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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนน้อมน า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ ๙ 
บูรณาการเปิดรั้วสู่ชุมชน กับโครงการ ๙ บวร 

บ-บ้าน ว-วัด ร-โรงเรียน 





ต าบลรางพิกุล                   ต าบลก าแพงแสน 
ต าบลสระสี่มุม                  ต าบลทุ่งบัว 
ต าบลห้วยหมอนทอง           ต าบลทุ่งขวาง 
ต าบลทุ่งกระพังโหม            ต าบลวังน้ าเขียว 
ต าบลดอนข่อย                  ต าบลกระตีบ 
ต าบลห้วยม่วง                   ต าบลสระพัฒนา 
ต าบลห้วยขวาง                  ต าบลหนอง
กระทุ่ม 
ต าบลทุ่งลูกนก                 
เทศบาลต าบลก าแพงแสน 

 
 

ข้อมูล บ้าน วัด โรงเรียน อ าเภอก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 



1.ต าบลรางพิกุล 
2.ต าบลก าแพงแสน 
3.ต าบลสระสี่มุม 
4.ต าบลทุ่งบัว 
5.ต าบลห้วยหมอนทอง 
6.ต าบลทุ่งขวาง 
7.ต าบลทุ่งกระพังโหม 
8.ต าบลวังน้ าเขียว 
9.ต าบลดอนข่อย 

ปี พ.ศ.2554 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 



10.ต าบลกระตีบ 
11.ต าบลห้วยม่วง 
12.ต าบลสระพัฒนา 
13.ต าบลห้วยขวาง 
14.ต าบลหนองกระทุ่ม 
15.ต าบลทุ่งลูกนก 
16.เทศบาลต าบลก าแพงแสน 

ปี พ.ศ.2555 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 





ก าหนดการเยี่ยมเยียน 9 หมู่บ้าน 9 วัด 9 โรงเรียน 
วัน/เวลา ต าบล หมู่บ้าน วัด โรงเรียน 

วันพุธที่ 1 มิ.ย.54 
เวลา 17.00 น. 

รางพิกุล หมู่ 3 วัดรางหมัน บ้านห้วยด้วน 

วันพุธที่ 8 มิ.ย.54 
เวลา 17.00 น. 

ก าแพงแสน หมู่ 11 วัดทุ่งกระพังโหม วัดทุ่งกระพังโหม 

วันพุธที่ 15 มิ.ย.54 
เวลา 17.00 น. 

สระสี่มุม หมู่ 8 วัดดอนเตาอิฐ วัดดอนเตาอิฐ 

วันพุธที่ 22 มิ.ย.54 
เวลา 17.00 น. 

ทุ่งบัว หมู่ 3  วัดนิยมธรรม วัดนิยมธรรม 

วันพุธที่ 6 ก.ค.54 
เวลา 17.00 น. 

ห้วยหมอนทอง หมู่ 12 วัดหนองโพธิ์ บ้านหนองโสน 

วันพุธที่ 13 ก.ค.54 
เวลา 17.00 น. 

ทุ่งขวาง หมู่ 8  วัดสุวรรณรัตนาราม บ้านหลักเมตร 

วันพุธที่ 20 ก.ค.54 
เวลา 17.00 น. 

ทุ่งกระพังโหม หมู่ 5  วัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล 

วันพุธที่ 27 ก.ค.54 
เวลา 17.00 น. 

วังน้ าเขียว หมู่ 5 วัดคลองตัน บ้านคลองตัน 

วันพุธที่ 3 ส.ค.54 
เวลา 17.00 น. 

ดอนข่อย หมู่ 2 วัดสระพัง วัดสระพัง 



ก าหนดการเยี่ยมเยียน 7 หมู่บ้าน 7 วัด 7 โรงเรียน 
วัน/เวลา ต าบล หมู่บ้าน วัด โรงเรียน 

วันพุธที่ 4 ก.ค. 55 
เวลา 15:00 น. 

กระตีบ หมู่ 2  วัดโพธิ์งาม บ้านทะเลบก 

วันพุธที่ 11 ก.ค. 55 
เวลา 15:00 น. 

