
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพื้นที่ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง หน่วยงาน คณะครุศาสตร ์
วัน เดือน ปี 16-18 มิถนุายน พ.ศ.2562 

รายชื่อคณาจารย์ที่ร่วมลงพืน้ที่ 
1. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ    คณะครุศาสตร ์

2. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต คณะครุศาสตร ์

3. อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง  คณะครุศาสตร ์

4. อาจารย์สายนภา วงศ์วิศาล   คณะครุศาสตร ์

5. อาจารย์พูนพชร ทัศนะ   คณะครุศาสตร ์

6. อาจารย์จุฑามาศ เถียรเวช  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

7. อาจารย์ธนัง ชาญกิจชัญโญ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

8. นายล้อมพงศ์ บริรักษ์   คณะครุศาสตร ์

 ทีมงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
พื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่จากคณะครุศาสตร์ จ านวน 6 คน และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 2 คน ได้
ลงพื้นที่เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน พื้นที่บ้านพรสวรรค์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2562 โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น
กิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ เพิ่มความรู้ หลักสูตรการพัฒนา ต่อยอด 
และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ(กระเป๋า) และ 2) อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ เพิ่ม
ความรู้ หลักสูตรการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยว(โดยใช้จุดแข็งของ
หมู่บ้านที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาและต่อยอดให้มั่งคง และยั่งยืน) 
โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ล าดับที ่ รายละเอียดกจิกรรม ข้อมูลส าคัญทีไ่ด้รับ 
1 ประชุมแต่งตั้ งคณะกรรมการ โดยมีอาจารย์และ

วิทยากรร่วมกับชาวบ้าน ได้แก่ ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ากลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและกลุ่มสตรี
บ้านพรสวรรค์ ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู เพื่อ
ร่วมกันด าเนินโครงการและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ/
คณะกรรมการร่วมกันจัดท าแผนการด าเนินงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ เช่น กระเป๋า หมอน เสื้อ 
และส่งเสริมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้กับกลุ่ม
อาชีพเกษตรกรรมและกลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์ จ านวน 
2 ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และส ารวจรวบรวมสิ่งสนับสนุนที่มีอยู่ในชุมชน
ในการด าเนินโครงการ 

ประชุมตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ดังนี้ 
1.ผู้ประสานงานหลัก   
1) นายใหม่ อานุการ (ผู้ใหญ่บ้าน) 
2) นางอานุชิต แก้วก่า (ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรสวรรค์) 
3) อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง (คณะครุศาสตร์) 
2.คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1 ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 
1) อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต (คณะครุศาสตร์) 
2) อาจารย์สายนภา วงศ์วิศาล (คณะครุศาสตร์) 
3) อาจารย์จุฑามาศ เถียรเวช (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
4) อาจารย์ธนัง ชาญกิจชัญโญ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
2.2 ฝ่ายส่งเสรมิการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
1) อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ (คณะครุศาสตร์) 
2) อาจารย์พูนพชร ทัศนะ (คณะครุศาสตร์) 
3) นายล้อมพงศ์ บริรักษ์ (คณะครุศาสตร์) 

2 คณะกรรมการร่วมกับกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและกลุ่ม
สตรีบ้านพรสวรรค์ร่วมกันสร้างหลักสูตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ เช่น กระเป๋า หมอน เสื้อ และ
ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยวิทยากร
มาให้ค าแนะน าในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 
เช่น กระเป๋า หมอน เสื้อ และส่งเสริมการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน 

คณะกรรมการมีความเห็นชอบร่วมกันสร้างหลักสูตร ดังนี ้
1.หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอ
สานลาย) ยึดหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ซึ่งเป็นการ
ระเบิดจากภายใน เป็นหลักชัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ส าหรับแนวคิดการออกแบบได้รับมาจากการออกแบบลาย
ของเบาะรองนั่งสานลาย ซึ่งเป็นลายภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้แรง
บันดาลใจมาจากลายของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่ท ามาจาก
ต้นกกซึ่งเป็นพืชประจ าท้องถิ่น นอกจากนี้เป็นแนวคิดที่ตอบ
โจทย์ความชอบของคนรุ่นใหม่ที่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม
และเรียบง่าย โดยคัดเลือกโทนสีพื้นแบบเรียบง่ายสบายตา   
ท าให้กระเป๋าดูมีความสะดุดตา ดูมีความคลาสสิกเข้ากับยุค
ปัจจุบัน ส าหรับผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอสานลายมีการจัดเป็น
ชุดกระเป๋าตามคอลเลคชั่น จ านวน 2 ขนาดประกอบด้วย 
กระเป๋าถือขนาดใหญ่ และกระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์ เอกสาร 
และเครื่องเขียน  



