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การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน  
(Work-Integrated Learning : WIL) 

วิชา 2532108 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthology) สาย B รหัสนักศึกษา 6212203  
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
1. ปัจจัยนำเข้า 

หลักสูตรการพัฒนาสังคม ได้ปรับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนรู ้กับการทำงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตามปัจจัยสู่ความสำเร็จทั้ง 6 ด้าน สำคัญดังต่อไปนี้  
 1. ด้านหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบด้วยด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านปฏิบัติการ 
ต้องพัฒนาจาก 3 ส เน้นสมรรถนะอาชีพ ส – สถานศึกษา, ส – สถานประกอบการ, ส - สมาคมวิชาชีพ ที่จะ
เกี่ยวข้องตั้งแต่ข้ันตอนการร่างหลักสูตรเพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร   
 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
การทำงานในวิชาชีพการพัฒนาสังคม คือ ELO 3 ทำงานบริการชุมชนได้ ELO 7 มีจิตสาธารณะความ
รับผิดชอบและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ตามระบบการฝึกหัด (Internship) 
 3. ด้านผู ้ เร ียน ประกอบด้วยได้การกำหนดคุณสมบัติของผู ้ เร ียนในรายวิชา ว ิชา 2532108 
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthology) สาย B รหัสนักศึกษา 6212203 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
พัฒนาสังคมปีที่ 2 จำนวน 9 คน 
 4. ด้านผู้สอน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ มีประสบการณ์ในอาชีพการ
พัฒนาชุมชนจริงก่อนทำการสอนหลักสูตรการพัฒนาสังคม มีทักษะในการถ่ายทอด / สื่อสาร / การจัดการชั้น
เรียน และการประเมินผู้เรียน  
 5. ด้านผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดกำแพงเพชร มีระบบการ
ฝึกอาชีพที่เป็นมาตรฐาน มีระบบการฝึกที่เน้นสมรรถนะอาชีพ 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 (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูง จังหวัดกำแพงเพชร) มีหน้าที่ 
ส่งเสริมให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน และการฝึก ส่วนสมาคมวิชาชีพ (หน่วยงาน
การพัฒนาสังคม และพัฒนาชุมชน) ได้กำหนด เกณฑ์มาตรฐานในการประกอบอาชีพการพัฒนาสังคม ชุมชน 
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2. กระบวนการ 
 หลักสูตรการพัฒนาสังคม เลือกรายวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมคือ 1) เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการฝึก
ปฏิบัติตามความเหมาะสม 2) เรียนทฤษฎีจนจบก่อน จึงจะเริ่มปฏิบัติงาน 3) องค์กรวิชาชีพมีส่วนจัดการเรียน
การสอน การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการบูรณาการกับโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังนี้  

2.1 ที่มาและความสำคัญ 
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  โดยการส่งเสริมให้มีการกระตุ้น

เศรษฐกิจในระดับฐานราก ผ่านกลไกต่างๆ เพื่อให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของ
ประชาชน จากสถานการณ์ปัจจุบันการดำเนินงานส่งเสริม OTOP ยังประสบอุปสรรคในหลายประการ ได้แก่
การบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย การตลาด 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของกรมการพัฒนาชุมขนที่กำหนดให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยกระดับไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป และการสร้างคุณค่า ด้วยการส่งเสริมการจัดมหกรรมแสดงความเป็น
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในระดับ ต่างๆ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติกลุ่มผู้ผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP พัฒนา
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างสังคมวิจัยในระดับท้องถิ่นและชุมชนให้มีศักยภาพ
เข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ คณะ จึงจัดให้มีโครงการ
ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น โดยเลือกชุมชนเป้าหมายไว้ ได้แก่ อำเภอ
คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงจัดให้มีโครงการยกระดับสินค้าชุมชน 
OTOP คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและแปรูปผลิตภัณฑ์
กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย” ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บา้น
แม่พืช ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยเลือกชุมชนเป้าหมายไว้ ได้แก่ ชุมชน
ในพื้นที่บ้านแม่พืช ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ ในระหว่าง
วันที่ 15 – 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย 2) เพ่ือ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัยในพื้นที่บ้านแม่พืช -แปลงสี่ 3) เพื่อบูรณาการงานวิจัย
ยกระดับส ินค้าช ุมชน OTOP ก ับการเร ียนการสอนมานุษยว ิทยาว ัฒนธรรม (Cultural Anthology)               
กลุ่มหัตถกรรมกระเป๋าลาหู่ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมชั้นปีที่ 1, 2 และปีที่ 3 จำนวน 
30 คน 

