
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพื้นที่ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง หน่วยงาน คณะครุศาสตร ์ 
วัน เดือน ปี 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

รายชื่อคณาจารย์ที่ร่วมลงพืน้ที่ 
1. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต คณะครุศาสตร ์

2. อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง  คณะครุศาสตร ์

3. อาจารย์พูนพชร ทัศนะ   คณะครุศาสตร ์

4. อาจารย์จุฑามาศ เถียรเวช  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5. อาจารย์ธนัง ชาญกิจชัญโญ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. นายล้อมพงศ์ บริรักษ ์   คณะครุศาสตร ์
 

 ทีมงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

พื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย คณาจารย์และ

เจ้าหน้าที่จากคณะครุศาสตร์ จ านวน 3 คน และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 2 คน ได้

ลงพื้นที่เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน พื้นที่บ้านพรสวรรค์ ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น

กิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) อบรมเชิงปฏิบัติการบรรยายให้ค าแนะน าการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 

(กระเป๋าผ้าทอสานลาย) เพื่อหาแนวทางและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และ 2) อบรมเชิงปฏิบัติการบรรยายให้

ค าแนะน าการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อพัฒนาและต่อยอดสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยใช้จุด

แข็งของหมู่บ้านที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาให้มั่นคงและยั่งยืน

โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 



ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ล าดับที ่ รายละเอียดกจิกรรม ข้อมูลส าคัญทีไ่ด้รับ 
1 คณะกรรมการร่วมกับกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและกลุ่ม

สตรีบ้านพรสวรรค์ร่วมกันปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด
หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ เช่น 
กระเป๋า หมอน เสื้อ และส่งเสริมการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน โดยวิทยากรมาให้ค าแนะน าต่อเนื่องจาก
ครั้งที่ผ่านมาในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า(กระเป๋า
ผ้าทอสานลาย) และส่งเสริมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

วิทยากร คณะกรรมการด าเนินงาน และชาวบ้าน ร่วมกัน
ปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดหลักสูตรดังต่อไปนี ้
1. หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ วิทยากร 
คณะกรรมการด าเนินงาน และชาวบ้าน น าแบบร่างของ
ผลิตภัณฑ์จากผ้า(กระเป๋าผ้าทอสานลาย) มาสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น คือ ชุดกระเป๋าตามคอลเลคชั่น 
จ านวน 2 ขนาด ประกอบด้วย กระเป๋าถือขนาดใหญ่ และ
กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์ เอกสาร และเครื่องเขียน ซึ่งชุด
กระเป๋ามีจ านวน 2 คอลเลคชั่น คือ ชุดกระเป๋าส าหรับบุรุษ 
และชุดกระเป๋าส าหรับสตร ี
2. หลักสูตรการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน วิทยากร 
คณะกรรมการด าเนินงาน และชาวบ้าน น าป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายStandee Die-cut ประจ าฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 ฐาน 
ไปติดตั้งตามจุดที่ก าหนดไว้ ดังนี ้  
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 
และคณะกรรมการด าเนินงานได้น าสมุดบันทึกกิจกรรมการ
เรียนรู้ประจ าฐาน ทดลองเข้าศึกษาฐานการเรียนรู้ในหมู่บ้าน
ให้ครบทั้ง 8 ฐาน เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านกิจกรรมของแต่
ละฐานจะได้รับการประทับลงตรา สะสมจนครบทั้ง 8 ฐาน        
มีสิทธิ์ไดแ้ลกรับของรางวัล 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการบรรยายให้ค าแนะน าการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ (กระเป๋าผ้าทอสานลาย) เพื่อหา
แนวทางและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

วิทยากร และคณะกรรมการด าเนินงานให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอที่มีอยู่ไม่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ายุคปัจจุบัน 
จึงมีแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอ



