
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายต าบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T)

ต าบลลานดอกไม้  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน
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ระดับรายวชิา ประจ าภาคเรียนที ่2 /2564



รูปกจิกรรมการจัดการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกับการท างาน
(Work Integrated Learning: WIL) ระดับรายวชิา ประจ าภาคเรียนที ่2 /2564
ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมอืง จังหวัดก าแพงเพชร

จัดโครงการโครงการการจัดการเรียนแบบบูรณาการกับการท างาน ระดับรายวิชา (ชั้นปีที่ 1)  
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.00–17.00 น. ณ หอ้งประชมุองคก์ารบรหิารส่วนต าบลลานดอกไม ้
รหัสวิชา 2532902รายวิชา กระบวนการและเทคนิคการท างานพัฒนาสังคม นักศึกษาชั้นปี 1
รหสันกัศกึษา 6412203 จ านวน 31 คน เพ่ือใหน้กัศกึษาได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ดังนี้

PLO1 ไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการ และประสานงานกับเพื่อนร่วมงานได้
PLO2 ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงร่วมกัน
PLO3 ตระหนักถึงส่วนรวมและอาสาเข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย และสังคมชุมชน
PLO8 ท างานบริการชุมชน สื่อสารองค์กรและสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรได้



ประเด็น ผลิตภัณฑ์ชุมชน
“วิธีการท าผลิตภัณฑ์กระทง” และรับชมสื่อวิดิทัศน์

โดย คุณมาลี  ทัสนา (ปราชญ์ชาวบ้านผลิตภัณฑ์กระทง)
รูปกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน



ส่วนปัญหา/ความต้องการในพืน้ที่ต าบลลานดอกไม้ 
เป็นชุมชนที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ตามตัวช้ีวัด ทั้งหมด 14 เป้าหมาย 
มีปัญหาความยากจน / ผู้พิการทุกหมู่บ้าน 
1) ยังไม่มีอาชีพการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 
2) ผลิตภัณฑ์ชุมชนจ าหน่ายสินค้าได้ลดลง 
3) บางครัวเรือนในต าบลลานดอกไม้มีพื้นที่ท ากิน พื้นที่ใช้สอยอย่างจ ากัด 
4) ขาดกิจกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

สภาพปัญหาใน
ต าบล/ชุมชน

จุดเริ่มต้นท าไมถึงได้คิดการแก้ไขปัญหาต าบล/ชุมชน แบบบูรณาการ ?



Circular 

Economy

วิเคราะห์ก าหนดรายละเอียดของปัญหา

วางแผนในการแก้ปัญหา 

การด าเนินการแก้ปัญหา

การศึกษาชุมชน

การตรวจสอบและปรับปรุง

MAKE

USE
RETUNE

แนวคิดการพัฒนาชุมชน/สังคม - การสร้างนวัตกรรมชุมชน



การสรา้งความรู ้

การเคลือ่นไหวทางสงัคม อ านาจทางการเมอืง / นโยบาย

สามเหลีย่มเขยื้อนภูเขา (ศ.น.พ.ประเวศ  วะส)ี การเรยีนรูด้ว้ยกนัในการปฏบิตัิ



เทคนิควิธีการ / เน้นการมีส่วนร่วม



บูรณา

การ

ช่วยเพิ่มช่องทางในการจัด
จ าหน่าย ประชาสัมพันธ์สินค้า 
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 

ช่วยให้เกิดอาชีพใหม่
ภายในชุมชน

แก้ไขปัญหาการมีพื้นที่ท ากิน
และพื้นที่ใช้สอยอย่างจ ากัด 

พัฒนาแผนการท่องเที่ยวให้
เกิดความโดดเด่น สร้างมูลค่า
ในการท่องเที่ยวชมุชน



กิจกรรมการพัฒนาอาชีพใหม่
ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดส่งออกระดับต าบล



พัฒนากิจกรรมใหม่ๆ...การใช้เทคโนโลยีสร้างสินค้าชุมชน
และเปิดตลาดชุมชนออนไลน์สู่อาเซียน
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พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่น
เชิงวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม





