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โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา  

รายวิชานี้ครอบคลุมความรู้โดยภาพรวมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เน้นการเรียนรู้ค าศัพท์และ
ส านวนที่ใช้ในบริบทของการท่องเที่ยว  

An overview of tourism industry with an emphasis on vocabulary and expressions used in 
tourism contexts 
 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจความหมายของค าศัพท์ ส านวน ที่ใช้สื่อสารในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 
      2. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือปฏิบัติงานในงาน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ 
 
ด้านเนื้อหารายวิชา 

1. ครอบคลุมทักษะการสื่อสารและหลักการทางภาษาที่ถูกต้อง ค าศัพท์เฉพาะด้าน 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การให้บริการด้านการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ  

2. มีความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ และความต้องการของนักท่องเที่ยวใน 
ปัจจุบัน  

3. บูรณาการความรู้ศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น  
 
ดา้นการจัดการเรียนการสอน  

1. การเรียนการสอนแบบ Active Learning และการเรียนการสอนด้วยเทคนิค ESA (Engage – 
Study – Activate) ในชั้นเรียน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ฝึกปฏิบัติจริงอยู่เสมอ เพ่ือเข้าใจใน
เนื้อหาได้ง่าย และให้เกิดความเคยชินและปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น  

2. จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างขวางทั้งจาก
ความรู้ในชั้นเรียนและจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ เทคโนโลยีสื่อสาร ทักษะ
ด้านการเรียนรู้การใช้ชีวิต ทักษะด้านสังคม และทักษะการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการมอบหมาย ให้
ศึกษาค้นคว้าด้ววตนเอง จัดท ารายงาน การน าเสนองานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การถ่ายคลิปวิดิโอ 



การน าเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยโปรแกรม Power Point และการลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือส ารวจข้อมูล รวบรวม และ
วิเคราะห์เพื่อสรุปผลจากการเก็บข้อมูล  

3. จัดการเรียนการสอนแบบ WIL เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน โดยมอบหมาย
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ปฏิบัติงานจริง จากการเข้าร่วม โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 

ระยะเวลาในการท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
 เนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤาเพ่ือการท่องเที่ยว ก าหนดให้เป็นวิชาบรรยาย ไม่มีภาคปฏิบัติ ประกอบ
กันในภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษามีเรียน 6 รายวิชา ซึ่งไม่อ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนแบบ WIL อย่างเต็ม
รูปแบบ อาจารย์ผู้สอนจึงก าหนดให้นักศึกษา เริ่มท างานจริงตั้งแต่เดือน มีนาคม – มิถุนายน 2564 โดยนักศึกษา
ตกลงที่จะได้รับผลการเรียน I ก่อน เพ่ือให้ขั้นตอนการส่งผลการเรียนของอาจารย์ไม่มีปัญหา  
 
หน่วยงานและองค์กรที่ร่วมปฏิบัติงาน 

นักศึกษาทุกคนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยการท างานร่วมกับ
องค์กรชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลต าบลนครชุม กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดย้อนยุคบ้านนครชุม 
และจ.ก าแพงเพชร และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร นอกจากนี้ 
ยังร่วมประสานการท างานกับอาจารย์ประจ ารายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ บุคลากรหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน 
 
ลักษณะการท างาน 
 การท างานจะเป็นการท า Project หรือจัดท าโครงการภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน ที่
ก าหนดให้มีพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและบูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือให้นักศึกษาได้
มีโอกาสในการท างานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และเพ่ือให้มีความสะดวกต่อการลงพ้ืนที่ 
และท างานร่วมกับองค์กรชุมชน คณะอาจารย์และนักศึกษาจึงร่วมกันตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ต าบลนครชุม  
  
เป้าหมายในการท างานของนักศึกษา  

 เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและคุณลักษณะบัณฑิตของการเป็น
บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จึงได้ก าหนดเป้าหมายในการท างานและวัตถุประสงค์ 
ในการท าโครงการ ดังนี้  

 (๑) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสืบทอดประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและ
โบราณสถานให้คงอยู่ 
(๒) เพ่ือส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม อาหาร ประเพณี ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 
 (๓) เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านนครชุมให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
(๕) เพ่ือส่งเสริมการตลาดและช่องทางการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน 

