
OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ชื่อ บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 ต ำบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ. ปณัท สุขสร้อย หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สระแก้ว 
วัน เดือน ปี 22 ธันวาคม 2561 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อ. ปณัท สุขสร้อย 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 เข้าพบผู้น าชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. 
ของ บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 ต ำบลหนอง
ม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน และขอความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือในการประสานงานกับ
ชุมชน ในการลงพ้ืนที่ครั้งต่อไปรวมถึงสอบถาม
บริบทพื้นฐานของชุมชน 
- สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลแบบส ารวจชุมชนของแต่
ละครัวเรือน 

- ภายในหมู่บ้านจะแบ่งออกเป็นคุ้มต่างๆ มี
ด้วยกันทั้งหมด 4 คุ้ม  
- มีแหล่ง OTOP นวัติวิถี  
- ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพต่างๆ 
- ทราบประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน โดยบ้าน
ถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคก
สูง จังหวัดสระแก้ว แยกเขตการปกครองออกมา
จากบ้านโคกสามัคคี เมื่อปี พ.ศ. 2543 เพ่ือให้
เป็นต านานของความสมัคร สมาน สามัคคีที่มีมา
ตั้งแต่สมัยรวมกับบ้านโคกสามัคคี และความเป็น
เอกลักษณ์ของคนในชุมชน จึงเป็นที่มาของ
หมู่บ้าน “ถาวรสามัคคี” 
- ข้อมูลรายครัวเรือน 

 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายปณัท สุขสร้อย) 
 ต าแหน่งอาจารย์ 

         วันเดือนปีที่รายงาน 22/12/2561 
 
 
 
 
 
 
 



OP.1 

แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บได้ 

     

 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ชื่อ บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 ต ำบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ. ปณัท สุขสร้อย หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สระแก้ว 
วัน เดือน ปี 23 ธันวาคม 2561 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อ. ปณัท สุขสร้อย 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 - พบผู้น าหมู่บ้ าน คือ นายสมพร หาญชัย 
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 ต ำบล
หนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  เพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน และขอ
ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการประสานงาน
กับชุมชน ในการลงพ้ืนที่ครั้ งต่อไปรวมถึง
สอบถามบริบทพื้นฐานของชุมชน 
- สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลแบบส ารวจชุมชนของแต่
ละครัวเรือน 

- ข้อมูลเดิมที่ ได้รับมอบหมายของบ้านถาวร
สามัคคี หมู่ที่ 13 ต ำบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว มีจ านวน 169 ครัวเรือน แต่
ข้อมูลจริงมีจ านวน 217 ครัวเรือน จ านวน
ครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง 210 ครัวเรือน ส่วนใหญ่
อ พ ย พ ถิ่ น ฐ า น ม า จ า ก  จั ง ห วั ด ร้ อ ย เ อ็ ด 
มหาสารคาม บุรีรัมย์ และนครราชสีมา มีเพียง
ส่วนน้อยที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในจังหวัดสระแก้ว 
- ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองม่วง มีผู้ใหญ่บ้านมาแล้ว
ทั้งหมด จ านวน 2 คน ดังนี้ 
นายธงชัย ประเสริฐศรี ด ารงต าแหน่งระหว่างปี 
2543-2559 
นายสมพร หาญชัย ด ารงต าแหน่งระหว่างปี 
2549-ปัจจุบัน 
- อาชีพหลักในหมู่บ้านประกอบไปดวย เกษตรกร 
เช่น ท านา ท าไร่มันส าปะหลัง และอาชีพรองคือ 
เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ 
- ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละรายครัวเรือน 

 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายปณัท สุขสร้อย) 
 ต าแหน่งอาจารย์ 

         วันเดือนปีที่รายงาน 23/12/2561 
 



OP.1 

แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บได้ 
 

 

  
 

 

 

 
 
 