ห้วยม่วง หมู่  วัดปทุมทอง วัดปทุมทอง 

วันพุธที่ 18 ก.ค. 55 
เวลา 15:00 น. 

สระพัฒนา หมู่  วัดสระสี่มุม วัดสระสี่มุม 

วันพุธที่ 25 ก.ค. 55 
เวลา 15:00 น. 

ห้วยขวาง หมู่   วัดลาดหญ้าไทร บ้านรางอเีม้ย 

วันพุธที่ 8 ส.ค. 55 
เวลา 15:00 น. 

หนองกระทุ่ม หมู่  วัดสี่แยกเจริญพร บ้านหนองเขมร 

วันพุธที่ 15 ส.ค. 55 
เวลา 15:00 น. 

ทุ่งลูกนก หมู่   วัดไร่แตงทอง บ้านหนองกร่าง 

วันพุธที่ 22 ส.ค. 55 
เวลา 15:00 น. 

เทศบาล ต.ก าแพงแสน หมู่  วัดสว่างชาติประชา

บ ารุง 

อินทรศักดิ์ศึกษาลัย 





บ-บ้าน ว-วัด ร-โรงเรียน 

การลงพื้นที่ใน
ต าบลต่างๆ 



การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน ประกอบด้วย นายก อบต.   ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ในการประสานงานในโครงการ 9 บวร 



ต าบลรางพิกุล 
ต าบลก าแพงแสน 
ต าบลสระสี่มุม 
ต าบลทุ่งบัว 
ต าบลห้วยหมอนทอง 
ต าบลทุ่งขวาง 
ต าบลทุ่งกระพังโหม 
ต าบลวังน้ าเขียว 
ต าบลดอนข่อย 

ปี พ.ศ.2554 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 





โครงการ ๙ บวร 
กิจกรรม ต าบลรางพกิุล อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม  



มอบวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 9 บวร ณ โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 

24 สิงหาคม 2554 





โครงการ ๙ บวร 
กิจกรรม ต าบลก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม  



มอบวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 9 บวร ณ โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 
17 สิงหาคม 2554 





โครงการ ๙ บวร 
กิจกรรม ต าบลสระสี่มุม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม  



นิสิตร่วมกันตรวจสุขภาพนักเรียน ณ โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 





โครงการ ๙ บวร 
กิจกรรม ต าบลทุง่บวั อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม  



มอบวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 9 บวร ณ โรงเรียนวัดนิยมธรรม 

17 สิงหาคม 2554 





โครงการ ๙ บวร 
กิจกรรม ต าบลหว้ยหมอนทอง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม  



มอบวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 9 บวร ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน 

24 สิงหาคม 2554 





โครงการ ๙ บวร 
กิจกรรม ต าบลทุง่ขวาง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม  



มอบวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 9 บวร ณ โรงเรียนบ้านหลักเมตร 

24 สิงหาคม 2554 





โครงการ ๙ บวร 
กิจกรรม ต าบลทุง่กระพงัโหม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม  



มอบวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 9 บวร ณ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
31 สิงหาคม 2554 





โครงการ ๙ บวร 
กิจกรรม ต าบลวังน้ าเขียว อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม  



โครงการ 9 บวร ณ โรงเรียนบ้านคลองตัน 





โครงการ ๙ บวร 
กิจกรรม ต าบลดอนข่อย อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม  



31 สิงหาคม 2554 
มอบวัสดุอุปกรณใ์นโครงการ 9 บวร ณ โรงเรียนวัดสระพงั 



ต าบลกระตีบ 
ต าบลห้วยม่วง 
ต าบลสระพัฒนา 
ต าบลห้วยขวาง 
ต าบลหนองกระทุ่ม 
ต าบลทุ่งลูกนก 
เทศบาลต าบลก าแพงแสน 

ปี พ.ศ.2555 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 





 

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555   วัดโพธ์ิงาม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านทะเล
บก 



 

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555   วัดโพธิ์งาม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านทะเล
บก 





วันพุธที1่1 กรกฎาคม 2555   วัดปทุมทองสทุธาราม โรงเรียนวัดปทุมทองสุ
ทธาราม  



วันพุธที1่1 กรกฎาคม 2555   วัดปทุมทองสทุธาราม โรงเรียนวัดปทุมทองสุ
ทธาราม  





วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555   วัดสระสี่มุม  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 



วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555   วัดสระสี่มุม  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 





วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555   วัดลาดหญ้าไทร อบต.ห้วยขวาง โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 



 

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555   วัดลาดหญ้าไทร อบต.ห้วยขวาง โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 





วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555   วัดสี่แยกเจริญพร โรงเรียนบ้านหนองเขมร 



 

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555   วัดสี่แยกเจริญพร โรงเรียนบ้านหนองเขมร 





วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555   อบต.ทุ่งลูกนก วัดไร่แตงทอง โรงเรียนบ้านหนอง
กร่าง 



 

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555   อบต.ทุ่งลูกนก วัดไร่แตงทอง โรงเรียนบ้านหนอง
กร่าง 





 

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555   เทศบาลต าบลก าแพงแสน โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษา
ลัย 



 

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555   เทศบาลต าบลก าแพงแสน โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษา
ลัย 





บ-บ้าน ว-วัด ร-โรงเรียน 

องค์ความรู้     
ของหน่วยงานภายใน
วิทยาเขตก าแพงแสน 



โครงการ ๙ บวร 
การมีส่วนร่วมขององค์กร:คณะเกษตร ก าแพงแสน 

พืชพันธุ์ดี 



สัตว์พันธุ์ดี 







การจัดการศัตรูพืชที่ถูกวิธี 

การควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยจุลินทรีย์ 
การควบคุมแมลง 

ด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ 

การวินิจฉัยโรคพืชเพ่ือการควบคุมที่ถูกต้อง 

การฉีดพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง ถูกที่ ถูกเวลา ถูกอัตรา 

การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยทั้งคนและพืช 



บ-บ้าน ว-วัด ร-โรงเรียน 

การมีส่วนร่วม 
ของนิสิต คณะเกษตร 

ก าแพงแสน 



คณะเกษตรก าแพงแสน 
แปลงผัก ในโรงเรียน 



โครงการ ๙ บวร 
การมีส่วนร่วมขององค์กร:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

การผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพ 



การพัฒนาทางด้านภาษาศาสตร์ 



ร่วมจัดนิทรรศการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   
ในโครงการอ าเภอยิ้ม ต าบลทุ่งบัว วันที่ 18 กันยายน 2555 ณ อบต.ทุ่งบัว 



โครงการ ๙ บวร 
การมีส่วนร่วมขององค์กร:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

การพัฒนาชุมชนและชนบท 



คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 

- น าออกก าลังกายโรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
 

- ซ่อมและทาสี สนามเด็กเลน่                       
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
 

- ตรวจสุขภาพพืน้ฐาน นักเรยีน                   
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 
 

- จัดห้องยาของโรงเรียนวัดทุ่งกระพงัโหม 
 

- ก าจัดเหาโรงเรยีนบา้นคลองตัน 
- ค่ายห้องสมุดพีใ่หน้้อง 



นิสิตร่วมกันตรวจสุขภาพนักเรียน ณ โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 



โครงการ ๙ บวร 
กิจกรรมของนิสติกับโครงการ ๙ บวร 
สาธิตการเพาะเห็ดในตระกร้า  

ให้กับโรงเรียน วัดทุ่งกระพังโหม โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ โรงเรียนวัดนิยมธรรม 





นิสิตร่วมกันจัดสิ่งแวดล้อมห้องพยาบาล ณ โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 



มอบวสัดุอุปกรณใ์นโครงการ 9 บวร ณ โรงเรียนวดัหนองปลาไหล 
31 สิงหาคม 2554 



นิสิตร่วมกันน านักเรียนออกก าลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิค ณ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 



นิสิตร่วมกับน านักเรียนโรงเรียนวัดหนองปลาไหล ร่วมกันพัฒนาสนามเด็กเล่นของโรงเรียน 



โครงการ ๙ บวร 
กิจกรรมหลงัจากส ารวจความต้องการของชุมชน  

มอบวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 9 บวร ณ โรงเรียนบ้านคลองตัน 