ดังนั้น โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้นำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
ความรู้กับการทำงาน  (Work Integrated Learning: WIL) โดยเลือกรายวิชา วิชา 2532108 มานุษยวิทยา
วัฒนธรรม (Cultural Anthology) รหัสนักศึกษา 6212203 ซึ ่งมีการจัดอบรมทักษะโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ โดยบูรณาการ
กับทักษะการทำงานในวิชาชีพการพัฒนาสังคม คือ ELO 3 ทำงานบริการชุมชนได้ ELO 7 มีจิตสาธารณะ 
ความรับผิดชอบและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นจาก
เกณฑ์ความยากจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และมีภูมิคุ ้มกันในการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั ่งยืน



 
                                                                            Work-Integrated Learning: WIL (Cultural Anthology) 

                                             การจัดการเรยีนการสอนที่บูรณาการ การเรยีนรู้กับการทำงาน (มานุษยวิทยาวัฒนธรรม) 

3 

แนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนที่ มีความยากจนในแต่ละ
ท้องถิ่นได ้

2.2 วัตถุประสงค์ 
1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย กับ

การทำงานในวิชาชีพการพัฒนาสังคม ในระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ศาลาประชาคม
หมู่บ้านแม่พืช ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ระหว่างประเทศ กับการทำงานในวิชาชีพการพัฒนาสังคม ในระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ 
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
 
3. ผลที่ได้รับจากการจัดกจิกรรม 

3.1 มีความรู้เกี่ยวกับออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย และผลิตภัณฑ์
กระเป๋าลาหู่ และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ  

3.2 นักศึกษาได้ทำงานจริงในวิชาชีพการพัฒนาสังคมที่เรียนมาโดยตรงสามารถสามารถทำเครื่องมือ
และสัมภาษณ์ผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ และเก้าอ้ีหวายได ้

3.3 นักศึกษาได้สรรถนะตามอาชีพการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น  
3.4 ผลการดำเนินงานมีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม  
 
3.1) มีความรู้เกี่ยวกับออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย และ

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ เช่น การสร้างแบร์น 
 

         
ภาพที่ 1 อาจารย์จิระ ประสพธรรม บรรยายปัจจัยส่งเสริมความเป็นสากลและ รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา กำลัง
บรรยายกลยุทธ์ทางการตลาดสากลให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ 
สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย และผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ 
 

