
                                                                     Work-Integrated Learning: WIL (Cultural Anthology)  
 

                                             การจัดการเรียนการสอนที่บรูณาการ การเรียนรู้กบัการทำงาน (มานุษยวิทยาวัฒนธรรม)  
 

การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน  
(Work-Integrated Learning : WIL) 

รหัสวิชา 2532902 รายวิชา กระบวนการและเทคนิคการทำงานพัฒนาสังคม 
นักศึกษาชั้นปี 1 รหัสนักศึกษา 6412203 

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 
 
 

 
  



 
                                                                            Work-Integrated Learning: WIL (Cultural Anthology) 

                                             การจัดการเรียนการสอนที่บรูณาการ การเรียนรู้กบัการทำงาน (มานุษยวิทยาวัฒนธรรม) 

2 

1. ปัจจัยนำเข้า 
หลักสูตรการพัฒนาสังคม ได้ปรับการจัดการเรียนการสอนที่บ ูรณาการเรียนรู้กับการทำงานใน

สถาบันอุดมศึกษาตามปัจจัยสู่ความสำเร็จทั้ง 6 ด้าน สำคัญดังต่อไปน้ี  
 1. ด้านหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบด้วยด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านปฏิบัติการ 
ต้องพัฒนาจาก 3 ส เน้นสมรรถนะอาชีพ ส – สถานศึกษา, ส – สถานประกอบการ, ส - สมาคมวิชาชีพ ที่จะ
เกี่ยวข้องต้ังแต่ขั้นตอนการร่างหลักสูตรเพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร   
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย เน้นสมรรถนะ อาชีพในการฝึกปฏิบัติงานจริงในแต่ละ
อาชีพ เลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับสมรรถนะอาชีพการพัฒนาชุมชน สังคม เช่น 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน มี 4 รูปแบบ ได้แก่ ระบบทวิภาคี (DVT) 
ระบบสหกิจ ศึกษา (Cooper active) ระบบฝึกงาน (Apprentice ) และระบบการฝึกหัด (Internship) ในการ
พัฒนานักศึกษาตามปรัชญาของระบบการฝึกงาน เน้นเรียนรู้จริง รู้จริง และทำจริง โดยบูรณาการกับทักษะ
การทำงานในวิชาช ีพการพัฒนาสังคม คือ ELO 3 ทำงานบริการชุมชนได้ ELO 7 มีจิตสาธารณะความ
รับผิดชอบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ตามระบบการฝึกหัด (Internship) 
 3. ด้านผู้เรียน ประกอบด้วยได้การกำหนดคุณสมบัติของผู้เรียนใน 2532902 รายวิชา กระบวนการ
และเทคนิคการทำงานพัฒนาสังคม รหัสนักศึกษา 641220501 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมปีที่ 1 
จำนวน 31 คน 
 4. ด้านผู้สอน คือ ผศ.ดร.โอกามา  จ่าแกะ และว่าที่ร้อยตรี อ.อิสสราพร  กล่อมกล่ำนุ่ม มีประสบการณ์
ในอาชีพการพัฒนาชุมชนจริงก่อนทำการสอนหลักสูตรการพัฒนาสังคม มีทักษะในการถ่ายทอด / สื่อสาร / 
การจัดการชั้นเรียน และการประเมินผู้เรียน  
 5. ด้านผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดกำแพงเพชร, องค์การ
บริหารส่วนตำบลลานดอกไม้, เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา มีระบบการฝึกอาชีพที่เป็นมาตรฐาน มีระบบ
การฝึกที่เน้นสมรรถนะอาชีพ และมีการประเมินผลของการฝึกตามหลักสูตร  
 6. ด้านการเงิน ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดสรรเงินงบประมาณที่ 
เพียงพอตามต้นทุนการผลิตในแต่ละอาชีพ ได้จัดสรรสัดส่วนความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายด้าน WIL ให้ชัดเจน
ระหว่าง 3 ส ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศต่างๆ  ด้านการเงินให้มีความยืดหยุ่น โดยได้รับการพัฒนาใน
รายวิชา จำนวน 5,000 บาท 

กล่าวโดยสรุป หลักสูตรการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทำหน้าที่วางแผนและ
บริหารจัดการเรียน การสอน สถานประกอบการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดกำแพงเพชร, องค์การ
บริหารส่วนตำบลลานดอกไม้, เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา) มีหน้าที่ ส่งเสริมให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา 
ในการจัดการเรียนการสอน และการฝึก ส่วนสมาคมวิชาชีพ (หน่วยงานการพัฒนาสังคม และพัฒนาชุมชน) ได้
กำหนด เกณฑ์มาตรฐานในการประกอบอาชีพการพัฒนาสังคม ชุมชน 
 
2. กระบวนการ 
 หลักสูตรการพัฒนาสังคม เลือกรายวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมคือ 1) เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการฝึก
ปฏิบัติตามความเหมาะสม 2) เรียนทฤษฎีจนจบก่อน จึงจะเริ่มปฏิบัติงาน 3) องค์กรวิชาชีพมีส่วนจัดการเรียน
การสอน การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการบูรณาการกับโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP คณะ
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และงานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐาน
รากและพัฒนาสังคมแบบบูรณาการ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ( An upgrading the 
community economy and developing an integrated society at Lan Dok Mai Subdistrict, Mueang 
District, Kamphaeng Phet Province) ดังน้ี  

