
U2T
ผลการด าเนินโครงการ 

ต าบล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ก.ย. - ต.ค. 64)

รายงานความก้าวหน้า



➢จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนฯ  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2

บ้านหนองแวง ในวันท่ี 11 ต.ค. 64

➢ทีมงานU2T ต าบลไทรเด่ียว เข้าประชุมหารือร่วมกับพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรมจังหวัด

สระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เพ่ือหาแนวทางการด าเนินโครงการฯ

➢ประชุมทีมงานผู้จ้างงานในพ้ืนที่ เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

เช่น การส่งเสริมอาชีพในชุมชน และแบ่งงานลงพ้ืนที่เพ่ือไปติดต่อวิทยากรในชุมชน

➢ประชุมทุกสัปดาห์ “ Meet กัน Monday”

➢จัดท าท าเนียบทีมงาน U2Tต าบลไทรเด่ียว

➢จัดท าคลิปวีดิโอศัพท์น่ารู้ 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และไทรเด่ียวสไตล)์ ค าใดน่ารู้ในสังคม     

ยุคโควิด 19

ต ำบลไทรเดีย่ว

ภำพกำรประชุมร่วมกับพัฒนำชุมชนและวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  และผู้จ้ำงงำนในพื้นท่ี  ภำพกิจกรรมอบรมส่งเสริมกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ผลการด าเนินงานภายในต าบล



การอบรมการสร้างพ้ืนท่ีอัตลักษณ์ชุมชนเเละแผนท่ี เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา     

เเหล่งท่องเท่ียวชุมชนฯ หัวข้อ "การพัฒนาเเหล่งท่องเท่ียวชุมชน ทลายจุดอ่อน      

ให้เป็นจุดเเข็ง ด้านการท่องเท่ียว“ วันท่ี 26 ต.ค. 64

การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน            

หัวข้อ “รู้จักชุมชน รู้จักตนเอง” และ “การจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณค่ากับ

การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว” วันท่ี 9 - 10 ต.ค. 64

การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน   

ครั้งท่ี 2 หัวข้อ “การค้นหาอัตลักษณ์ เเละเอกลักษณ์ท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริม

การท่องเท่ียว”  วันท่ี 24 ต.ค. 64

คณะทีมงาน U2T ต าบลไทรทอง ออกแบบ Infographic

เพื่อประชาสัมพันธ์ต าบลไทรทอง 

ต ำบลไทรทอง

เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การพูด บรรยายกับการส่งเสริมคุณลักษณะ

ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว“ ในวันที่ 30 ต.ค. 64

ผลการด าเนินงานภายในต าบล



ต ำบลชอ่งกุ่ม

แผนงานที่ 2.4 แผนงานส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

➢กิจกรรมที่ 1 ประชุมระดมความคิดเพื่อช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์    

ในวันที่ 16 ก.ย. 64 (ออนไลน์)

➢กิจกรรมที่ 2) กิจกรรมอบรมส่งเสริมด้านการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง

การตลาดออนไลน์และเครือข่าย ในชุมชน ในวันท่ี 2 - 3 ต.ค. 64 (ออนไลน์)

แผนงานที่ 2.2 แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับสินค้าในชุมชน

➢กิจกรรมส ารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีศักยภาพ ในวันท่ี 24-26 ก.ย. 64

➢กิจกรรมอบรมการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน ให้มีขีด

ความสามารถในการแข่งขัน  เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์รวมไปถึง การสร้าง

ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ ณ วัดช่องกุ่ม ในวันที่ 8 - 10 ต.ค. 64

แผนงานที ่2.5 แผนงานการสง่เสรมิอาชพีใหก้บัชมุชน

➢ กิจกรรมที่ 1.1) กิจกรรมอบรมและฝึกฝนทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพ และความ

ต้องการของชุมชน ณ อบต.ช่องกุ่มและวัดหนองหัวช้าง ในวันที่ 22 – 24 ต.ค. 64

➢ กิจกรรมที่ 1.2) กิจกรรมอบรมและฝึกฝนทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพ และ

ความต้องการของชุมชน ณ วัดช่องกุ่ม  ในวันที่ 30-31 ต.ค.64

ผลการด าเนินงานภายในต าบล



ต ำบลห้วยโจด

➢ ออกแบบ Infographic เพ่ือประชาสัมพันธ์ต าบล ได้แก่หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