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศเริ่มต้นจากชื่อสินค้า สโลแกน โลโก้ การออกแบบ 
แพ็คเกจจิ้ง เพลง หรือจิงเกิ้ล ทุกอย่าง แค่ได้ยิน หรือเห็นสัญลักษณ์ หรือแค่รูปคลำ ก็สามารถสะท้อนไปยังแบ
รนด์นั้นได้ เช่น ขวดโค้กที่ดีไซน์ได้แตกต่างแม้เอาเพียงมือคลำส่วนโค้งของมันก็ทำให้มั่นใจว่าใช่แบรนด์ คือชุด
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ความเชื่อมโยงที่ผู้คนรู้สึกต่อผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจ ผู้คนมีบุคลิก ธุรกิจก็มีแบรนด์ แบรนด์ไม่ใช่แค่เรื่องของโลโก้
เท่านั้น แต่ยังประกอบด้วย สไตล์ การสื่อสาร พฤติกรรม 
 1. พูดถึงเรื่องการสร้างแบรนด์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าและจะต้องไม่เหมือนใคร โดยใช้
ลายมือหรือเอกลักษณ์ของชุมชนในการสร้างเพ่ือให้มีความเป็นตัวตนของสินค้านั้นๆ 
 2. Brand หรือ แบรนด์ คือมุมมองของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ หมายถึงชื่อ คำศัพท์ การออกแบบ หรือ 
สัญลักษณ์ต่างๆที่ทำให้ลูกค้าสามารถแยกแยะธุรกิจออกจากคู่แข่งได้ แบรนด์ที่ดีต้องมีความสอดคล้องระหว่าง
การสื่อสารและประสบการณ์ของลูกค้าตลอดทุกช่องทาง 
  2.1 กลุ่มลูกค้าของคุณ 
  2.2 โอกาสในตลาดกับการสร้างแบรนด์ 
  2.3 รู้เขาแล้วต้องรู้เรา หาข้อดีข้อเสียของเราก่อนสร้างแบรนด์ 
  2.4 นำทั้งหมดมารวมกันแล้วออกแบบแบรนด์ 
  2.5 ประสานแบรนด์เข้าสู่ธุรกิจของคุณ 
  2.6 ช่องทางในการปล่อยแบรนด์คุณออกมา 
  2.7 นำเสนอแบรนด์และคอยปรับปรุง 

3. กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) หมายถึง แบบแผนพื ้นฐานหรือ
แนวทางที่ถูกกำหนดขึ้นสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตลาด
เป้าหมาย 

 3.1 การแนะนำกลยุทธ์ทางการตลาดของไทยและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ตลาดในการขายสินค้าให้เพิ่มมากขึ้น อย่างเช่น แนะนำซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่มีแคชเชียร์หรือรถส่งอาหารที่ไมม่ี
คนขับ 

 3.2 จะพูดถึงการพัฒนาสินค้าและฝีมือเพื่อรองรับฐานลูกค้าที่มาจากหลายที่และหลายวัย 
อย่างเช่น พร้อมทำสินค้าในแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยการแนะนำและให้ความรู้แก่ลูกค้า 

 3.3 การพัฒนาสินค้าให้เข้าแต่ละยุคสมัยไม่ยึดติดกับสินค้าในอดีตจนเกินไป 
 3.4 ส่งเสริมการกล้าแสดงออกของชาวบ้านชุมชนเพื่อให้มีประโยชน์ต่อการแนะนำลูกค้าหรือ

การเรียกลูกค้า 
 3.5 เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชนและยกระดับสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากข้ึนโดยใช้

แนวคิดสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้กับสินค้า เพื่อการพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยและเพื่อการส่งออกที่ง่าย
มากขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 3.6 กลยุทธ์ คือ กลวิธีหรือแบบแผนสำคัญที่ถูกวางไว้สำหรับการดำเนินงานใดๆ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความสำเร็จ และส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ตั้งไว้ ซึ่งกลยุทธ์ไม่ใช่หมายถึง
เพียงแค่การจัดวางแผนการทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จเพียงเท่านั้น แต่ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการตอ่สู้
แข่งขันกันในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของบริษัทและตลาดคู่แข่ง โดยกลยุทธ์เบื้องต้นที่ผู้ผลิตจะต้องมีคือการ
ดำเนินงานที่มีขั้นตอน การตัดสินใจในเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เหมาะสม รวมทั้งจะต้อง
สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และได้ผลงานที่มีคุณภาพสูงสุด 

