โครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1) พื้นที่ภูป่าเปาะ อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย จานวน 6 โครงการ ดังนี้
ที่
โครงการ
หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วม
A1 การพัฒนาศักยภาพเจ้าของที่พกั โฮมสเตย์ด้านการจัดทา
ดร.อัญชลี โกกะนุช
กิจกรรมนาเที่ยวที่มีรูปแบบกิจกรรมสีเขียว (Green activity) : อ.ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์
กรณีพื้นที่ภูป่าเปาะ อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ดร.กานต์ธีรา นามวงศ์
อ.ปิยภา บัวใหญ่รักษา
A2 การสร้างเรื่องเล่าเชิงวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.ณศิริ ศิริพริมา
ภูป่าเปาะเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน “Phu Pa Poh Story ผศ.ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
Telling to Attract Tourists for Cultural Sustainable
อ.Kym Fabian
Tourism”

A3 การสารวจเส้นทางการท่องเที่ยวน้าตกแห่งใหม่เชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวถ้านรก สูก่ ารบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงมิติวัฒนธรรมบ้านผาหวาย ตาบลปวนพุ อาเภอ
หนองหิน จังหวัดเลย

ดร.สมยงค์ สีขาว
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
อ.กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์
ดร.สุภาวดี สาราญ
ว่าที่ รท.วิชญ์วิสิฐ วงเขียว

การดาเนินโครงการ
1. นาผู้ประกอบการโฮมสเตย์บา้ นผาหวาย ไปศึกษาดูงานทีบ่ ้านหนองแม่นา อาเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2560
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ด้านการจัดทา
กิจกรรมนาเที่ยวที่มีรูปแบบกิจกรรมสีเขียว (Green activity) วันที่ 6-7 เมษายน
2560 ณ ศูนย์การท่องเที่ยวภูป่าเปาะ บ้านผาหวาย ตาบลปวนพุ อาเภอหนองหิน
จังหวัดเลย
จัดอบรมการสร้างเรื่องเล่าเชิงวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภูปา่ เปาะเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน “Phu Poh Story Telling to Attract Tourists for Cultural
Sustainable Tourism” ณ ศูนย์การท่องเที่ยวภูปา่ เปาะ บ้านผาหวาย ตาบลปวนพุ
อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 กิจกรรมระดมความคิด วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560
- ครั้งที่ 2 กิจกรรมฝึกเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมพื้นที่ภูปา่ เปาะ วันที่ 21-22 มิถุนายน
2560
- ครั้งที่ 3 คืนข้อมูลสู่ชุมชน (วันสาธิตเรื่องเล่าในพืน้ ที่ภูปา่ เปาะ) วันที่ 28 มิถุนายน
2560
1. ประชุมวางแผน สารวจพืน้ ที่ และออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน เชื่อม
กับจุดการท่องเที่ยวเดิมและมิตวิ ัฒนธรรมชุมชน ในวันที่ 16 และ 23 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์การท่องเที่ยวภูปา่ เปาะ บ้านผาหวาย ตาบลปวนพุ อาเภอหนองหิน จังหวัด
เลย
2. จัดอบรมเพิ่มทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านผาหวาย
ตาบลปวนพุ อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย ในวันที่23-24 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การ
ท่องเที่ยวภูป่าเปาะ บ้านผาหวาย ตาบลปวนพุ อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
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A4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการจัดทา
สารับอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ผศ.ประภาศรี เติมสายทอง
ผศ.จิตติมา พีรกมล
อ.สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
A5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการอาหารท้องถิ่นเพื่อ ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
การท่องเที่ยว เขตบ้านผาหวาย อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย ดร.มธุรส ชลามาตย์
ดร.ยุวลี สีเสา
อ.เกษร น้อยนาง
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
A6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นด้านการแสดงดนตรี
อ.คชสีห์ เจริญสุข
พื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ วพื้นที่ภูปา่ เปาะ บ้านผาหวาย ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
ตาบลปวนพุ อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ดร.วัชรินทร์ สินศิริ
อ.พงพันธ์ เสาวดี
อ.พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า
อ.จักรี อบมา
2) พื้นที่บ้านอาฮี อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จานวน 5 โครงการ ดังนี้
ที่
โครงการ
หัวหน้าโครงการที่ได้รบั ทุน
B1 พัฒนาโฮมสเตย์อีสาน : หมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่าเที่ยว
ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล
อ.รภัสสา ชาติกุล
อ.ปรียาพร อมรหิรัญวงศ์
อ.อลิสา โวหารกล้า
อ.ปิยภา บัวใหญ่รักษา
อ.กิติยา คีรีวงก์
อ.อรจิต ชัชวาล
อ.ภัทรสุดา จารุธีรพันธุ์