2.1 ท่ีมาและความสำคัญ 
 สภาพปัญหาในตำบลลานดอกไม้ ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดและสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลง รัฐบาลมีเป้าหมายพัฒนาให้ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง ขณะที่ประชาชนที่เป็น
เกษตรกรจำนวนมากกว่า 10 ล้านคน จึงต้องหาวิธีการใหม่ เพื่อใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่
สอดคล้องกับวาระของโลก ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ แก้ไขปัญหาความยากจนน้ัน
สำคัญ โดยมีระบบคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน วัฒนธรรม และการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเป็นสำคัญ 
ส่วนปัญหา/ความต้องการในพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ พบว่า 1) ยังไม่มีอาชีพการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ชุมชนต้องการ
สร้างอาชีพใหม่สำหรับกลุ่มเปราะบาง และเกษตรกรมีอาชีพเสริม 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่ายสินค้าได้
ลดลง จึงต้องการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี การสร้างเว็บไซต์ สร้างเว็บเพจ เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัด
จำหน่าย ประชาสัมพันธ์สินค้า เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 3) บางครัวเรือนในตำบลลานดอกไม้มีพื้นที่ทำกิน พื้นที่
ใช้สอยอย่างจำกัด จึงต้องการปลูกผักเพื่อลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน 4) ขาดกิจกรรมท่องเที่ยวและบริการที่
เน้นความโดดเด่น ต้องการสร้างมูลค่าในการท่องเที่ยวชุมชน 

 เหตุผลในการเลือกโจทย์ ปัญหาในพื้นที่ตำบลลานดอกไม้เป็นชุมชนที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ตามตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 14 เป้าหมาย ทุกชุมชน จำนวน 11 หมู่บ้าน มีปัญหาความยากจน ความยากลำบาก และผู้พิการ แต่
ชุมชนพอมีศักยภาพดีบางเป้าหมายด้านการจัดโครงสร้างพื้นฐานกายภาพสิ่งแวดล้อมพลังงาน และการจัดการ
น้ำดี การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง มีระบบยุติธรรมชุมชนและสื่อสารชุมชนที่ถูกต้อง เป็นตำบลทำ
ความดี การดูแลผู้สูงอายุ ทำนุบํารุงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ชุมชน คือ บ่อน้ำพุร้อน
เลื่องลือ ขึ้นชื่อหลวงพ่อโพธิ์ จุดโชว์กลุ่มแม่บ้านประสานสามั คคี พลเมืองดีลานดอกไม้ ที่สำคัญโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและพัฒนาสังคมแบบบูรณาการตำบลลานดอกไม้ สามารถปฏิบัติงานในรูปแบบ
วิถีชีวิตใหม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในสถานการณ์โควิด 19 อย่างปลอดภัย เพราะมีการดำเนินการพัฒนาสร้าง
อาชีพใหม่ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดส่งออกระดับตำบลได้สำเร็จอย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น และเป็นการเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิดและลงมือเลี้ยงจ้ิงหรีดร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างยอดเยี่ยม สามารถสร้างกลุ่มเริ่มต้นเลี้ยง จึงจับจำหน่ายได้
สำเร็จ 3 หมู่บ้าน แล้วนำไข่มาเลี้ยงในรุ่นที่ 2 ต่อไป และขยายผลสู่ครัวเรือนอื่นๆ ในตำบลได้สำเร็จ  โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและสภาพสังคม ของตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง 
จังหวัดกำแพงเพชร 2) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและพัฒนาสังคมแบบบูรณาการ ตำบลลานดอกไม้ 
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 3) เพื่อบูรณาการงานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและพัฒนาสังคม
แบบบูรณาการ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร กับรายวิชา 2532902 กระบวนการและ
เทคนิคการทำงานพัฒนาสังคม รหัสนักศึกษา 641220501 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมปีที่ 1 
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จำนวน 31 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมปีที ่ 1 จำนวน 31 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารว่ม
โครงการ จำนวน 50 คน และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมชั้นปีที่ 1 จำนวน 32 คน 

ดังน้ัน โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้นำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
ความรู้กับการทำงาน  (Work Integrated Learning: WIL) โดยเลือกรายวิชา 2531107 วัฒนธรรมเศรษฐกิจ
ชุมชน Local Cultural Economy ซึ่งมีการจัดอบรมทักษะ 1) กิจกรรมการพัฒนาอาชีพใหม่ ส่งเสริมการเลี้ยง
จ้ิงหรีดส่งออกระดับตำบล 2) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสร้างสินค้าชุมชน และเปิดตลาดชุมชนออนไลน์สู่ตลาด
อาเซียน 3) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ที ่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุปลูกผักคอนโด  4. พัฒนากิจกรรม
ท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่น เชิงวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับทักษะ
การทำงานในวิชาช ีพการพัฒนาสังคม คือ ELO 3 ทำงานบริการชุมชนได้ ELO 7 มีจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบและทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นจาก
เกณฑ์ความยากจน เช่น 1) มีรายได้ของชุมชน/กลุ่มอาชีพใหม่การเลี้ยงจิ้งหรีดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 2) ต้นทุนการ
ผลิตลดลง ร้อยละ 20 3) มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 3 เครือข่าย 4) 
มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 5) มีผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและบริการที่เน้นเชิงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรม จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ 

 
2.2 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและสภาพสังคม ของตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัด
กำแพงเพชร 
 2. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและพัฒนาสังคมแบบบูรณาการ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง 
จังหวัดกำแพงเพชร 
 
