


บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 

 
ด้วยฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื ่อพัฒนาท้องถิ ่น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ท้องถิ่นมีศักยภาพและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน ซึ่งเกิดจากการสร้างความร่วมมือท้ัง 4 พื้นท่ี ได้แก่ 

1) เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสมีา  

2) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสมีา  

3) องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสมีา 

4) บ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสมีา  

พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ความร่วมมือทางวิชาการและการบริการของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้จัดโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องทั้งสิ้น 5 

กิจกรรม ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 2) ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

3) กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 4) การตดิตามผลการบริการวิชาการ และ 5) กิจกรรมท่ี

ให้ความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย ทั ้งนี ้ได้มีการติดตามผลการดำเนินการเพื่อ

ก่อให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ตั้งเป้าหมาย

ให้มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่า 150 คน 

กิจกรรมการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดังกล่าว

มีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 7 กุมพาพันธ์ 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาล

ตำบลหนองบัวสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง องค์การบริหารส่วน

ตำบลห้วยยาง และบ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นไม่น้อย

กว่า 500 คน ซึ่งถอืได้ว่าเกินเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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“บริการวิชาการ... 

...เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 
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โครงการต่อยอดครัวชุมชนสูเ่มนูบญุ  บ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยฝ่ายบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งคือการบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม 

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ภายใต้แนวทางหนองพลวงอุดมสุขเพื่อ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาในพื้นที่หมู่ 10 บ้านโนนคอย 

ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2560 โดยจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งครัวชุมชนต้นแบบบนฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง ต่อมาในปีพ.ศ. 2561 ได้จ ัดโครงการขับเคลื ่อนครัวชุมชนต้นแบบบน

ฐานเศรษฐกิจพอเพียงจากกลางบ้านสู่ครัวเรือนแบบบูรณาการ และในปี พ.ศ. 2562 

ภายใตโ้ครงการบูรณาการภารกิจงานบริการวิชาการสายรับใชส้ังคม จึงได้จัดโครงการ

ต่อยอดครัวชุมชนสู่เมนูบุญขึน้ 

วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดโครงการ คือการน้อมนำหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การรื้อฟื้นองค์ความรู้ด้านอาหารของชุมชน 

และการสร้างกุศลผลบุญจากการสร้างสรรค์อาหารที่มีคุณประโยชน์แก่พระสงฆ์ เป็น

เมนูท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ เมนูพัฒนาคน และเมนูแห่งความพอเพยีง 

 การสร้างสรรค์เมนูบุญครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคสว่น 

ได้แก่ มหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสมีา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ

สาธารณสุขศาสตร์    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง  

วัดหนองพลวง หมู่บ้านโนนคอย และโรงเรียนวัดหนองพลวง  

จนสำเร็จเป็นเมนูบุญ ณ บา้นโนนคอย 
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กระบวนการสร้างสรรค์เมนูบุญบ้านโนนคอยเกิดขึ้นอย่างเป็น

ระบบ ต่อเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนคอยหลายปีที่มา โดยเริ่ม

จากการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาอาหารและวิถีบุญใน

ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เพื่อทราบวิถีบุญของชุมชน อาหาร

พื้นถิ่น เมนูอาหารที่นิยมทำเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ อาหารหายาก หรือ

อาหารท่ีมีการจัดทำขึ้นเฉพาะเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ โดยได้รับความ

ร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานในพื้นท่ี 

หลังจากนั ้นทีมงานบริการวิชาการจึงได้ทำการสังเคราะห์

ข้อมูลเพื่อพิจารณาถึงเมนูอาหารที่เหมาะสมแก่การสร้างสรรค์เป็นเมนู

บุญบ้านโนนคอย ที่สะท้อนวิถีชีวิต วิถีชุมชน และเอกลักษณ์ของบ้าน

โนนคอย แล้วดำเนินการจัดการฝึกอบรม ในวันที่ 30 เมษายน 2562 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการทางอาหารของเมนูบุญ ความรู้เกี่ยวกับ

การจัดการตนเองของชุมชนภายใต้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง และการ

พัฒนาคุณค่าของจิตใจด้วยกุศลจากการสร้างสรรค์เมนูบุญ รวมถึงการ

ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์เมนูบุญ ซึ่งได้ผลจากการจัดกิจกรรม และ

ฝึกอบรมมดีังนี้ 

กระบวนการสร้างสรรค์เมนูบุญ 

ณ บ้านโนนคอย 

โครงการต่อยอดครัวชุมชนสูเ่มนูบญุ  บ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง 
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เมนูบุญ เมนูเศรษฐกิจพอเพียง 

การสร้างสรรค์เมนูบุญบ้านโนนคอย 

มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช ้ให ้ เก ิดประโยชน์อย ่างแท้จริง ตาม

หลักการ 3 ห่วง 2 เงื ่อนไข ด้วยการนำเอา

วัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ และจากครัวชุมชน

มาประกอบเป็นอาหาร ซึ่งกลั่นกรองจากภูมิ

ปัญญาของชุมชน ผสานกับประเพณีท้องถิ่น 

ประกอบกับองค์ความรู้ด้านโภชนาการทาง

อาหาร จนกลายเป็นเมนูท ี ่ ไม ่ส ิ ้นเปลือง 

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และยังเป็น

การไดรื้อ้ฟ้ืนองค์ความรู้ดา้นอาหารของชุมชน 

ให้คงอยุ่ต่อไปอีกดว้ย 

 

โครงการต่อยอดครัวชุมชนสูเ่มนูบญุ  บ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง 
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คุณค่าทางโภชนาการและอานิสงค์จากเมนูบุญ 

เมนูบุญบ้านโนนคอยเป็นอาหารพื้นถิ ่นอีสานที่มีส่วนผสมและ

เครื่องเคียงเป็นผักพื้นบ้านท่ีหาได้ในท้องถิ่น อุดมไปด้วยสารอาหาร มีเส้นใย

สูง ไขมันต่ำ ช่วยในการควบคุมน้ำหนัก ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง 

โรคหัวใจและหลอดเลอืด ซึ่งมเีมนูอาหาร 10 รายการดังน้ี 

โครงการต่อยอดครัวชุมชนสูเ่มนูบญุ  บ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง 
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1. แกงหน่อโจด หน่อโจดเป็นหน่อไม้พันธ์ุ

เล็ก แกงใส่น้ำใบย่านาง พริกแดง ผักชนิด

ต่างๆ เช่น ชะอม ใบแมงลัก ฟักทอง ใส่ปลา

ย่างหรือไก่บ้านและปรุงรสด้วยน้ำปลา 

นำ้ปลาร้า  

    สรรพคุณ ช่วยต้านอนุมูลอสิระ มีเส้นใย 

ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด เครื่องแกงแก้

อาการท้องอืด จุก เสียด แน่นท้อง ต้านโรค

หวัด 

2. แกงขี้เหล็ก ขี้เหล็กเป็นพืชท้องถิ่นที่

นยิมนำยอดอ่อน มาทำอาหาร แกงใส่นำ้

ใบย่านาง ใส่พริกแกงแดงและปรุงรส

ด้วยน้ำปลา นำ้ปลาร้า  

    สรรพคุณ ช่วยบำรุงเลือด ช่วยให้

เจรญิอาหาร และเป็นยาระบาย 

โครงการต่อยอดครัวชุมชนสูเ่มนูบญุ  บ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง 
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4. แกงขนุน จะนำขนุนดิบและสุกเป็นมา