You can give here a brief description of the topic 
you want to talk about. For example, if you want 
to talk about Mercury, you can say that it’s the 

smallest planet in the entire Solar System

Introduction



โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายต าบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : KPRU2T)

ต าบลลานดอกไม้  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน
(Work Integrated Learning: WIL)

วัฒนธรรมชุมชน ปี 2 – เทคนิคการใหก้ารศึกษาแก่ชุมชน ปี 3



โครงการการจัดการเรียนแบบบูรณาการกับการท างาน ระดับรายวิชา
(รายวิชาวัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน และวิชาเทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน)

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร

2. รหัสวิชา 2531206U รายวิชาวฒันธรรมกบัการพฒันาชมุชน นกัศกึษาชัน้ปี 2 รหสันกัศกึษา 6312203 
จ านวน 15 คน เพ่ือพฒันาใหน้กัศกึษาได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ดังนี้

PLO1 ไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการ และประสานงานกับเพื่อนร่วมงานได้
PLO2 ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงร่วมกัน
PLO3 ตระหนักถึงส่วนรวม และอาสาเข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย และสังคมชุมชน



3. รหสัวิชา 2534306U รายวิชาเทคนิคการใหก้ารศกึษาแก่ชมุชน นกัศกึษาชัน้ปี 3 รหสันกัศกึษา 
6212203 จ านวน 12 คน เพ่ือพฒันาใหน้กัศกึษาไดผ้ลลพัธก์ารเรยีนรูท่ี้คาดหวงัของหลกัสตูร ดงันี ้

PLO1 ไม่คดัลอกผลงานทางวิชาการ และประสานงานกบัเพื่อนรว่มงานได้
PLO2 ตรงตอ่เวลา และปฏิบตัิตามกฎระเบียบและขอ้ตกลงรว่มกนั
PLO3 ตระหนกัถึงสว่นรวม และอาสาเขา้รว่มกิจกรรมของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลยั และ

สงัคมชมุชน
PLO8 ท างานบรกิารชมุชน สื่อสารองคก์รและสรา้งความรว่มมือระหวา่งองคก์รได้
PLO9 สรา้งทีมและแสดงความเป็นผูน้  าดา้นการพฒันาสงัคมได้
PLO10 ท างานท่ีไดร้บัมอบหมายส าเรจ็
PLO11 วางแผนและพฒันาตนเองตามวิชาชีพได้





ประเด็น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
“มัคคุเทศก์ชุมชน วดัอรญัญิกาวาสน์ หมูท่ี่ ๓ บา้นท่าไมแ้ดง” และรับชมสื่อวิดิทัศน์
โดย  นายบญุเกิด เน่ืองเกิด (ผูใ้หญ่บา้นหมูท่ี่ ๓ บา้นทา่ไมแ้ดง)



ประเด็น การท่องเท่ียวโดยชุมชน
“มคัคุเทศกชุ์มชน วดัป่าสมเดจ็ชยัรังสีนวโรปการ

หมู่ท่ี ๘ บา้นท่าไมแ้ดง”
โดย นางรัญญา พงษเ์สือ (ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี ๘

บา้นท่าไมแ้ดง)
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เกิดศูนย์เรียนรู้ “จิ้งหรีด” 
จ านวน 3 หมู่บ้าน บูรณาการกับ 
(มัคคุเทศก์การท่องเที่ยวชุมชน)



สร้างอาชีพใหม่
เพาะเห็ดสายพันธุ์ฮังการี

ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง





นายจ าลอง เกษมญาติ
ผู้ให้ความรู้ประจ าศูนย์การเลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ 6

นางพยอม มิเล

ผู้ให้ความรู้ประจ าศูนย์การเลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ 5

นางปรานอม แช่โชติ

ผู้ให้ความรู้ประจ าศูนย์การเลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ 4

มัคคุเทศก์ชุมชน “จิ้งหรีด” การท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน 





น้ าพริก “จิ้งหรีด” 



ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
มิติด้านเศรษฐกิจ

ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีในการสร้างสินค้าชุมชน

1. มีรายได้ของชุมชน/กลุ่มอาชีพใหม่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7

2. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

3. มีโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน จ านวน 1 โปรแกรม



มิติด้านการศึกษา

มีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
ทางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน มี
แหล่งเรียนรู้สารสนเทศเว็บไซต์
เพื่อแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ และสถานที่ 
ที่มีความโดดเด่นในชุมชน

ผลบูรณาการเกิดการเปลี่ยนแปลง....ยั่งยืน

มิติด้านสังคม

การร่วมอบรมในกิจกรรม คนใน
ชุมชนได้รับแนวคิดใหม่ใหม่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ระหว่างเกษตรกรเจ้าหน้าที่ผู้น า
ชุมชนและหน่วยงานต่างมีภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ 
จ านวน 3 เครือข่าย

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนโดยมีแนวคิดปรัชญา
สะกิดพอเพียงเป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้ประชาชนในพื้นที่มี
ชีวิตที่ดีขึ้น

มิติด้านอื่นๆ

ความร่วมมือของคณาจารย์ 
นักศึกษาประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ร่วมมือกันเพื่การพัฒนาที่
เกิดขึ้นในชุมชน



“ค้นพบ” ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ

1. ผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการในพื้นที่ร่วมตั้ง คณะกรรมการกลุ่ม ทุกกิจกรรที่
ด าเนินการ 4 กิจกรรมหลักแบบผนึกก าลัง
2. ความเข้าใจในเป้าหมายที่ชัดเจน แก้ปัญไขหาอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
3. โครงสร้างท างานเป็นทีมคล่องตัว ทันเหตุการณ์ มีทรัพยากรที่เพียงพอ
เพียงพอ
4. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สื่อสารอย่างเข้าใจง่าย
5. เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ในระดับต าบล / ชุมชน / กลุ่มอาชีพ



การสร้างความรู้



การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 
ระดับรายวิชา ประจ าภาคเรียนที่ 2 /2564

วิชาวัฒนธรรมชุมชน ปี 2 – วิชาเทคนิคการให้การศึกษาแก่ชมุชน ปี 3



การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 
ระดับรายวิชา ประจ าภาคเรียนที่ 2 /2564

วิชากระบวนการพัฒนาสังคม ปี 1



อ านาจทางการเมือง / นโยบาย



การเคลื่อนไหวทางสังคม



เราจะไม่เอา “จิ้งหรีด” ไปให้ชุมชน 
แต่จะพาชุมชนเรียนรู้วิธีการเลี้ยง “จิ้งหรีด” 





โอกาสทางอาชีพหรือโอกาสการไดท้ างาน
(ตวัอยา่ง เช่น จ านวนนกัศึกษาท่ีไดง้านท า/แนวโนม้ของ
โอกาสในการท างานจากการจดัการเรียนรู้แบบ WIL)

ไดบ้กัทึกความร่วมมือการส่งเสริมและสนบัสนุนศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลลานดอกไมร้ะหวา่ง
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้
 ส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองก าแพงเพชร
 ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอเมืองก าแพงเพชร
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลท่าไมแ้ดง
 ขอ้ 3 ร่วมกนัพฒันานกัศึกษาในหลกัสูตรการพฒันาสงัคม
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดา้นการเรียนการสอน งานวจิยั
และบริการวชิาการ ใหน้กัศึกษามีทกัษะวชิาชีพการพฒันาชุมชน
และการพฒันาสงัคม



ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ University as Marketplace 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

Work Integrated Learning: WIL กระบวนการและเทคนิคการท างานพฒันาสังคม ช้ัน ปี 1



Work Integrated Learning: WIL
กระบวนการและเทคนิคการ
ท างานพฒันาสงัคม 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ 
สู่อัตลักษณ์ร่ วมสมัย วันที่  28-30 ธันวาคม พ .ศ.  2564                      
เวลา 8.30 –17.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านแม่พืช      
ต าบลคลองลานพฒันา อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร 
รหัสวิชา 2532902 รายวิชา กระบวนการและเทคนิคการ
ท างานพฒันาสงัคม นกัศึกษาชัน้ปี 1 รหสันกัศึกษา 6412203
จ านวน 31 คน 



ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLO1 ไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการ และประสานงานกับเพื่อนร่วมงานได้
PLO2 ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงร่วมกัน
PLO3 ตระหนักถึงส่วนรวมและอาสาเข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชา 
คณะ มหาวิทยาลัย และสังคมชุมชน
PLO8 ท างานบริการชุมชน สื่อสารองค์กรและสร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์กรได้



ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้    
1. การสร้างความสัมพันธ์กับคนต่างวัย (different aged relationship)
2. การคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ (creative and systematic thinking)
3. การวางแผนและจัดการ (planning and management)



ผลการส ารวจข้อมูลปัญหา
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ University as Marketplace 

1. ยังไม่มี รูปแบบผลิตตภัณฑ์ 
ตามแบบมาตรฐานสากล

2. ช่องทางการจ าหน่ายยังไม่
หลากหลาย ยังเป็นกลุ่มลูกค้ายัง
เป็นชนเผ่าลาหู่

3. การประชาสัมพันธ์ยังไม่
ครอบคลุมตามสังคมวิถีใหม่

4. มาตรฐานเดิม 1 ดาว 



ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ University as Marketplace 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. พัฒนารูปแบบผลิตตภัณฑ์ 
ตามแบบมาตรฐานสากล

2. เพิ่มช่องทางการจ าหน่าย
ให้หลากหลาย เพิ่มคนไทยพื้นราบ

3. การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม
ตามสังคมวิถีใหม่ “ออนไลน์”

4. เตรียมผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสู่ 2 
ดาว 

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



1. พัฒนารูปแบบผลิตตภัณฑ์ให้มีการแสดงข้อความ
ครบถ้วน และมีขนาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
ตามมารฐานสากล

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารออกแบบผลติภณัฑ์กระเป๋าลาหู่ 
สู่อัตลักษณ์ร่วมสมยั

• วันพุธที่ 28-30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-17.00 น. 
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านแมพ่ืช ต าบลคลองลานพัฒนา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร

• วิทยากรโดย นางกลอยใจ คชฤทธิ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จ่าแกะ 
และคณาจารย์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์



การยกระดบัผลิตภณัฑชุ์มชน



มอบเครื่องจักรเย็บผา้อุตสาหกรรม ในราคา 15,000 บาท เพื่อใช้ในการเย็บกระเป๋าลาหู่



การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน



2. การพัฒนา หรือเพิ่มข้อมูลให้ทันสมัยเว็บไซต์
และสื่อประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ
https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=426

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=426


เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายให้หลากหลาย 
เพิ่มลูกค้าคนไทยพื้นราบ 

ตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)



3. การประชาสัมพนัธ์
ให้ครอบคลุมตามสังคม
วถิีใหม่ “ออนไลน์”
การประชาสัมพนัธ์ใน
เพจ ผลติภัณฑ์หัต
กรรมชาวเขา

จังหวดัก าแพงเพชร



3. การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม
ตามสังคมวิถีใหม่ “ออนไลน์”

• ลงประชาสัมพันธ์ 
ในเพจ KPRU OTOP

• https://www.facebook.com/10
3846907853999/posts/4926841
25636940/?d=n



4. เตรียมผลิตภัณฑ์
สู่มาตรฐานสู่ 2 ดาว 



4. เตรียมผลติภณัฑ์
สู่มาตรฐานสู่ 2 ดาว



4. การจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการ การเรียนรู้กับการ
ท างาน (Work-Integrated 
Learning : WIL) รหัสวิชา  
2532902 รายวิชา กระบวนการ
และเทคนิคการท างานพัฒนา
สังคม นักศึกษาชั้นปี 1 รหัส
นักศึกษา 6412203 โปรแกรม
วิชาการพัฒนาสังคม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.1 ปัจจัยน าเข้า

หลักสูตรการพัฒนาสังคม ได้ปรับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนรู้
กับการท างานในสถาบันอุดมศึกษาตามปัจจัยสู่ความส าเร็จทั้ง 6 ด้าน
1. ด้านหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบด้วยด้านวิชาการ ด้าน
วิชาชีพ และด้านปฏิบัติการ 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย เน้นสมรรถนะ อาชีพในการฝึก
ปฏิบัติงานจริงในแต่ละอาชีพ เลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับสมรรถนะอาชีพการพัฒนาชุมชน สังคม 
3. ด้านผู้เรียน ประกอบด้วยได้การก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนในรหัสวิชา  
2532902