3. ผลที่ได้รับจากการจัดกจิกรรม 

3.1 มีความรู้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและสภาพสังคม ของตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง 
จังหวัดกำแพงเพชร 

3.2 นักศึกษาได้ทำงานจริงในวิชาชีพการพัฒนาสังคมที่เรียนมาโดยตรงสามารถสามารถยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากและพัฒนาสังคมแบบบูรณาการ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

3.3 นักศึกษาได้สรรถนะตามอาชีพการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น  
3.4 ผลการดำเนินงานมีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม  
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3.1 กิจกรรมการพัฒนาอาชีพใหม่ ส่งเสริมการเลี้ยงจ้ิงหรีดส่งออกระดับตำบล  
  1) วางแผน/พัฒนาหลักสูตร/พัฒนาชุดฝึกปฏิบัติสำหรับการอบรมที่เหมาะกับศักยภาพและบริบท

ของชุมชน  
 2) ประสานกับผู้นำชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ทั้ง 11 หมู่บ้าน  
 3) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ณ อาคารศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 15 
คน 2 กลุ่ม และ 30 คน 1กลุ่ม และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้วยชุดฝึกการเลี้ยงจ้ิงหรีดในพื้นที่รายหมู่บ้านใน
ตำบลลานดอกไม้ พบว่า หัวหน้ากลุ่มที่มีความพร้อมด้านสถานที่และความสนใจแท้จริง  

 4) ส่งเสริมการใช้เครื่องม ือ และอุปกร์ที่ทันสมัยในการประกอบโครงสร้างโครงการ (กล่อง
เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ตำบลลานดอกไม้ จัดเตรียมพื้นที่การเลี้ยงจิ้งหรีดของตำบลลานดอกไม้ เริ่มจากการช่วยกันตีกล่องแบบมีฝาปิด
เพื่อเลี้ยงจิ้งหรีด การหาซื้อแผงไข่ซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของจิ้งหรีด ขุยมะพร้าวและไข่จ้ิงหรีด จำนวน 3 หมู่บ้าน 
คือ หมู่ 4 บ้านเกาะน้ำโจน คุณปรานอม แช่มโชติ, คุณปริยากร ปทุมานนท์, คุณจิไลวรรณ เจริญสุข,              
คุณกนกวรรณ ส่องแสง, คุณสำเนา สุมเณร หมู่ที่ 5 บ้านลานหิน คุณพยอม มิเล และหมู่ที่ 6 บ้านแหลมยาง 
นายจำลอง เกษมญาติ  และนายไพฑูรย์ ขวัญแก้ว และนายประสาท บุญญา (ปราชญ์การเลี้ยงจิ้งหรีด)  
  5) จัดกิจกรรมประสานงานสร้างกลุ่มเครือข่ายกับผู้นำชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้สนใจเป็นผู้ ดูแลศูนย์
การเรียนรู้การเลี้ยงจ้ิงหรีดในตำบล รวมทั้งจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงจ้ิงหรีดเพื่อส่งออกขายและการ
หาตลาดและแปรรูปจ้ิงหรีดหากล้นตลาด ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐาน
รากและพัฒนาสังคม ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาน
ดอกไม้ และ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลลานดอกไม้ ในหมู่  4, 5 และหมู่ 6 จัดเตรียมพื้นที่การเลี้ยงและ
วางไข่จ้ิงหรีดของตำบลลานดอกไม้ ของหมู่ 4 บ้านเกาะน้ำโจน และช่วงระยะที่ 1 ของการเลี้ยงเพื่อจะได้ ไข่
ของจิ้งหรีดรุ่นแรกมาเลี้ยงต่อยอดรุ่นต่อไป หลังจากจิ้งหรีดออกไข่แล้วจึงนำตัวจ้ิงหรีด (สายพันธุ์ทองดำและ
ทองแดง) มาออกขาย เบื้องต้นกลุ่มจิ้งหรีดได้ขายส่งราคากิโลกรัมละ 100 บาท ซึ่งปัจจุบันได้ขายรุ่นแรก
ออกไปแล้ว จำนวน 5 กล่อง เป็นจำนวนเงิน 7,500 บาท ซึ่งมีรายได้ในระดับดีมาก ในตำบลลานดอไม้ 
  6) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ช ุมชน เผยแพร่นวัตกรรมการแก้ป ัญหาวิเคราะห์กระบวนการภายใ ต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด (ระลอกใหม่) การใช้เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่ชาวบ้านออกแบบมาเพื่อ
ประหยัดงบประมาณการใช้จ่ายในการลงทุนคือ กล่องเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและอาหารจ้ิงหรีดคือผักที่ปลอดสารพิษ 
ทำให้การรวมกลุ่มจิ้งหรีดระดับตำบลในช่วงระยะเพาะเลี้ยงและส่งขายช่วงที่ 1 ภายในระยะเวลา 45 วัน ก็
สามารถทำให้ชาวบ้านมีรายได้ดีในตำบล และได้ติดตามให้ความรู้ระยะการวางไข่จ้ิงหรีด หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และ
หมู่ 6 ในพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ 

 7) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ทุกสัปดาห์โดยการรายงานผลจากช่องทางไลน์กลุ่มของ
จ้ิงหรีด ในการติดตามน้ันมี 3 ส่วน โดยมี นายไพฑูรย์ ขวัญแก้ว และนายประสาท บุญญา (ปราชญ์การเลี้ยง
จ้ิงหรีด) ร่วมติดตามกับทีมงาน U2T คือ 

