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โครงการ ๙ บวร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ประเภทที่ ๔  แนวปฏิบัตทิี่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 
สรุปประเด็นที่ได้น าเสนอ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
นอกจากจะมีภารกิหลักในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังมีภารกิจ
ในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมอีกภารกิจหนึ่ง ซึ่งการให้บริการวิชาการนั้น นอกจากจะเป็นการท า
ประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพให้แก่บุคลากรและ
นิสิตของมหาวิทยาลัยในการท างาน เพ่ือให้บริการชุมชนสังคม ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ ของชุมชนสังคม เพ่ือพัฒนาไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการใน
รูปแบบต่าง ๆ ต่อไป 
  โครงการ ๙ บวร  จัดตั้งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือร่วม
เฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  เป็นแหล่งความรู้ซึ่งอยู่ใกล้ชิดชุมชน สังคม ได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคม โดยมีบ้าน วัด โรงเรียน เป็นแหล่งรวมเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน ซึ่ง
จากการประเมินผลการด าเนินงานในปี ๒๕๕๕  ด้วยกระบวนการ PDCA  พบว่าโครงการมีผลส าเร็จอยู่ใน
ระดับดี  และน าผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  เป้าหมายของโครงการ ๙ บวร  มุ่งหวังให้เป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาชุมชน สังคม 
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ได้เลือกต าบล  หมู่บ้าน  วัด  โรงเรียนที่อยู่ในเขต
อ าเภอก าแพงแสน ซึ่งมีอยู่ ๑๕ ต าบล ๑ เทศบาล  ต าบลโดยเลือกบ้าน วัด โรงเรียน ในต าบลที่มีผู้น ามีความ
พร้อมในการให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับโครงการ ๙ บวร จ านวน ๑๖ หมู่บ้าน ๑๖ 
วัด ๑๖ โรงเรียน 
  การด าเนินงานหลังจากเลือกพ้ืนที่เป้าหมายได้แล้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ได้เรียนเชิญก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นายก อบต. เจ้าอาวาสวัด  และผู้อ านวยการโรงเรียนได้เสวนา
ร่วมกัน เพ่ือวางแผนและด าเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย  โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน  
(รองศาสตราจารย์สมบัติ  ชิณะวงศ์)  ได้น าเสนอแผนงานสู่การปฏิบัติลงพ้ืนที่ทุกบ่ายวันพุธ  เพ่ือพบปะผู้น า
และประชาขน ๙ บวร ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔  จนถึงปัจจุบัน   
 
วิธีการด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนา  
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหล่งสะสมองค์
ความรู้ที่เป็นศาสตร์ของแผ่นดิน   และเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตทางการเกษตร      และยังมีหน่วยงานส าคัญทาง 



๒ 

 