รายวิชา กระบวนการและเทคนิคการท างานพัฒนาสังคม นักศึกษาชั้นปี 1 
รหัสนักศึกษา 6412203 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์



4.1 ปัจจัยน าเข้า
(ต่อ)

4. ดา้นผูส้อน ประกอบดว้ย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โอกามา  จ่าแกะ 

มปีระสบการณใ์นอาชพีการพฒันาชมุชนจรงิก่อนท าการสอนหลกัสูตรการพฒันา

สงัคม มทีกัษะในการถ่ายทอด / สือ่สาร / การจดัการช ัน้เรยีน และการประเมนิ

ผูเ้รยีน

5. ดา้นผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นทีสู่ง จงัหวดั

ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลคลองลานพฒันา มรีะบบการฝึกอาชพีทีเ่ป็นมาตรฐาน 

มรีะบบการฝึกทีเ่นน้สมรรถนะอาชพี และมกีารประเมนิผลของการฝึกตามหลกัสูตร 

6. ดา้นการเงนิ ประกอบดว้ย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มกีารจดัสรร

เงนิงบประมาณที ่เพยีงพอตามตน้ทนุการผลติในแต่ละอาชพี 



หลกัสูตรการพฒันาสงัคมไดท้  าหนา้ที่

วางแผนและบรหิารจดัการเรยีน การ

สอน สถานประกอบการ 

(ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นทีสู่ง 

จงัหวดัก าแพงเพชร) 

มหีนา้ที ่ส่งเสรมิใหค้วามร่วมมอืกบัสถานศึกษในการ

จดัการเรยีนการสอน และการฝึก ส่วนสมาคมวชิาชีพ 

(หน่วยงานการพฒันาสงัคม และพฒันาชมุชน) 

ไดก้ าหนด เกณฑม์าตรฐานในการประกอบอาชพี

การพฒันาสงัคม ชมุชน



4.2 กระบวนการ

หลักสูตรการพัฒนาสังคม เลือกรายวิชากระบวนการพัฒนาสังคม ด าเนินการดังนี้
1) เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสม 
2) เรียนทฤษฎีจนจบก่อน จึงจะเริ่มปฏิบัติงาน 
3) องค์กรวิชาชีพมีส่วนจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการบูรณาการ
กับโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP



4.3 ผลที่ได้รับจาก
การจัดกิจกรรม

- นกัศกึษาไดท้  างานจรงิในวิชาชีพการพฒันาสงัคมท่ีเรยีนมาโดยตรงสามารถ
สามารถท าเครือ่งมือและสมัภาษณผ์ลิตภณัฑก์ระเป๋าลาหู่ และเกา้อีห้วายได้

- นกัศกึษาไดส้รรถนะตามอาชีพ และประโยชนต์่อการพฒันาสงัคม ชมุชน ทอ้งถ่ิน
- การประกอบอาชีพอิสระ การสรา้งเพจการตลาดออนไลน ์(Digital Marketing) การ
เพ่ิมยอดขายออนไลนด์ว้ยการท าโฆษณา Facebook

- 4 การประกอบอาชีพอิสระ มีความรูเ้ก่ียวกบัออกแบบและแปรรูปผลิตภณัฑ์
กระเป๋าลาหู่ สูอ่ตัลกัษณร์ว่มสมยั และผลิตภณัฑก์ระเป๋าลาหู่ และการวางแผนกล
ยทุธท์างการตลาดระหวา่งประเทศ 

- ทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิต ดงันี ้   
1. การสรา้งความสมัพนัธก์บัคนตา่งวยั (different aged relationship)
2. การคิดเชิงระบบและสรา้งสรรค ์(creative and systematic thinking)
3. การวางแผนและจดัการ (planning and management)

https://www.svtraining.net/category/13/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3digital-maketing-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2facebook%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0google-adwords%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94