แกงรวมกัน เป็นแกงเผ็ด ใส่ปลาย่างหรือไก่ 

ผักชนิดต่างๆ ตามฤดูกาล และปรุงรสด้วย

นำ้ปลา น้ำปลารา้ 

    สรรพคุณ ขนุนอ่อนมเีบตาแคโรทีน ช่วย

ต้านอนุมูลอิสระ มีเส้นใยอาหารสูงช่วยดัก

จับสารพษิในลำไส้  

3. แกงมัน เมนูคาวที่นำมันที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่น เช่น มันเทศ มันเลอืด มันหวาน 

มันม่วง มาทำแกงเผ็ดใส่ปลาย่างหรือ

ไก่ และปรุงรสดว้ยนำ้ปลา น้ำปลารา้  

    สรรพคุณ ช่วยล้างพิษในร่างกาย 

อีกทั้งยังช่วยปรับฮอร์โมนเอสโตรเจน 

เสริมด้วยปลาย่างท่ีมีโปรตนี 

โครงการต่อยอดครัวชุมชนสูเ่มนูบญุ  บ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง 
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6. น้ำพริก ผักสด ผักลวก เมนูน้ำพริกที่

นิยมกันในหมู่บ้านโนนคอย เช่น น้ำพริก

ปลากระป๋อง น้ำพริกปลาย่าง และเสิร์ฟ

พร้อมผ ักต ้มซ ึ ่งหาได ้ในท้องถ ิ ่นตาม

ฤดูกาล 

  สรรพคุณ ช่วยเจริญอาหาร ช่วยขับลม 

แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ มีวิตามินและเส้นใย

อาหารจากผักนำมาต้ม หรือรับประทาน

สดๆ รวมถึงโปรตนีจากเนื้อสัตว์ 

5. แกงจืดหน่อไม้ เป็นเมนูของคาวที ่นำ

หน่อไม้มาต้มให้จืด และใส่หมูสับ ซี่โครง

หมู ใส่ผักและปรุงรสตามชอบ 

    สรรพคุณ อุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร

จากหน่อไม้ โปรตีนจากเนื้อสัตว์ พริกไทย

ช่วยแกอ้าการจุกเสียด แน่นท้อง 

โครงการต่อยอดครัวชุมชนสูเ่มนูบญุ  บ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง 
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8. ขนมใจ เมน ูของหวานที ่นำแป้งข ้าว

เหนียวกับแป้งข้าวเจ้า ใส่น้ำกะทิ น้ำตาลปี๊บ

หรือน้ำตาลมะพร้าว และใส่ไส้ที่ทำมาจาก

ถั่วเขียวซีกตั้งไฟเคี่ยวพร้อมงา และมะพร้าว

ขูด นำแปง้และไส้มาห่อใบตองแล้วนำไปนึ่ง 

    สรรพคุณ  งาม ีแคลเซ ียมช ่วยบำรุง

กระดูกและฟัน โปรตีนจากถั่วช่วยบำรุงเส้น

ผม วิตามินอีช่วยชะลอริ ้วรอยบนใบหน้า 

และช่วยลดความเสี ่ยงเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลอืด 

 

7. บัวลอยมัน ของหวานที่นำมันที่ใน

พื้นท่ี มาทำแกงบวชใส่นำ้กะทิ และใส่

ขนุนฉีกเพิ่มสสีัน 

    สรรพคุณ สารเบต้าแคโรทีนหรือ

แอนโทไซยานิน วิตามินเอ วิตามิน 

บี6 วติามนิซี และกรดโฟลกิ ช่วยต้าน

อนุมูลอิสระ น้ำกะทิที ่มีทั ้งวิตามิน

และเกลือแร่ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 

โครงการต่อยอดครัวชุมชนสูเ่มนูบญุ  บ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง 
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9. ขนมลมหวน (ขนมตดหมา) เมนูของ

หวาน มีวัตถุดิบสำคัญจากพืชท้องถิ่นคือ 

“เครือตดหมา” นำเหง้าหรือรากมาบด

หรือคั ้นน้ำและนำไปผสมกับแป้งข ้าว

เหนียวกับแป้งข้าวเจ้า น้ำกะทิ น้ำตาลปี๊บ 

นวดและคลุกเคล้าให้เข ้ากัน นำไปห่อ

ใบตองแลว้นึ่ง 

     สรรพคุณ ลดน้ำตาลในเลือด ลด

ไขมันเลว 

 

10. น้ำตะไคร้ใบเตย เครื่องดื่มทำมาจาก

ใบเตยและตะไคร้ ตม้ดว้ยนำ้ตาลทรายแดง 

    สรรพคุณ มีกลิ ่นหอมมีสรรพคุณช่วย

บำร ุ งสมอง ประสาท และแก ้อาการ

อ่อนเพลีย ช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือด

ตะไคร้ ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ ความดัน

โลหติสูง 

โครงการต่อยอดครัวชุมชนสูเ่มนูบญุ  บ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง 
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หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ทีมบริการ

วิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้

ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการจากการ

จัดงานบุญของชุมชน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 

2562 ในงานบุญขัตฤกษ์ โดยนำนักศึกษา และ

คณาจารย ์  จากคณะมน ุษยศาสตร ์ และ

ส ั งคมศาสตร ์  คณะคร ุศาสตร ์  และคณะ

สาธารณส ุขศาสตร ์  เข ้าศ ึกษาด ูงานด ้าน

เศรษฐกิจพอเพยีงและการสร้างสรรค์เมนูบุญ ณ 

บ้านโนนคอย ซึ ่งคณาจารย์และนักศึกษาได้

เรียนรู้การจัดการครัวชุมชน การแบ่งสันปันส่วน

พื้นที่ใช้สอยในครัวชุมชน การร่วมแรงร่วมใจใน

การสร้างสรรค์เมนูบุญ เรียนรู ้ว ิถ ีบุญ การ

ประกอบอาหารโบราณ หายาก ชมนิทรรศการ

การสร้างสรรค์เมนูบุญ และร่วมงานบุญขัตฤกษ์

บ้านโนนคอย งานบุญที่สะท้อนการน้อมนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อตนเอง และชุมชนอย่างแทจ้รงิ 

โครงการต่อยอดครัวชุมชนสูเ่มนูบญุ  บ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง 
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กิจกรรมที่ 1 

การอบรมให้ความรู้ตามโครงการ 

โรงเรียนผู้สูงอายุ 

กิจกรรมที่ 2 

การอบรมพัฒนาความรู้ด้าน 

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน 

 

กิจกรรมที่ 3 

การฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 

เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน  

กิจกรรมท่ี 4 
การติดตามประเมินผลการบริการวิชาการ 

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น 
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  จากการสร้างความร่วมมือในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอ

บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสมีา อันเป็นพืน้ท่ีความร่วมมือทางวิชาการและการบริการ

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้จัดโครงการบริการวิชาการอย่าง

ต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทำให้พบ

ข้อมูลความต้องการพัฒนาของชุมชน และนำมาต่อยอดพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 

เพื่อให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่บริการวิชาการที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการให้บริการวิชาการไปแล้ว ซึ่ง

สมควรท่ีจะได้มีการติดตามผลการดำเนินการ และสอบถามความต้องการการหนุน

เสริมเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นอย่างย่ังยนืต่อไป  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ

บริการวิชาการเพื ่อพัฒนาท้องถิ ่น ต่อยอดการพัฒนาพื ้นที ่หลังจากที ่คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ลงพื้นท่ีบริการวชิาการ เพื่อให้ท้องถิ่นมีศักยภาพ

และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  รวมถึงเพื่อเป็นการติดตาม

ผลการดำเนินการบริการวิชาการในระดับคณะสำหรับพื้นที่บริการวิชาการที่คณะ

ได้เคยดำเนนิการไปแล้ว เพื่อประเมินผลความยั่งยืนท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 