ล าดับที ่ รายละเอียดกจิกรรม ข้อมูลส าคัญทีไ่ด้รับ 
สานลาย) ยึดหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากแนวคิดที่ตอบ
โจทย์ความชอบของคนรุ่นใหม่ที่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม
และเรียบง่าย โดยคัดเลือกโทนสีพื้นแบบเรียบง่ายสบายตา   
ท าให้กระเป๋าดูมีความสะดุดตา ดูมีความคลาสสิกเข้ากับยุค
ปัจจุบัน ส าหรับผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอสานลายควรมีการ
จัดเป็นชุดกระเป๋าตามคอลเลคชั่น เพิ่มจ านวนเป็น 3 ขนาด
ประกอบด้วย กระเป๋าถือขนาดใหญ่ กระเป๋าถือขนาดเล็ก และ
กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์ เอกสาร และเครื่องเขียน 
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการจับสีที่ถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่สุด
อย่างหนึ่งในงานออกแบบ เพราะสีจะก าหนดความรู้สึกและ
ส ร้ า ง อ า รมณ์ ข อ งผู้ รั บ ชม  ไ ม่ ว่ า จ ะ เป็ น สี โ ทน เ ดี ย ว
(monochromatic), สดใส (bright), สดชื่ น (cool), อบอุ่ น
(warm), หรือการเติมเต็มเฉดสีที่หลากหลายให้ท าหน้าที่ที่
แตกต่างกันในหนึ่งชิ้นงานออกแบบ การเลือกสีที่เหมาะสม
ส าหรับการออกแบบของคุณอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจ เพราะ
การเลือกสีให้เหมาะสมและสื่อสารอารมณ์ออกมาได้ดีนั้น 
นับเป็นงานท่ียากและบางครั้งถึงแม้นว่าองค์ประกอบต่าง ๆอยู่
ในส่วนที่เหมาะสมแล้ว แต่ความรู้สึกกลับบอกว่ามันยังไม่ลงตัว 
เพราะสีมันยังไม่ใช ่ 

3 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานเพื่อรับทราบความพึง
พอใจของชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายให้
ค าแนะน าการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้า
ทอสานลาย)    

วิทยากร คณะกรรมการด าเนินงาน และชาวบ้าน ร่วมกัน
ประชุมสรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการบรรยายให้
ค าแนะน าการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอ
สานลาย) พบว่า ชาวบ้านมีความพึงพอใจต่อโครงการค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการบรรยายให้ค าแนะน าการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อพัฒนาและต่อยอดสร้าง
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยใช้จุดแข็งของหมู่บ้านที่
เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาพัฒนาให้มั่นคงและยั่งยืน 

วิทยากร คณะกรรมการด าเนินงานให้ค าแนะน าการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านการ
เรียนรู้ตามฐานในรูปแบบเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งสิ้น 8 ฐาน โดยใช้บ้านของชาวบ้าน
แต่ละคนที่มีความเชี่ยวชาญและประกอบอาชีพนั้น ๆอยู่แล้ว 
มาเป็นแหล่งการเรียนรู้ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ได้แก่  
1. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ของผู้ใหญ่ใหม่ 



ล าดับที ่ รายละเอียดกจิกรรม ข้อมูลส าคัญทีไ่ด้รับ 
2. บ้านหม่อนไหม ของน้าสมัย 
3. บ้านจักรสาน ของลุงแสง 
4. บ้านน้ าพริก ของป้าแว่น 
5. บ้านขนมไทย ของป้าสังข์ทอง 
6. บ้านสมุนไพร ของพี่จุ๊บแจง 
7. ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้า ของผู้ใหญ่ใหม่ 
8. สะพานแก้วมังกร ของผู้ใหญ่ใหม่ 
นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวใช้แนวคิดชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี
ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และน ามาต่อ
ยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

5 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานเพื่อรับทราบความพึง
พอใจของชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน 

วิทยากร คณะกรรมการด าเนินงาน และชาวบ้าน  ร่วมกัน 
ประชุมสรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน พบว่า ชาวบ้านมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

 
 

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

    ต าแหน่ง อาจารย์ 
         วันเดือนปีที่รายงาน 30 / 06 / 2562 

 



แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสารข้อมูลอื่นๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บได้ 

    

 

  

 

    



    

    

    



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

   



    

 

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

 

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

   


