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่ าบลบางโพธิ์เหนือ
พื้ นทีต
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลพื้ นที่

การประเมินศักยภาพตาบล

ลักษณะทั่วไป

ตาบลบางโพธิ์เหนือ แบ่งเป้น ๓ หมู่บ้าน มีประชากรรวม ๓,๑๙๐ คน หรือ
๑,๒๔๘ ครั ว เรือ น มี ป ระชาชนประมาณ ๗๐% อาชี พ ท านา ๓๐% ท าปศุ
สั ต ว์ ท าไร และท าการเกษตรผสมผสาน การเลี้ ย งสั ต ว์ ส่ ว นใหญ่ เ พื่ อใช้
บริโ ภคในครัวเรือน เหลือจากบริโภคจึงจะจาหน่ายภายในท้องถิ่น เช่น แพะ
เป็ด ปลา เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุ ทธ และประชาชนในพื้ นที่
หมู่ ๓ นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีมัสยิดสุเหร่าใหม่เจริญเป็นสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาของอิสลาม

สถานที่สาคัญ

อาชีพเดิม
อาชีพหลักทานา

มั ส ยิ ด นู รุ้ ล อิ ส ลา ม
สุเหร่าใหม่เจริญ

วัดบางนา

ก่อน

หลัง

พอเพี ยง

พอเพี ยง

การประเมินศักยภาพตาบล

ปั ญ ห า ข อง พื้ น ที่ แ ละ ค วร ต้ อง มี ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ยกระดับของตาบลบางโพธิเ์ หนือ อาเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี คือด้านการศึกษา เป็นประเด็นสาคัญ รองลงมา
ด้านการถึงบริการของรัฐ และปัญหาสุดท้ายด้านรายได้

ผลลัพธ์จากการพั ฒนา

กิจกรรมพั ฒนาตาบล

ผลลัพธ์

โจทย์พื้นที่

๑. เกิดการจ้างงาน ๒๐ ตาแหน่ง ใน ๓ กลุ่ม

ผลผลิ ต ทางการเกษตรราคาไม่ แน่นอน ส่ ว นใหญ่ ราคา
สิ น ค้ า จะต่ า มาก และยั ง ขาดตลาดรองรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
แน่นอน

๒. การพั ฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงาน ๒๐ ชั่วโมง ใน ๔ ด้าน
๓. องค์ความรู้การปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
และการสร้างสื่อสร้างสรรค์ พั ฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
๔. แบบจาลองเส้นทางการท่องเที่ยว ตาบล บางโพธิเ์ หนือ
๕. สื่อการเรียนรู้ การทาโรตีโฮมเมด, การทาขนมตาล, การ
ละเล่นลิเกฮูลู การสร้างสื่อเพื่ อพั ฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
๖. การทาข้อมูลขนาดใหญ่ (Community Big Data)

กิจกรรมในการพั ฒนา
๑. อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์น วัตกรรมสารสกัดชีวภาพ
บารุงผลผลิต บารุงดิน กาจัดศัตรูพืช
๒. อบรมเชิงปฎิบัติการผลิตภัณฑ์ท างการเกษตรบนฐานวิถี
ชุมชน”
๓. อบรมเชิงปฎิบัติก ารการสร้างสื่ อสร้ างสรรค์ การพั ฒนา
เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว และการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพทางการ
ตลาดของผลิตภัณฑ์ในชุมชน
๔. แบบจาลองเส้นทางการท่องเที่ยวตาบล บางโพธิ์เหนือ
๕. สื่ อการเรียนรู้เกี่ยวกับการทาโรตีโ ฮมเมด, กรุ่นกลิ่น ขนม
ตาล เสน่ ห์ แ ห่ ง ขนมไทย, การละเล่ น ลิ เ กฮู ลู , การสร้ า งสื่ อ
สร้างสรรค์ เพื่ อพั ฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
สร้ าง มู ล ค่ า เศ รษ ฐกิ จใ น
ชุมชน
(การจาหน่ายผลิตภัณฑ์และ
การท่องเที่ยวในชุมชน)

ผลลัพธ์เชิงสังคม
เกิดการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าหน่วยงาน และ
ประชาชนในพื้ นที่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้เพื่ อต่อ
ยอดการพั ฒนาผลิตภัณฑ์
และเสริมศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะ
•

กลไกการทางานในพื้ นที่
วิธีการ กลไก ในการดาเนินการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

U2T

บูรณาการ
การ
ทางาน
ชุมชน, โรงเรียน
วัด, มัสยัด

อบต.
บ้านปทุม

อบรม
ถ่ายทอด
องค์ความรู้
ด้าน
ผลิตภัณฑ์
การเกษตร
และ
การตลาด
ออนไลน์

•
สื่ อการ
เรียนรู้การ
ทาโรตี
แฮนด์เมด,
การละเล่น
ลิเกฮูลู,การ
ทาขนมไทย
ขนมตาล

สื่ อ
ส่ งเสริม
ศักยภาพ
ด้านการ
ท่องเที่ยว

ควรส่งเสริมการสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้านในชุมชน
หรือกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน พั ฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การ
ทาโรตีรูปแบบการรับประทานที่หลากหลายขึ้น รวมทั้งการ
ทาขนมไทย โดยใช้เอกลั กษณ์แ ละทรั พยากรท้องถิ่ น เช่ น
จากตาล ที่หลากเหลายขึ้น รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร
เช่น เพาะเห็ด และการแปรรูปผลผลิต
ควรส่ งเสริมให้มีตลาดขายของออนไลน์ของกลุ่มฯ เพื่ อให้
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย (PM)
อาจารญโอม สถิตนาค (Co-PM)
ดร.พิ เชฐ คุณากรวงษ์ (Co-PM)

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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