
OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว        
.           
วัน เดือน ปี   วันที่ 19 ธ.ค. 2561 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
ส่งหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนคลองหินปูน น าส่งหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเบื องต้นของบ้านวังยาว ชี แจงเรื่อง
โครงการฯ และขอลงพื นที ่
เข้าพบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน เพ่ือ
ชี แจงเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมที่จะเข้ามาด าเนินการใน
พื นที่ พร้อมทั งได้ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานและ
นัดหมายกับสมาชิกในชุมชนเพ่ือจะได้ด าเนินการชี แจง
กิจกรรมดังกล่าวให้ชุมชนทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ข้อมูลพื นฐานและสภาพทั่วไป
ของบ้านวังยาว หมู่  3 ต าบล
คลองหินปูน อ.วังน  าเย็น จ.
สระแก้ว  
นา ง ส า ว พั ณ นิ ด า   ล า ส า ร  
- ต าแหน่งพนักงานจัดเก็บข้อมูล
และประชาสัมพันธ์  
ผู้ประสานข้อมูล 

 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

        ต าแหน่ง ......อาจารย์................... 
วันเดือนปีที่รายงาน ……19…../…ธันวาคม…./…2561…… 

 



OP.1 

 
OP.1-1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ด าเนินการโครงการฯ  

เรียน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 

 

 

OP.1-2 ภาพโครงสร้างสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 

 

 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว        
.           
วัน เดือน ปี   วันที่ 20 ธ.ค. 2561 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
เข้าพบผู้น าชุมชน ผู้ ใหญ่เจริญ พิศพรมเผ่า เ พ่ือชี แจงเกี่ยวกับ
รายละเอียดกิจกรรมที่จะเข้ามาด าเนินการในพื นที่ พร้อมทั งได้ขอ
ความอนุเคราะห์ในการประสานงานและนัดหมายกับสมาชิกในชุมชน
เพ่ือจะได้ด าเนินการชี แจงกิจกรรมดังกล่าวให้ชุมชนทราบโดยทั่วกัน  
 
  

นายเจริญ พิศพรม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลอง
หินปูน อ.วังน  าเย็น จ.สระแก้ว  
นายเสนีย์ แก้วเกิดมี ผู้ช่วยฝ่าย
ปกครอง 
นางสาวพิมพ์สุภัค แก้วเกิดมี 
ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง 
นายบุญรัตน์ พรมแสน ผู้ช่วย
ฝ่ายรักษาความสงบ 
ผู้ใหญ่บ้านนัดหมายอีกครั งเพ่ือ
พูดคุ ยกับกลุ่ มตั วแทนคณะ
กรรมหมู่ บ้ าน เ พ่ือท าความ
เข้าใจทิศทางในการท างาน 
 

 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

        ต าแหน่ง ......อาจารย์................... 
วันเดือนปีที่รายงาน ……20…../…ธันวาคม…./…2561…… 

 

 



OP.1 

 

OP-1-3 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 

 

 

OP.1-4 ผู้ใหญ่เจริญ พรมเผ่า 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านวังยาว ต.คลองหินปูน อ.วังน  าเย็น จ.สระแก้ว 

 

 

 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว        
.           
วัน เดือน ปี   วันที่ 24 ธ.ค. 2561 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่  
 1. นางสาวสุดารัตน์ รักการ  
 2. นายธนากร เรียงนอก 
 3. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย 
 4. นางสาววรุณี เย็นจิตร 
 5. นางสาวสกุณา โม่งค า 
 6. นางสาวสิริมา เรืองสวัสดิ์ 
 7. นางสาวสกาวเดือน เสนบุญมี 
 8. นายพีรพัฒน์ จันทร์ฉาย 
 9. นางสาวเดือน กุลธรรม 
 
 

 
 

OP.1-5 รายชื่อนักศึกษา วันที่ 24 ธ.ค. 2561 
 



OP.1 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
เก็บรวมรวมข้อมูลชุมชนด้วยกระบวนการ ประชุมกลุ่ม (Focus group) 
และเก็บข้อมูลแบบสอบถามรายครัวเรือน  
สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับบริบทของชุมชน
และประเด็นปัญหาชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
  

ประเด็นสรุปสภาพบริบทชุมชน  
ประเด็นปัญหาชุมชน  
- ความไม่ต่อเนื่องของการท า
อาชีพ  
- ปัญหาสิ่งแวดล้อม (ฝุ่น)  
- ผู้ใหญ่บ้านนัดหมายอีกครั ง
เพ่ือพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนคณะ 
 กรรมหมู่บ้าน เพื่อจะได้เห็นถึง
บริบทปัญหาที่ชัดเจนยิ่งขึ น 

