
OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ชื่อ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.ดร. เจนจิรา นามี หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
วัน เดือน ปี 21 ธันวาคม 2561 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามี 
2. อาจารย์ขจรศักดิ์ เอ่ียมนอก 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 พบผู้น าหมู่บ้าน คือ บัวลา กาพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัด
สระแก้ว  เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน และขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
ในการประสานงานกับชุมชน ในการลงพ้ืนที่ครั้ง
ต่อไปรวมถึงสอบถามบริบทพ้ืนฐานของชุมชน 

- จากเล่มข้อมูลพื้นฐานจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัด
สระแก้ว และท าให้ทราบว่า ข้อมูลเดิมของหมู่ 2 
มี 112 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิมไม่ใช่คน
อพยพ 
- อาชีพในหมู่บ้านประกอบไปดวย เกษตรกร 
เช่น ท านา ท าไร่ และเลี้ยงสัตว์ 

 
 

...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 
(นางสาวเจนจิรา นามี) 
ต าแหน่งอาจารย์ 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 21/12/2561 
 
 
 
 
 
 



OP.1 

 
แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บได้ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ชื่อ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.ดร. เจนจิรา นามี หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
วัน เดือน ปี 24 ธันวาคม 2561 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามี 
2. อาจารย์ขจรศักดิ์ เอ่ียมนอก 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 เข้าร่วมประชุมกับผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ของหมู่ที่ 2 ต าบลโนน
หมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อ
สอบถามข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นของหมู่บ้าน 
และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  

- ภายในหมู่บ้านจะแบ่งออกเป็นคุ้มต่างๆ มี
ด้วยกันทั้งหมด 3 คุ้ม ได้แก่ คุ้มปู่ตา 1, 2, 3 
และคุ้มพอเพียง 1, 2, 3 
- มีแหล่ง OTOP นวัติวิถี  
- แหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อก
ธม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สร้าง
ขึ้นด้วยหินศิลาแลงตามลักษณะศิลปะขอมแบบ
คลัง-บาปวน  ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ใหญ่และ
ส าคัญของจังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากหมู่บ้าน
โนนสูง ไปประมาณ 10 กิโลเมตร 

 
 

...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 
(นางสาวเจนจิรา นามี) 
ต าแหน่งอาจารย์ 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 24/12/2561 
 
 
 



OP.1 

แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บได้ 
    

 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ชื่อ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.ดร. เจนจิรา นามี หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
วัน เดือน ปี 25 ธันวาคม 2561 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามี 
2. อาจารย์ขจรศักดิ์ เอ่ียมนอก 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 เข้าพบผู้นาชุมชนผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ชาวบ้านของหมู่ที่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอ
โคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อสร้างความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเก็บข้อมูลคนใน
ชุมชน/ การใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน เช่น โอ่ง
ชีวิต, ปฏิทินอาชีพ, แผนที่เดินดิน 

- จากการสอบถามข้อมูลจากผู้น าชุมชนและ
ชาวบ้าน พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านใช้
ประกอบอาชีพท าการเกษตร ซึ่งได้อาศัยน้ าจาก
น้ าฝนเป็นหลัก ถ้าปีไหนฝนตกมากเกษตรกรก็จะ
ได้ผลผลิตสูง ก็จะมีรายได้เพ่ิมขึ้นพอที่จะน ามา
เลี้ยงครอบครัว แต่ถ้าปีไหนฝนแล้งก็จะไม่มีน้ ามา
ท าการเกษตรท าให้การเพะปลูกไม่ได้ผลผลิต
เท่าท่ีควร ก็ท าให้ขาดรายได้น ามาเลี้ยงครอบครัว 
ซึ่งส่งผลให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องอพยพไปท างาน
ถิ่นอ่ืนเพ่ือหารายได้เลี้ยงครอบครัว 
 

 
 

...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 
(นางสาวเจนจิรา นามี) 
ต าแหน่งอาจารย์ 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 25/12/2561 
 
 



OP.1 

 
แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บ
ได้ 

 
 

  

 
 
 
 
 
 



OP.1 

 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ชื่อ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.ดร. เจนจิรา นามี หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
วัน เดือน ปี 26 ธันวาคม 2561 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามี 
2. อาจารย์ขจรศักดิ์ เอ่ียมนอก 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 - ลงพื้นที่ส ารวจบริบทชุมชน สภาพด้าน
นิเวศวิทยา สภาพดิน ความอุดมสมบูรณ์ของ
พ้ืนที่ 
- สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลแบบส ารวจชุมชนของแต่
ละครัวเรือน 

- สภาพภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนหมากมุ่น  ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเป็นที่ราบ
และลาดเทไปทางทิศตะวันออกสู่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา  สภาพพ้ืนที่
ค่อนข้างแห้งแล้ง  พ้ืนที่ราบภูเขาที่ส าคัญคือ เขา
อีด่าง และเขาพรมสุวรรณ ล าน้ าที่ส าคัญ มีอยู่ 3 
สายคือ คลองยาง, ห้วยหินตั้ง, ห้วยเหี้ย 
- ต้นไม้ประจ าหมู่บ้าน คือ “ต้นสะแบง” เป็น
ต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูง 20-30 เมตร มี
ขนแน่นดอกสีชมพูออกรวมเป็นช่อสั้น ๆ  

 
...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 

(นางสาวเจนจิรา นามี) 
ต าแหน่งอาจารย์ 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 26/12/2561 
 
 
 



OP.1 

 
 
แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บ 

 

 



OP.1 

 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ชื่อ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.ดร. เจนจิรา นามี หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
วัน เดือน ปี 27 ธันวาคม 2561 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที ่
1. อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามี 
2. อาจารย์ขจรศักดิ์ เอ่ียมนอก 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกคนในชุมชน หมู่ที่ 2 
ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัด
สระแก้ว  

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ  
- ด้านวัฒนธรรม ประชากรในหมู่บ้านมีการท า
กิจกรรมร่วมกันทุกเทศกาลและวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา และยังมีประเพณีที่ส าคัญ คือ 
กิจกรรมท าบุญตักบาตรเทโวโรหนะสองแผ่นดิน 
ไทย-กัมพูชา เนื่องในวันออกพรรษา ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.
สระแก้ว 
- มีศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้าน คือ วัดโคกสูง 
- ข้อมูลด้านการศึกษา ได้แก่ แหล่งสถานศึกษา 
ในหมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง ไม่มี



OP.1 

โรงเรียนอยู่ในหมู่บ้าน เด็กส่วนใหญ่ต้องไปเรียน
ที่โรงเรียนบ้านโคกสูงซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1  มี
สถานศึกษาจ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโคก
สูง เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา
ตอนต้น  และสอบถามข้อมูลระดับการศึกษาของ
คนในหมู่บ้าน และสถาบันทางสังคม  
–ข้อมูลด้านสาธารณสุข ได้แก่ การบริการทาง
สาธารณสุข บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน มีสถานีอนามัยโนนหมากมุ่น 

 
 

...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 
(นางสาวเจนจิรา นามี) 
ต าแหน่งอาจารย์ 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 27/12/2561 
 
แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บ 

  



OP.1 

 
แบบ

รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ชื่อ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.ดร. เจนจิรา นามี หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
วัน เดือน ปี 28 ธันวาคม 2561 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามี 
2. อาจารย์ขจรศักดิ์ เอ่ียมนอก 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกคนในชุมชน หมู่ที่ 2 
ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัด
สระแก้ว  

- มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นการสร้าง
รายได้และสร้างอาชีพเสริมให้กับ คนในหมู่ บ้าน
โนนสูง  ตั้งอยู่หมู่ 2  ต าบลโนนหมากมุ่น  อ าเภอ
โคกสูง มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากกลุ่มสาน
ตะกร้าใยสังเคราะห์  ได้แก่  ตะกร้า  กระเป๋า
คล้องไหล่  กระเป๋าหิ้ว  กระเป๋าถือ  กระเป๋าเงิน  
กระเป๋าใส่เหรียญ  กระเป๋าใส่ของ  กล่องใส่
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กระดาษทิชชู่  พวงกุญแจ  เป็นต้น  ซึ่งทุกชิ้น
เป็นงานแฮนด์เมด ที่ประดิษฐ์จากการสานเส้นใย
สังเคราะห์อย่างประณีต  ผลงานแต่ละชิ้นจึง
ออกมาสวย  เก๋  ไม่เหมือนใคร  และที่ส าคัญคือ
มีแค่หนึ่ งเดียวในโลก เป็นต้น โดยชาวบ้าน
ต้องการให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมเติม คือ 
การสร้างนวัตกรรมใหม่การค้นคิดลายสาน ใหม่ๆ  

 
...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 

(นางสาวเจนจิรา นามี) 
ต าแหน่งอาจารย์ 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 28/12/2561 
แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บ 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ชื่อ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.ดร. เจนจิรา นามี หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
วัน เดือน ปี  7 มกราคม 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามี 
2. อาจารย์ขจรศักดิ์ เอ่ียมนอก 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 - ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้านเกษตรกรรม 
ด้านการพืชเศรษฐกิจในชุมชน  
- สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลแบบส ารวจชุมชนของแต่
ละครัวเรือน 