4. องค์ประกอบของกลยุทธ์ทางการตลาด ขอบเขต เป้าหมายและวัตถุประสงค์ การจัดสรรทรัพยากร  
การได้เปรียบทางการแข่งขัน และพลังเสริมแรง 
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3.2 นักศึกษาได้ทำงานจริงในวิชาชีพการพัฒนาสังคมที่เรียนมาโดยตรงสามารถสามารถทำ
เครื่องมือและสัมภาษณ์ผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ และเก้าอี้หวายได้ 

 
1. เทคนิคการสัมภาษณ์ (ของนักศึกษาคนที่ 1)  
สถานภาพบุคคล 

 - ชื่อ นางภาวิดา 
 - อายุ 40 ปี 
 - เพศ หญิง 
 - ที่อยู่ 130/61 ม.13 ต.คลองลาน พัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 
 - อาชีพ การเกษตร รับจ้าง 

ประวัติความเป็นมา 
 เรื่องบ้านคลองลาน มีเรื่องเล่าว่า นานมาแล้วมีชนกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากถ่ินอ่ืน เข้าไปตั้งถิ่น
ฐานทำมาหากินในบริเวณป่าลาน ซึ่งมีต้นลานขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก คนกลุ่มนั้นได้ตัดต้นลานขนาดเล็กออกไป 
เพ่ือใช้พื้นที่สำหรับทำนาทำไร่ เหลือไว้เฉพาะต้นลานที่มีขนาดใหญ่และที่ข้ึนอยู่ตามริมคลองเท่านั้น จึงเป็นที่มา
ของชื่อบ้านคลองลาน และได้มาเป็นชื่ออำเภอคลองลาน 

- ผลิตภัณท์  กระเป๋าลาหู่ 
- ราคา กระเป๋าใบละ 400-500 บาท 

  - การจัดจำหน่าย เล่ขายตามหมู่บ้านมีคนมาซื้อมาอุดหนุนตลอด และ เคยไปส่งตาม
ต่างจังหวัดและอำเภอ 
  - ประชาสัมพันธ์ ไม่มีประชาสัมพันธ์ 
 แนวคิดด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นประเพณีที่สืบกันต่อๆมาตั้งแต่รุ่นปู่ทวดย่าทวด รุ่นท่านสอนการ
ทำสิ่งของต่างๆจนถึงปัจจุบันทุกคนช่วยกันทำและขายตามหมู่บ้าน มีประเพณี ทุกๆ ปี จะจัดขึ้นหลังจากได้เก็บ
เกี่ยวผลผลิตในรอบปีเรียบร้อย และเป็นการฉลองถึงความสำเร็จในการเพาะปลูกของแต่ละปี ซึ่งจะต้องทำพิธี
บูชาถึงผีฟ้า - ผีป่า – ผีบ้าน ที่ให้ความคุ้มครอง และดูแลความสุขสำราญตลอดทั้งปี เศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะเป็น
การเพาะปลูกเพื่อยังชีพ พืชที่นิยมปลูกได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวโพด ผัก บางครั้งก็ค้าขายบ้าง หรือนานๆที แต่
ปัจจุบันช่วงนี้ย่ำแย่ ทำรับจ้างเยอะและทำอาชีพเสริมประธานกลุ่ม นางสาวไฮ แซ่ศิล รายได้ ต่อเดือน 4,000 
บาท ต่อปี 30,000 – 40,000 บาท 
 

 2. เทคนิคการสัมภาษณ์ (ของนักศึกษาคนที่ 2)  
 นางสาวไฮ แซ่ศิล อายุ 38 ปี ที ่อยู ่ 301/1 ม.8 บ้านแม่พืช ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.