 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

        ต าแหน่ง ......อาจารย์................... 
วันเดือนปีที่รายงาน ……24…../…ธันวาคม…./…2561…… 

 

 

 

 

OP.1-6 Focus Group 

 

 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว        
.           
วัน เดือน ปี   วันที่ 25 ธ.ค. 2561 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่  
 1. นางสาวสุดารัตน์ รักการ  
 2. นายธนากร เรียงนอก 
 3. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย 
 4. นางสาววรุณี เย็นจิตร 
 5. นางสาวสกุณา โม่งค า 
 6. นางสาวสิริมา เรืองสวัสดิ์ 
 7. นางสาวสกาวเดือน เสนบุญมี 
 8. นายพีรพัฒน์ จันทร์ฉาย 
 9. นางสาวเดือน กุลธรรม 
 
 

 

OP.1-7 รายชื่อนักศึกษา วันที่ 25 ธ.ค. 2561 
 

 



OP.1 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับบริบทของชุมชน
และประเด็นปัญหาชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เก็บข้อมูล
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพ่ือร่วมกันศึกษาข้อมูล ด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม  
ท าต่อจากเมื่อวาน ร่วมทั ง สัมภาษณ์เก็บข้อมูลแบบส ารวจข้อมูลชุมชน 
(ครัวเรือน) 

มีประเด็นที่เพ่ิมเข้ามาคือ  
- ปัญหายาเสพติด  
- ปัญหาขาดการส ารวจรายได้
คนจน  
- ปัญหาด้านแหล่งน  าที่ไม
สามารถน ามาใช้ได้ 

 
 
...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

        ต าแหน่ง ......อาจารย์................... 
วันเดือนปีที่รายงาน ……25…../…ธันวาคม…./…2561…… 

 

 

 

OP.1-8 นักศึกษาเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว        
.           
วัน เดือน ปี   วันที่ 26 ธ.ค. 2561 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่  
 1. นางสาวสุดารัตน์ รักการ  
 2. นายธนากร เรียงนอก 
 3. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย 
 4. นางสาววรุณี เย็นจิตร 
 5. นางสาวสกุณา โม่งค า 
 6. นางสาวสิริมา เรืองสวัสดิ์ 
 7. นางสาวสกาวเดือน เสนบุญมี 
 8. นายพีรพัฒน์ จันทร์ฉาย 
 9. นางสาวเดือน กุลธรรม 
 

 

OP.1-9 รายชื่อนักศึกษา วันที่ 26 ธ.ค. 2561 
 

 

 

 



OP.1 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับบริบทของชุมชน
และประเด็นปัญหาชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เก็บข้อมูล
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพ่ือร่วมกันศึกษาข้อมูล ด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม  
ท าต่อจากเมื่อวาน สัมภาษณ์เก็บข้อมูลแบบส ารวจข้อมูลชุมชน 
(ครัวเรือน) 

- ลักษณะกายภาพและสภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ัวไปของชุมชน 
การเป็นอยู่ สภาพการบ้านเรือน
และการอยู่อาศัย ความเป็นอยู่
ภายในชุมชน บ้านวังยาว หมู่3  
- ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 
ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้าน
การศึกษา ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
ข้อมูลด้านสุขภาพ และข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อม  และลักษณะ
ความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย 
ลักษณะการประกอบอาชีพ เป็น
ต้น 
 

 
...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

        ต าแหน่ง ......อาจารย์................... 
วันเดือนปีที่รายงาน ……26…../…ธันวาคม…./…2561…… 

 

 

 

 

OP.1-10 ส ารวจบริบทชุมชนเชิงลึก 



OP.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP.1-11 ส ารวจบริบทชุมชนเชิงลึก 

OP.1-12 ส ารวจบริบทชุมชนเชิงลึก 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว        
.           
วัน เดือน ปี   วันที่ 27 ธ.ค. 2561 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่  
 1. นางสาวสุดารัตน์ รักการ  
 2. นายธนากร เรียงนอก 
 3. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย 
 4. นางสาววรุณี เย็นจิตร 
 5. นางสาวสกุณา โม่งค า 
 6. นางสาวสิริมา เรืองสวัสดิ์ 
 7. นางสาวสกาวเดือน เสนบุญมี 
 8. นายพีรพัฒน์ จันทร์ฉาย 
 9. นางสาวเดือน กุลธรรม 
 