นอกจากนี ้ ผลจากการให้บริการวิชาการแก่พืน้ทีเทศบาลต าบลหนองบัว

สะอาดจนประสบความส าเร็จ ท าให้องคก์ารปกครองส่วนท้องถิ่นใกลเ้คียงไดเ้ข้า

ศกึษาดงูานเพื่อเป็นแบบอย่างในการพฒันาพืน้ท่ี ไดแ้ก่ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนน

ทองหลาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ส่งผลท าให้มีการชยายพื ้นที่บริการ

วิชาการของคณะฯ ใหก้วา้งขวางยิ่งขึน้อีกดว้ย 

โครงการบริการวิชการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   
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โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โรงเรยีนผู้สูงอายุ  

 

 

 

 

 

 

  

 

19 



หลักสูตรสูงวัยเข้าใจแชร์สื่อ 

 ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาให้ผู้สูงอายุเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี

อย่างปลอดภัย ร ู ้ เท ่าทันภัยที ่มากับส ื่อ

ออนไลน์ รวมถึงป้องกันการถูกหลอกลวง

ผ่านสื่อในชีวิตประจำวัน 

   การดำเนนิกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์ 

จากคณาจารคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและ

บรรณารักษศาสตร์ และหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต เป็นวิทยากร 

โรงเรยีนผู้สูงอายุ  เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

  

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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หลักสูตรกฎหมายผู้สูงอาย ุ

 กิจกรรมให้ความรู ้ เก ี ่ยวกับสิทธิ

ประโยชน์ที ่ผู ้สูงควรได้รับ การคุ ้มครอง

ส ิทธ ิ ข ั ้ นพ ื ้ นฐานของผ ู ้ ส ู งอาย ุ ต าม

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติผ ู ้ส ูงอายุ 

รวมถึงกฎหมายพื้นฐานที่ผู ้สูงอายุควรรู ้ 

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ 

คณาจารย์และนักศกึษาหลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ เป็นวิทยากร 

 

โรงเรยีนผู้สูงอาย ุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง 

 

 

 

  

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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กิจกรรมสันทนาการ 

เพื่อผู้สูงอายุ 

 กิจกรรมเพื ่อพัฒนาผู ้สูงอายุด้านการ

เคลื ่อนไหวร่างกาย การพัฒนาสุขภาพ 

จิตใจของผู้สูงอายุ รวมถึงการรวมกลุ่มทำ

กิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการแบ่งปันรอยยิ้ม

ให้แก่กัน โดยได้รับความอนุเคราะห์วทิยากร 

จากคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ หลักสูตร 

นติศิาสตรบัณฑติ และครูจากการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอขามสะแกแสง  

โรงเรยีนผู้สูงอาย ุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง 
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หลักสูตรปรัชญาชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี ่ยวกับแนวทาง

ปฏิบัต ิตนให ้สอดคล้องกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักการ 3 ห่วง 2 

เงื่อนไข   เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข   โดยทีม 

วทิยากรจากคณาจารย์หลักสูตรพัฒนาสังคม 

โรงเรยีนผู้สูงอาย ุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 

 

 

 

  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
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กิจกรรมกฎหมายผู้สูงอายุ 

 กิจกรรมให้ความรู ้ เก ี ่ยวกับสิทธิ

ประโยชน์ที ่ผู ้สูงควรได้รับ การคุ ้มครอง

ส ิทธ ิ ข ั ้ นพ ื ้ นฐานของผ ู ้ ส ู งอาย ุ ต าม

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติผ ู ้ส ูงอายุ 

รวมถึงกฎหมายพื้นฐานที่ผู ้สูงอายุควรรู้

โดยวิทยากรจากคณาจารย์และนักศึกษา

หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ 

โรงเรยีนผู้สูงอาย ุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
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กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 

 
 

 
  

การอบรมพัฒนาความรู้ด้าน 

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
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กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาดมีความประสงค์ในการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ที ่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้มีการ

จัดทำความตกลงร่วมกันในการบริการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการจัดการแหล่ง

เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั ่งยืนในพื้นที ่เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 

ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื ่อพัฒนาท้องถิ ่น คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา ซึ่งมีแหล่งเรียนรู้ท่ีสำคัญท้ังหมด 

4 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สวนนายบุญเลิศ สวนนาย

อำนาจ และสวนสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้

ที่มีความยั่งยืนในพื้นที่ จนได้มีการจัดทำคู่มือและวีดีโอสรุปแนวทางการจัดการ

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบความยั่งยืนตามตัวชี้วัด 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 

ณ พื้นที่แหล่งเรียนรู้ เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด

นครราชสีมา ดังนี้ 

 

26 



โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

“ทำในสิ่งที่ทำได้ ถ่ายถอดความรู้ 

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรยีนสม่ำเสมอ” 

นายบุญเทียม โทแหล่ง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  

ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสมีา   

เบอร์โทร 089-8447558 

กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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ความพอประมาณ ความมเีหตุผล ภูมิคุ้มกันที่ดี 

- พอใจในสิ่งที่ตนม ี

- รู้อยู่ รู้กิน รู้ใช้ 

- ไม่ตามกระแส 

- ทำในสิ่งที่เรามี  

- ทำในสิ่งที่เราทำได ้ 

- พึ่งตนเอง 

- ทำตามกำลัง 

- ไม่เห็นแก่ตัว : ทำเพื่อครูและนกัเรียน  

- รับฟังความคิดคนอื่น : รับฟังชาวบา้น  

- บูรณาการกับการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ  

- เชื่อมั่นในความสามารถของนกัเรียน 

- เรียนรู้จากปัญหาความขาดแคลน

ทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- ประชุมผูป้กครองเพื่อชีแ้จงและแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็น 

- ทำตามกำลัง : ทำตามงบประมาณที่โรงเรียนมี 

- เป็นผู้นำและผูต้ามที่ดี : ฝึกฝนให้นกัเรียนทำจาก

การศึกษาค้นคว้าเองและศกึษาจากตน้แบบของ

แหลง่เรียนรู้อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อประยุกต์ให้เป็น

ต้นแบบของชุมชน 

- วิเคราะห์จากความสำเร็จและความผดิพลาด

เมื่อลงมือทำ  

- สอนให้นักเรียนเป็นคนดี มคีุณธรรม 

- ไม่ใจร้อน : สอนให้นักเรียนปลูกต้นไม้คือการ

ปลูกความด ี

- ไปหามาก : ค่อยๆ ทำเร่ิมทีละน้อยตามกำลงั

ความสามารถของนกัเรียน 

- ปลูกทกุอย่างที่กนิ  

กินทุกอย่างทีป่ลูก 

- ลดรายจ่ายโดยเร่ิม

จากครูก่อน ทีค่วร

ปลดหนีใ้ห้ไดก้่อน

เกษียณ 

- ไม่ตามกระแส 

- ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น

และสมุนไพร 

- นักเรียนมีร่างกาย

แข็งแรง 

- พอกิน พออยู่ พอใช้ 

- มีความสามคัคีใน

โรงเรียนและชุมชน

รอบข้าง 

- มีแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง- 

ทำบัญชคีรัวเรือนทำ

ให้มีเงินออม 

 

 

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

3 ห่วง 

กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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เงื่อนไขความรู ้ เงื่อนไขคุณธรรม 

ครูและนักเรียนทราบวิธีการลดรายจ่าย 

และไม่มหีนี้ทำอย่างไร 

 

มกีารจัดการอาหารกลางวัน จะเป็นเร่ืองการ

แบ่งปัน และความรับผิดชอบ 

 

 