  1. ติดตามการเลี้ยงต้ังแต่ระยะไข่จนถึงการขายจ้ิงหรีด  
  2. ติดตามประเมินระยะเวลาการเลี้ยงและปัญหาในแต่ละวันที่กลุ่มผู้เลี้ยงจะเจอ เช่นจ้ิงหรีดไม่

โต และตายซึ่งการรายงานน้ีเราจะมีวิทยากรคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา  
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  3. ติดตามยอดการขายว่ารายรับ-รายจ่ายและมีผลกำไร คือ หมู่ 4 ได้ 31 กิโลกรัม, หมู่ 5 ได้ 
15 กิโลกรัม ได้น้อยเพราะยังขาดความรู้ในการดูเเล, หมู่ 6 ได้ 47 กิโลกรัม สรุปรายได้รวมของแต่ละกลุ่มแล้ว
ให้แต่ละกลุ่มนำเงินไปหมุนเวียนในการใช้จ่ายการเลี้ยงจิ้งหรีดรุ่นถัดไปในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564  

      

      
 

ภาพท่ี 2 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ชุมชน เผยแพร่นวัตกรรมการแก้ปัญหาวิเคราะห์กระบวนการภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด นายไพฑูรย์ ขวัญแก้ว และนายประสาท บุญญา (ปราชญ์การเลี้ยงจิ้งหรีด) 
 

 3.2 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสร้างสินค้า OTOP เพ่ือเปิดตลาดออนไลน์  
 

  1) คัดเล ือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  กลุ ่มแม่บ้านในตำบล 9 กล่ ุม นักพัฒนาชุมชน              
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประธานเงินกองทุนสัจจะ 

 2) จัดอบรมให้ผู้ประกอบการในชุมชน ในหัวข้อแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ การจัดอบรมพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยี ในวันที่ 22 -26 เมษายน 2564 วิทยากร ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้  โดยได้ความร่วมมือจากกลุ่ม
แม่บ้านที่ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ในตำบลลานดอกไม้ ให้การร่วมมือการเข้าร่วมอบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยี 
ในคร้ังน้ี ผู้เข้าร่วมคือ กลุ่มแม่บ้านพรมเช็ดเท้า กลุ่มแม่บ้านตะกร้าสาน กลุ่มแม่บ้านโมเดลเรือและโมเดลเก้าอี้ 
กลุ่มแม่บ้านกล้วยกวนและกล้วยแปรรูป กลุ่มแม่บ้านน้ำพริกกะปิเผา กลุ่มแม่บ้านน้ำพริกกากหมู กลุ่มแม่บ้าน
กระยาสารท กลุ่มแม่บ้านทองม้วน และกลุ่มแม่บ้านกระทงเปลือกข้าวโพด การพัฒนาด้านการตลาดและการ
ขาย พัฒนากลยุทธ์การตลาด เครื่องมือการตลาดช่องทางการตลาด ผู้เข้าร่วม คือ คุณรุ่งนภา  ไหววิจิตร,             
คุณยุพิน  ผู้นวล, คุณศิรินทิพย์  ปินตา, คุณศิรินุช  ผ่องแผ้ว, คุณรัญญา  พงษ์เสือ, คุณมาลี  ทัสนา, คุณวิไล
วรรณ บุพศิริ, คุณปราณี  ชำนิไกร,  คุณปรานอม  แช่มโชติ   

 3) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ อาทิ การบริหารจัดการธุรกิจ การเขียนเน้ือหา
สินค้า เทคนิคการถ ่ายภาพ Logistics /Digital Marketing เป ็นต้น จำนวนไม ่น้อยกว่า 1 วัน ให้กับ
ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยกว่า 2,400 ราย และจัดให้มีการถ่ายทอดสด (Facebook Live) การอบรมผ่าน 
Facebook สสว. หรือ Facebook ของโครงการ  วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 
  4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) การเปิดร้านค้าออนไลน์ในช่องทางต่างๆ และการ 
โปรโมทสินค้าตามศักยภาพของผู้ประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) วัน นวัตกรรมการแก้ป ัญหา               
(เชิงระบบเชิงกระบวนการเชิงเทคนิค) ผลิตภัณฑ์ชุมชนลานดอกไม้ สู ่ตลาดออนไลน์ วันศุกร์ที ่ 30 เมษายน 
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2564 เวลา 9.00 น. วิทยากรโดย คุณจิรพงษ์ เทียนแขก (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ผลิตภัณฑ์กล้วยกวน กล้วย
ไข่กวน มะม่วงกวน คุณรุ่งนภา ไหววิจิตร, ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า ตระกร้าสาน และโมเดล OTOP คุณยุพิน             
ผู้นวล, ผลิตภัณฑ์กระยาสารทกล้วยไข่ คุณวิไลวรรณ บุพศิริ, ผลิตภัณฑ์กระทง น้ำพริกตาแดง น้ำพริกกากหมู 
คุณมาลี ทัสนา 

 5) จัดหาทีมงานและอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพนิ่งสินค้าสำหรับบริการผู้ประกอบการในกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) จัดให้มีที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ และ/หรือบรรจุภัณฑ์ หรือด้าน Social & 
Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ จัดให้มีการบันทึกภาพน่ิง
บรรยากาศและภาพรวมการจัดอบรม การตลาดในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์  
ทวิตเตอร์ Shopee Lazada เป็นต้น และการสร้างแบรนด์ การตัดต่อกราฟฟิกและวิดีโอได้ การดำเนินงานตาม
แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรการการผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์   