กำแพงเพชร ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป ประวัติความเป็นมา บรรพบุรุษใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จึงใช้งาน
ฝีมือที่พอมีเย็บรวดลายชุดสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านและนำมาใส่ในพิธีเป่าแดน อุปกรณ์ที่ใช้ทำการผลิตภัณฑ์ 
กระเป๋าลาหู่ เข็ม ด้าย ผ้าปัก ผ้าตบแต่ง คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ทนทานและใช้ซ้ำได้ ใส่หนังสือหรือ
เอกสารได้ ขั้นตอนในการทำผลิตภัณฑ์ เริ่มจากทำรวดลายต่างๆก่อนจากนั้นนำมาเย็บติดกระเป๋า เอกลักษณ์
ในการทำที่โดดเด่น มีรวดลายเฉพาะไม่เหมือนถิ่นอื่น วางจำหน่ายในท้องถิ่น มีความชำนาญสูงเพราะเริ่มทำ
ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ รายได้ผลิตภัณฑ์ ต่อเดือน 5000 ต่อปี 70000 
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3. เทคนิคการสัมภาษณ์กลุ่ม (ของนักศึกษาคนที่ 3)  
นายปอใจ  แซ่ชี อายุ 69 ปี ที่อยู่ 282 ม.8 บ้านแม่พืช ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 

62180 ประกอบอาชีพ ทำนา อาชีพเสริมรับจ้างทั่วไป 
นายเข็น แซ่สิน  ผลิตภัณท์ เก้าอ้ีหวาย ที่อยู่ 130/60 บ้านแม่พืช ต.คลองลาน อาชีพปลูกผัก ค้าขาย 

 1. ราคาของผลิตภัณฑ์ เก้าอ้ีหวาย ขนาดเล็ก เก้าอ้ีหวายขนาดเล็กจะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 300 บาทขึ้น
ไป ขึ้นอยู่กับความสวยงามของสินค้า 
 2. ราคาของผลิตภัณฑ์ เก้าอี้หวาย ขนาดใหญ่ เก้าอี้หวายขนาดใหญ่จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่  600 บาท
ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความสวยงามของสินค้า 

 3. ขั้นตอนในการทำเก้าอ้ีหวาย 
   1. คัดเลือกหวายอย่างดี ไม่มีมอด หวายที่จะนำมาทำเก้าอี้ที่นิยมกันได้แก่หวายน้ำผึ้ง ซึ่งเป็น
หวายที่มีเนื้อละเอียด แน่น สีขาว เมื่อนำมาทำเป็นเก้าอ้ีแล้วจะได้ชิ้นงานที่สวยงาม  
   2. การทำโครงสำหรับสาน นำมาดัดโดยใช้ความร้อน หวายที่ได้รับความร้อนจะมีความอ่อนตัว
ทำให้การดัดให้โค้งงอทำได้ง่าย  ขั้นตอนนี้ก็จะทำโดยผู้มีความชำนาญในการทำเพราะต้องมีป ระสบการณ์ 
เพ่ือให้มีความถูกต้องแม่นยำก็จะทำให้เก้าอ้ีที่ผลิตออกมาสวยงาม ไม่เช่นนั้นเก้าอ้ีของเราอาจเอียงไม่สมดุลได้  
   3. สานตามแบบที่ต้องการเพื่อให้ได้เก้าอี้ที่สวยงาม ซึ่งลายสานก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เก้าอ้ี
หวายชิ้นนั้นสวยงามแก่ผู้พบเห็นได้ การสานเป็นงานละเอียดต้องใช้เวลา ความอดทน และประสบการณ์ 
   4. การทำสี หลังจากผ่านขั้นตอนต่างๆมาแล้วก็นำเก้าอ้ีที่ได้มาทำสีโดยจะทำสีตั้งแต่สีธรรมชาติ  
สีย้อม ต่างๆแล้วแต่เทคนิค เพ่ือให้เก้าอ้ีหวายมีความสวยงาม และเป็นการป้องกันเชื้อราไปด้วยในตัว 
  4. ด้านการจัดจำหน่าย ขณะนี้ด้านการจำหน่ายของสินค้าเก้าอี้หวายถือว่าได้รับความซบเซามาก 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 (Covid19) ที่กำลังระบาดหนักท่ัวประเทศไทยมาระยะเวลาตลอด 1 
ปี ทำให้ได้รับผลกระทบด้านการขนส่งตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทางด้านชาวบ้านจึงจำหน่ายได้แค่ช่องทางตลาด
ตามแถวหมู่บ้านและใช้วิธีเล่ขายตามหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการเพ่ิมยอดขายให้ได้มากท่ีสุด 
  5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาติดต่อหรือช่วยด้านการประชาสินค้าเก้าอ้ี
หวายเลย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการช่วยติดต่อช่วยกระจายสินค้าไปตามงาน  OTOP ต่างๆหรือตามงานใหญ่ๆ 
และตนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ขายสินค้าทางด้านโลกออนไลน์ด้วย จึงทำให้จำหน่ายสินค้า
ไม่ได้มาก 