2.หลักสูตรการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
ทีมงานได้ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดย
ใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านการเรียนรู้ตามฐานในรูปแบบเชิง
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้
ทั้งสิ้น 8 ฐาน โดยใช้บ้านของชาวบ้านแต่ละคนที่มีความ
เชี่ยวชาญและประกอบอาชีพนั้น ๆอยู่แล้ว ได้แก่  
1. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ของผู้ใหญ่ใหม่ 
2. บ้านหม่อนไหม ของน้าสมัย 
3. บ้านจักรสาน ของลุงแสง 
4. บ้านน้ าพริก ของป้าแว่น 
5. บ้านขนมไทย ของป้าสังข์ทอง 
6. บ้านสมุนไพร ของพี่จุ๊บแจง 
7. ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้า ของผู้ใหญ่ใหม่ 
8. สะพานแก้วมังกร ของผู้ใหญ่ใหม่ 
นอกจากนี้ยังใช้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการท า
โฮมสเตย์ โดยชาวบ้านใช้บ้านพักของตนเองเปิดให้เป็นโฮมส
เตย์ ได้แก่  
1. ฟางข้าวโฮมสเตย์ ของพี่บุญโฮม 
2. ตองชายโฮมสเตย์ ของพี่เสถียร 
3. บ้านน้อยโฮมสเตย์ ของน้าจ่อย 
4. ศรีชัยโฮมสเตย์ ของพี่จุ๊บแจง 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ เพิ่มความรู้ หลักสูตร
การพัฒนา ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอสานลาย)  

วิทยากร คณะกรรมการด าเนินงาน และชาวบ้าน ร่วมกัน
อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบและ
พัฒนาลวดลายผ้าทอและกระเป๋าผ้าทอสานลาย โดยใช้ความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหัวใจในการออกแบบ 

4 จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อสรุปแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอสานลาย) 

วิทยากร คณะกรรมการด าเนินงาน และชาวบ้าน ร่วมกันสรุป
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ลวดลายผ้าทอและ
กระเป๋าผ้าทอสานลาย คือ การน าลวดลายของผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสานจากต้นกกซึ่งเป็นพืชประจ าท้องถิ่น มาเป็นแรง
บันดาลใจในการออกแบบลายกระเป๋า 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ เพิ่มความรู้ หลักสูตร
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว(โดยใช้จุดแข็งของหมู่บ้านที่เป็น

วิทยากร คณะกรรมการด าเนินงาน และชาวบ้าน ร่วมกัน
อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน โดยให้ความรู้ชาวบ้านในการพัฒนาฐานการ



ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาพัฒนาและต่อยอดให้มั่งคง และยั่งยืน) 

เรียนรู้ของตนเอง จ านวน 8 ฐาน และด าเนินการจัดท าแผนที่
จ าลองหมู่บ้านและสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประจ าฐาน 
รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงโฮมสเตย์และพื้นที่โดยรอบ  

6 จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อสรุปแนวคิดการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 

วิทยากร คณะกรรมการด าเนินงาน และชาวบ้าน ร่วมกันสรุป
แนวคิดการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยใช้แนวคิดของ
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในการจัดท าแผนที่ของหมู่บ้าน 
และจัดล าดับในการเข้าชมฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 ฐาน ซึ่ง
นักท่องเที่ยวจะได้รับสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประจ า
ฐาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวจะต้องเข้าศึกษาฐานการเรียนรู้ใน
หมู่บ้านให้ครบทั้ง 8 ฐาน เมื่อผ่านกิจกรรมของแต่ละฐานจะ
ได้รับการประทับตรา โดยเเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าศึกษาจนครบ
ทั้ง 8 ฐาน จะได้รับของรางวัล นอกจากนี้ทางคณะกรรมการ
ด าเนินงานยังได้ท าป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายStandee Die-
cut ประจ าฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 ฐานเป็นเพิ่มเติมให้จาก
ของเดิมที่เก่าและช ารุด 

 
...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง) 

    ต าแหน่ง อาจารย์ 
         วันเดือนปีที่รายงาน 26 / 06 / 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสารข้อมูลอื่นๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บได้ 

  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



 

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

 

  

  

  



  

  