 

 
 

OP.1-13 รายชื่อนักศึกษา วันที่ 27 ธ.ค. 2561 
 
 



OP.1 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับบริบทของชุมชน
และประเด็นปัญหาชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เข้าพบประชาชน
ในพื นที่หมู่บ้าน สนทนาและหาปัญหา สาเหตุข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อ
ร่วมกันศึกษาข้อมูล ด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม รวมทั ง สัมภาษณ์เก็บข้อมูลแบบ
ส ารวจข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน) 

 
  

- ลักษณะกายภาพและสภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ัวไปของชุมชน 
การเป็นอยู่ สภาพการบ้านเรือน
และการอยู่อาศัย ความเป็นอยู่
ภายในชุมชน บ้านวังยาว หมู่3  
- ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 
ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้าน
การศึกษา ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
ข้อมูลด้านสุขภาพ และข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อม  และลักษณะ
ความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย 
ลักษณะการประกอบอาชีพ เป็น
ต้น 

 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

        ต าแหน่ง ......อาจารย์................... 
วันเดือนปีที่รายงาน ……27…../…ธันวาคม…./…2561…… 

 

 

 

 

OP.1-14 ส ารวจบริบทชุมชนเชิงลึก 



OP.1 

 

 

 

 

 

 

 

OP.1-15 ส ารวจบริบทชุมชนเชิงลึก 

OP.1-16 ส ารวจบริบทชุมชนเชิงลึก 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว        
.           
วัน เดือน ปี   วันที่ 28 ธ.ค. 2561 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่  
 1. นางสาวสุดารัตน์ รักการ  
 2. นายธนากร เรียงนอก 
 3. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย 
 4. นางสาววรุณี เย็นจิตร 
 5. นางสาวสกุณา โม่งค า 
 6. นางสาวสิริมา เรืองสวัสดิ์ 
 7. นางสาวสกาวเดือน เสนบุญมี 
 8. นายพีรพัฒน์ จันทร์ฉาย 
 9. นางสาวเดือน กุลธรรม 
 

 
 
 

OP.1-17 รายชื่อนักศึกษา วันที่ 28 ธ.ค. 2561 
 
 
 
 



OP.1 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับบริบทของชุมชน
และประเด็นปัญหาชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เข้าพบประชาชน
ในพื นที่หมู่บ้าน สนทนาและหาปัญหา สาเหตุข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อ
ร่วมกันศึกษาข้อมูล ด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม รวมทั ง สัมภาษณ์เก็บข้อมูลแบบ
ส ารวจข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน) 

 
  

- ลักษณะกายภาพและสภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ัวไปของชุมชน 
การเป็นอยู่ สภาพการบ้านเรือน
และการอยู่อาศัย ความเป็นอยู่
ภายในชุมชน บ้านวังยาว หมู่3  
- ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 
ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้าน
การศึกษา ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
ข้อมูลด้านสุขภาพ และข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อม  และลักษณะ
ความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย 
ลักษณะการประกอบอาชีพ เป็น
ต้น 
-ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ชาวบ้าน
พากันเก็บเก่ียวข้าวในช่วงฤดู 
และท างานโรงงานใน
ต่างจังหวัด ท าให้ในพื นที่ไม่ค่อย
ได้พบประชาชนในหมู่บ้าน จึง
ท าให้คณะผู้ศึกษาต้องลงพื นที่ 
ติดต่อในทุกวันๆ 

 
 
...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

        ต าแหน่ง ......อาจารย์................... 
วันเดือนปีที่รายงาน ……28…../…ธันวาคม…./…2561…… 

 

 



OP.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

OP.1-18 ส ารวจบริบทชุมชนเชิงลึก 

OP.1-19 ส ารวจบริบทชุมชนเชิงลึก 

OP.1-20 สนทนาปัญหาและความต้องการ
อย่างเป็นกันเอง 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว        
.           
วัน เดือน ปี   วันที่ 3 ม.ค. 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่  
 1. นางสาวสุดารัตน์ รักการ  
 2. นายธนากร เรียงนอก 
 3. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย 
 4. นางสาววรุณี เย็นจิตร 
 5. นางสาวสกุณา โม่งค า 
 6. นางสาวสิริมา เรืองสวัสดิ์ 
 7. นางสาวสกาวเดือน เสนบุญมี 
 8. นายพีรพัฒน์ จันทร์ฉาย 
 9. นางสาวเดือน กุลธรรม 
 

 
 