 



ปฏิทินการการท างานของนักศึกษา 

มีนาคม – พฤษภาคม  2563 

1. นักศึกษาและอาจารย์ลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหา ความต้องการอขงชุมชน รวมถึง การรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้าน
แหล่งท่องเที่ยว อาหาร วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนนครชุม 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของชุมชน รวมถึง การรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านแหล่งท่องเที่ยว 
อาหาร วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนนครชุม 

กรกฏาคม 2563 

3. นักศึกษาน าเสนอโครงการย่อยต่อคณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และคณะกรรมการจากธนาคารออมสิน ภาค 7 และสาขาก าแพงเพชร 

4.ประชุมหารือร่วมกับองค์กร/ชุมชน ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ การด าเนินงานและลักษณะกิจกรรม  มี
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ปลัด นักพัฒนาชุมชน สมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 อาจารย์
และนักศึกษา จ านวน 20 คน ณ ห้องประชุมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครชุม 

ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 

5. ประสานหน่วยงานและองค์กรชุมชนเพ่ือขอลงพื้นที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในทุกมิติ เช่น สัมภาษณ์ เก็บ
แบบสอบถาม บันทึกภาพ วิดิโอ ลงพ้ืนที่ท างานร่วมกับชุมขน เพ่ือรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ ที่มาของชุมชน 
อาหารพื้นบ้าน ประเพณี การแสดง สถานที่พัก รวมถึงข้อมูลที่สามารถติดต่อหัวหน้าองค์กรชุมชน นักปราชญ์ 
และมัคคุเทศก์น าชมสถานที่และให้ความรู้ต่าง ๆ 

มีนาคม – พฤษภาคม 2564 

6. นักศึกษาก าหนดภาระงานและมอบหมายงานตามหน้าที่ภายในทีม อาทิ ฝ่ายเทคโนโลยี ฝ่ายเอกสารและ
การแปล ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายการเงิน เลขานุการ สวัสดิการ  โดยก าหนดแกนน าหลักในการประสานงาน
หลักกับอาจารย์ที่ปรึกษา ก ากับ และติดตามงานให้เป็นไปตามก าหนด 

7. ก าหนดปฏิทินการท างาน และเริ่มด าเนินงาน ผลิตชิ้นงาน ได้แก่ เรียบเรียงข้อมูล จัดท าเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ออกแบบบิลบอร์ดขาตั้ง ออกแบบแผ่นพับ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบคิวอาร์โค้ด ถ่ายท าวิดิโอ 
Vlog หนังสั้น VTR  

8. ประสานงานหน่วยงาน ปราชญ์ชุมชน และอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
พิสูจน์อักษร  

 



มิถุนายน – กรกฏาคม 2564 

9. น าเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและชุมชน  

10. น าเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการออมสิน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

11. เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ลงบนพื้นที่สาธารณะ ดังนี้ 

11.1 เผยแพร่วิดีโอบนเว็บไซต์ Youtube เฟสบุค  

11.2 เผยแพร่เว็บไซต์สองภาษาท่ีออกแบบและเชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เว็บไซต์
เทศบาลต าบลนครชุม เว็บไซต์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก าแพงเพขร เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น  

11.3 ติดตั้งบิลบอร์ดขาตั้งสองภาษา ที่มีข้อมูลด้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดย้อนยุค สถานที่พัก 
และข้อมูลอื่นๆ โดยเพิ่มเติมไว้ด้วย QR Code เพ่ือง่ายต่อการดูข้อมูลเพิ่มเตม โดยจัดท าไว้ 3 ชิ้น ติดตั้งบริเวณ 
สถานีขนส่ง วัดพระบรมธาตุนครชุม และบริเวณจัดตลาดย้อนยุคนครชุม  

 
กระบวนการท างานหลักของนักศึกษาต่อการเสริมสร้างและพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย 

 
ประเภทของการพัฒนา (1) การพัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์/บริการ 
(2) การพัฒนาและปรับปรุง

การผลิตภัณฑ์/บริการ 
(3)ช่องทางการตลาด 
(online-offline) 

ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต เพื่อส่งเสริม 
การท่องเที่ยวชุมชน 

1.ออกแบบบิลบอร์ดขาตั้ง
สองภาษาประกอบด้วย
ข้อมูล อาหารท้องถิ่น 
สถานที่ท่องเที่ยว ส าคัญของ
ชุมชนนครชุม 

2. ออกแบบเว็บไซต์สอง
ภาษาชุมชนบ้านนครชุม 

3. จัดท าวิดิโอ Vlog และ 
VTR โปรโมทบ้านนครชุม
และจังหวัดก าแพงเพชรให้
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  

1.ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม 
สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ 
น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุป
ข้อมูลเชิงสถิติ ได้แก่ ข้อมูล
ด้าน การรับรู้ของคนใน
ชุมชน และนักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
ของบ้านนครชุม และ
แบบสอบถามข้อมูลการซื้อ
สินค้าตลาดย้อนยุคนครชุม 
รวมถึงสถิติจ านวนผู้มา
ตลาดย้อนยุคนครชุม 

- เผยแพร่วิดีโอบนเว็บไซต์ 
Youtube เฟสบุค  

- เผยแพร่เว็บไซต์สอง
ภาษาท่ีออกแบบและ
เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง อาทิ เว็บไซต์
เทศบาลต าบลนครชุม 
เว็บไซต์ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดก าแพงเพขร 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ 
เป็นต้น  

- ติดตั้งบิลบอร์ดขาตั้งสอง
ภาษา ที่มีข้อมูลด้าน
อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว 



4.จัดท าแผ่นพับสองภาษา
ส าหรับแจกจ่ายหรือมอบให้
ผู้มาเยือน 

ตลาดย้อนยุค สถานที่พัก 
และข้อมูลอื่นๆ โดย
เพ่ิมเติมไว้ด้วย QR Code 
เพ่ือง่ายต่อการดูข้อมูลเพ่ิม
เตม โดยจัดท าไว้ 3 ชิ้น 
ติดตั้งบริเวณ สถานีขนส่ง 
วัดพระบรมธาตุนครชุม 
และบริเวณจัดตลาดย้อน
ยุคนครชุม  

ด้านการอนุรักษ์และ
สืบทอด 
ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาและวิถึ
ชีวิตของคนนครชุม 

 

 ท าหนังสั้นและวิดิโอสอง
ภาษาเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถึ
ชีวิตของคนนครชุมให้เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวางลงบน
เว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดีย
ต่าง ๆ อาทิ เฟสบุ๊ค 
youtube 

- เผยแพร่วิดีโอบนเว็บไซต์ 
Youtube เฟสบุค  

และ QR Code บน
บิลบอร์ดขาตั้ง 

 

การท างานบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ระหว่าง กลุ่มองค์กรชุมชน และหน่วยงานต่างๆ  

ที ่ หน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน การท างานบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
อะไรบ้าง 

1 กลุ่มองค์กรชุมชน 
 

ชื่อกลุ่มชุมชน  
-ตลาดย้อนยุคนครชุม 
-ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
นครชุม 

1.ติดต่อประสานงานเพ่ือขอข้อมูล นัดหมาย 
เพ่ือขอสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล ถ่ายภาพ ถ่าย
ท าวิดิโอรวมถึงมีการประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและ
สมาชิกองค์กร 
2.ลงพื้นที่ช่วยเหลืองานหรือร่วมกิจกรรม
ขององค์กรชุมชน อาทิ งานพิธีพลียาใบ
ขี้เหล็ก 



 

2 หน่วยงานภาครัฐ ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบล
นครชุม  

 
 

เป็นหน่วยงานหลักในการท างานร่วมกันกับ
ทีมนักศึกษาและอาจารย์ โดยการ
ประสานงานบูรณาการการท างานในพ้ืนที่ 
การเข้าถึงข้อมูลและชุมชน รวมถึง
หน่วยงานได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางการท างาน 
การติดต่อบุคคลและสถานที่ต่างๆ การ
ออกแบบสื่อ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ท างานร่วมกับเทศบาลและขุมชน เช่น 
ร่วมกับอสม.ในการาตรวจวัดอุณหภูมิ คัด
กรองประชาชนที่มาเที่ยวตลาดย้อนยุคนคร
ชุม  