6. ด้านรายได ้รายได้โดยรวมจะได้ประมาณเดือนล่ะ 3000 บาท และต่อปีจะมีรายได้โดยรวมประมาณ
9000บาท ถือว่าตกต่ำมากในด้านการขายเพราะอาจจะเป็นเพราะปัจจัยหลายๆอย่ าง ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ประชาสัมพันธ์หรือปัญหาของภัยโควิด19(Covid19)ที่ทำให้มีผลด้านการขนส่งสินค้าไปตามต่างจังหวัด 

7. ด้านแนวคิดด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นแนวคิดที่ทำตั้งแต่รุ่นปู่ทวด ย่าทวด เนื่องจากจะทำ
หลังจากมีเวลาว่าง ส่วนใหญ่จะหลังจากมีเวลาว่างหลังจากการปลูกผักหรือไม่มีงานรับจ้างใดๆก็จะมารวมตัว
สานเก้าอ้ีหวายกันเพ่ือเป็นการแก้เหงาเวลาไม่มีอะไรทำ 

8. ด้านประธานกลุ่ม  ไม่มีประธานกลุ่ม ดูแลกันเอง,ธุรกิจครอบครัวเพราะเป็นแนวคิดจากรุ่นปู่ทวดย่า
ทวดเน้นใช้เวลาว่างในการทำยังไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องมีประธานกลุ่ม เพราะเป็นกิจกรรมยามว่างในการสานเก้าอ้ี
หวาย 
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3.3 นักศึกษาได้สรรถนะตามอาชีพการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แบบกระเป๋าที่เป็นเอกลักษณ์ ลายปักที่เป็นดอกไม้มีเม็ดเงินประดับให้มีสีสันแล้วยังเหมาะและเป็นที่
สนใจกับคนที่มีอายุในการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แบบกระเป๋าที่เป็นเอกลักษณ์กระเป๋าที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันเหมาะแบบพกพาเป็นทรงที่สะดุด
ตาพร้อมกับรายที่เป็นเอกลักษณ์เรียบหรูดูแพง 
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ภาพที่ 3 แบบกระเป๋าที่เป็นจุดประสงค์ของการออกแบบสินค้า กระเป๋าลาหู่ขนาดพกพา เพ่ือเพ่ิมตัวเลือกของ
ของลูกค้าในการเลือกซื้อกระเป๋าลาหู่ ประโยชน์ของกระเป๋าลาหู่ขนาดพกพา เอาไว้ใส่เงินหรือของชิ้นเล็กๆ 
เนื่องจากง่ายต่อการพกพาไปที่ต่างๆ รายละเอียดสินค้า ตัวกระเป๋าใช้หนังผสมผ้าหรือใช้ผ้าล้วน ๆ ก็ได้ ใช้ซิบ
ในการล็อคกระเป๋า ความสูงมีขนาด 10 ซม. ความกว้างมีขนาด 15 ซม. 
 