- ช่องทางการติดต่อที่ส าคัญในต าบลห้วยโจด

- การพัฒนาช่องทางสื่อออนไลน์ กับการท่องเที่ยวชุมชน

- การส่งเสริมการท่องเที่ยวของต าบลห้วยโจด โดยลดจุดอ่อน สร้างจุดแข็ง

- การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

- องค์ประกอบท่ีจ าเป็นด้านการท่องเที่ยว

- ความรู้ที่เก่ียวข้องกับโรคโควิด-19

- การท่องเที่ยวโดยชุมชน

- แหล่งท่องเที่ยวในต าบลห้วยโจด

➢ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวภายในต าบลห้วยโจดและพ้ืนที่ใกล้เคียง

➢ จัดท าคลิปวีดีโอ ผลิตภัณฑ์จากชุมชนวิสาหกิจ และวีดีโอแนะน าเก่ียวกับ               

การท่องเที่ยวในชุมชน

➢ จัดกิจกรรมที่ 3 การอบรมส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ปรับปรุง

องค์ประกอบที่จ าเป็นด้านการท่องเที่ยวและออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว            

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ในวันที่ 18 - 19 ก.ย 64

ตัวอย่างภาพออกแบบ 

Infographic และคลิปวีดิโอ     

เพื่อประชาสัมพันธ์ต าบลห้วยโจด 

ภาพกิจกรรมที่ 3 การอบรมส่งเสริมการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวชุมชน ปรับปรุงองค์ประกอบที่จ าเป็น        

ด้านการท่องเที่ยวและออกแบบโปรแกรมการท่องเท่ียว 

ผลการด าเนินงานภายในต าบล



ภาพการอบรม "การตลาดการท่องเท่ียวชุมชน" 

ภาพการอบรม "การบริหารจัดการท่องเท่ียวชุมชน" 

ภาพการอบรม "การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวทางสื่อออนไลน์" 

ภาพการอบรมหัวข้อ "การท าสินค้าสมุนไพรไทยแบบ D.I.Y ท่ีทุกบ้านต้องมี" 

ภาพการประชุมวางแผนแนวทางการด าเนนิกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ และการออกแบบผลิตภัณฑ์

ต ำบลโนนหมำกเค็ง

➢กิจกรรมที่ 3.1 : อบรมพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานให้มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการสร้างความ

คุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "การท าสินค้าสมุนไพรไทยแบบ D.I.Y 

ที่ทุกบ้านต้องมี" (ออนไลน์) ในวันที่ 7 - 8 ก.ย. 64

➢การฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนปรับปรุง

องค์ประกอบท่ีจ าเป็นของการท่องเที่ยวและออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว 

ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่

1. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางสื่อออนไลน์

2. การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน และกิจกรรมระดมสมอง

3. การตลาดการท่องเที่ยวชุมชน 

ณ ศูนย์การเรียนรู้ดา้นการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ในวันที่ 28 - 30 ต.ค. 64

➢ คณะท างาน U2T ต าบลโนนหมากเค็ง ร่วมประชุมวางแผนแนวทาง      

การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพและการออกแบบผลิตภัณฑ์     

ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนฤทธ์ิศิริ ในวันที่ 31 ต.ค. 64

ผลการด าเนินงานภายในต าบล



➢ จัดกิจกรรมที่ 3.1 การอบรม “ความรู้ทางการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์    

ทางการท่องเที่ยว” (ออนไลน)์ ในวันที่ 8 ก.ย. 64

➢ จัดกิจกรรมที่ 3.2 การอบรม “การค้นหาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ท้องถ่ิน     

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว” (ออนไลน)์ ในวันที่ 29 ก.ย. 64

➢ จัดกิจกรรมที่ 3.3 การอบรม ”ทุนทางวัฒนธรรมในท้องถ่ินกับการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว” (ออนไลน)์ ในวันที่ 20 ต.ค. 64

➢ จัดกิจกรรมที่ 3.4 การอบรม “การประชาสัมพันธ์และการตลาดใน    

แวดวงธุรกิจท่องเที่ยว” (ออนไลน)์ และร่วมตัดสินการประกวดแข่งขัน 

การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ในชุมชน จากตัวแทนทีม 

จ านวน 8 ทีมของผู้เข้าร่วมอบรม U2T 4 ต าบล (หนองน้ าใส ช่องกุ่ม     

ทับพริก และไทรทอง) ในวันที่ 27 ต.ค. 64

ต ำบลหนองน ำ้ใส

ผลการด าเนินงานภายในต าบล



กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร
"กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง" 

ณ สวนเกษตรนำยอนันต์ พำปำน
วันที่ 24 กันยำยน 2564

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
"ธนำคำรต้นกล้ำเพื่อควำมมั่นคงและปลอดภัยทำงอำหำร" 

ณ บ้ำนสวนทิพย์โอสถ 
วันที่ 1 ตุลำคม 2564

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
"กำรส่งเสริมกำรขำยในตลำดออนไลน์และกำรแปรรูป“ 