 
 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ชื่อ บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 ต ำบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ. ปณัท สุขสร้อย หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สระแก้ว 
วัน เดือน ปี 24 ธันวาคม 2561 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อ. ปณัท สุขสร้อย 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 - ลง พ้ืนที่ ส า รวจบริบทชุมชน สภาพด้ าน
นิเวศวิทยา สภาพดิน ความอุดมสมบูรณ์ของ
พ้ืนที ่
- สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลแบบส ารวจชุมชนของแต่
ละครัวเรือน 

- พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของบ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 
ต ำบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
เป็นพ้ืนที่ลุ่มสลับกับพ้ืนที่ดอน ลักษณะดินเป็น
ดินร่วนปนดินทราย มีการระบายน้ าและอากาศดี 
มีความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า มีความอุดม
สมบูรณ์ต่ า เพราะความสามารถในการจับยึดธาตุ
อาหารพืชมีน้อย 
- ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละรายครัวเรือน 

 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายปณัท สุขสร้อย) 
 ต าแหน่งอาจารย์ 

         วันเดือนปีที่รายงาน 24/12/2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OP.1 

แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บได้ 

   

 

 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ชื่อ บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 ต ำบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ. ปณัท สุขสร้อย หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สระแก้ว 
วัน เดือน ปี 25 ธันวาคม 2561 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อ. ปณัท สุขสร้อย 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 - ลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้านเกษตรกรรม 
ด้านการพืชเศรษฐกิจในชุมชน  
- สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลแบบส ารวจชุมชนของแต่
ละครัวเรือน 

- พืชหลักในหมู่บ้านถาวรสามัคคีได้แก่ ข้าว โดย
การท านาข้าวจะท าเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น หลังจาก
ผ่านพ้นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว เกษตรกรจะ
เลือกปลูกพืชรองชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่ปลูกมัน
ส าปะหลัง และอาจมีพืชชนิดอื่นให้พบเห็นได้บ้าง 
เช่น ยูคาลิปตัส ไผ่ ล าไย มะเขือ เป็นต้น 
- นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรบางรายที่มีพ้ืนที่ติดกับ
แหล่งชลทานของหมู่บ้าน เลือกปลูกข้าวโพด
หวานพันธุ์  sweet white 25 ในช่ วงฤดูแล้ ง 
หลังจากช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตนาข้าวไปแล้ว โดย
ถูกยกให้เป็นข้าวโพดหวานที่ขึ้นชื่อที่สุดในจังหวัด
สระแก้ว 
- ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการปลูกพืชคือการขาด
แคลนน้ าในฤดูแล้ง จึงส่งผลให้เกษตรกรเลือกที่
จะปลูกพืชที่มีความต้องการน้ าน้อย ได้แก่ มัน
ส าปะหลัง ในช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตนา
ข้าวที่ปลูกในช่วงฤดูฝนมาก่อนหน้านี้ 
- ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละรายครัวเรือน 

 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายปณัท สุขสร้อย) 
 ต าแหน่งอาจารย์ 

         วันเดือนปีที่รายงาน 25/12/2561 
 
 



OP.1 

แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บ 
 

 

 



OP.1 

 

 
 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ชื่อ บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 ต ำบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ. ปณัท สุขสร้อย หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สระแก้ว 
วัน เดือน ปี 5 มกราคม 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อ. ปณัท สุขสร้อย 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 - ลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้านเกษตรกรรม 
ด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจหลักในหมู่บ้าน  
- สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลแบบส ารวจชุมชนของแต่
ละครัวเรือน 