การเกษตร เช่น สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม  สถานีทดลองการใช้น้ าชลประทานที่ ๕ (แม่กลองใหญ่) ในปี พ.ศ.
๒๕๕๘ จะเป็นจุดเริ่มต้นของประชาคมอาเซียน ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นตลาดหรือมีฐานการ
ผลิตเดียวกัน เกษตรกรในอ าเภอก าแพงแสน จะต้องมีการปรับตัววิถีการท าการเกษตรของตนเองอย่างไร 
เพ่ือให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงในช่วงอีก ๔ ปีข้างหน้า บทบาทของสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ฝ่าย
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่สมาชิกในชุมชนจะมีบทบาท หน้าที่อะไรในการก าหนดแนวทางทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  ๒. การวางแผนด าเนินงานและการเตรียมทรัพยากร 
     มีการด าเนินการวางแผนงาน ประชุมทุกวันพุธ โครงการ ๙ บวร มีการติดตาม 
ประเมินผล 
  ๓. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
      ด าเนินการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์บุคลากรภายใน และนิสิตให้ทราบโดยทั่วถึงกัน มี 
Website ของวิทยาเขตก าแพงแสน  ประชาสัมพันธ์ภายนอก เช่น การลงเข้าไปในพ้ืนที่ทุกวันพุธของแต่ละ
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
  ๔. สร้างความเข้าใจกับผู้น าชุมชนและประชาชน 
     มีการลงพ้ืนที่โดยท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
พบผู้น าชุมชนท้องถิ่น โดยการเข้าไปพูดคุย  พบปะร่วมสนทนากับผู้น าชุมชนท้องถิ่น มาร่วมประชุมเสนอแนะ
แนวทางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด าเนินการ  รับฟังปัญหาและสิ่งที่ประชาขนต้องการ  เพ่ือน ามา
เป็นข้อสรุปเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือชุมชนต่อไป 
  ๕. เลือกพื้นที่ที่จะพัฒนา 
     ด้านกายภาพ  ศึกษาแผนที่อ าเภอ ที่ตั้ง เขตติดต่อ ประวัติความเป็นมาของอ าเภอ พ้ืนที่
ทั้งหมด เส้นทางการคมนานม สถานที่ส าคัญต่าง ๆ 
     ด้านสังคม  ศึกษาจ านวนต าบลและหมู่บ้าน จ านวนประชากรทั้งหมด ชาย/หญิง เด็ก 
เยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  บุคคลหรือผู้น าส าคัญ 
     ด้านเศรษฐกิจ  ศึกษาจากอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยของ
ครอบครัว หนี้สิน/เงินออม  
     ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ศึกษาสภาพของดิน  น้ า  อากาศ  ป่าไม้  ชุมชน  
ตลอดจนมลพิษภาวะอ่ืน ๆ 
  ๖. ด าเนินงานพัฒนาตามแผน  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ได้ด าเนินการโครงการ ๙ บวรมาอย่าง
ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๔  โดยได้น้อมน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินงานและสื่อ
ความหมายของ ๙ บวร คือ เลข ๙ หมายถึง รัชกาลที่ ๙  อักษร บ  หมายถึง  บ้าน  หมู่บ้าน  ชุมชน  อักษร  
ว หมายถึง วัด  และ อักษร  ร  หมายถึง โรงเรียน  และในปี ๒๕๕๕  ได้ขยายการด าเนินงานโครงการ ๙ บวร 
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๖ ต าบล และ ๑ เทศบาล ซึ่งถือได้ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้เปิดรั้วสู่ชุมชนครบ
ทั้ง ๑๕ ต าบล กับ ๑ เทศบาลในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 
สรุปปัญหาและประเมินผลโครงการ 

สถานที ่ ปัญหา/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ 
 

ต าบลรางพิกุล  
บ้าน (หมู่ 3) -เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก 
 -การฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน -ต้องการสื่อประกอบการเรียนการสอน 
ต าบลก าแพงแสน  
บ้าน (หมู่ 11) -ปัญหาดินเค็ม 
 -ต้องการเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก 
โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม -ต้องการให้สอนภาษาอังกฤษ 
 -ต้องการให้ปรับปรุงห้องสมุด 
 -ต้องการครูช่วยสอน 
ต าบลสระสี่มุม  
บ้าน (หมู่ 8) -ปัญหาข้าวดีด ข้าวเด้ง 
 -ต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อขยายพันธุ์จ าหน่าย 
 -ต้องการเลี้ยงปลาเพ่ือจ าหน่าย 
วัดดอนเตาอิฐ -ต้องการปลูกผักเพ่ืออาหารกลางวัน 
 -ต้องการครูช่วยสอน 
 -ต้องการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
 -ต้องการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -ต้องการปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด 
 -ต้องการเรียนรู้การท าปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ 
 -ต้องการเลี้ยงปลาดุกเพ่ือเป็นอาหารกลางวัน 
ต าบลทุ่งบัว  
บ้าน (หมู่ 3) -ปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ท านา 
 -ต้องการปลูกปาล์มน้ ามันตามหัวไร่ปลายนา 
 -ต้องการพัฒนาผู้น าชุมชน 
 -ต้องการค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการน้ า 
วัดนิยมธรรม -ต้องการห้องน้ า/ศาลา 
 -ต้องการให้มีการฝึกอบรมพระภิกษุตามหลักธรรมค าสอน 
 -ต้องการสอนธรรมศึกษาให้เด็ก 
โรงเรียนวัดนิยมธรรม -ต้องการปลูกผักเพ่ืออาหารกลางวัน 