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

2 เงื่อนไข 

ความสมดลุ ย่ังยนื มั่นคง 

การทำ Food Bank (ธนาคารอาหาร) โดยจะปลูกวัตถุดบิไวป้ระกอบอาหาร อนุรักษ์พันธ์ุ

พชืเก่าหายาก เช่น มันแฟง มันเล็บชา้ง มันม่วง และเม่ือทำเกษตรอนิทรีย์ต่อเนื่องไปจะทำ

ให้ชีวิตมั่งคงดา้นสุขภาพ การรักษา สิ่งแวดล้อม รักษาน้ำ รักษาป่า ปลูกป่า กจ็ะทำให้เกิด

ความสมดุล อุดมสมบูรณ ์

 

ความสมดลุ ย่ังยนื มั่นคง 

กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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สวนนายบุญเลิศ 

“ปลูกทุกอย่างท่ีกิน กินทุกอย่างท่ีปลูก  

อนุรักษ์พืชหายากให้มีความยั่งยืน  

และดูแลพืชผักให้สมบูรณ์ตลอด” 

นายบุญเลิศ ประสิทธ์ินอก 

ปราชญ์เกษตร/อดตีผู้ใหญ่บ้าน 

ท่ีอยู่ 25 ม.1 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสมีา 

เบอร์โทร 080-0014525 

กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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ความพอประมาณ ความมเีหตุผล ภูมิคุ้มกันที่ดี 

- ทำจากน้อยไปหา

มาก 

- พอใจในสิ่งที่ตนม ี

- พอกิน พออยู่ พอใช้  

- รู้จักตนเอง 

- พึ่งตนเอง 

- ทำตามกำลัง 

- ไม่ตามกระแส 

- ทำในสิ่งที่ตนไม่

เดือดร้อน 

 

- ไม่เห็นแก่ตัว : จัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้เพื่อแบ่งปัน

ความรู้แก่ผู้อื่น  

- รับฟังความคิดคนอื่น : รับฟังแนวทางจาก

การศึกษาดูงานและผูรู้้ 

- วางแผนการทำงาน : ปลูกต้นไม้ตามวันสำคญั

เพื่อออมต้นไม้ 

- ศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมและเรียนรู้จากความ

ผิดพลาด 

- เปิดใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น 

- ทำตามกำลัง : ทำตามงบประมาณที่ตนม ี

- เป็นผู้นำและผูต้ามที่ดี : จัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้ขึ้น

เพื่อให้เป็นแบบอย่างแกช่าวบ้าน และเรียนรู้

เพิ่มเติมจากแบบอย่างที่ดีอื่นๆ  

- เสียสละ : เป็นผู้ริเร่ิมโครงการธนาคารข้าวและ

รู้จักทำเพื่อคนอื่น 

- ยึดหลักธรรม : ทำเป็นต้นแบบและรู้จักแบ่งปัน 

- ไม่ใจร้อน : รู้จักการอนุรักษ์พันธุ์พืชไว้เพื่อให้เกิด

มุลค่าในอนาคต 

- ทำจากน้อยไปหามาก : เร่ิมต้นจากเล็ก ๆ และ

ใชเ้วลาสะสมเพื่อให้ได้มากขึน้ 

- ปลูกทกุอย่างที่กนิ  

กินทุกอย่างทีป่ลูก 

- ครอบครัวอบอุ่น 

- ลดรายจ่าย 

- ไม่ตามกระแส 

- ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น

สมุนไพร พืชหายาก 

- ร่างกายแข็งแรง 

- พอกิน พออยู่ พอใช้ 

- มีลูกหลานสบืทอด 

- มีความสามคัคีใน

ครอบครัวและชุมชน 

- มีแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง 

- รวมกลุ่มชาวบ้านมา

เรียนรู้การทำเกษตร

พอเพียง 

- ทำบัญชคีรัวเรือน

ทำให้มีเงินออม 

 

 

สวนนายบุญเลิศ 

3 ห่วง 

กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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เงื่อนไขความรู ้ เงื่อนไขคุณธรรม 

ได้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร 

และการลดรายจ่ายในครอบครัว 

 

รู้จักแบ่งปัน การพึ่งพาตนเอง ไม่ตามกระแส 

ได้หลักคิดตามแนวทางของในหลวงรัชกาลท่ี 

9 ท่ีว่า “ขาดทุน คือ กำไร” 

 

สวนนายบุญเลิศ 

2 เงื่อนไข 

ความสมดลุ ย่ังยนื มั่นคง 

มองเห็นอนาคตของลูกหลาน เป็นผู้นำร่องโครงการ “1 ไร่ 1ความพอเพยีง” ทำแล้วเกิด

ภูมิคุม้กัน 

ความสมดลุ ย่ังยนื มั่นคง 

กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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สวนนายบุญเลิศ 

กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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สวนนายอำนาจ 

“ทำในสิ่งที่ลดค่าใช้จ่ายได้ ปรับวิธีคดิ  

ใส่ใจในสิ่งท่ีทำ อดทนและตั้งใจทำให้สำเร็จ” 

นายอำนาจ ก่อชัย 

ผู้ใหญ่บา้น หมู่1 

ท่ีอยู่ 35 ม.1 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 

เบอร์โทร 089-5814935 

 

กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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ความพอประมาณ ความมเีหตุผล ภูมิคุ้มกันที่ดี 

- พอใจในสิ่งที่ตนม ี

- พอกิน พออยู่ พอใช้  

- ทำจากน้อยไปหา

มาก 

- ไม่ตามกระแส 

- พึ่งตนเอง 

- ทำตามกำลัง 

- ทำในสิ่งที่ตนไม่

เดือดร้อน 

- ไม่เห็นแก่ตัว : รู้จักแบ่งปันผู้อื่น  

- รับฟังความคิดคนอื่น : รับฟังแนวทางจาก

ปราชญ์ 

- วางแผนการทำงาน : ปลูกพืชตามฤดูกาล 

- เรียนรู้ : เรียนรู้จากปัญหาความผิดพลาดแล้ว

นำมาแก้ไข 

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น : เปดิใจและ

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับคนอื่น 

- ทำตามกำลัง : ทำตามงบประมาณที่ตนม ี

- เป็นผู้นำและผูต้ามที่ดี : ฝึกฝนตนเองเพื่อให้เป็น

แบบอย่างแก่ชาวบ้าน และเรียนรู้ตามแบบอย่าง

ของปราชญ์ชมุชนเพิ่มเตมิ  

- เสียสละ : รู้จักทำเพื่อคนอื่น 

- ยึดหลักธรรม : ทำเป็นต้นแบบและรู้จักแบ่งปัน 

- ไม่ใจร้อน : ทำไปเรยีนรู้ไป 

- ทำจากน้อยไปหามาก : ทำเท่าที่มี ตามกำลงั 

- ปลูกทกุอย่างที่กนิ  

กินทุกอย่างทีป่ลูก 

- ครอบครัวอบอุ่น 

- ลดรายจ่าย 

- ไม่ตามกระแส 

- ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น

และสมุนไพร 

- มีร่างกายแข็งแรง 

- พอกิน พออยู่ พอใช้ 

- มีลูกหลานสบืทอด 

- มีความสามคัคีใน

ครอบครัวและชุมชน 

- แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ทำให้ชุมชน

เข้มแข็ง 

- รวมกลุ่มชาวบ้านมา

เรียนรู้การทำเกษตร

พอเพียง 

- ทำบัญชคีรัวเรือน

ทำให้มีเงินออม 

 

 

สวนนายอำนาจ 

3 ห่วง 

กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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เงื่อนไขความรู ้ เงื่อนไขคุณธรรม 