3 ธนาคารออมสิน 
 

สังกัดภาค 7 สาขาอุตรดิตถ์ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการ ตลอดจนนโยบายและแนว
ปฏิบัติ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะท างาน
โครงการของธนาคารออมสิน ตลอดจนด้าน
การให้ค าแนะน าเสนอแนะมายังทีม
นักศึกษา และอาจารย์ถึงแนวทางและความ
เป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม  

4 สถาบันอุดมศึกษา 
 

ช   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

หน่วยงานมหาวิทยาล้ยฯ ให้การสนับสนุน
ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการ
ประสานงาน เข่าร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
แนวทางการด าเนินงานและกิจกรรมร่วมกัน 
รวมถึงมหาวิทยาลัยอ านวยความสะดวก
ด้านสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความ
สะดวกในการท างาน นอกจากนี้ยังมี
หน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัยที่ให้การ
สนับสนุนและช่วยเหลือการท างานของ
นักศึกษา ได้แก่  
  -ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
โดยการประสานการท างานร่วมกันด้านการ



บริหารงบประมาณ การจัดเวทีน าเสนอ
ผลงาน การจัดท าและจัดส่งรายงาน  
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย
การประสานด้านเทคโนโลยี การถ่ายท าวิดิ
โอ VTR การขอใช้สถานที่ในการท างาน 
- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน UBI 
ประสานการท างานด้านการออกแบบการ
เก็บข้อมูลเพื่อรับทราบปัญหาความต้องกา
ราของชุมชน การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
การต่อยอด รวมถึงสนับสนุนสถานที่ในการ
ท างานให้กับทีมนักศึกษา 

 

ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากการท างาน 

         
ที ่ ด้าน กระบวนการพัฒนา (อธิบาย) 

1 การผลิต 1.มีการลงพื้นที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในทุกมิติ เช่น 
สัมภาษณ์ เก็บแบบสอบถาม บันทึกภาพ วิดิโอ ลงพ้ืนที่
ท างานร่วมกับชุมขน เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ 
ที่มาของชุมชน อาหารพ้ืนบ้าน ประเพณี การแสดง 
สถานที่พัก รวมถึงข้อมูลที่สามารถติดต่อหัวหน้าองค์กร
ชุมชน นักปราชญ์ และมัคคุเทศก์น าชมสถานที่และให้
ความรู้ต่าง ๆ 

2. ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้แก่  

- ออกแบบบิลบอร์ดขาตั้งสองภาษาประกอบด้วยข้อมูล 
อาหารท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว ส าคัญของชุมชนนคร
ชุม 

- เว็บไซต์สองภาษาชุมชนบ้านนครชุม 



- วิดิโอ Vlog และ VTR และหนังสั้น เพื่อโปรโมทบ้าน
นครชุมและจังหวัดก าแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง  

- แผ่นพับสองภาษาส าหรับแจกจ่ายหรือมอบให้ผู้มา
เยือน 

2 การจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าทีมและก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมถึงก าหนดให้มีแกนน า
กลุ่ม เพื่อท าหน้าที่ขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตาม
ก าหนดการและเป้าหมาย และเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้
ประสานงานหลักกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

3 การเงินการบัญชี มีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยสมุดและ Excel 

4 การตลาด เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ได้แก่ เผยแพร่วิดิโอบน
เว็บไซต์ Youtube เฟสบุค  เผยแพร่เว็บไซต์สองภาษาที่
ออกแบบและเชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ เว็บไซต์เทศบาลต าบลนครชุม เว็บไซต์ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดก าแพงเพขร เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ 
เป็นต้น และ ติดตั้งบิลบอร์ดขาตั้งสองภาษา ที่มีข้อมูล
ด้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดย้อนยุค สถานที่พัก 
และข้อมูลอื่นๆ โดยเพิ่มเติมไว้ด้วย QR Code เพ่ือง่าย
ต่อการดูข้อมูลเพิ่มเตม โดยจัดท าไว้ 3 ชิ้น ติดตั้งบริเวณ 
สถานีขนส่ง วัดพระบรมธาตุนครชุม และบริเวณจัด
ตลาดย้อนยุคนครชุม  