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการจัดทาสารับ
อาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวภูป่าเปาะ ตาบลปวนพุ อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย
จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว เขต
บ้านผาหวาย อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย วันที่ 30 เมษายน 2560 และ 1 พฤษภาคม
2560 ณ ศูนย์การท่องเที่ยวภูป่าเปาะ บ้านผาหวาย ตาบลปวนพุ อาเภอหนองหิน จังหวัด
เลย
จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากกท้องถิ่นด้านการแสดงดนตรีพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวพื้นที่ภูปา่ เปาะ บ้านผาหวาย ตาบลปวนพุ อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 รอบ ดังนี้
- รอบแรก วันที่ 10 – 13 เมษายน 2560
- รอบสอง วันที่ 7-8 และ 10-11 มิถุนายน 2560

การดาเนินโครงการ
1. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
โฮมสเตย์ ในระหว่างวันที่ 4-5 และ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลอาฮี ตาบลอาฮี อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการตามมาตรฐานโฮมสเตย์และจัดกิจกรรมนาเที่ยวที่สะท้อนเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น
2. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ชุมชนอาฮี
บ้านอาฮี ตาบลอาฮี อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
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B2 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับมัคคุเทศก์ อ.มัสยา ราชวงษ์
ท้องถิ่น
รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร
อ.ภัทรภร ศรีบุรินทร์
อ.ปัทมา ปัญญาใส
อ.ณัฐนันท์ สุ่มมาตย์
อ.ปิยาพร อภิสุนทรางกูร
B3 เสริมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทาง
ดร.อรทัย จิตไธสง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านอาฮีแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้าน ผศ.ดร.ศักดินาภรณ์ นันที
อาฮี อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
อ.วัลลภ ทาทอง
อ.มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ
B4 การเสริมสร้างจิตสานึกรักษ์บา้ นเกิดนักเรียนโรงเรียนชุมชน ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร
บ้านอาฮี อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
รศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล
B5 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ผศ.ดร.สาคร พรมโคตร
วัดโพนทอง บ้านห้วยเดื่อและภูผักหวาน ตาบลน้าทูน อาเภอ นางวันเพ็ญ บุญทะวงศ์
ท่าลี่ จังหวัดเลย
3) พื้นที่ตาบลปากชม อาเภอปากชม จังหวัดเลย จานวน 5 โครงการ ดังนี้
ที่
โครงการ
หัวหน้าโครงการที่ได้รบั ทุน
C1 การพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่น อาเภอปากชม จังหวัดเลย
รศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล
ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร

จัดอบรม “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ระหว่าง
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี ตาบลอาฮี อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

จัดอบรมเสริมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้าน
อาฮีแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย วันที่ 24 มีนาคม 2560
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
จัดอบรมการเสริมสร้างจิตสานึกรักบ้านเกิด นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี ตาบลอาฮี
อาเภอท่าลี จังหวัดเลย “กิจกรรมรักอาฮี รักท่าลี่ บ้านของเรา” วันที่ 9 มิถุนายน 2560
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี ตาบลอาฮี อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชนวัดโพนทอง วันที่ 20-21
พฤษภาคม 2560 ณ ที่ทาการวัดโพนทอง บ้านห้วยเดื่อ ตาบลน้าทูน อาเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนวัดห้วย
เดื่อและภูผักหวาน อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
การดาเนินโครงการ
กิจกรรมในการดาเนินโครงการการพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่น อาเภอปากชม จังหวัดเลยมี
ดังนี้
1. วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560 ผู้ดาเนินโครงการและคณะลงพืน้ ที่สารวจสถานที่อาเภอ
ปากชม จังหวัดเลย
2. วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 สารวจพื้นที่ในวันราชการ 1 วัน และวันหยุดราชการ 1
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C2 การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น อาเภอปากชม จังหวัดเลย

ดร.มาริยา เถาอินปาก
อ.สุธาสินี ราชเจริญ
อ.ปัจจรี ศรีโชค
อ.ณฐรช จอมพารา
อ.วรางคณา ทวีวรรณ
C3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นด้านการสารวจทรัพยากร ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมสาหรับการสื่อ
อ.กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์
ความหมายในการจัดการท่องเทีย่ วของเทศบาลตาบลปากชม ดร.สมยงค์ สีขาว
อาเภอปากชม จังหวัดเลย
อ.คชสีห์ เจริญสุข
ผศ.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
C4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นด้านการออกแบบบรรจุ อ.ยุพดี ชินพีระเสถียร
ภัณฑ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย สาหรับสนับสนุน ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
การจัดการท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลปากชม อาเภอปากชม อ.รวิภัค ปรีชากุลดารง