ได้ความรู้เกี่ยวกับการใชปุ๋้ย 

เรียนรู้ว่าจะมีวธีิจัดการเกษตรพอเพยีง

แบบผสมผสานให้ย่ังยนือย่างไร 

 

ความตัง้ใจ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวนิัย 

เอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น 

 

 

สวนนายอำนาจ 

2 เงื่อนไข 

ความสมดลุ ย่ังยนื มั่นคง 

ได้พอกิน พอใช้ พออยู่ พึง่ตนเองมีผลผลิตหมุนเวยีนตลอด 

ถ่ายทอดความรู้สู่ลูกหลาน 

ความสมดลุ ย่ังยนื มั่นคง 

กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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สวนนายอำนาจ 

กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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สวนเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 

“ปรับเปลี่ยนพื้นที่ และปลูกพืชผักสวนครัว  

หมุนเวียนทุกปี เพื่อใช้กินในสำนักงาน  

และถ่ายทอดความรู้สู่คนในชุมชน” 

นายนิวัฒน์ มณีจันทร์  

ผู้อำนวยการกองสวัสดกิาร เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 

ท่ีอยู่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ ่จ.นครราชสีมา 

เบอร์โทร 091-8321237 

กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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ความพอประมาณ ความมเีหตุผล ภูมิคุ้มกันที่ดี 

- พอใจในสิ่งที่ตนม ี

- พอกิน พออยู่ พอใช้  

- ทำจากน้อยไปหา

มาก 

- ไม่ตามกระแส 

- พึ่งตนเอง 

- ทำตามกำลัง 

- ทำในสิ่งที่ตนไม่

เดือดร้อน 

- ไม่เห็นแก่ตัว : รู้จักแบ่งปันผู้อื่น  

- รับฟังความคิดคนอื่น : รับฟังแนวทางจาก

ปราชญ์ 

- วางแผนการทำงาน : ปลูกพืชตามฤดูกาล 

- เรียนรู้ : เรียนรู้แนวทางจากปราชญ์ชาวบ้าน 

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น : เปดิใจและ

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับคนอื่น 

- ทำตามกำลัง : ทำตามงบประมาณที่ไดรั้บการ

สนับสนุนมาและต่อยอดเรื่อยมา 

- เป็นผู้นำและผูต้ามที่ดี : จัดการพืน้ที่ให้เป็นศูนย์

การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้แก่ชาวบ้าน  

- เสียสละ : รู้จักทำเปน็แบบอย่างเพือ่ชุมชน 

- ยึดหลักธรรม : ทำเป็นต้นแบบและรู้จักแบ่งปัน 

- ไม่ใจร้อน : ทำไปเรื่อย ๆ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้

ที่สามารถทดลองและฝกึปฏิบัติได ้

- ทำจากน้อยไปหามาก : ทำเท่าที่มี ตามกำลงั 

 

- ปลูกทกุอย่างที่กนิ  

กินทุกอย่างทีป่ลูก 

- เกิดความสามัคค ี

- ลดรายจ่ายที่ไม่

จำเป็น 

- ไม่ตามกระแส 

- ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น

และสมุนไพร 

- มีแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง 

- รวมกลุ่มชาวบ้านมา

เรียนรู้การทำเกษตร

พอเพียง 

- ทำบัญชคีรัวเรือน

ทำให้มีเงินออม 

 

 

สวนเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 

3 ห่วง 

กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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เงื่อนไขความรู ้ เงื่อนไขคุณธรรม 

เกิดองค์ความรูเ้กษตรพอเพยีงแบบ

ผสมผสาน 

 

รู้จักการเอื้อเฟื้อ เพราะไม่ได้ทำเพื่อจำหน่าย 

แต่ทำเพ่ือแจกจ่าย บุคลากรของเทศบาลและ

ชาวบ้านในชุมชน เกิดความสามคัคีเพราะทุก

คนทำด้วยใจ 

 

สวนเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 

2 เงื่อนไข 

ความสมดลุ ย่ังยนื มั่นคง 

สร้างความยั่งยนืในพื้นท่ีได้ และสามารถนำไปแจกจ่ายแต่ละหมูบ้่านได ้

ความสมดลุ ย่ังยนื มั่นคง 

กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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สวนเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 

กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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กิจกรรมคนืความรู้แนวทางการจัดการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

     หลักจากนั้นได้มีการจัดกิจกรรมคืนความรู้แนวทางการจัดการ

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบล

หนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการ 

ตอบรับอย่างดีจากชาวบ้านผู้เข้าร่วมอบรม 

กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง 
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กิจกรรมอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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กิจกรรมอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรำวงคองก้า 



กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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กิจกรรมอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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เนื้อเพลงท่ีใชป้ระกอบการรำวงนัน้ คณะทำงานได้ทำการศกึษาเนื้อเพลง และบท

เพลงที่ใช้ละเล่นรำวงคองก้าจากผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญของชุมชน คือ ยายซ่า นาบุญ ซึ่ง

เป็นผู้ท่ีสามารถจดจำเนือ้หาและถ่ายทอดบทเพลงได้อย่างชัดเจนท่ีสุด ณ เวลาปัจจุบัน 

โดยเนื้อหาเพลงท่ีสามารถรวบรวมได้น้ันมท้ัีงสิ้น 19 บทเพลงดังนี้ 

สวัสด ีสวัสดี เชญิพี่มารอ้งรำ   ในทำนองนาใตแ้ลว้จะไม่ลมืคำ 

 วัฒนธรรมจงจดจำไวใ้ห้ดี 

เชญิเถิดเชญิแม่งามงอน (ซ้ำ)  มาถึงวงฟ้อนแลว้ทำไมไม่อยากรำ 

 จะไปนั่งคอยใครอยู่ไหนกัลยา (ซ้ำ)  หรือคู่รักสั่งมาบอกว่าไมใ่ห้รำ(ซำ้) 

เนื้อเพลง สวัสด ี

เชญิเถิด เชิญแม่งามงอน  มาถึงวงฟ้อนเธอทำไมไม่อย่ากรำ  

จะไปนั่งคอยใครอยู่ท่ีไหนกัลยา (ซ้ำ)  หรือคู่รักสั่งมาบอกว่าไมใ่ห้รำ (ซ้ำ) 

เนื้อเพลง เชญิ 

ใครอยากรำเดินเข้าไปยิ้มแปล้   นกอแีอจ้ับอยู่ยอดมะยม  

มาลีไล่ลมชิดอยากชมกับแสงดาว  คิดถึงคู่รักสาวฉันกินขา้วก็ไม่ลง 

รักสาวงามเก็บดอกบัวมาบนบาน พระประทานก็จงเห็นใจ  

ออ้นวอนซิวอนวอนไว้   ขอให้สดใสไปรักใคร่ยืนมอง  

สูเอยมาเป็นพยาน   มารับสาบานว่าจะไม่รักใคร 

สมจิตร สมชดิ ไปเมื่อไร  เก็บดอกบวับานไวม้าถวายเต็มพาน (ซ้ำ) 

เนื้อเพลง ใครอยากรำเขา้ไปยิ้มแปล้ 



กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 

 

 

  

 

50 

    นาน นาน นะถึงได้มาเจอพ่ี  ไม่ปราณีตัวพี่บ้างเลย  

ฉันละเป็นครูสอนสั่งรำวง  ฉันจะได้ช่ือดัง ตัวนอ้งสอนสั่งพี่จะจำไวใ้ส่ใจ 

ศรีวิไลล่ะจะขออวยพร  จากความร้อนละมาสู่ความเย็น  

มคีวามสุขทุกวันอย่าได้เวน้  มาสู่ความร่วมเย็นเป็นสุขสถาพร  

มาสู่ความร่วมเย็นเป็นสุขสถาพร 

เนื้อเพลง นาน นาน 

     คองก้า ก้ากันให้เพลนิ     แลเห็นทุกสิ่งก็น่าชมโอ้ช่างงามสม นางฟา้วมิาน  

ร่าเริงและบันเทิงใจเอาไวใ้นทำนองคองก้า   ตาละล่า คองก้า (ซำ้)    

