
OP.1 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพื้นที่ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจาย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ 
วัน เดือน ปี 24-26 ธันวาคม พ.ศ.2561 

รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอ่ียม  
2. อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง  
3. อาจารย์สายนภา วงศ์วิศาล  
4. อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ  (เฉพาะ 24-25 ธันวาคม 2561) 
5. อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน           (เฉพาะ 24-25 ธันวาคม 2561)                             
6. อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล   (เฉพาะ 24-25 ธันวาคม 2561) 
7. อาจารย์พูนพชร ทัศนะ   (เฉพาะ 24-25 ธันวาคม 2561) 
8. อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล   (เฉพาะ 24-25 ธันวาคม 2561) 
9. อาจารย์วิษณุ สุทธิวรรณ  (เฉพาะ 24-25 ธันวาคม 2561) 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 อาจารย์ นักศึกษา ผู้น าชุมชน และผู้บริหารสถานศึกษา
ร่วมกันวางแผนการส ารวจพ้ืนที่และเก็บข้อมูลชาวบ้าน 
รวมทั้งวางแผนการจัดกิจกรรม“สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
ให้กับชาวบ้าน”  

- ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้ปานกลางถึงต่ า 
- เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัด 
- เป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี 
- เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งปราศจากยาเสพติด และแหล่ง
อบายมุข 
- รายชื่อผู้น าชุมชน และผู้บริหารสถานศึกษา มีดังนี ้
1.นายใหม่ อานุการ ผู้ใหญ่บ้าน 
2.นางสมัย ลากุลเพีย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3.นางอานุชิต แก้วก่า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
พรสวรรค์ 

2 อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันส ารวจพ้ืนที่และเก็บข้อมูล
ชาวบ้าน โดยใช้แบบส ารวจข้อมูลชุมชนรายครัวเรือน  
มีรายละเอียดดังนี้ 
- จ านวนชาวบ้านที่เข้าร่วม 33 คน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน หัวหน้ากลุ่มงานหัตถกรรม และ
ชาวบ้าน 
-  คณะท างานจากมรภ .ว ไลยอลงกรณ์ฯ  ชี้ แจ ง
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ ศาลากลางประจ า
หมู่บ้าน 

- จากผลการส ารวจพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้
หลักจากการท านาและมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 
เนื่องจากได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี 
- ปัญหาที่พบได้แก ่
1.ปัญหาจากฝุ่นละออง เนื่องจากมีการเผาตอซังอ้อย 
และเผาหญ้าในพื้นที ่
2.ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับการท าเกษตรกรรม 
ท าให้ชาวบ้านไม่สามารถท าการเกษตรได้ตลอดปี 



OP.1 
-  ส อบถามข้ อ มู ล ค รั ว เ รื อน เป้ า ห ม า ย  โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถาม OP.3 และแบบสัมภาษณ์ปัญหาความ
เดือดร้อนของชุมชน 
- ลงพ้ืนที่ส ารวจรายครัวเรือน เพ่ือสังเกตสภาพที่อยู่
อาศัยและสมาชิกครอบครัว  

- จุดเด่นได้แก่ 
1.เป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีฐานการเรียนรู้ดังนี้ “กลุ่มเกษตร
อินทรีย์วิถีพอเพียง” “ศูนย์เรียนรู้ก ารทอผ้ า” “บ้านจัก
สาน” “ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารพ้ืนบ้าน” และ
“บริการที่พักโฮมสเตย์” 
2.เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งปราศจากยาเสพติด และแหล่ง
อบายมุข 

3 อาจารย์และนักศึกษาร่วมกับทางชุมชนและโรงเรียน
บ้านพรสวรรค์จัดกิจกรรม“สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาปัญหาของชุมชนท้องถิ่นให้กับ
ชาวบ้าน” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านพรสวรรค์           
มีรายละเอียดดังนี้ 
- จ านวนชาวบ้านที่เข้าร่วม 51 คน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม
งานหัตถกรรม อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ชาวบ้าน 
และคณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านพรสวรรค์  
-  คณะท างานจากมรภ .ว ไลยอลงกรณ์ฯ  ชี้ แจง
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างความมี   
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและระดมความคิดเห็น
การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย เพ่ือสร้างความยั่งยืนให่แก่ชุมชน โดยใช้
เครื่องมือ“ชุมชนโอ่งชีวิต” ส าหรับรายละเอียดกิจกรรม
มีดังต่อไปนี้ 
1.จัดกิจกรรมสันทนาการ เพ่ือสร้างความสามัคคี         
ความกลมเกลียว ความเป็นกันเองในหมู่คณะ และ    
ลดช่องว่างระหว่างวัย  
2.แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม "โอ่งชีวิต" เพ่ือให้ชาวบ้านได้
วิเคราะห์และเห็นภาพจริงของรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน 
รวมทั้งหาแนวทางการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลและมั่งคงของครัวเรือน 

- จากผลการส ารวจพบว่า ชาวบ้านมีรายได้หลักจาก
การท านา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสวัสดิการแห่งรัฐ   
เงินที่ลูกหลานส่งมาให้  ส่วนรายจ่ายหลัก ได้แก่             
ค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน ช าระหนี้ (หนี้ในระบบ)     
ค่าปุ๋ยเคมี ค่าหวย  
-  จุดเด่นของชุมชนนี้คือ เป็นหมู่บ้านที่ เข้ มแข็ ง
ปราศจากยาเสพติด และแหล่งอบายมุข รวมทั้งมีความ
เป็นเครือญาติ ท าให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนแห่งนี้
ส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากทางภาคอีสาน มีวิถีชีวิต
แบบคนอีสาน มีอาชีพติดตัวมาก็คือ การท านา ปัจจุบัน
ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เพาะปลูก              
เลี้ยงสัตว์ นอกจากทาการเกษตรแล้วยังมี การทอผ้า 
การจักสาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา
ยาวนาน ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่าย 
พออยู่พอกิน และมีการแบ่งปันกันในชุมชน 

 
 

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

ต าแหน่ง อาจารย์ 
วันเดือนปีที่รายงาน 30 / 12 / 2561 
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แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บได้ 
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