- ด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ของเกษตรกรใน
หมู่บ้านถาวรสามัคคี ส่วนใหญ่คือโคเนื้อ ซึ่งเป็น
ผลมาจากโครงการโคบาลบูรพา โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งพ้ืนที่ของหมู่บ้านถาวร
สามัคคีส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน สภาพ
ดินขาดความสมบูรณ์ แล้งซ้ าซาก ปลูกพืชผักไม่
ได้ผล จึงได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูโดยการเปลี่ยน
อาชีพทางการเกษตรอ่ืนในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมมา
เลี้ยงโคเนื้อ  โดยหมู่บ้านถาวรสามัคคีมีผู้สนใจ
เข้าร่วม 100 ครัวเรือน โดยคุณสมบัติและเกณฑ์
การคั ด เลื อกเกษตรกรที่ ส ามารถ เข้ า ร่ วม
โครงการฯ คือ เกษตรกรจะต้องมีที่อยู่อาศัยใน
พ้ืนที่โครงการมาตั้งแต่ปี 2557-2560 และมีพ้ืนที่
ปลูกพืชอาหารสัตว์ 5 ไร่ต่อราย หลังผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกและอบรมเรียบร้อยแล้ว เกษตรกร
จะได้ รั บ เ งิ นกู้ ปลอดดอกเบี้ ย จากกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร ใช้ก่อสร้างโรงเรือนรายละ 
58,000 บาท และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ต้องท า
สัญญากู้ยืมโคเนื้อเพศเมียลูกผสมพ้ืนเมืองรายละ 
5 ตัว เพ่ือน าไปเลี้ยงจนได้ลูกและส่งคืนลูกโคเพศ
เมียอายุ 12 เดือน ให้โครงการ 5 ตัว เพ่ือน าไป
ให้เกษตรกรรายใหม่ยืมไปเลี้ยงต่อ เกษตรกรที่ท า
สัญญากู้ยืมโคจึงได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของโครุ่นแรก
เต็มรูปแบบ 
- ปัญหาในด้านการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ 
จากโครงการโคบาลบูรพา คือการขาดแคลนพืช



OP.1 

อาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง โดยจากการที่หมู่บ้าน
ถาวรสามัคคีมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโคบาล
บูรพาจ านวนทั้งสิ้น 100 ครัวเรือน โดยได้โคเนื้อ
มาครัวเรือนละ 5 ตัว รวมมีจ านวนโคเนื้อในพื้นที่
หมู่บ้าน 500 ตัว และโครงการได้ก าหนดว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
5 ไร่ต่อราย จากการสัมภาษณ์นายสมพร หาญ
ชัย ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ได้ยอมรับว่าเกษตรกร
บางส่วนมีพ้ืนที่จริงในการปลูกพืชอาหารสัตว์ไม่
ถึง 5 ไร่ ประกอบกับช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้ าใน
การจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์ ท าให้โคบางตัว
ตายไปเนื่องจากได้รับอาหารไม่เพียงพอ โดย
วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการได้
เลือกใช้ฟางข้าวอัดก้อนใช้เลี้ยงโคเป็นอาหาร
หยาบหลักในช่วงหน้าแล้ง โดยจากการสัมภาษณ์
พบว่าราคาของฟางอัดก้อนอยู่ที่ 25-30 บาท/
ก้อน 
- ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละรายครัวเรือน 

 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายปณัท สุขสร้อย) 
 ต าแหน่งอาจารย์ 

         วันเดือนปีที่รายงาน 5/1/2562 
 
แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บ 

 



OP.1 

 

 
 
 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ชื่อ บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 ต ำบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ. ปณัท สุขสร้อย หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สระแก้ว 
วัน เดือน ปี 6 มกราคม 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อ. ปณัท สุขสร้อย 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

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

- บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง 
อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว มีถนนทางหลวง
ชนบท สก. 3007 ตัดผ่ากลางหมู่บ้าน โดยถนนมี
สภาพค่อนข้างดี เป็นถนนลาดยางมะตอยชนิด
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยซอยย่อยทางแยกออก
จากถนน 3007 ในระหว่างหมู่บ้านจะเป็นถนน
ลูกรังเกือบทั้งหมด 
- แหล่งน้ าสาธารณูปโภค ได้แก่ คลองห้วยยาง ที่
ไหลผ่านหมู่บ้านถาวรสามัคคีบางส่วน โดยเป็น
อ่างเก็บน้ าเพื่อการประปาในหมู่บ้าน 
- ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน
ถาวรสามัคคีใช้จากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเป็น
ส่วนใหญ่ และมีบางส่วนที่ใช้อินเตอร์เน็ตจาก
โครงการเน็ตประชารัฐ 
- ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละรายครัวเรือน 

 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายปณัท สุขสร้อย) 
 ต าแหน่งอาจารย์ 

         วันเดือนปีที่รายงาน 6/1/2562 
 
 
 