 

OP.1-21 รายชื่อนักศึกษา วันที่ 3 ม.ค. 2562 
 
 
 
 



OP.1 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
สนทนาวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ เอกลักษณ ์อัตลักษณ์ของชุมชน  
ประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือคืนข้อมูลและเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชน 
และส ารวจข้อมูลครัวเรือนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการและค้นหา
ครัวเรือนเป้าหมาย SWOT Analysis 
 
  

ศักยภาพของชุมชน 
ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพ ได้แก ่
กลุ่มทอผ้า วิสาหกิจชุมชนหมู
กระจก กลุ่มผลิตภัณฑ์  
พบกลุ่มทอผ้าจ านวน 2 กลุ่ม 
  

 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

        ต าแหน่ง ......อาจารย์................... 
วันเดือนปีที่รายงาน ……3-4…../…มกราคม…./…2562…… 

 

 

 

 

 

 

 

OP.1-21 การทอผ้าทุนทางสังคมของหมู่บ้าน 



OP.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP.1-21 เสื อผ้าทอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าพื นเมือง 

นักศึกษาร่วมเป็นนางแบบ 

OP.1-22 คุณแม่หนูลมโชว์การทอผ้าให้นักศึกษา 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว        
.           
วัน เดือน ปี   วันที่ 4 ม.ค. 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่  
 1. นางสาวสุดารัตน์ รักการ  
 2. นายธนากร เรียงนอก 
 3. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย 
 4. นางสาววรุณี เย็นจิตร 
 5. นางสาวสกุณา โม่งค า 
 6. นางสาวสิริมา เรืองสวัสดิ์ 
 7. นางสาวสกาวเดือน เสนบุญมี 
 8. นายพีรพัฒน์ จันทร์ฉาย 
 9. นางสาวเดือน กุลธรรม 
 

 

 
 
 

OP.1-23 รายชื่อนักศึกษา วันที่ 4 ม.ค. 2562 
 
 
 
 



OP.1 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
สนทนาวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ เอกลักษณ ์อัตลักษณ์ของชุมชน  
ประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือคืนข้อมูลและเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชน 
และส ารวจข้อมูลครัวเรือนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการและค้นหา
ครัวเรือนเป้าหมาย SWOT Analysis 
ร่วมสรุปการประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือคืนข้อมูลและเสนอแนวทางการ
พัฒนาชุมชน และเก็บรวมรวมข้อมูลชุมชนด้วยกระบวนการ ประชุม
กลุ่ม (Focus group) และเก็บข้อมูลแบบสอบถามรายครัวเรือน 
 
  

ศักยภาพของชุมชน 
ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพ ได้แก ่
กลุ่มทอผ้า วิสาหกิจชุมชนหมู
กระจก กลุ่มผลิตภัณฑ์  
พบกลุ่มทอผ้าจ านวน 2 กลุ่ม 
ท าหมูกระจก  1 กลุ่ม 
ท าไผ่อีก 1 กลุ่ม  

 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

        ต าแหน่ง ......อาจารย์................... 
วันเดือนปีที่รายงาน ……4…../…มกราคม…./…2562…… 

 

 

 

OP.1-24 การทอผ้าจากคุณแม่ทองสุข ทาทิตย์ 



OP.1 

  
 

   

 

 

OP.1-25 วิสาหกิจชุมชนหมู
กระจก คุณแม่สุภาพร สมดอก 

 

 

OP.1-26 แคร่ไม้ไผ่/เข่ง 
คุณพ่อประเสริฐ พรมแสน 

 

 

OP.1-28 แคร่ไม้ไผ่/เข่ง 
คุณพ่อประเสริฐ พรมแสน 

 

 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว        
.           
วัน เดือน ปี   วันที่ 5 ม.ค. 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่  
 1. นางสาวสุดารัตน์ รักการ  
 2. นายธนากร เรียงนอก 
 3. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย 
 4. นางสาววรุณี เย็นจิตร 
 5. นางสาวสกุณา โม่งค า 
 6. นางสาวสิริมา เรืองสวัสดิ์ 
 7. นางสาวสกาวเดือน เสนบุญมี 
 8. นายพีรพัฒน์ จันทร์ฉาย 
 9. นางสาวเดือน กุลธรรม 
 

 

 
 
 

OP.1-29 รายชื่อนักศึกษา วันที่ 5 ม.ค. 2562 
 
 
 