เขารำกันแบบธรรมดา    เขารำคองก้าสลับฮาวาย   

สาวสาวมารำฮาวายหญิงชายมาทำนองคองก้า  ตาละลา่ คองก้า (ซ้ำ)   

เขารำกันแบบธรรมดา    เขารำคองก้าก้ากันให้เพลนิ 

เนื้อเพลง คองก้า ฮาวาย 

     ใครรำสวยกว่าใคร (ซ้ำ)   มองไปแลว้มองมา  

รำกระหยิ่มในตา   คู่นี้รำสวยจริงหนา  

 เปรียบกรุณาวางคู่หนา้ของเธอ 

 

เนื้อเพลง ใครรำสวย 



กิจกรรมอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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      จะได้กล่าวถึงนางมัทรี  สองกัญหาชาลรหนจีากแม่ไป 

เป็นกรรมนำมาแต่ชาติก่อน  จึงได้จรจากแม่มารดา 

มัทรีนางไปเท่ียวกลางป่า  กลับคนืมาเลยไม่เห็นสายคอ 

แม่จะมรณาจากเจ้าไม่เห็นเลย ค่ำ ค่ำ จะให้แม่คอยใคร 

ลมมดีตอกพัดไปคนละแก  ลมมดีแถพัดไปคนละก้ำ 

เป็นกรรมของแม่ไปซะแล้ว  จึงได้พรากลูกแก้วไปอยู่แดนไกล 

ลมพัดลิ่วหลอลิ่วลอง  โอล้ะโอย ลมพัดลิ่วหลอลิ่วลอง 

มองไปละเห็นแต่ดนิจอดฟ้า  มองมาเห็นแต่ฟา้เป็นทิว 

ขวัญใจอยากกล่าวเร่ืองนางมัทรี อยากเล่าเร่ืองกัญหาชาลี 

ได้พลัดแม่มัทรีไปอยู่แดนไกล ได้พลัดแม่มัทรีไปอยู่แดนไกล 

 

เนื้อเพลง รำวงนางมัทรี 

แต่ก่อนฉันเป็นคนรวย   แทงหวยถูกรางวัลท่ีหน่ึง    

ไปไหนมีแต่คนท่ีพ่ึง   ถูกรางวัลท่ีหน่ึงเสียงเพลงเข้าใจ   

ใครๆ จะได้นับถือเขาลือไปท่ัวทุกคน เดีย๋วนี้ฉันเป็นคนจนไม่มคีนมาเหลยีว 

แลมอง 

เนื้อเพลง คนรวย 

เอา้ดัง ดัง เด เด ด ีดัง   เอา้ดัง ดัง เด เด ด ีดัง   

 วันนีฉ้ันไปขึน้เรือ    ไปพบอา้ยเสอืกินข้าวหนมปัง 

เนื้อเพลง กินหนมปัง 



 

     ใส่ผ้าขาวสาวลาวงามตา  โอน้ี่ผ้าขาวสาวลาวงามดี 

สาวนารีออกมาเล่นรำเวียง   ส่งเสียงเสียงเพลงกับดนตรี 

โอส้าวนารีกะชูเ้จ้างามงอน  งามงอนงามตาให้พ่ีมาชม 

หัวใจฉันเตน้อยู่กับสาวลาวเวยีง หัวใจฉันเตน้อยู่กับสาวลาวเวยีง 

 

กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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     คองก้า ละลา คองก้า   คองก้าพาใจเพลิน 

เอา้เดิน เถิดเดิน จะให้เพลนิจังหวะชิด หนุ่นสาวเราลาลิด จังหวะชิดนี ้

รำคองก้า 

เนื้อเพลง คองก้าพาใจเพลนิ 

     จิง จิง จั๊บ จั๊บ จิง   จิง จิง จั๊บ จั๊บ จิง 

นกกะหรงิจับต้นดาวเรือง  ลมพัดมาถลาพัดไป 

อย่ารำเข้าไปใกล้นัก  ประเดีย๋วคู่รักของเธอจะไป 

เนื้อเพลง จิงจั๊บ 

หญิงคนนี้ดูหม่องได๋ละกะงาม   สวยอ่ามหล่ามท้ังงามตาน่าชม   

 คิว้ละกะก้อคอละกะกลม    ช่างน่างามสมหวผีมตลีะลอ  

อะเล่เลซอลเลซอลเลซอล   อะแลน๋ แลน แกน แลน แก๋น แลน แก่น 

เนื้อเพลง ผู้หญงิคนนี ้

เนื้อเพลง สาวลาวเวยีง 



กิจกรรมอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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     สาวชาววัง   เอวเล็กเอวบางปะแป้งบาหยัน   

เสื้อแดงเป็นของใครกัน    ถ้าเป็นของฉันฉันรักตายเลย (ซ้ำ) 

 

เนื้อเพลง สาวชาววัง 

     ดูดู เบ่ิงเข้ารำคองก้า    อย่าซิ อย่า อย่า อย่า   

 ร้องรำกันแบบภูผา   เขารำคองก้าแข่วหมาโหว่   

 เอา้ดูซิ ดู ด ูดู     เบ่ิงหมู่เขารำคองก้า   

 เอาอย่าซิ อย่า อย่า อย่า    เขารำคองก้าแข่วหมาโหว ่

ถูกถูกใจใครหนอบรรเลง  ลา ลาไปกับเสียงเพลง 

ใคร ใครหนอจะได้แลเห็น  จันทร์วันเพ็ญส่องแสงงามตา 

เอา้อย่าซิลมพัดมา   ก็ส่องแสงมาคือจันทร์วันเพ็ญ (ซ้ำ) 

เนื้อเพลง ถูกใจใครหนอ 

     มองดูดาว แสงดาวขาวเกลื่อน  มองดเูดอืนเดอืนก็ไม่แลเห็น 

หันหน้ามาสั่งคู่รัก    โอ๊ยจะได้ลาจากไปซะ (ซ้ำ) 

เนื้อเพลง มองดูดาว 

เนื้อเพลง คองก้าแข่วหมาโหว ่



กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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      คณะกองเชยีร์เป็นไข้มาลิเลีย เสียงเพลงคออ่อน               

แต่ก่อนฉันมยีาดสีี่สิบห้าดกีร ี อยู่กับหมอกองเชยีร์ 

ทุก ๆ ท่านเขาจะไม่มเีมยี  เรามีต่อกองเชยีร์จึงได้หาคู่รำ      

เอาสุรามาเปิดกนิก่อน  กินแล้วคอร้อนเชยีร์เพลงก็สบาย  

แม่โขงไม่มหีรือไรเอามาเปิดไวๆ แลว้เขาจะเปิดรำฟรี (ซ้ำ) 

รำฟรี รำดียอดย่ิง   ทุกทุกสิ่งมาจากเมืองแมน 

เหลยีวดูหนา้ดูแขนแอ่นระนวยชื่นใจ ใครใครเขาก็อยากรำฟรี  

ขอให้ยอดมาลีจงมีความส่งเสริม 

เนื้อเพลง รำวงกองเชยีร์ 

  ลา ลา ชูล้า พวกเราคณะศวิไิล   พร้อมใจได้ช่ืนท่ัวหน้า  

คองก้าก็ตอ้งจบไป    คณะศรีวิไลของเราจะขอลา 

โอกาสหนา้ค่อยเจอกันใหม่   โอกาสหนา้ค่อยเจอกันใหม่  

คณะศวิไิลของเราจะขอลา   คณะศิวิไลของเราจะขอลา 

 