 
 



OP.1 

แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บ 
 

 

 



OP.1 

 
 
 

 



OP.1 

 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

ชื่อ บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 ต ำบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ. ปณัท สุขสร้อย หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สระแก้ว 
วัน เดือน ปี 7 มกราคม 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อ. ปณัท สุขสร้อย 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 -  ล ง พ้ืนที่ ศึ กษาข้ อมู ล ด้ านแหล่ งน้ า เ พ่ื อ
การเกษตร 
- สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลแบบส ารวจชุมชนของแต่
ละครัวเรือน 

- แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ของหมู่บ้านมีเพียง
แหล่งเดียว ได้แก่ คลองห้วยยาง ที่ ไหลผ่าน
หมู่บ้านถาวรสามัคคีบางส่วน โดยจัดท าเป็นอ่าง
เก็บน้ าขนาดเล็กท่ีเรียกว่าแก้มลิงห้วยยาง  
- ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละรายครัวเรือน 

 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายปณัท สุขสร้อย) 
 ต าแหน่งอาจารย์ 

         วันเดือนปีที่รายงาน 7/1/2562 
แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บ 

 



OP.1 

 

 
 
 



OP.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ชื่อ บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 ต ำบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ. ปณัท สุขสร้อย หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สระแก้ว 
วัน เดือน ปี 8 มกราคม 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อ. ปณัท สุขสร้อย 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 - ลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลด้านการศึกษา ในหมู่บ้าน
ถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอ
โคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
- สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลแบบส ารวจชุมชนของแต่
ละครัวเรือน 

- หมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง 
อ า เภอโคกสู ง  จั งหวัดสระแก้ ว  ส่ วน ใหญ่
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ โดย
มีโรงเรียนในหมู่บ้านคือ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 
( เดิมเป็นโรงเรียนของบ้านโคกสามัคคี  แต่
หลังจากแยกหมู่บ้านในปี พ.ศ.2543 โรงเรียนมา
อยู่ในเขตของบ้านถาวรสามัคคี แต่โรงเรียนยังใช้
ชื่อเดิมอยู่) ก่อตั้งเมื่อวันที่ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 
2519 โดยมีนางอ่ิมอนงค์ ท่าข้าม ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการคนปัจจุบัน โดยมีจ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 201 คน 
-  โดยโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี  มีการเปิด
การศึกษาจนถึงระดับมัธยมต้น (ม.3) จากการ
สัมภาษณ์พบว่านักเรียนเมื่อจบชั้นมัธยมต้นแล้ว 
ส่วนใหญ่จะไปศึกษาระดับมัธยมปลายต่อที่
โรงเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา บ้านโคกสูง 
ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ที่
เปิดการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีระยะห่างจากโรงเรียน
บ้านโคกสามัคคี ประมาณ 9 กิโลเมตร 
- นอกจากนี้ยังพบว่า โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีมี
จ านวนครูทั้งหมด 19 คน แบ่งเป็น ชาย 4 คน 
และหญิง 14 คน มีอาคารเรียน 3 อาคาร และยัง
มีอาคารเอนกประสงค์ หอสมุด สนามเด็กเล่น 
และสนามกีฬา 
- ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละรายครัวเรือน 



OP.1 

 
...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 

(นายปณัท สุขสร้อย) 
 ต าแหน่งอาจารย์ 

         วันเดือนปีที่รายงาน 8/1/2562 
 
แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บ 
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OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ชื่อ บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 ต ำบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ. ปณัท สุขสร้อย หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สระแก้ว 
วัน เดือน ปี 12 มกราคม 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อ. ปณัท สุขสร้อย 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 - ลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลด้านด้านการสาธารณสุข 
ด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ ในหมู่บ้าน
ถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอ
โคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
- สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลแบบส ารวจชุมชนของแต่
ละครัวเรือน 