       
 
ภาพที่ 4 แบบกระเป๋าที่เป็นเอกลักษณ์กระเป๋าที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันเหมาะแบบพกพาและไปทำงาน 
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3.4 ผลการดำเนินงานมีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม  
ผลิตภัณฑ์ กระเป๋า ลาหู่ 
ปัญหา/ความต้องการ  
1. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่หลากหลาย และไม่ทันสมัย 
2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่โดดเด่น สวยงาม 
3. ช่องทางการจำหน่ายยังไม่หลากหลาย 
4. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม 
5. การจัดทำบัญชียังไม่เป็นระบบ 
6. มาตรฐานเดิม 1 ดาว 
ผลการดำเนินงาน 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ ให้เป็นแบบสากลพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย วันพฤหัสบดีที่ 19 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านแม่พืช ตำบลคลองลานพัฒนา 
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู ่ สู ่อัตลักษณ์ร่วมสมัย วิทยากรโดย นางกลอยใจ   คชฤทธิ์ และผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จ่าแกะ 
 

 
 
ภาพที่ 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย 
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ภาพที่ 6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย 

 

 
 
ภาพที่ 7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย 
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2. พัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้า คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

ระหว่างประเทศ วันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่และการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดระหว่างประเทศ โดยมี วัตถุประสงค์ คือ 
 1. เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนในท้องถิ่นโดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หรือ อาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัย ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกระเป๋า
ลาหู่ และเพ่ือบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคมในรายวิชา
เทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน, วชิาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้ และวิชามานุษยวิทยา
วัฒนธรรม  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 70 คนโดยประมาณ  ประกอบด้วย กลุ่มสตรี 
กระเป๋าลาหู่ หมู่บ้านแม่พืช-แปลงสี่ และกลุ่มอาชีพเก้าอ้ีหวาย เพื่อส่งออก ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ท่าน คือ 
  1. อาจารย์จิระ ประสพธรรม เชี่ยวชาญด้านการสอนการตลาด อาจารย์ประจําหลักสูตร 
สาขาวิชา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  2. รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา เชี่ยวชาญด้านการสอนการตลาด อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชา
การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ทั้งนี ้ทางคณะได้มอบเครื่องจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม ในราคา 15,000 บาท  เพ่ือใช้ในการเย็บกระเป๋าอีกด้วย 
โครงการนี้จัดขึ้น ณ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
 

 
 
ภาพที่ 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ระหว่างประเทศ อาจารย์จิระ ประสพธรรม และรศ.ดร.เพชรา บุดสีทา เชี่ยวชาญด้านการสอนการตลาด 
อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ภาพที่ 9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ระหว่างประเทศ และมอบเครื่องจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม ในราคา 15,000 บาท  เพ่ือใช้ในการเย็บกระเป๋า 

 

 
 
ภาพที่ 10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ระหว่างประเทศ และมอบเครื่องจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม ในราคา 15,000 บาท  เพ่ือใช้ในการเย็บกระเป๋า 
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3. การพัฒนา หรือเพิ่มข้อมูลให้ทันสมัยเว็บไซต์ และสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=426 
 

                   
 
     
ภาพที่ 11 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าใหม่ ที่ได้จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่และการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ และมอบเครื่องจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม ในราคา 15,000 
บาท  เพ่ือใช้ในการเย็บกระเป๋า 
 
ชื่อผู้รับผิดชอบ  ผศ.ดร.โอกาม่า  จ่าแกะ และคณะ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ผศ.ดร.โอกามา  จ่าแกะ  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา
เบอร์ติดต่อ : 095 -6407292 email address : Okama24@hotmail.co.th 
 2. คณาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม อ.อิสสราพร  กล่อมกล่ำนุ่ม  
 3. คณาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชร ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร, อ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และ อ.อำไพ แสงจันทร์ไทย 
 4. คณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย อ.ณัฐพล บ้านไร่, อ.สุทธีรา คำบุญเรือง และอ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ 
 5. อาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อ.ดร.รัษฎากร  วินิจกุล และ ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม   
 6. อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษศึกษา  อ.บุญมา  กุพันธ์ 
 7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางขนิษฐา  ศิริรัตน์     
 8. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นายเมตตรัย  ตะติยะ 
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปี 3 จำนวน 19 คน, ปี 2 จำนวน   23  คน, และ ปี 1 จำนวน 17 คน  = 59 
คน ประกอบด้วยสาขาวิชาการพัฒนาสังคม โดยบูรณาการกับรายวิชา 1) เทคนิคการให้การศึกษาชุมชน 2)
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้    