เชิงปริมาณ

1. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์
2. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นจากเกณฑ์ความยากจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และมีภูมิคุ้มกันในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปถ่ายทอดให้แก่
ประชาชนที่มีความยากจนในแต่ละท้องถิ่นได้
3. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท เพ่ิมขึ้นเป็น 8,000 บาท (จ าหน่ายสินค้ากระเป๋าลาหู่ให้ญาติที่อยู่
ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย และจากการขายสินค้าออนไลน์)



เชิงคุณภาพ

1. มีการเตรียมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานที่สูงกว่าเดิม
2. ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามีกิจกรรมการวิจัยที่บูรณา
การองค์ความรู้ จ านวน 1 หลักสูตร (หลักสูตรการพัฒนาสังคม โดยการการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ การ
เรียนรู้กับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) รหัสวิชา 2532902 วิชา กระบวนการและเทคนิคการ
ท างานพัฒนาสังคม นักศึกษาชั้นปี 1
3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมมากขึ้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 50 คน โดยบูรณา
การงานวิจัยยกระดับสินค้าชุมชน OTOP กับการเรียนการสอนกระบวนการและเทคนิคการท างานพัฒนาสังคม กลุ่ม
หัตถกรรมกระเป๋าลาหู่ ต าบลคลองร่วมโครงการ จ านวน 20 คน และนักศึกษาการพัฒนาสังคมปีที่ 1 จ านวน 31 คน



ภาพข่าวท้องถิ่น และสามารถศึกษาข้อมูลจากเว็ปไซต์ข่าวและคริปเสียง ดังนี้
https://www.facebook.com/Tipcable/posts/4492624237527095
https://saymathai.com/post/1213?fbclid=IwAR3RPGBUCQIQRCdkFCij60c0tsiLn-
pq3zEZIBt_lbRC4WdVVeqRS2KjdcM

https://www.facebook.com/Tipcable/posts/4492624237527095
https://saymathai.com/post/1213?fbclid=IwAR3RPGBUCQIQRCdkFCij60c0tsiLn-pq3zEZIBt_lbRC4WdVVeqRS2KjdcM


การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน “เปิดตลาดออนไลน์และออฟไลน”์ สู่ตลาดอาเซียน
ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร”

ผศ.ดร. โอกามา จ่าแกะ
สาขาการพัฒนาสังคม

อ.อิสสราพร กล่อมกล่ านุ่ม
สาขาการพัฒนาสังคม

อ.วิยุดา  ทิพย์วิเศษ
สาขาภาษาไทย

อ.สุทธีรา  ค าบุญเรือง
สาขาภาษาไทย

เพ่ือสนบัสนนุการทอ่งเท่ียวชมุชนเชิงธรรมชาติและวฒันธรรม  

สูถ่นนสายวฒันธรรมอ าเภอคลองลาน

อ.ดร.รัษฎากร  วินิจกุล
สาขารัฐประศาสนศาสตร์



การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน “เปิดตลาดออนไลน์และออฟไลน์” สู่ตลาดอาเซียน
ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร”

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน
(Work Integrated Learning: WIL)

รายวิชาเทคนิคการใหก้ารศกึษาแก่ชมุชน นกัศกึษาชัน้ปี 3



3. รหสัวิชา 2534306U รายวิชาเทคนิคการใหก้ารศกึษาแก่ชมุชน 
นกัศกึษาชัน้ปี 3 รหสันกัศกึษา 6212203 จ านวน 12 คน 
เพ่ือพฒันาใหน้กัศกึษาได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

 PLO1 ไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการ และประสานงานกับเพื่อนร่วมงานได้

 PLO2 ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงร่วมกัน

 PLO3 ตระหนักถึงส่วนรวม และอาสาเข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย และสังคมชุมชน

 PLO8 ท างานบริการชุมชน สื่อสารองค์กรและสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรได้