31 สิงหาคม 2554 



โครงการ 9 บวร ณ โรงเรียนบ้านคลองตัน 



ค่ายห้องสมุดพี่ให้น้อง โรงเรียนบ้านสามัคคี ต าบลสระพัฒนา 



โครงการ ๙ บวร 
การมีส่วนร่วมขององค์กร:คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

การพัฒนาสุขภาพกายและใจอย่างถูกวิธี 



โครงการ fit & Firm 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 



โครงการ FIT & FIRM 



โครงการวารีบ าบัด 



โครงการ ๙ บวร 
การมีส่วนร่วมขององค์กร: คณะสัตวแพทย์ฯ 

การวินิจฉัยโรคสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง 



คณะสัตวแพทย์ศาสตร ์
 

- น าสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
อวัยวะร่างกายมนุษย์มอบให้กับ
โรงเรียนต่างๆในโครงการ 9 บวร ได้
ศึกษาเรียนรู้ 
 



มอบวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 9 บวร ณ โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 

24 สิงหาคม 2554 



มอบวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 9 บวร ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน 

24 สิงหาคม 2554 



มอบวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 9 บวร ณ โรงเรียนบ้านหลักเมตร 

24 สิงหาคม 2554 



มอบวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 9 บวร ณ โรงเรียนบ้านคลองตัน 

31 สิงหาคม 2554 



    31 สิงหาคม 2554 
    มอบวัสดุอุปกรณใ์นโครงการ 9 บวร ณ โรงเรียนวัดสระพัง 



โครงการ ๙ บวร 
การมีส่วนร่วมขององค์กร: วิศวกรรมศาสตร์ (ก าแพงแสน) 
การพฒันาเครือ่งจักรกล การใช้งานทีม่ีประสิทธิภาพ และการบ ารงุรักษาที่
ถูกต้อง 



โครงการ ๙ บวร การมีส่วนร่วมขององค์กร: สถานีวิจัยประมง คณะประมง  



โครงการ ๙ บวร 
การมีส่วนร่วมขององค์กร: ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 
พลังงานทดแทนชุมชน 

การผลิตไบโอแก๊สแบบครัวเรือน 

การผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ด า 

เตาชีวมวลประหยัดเชื้อเพลิง 

การผลิตไบโอดีเซล 

สบู่ด าพืชพลังงานทดแทน 

เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง 



โครงการ ๙ บวร 
การมีส่วนร่วมขององค์กร:สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
ต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร 

เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

การผลิตน้ ามันหอมระเหย 

การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อในพืชเศรษฐกิจ 

การเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

เครื่องกะเทาะหมาก 



โครงการ ๙ บวร 
การมีส่วนร่วมขององค์กร: AVRDC 
ต้นแบบ Home Garden 



โครงการ ๙ บวร 
การมีส่วนร่วมขององค์กร:ส านักหอสมุด (ก าแพงแสน) 
 ห้องสมุดมีชีวิต(Living Library)  



ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 





ไปจัดมาแล้ว
ค่ะ 

ไปจัดมาแล้ว
ค่ะ 



โรงเรียน ต าบล จัดแล้ว 
ติดตาม

ประเมินผล 

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม ต.ก าแพงแสน  ๔.๕ 

โรงเรียนบ้านดอนทอง ต.ดอนข่อย   ๔.๕ 
โรงเรียนวัดสระพัง ต.ดอนข่อย  ๔.๕ 

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ต.ทุ่งบัว   ๔.๕ 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดนครปฐม 
ต.ทุ่งลูกนก  ๔.๕ 





โครงการ ๙ บวร 
การมีส่วนร่วมขององค์กร: IT (Information Technology) 
การสร้าง ICT ชุมชน (Information Communication Technology)  

บ้าน 

วัด โรงเรียน 



โครงการ ๙ บวร 
การมีส่วนร่วมขององค์กร: ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 





http://play.kapook.com/photo/showfull-96777-1




ไก่ตะเภาทอง เกษตรศาสตร์ 
มีการส่งเสริมให้นักเรียนใน
โครงการ 9 บวร เลี้ยงใน
ครอบครัว 

โครงการ ๙ บวร 
การมีส่วนร่วมขององค์กร: สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 







การจัดอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการหลักสูตร Tablet เพื่อ
ยกระดับการเรียนการสอนส าหรับครูโครงการ 9 บวร 



 

ครูจากโรงเรียนในโครงการ 9 บวร เข้ารับการฝึกอบรม ในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิาร เรื่องการพัฒนาทักษะการสอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ระหว่าง

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ ์2555 ณ อาคารการเรยีนรู้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 



โรงเรียนบ้านหลักเมตร 
ต าบลทุ่งขวาง 

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 





เมืองเก่าโบราณ  
สถานผลิตนักบินประเทศ 
แหล่งบัณฑิตการเกษตร 
เขตผืนดินเนื้อดี 
อนุสาวรีย์อินทรศักดิศจ ี
ปฐพีแห่งความร่มเย็น 



1.KU@FARM ฟาร์มต้นแบบ 
 
       2.การเพาะเหด็ 
 
3.ศูนย์พืชผักเขตรอ้น 
 
     4.สวนไม้หอม / สวนไม้ผล 
 
5.การผลิตสมุนไพรส าหรบัสัตว์ 
 
6.ปาล์มน้ ามัน 

Zone of plants



1.อุทยานแมลงเฉลิมพระเกยีรติ 
 
      2.วารานัสฟาร์ม 
 
3.ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร 
 
    4. สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
 
5. ศูนย์วิจัยและการผลิตนม 
 
        6. ไก่ตะเภาทอง 
 
   7. สถานีวิจัยประมง 

Zone of Animals



1.การจัดการผกัตบชวาแบบบรูณาการและไร้ของเสีย 
 
      2.โรงสีข้าวธัญโอสถ 
 
3.ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 
 
            4.สวนนวัตกรรมทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
5.ศูนย์วิจัยและพฒันาอ้อยและน้ าตาล 
 
     6.ศูนย์ความเปน็เลศิด้านไหม 
 
7. มหาวิทยาลัยชาวนา 

Zone of Demonstration &Study



บ-บ้าน ว-วัด ร-โรงเรียน 

โครงการ 9 บวร     
เชิญนักเรียนและผู้น า
ชุมชน เที่ยวไม่ไกล     

ไปก าแพงแสน 



วันพุธที ่19 กันยายน 2555 
นักเรียนโครงการ 9 บวร 

ศึกษาดงูานในโครงการเทีย่วไม่ไกล ไปก าแพงแสน 



โรงเรียนวัดสระสี่มุม 
ต าบลสระพัฒนา 

วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 



โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 
ต าบลห้วยม่วง 

วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 



โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย 
เทศบาลต าบลก าแพงแสน 

วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 



วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 
นักเรียนโครงการ 9 บวร 

ศึกษาดูงานในโครงการเที่ยวไม่ไกล ไปก าแพงแสน 



โรงเรียนวัดทะเลบก 
ต าบลกระตีบ 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 



โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 
ต าบลทุ่งลูกนก 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 



โรงเรียนบ้านหนองเขมร 
ต าบลหนองกระทุ่ม 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 



โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 
ต าบลห้วยขวาง 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 



วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2555 
นักเรียนโครงการ 9 บวร 

ศึกษาดูงานในโครงการเที่ยวไม่ไกล ไปก าแพงแสน 



โรงเรียนบ้านหนองโสน 
ต าบลห้วยหมอนทอง 
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2555 



โรงเรียนวัดสระพัง 
ต าบลดอนข่อย 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2555 



โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 
ต าบลรางพิกุล 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2555 



โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 
ต าบลสระสี่มุม 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2555 



โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
ต าบลทุ่งกระพังโหม 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2555 