วัน เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยเน้นครูและนักเรียนในสถานศึกษาและแม่ค้าสินค้าใน
ตลาดสด
3. วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ทดลองสอบถามข้อมูล ในฐานะเป็นนักท่องเที่ยว
4. วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ทดลองคู่มือพูดภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ที่พัฒนามาตัง้ แต่ 1-16 เมษายน 2560
5. วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ทดลองคู่มือกับกลุ่มแม่ค้า กลุม่ รถรับจ้าง และผู้ขาย
อาหารประเภทพื้นบ้าน ในอาเภอปากชม จังหวัดเลย
6. วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 คืนข้อมูลโดยการมอบคู่มือที่ปรับแก้ไขตามความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสารวจเพื่อประเมินความสนใจในการใช้คู่มือพูด
ภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
จัดอบรมพัฒนายุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น อาเภอปากชม จังหวัดเลย และลงพืน้ ทีไ่ ปตามแหล่ง
ท่องเที่ยวในอาเภอปากชม จังหวัดเลย และฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์แนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวในอาเภอปากชม ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนร่มเกล้าบ้าน
ชมเจริญ อาเภอปากชม จังหวัดเลย
1. จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ อาเภอปากชม จังหวัดเลย ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้
เทศบาลตาบลปากชม อาเภอปากชม จังหวัดเลย
2. จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมสาหรับการสื่อความหมายในการจัดการท่องเที่ยวของเทศบาล
ตาบลปากชม อาเภอปากชม จังหวัดเลย ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การ
เรียนรู้เทศบาลตาบลปากชม อาเภอปากชม จังหวัดเลย
จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นด้านการออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์จากกล้วย เขตเทศบาลปากชม อาเภอปากชม จังหวัดเลย สาหรับการ
สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวของเทศบาลปากชม อาเภอปากชม จังหวัดเลย ในวันที่
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จังหวัดเลย
C5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการจัดการตกแต่งสวน
พื้นที่ภูหอและการออกแบบแนวคิดสาหรับการสร้างพื้นที่
เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สวนสันติชัยปราการในการจัดการ
ท่องเที่ยวเขตเทศบาลตาบลปากชม อาเภอปากชม จังหวัด
เลย

ดร.วัชรินทร์ สินศิริ
อ.ยุพดี ชินพีระเสถียร
อ.รวิภัค ปรีชากุลดารง
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์
อ.ณัชชา สมจันทร์

23-25 และ 28-29 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตาบลปากชม อาเภอปาก
ชม จังหวัดเลย
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการจัดการตกแต่งสวน
พื้นที่ภูหอ และการออกแบบแนวคิดสาหรับการสร้างพื้นที่เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สวน
สันติชยั ปราการในการจัดการท่องเที่ยวเทศบาลตาบลปากชม อาเภอปากชม จังหวัดเลย
ในระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตาบลปากชม อาเภอ
ปากชม จังหวัดเลย เป็นการจัดอบรมและฝึกปฏิบตั ิในการจัดการตกแต่งพื้นที่ภูหอ และ
สวนสินติชยั ปราการ

4) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
ที่
โครงการ
การดาเนินโครงการ
D1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะ 1. ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ฯ ระหว่างวันที่ 10 – 17 มีนาคม 2560 มีผู้สมัครคัดเลือก
พื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดเลย
จานวน 51 คน
2. สอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม 19 มีนาคม 2560 มีผู้ผ่านการคัดเลือกจานวน 37 คน
3. จัดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ จานวน 15 วัน แบ่งเป็น
3.1 อบรมภาคทฤษฎี ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 5
เมษายน 25460
3.2 ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบตั ิและศึกษาดูงานนอกสถานในพืน้ ทีจ่ ังหวัดเลย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น อุดรธานี
หนองคาย และจังหวัดหนองบัวลาภู ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2560
4. สอบหลังการอบรม
4.1 สอบภาคทฤษฎี วันที่ 7 เมษายน 2560
4.2 สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 9 เมษายน 2560
มีผู้ผ่านการอบรม จานวน 30 คน
D2 โครงการติดตามประเมินผลกระทบโครงการพัฒนาศักยภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ออกติดตามประเมินผลกระทบโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อติดตาม
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บุคลากรด้านการท่องเที่ยว

และประเมินผลกระทบ จากการดาเนินโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว ประจาปีงบประมาณ 2560 โดยแบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ดังนี้
1. วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ติดตามประเมินผลกระทบ พื้นที่บา้ นอาฮี ตาบลอาฮี อาเภอท่าลี จังหวัดเลย
2. วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ติดตามประเมินผลกระทบ พื้นทีต่ าบลปากชม อาเภอปากชม จังหวัดเลย
3. วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ติดตามประเมินผลกระทบ พื้นทีภ่ ูป่าเปาะ บ้านผาหวาย ตาบลปวนพุ อาเภอหนองหิน
จังหวัดเลย