 6) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเก็บข้อมูล วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เพื่อได้มีการใช้ระบบ
สารสนเทศมาแก้ไขปัญหายอดขายลดลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี  
การสร้างเว็บไซต์ สร้างเว็บเพจ เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายและโปรโมทสินค้า และสามารถทำให้ลด
รายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน  

      
      

                     

ภาพที่ 3 การจัดอบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีแบบออนไลน์ (โควิดระบาดหนัก) ในวันที่ 22 -26 เมษายน 
2564 วิทยากร ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้  และนวัตกรรมการแก้ปัญหา (เชิงระบบเชิงกระบวนการเชิงเทคนิค) 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนลานดอกไม้ สู่ตลาดออนไลน์ วิทยากรโดย คุณจิรพงษ์ เทียนแขก (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) วัน
ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อจัดทำเฟซบุ๊ก ไลน์ และ https://huso.kpru.ac.th/landokmai-otop/  



 
                                                                            Work-Integrated Learning: WIL (Cultural Anthology) 

                                             การจัดการเรียนการสอนที่บรูณาการ การเรียนรู้กบัการทำงาน (มานุษยวิทยาวัฒนธรรม) 

8 

3.3 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ท่ีกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุปลูกผักคอนโด (ผู้ท่ีมีพ้ืนท่ีทำกิน
น้อย เพ่ือเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวและชุมชน) จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ปลูกผักคอนโดเพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับ
ผู้ที่มีพื้นที่น้อย เพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือนของชาวบ้านในตำบลลานดอกไม้  

 1) วางแผน/พัฒนาหลักสูตร/พัฒนาชุดฝึกปฏิบัติ สำหรับการอบรมที่เหมาะกับศักยภาพ และ
บริบทของชุมชน  
 2) ประสานกับผู้นำชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม  องค์การบริหารส่วน
ตำบลลานดอกไม้ได้เอื ้อเฟื้อสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักคอนโด  ประสานงานสร้างกลุ่ม
เครือข่ายการปลูกผักคนโด สำหรับกลุ่มผู้ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในตำบลลานดอกไม้ โดยเป็นกล่มผู้สูงอายุ
ของตำบลลานดอกไม้ จำนวน 40 คน 
 3) รายละเอียดกิจกรรมลงมือปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุปลูก
ผักคอนโด เช่น ปลูกผักชีฝร่ัง ปลูกผักกรีนโอ๊ค ปลูกผักเรดโอ๊ค ปลูกผักกาดแก้ว ปลูกต้นทานตะวันอ่อน วันที่ 
14 มิถุนายน 2564 
 4) จัดอบรมให้ผู้สูงอายุในชุมชน ในหัวข้อ การปลูกผักโดยใช้วัสดุเหลือใช้ นวัตกรรมการแก้ปัญหา 
(เชิงระบบเชิงกระบวนการเชิงเทคนิค) การปลูกผักคอนโด 
 - จัดกิจกรรมอบรมการนำเมล็ดพันธุ์ผักแต่ละชนิดมาปลูกในพื้นที่ตำบลลานดอกไม้  โดยมีนาง
ปราณี ชำนิไกร (ปราช์ญการปลูกผัก)ได้แนะนำการผสมดินเองเพื่อเตรียมการปลูก 
 - กิจกรรมเชิงปฏิบ ัติการกระบวนการปลูกผักคอนโดในพื้นที ่ขนาดเล็กในตำบลลานดอกไม้           
นายธรรม แท้เที่ยง (ปราช์ญการปลูกผัก) แบ่งกลุ่ม จำนวน 3 กลุ่ม เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop)  
 - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักคอนโดเพื่อสร้างอาชีพเสริมและขายในระดับตำบล 
  5) เมื่อผักทุกๆ ชนิดโตส่วนหน่ึงนำไปจำหน่าย ส่วนหน่ึงนำกลับมาเป็นอาหารให้จ้ิงหรีดรับประทาน 
เพราะจ้ิงหรีดสายพันธุ์ทองดำและทองแดงจะไม่สามารถรับประทานผักที่มีสารฆ่าแมลงได้หากรับประทานเข้า
ไปจะตายยกลัง เพราะผักที่ซื้อจากตลาดสดจะมีสารพิษปนเปื้อนของยาฆ่าแมลง  
  6) สร้างกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการลดต้นทุน โดยการปลูกผักสามารถนำไปให้จ้ิงหรีดรับประทาน
ได้เพื่อลดต้นทุนจากการซื้ออาหารจ้ิงหรีดลง สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนโดยเฉพาะใบกระถินจ้ิงหรีดมัก
ชอบเป็นพิเศษ และผักอื่นๆ ดังน้ันปลูกผักเองจึงจะปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 
  7) ฝึกทักษะความพอเพียงในการมีรายได้เพิ่มหลากหลายช่องทาง และมีอาหารรับประทานใน
ครอบครัว โดยเน้นปรับสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเน้นความยั่งยืน หมุนเวียนต่อบุคคล 
ครอบครัว หมู่บ้าน   
  8) สร้างวินัยการเงิน การจดรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนเพื่อให้ทราบผลลัพธ์ของรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
  9) เสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักทรัพยากรที่มีอยู่ ใช้วัสดุเหลือใช้ในการนำมาปลูกผัก และหวงแหน
ในชุมชนด้วยการปกป้องให้สัตว์ที่เลี้ยง(จิ้งหรีด)ที่มนุษย์จะต้องบริโภคในยุคโควิดที่ปลอดภัย ซึ่งสัตว์ต่างๆ
ในตอนน้ีมีแต่เชื้อโรคคนอาจจะหันมาให้ความสนใจสัตว์ตัวเล็กๆมากกว่าเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพตนเอง 
ซึ่งจ้ิงหรีดถือเป็นโปรตีนที่ปลอดภัยในการรักษาสุขภาพและเหมาะสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนักที่รับประทานโปรตีน
แทนข้าว และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  10) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการโครงการแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรใหม่น้อยที่สุด โดยการสร้างระบบการผลิตใหม่ ผ่านการออกแบบใหม่ การสร้างคุณค่าใหม่              
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การสร้างนวัตกรรมใหม่ การสร้างความร่วมมือ เพิ่มขึ้น ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชุมชน และการ
ใช้ซ้ำ ถือเป็นการสร้างคุณค่าที่ดีขึ้นและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม  