 PLO9 สรา้งทีมและแสดงความเป็นผูน้  าดา้นการพฒันาสงัคมได้

 PLO10 ท างานท่ีไดร้บัมอบหมายส าเรจ็

 PLO11 วางแผนและพฒันาตนเองตามวิชาชีพได้









• ปฏิบัติการร่วมกับเทศบาลต าบล
คลองลานพัฒนา

• ปฏิบัติการเพิ่มยอดขายออนไลน์
ด้วยการท าโฆษณา Facebook

• ปฏิบัติการร่วมกับศูนย์พัฒนา
ราษฎรบนพื้นที่สูง

• ปฏิบัติการร่วมกับชุมชนเขต
เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา

https://www.svtraining.net/category/13/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3digital-maketing-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2facebook%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0google-adwords%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94


ทฤษฎีสามเหล่ียมเขยือ้นภเูขา สรา้งจดุเปลี่ยนพฒันา
ประเทศไทย (นายแพทยป์ระเวศ วะสี) ราษฎรอาวโุส 
ชีป้ระเทศไทยมีภมูิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ท่ีสดุในโลก

• https://www.facebook.com/Tipcable/posts/4492624237527095

• https://saymathai.com/post/1213?fbclid=IwAR3RPGBUCQIQRC
dkFCij60c0tsiLn-pq3zEZIBt_lbRC4WdVVeqRS2KjdcM

https://www.facebook.com/Tipcable/posts/4492624237527095


• ปฏิบัติการเพิ่มยอดขาย
ออนไลน์ด้วยการท า
โฆษณา Facebook

• นักศึกษาปฏิบัติการร่วมกับ
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่
สูง

• นักศึกษาปฏิบัติการร่วมกับ
เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา

• นักศึกษาปฏิบัติการร่วมกับ
ชุมชนเขตเทศบาลต าบล
คลองลานพัฒนา

https://www.svtraining.net/category/13/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3digital-maketing-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2facebook%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0google-adwords%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94


การเตรียมตลาดออฟไลน์
เพื่อสนับสนุนการทอ่งเที่ยวชุมชนเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  

สู่ถนนสายวัฒนธรรมอ าเภอคลองลาน



การเตรียมตลาดออฟไลน์ (นักศึกษาเตรียมข้อมูลออนไลน)์
เพื่อสนับสนุนการทอ่งเที่ยวชุมชนเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  

สู่ถนนสายวัฒนธรรมอ าเภอคลองลาน



ลงพื้นท่ีเกบ็ขอ้มูล

- เพื่อเตรยีมความพรอ้มการตลาด
ออนไลน ์(Digital Marketing)

- เพื่อน ารูปลงเพจ



ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูล

เพือ่เตรยีมความพรอ้ม

การตลาดออนไลน์ 

(Digital Marketing)



นางสาวอรญัญา เดชมโนมยั 
รองนายกเทศมนตรตี  าบลคลองลานพฒันา 
รว่มกบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 สาย A พฒันาชมุชน

• สาธิตการตลาดออนไลน ์(Digital 
Marketing) การเพ่ิมยอดขาย
ออนไลนด์ว้ยการท าโฆษณา 
Facebook “ผลิตภณัฑม์ะพรา้ว
สกดัเย็น ลกูประคบสมนุไพร สบู่
ออมสินไมไ้ผ่ และขนมของกลุม่คน
ไทยพืน้ราบ ของหมูท่ี่ 8 บา้นแปลงสี่ 
- แม่พืช ”

https://www.svtraining.net/category/13/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3digital-maketing-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2facebook%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0google-adwords%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94


นางมาลยั เกตุสุวรรณ์
(ประธานกลุ่มพรมเช็ดเทา้อเนกประสงค)์
รว่มกบัคณาจารย ์และนกัศษึาปี 3



นางสาวภัทร์ปรียา  โชคชัย
(ฝ่ายการตลาดกลุม่หตัถกรรมเครื่องเงินชาวเขา)



นางเหมยเซ็ง อยูสุ่ภาพ
(ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมชุดชาวเขา ชนเผา่เม่ียน)



นายตอง  แซ่ซี (ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์เก้าอี้หวาย ลาหู)่ 



นางสาวไฮ แซ่ศิล
(ประธานกลุ่มท ากระเป๋า - ย่ามลาหู)่



รายวิชา เทคนิคการใหก้ารศึกษาแก่
ชุมชน นกัศึกษาชั้นปี 3 
รหสันกัศึกษา 6212203
โปรแกรมวชิาการพฒันาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
การเรียนรู้กบัการท างาน