เนื้อเพลง ลา 



กิจกรรมอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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     ท่ารำที่ปรากฏในการรำวงคองก้า ของบ้านสระเพนียด ตำบลหนองบัว

สะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นการรำแบบชาวบ้านไม่มีแบบ

แผนที่ตายตัว ปรากฏท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเฉพาะในเพลงเพยีง 3 ท่าเท่านั้น 

 

ท่ารำ 

     ท่าเลซอล  ใช้ในการละเล่นรำวงคองก้าในเพลงเลซอล  

ปฏิบัติโดยการกำมือหลวม ๆ ไว้ที ่ระดับหน้าอกแล้วถอยขึ้น 

ถอยลงตามจังหวะเลซอล 

     ท่ายักไหล่ ใช้ในการละเล่นรำวงคองก้าในเพลงที่มีคำว่า 

คองก้า โดยการตไีหล่ใส่กัน ระหว่างชายและหญิง 

ท่ายักไหล ่

     ท่าฮาวาย ใช้ในการละเล่นรำวงคองก้าในเพลงคองก้า

ฮาวาย ลักษณะของท่าคือ การยกมือขึ้นเหนือศีรษะแล้วหมุน

มอื 

ท่าฮาวาย 

ท่าเลซอล 



กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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      หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลเกี ่ยวกับการละเล่นรำวง

คองก ้ า  ของชาวบ ้ านบ ้ านสระ เพน ียด  แล ้ ว  คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จ ัดกิจกรรมอบรม

ถ่ายทอดความรู้ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างชุมชนและ

คณะ ให้แก่ชาวบ้านในตำบลหนองบัวสะอาด เพื ่อเป็น

อนุรักษ์ และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่

ต่อไป 



กิจกรรมอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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ผลจากการลงพื้นท่ีบริการวิชาการเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมครั้งนี ้ เกิดผลสำเร็จต่อพื ้นที่

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาดเป็นอย่างยิ่ง โดยเทศบาล

ตำบลหนองบัวสะอาดได้นำองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รบัจาก

การรับบริการวิชาการไปต่อยอด เผยแพร่ความรู ้ยัง

โ ร ง เ ร ี ย น  แ ล ะ ช า ว บ ้ า น ใ น พ ื ้ น ท ี ่ ต ำ บ ล หนอง 

บัวสะอาดทั้ง 7 หมู่บ้าน เกิดการจัดการประกวดแข่งขัน

รำวงย ้อนย ุค โดยใช ้การละเล ่นรำวงคองก ้าเป็น

การละเล่นเพื่อจัดการแข่งขัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมาก มีทั้งการ

ประกวดในระดับเยาวชน และประชาชนทั่วไป เป็นการ

สะท้อนให้เห็นถึงความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่

บริการวิชาการของคณะมนุษยชาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ดำเนินกิจกรรมมา

อย่างต่อเนื่องอีกดว้ย 



กิจกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 
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กิจกรรมติดตามประเมนิผลการบริการวิชการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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กิจกรรม 

การติดตามประเมินผลการบริการวชิาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



กิจกรรมติดตามประเมนิผลการบริการวิชการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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     คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะ

มน ุษยศาสตร์ และส ั งคมศาสตร ์  ไ ด้

ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื ่อการบริการ

วิชาการในหลายพื้นที่ตลอดปีงบประมาณ 

2562 ดังนัน้เพื่อเป็นการติดตามประเมินผล

การบร ิการว ิชาการท ี ่จ ัดทำโดยคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริการ

ว ิชการจ ึงได ้จ ัดก ิจกรรมการต ิดตาม

ประเมินผลการบริการวิชาการขึ้น โดยได้

ดำเนินการติดตามประเมินผลกิจกรรมใน

งานว ันว ิชการคณะมน ุษยศาสตร ์และ

สังคมศาสตร์ ซึ ่งในกิจกรรมประกอบไป

ด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ   

1. การจัดน ิทรรศการแสดงผลงานการ

บริการวชิาการ  

2. การติดตามประเมินผลกิจกรรมการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  

3. การตดิตามประเมินผลโครงการเมนูบุญ 



กิจกรรมติดตามประเมนิผลการบริการวิชการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานการบริการวิชาการ 



กิจกรรมติดตามประเมนิผลการบริการวิชการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ชาวบ้านเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้นำเสนอการละเล่นรำวงคองค้า 

แบบดั้งเดิมที่ผ่านการศึกษาและอนุรักษ์โดยฝ่ายบริการวิชการ ในงานวันวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีชุดการแสดงรำวงคองก้า ที่พัฒนา

สร้างสรรค์ใหม่โดยนักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย แสดงควบคู่กันด้วย 

กิจกรรมติดตามประเมนิผลการบริการวิชการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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การติดตามประเมินผลกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (รำวงคองก้า) 



ชาวบ้านน้านโนนคอยนำเมนูอาหารส่วนหนึ่งที่ได้จากโครงการครัวชุมชน 

สู่เมนูบุญมาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปงีบประมาณ 2562 

กิดตามประเมนิผลการบริการวิชการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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การติดตามประเมินผลโครงการเมนูบุญ 



คณะผู้จัดทำและดำเนินงาน 
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การดำเนินกิจกรรม/โครงการของคณะกรรมการบริการวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สำเร็จลงได้ด ้วยความร่วมมือจาก 

ทั้งคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ภายในคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ รวมถึงยังได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ และนักศึกษา  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะครุศาสตร์ อีกดว้ย 

นอกจากนี้ ความสำเร็จส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน/

ภาคส่วนภายนอกมหาวิทยาลัยที ่อำนวยความสะดวกอย่างดีในการติดต่อ

ประสานงานและการเตรียมความพร้อมต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรม/โครงการให้

สำเร็จได้อย่างราบรื่น ได้แก่ เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด องค์การบริหาร

ส่วนตำบลโนนทองหลาง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง องค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองพลวง หมู่บ้านบ้านโนนคอย วัดหนองพลวง โรงเรียนหนอง

พลวง รวมถึงประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน 

ทั้งนี้ในการดำเนินงานมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องมากมายหลายฝ่าย ซึ่ง

ประกอบไปด้วยคณะทำงาน ผู ้จ ัดทำ และผู ้อำนวยความสะดวกในการ

ดำเนนิงานดังน้ี 

 

 



คณะผู้จัดทำและดำเนินงาน 
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คณะกรรมการบริการวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล  วงษ์กาฬสินธ์ุ ท่ีปรึกษา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  เจริญจิตต์ ประธานกรรมการ 

3. อาจารย์เปรมกมล สถิตเดชกุญชร รองประธานกรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร  จันท์เทวนุมาส กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญนำ  โสภาอุทก กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.วุธยา  สบืเทพ กรรมการ 

7. อาจารย์ไกรศักดิ์  รักพนิจิ กรรมการ 

8. อาจารย์จันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง กรรมการ 

9. อาจารย์ชุมพล  ชะนะมา กรรมการ 

10. อาจารย์มานติย์  อรรคชาต ิ กรรมการ 

11. นางสาวชนดิา  พรมจันทึก กรรมการและเลขานุการ 

 



คณะผู้จัดทำและดำเนินงาน 

 
 
 

  

 

67 

 

จัดทำสื่อโครงการต่อยอดครวัชุมชนสูเ่มนูบุญ (บ้านโนนคอย) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา  วรรธนะปกรณ์ 