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=426
mailto:Okama24@hotmail.co.th
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
 
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  :  2532108   มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 
1.2 จำนวนหน่วยกิต  :  3(3-0-6) 
1.3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา :  ศิลปศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาเลือก 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จ่าแกะ 
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  :  ภาคเรียนที่ 2 / 2563 
1.6 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)   :  ไม่มี 
1.8 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)   :  ไม่มี 
1.9 สถานที่เรียน   :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
1.10 วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  
 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงพัฒนาของแนวความคิดทางมานุษยวิทยาและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา

วัฒนธรรม 
2) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรมในประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระบบนิเวศน์

และศาสนาได้ 
 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   
 - 
 
หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 
 
3.1 คำอธิบายรายวิชา  

พัฒนาการของแนวคิดทางมานุษยวิทยา ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการวิเคราะห์เชิง
วัฒนธรรมในประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระบบนิเวศน์และศาสนา 
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3.2 จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ / งาน  
ภาคสนาม / การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

ไม่มี 
ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

 
3.3 จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

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

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2554228 
ประเมินผล
โครงการฯ 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  

 
 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1  แผนการสอน 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อที่ใช้  

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

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

2-3 มานุษยวิทยา:  
นิยามความหมายและประเภท 

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

4 แนวคิดเรื่องวัฒนธรรม 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ 
-การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
สื่อที่ใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 
-Google Classroom 

5 ศาสนาและระบบความเชื่อ 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ 
-การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
สื่อที่ใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 
-Google Classroom 
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6 การแต่งงาน ครอบครัวและเครือญาต ิ 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ 
-การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
สื่อที่ใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 
-Google Classroom 

7 สอบกลางภาค 3  
8 การจัดองค์กรทางสังคม:  

ชาติพันธุ์ เพศภาพ และชนชั้น 
3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

-บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ 
-การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
สื่อที่ใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 
-Google Classroom 

9 เศรษฐกิจในมิติวัฒนธรรม 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและ
แปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัต
ลักษณ์ร่วมสมัย กับการทำงานในวิชาชีพ
การพัฒนาสังคม ในระหว่างวันที่ 19 – 
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ศาลา
ประชาคมหมู่บ้านแม่พืช ตำบลคลอง
ลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัด
กำแพงเพชร 

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ 
-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 
-บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ 
-การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
สื่อที่ใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 
-Google Classroom 
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14-15 โลกาภิวัตน์ และวัฒนธรรม 6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ 
-การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
สื่อที่ใช้ในการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-PowerPoint 
-Google Classroom 

16 สอบปลายภาค 3  
 
 
5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcome) 

 
วิธีการประเมิน  

 

กำหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาห์ที่) 

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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หมวดที่ 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).  แนวความคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม. เชียงใหม่ :  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

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

- ไม่มี 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Thalis) 
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้จัดทำโดยนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ 
ความเห็นจากนักศึกษาดังนี้ 
- การตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผู้สอนทำเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 
- ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

7.3 การปรับปรุงการสอน  
ไม่มี 

ประเด็นจากผลการประเมินการสอนและข้อมูลสรุป
จาก มคอ.7  ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 

ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
  
  

 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

ไม่มี 
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7.5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ไม่มี 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ  
 

                                  
ลงชื่อ..............................................................................วันทีร่ายงาน..... ......20 ก.ค. 2564............... 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ) 