วันพฤหัสบดทีี ่22 พฤศจิกายน 2555 
นักเรียนโครงการ 9 บวร 

ศึกษาดงูานในโครงการเทีย่วไม่ไกล ไปก าแพงแสน 



โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 
ต าบลก าแพงแสน 

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 



โรงเรียนบ้านคลองตัน 
ต าบลวังน้ าเขียว 

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 



โรงเรียนวัดนิยมธรรม 
ต าบลทุ่งบัว 

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 



ผู้น าชุมชนต าบลห้วยม่วง 

วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 



ประชาชนต าบลสระพัฒนา 

วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 



ผู้น าชุมชนต าบลทุ่งกระพังโหม 

วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 



ผู้น าชุมชนต าบลสระสี่มุม 

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 



ผู้น าชุมชนต าบลก าแพงแสน 

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 



ผู้น าชุมชนต าบลกระตีบ 

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 



ผู้น าชุมชนต าบลหนองกระทุ่ม 

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 



ผู้น าชุมชนต าบลทุ่งบัว 

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 



ผู้น าชุมชนต าบลทุ่งขวาง 

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 



ผู้น าชุมชนต าบลห้วยหมอนทอง 

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 



ผู้น าชุมชนต าบลทุ่งลูกนก 

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 



ผู้น าชุมชนต าบลห้วยขวาง 

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 



ผู้น าชุมชนต าบลรางพิกุล 

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 



ผู้น าชุมชนต าบลดอนข่อย 

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 







ครูชาวนา รุ่นแรก คือ 
กลุ่มชาวนาทีม่าจากต าบลต่างๆ
รอบๆวิทยาเขตก าแพงแสน 
ตามโครงการ 9 บวร  
รุ่นแรกจ านวน 12 คน  



 

1.ผลิตครูชาวนาตาม
มาตรฐานกรมการ
ข้าว 2.ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้

มาตรฐาน บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ 

3.ขยายผลการด าเนินการ
ให้นิสิตและเกษตรกรรุ่น
ต่อไปรุ่นละ 50 คน  



โครงการมหาวิทยาลัยชาวนา หลักสูตรชาวนามืออาชีพ รุ่นที่ 
1 จ านวน 20 คน ระยะเวลา 20 ต.ค.2555- 2 ก.พ.2556 



โครงการ ๙ บวร 
กิจกรรม วันเข้าพรรษา 14 กรกฎาคม 2554   



พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจ าปี 2555  วันท่ี 18 ก.ค. 2555     
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

เพื่อน าไปถวายวัด 15 ต าบล ในอ าเภอก าแพงแสนรวม 16 วัด 



กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2555  วันที่ 27 ก.ค. 2555 ณ วัดรางหมัน  
และวัดอื่นๆ 15 ต าบล ในอ าเภอก าแพงแสนรวม 16 วัด 



การถวายหนังสือเที่ยวไม่ไกล ไปก าแพงแสน ฉบับไหว้พระ 9 วัด ในอ าเภอก าแพงแสน 



 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ได้ส่งวิศวกร ไปให้
ค าปรึกษาในเรื่องระบบโครงสร้างอุโบสถ วัดสี่แยกเจริญพร ต าบลหนองกระทุ่ม 



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ประสานงานกับกระทรวงวัฒนธรรม  และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.สมุทรสงคราม) และ

อบต.กระตีบ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ในการสนับสนุนการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดโพธิ์งาม  ต าบลกระ
ตีบ 



 

กิจกรรมถวายผ้ากฐินประจ าปี 2555  วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ วัดโพธ์ิงาม  
(วัดในโครงการ 9 บวร ) ต าบลกระตีบ  อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 





วันที่ 30 พ.ย. 2555 มอบทุนการศกึษาใหก้ับนกัเรียน โครงการ 9 บวร และ
โรงเรียนต่างๆ ในอ าเภอก าแพงแสน 55 โรงเรียน จ านวน 110 คน 



สอยดาว 9 บวร 



กิจกรรมโครงการ 9 บวรที่
จะด าเนินการต่อไป 



- หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
  (การปลูกข้าว เลี้ยงไก่ แพะ ปลา                                  การ    
  ปลูกผักปลอดสารพิษ ฯลฯ) 
 

- การอบรมครใูนสาขาวิชาต่างๆ 
- การอบรม อาชีพเสริม เช่น ไหมอีรี่  
  และ การแปรรูปผลิตภัณฑเ์กษตร 
- การลงแขกเก็บเกี่ยวอ้อย 



9 บวร 

สินค้า OTOP 9 บวร 

 มูลนิธิ 9 บวร 

พัฒนาและขยายเครือข่าย 

สินค้าคุณภาพ ผลผลิตชุมชน 



 
ขอบคุณครับ 