      

     

      
 
ภาพท่ี 4 สร้างศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุปลูกผักคอนโด เพื่อปลูกผักชีฝร่ัง 
ปลูกผักกรีนโอ๊ค ปลูกผักเรดโอ๊ค ปลูกผักกาดแก้ว ปลูกต้นทานตะวันอ่อน วันที่ 14 มิถุนายน 2564  
 

ดังน้ัน การปลูกผักโดยใช้วัสดุเหลือใช้ นวัตกรรมการแก้ปัญหา (เชิงระบบเชิงกระบวนการเชิงเทคนิค) 
การปลูกผักคอนโด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทางธุรกิจใหม่โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตลาด ลูกค้า และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ รวมถึงใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการเปลี่ยนระบบผลิตทางตรง
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จาก Make > Use > Dispose ไปสู่ระบบผลิตแบบหมุนเวียน คือ Make > Use > Return เป้าหมายและ
แนวทางของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงเป็นการรักษาคุณค่าของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
3.4 กิจกรรมการท่องเท่ียวและบริการ ท่ีเน้นความโดดเด่น เชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
  1) การลงพื้นที่สำรวจศักยภาพการท่องเที่ยวกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการที่เน้น
ความโดดเด่นเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม คือสำรวจและเก็บข้อมูลวัดในพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ และลงพื้นที่
สำรวจและเก็บข้อมูลชุมชนตำบลลานดอกไม้เพื่อหาพื้นที่ในการจัดทำจุดเด่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของ
ตำบลลานดอกไม้อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้นำชุมชน คือ  
    1. นายธรรม แท้เที่ยง      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านลานดอกไม้ 

   2. นายบุญเกิด เน่ืองเกิด    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง 
   3. นางรัญญา พงษ์เสือ      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8 บ้านท่าไม้แดง 
   4. นายชัยบัญชา นุเวที      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านกัลปพฤกษ์ 
   5. นางมาลี ทัศนา   ปราชญ์ทำกระทงเรือจากเปลือกข้าวโพด 

   2) คัดเลือกวัดที่มีประว ัติศาสตร์ และศาสนสถานที ่สำคัญในตำบล ซึ่งได้แก่ วัดกัลปพฤกษ์             
วัดอรัญญิกาวาสน์ วัดป่าสมเด็จชัยรังสีนวโรปการ และทำการคัดเลือกพื้นที่ ที่มีภูมิทัศน์โดดเด่น คือ ณ ริมน้ำ
ปิง หมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
   3) เรียบเรียงข้อมูลและจัดทำการบันทึกข้อมูลของวัดกัลปพฤกษ์ วัดอรัญญิกาวาสน์ วัดป่าสมเด็จ
ชัยรังสีนวโรปการ และเรียบเรียงพร้อมบันทึกข้อมูลจุดเด่นพื้นที่ ริมน้ำปิง หมู่ที ่ 8 บ้านท่าไม้แดง ตำบลลาน
ดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

 4) ต้ังคณะกรรมกลุ่มการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโด่นเด่นเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิต   คือ
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง มีหน่วยงานที่ดูแลคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลลาน
ดอกไม้และกลุ่มอาชีพมาลีกระทงเปลือกข้าวโพด และจัดกิจกรรมการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนให้มีพื้นที่ทางสังคม
กิจกรรมปลูกดอกไม้และต้นไม้ เพื่อเตรียมการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 
2564 มีการปลูกดอกมะลิ ชบา และดอกจำปี เพื่อเตรียมสถานที่การท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียน   
   5) จัดทำสื่อเกี่ยวกับข้อมูลวัดและจุดเด่นในตำบลลานดอกไม้ที่คัดเลือกไว้ เพื่อใช้ในการอบรมการ
ท่องเที่ยว  
  6) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโด่นเด่นเชิงวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตวิทยากร โดย ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล (วันที่ 7 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564) อาจารย์ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 3 กลุ่มลูกค้า 
   7) เรียบเรียงข้อมูลและจัดทำการบันทึกข้อมูลของวัดกัลปพฤกษ์ วัดอรัญญิกาวาสน์ วัดป่าสมเด็จ
ชัยรังสีนวโรปการ และเรียบเรียงพร้อมบันทึกข้อมูลจุดเด่นพื้นที่ ริมน้ำปิง หมู่ที ่ 8 บ้านท่าไม้แดง ตำบลลาน
ดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง 
   8) สร้างเว็บไซต์เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยงเชิงประวัติศาสตร์  และสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของ
ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
  9) การพัฒนาพื้นที่ ลงมือปฏิบัติการ ปรับสภาพภูมิทัศน์วัดทั้ง 3 วัด  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXuq_BfyWABBx-PYFjgHlQz3X6pIRmWadGqbX1Ku69JowSJTrcaSc_9N8cy1shRmx_H4cjl0yMabKg__K_-SLZyojnESAx_sMUIHTjqyNhJP2BeDW7GyCukwyopXAIMuWMztMIwX27WVjzv1wDCkqyu&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXuq_BfyWABBx-PYFjgHlQz3X6pIRmWadGqbX1Ku69JowSJTrcaSc_9N8cy1shRmx_H4cjl0yMabKg__K_-SLZyojnESAx_sMUIHTjqyNhJP2BeDW7GyCukwyopXAIMuWMztMIwX27WVjzv1wDCkqyu&__tn__=*NK-R
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/faculty/list/?faculty=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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     1. ปรับสภาพภูมิทัศน์วัดกัลปพฤกษ์ หมู่ที ่ 1 บ้านลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1, 10 และชาวบ้าน หมู่ที่ 1, 10 มาร่วมปฏิบัติงาน   

