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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

ชื้อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม  ต าบล เขาสามสิบ  อ าเภอ  เขาฉกรรจ์  จังหวัด  สระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.โกมล จันทวงษ์   หน่วยงาน งานวิชาศึกษาทั่วไป                                       . 
วัน เดือน ปี  วันที่ 3-4 มกราคม พ.ศ. 2562                                                                               .  
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม เชยกีวงษ์ 
2. อาจารย์ ดร.โกมล จันทวงษ์ 
3. อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ 
4. นางสาวศุภลักษณ์ จันทรวงศ์ 
5. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ 
6. นายรัชชานนท์ มาเมือง 
7. นายธีรศักดิ์ โสสลาม 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
                                                         

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 วันที่ 3 ม.ค. 2562  เวลา 09.00 น  จัดเวทีชาวบ้านแบบมี
ส่วนร่วม ณ ศาลาประชาคมคลองสิบสาม มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน  41  คน  มีกิจกรรม ดังนี้  
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย (ต่อ)  โดย
แบบสอบถาม ตามแบบ OP 3  
2. แบ่งกลุ่มเก็บข้อมูลชุมชน วิทยากรกระบวนการน า   
     เก็บข้อมูล  
      โดย ดร. โกมล จันทวงษ์       
    แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่มท่ี 1 ประวัติศาสตร์ชุมชน เครื่องมือ ต้นไม้ชุมชน  
        โดย นายธีรพงษ์ น้อยบุญญะ 
   กลุ่มท่ี 2 แผนที่ข้อมูลโดยรอบภายในและภายนอก  
เครื่องมือ แผนที่เดินดิน น.ส.วันเพ็ญ เสมอชาติ 

     กลุ่มท่ี 3. ปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังของ
ชุมชน เครื่องมือตารางบันทึกข้อมูล 
       โดย  นายรัชชานนท์ มาเมือง  
     กลุ่มท่ี 4 ข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้าน โดยการ สัมภาษณ์
ข้อมูลเชิงลึกจากผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) เครื่องมือ
แบบสอบถาม  
      โดย นางสาวศุภลักษณ์ จันทรวงศ์ 
กลุ่มท่ี 5 ทุนชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน  

       ข้อมูลส าคัญที่ได้รับสรุปผล
ได้ดังต่อไปนี้ 
1. เครื่องมือต้นไม้ชุมชน 
ประกอบด้วย 
    - ความเป็นมาของชุมชน ตั้งแต่
อดีต จนถึงปัจจุบัน 
  - ทรัพยากรในชุมชน 
  - ระบบเครือญาต ิ
  - ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   - ผลิตผลที่ส าคัญ 
(เอกสารแนบ 1) 
2. แผนที่เดินดิน ประกอบด้วย 
  - สถานที่ส าคัญ 
  - แหล่งเรียนรู้ 
  - กลุ่มผู้สูงอายุ และคนพิการ 
   - กลุ่ม OTOP 
(เอกสารแนบ 2) 
3. ปัญหา ความต้องการ และ
ความคาดหวังของชุมชน 
(เอกสารแนบ 3) 



      โดย  ผศ.นิยม เชยกีวงษ์ 4. ข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์
ผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) 
(เอกสารแนบ 4) 
5.ทุนชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
(เอกสารแนบ 5) 
 

2 วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 09.00 น  เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ ์
OTOP ชุมชน กลุ่มทอเสื่อกกและกลุ่มสัจจะออมทรัพย์   ณ 
ที่ท าการทอเสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกกและกลุ่มสัจจะออมทรัพย์   
เข้าร่วมการสนทนา จ านวน 6 คน  
 เครื่องมือ การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
 ผู้น าการสนทนา   ดร โกมล  จันทวงษ์ 
 ผู้บันทึกข้อมูล     นายธีรพงษ์ น้อยบุญญะ 
 ผู้บันทึกภาพ      นายธีรศักดิ์ โสสลาม  
ผู้เข้าร่วมการสนทนา  ผ.ศ.นิยม เชยกีวงษ์  
 ผู้สังเกตการสนทนา ศุภลักษณ์ จันทรวงศ์ 
                         นายรัชชานนท์ มาเมือง 
 
                         

   ข้อมูลการสนทนากลุ่ม ของกลุ่ม
ทอเสื่อกก และกลุ่มออมทรัพย์ 
(เอกสารแนบ 6) 
 

 
 
 

                                                 ลงชื่อ   โกมล จันทวงษ์   ผู้รายงาน 
            (อาจารย์ ดร.โกมล จันทวงษ์) 

             ต าแหน่ง  อาจารย์สังกัดงานวิชาศึกษาทั่วไป  
                                                               วัน/เดอืน/ปีที่รายงาน........../............................/............ 
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แนบภาพกิจกรรม หรือเอกสาร ข้อมูลอื่นๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บได้  
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การสนทนากลุ่ม เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มทอเสื่อกกและกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
ณ ที่ท าการทอเสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกกและกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 

การสนทนา จ านวน 7 คน 
เครื่องมือ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

  