 

5 การสร้างนวัตกรรม 1.ออกแบบบิลบอร์ดขาตั้งสองภาษาประกอบด้วยข้อมูล 
อาหารท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว ส าคัญของชุมชนนคร
ชุม 

2. ออกแบบเว็บไซต์สองภาษาชุมชนบ้านนครชุม 

3. จัดท าวิดิโอ Vlog และ VTR โปรโมทบ้านนครชุมและ
จังหวัดก าแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  



4.จัดท าแผ่นพับสองภาษาส าหรับแจกจ่ายหรือมอบให้ผู้
มาเยือน 

7 การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดท าหนังสั้นและวิดิโอสองภาษาเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถึ
ชีวิตของคนครชุมให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางลงบน
เว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ อาทิ เฟสบุ๊ค 
Youtube 

 

ปัญหา-อุปสรรคในการด าเนินงาน และ แนวทางการแก้ไข 

ที ่ ด้าน ปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. การจัดส่งผลการ
เรียน 

ไม่สามารถส่งผลการเรียนตามก าหนดการ
ของมหาวิทยาลัยได ้

ให้ผลการเรียน I และปรับผลการ
เรียนที่สมบูรณ์แล้วหลังเสร็จสิ้น
โครงการ 

2 ด้านการสื่อสาร การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนกับบุคคลในองค์กร
ชุมชนท าให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงาน
เทศบาลฯ เป็นผู้ประสานงาน
หลัก  

3. สถานการณ์การ
แพร่เชื้อโรค 
Covid 19 

ท าให้ก าหนดการท างานต้องเลื่อนออกไป
หลายครั้งเนื่องจากไม่สามารถลงพ้ืนที่จัด
กิจกรรมกลุ่ ม  ประชุม หรือเก็บข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ รวมถึงตลาดย้อนยุคไม่สามารถ
เปิดได้ตามปกติเป็นเวลาหลายเดือน 

รอให้สถานการณ์คลี่คลาย และ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรม 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ  

ดร.วิชุรา วินัยธรรม อาจารย์บุญญวัฒน์ ศรีวังราช  อาจารย์นันทนัช ตนบุญอาจารย์ชุติมา สังวรินะ อาจารย์
วนัสนันท์ นุชนารถ 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ  

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ต าแหน่งในทีมนักศึกษา หน้าที่งาน
รับผิดชอบ 

1 611220331 นางสาววรรณนิดา เครือวัน หัวหน้าทีม ลงพื้นที่ 

2 611220322 นายชาญยุทธ ชูแผ้ว 

 