๔ 

 

สถานที ่ ปัญหา/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ 
 

 -ต้องการครูช่วยสอนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และไอท ี
ต าบลห้วยหมอนทอง  
บ้าน (หมู่ 12) -ต้องการพันธุ์อ้อยทนน้ าท่วม 
โรงเรียนบ้านหนองโสน -ต้องการโต๊ะเรียน 
 -ต้องการเครื่องดนตรีดุริยางค์ (เมโลเดียน 10 ตัว) และอังกะลุง 
 -ต้องการหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน 
 -ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษ 
 -ต้องการผักสวนครัว รั้วกินได้ 
 -ต้องการเรียนรู้เรื่องไส้เดือนดิน 
 -ต้องการปรับปรุงเครื่องกรองน้ า 
 -ต้องการเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น 
ต าบลทุ่งขวาง  
บ้าน (หมู่ 8) -ต้องการพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
 -ต้องการเกษตรอินทรีย์ 
 -ต้องการปลูกข้าวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 -การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
วัดหลักเมตร -ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการประกอบอาชีพการเกษตรในชุมชน 
โรงเรียนวัดหลักเมตร -ต้องการจัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 
 -ต้องการหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน 
 -ต้องการห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 
 -ต้องการผักสวนครัว รั้วกินได้ โครงการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 -ต้องการพันธุ์ปลา 
 -ต้องการครูช่วยสอน และท ากิจกรรมวิชาการ 
ต าบลทุ่งกระพังโหม  
บ้าน (หมู่ 5) -ต้องการจัดท าฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ 10 ไร่ 
 -ต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าเมืองเก่าก าแพงแสน 
 -ต้องการฝึกอบรมด้านไอซีทีชุมชน 
 -ช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้ าชลประทาน 
วัดหนองปลาไหล -ต้องการฝึกอบรมภาษาไทยให้แก่พระภิกษุเพ่ือสอนศีลธรรม 
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล -ต้องการเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพ่ืออาหารกลางวัน 
 -ต้องการวิธีการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อน ามาใช้ในโรงเรียน 
 -ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษและสื่อการสอน 
 -ต้องการอบรมครูวิทยาศาสตร์ 
 -ต้องการวิธีการท าน้ ายาล้างจานโดยเฉพาะน้ ายาจากผลมะกรูด 
 -ต้องการคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ทดแทนชุดเดิม (ไอซีทีชุมชน) 



๕ 

 