2. อาจารย์นุสรา  ทองคลองไทร 

3. อาจารย์สิริสุดา  ฐานะปัตโต (คณะสาธารณสุขศาสตร์) 

4. นายปริญญา นาท ี(สำนักวิทยบริการ) 

 

ทีมวทิยากร โครงการเมนูบุญ (บ้านโนนคอย) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  เจริญจิตต์  

2. อาจารย์เปรมกมล สถิตเดชกุญชร  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร  จันท์เทวนุมาส  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญนำ  โสภาอุทก  

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา  วรรธนะปกรณ์  

6. อาจารย์ ดร.วุธยา  สบืเทพ  

7. อาจารย์ไกรศักดิ์  รักพนิจิ 

8. อาจารย์จันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง 

9. อาจารย์ชมุพล  ชะนะมา 

10. อาจารย์มานติย์  อรรคชาต ิ

11. อาจารย์นุสรา  ทองคลองไทร 

12. อาจารย์สิริสุดา  ฐานะปัตโต (คณะสาธารณสุขศาสตร์) 

13. นางสาวชนดิา  พรมจันทึก 



คณะผู้จัดทำและดำเนินงาน 
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ทีมวทิยากร โรงเรียนผูสู้งอายุ 

กิจกรรมสันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ (องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  เจริญจิตต์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธี เทพไทอำนวย (คณะครุศาสตร์) 

3. นายนิคม  งัดสันเท๊ียะ  (ศูนยก์ารศกึษานอกโรงเรียนอำเภอขามสะแกแสง) 

4. นายวชริพล  พืน้ทะเล 

กิจกรรมสูงวัยเข้าใจแชร์สื่อ (เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  เจริญจิตต์  

2. อาจารย์ภนิดา  แก้วกูร 

3. อาจารย์ศศิธร  หวังค้ำกลาง 

4. อาจารย์สุวภัทร  ทำสวน 

5. นักศกึษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

5.1 นางสาวธมลวรรณ  บุตรไทย 

5.2 นางสาววไิลลกัษณ์  ปร๋อกระโทก 

5.3 นางสาวธนาศริิ  ของเลิศ 

5.4 นางสาวสุภาวดี  จุ้ยกลาง 

5.5 นางสาวอัมรินทร์  ปัญญา 

 

 

 

 



คณะผู้จัดทำและดำเนินงาน 
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ทีมวทิยากร โรงเรียนผูสู้งอายุ (ต่อ) 

กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผู้สูงอายุ (เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  เจริญจิตต์ 

2. นักศกึษาหลักสูตรนติศิาสตร์บัณฑิต 

2.1 นายปรีชา  โคตะระ  

2.2 นายนัฐวุฒิชัย  จิตสำโรง 

2.3 นางสาวสุวนันท์  มโนรักษ์ 

กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผู้สูงอายุ (องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยยาง) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  เจริญจิตต์  

2. อาจารย์ตวงพร  ปิยวทิย์ 

3.  นักศกึษาหลักสูตรนติศิาสตร์ 

3.1 นายปรีชา  โคตะระ  

3.2 นายนัฐวุฒิชัย  จิตสำโรง 

3.3 นางสาวสุวนันท์  มโนรักษ์ 

กิจกรรมความรู้เศรษฐกิจพอเพยีง (องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยยาง) 

1. อาจารย์จันทร์เพ็ญ  เกตุสำโรง 
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คณะทำงานกิจกรรมอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม (รำวงคองก้า) ณ เทศบาลตำบล

หนองบวัสะอาด 

1. อาจารย์สุพชิฌาย์  ยนต์สำอางค์ 

2. อาจารย์ชุมพล  ชะนะมา 

3. นายณัฐพงศ์  ชนะชัย 

4. นายรัชตะ  วิเศษ  

5. นายธาดา  งามศรีประดิษฐ์ 

6. นางสาวอารีรัตน์  มนปาน 

7. นางสาวนัทรียา  หงอกภลิัย 

8. นางสาวศิรินภา  ขาวฉลาด 

9. นางสาวมนฑิตา  ดวนขันธ์ 

10. นายกติติการ  นุตะด ี  

11. นายณัฐพงศ์  ชนะชัย 

12. นางสาวศศธิร  ไทยประสงค ์

13. นางสาวนัทรียา  หงอกภลิัย 

ทีมวทิยากรกจิกรรมอนุรักษศ์ิลปวัฒธรรม (รำวงคองก้า) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลรว ี กระต่ายทอง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยน์ปพร  ชุติภาดา  

3. อาจารย์ชุมพล  ชะนะมา 

4. อาจารย์สุพชิฌาย์  ยนต์สำอาง 

5. อาจารย์วลิาวัลย ์ วัชระเกยีรตศิักดิ์ (อาจารย์เกษียณอายุราชการ) 
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คณะกรรมการตัดสินการประกวดรำวงย้อนยุค (รำวงคองก้า) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุจิตร  ชณิสาร 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  เจริญจิตต ์

3. อาจารย์วลิาวัลย์  วัชระเกยีรตศิักดิ์ (อาจารย์เกษยีณอายุราชการ) 

4. อาจารย์รัตติกร  ศรีชัยชนะ 

คณะทำงานกจิกรรมแนวทางจัดการแหล่งเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง  

ณ เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 

1. ผศ.บุษกร  จันท์เทวนุมาส 

2. อาจารย์ไกรศักดิ์  รักพนิจิ 

3. นางสาวชนดิา  พรมจันทึก  

4. นักศกึษาหลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

4.1 นางสาวลัดดา  มาโยธา   

4.2 นางสาวศิริวรรณ  จันพัก   

4.3 นางสาวศศปิระภา  สมสุวรรณ  

4.4 นางสาวศรสวรรค์  สัมพันธ์    

4.5 นางสาวณัฐพร  ศรีสังข ์   

4.6 นายวัชรพล  ท่องครบุรี 
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ทีมวทิยากรกจิกรรมแนวทางจัดการแหล่งเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 

ณ เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร  จันท์เทวนุมาส 

2. อาจารย์ไกรศักดิ์  รักพินิจ 

3. นักศกึษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

3.1 นางสาวณัฐพร  ศรีสังข์ 

3.2 นางสาวนภัสวรรณ  ฉาไธสง 

3.3 นางสาวศรสวรรค์  สัมพันธ์ 

3.4 นางสาวศศปิระภา  สมสุวรรณ 

3.5 นางสาวศิริวรรณ  จันพัก 

3.6 นายวัชรพล  ท่องครบุรี 
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ผูป้ระสานงาน 

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 

1. นางทองคูณ  แสนสี  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 

2. นางสาวณิณัฏฐ์ษา คือพันพันดุง ปลดัเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด 

3. นายนิวัฒน์  มณจีันทร์  ผู้อำนวยการกองสวัสดกิารสังคม 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง 

1. นายโยธิน  วทิยาวิโรจน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง 

2. นางสุญาณี  นรมาตร์  หัวหน้าสำนักปลัด 

3. น.ส.พัชรณัฏฐ์ กองจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบัิตงิาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 

1. นายสมปอง  จันปัญญา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยยาง 

2. นายโกวิท ละครพล  ผู้อำนวยการกองสวัสดกิารและสังคม 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

1. นายอุดมเดช  วรสีหะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

2. คุณนิพนธ์  เพิ่มพูน  หัวหน้าสำนักงานปลัด 

 บ้านโนนคอย ตำบลหนองพลวง 

1. นายสง่า  ฉลาดกลาง  ผู้ใหญ่บา้น 

2. นางวาสนา  ดีทองหลาง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
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