- ชาวบ้านในบ้านโนนสูงประกอบอาชีพท านา 
จ านวน 85 ราย การท านาปลูกข้าว  ฤดูท านา
ของชาวบ้านในบ้านโนนสูงโดยทั่วไปจะท าในฤดู
ฝน เนื่องจากเป็นพื้นที่อาศัยน้ าฝนเพียงอย่าเดียว
เป็นหลัก ในฤดูแล้งจะไม่มีการท านาปลูกข้าวของ
ชาวบ้านในพ้ืนที่บ้านโนนสูงเลยสักครัวเรือน 
เนื่องจากในพื้นที่บ้านโนนสูง ต าบลโนนหมากมุ่น 
อ าเภอโคกสูง ได้ถูกประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัย
แล้ง ในปี พ.ศ. 2559 จึงไม่มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อ
การท าการเกษตรในฤดูแล้ง 
- ปัญหาด้านการปลูกปลูกพืชของเกษตรกรใน
พ้ืนที่บ้านโนนสูง ต าบลโนนหมากมุ่น มีปัญหา
เรื่องน้ าที่ใช้ในการปลูกพืชเป็นหลัก ส่วนด้านการ
กระจายผลผลิตของเกษตรไม่ค่อยมีปัญหา
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขายให้กับโรงงาน 
แต่การขนส่งค่อนข้างไกล ด้านการแปรรูป
ผลผลิตที่ได้จากข้าว ที่บ้านโนนหมากมุ่น มีโรงสี
ของชุมชนที่ให้ชาวบ้านมาสีข้าวน าไปบริโภคเอง
ภายในครัวเรือน ถ้าเหลือจากการบริโภคก็จะ
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น าไปขาย โรงสีของชุมชนสีได้ทั้งข้าวเหนียวและ
ข้าวเจ้า 
- ในหมู่  2 บ้านโนนสูง ต าบลโนนหมากมุ่น 
จ านวน 18 ราย ซึ่งบางรายได้มีการถอนตัว 
เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับภาวะน้ าแล้ง ไม่
มีอาหารที่จะน ามาให้วัวกิน 

 
...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 

(นางสาวเจนจิรา นามี) 
ต าแหน่งอาจารย์ 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 7/1/2562 
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แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บ 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ชื่อ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.ดร. เจนจิรา นามี หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
วัน เดือน ปี  8 มกราคม 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามี 
2. อาจารย์ขจรศักดิ์ เอ่ียมนอก 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 - ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของ
หมู่บ้าน แหล่งน้ าประปา ระบบอินเตอร์เน็ต 
- สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลแบบส ารวจชุมชนของแต่
ละครัวเรือน 

- การคมนาคมภายในหมู่บ้านถนนเส้นหลักที่ใช้
เดินทางจากภายในหมู่บ้านออกไปภายนอก
หมู่บ้านสะดวกเป็นถนนทางหลวงชนบทสาย สก.
3085 โดยมี 2 ช่องจราจรที่ชาวบ้านใช้ในการ
เดินทางเป็นหลัก 
- ส่วนถนนที่ แยกเข้ าบ้ านจะแบ่ งออกเป็น
ด้านซ้ายและขวาสองข้างถนน โดยแบ่งออกเป็น
ซุ้มพอเพียง 1,2 และ 3 อีกด้านหนึ่ งจะแบ่ง
ออกเป็นซุ้มปู่ตา 1,2 และ 3 ซึ่งการตั้งชื่อซุ้มนั้น
ได้มาจากที่มีสถานที่ส าคัญของชาวบ้านอยู่ในฝั่ง
นั้น ถนนที่ใช้ในการเดินทางแยกลงจากถนนเส้น
หลักส่วนใหญ่จะเป็นถนนเลนเดียวเป็นทางลูกรัง
บ้าง คอนกรีตบ้าง 
- ชาวบ้านในหมู่บ้านมี ไฟฟ้าใช้ภายบ้านทุก
หลังคาเรือน ซึ่งได้รับการดูแลจากนายก อบต.
โนนหมากมุ่น นายวันชัย ไพเราะ 

...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 
(นางสาวเจนจิรา นามี) 
ต าแหน่งอาจารย์ 
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วันเดือนปีท่ีรายงาน 8/1/2562 
แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บ 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ชื่อ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.ดร. เจนจิรา นามี หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
วัน เดือน ปี  9 มกราคม 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามี 
2. อาจารย์ขจรศักดิ์ เอ่ียมนอก 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 - ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลด้านการศึกษาและ
สาธารณะสุข ในหมู่ที่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น 
อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  
- สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลแบบส ารวจชุมชนของแต่
ละครัวเรือน 