 
สถานที ่ ปัญหา/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ 

 
 -ต้องการพัฒนาห้องสมุด 
 -ต้องการพันธุ์พืชที่สามารถเลื้อยขึ้นเป็นกระโจมได้ 
 -ต้องการให้ซ่อมบ ารุงเครื่องเล่นกลางแจ้ง 
ต าบลวังน้ าเขียว  
บ้าน (หมู่ 5) -ต้องการจัดการด้านโรคปลาที่เลี้ยงในกระชัง 
 -ต้องการฝึกอบรมการพัฒนาพันธุ์พืช เช่น ข้าว อ้อย ถั่วเขียว 
 -ต้องการข้าวพันธุ์ดี ไม่ดี ข้าวดีด ข้าวเด้ง ผลผลิตข้าวตกต่ า (500 กิโลกรัม) 
 -แก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ า (คลองท่าสารบางปลา) 
 -ต้องการเป็นแหล่งผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ 
 -ต้องการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 
วัดคลองตัน -ต้องการให้ด าเนินโครงการ 9 บวรในทุก ๆ หมู่บ้าน 
 -ต้องการให้มีการสอนภาษาอังกฤษให้กับคนในชุมชน 
 -ต้องการนักวิจัยเพื่อให้ค าแนะน าชาวบ้านในการประกอบอาชีพ 
โรงเรียนบ้านคลองตัน -ต้องการพัฒนาห้องสมุด 
 -ต้องการพัฒนาห้องไอซีที 
 -ต้องการพัฒนาการปลูกแก้วมังกร 
 -ต้องการพัฒนาสนามเด็กเล่น 
 -ต้องการเมล็ดพันธุ์ผักปลูกเพื่ออาหารกลางวัน 
 -ต้องการครูฝึกสอนด้านภาษอังกฤษ เช่น อังกฤษ พม่า เขมร 
 -ต้องการพันธุ์ปลาเพ่ืออาหารกลางวัน 
 -ต้องการข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ของต้นไม้ในโรงเรียน 
 -ต้องการซ่อมแซมเครื่องสีฝัดข้าว 
ต าบลดอนข่อย  
บ้าน (หมู่ 2) -ต้องการเพิ่มผลผลิตและราคาข้าว 
 -ต้องการข้าวพันธุ์ดี เช่น ไรซ์เบอร์รี่ และสินเหล็ก 
 -ปัญหาข้าวดีด ข้าวเด้งในนาหว่าน 
 -การผลิตผักปลอดสารพิษ 
 -ต้องการให้มีโรงสีชุมชน 
วัดสระพัง -ต้องการปรับปรุงดินเพื่อปลูกไม้ผลกินได้ 
โรงเรียนวัดสระพัง -ต้องการพืชผักสวนครัวกินได้ 
 -ต้องการโครงการท าน้ าหมักชีวภาพ (เพ่ือใช้ล้างห้องน้ า ท าความสะอาด) 
 -ต้องการเรือนเพาะช า 
 -ต้องการโครงการปลูกพืชที่ไม่ต้องลงดิน 

 



๖ 

 

 
สถานที ่ ปัญหา/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ 

 
 -ต้องการโครงการพี่ช่วยน้อง (นิสิตที่มีความรู้ให้ค าแนะน า) 
 -ต้องการโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี 
 -ต้องการโครงการสอนงานวิชาชีพ เช่น ท าน้ ายาล้างจาน  
 -ต้องการโครงการเข้าค่ายวิชาการ 
 -ต้องการโครงการเข้าค่ายธรรมะ 
   
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต องค์กร ธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไป   ได้ร่วมด้วย 
ช่วยกันบริจาคเงินเข้าโครงการ   และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตามโครงการ  โดยอาสาสมัครเข้าสังกัดใน
ทีมงานต่าง ๆ ที่รองรับภารกิจตามโครงการต่าง ๆ ตามความสนใจและความถนัด ความเชี่ยวชาญของแต่ละ
บุคคล 
   ระดับผู้บริหารของหน่วยงาน  ให้การสนับสนุน  ให้ค าปรึกษา  มีการจัดประชุมบุคลากรทุก 
ระดับเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด าเนินงาน รวมทั้งอ านวยการโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
  ระดับปฏิบัติการ  น าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
   บ้าน  ไปท าการอบรมชาวนา เกษตรกร ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
   วัด  ไปท าการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น ถวายเทียนจ าน าพรรษา โครงการ 9 บวร 

จ านวน 16 วัด  การปลูกต้นไม้ 
   โรงเรียน  ไปท าการพัฒนาครูในด้านการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  การพัฒนาทักษะการสอน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนต่าง ๆ 
 
การประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการโครงการ 9 บวร ดังนี้ 

หลักสูตรการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน   ประเมินผลความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.27   หลักสูตรการดูแลแก้ไขและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน
เบื้องต้น มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555 ประเมินผลความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.27  และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการพัฒนาทักษะการสอน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์”ประเมินผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ค่าเฉลี่ย 4.60 
 
 