   2. ปรับสภาพภูมิทัศน์วัดป่าสมเด็จชัยรังสีนวโรปการ หมู่ที ่ 8 บ้านท่าไม้แดง อำเภอเมือง
กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 และชาวบ้าน หมู่ที่ 8 มาร่วมปฏิบัติงานดังกล่าว 
  10) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการโครงการ ได้นวัตกรรมการแก้ปัญหา 
(เชิงระบบเชิงกระบวนการเชิงเทคนิค) คือ การนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี มาใช้ในการกา รสร้าง
เว็บไซต์และสร้างเว็บเพจ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลลานดอกไม้ ได้แก่ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ วัดกัลปพฤกษ์ วัดป่าสมเด็จชัยรังสีนวโรปการ วัดอรัญญิกาวาสน์ และแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ในตำบลลานดอกไม้ จุดถ่ายภาพเรือโบราณ ณ ริมแม่น้ำปิง หมู่ที ่ 8 บ้านท่าไม้แดง เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลลานดอกไม้ อีกทั้งมีกิจกรรมทำเรือกระทงจากเปลือกข้าวโพด 
ณ บ้านคุณ มาลี ทัศนา บ้านเลขที ่ 27 หมู่ ที่  10 ตำบลลานดอกไม ้ อำเภอเม ือง จังหว ัดกำแพงเพชร                         
การท่องเที่ยวสามารถทำให้คนในชุมชนมีรายได้ และสามารถลดปัญหาความยากจนได้ 
 

        
 

ภาพท่ี 5 การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนให้มีพื้นที่ทางสังคม กิจกรรมปลูกดอกไม้และต้นไม้ เพื่อเตรียมการส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564   

          

ภาพท่ี 6 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโด่นเด่นเชิงวัฒนธรรม และวิถี
ช ีว ิตว ิทยากร โดย ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล  อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX0WzrpDHTX0xk97dcjD0I8u2Cp3nJUqOngxbfmicrzus10y084k6lCjivSHzFdy_fd9qJMvYKdfYXOr6bkyqG02IKC5gZUqkbwC4URjVo3CJtQ2zyzqV4aQ0PHugLKf4uWR0G09jd59bfQn7JAnuha8xpR6b-TeHercNpQ9dW83A&__tn__=*NK-y-R
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/faculty/list/?faculty=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 7- 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้  

 
2. ชื่อผู้รับผิดชอบ  ผศ.ดร.โอกาม่า  จ่าแกะ และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

1. ผศ.ดร.โอกามา  จ่าแกะ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  
เบอร์ติดต่อ : 095 -6407292 email address : Okama24@hotmail.co.th 

 2. คณาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม อ.อิสสราพร  กล่อมกล่ำนุ่ม  
 3. คณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย อ.ดร.ณัฐพล บ้านไร่, อ.สุทธีรา คำบุญเรือง  
    และอ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ 
 4. อาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อ.ดร.รัษฎากร  วินิจกุล และ ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม   
 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางขนิษฐา  ศิริรัตน์     
 6. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นายเมตตรัย  ตะติยะ 
 
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปี 1 จำนวน 32 คน ประกอบด้วยโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยบูรณาการกับรายวิชา 2531107 วัฒนธรรมเศรษฐกิจชุมชน Local 
Cultural Economy รหัสนักศึกษา 641220501  

 

 

 
 

 

mailto:Okama24@hotmail.co.th
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รายละเอยีดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  
หมวดท่ี 1 ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

1.1 รหัสและช่ือรายวิชา  :  2531107 วัฒนธรรมเศรษฐกิจชุมชน Local Cultural Economy 
1.2 จำนวนหน่วยกิต  :  3(3-0-6) 
1.3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา :  ศิลปศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาเลือก 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จ่าแกะ  

   และว่าที่ร้อยตรี อ.อิสสราพร  กล่อมกล่ำนุ่ม 
1.5 ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน  :  ภาคเรียนที่ 2 / 2564 
1.6 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)   :  ไม่ม ี
1.8 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)   :  ไม่ม ี
1.9 สถานท่ีเรียน   :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
1.10 วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  
 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงพัฒนาของแนวความคิดทางมานุษยวิทยาและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา

วัฒนธรรม 
2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรมในประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระบบนิเวศน์

และศาสนาได้ 
 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   
 - 
 
หมวดท่ี 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 
 
3.1 คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษานิยาม เหตุผลว่าทำไมวัฒนธรรมท้องถิ่นประกอบด้วยความเชื่อ จารีตประเพณี ค่านิยมและ
บรรทัดฐานที่ฝังตัวอยู่ในมรดกทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์ การเฉลิมฉลอง 
งาน งานเทศกาล ศิลปะการแสดง ดนตรี งานฝีมือ วิจิตรศิลป์ การถ่ายภาพ วิทยุ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต และการจัดการวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์และสำคัญต่อผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจหรือการผลิต การ
กระจายและ การบริโภคสินค้าและบริการ การท่องเที่ยวตลอดจนอาชีพของคนในท้องถิ่นได้อย่างไร 
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3.2 จำนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ / งาน  
ภาคสนาม / การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

ไม่ม ี
ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

 
3.3 จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1)  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
    (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
2) อาจารย์ผู้สอนเปิดช่องทางการขอคำปรึกษาโดยผ่านระบบ Social Network 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2554228 
ประเมินผล
โครงการฯ 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  

 
 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1  แผนการสอน 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อท่ีใช้  

1 ปฐมนิเทศรายวิชา (1) คำอธิบาย
รายวิชา (2) จุดประสงค์รายวิชา  
(3) กรอบเน้ือหาและประเด็นหลักของ
รายวิชา 
 

3 กิจกรรม 
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนวิชา เกณฑ์
ในการวัดผลและประเมินผล ข้อตกลงของการ
เรียนรู้ร่วมกัน  
สื่อท่ีใช้ 
- Power point 
- เค้าโครงรายวิชา (course syllabus)   

2-3 ความเชื่อ จารีตประเพณี ค่านิยมและ
บรรทัดฐานที่ฝังตัวอยู่ในมรดกทาง
วัฒนธรรม  

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏิสัมพันธ ์
-การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
สื่อที่ใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 
-Google Classroom 

4 ความเชื่อ จารีตประเพณี ค่านิยมและ
บรรทัดฐานที ่ฝ ังตัวอย ู ่ ในมรดกทาง
วัฒนธรรม 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏิสัมพันธ ์
-การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
สื่อที่ใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 
-Google Classroom 

5 ห้องสมุด สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์  
การ เฉล ิ มฉลอง  ง าน งานเทศกาล 
ศิลปะการแสดง ดนตรี 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏิสัมพันธ ์
-การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
สื่อที่ใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 
-Google Classroom 
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6 งานฝีมือ วิจิตรศิลป์ การถ่ายภาพ วิทยุ 
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏิสัมพันธ ์
-การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
สื่อที่ใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 
-Google Classroom 

7 สอบกลางภาค 3  
8 งานฝีมือ วิจิตรศิลป์ การถ่ายภาพ วิทยุ 

ภาพยนตร์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
และการจัดการวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์
และสำคัญต่อผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏิสัมพันธ ์
-การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
สื่อที่ใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 
-Google Classroom 

9 งานฝีมือ วิจิตรศิลป์ การถ่ายภาพ วิทยุ 
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
และการจัดการวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์
และสำคัญต่อผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏิสัมพันธ ์
-การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
สื่อที่ใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 
-Google Classroom 

10-13 ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ และการวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ 
กับการทำงานในวิชาชีพการพัฒนาสังคม 
ในระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม พ.ศ.
2563 ณ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา 
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
 

12 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏิสัมพันธ ์
-การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
สื่อที่ใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 
-Google Classroom 
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14-15 การผลิต การกระจายและการบริโภค
สินค้าและบริการ การท่องเที่ยว
ตลอดจนอาชีพของคนในท้องถิ่น 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏิสัมพันธ ์
-การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
สื่อที่ใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 
-Google Classroom 

16 สอบปลายภาค 3  
 
 
5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcome) 

 
วิธีการประเมิน  

 

กำหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

  - ทดสอบย่อย 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

สัปดาห์ที่ 4 กับ 11 
สัปดาห์ที่ 7 
สัปดาห์ที่ 16 

10% 
20% 
40% 

 - รายงาน/โครงงานที่ได้รับ
มอบหมาย  

สัปดาห์ที่ 16 20% 

 - การเข้าชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 เอกสารและตำราหลัก 
สุริชัย  หวันแก้ว และคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2553). สังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

อภิญญา เฟื่องฟูสกุล. (2546). อัตลักษณ์ : การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ 
 สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  
อภิญญา เฟื่องฟูสกุลและคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2553).  แนวความคิดพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรม. เชียงใหม่ :  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ยศ สันตสมบัติ. (2556). มนุษย์กับวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
6.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

- ไม่ม ี
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Thalis) 
หมวดท่ี 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชาน้ีจัดทำโดยนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ 
ความเห็นจากนักศึกษาดังน้ี 
- การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผู้สอนทำเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา  

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังน้ี 
- ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

7.3 การปรับปรุงการสอน  
ไม่มี 

ประเด็นจากผลการประเมินการสอนและข้อมูลสรุป
จาก มคอ.7  ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 

ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
  
  

 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

ไม่มี 
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7.5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ไม่มี 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ  
 

                                  
ลงชื่อ..............................................................................วันที่รายงาน...........30 ต.ค. 2564............... 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ) 
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