OP.1 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
สนทนาวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ เอกลักษณ ์อัตลักษณ์ของชุมชน  
ประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือคืนข้อมูลและเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชน 
และส ารวจข้อมูลครัวเรือนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการและค้นหา
ครัวเรือนเป้าหมาย SWOT Analysis 
ร่วมสรุปการประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือคืนข้อมูลและเสนอแนวทางการ
พัฒนาชุมชน และเก็บรวมรวมข้อมูลชุมชนด้วยกระบวนการ ประชุม
กลุ่ม (Focus group) และเก็บข้อมูลแบบสอบถามรายครัวเรือน 
 
  

ศักยภาพของชุมชน  
สภาพพื นถนนหนทางในชุมชน 
การส ารวจและสนทนากับ
ประชาชนในชุมชนเพ่ือ
วิเคราะห์ความต้องการกับ
ผู้น าชุมชนเพ่ือก าหนด
ประเด็นการพัฒนาได้ 

 
 

 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

        ต าแหน่ง ......อาจารย์................... 
วันเดือนปีที่รายงาน ……5…../…มกราคม…./…2562…… 

 

 

 

 

 

 

OP.1-30 อดีตผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้
ข้อมูล SWOT หมู่บ้าน 

 

 



OP.1 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

OP.1-31 คุณแม่ส ารวยร่วมให้
ข้อมูล SWOT หมู่บ้าน 

 

 

OP.1-32 เก็บบริบทข้อมูล 
SWOT หมู่บ้าน 

 

 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว        
.           
วัน เดือน ปี   วันที่ 6 ม.ค. 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่  
 1. นางสาวสุดารัตน์ รักการ  
 2. นายธนากร เรียงนอก 
 3. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย 
 4. นางสาววรุณี เย็นจิตร 
 5. นางสาวสกุณา โม่งค า 
 6. นางสาวสิริมา เรืองสวัสดิ์ 
 7. นางสาวสกาวเดือน เสนบุญมี 
 8. นายพีรพัฒน์ จันทร์ฉาย 
 9. นางสาวเดือน กุลธรรม 
 

 

 
 
 

OP.1-33 รายชื่อนักศึกษา วันที่ 6 ม.ค. 2562 
 
 
 



OP.1 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
สนทนาวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ เอกลักษณ ์อัตลักษณ์ของชุมชน  
ประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือคืนข้อมูลและเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชน 
และส ารวจข้อมูลครัวเรือนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการและค้นหา
ครัวเรือนเป้าหมาย SWOT Analysis 
ร่วมสรุปการประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือคืนข้อมูลและเสนอแนวทางการ
พัฒนาชุมชน และเก็บรวมรวมข้อมูลชุมชนด้วยกระบวนการ ประชุม
กลุ่ม (Focus group) และเก็บข้อมูลแบบสอบถามรายครัวเรือน 
 
  

เริ่มได้ข้อมูลครัวเรือนที่ประสงค์จะ
เข้าร่วมโครงการและค้นหาครัวเรือน
เป้าหมาย SWOT Analysis  

มี 2 กลุ่ม ระหว่างกลุ่ม ทอผ้า และ 
หมูกระจก  

 
 

 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

        ต าแหน่ง ......อาจารย์................... 
วันเดือนปีที่รายงาน ……6…../…มกราคม…./…2562…… 

 

 

 

 

OP.1-34 วิเคราะห์แลกเปลี่ยน
SWOT หมู่บ้าน 

 



OP.1 

 

 

 

  

 

 

 

OP.1-35 วิเคราะห์แลกเปลี่ยน
SWOT หมู่บ้าน 

 

OP.1-36 วิเคราะห์แลกเปลี่ยน
SWOT หมู่บ้าน 

 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว        
.           
วัน เดือน ปี   วันที่ 7 ม.ค. 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่  
 1. นางสาวสุดารัตน์ รักการ  
 2. นายธนากร เรียงนอก 
 3. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย 
 4. นางสาววรุณี เย็นจิตร 
 5. นางสาวสกุณา โม่งค า 
 6. นางสาวสิริมา เรืองสวัสดิ์ 
 7. นางสาวสกาวเดือน เสนบุญมี 
 8. นายพีรพัฒน์ จันทร์ฉาย 
 9. นางสาวเดือน กุลธรรม 
 

 

 
 
 

OP.1-37 รายชื่อนักศึกษา วันที่ 7 ม.ค. 2562 
 
 
 



