนะเลิศ  การประกวดผลงาน
เกษตรกรดีเด่น

สาขาอาชีพท านา ระดับเขต  ประจ าปี พ.ศ. 2559



เฝ้ารับเสด็จและถวายรายงาน  สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ  3 มิ.ย. 2560 



เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล  เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  สาขาอาชีพท านา

ประจ าปี พ.ศ. 2560