ณ วรภัทรฟำร์มหนูนำ 
วันที่ 23 ตุลำคม 2564 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
"กำรแปรรูปน ้ำตำลอ้อยปลอดสำรเพือ่สขุภำพ"  

(Organic Cane Sugar)
ณ บ้ำน น.เพิ่มพูนทรัพย์ (รองหนู) 

วันที่ 31 ตุลำคม 2564

ต ำบลคลองทับจนัทร์

ผลการด าเนินงานภายในต าบล



ต ำบลทับพริก
➢ ออกแบบ Infographic เพ่ือประชาสัมพันธ์ต าบล ได้แก่หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

- สมุนไพรข้ึนช่ือของต าบลทับพริก “ขม้ินชัน” 

- เกษตรกรในท่องถ่ินที่ต าบลทับพริก “สวนลุงผิน”         

- สมุนไพรข้ึนช่ือของต าบลทับพริก “ฟ้าทะลายโจร” 

- เกษตรกรในท่องถ่ินท่ีต าบลทับพริก “ป้าดอกไม้”          

➢ ประชาสัมพันธ์ของดีประจ าต าบลทับพริกผ่านเพจ FACEBOOK ณ ทับพริก ได่แก่

- หอยหอมของดีทับพริก

- ร้านกาแฟไอยรา

ผลการด าเนินงานภายในต าบล



➢ กิจกรรมโครงการภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนา หัวข้อ "การท าผ้ามัดย้อม      

จากสีธรรมชาติ“ ณ ศาลากลางหมู่บ้านล็อคเจ็ด ในวันที่ 9 ต.ค. 64

➢ จัดท าคลิปวีดิโอภูมิปัญญาชาวบ้านและสินค้าภายในต าบล ได้แก่

- ขนมกระยาสารท ยายนกล็อคเก้า สินค้า OTOP ของต าบลผ่านศึก

- กะหรี่ป๊ับ By A’Aoy

- ไม้กวาดดอกหญ้า

➢ มอบหมายให้คณะท างาน U2T ต าบลผ่านศึกในพ้ืนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการ

จัดข้ึนภายในต าบล ดังนี้

- กิจกรรมการฉีดวัคซีนเชิงรุก เข็มท่ี 1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรน่า (covid -19)

ให้กับกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ประชาชนท่ัวไป ในวันท่ี 27 ก.ย.2564

- โครงการสังฆประชาปันสุข ในวันท่ี 28 ก.ย.2564

- กิจกรรมการฉีดวัคซีนเชิงรุก เข็มท่ี 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรน่า (covid -19)

ให้กับกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ประชาชนท่ัวไป ในวันท่ี19 ต.ค.2564

ภาพกิจกรรมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา "การท าผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ“  

ภาพคลิปวีดิโอภูมิปัญญาชาวบ้านและสินค้าภายในต าบลผ่านศึก 

ภาพคณะท างาน U2T ต าบลผ่านศึกในพื้นเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการจัดขึ้นภายในต าบล 

ต ำบลผ่ำนศกึ

ผลการด าเนินงานภายในต าบล



ต ำบลคลองไก่เถือ่น

ภาพกิจกรรม

การพัฒนาอาชีพใหม่ 

(ล าไยอบแห้ง)

➢ อบรมกิจกรรมที่ 6 การพัฒนาอาชีพใหม่ (ล าไยอบแห้ง) 

ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ในวันที่ 7 ต.ค. 64

➢ จัดท าคลิปวีดิโอแนะน าผลิตภัณฑ์ต าบล น้ าส้มควันไม้ (Wood 

Vinegar)

➢ จัดท าคลิปวีดิโอระบบนิเวศบนบก

➢ จัดท าคลิปวีดิโอการขจัดความยากจน

ภาพคลิป VDO

น้ าส้มควันไม/้ระบบนเิวศบนบก/

การขจัดความยากจน

ผลการด าเนินงานภายในต าบล



ต ำบลศรกีะอำง

➢ อบรมกิจกรรม เรียนรู้วิธีการท าเปลญวนเสริมอาชีพเพ่ือชาวศรีกะอางร่วมกับ   

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านเขาดินวรางคณา ในวันที่ 10 ต.ค. 64

➢ จัดท าคลิปวีดิโอภูมิปัญญาชาวบ้านและสินค้าภายในต าบล ได้แก่

- โต๊ะหินอ่อน   - ตะกร้าสาน    - พรมเช็ดเท้า

โต๊ะหินอ่อน

ตะกร้าสาน

พรมเช็ดเท้า

ภาพคลิป VDO

โต๊ะหินอ่อน/ตะกร้าสาน

/พรมเช็ดเท้า

ผลการด าเนินงานภายในต าบล