-  จากการลงพ้ืนที่พบว่า  ไม่มีแหล่ งบริการ
สาธารณสุขในหมู่บ้าน หากเจ็บไข้ต้องเดินทางไป
ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองม่วง 
ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4 กิโลเมตร 
-  นอกจากนี้ ยั งมี บริ การด้ านสุ ขภาพและ
สาธารณสุขของชาวบ้าน โดยมี อสม.ผลัดเปลี่ยน
กันท าหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งใช้เป็นศูนย์กลาง
ส าหรับถ่ายทอดความรู้และท ากิจกรรมในชุมชน
ร่วมกัน โดยมีนางนภาพร ภูมิเรศสุนทร เป็น
หัวหน้ากลุ่ม โดยด ารงระยะเวลาที่เป็นหัวหน้า 
อสม. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นเวลากว่า 20 ป ี
- หมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง 
อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ประชากรส่วน
ใหญ่ในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ โดยมีเพียง 1 
ครัวเรือนที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีสถานที่
ทางศาสนาที่ส าคัญได้แก่ วัดสามัคคีสันติธรรม 
- ประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน และ
ชาวบ้านให้ความส าคัญที่สุดคือ งานบุญหลักบ้าน 
ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี และจุด
ต าแหน่งที่ตั้งของหลักบ้านจะใช้ในการแบ่งพ้ืนที่
หมู่บ้านระหว่างบ้านโคกสามัคคีและบ้านถาวร
สามัคคีด้วย 
- ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละรายครัวเรือน 

 
 



OP.1 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายปณัท สุขสร้อย) 
 ต าแหน่งอาจารย์ 

         วันเดือนปีที่รายงาน 12/1/2562 
 
แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บ 

 

 



OP.1 

 

 



OP.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ชื่อ บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 ต ำบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ. ปณัท สุขสร้อย หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สระแก้ว 
วัน เดือน ปี 13 มกราคม 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อ. ปณัท สุขสร้อย 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 - ลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจและกลุ่ม
อาชีพ 
- สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่ม 
กลุ่มอาชีพ น้ าพริก และดอกไม้ผ้าใยบัว 
- สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลแบบส ารวจชุมชนของแต่
ละครัวเรือน 

- ประชากรหมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบล
หนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ ท านาและปลูกมัน
ส าปะหลัง ส่วนอาชีพรองคือ เลี้ยงโคเนื้อ รับจ้าง
ทั่วไป ซึ่งมีรายได้ เฉลี่ยครัวเรือนละ 85,000 
บาท/ปี ซึ่งพอจะสรุปรายได้จากการท านาและ
มันส าปะหลัง 
- ส่วนผลผลิตทางการเกษตรรองลงมาจะได้แก่
พืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ นอกจากนี้อาจจะมี
รายได้เพ่ิมเติมบางส่วนจากการรับจางทั่วไป
เช่นกัน 
- ด้านกลุ่มอาชีพ มีดังนี ้
1. กลุ่มน้ าพริกแม่สมัย (081-3643602) จัดตั้ง
เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยผลิตภัณฑ์น้ าพริกได้รับรอง
มาตรฐาน โดย อย. และยังได้รับการคัดสรรค์
สินค้า OTOP ระดับ 5 ด้วย 
2. กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว โดย คุณล าไย ไก่แก้ว  
3. กลุ่มกระยาสารทแม่ค าดวง (082-9436791) 
มีหลากหลายรสชาติ เช่น งาด า ใบเตย ภายใต้
การบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย 
- กลุ่มอาชีพเหล่านี้มีจุดรวมผลิตภัณฑ์และ
สถานที่จ าหน่าย ได้แก่ ศูนย์แสดงและจ าหน่าย
สินค้า OTOP นวัตวิถี บ้านถาวรสามัคคี และ
แม้ว่าจะมีจุดจ าหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมี
ยอดจ าหน่ายที่น้อยมาก และกลุ่มอาชีพเหล่านี้ให้
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ความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ ต้องการการ
ส่งเสริมในด้านของการตลาดผลิตภัณฑ์และเพ่ิม
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละรายครัวเรือน 

 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายปณัท สุขสร้อย) 
 ต าแหน่งอาจารย์ 

         วันเดือนปีที่รายงาน 13/1/2562 
 
แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บ 
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