- ด้านการศึกษาพบว่าประชากรในหมู่บ้านโนน
สูง หมู่ 2 ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จังหวัด
สระแก้ว มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคก
สูง จ านวน 1 แห่ง เปิดสอนในระดับชั้นก่อนเข้า
เรียนชั้นอนุบาล และมีสถานศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ 
โรง เรียนบ้านโคกสู ง  เปิดสอนในระดับชั้น
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโคกสูง 
- จากการลงพื้นที่พบว่า แหล่งบริการสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโนนหมากมุ่น ต าบลโคกสูง อ าเภอ
โคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยให้บริการขั้นพ้ืนฐาน
ทั่วไป เช่น  
        1. การสุ่มเก็บน้ าแข็งกับน้ ามาตรวจเพื่อหา
เชื้อโรคที่ปนเปื้อน 
        2. การตรวจฟันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลบ้านโนนสูงและโรงเรียนบ้าน
โนนสูง 
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        3. ออกให้ความรู้ช่วยเหลือคนจมน้ าที่ศูนย์
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่นและโรงเรียน
บ้านหนองจาน 
      4. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
      5. เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยติดเตียง 
 ถ้าหากชาวบ้านต้องการรักษาพยาบาล เช่น เย็บ
แผล ผ่าตัด หรือตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง ต้อง
เดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลโคกสูง ซึ่งห่างจาก
หมู่บ้านประมาณ 14 กิโลเมตร 
- ในหมู่บ้านโนนสูง ยังมีสถานพยาบาล คือ บ้าน
โนนสูงคลินิกสถานพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่
สามารถรักษาพยาบาลในเบื้องต้นก่อน 

   
...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 

(นางสาวเจนจิรา นามี) 
ต าแหน่งอาจารย์ 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 9/1/2562 
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แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บ 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ชื่อ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.ดร. เจนจิรา นามี หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
วัน เดือน ปี  10 มกราคม 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามี 
2. อาจารย์ขจรศักดิ์ เอ่ียมนอก 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 - สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลแบบส ารวจชุมชนของแต่
ละครัวเรือน 
- ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล ด้านศาสนา วัฒนธรรม 
ความเชื่อ ในหมู่บ้านถาวรสามัคคี สุข ในหมู่ที่ 2 
ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัด
สระแก้ว - สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลแบบส ารวจ
ชุมชนของแต่ละครัวเรือน 

- หมู่บ้านโนนสูง หมู่  2 ต าบลโนนหมากมุ่น 
อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ประชากรส่วน
ใหญ่ในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.99 
โดยมีสถานที่ทางศาสนาที่ส าคัญได้แก่ วัดโคกสูง 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือกราบไหว้ คือ 
พระครูพรหมวิริยะคุณ อดีตเจ้าคณะ อ าเภอตา
พะยา อ าเภอปราจีนบุรี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2540 
- ในหมู่บ้านยังมีศาลปู่ตา เจ้าแม่โสภา ซึ่งเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือภายในหมู่บ้านที่
รองลงมาจากวัดโคกสูง โดยจะมีการจัดท าบุญ
เลี้ยงศาลปู่ตา เจ้าแม่โสภา ทุกเดือนมิถุนายน
และเดือนธันวาคมของทุกปี มีการจัดอาหารคาว
หวานและการแสดงหมอร า ต่างๆ แล้วแต่ความ
ศรัทธาของชาวบ้าน มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่น
หลัง และบอกเล่าวิถีชีวิตให้กับนักท่องเที่ยว มี
การจัดกิจกรรมเ พ่ือสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม ในช่วงเทศกาลศาสนาส าคัญ เช่น 
โครงการสืบชะตาป่าไม้ สายน้ า บวชป่า เลี้ยงผี
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ปู่ย่า พิธีท าบุญละถวายทานเมี่ยงและกาแฟ พิธี
ถวายทานข้าวใหม่ และมีการรณรงค์ให้ชาวบ้าน 
- มีการแต่งกายชุดไทยพ้ืนเมืองในทุกวันเสาร์ -
อาทิตย ์
- การแสดงที่สืบสานประเพณีวัตถนธรรมของ
หมู่บ้าน คือ การฟ้อนร ากระด้ง  หรือที่ชาวบ้าน
เรียกว่า “ร ากระแจะ”  เป็นการละเล่นพ้ืนเมือง
ของชาวชะบน ซึ่งเป็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง มีภาษา
พูดเป็นของตนเอง  มีภาษาคล้ายกับภาษามอญ  
มีถิ่นฐานตั้งอยู่ในเขตอ าเภอปักธงชัย ลักษณะ
การละเล่นของแต่ละหมู่บ้านจะเป็นลักษณะ
เฉพาะตัว มีหลายหมู่บ้าน  มีภาษา ประเพณี การ
ร าดังกล่าวจะละเล่นในยามมีงานรื่นเริงประจ า
หมู่บ้าน งานประจ า หรืองานประเพณีส าคัญ 
เท่านั้น 

...............................................  ลงช่ือผู้รายงาน 
(นางสาวเจนจิรา นามี) 
ต าแหน่งอาจารย์ 

วันเดือนปีท่ีรายงาน 10/1/2562 
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แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บ 
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