รองหัวหน้า ลงพื้นที่ 

3 611220302 นางสาวสโรชา หลักหิน เลขานุการ ลงพื้นที่ 

4 611220319 นางสาวนัทธมน สุทธิแสง
จันทร์ 

เหรัญญิก ลงพื้นที่ 

5 611220324 นางสาวนิตยา เจริญศิลป์ ผู้ช่วยเหรัญญิก ลงพื้นที่ 

6 611220326 นางสาวภัทราวดี บุญศรี ผู้ประสานงาน 1 ลงพื้นที่ 

7 611220317 นางสาววาริน จ าปาทอง ผู้ประสานงาน 2 ลงพื้นที่ 

8 611220305 นางสาวสุภัสสร ช่างเงิน ด้านอุปกรณ์ 1 ลงพื้นที่ 

9 611220301 นายนวชนม์ ได้ลาภ ด้านอุปกรณ์ 2 ลงพื้นที่ 

10 611220320 นายจักรกฤษ หลาแก้ว ด้านสถานที่ 1 ลงพื้นที่ 

11 611220315 นางสาวรวงข้าว ทองด้วง ด้านสถานที่ 2 ลงพื้นที่ 

12 611220314 นายตรีทศ ค าอินทร์ ด้านเทคโนโลยี 1 ลงพื้นที่ 

17 611220313 นางสาวพรรณพลอย ศรีวิชัย
จันทร์ 

ประชาสัมพันธ์ 1 ลงพื้นที่ 

18 61120309 นางสาวปวีณา วิเชียรชัยคีร ี ประชาสัมพันธ์ 2 ลงพื้นที่ 

19 611220311 นางสาวธนัญชา นพเก้า ประชาสัมพันธ์ 3 ลงพื้นที่ 

20 611220303 นางสาวสิรีธร นวพงษ์ภูษา ด้านภาษาและ
ต่างประเทศ 1 

ลงพื้นที่ 

21 611220332 Miss Su Myat Myint Mo ด้านภาษาและ
ต่างประเทศ 2 

ลงพื้นที่ 



22 621220201 นางสาว อรวรรณ  จันทร์
คุนยงค์ 

ติดต่อประสานงาน, ท า
เว็บไซต์ 

ประสานงาน 

23 621220202 นางสาว จีรนันท์  ดวงดี ฝ่ายเอกสาร แปลภาษา,พิมพ์
รายงาน 

24 621220203 นาย ณัฐวุฒิ  เทียมพงษ์ หัวหน้าทีม,  ท าป้ายไว
นิล 

ออกแบบไวนิล 

25 621220206 นางสาว รุ่งทิวา  วรวุฒิเกรียง
ไกร 

ฝ่ายสวัสดิการ ออกแบบแผ่นพับ 

26 621220208 นาย ทักษิณ  มะยมหิน ฝ่ายเอกสาร,ท าเว็บไซต์ ท าเว็บ,แปลข่าว 

27 621220209 นางสาว บุณยนุช  อุดธง ฝ่ายสวัสดิการ ออก แบบแผ่นพับ 

28 621220210 นาวสาว วรรณษา จินตกสิกิจ ฝ่ายเอกสาร,ท าเว็บไซต์ ท าเว็บไซต์ 

29 621220211 นางสาว เพชร่ภรณ์  รวงผึ้ง ฝ่ายสวัสดิการ ออกแบบแผ่นพับ 

30 621220215 นาย อุเทน  สุตาค า ถ่ายภาพ,  ตัดต่อวีดีโอ ถ่ายวิดีโอ 

31 621220217 นาย ชลธวชั  เอมศิริ ตัดต่อวีดีโอ ถ่ายวีดิโอ 

32 621220223 นาย จักรกฤษ  ค าบรรลือ ฝ่ายเอกสาร แปลข่าว,พิมพ์
รายงาน 

33 621220224 นางสาว ศิรภัสสร  พรมบุตร ฝ่ายสวัสดิการ ออกแบบแผ่นพับ 

34 621220227 นางสาว อภิภาวดี  มากอยู่ ฝ่ายการเงิน พากษ์เสียง 

35 621220228 นางสาว ปัณฑารีย์  จงกุลรัตน์ เลขานุการ จดรายงานการ
ประชุม 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการแตล่ะกิจกรรม  

1. การวางแผนการท างานและการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

 

 

 

 



 

 

2. กิจกรรมออกแบบสอบถาม  

 

 



 

 

3. กิจกรรมเก็บรวบรวมและส ารวจข้อมูลจากการสอบถามและสัมภาษณ์ 

 



 

 

 

4. กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 
     เดือนกรกฏาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 



5. กิจกรรมเวทีวิชาการเพื่อน าเสนอข้อเสนอโครงการต่อคณะกรรมการโครงการออมสินยุวพัฒน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



6. กิจกรรมลงพ้ืนที่ตลาดย้อนยุคนครชุม เพื่อเก็บข้อมูลด้านสถิติจ านวนคนมาตลาดและ
วัตถุประสงค์    

ระหว่าง วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563 ณ ตลาดย้อนยุคนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

 

 

 

 

 

8. กิจกรรมการลงพ้ืนที่ถ่ายท าวิดิโอ  

ระหว่าง วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ชุมชนบ้านนครชุม วัดพระบรมธาตุฯ และ บ้านอ.สันติ อภัยราช   
ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ท างานร่วมกับองค์กรชุมชน 

 

 

 



 

8. เตรียมสคริป ตัดต่อวิดิโอ 

 

 

  

 



 

ผลงาน 

  

 

 

 



 

 

 
           

   
 
                                                                   
 



 

              

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