(Work-Integrated 
Learning : WIL) 



เชิงปริมาณ

1. แหล่งเรียนรู้ของชุมชน https://huso.kpur.ac.th/- / จ านวน 1 เว็บไซต์
เพจผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชาวเขา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร
2. แหล่งเรียนรู้ของชุมชน จ านวน 1 เพจ 
3. ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูง จ านวน 4 ชนเผ่า อาทิ ผลิตภัณฑ์
เก้าอี้หวาย  ผลิตภัณฑ์ชุดกะเหรี่ยง ผลิตภัณฑ์การจักสานชุดกะเหรี่ยง  
ผลิตภัณฑเ์ครื่องเงินชาวเชาวและร้านจ าหน่ายเครื่องเงินชาวเขา ผลิตภัณฑ์
มีดมง้ และผลิตภัณฑ์ชุดประจ าเผ่าม้ง เมี่ยน กะเหรี่ยง และลาหู่ ชุมชนมีรายได้
เพิ่มข้ึนจากเดิม 10,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 15,000 บาท
4. มีภาคีเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ ความร่วมมือการยกระดับเศรษฐกิจ 
จ านวน 1 เครือข่าย
5. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชาวเขา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

https://huso.kpur.ac.th/-%20/%20%20จำนวน


เชิงคุณภาพ

1. มีกิจกรรมการวิจัยที่บูรณาการองค์ความรู้ จ านวน 2 หลักสูตร บูรณาการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์รายวิชาเทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน  รายวิชาการ
สร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่น และบูรณาการยกระดับ กับการ
เรียนการสอนรายวิชาการอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม สาขาวิชาภาษาไทย     

2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมมาก
ขึ้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 50 คน โดยการเปิดตลาดออนไลน์และออฟไลน์ถนน
สายวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ เทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน ต าบล
คลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 50 คน 



ภาพข่าวท้องถิ่น และสามารถศึกษาข้อมลู
กิจกรรมจากเว็ปไซต์ข่าว
(https://saymathai.com/post/1213?fbc
lid=IwAR0s2BsS0gna3XobiUJjOBRMvF
mO6iyRM45zfu4uED2MdmcIDgNxGJEF
Ct0#.Yi2A6qgB9N4.facebook)

file:///D:/0%201S%20งานคณะ%20มหาลัย%202564/1.%20แก้ปัญหาคนจน%20รอง%20ลุงแดง%20%202565/1.%20รายงานงบประมาณ%20รอบ%209%20เดือน/(https:/saymathai.com/post/1213%3ffbclid=IwAR0s2BsS0gna3XobiUJjOBRMvFmO6iyRM45zfu4uED2MdmcIDgNxGJEFCt0


ภาพข่าวท้องถิ่น และสามารถศึกษาข้อมูล
จากเว็ปไซต์ข่าว
(https://saymathai.com/post/1213?fbclid=I
wAR0s2BsS0gna3XobiUJjOBRMvFmO6iyRM4
5zfu4uED2MdmcIDgNxGJEFCt0#.Yi2A6qgB9
N4.facebook)

file:///D:/0%201S%20งานคณะ%20มหาลัย%202564/1.%20แก้ปัญหาคนจน%20รอง%20ลุงแดง%20%202565/1.%20รายงานงบประมาณ%20รอบ%209%20เดือน/(https:/saymathai.com/post/1213%3ffbclid=IwAR0s2BsS0gna3XobiUJjOBRMvFmO6iyRM45zfu4uED2MdmcIDgNxGJEFCt0


จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดตลาดออนไลน์
และออฟไลน์ถนนสายวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีเปิดตลาดออนไลน์
และออฟไลน์สู่ถนนสายวัฒนธรรม การเพ่ิมยอดขาย

ออนไลน์ด้วยระบบเพจสินค้ากลุ่มชาติพันธุ์ ในระหว่าง
วันที่ 10 – 12 เมษายน 2565 

ณ เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร



ย้อนฟังคริปเสียงข่าวท้องถิ่น จาก
https://www.facebook.com/10
0003199351709/videos/224424
5059064521