OP.1 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
สนทนาวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ เอกลักษณ ์อัตลักษณ์ของชุมชน  
ประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือคืนข้อมูลและเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชน 
และส ารวจข้อมูลครัวเรือนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการและค้นหา
ครัวเรือนเป้าหมาย SWOT Analysis 
ร่วมสรุปการประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือคืนข้อมูลและเสนอแนวทางการ
พัฒนาชุมชน และเก็บรวมรวมข้อมูลชุมชนด้วยกระบวนการ ประชุม
กลุ่ม (Focus group) และเก็บข้อมูลแบบสอบถามรายครัวเรือน 
 
ส ารวจครัวเรือนเป้าหมายและจัดท าข้อมูล OP3-Family folder และสนทนากับ
ครัวเรือนเปา้หมายเพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพเชิงพัฒนาในล าดับต่อไป นอกจากนี  
จัดเตรียมข้อมลูเพื่อจัดท า Quick Win Project และสนทนากับครัวเรือน
เป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพัฒนาในล าดับต่อไป 

 

เริ่มได้ข้อมูลครัวเรือนที่ประสงค์จะ
เข้าร่วมโครงการและค้นหาครัวเรือน
เป้าหมาย SWOT Analysis  

มี 2 กลุ่ม ระหว่างกลุ่ม ทอผ้า และ 
หมูกระจก  

สรุปได้ว่า กลุ่มในการพัฒนาต่อ คือ 
กลุ่มทอผ้าพื นเมืองของ บ้านวังยาว 
เนื่องจากมีศักยภาพและเป็นจุดแข็ง
ของหมู่บ้าน 

 
 

 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

        ต าแหน่ง ......อาจารย์................... 
วันเดือนปีที่รายงาน ……6…../…มกราคม…./…2562…… 
 
 

 

 

 

OP.1-38 กลุ่มชาวบ้านและ
นักศึกษาร่วมท า Focus Group 
 



OP.1 

 

 

 

 

 

 

 

OP.1-40 สรุปการวิเคราะห์
ศักยภาพชุมชนจากกลุ่ม

ผู้ใหญ่บ้าน 
 

OP.1-39 การวิเคราะห์รวมจาก
ศักยภาพชุมชน 

 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ชื่อผู้รับผิดชอบ   อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ   หน่วยงาน   มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  ศูนย์สระแก้ว        
.           
วัน เดือน ปี   วันที่ 8 ม.ค. 2562 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ – ไม่มี  
รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่  
 1. นางสาวสุดารัตน์ รักการ  
 2. นายธนากร เรียงนอก 
 3. นางสาวอินทิรา ศรีอภัย 
 4. นางสาววรุณี เย็นจิตร 
 5. นางสาวสกุณา โม่งค า 
 6. นางสาวสิริมา เรืองสวัสดิ์ 
 7. นางสาวสกาวเดือน เสนบุญมี 
 8. นายพีรพัฒน์ จันทร์ฉาย 
 9. นางสาวเดือน กุลธรรม 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญที่ได้รับ 
เดินส ารวจสภาพภูมิประเทศในชุมชน  
พบครัวเรือนเป้าหมายและส ารวจข้อมูลรายครัวเรือน  
สนทนาวิเคราะห์ความต้องการ ก าหนดประเด็นการพัฒนา
ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย  
 
-น าข้อมูลที่สรุปจะท า Quick Win Project มาสรุปกับ
กลุ่มเป้าหมายอีกครั ง และวางแผนร่วมกันใน project 
ต่อไป   

- เห็นข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 
และลักษณะความเป็นอยู่ ของ
พื นที่บ้านวังยาว  
 
- คืนข้อมูลให้ครัวเรือน
เป้าหมาย กลุ่มทอผ้า 

 
 
...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นายวุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ) 

        ต าแหน่ง ......อาจารย์................... 
วันเดือนปีที่รายงาน ……8 /…มกราคม…/…2562…….. 

 
 
 



OP.1 

 

 
 
 

 

OP.1-41 ป้ายต้อนรับบ้านวังยาว 
 

OP.1-42 ค าขวัญบ้านวังยาว 
 



OP.1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

OP.1-43 ภูมิทัศน์หมู่บ้าน 
 

OP.1-44 ซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน 
 



OP.1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OP.1-45 ลงเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย
เบื องต้น 

 

OP.1-46 ลงเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย
เบื องต้น 

 



OP.1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

“ผ้าขาวม้าขึ้นชื่อ ลือเลือ่งหมูกระจก 
ทอเสือ่กกราชินี ปราชญ์ดีศรีวังยาว” 

 
 
 
 
 

 
 
 


