
 
 
 

 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 

เสนอและผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓  วันท่ี ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



- ข - 

สารบัญ 
           หน้า 
 

ตารางที่ 1 : สรุปจ านวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563 (จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ)      1 
ตารางที่ 2 : รายชื่อโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร ์              2 
ตารางที่ 3 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณประจ าปี 2563          8 
ตารางที่ 4 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลยั         102 
ตารางที่ 5 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ         103 
ตารางที่ 6 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณประจ าปี 2563         134 
ตารางที่ 7 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณรายไดม้หาวิทยาลัย         141 
ตารางที่ 8 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ        147 
ตารางที่ 9 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆ นอกเหนอืจากครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์) ท่ีใช้งบประมาณประจ าปี 2563   148 
ตารางที่ 10 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคณุภาพการศึกษา (คณะอื่นๆ นอกเหนือจากครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลยั   183 
ตารางที่ 11 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคณุภาพการศึกษา (คณะอื่นๆ นอกเหนือจากครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ  221 
ตารางที่ 12 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบริหารจดัการที่ใช้งบประมาณประจ าปี 2563        223 
ตารางที่ 13 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบริหารจดัการที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย        224 
ตารางที่ 14 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบริหารจดัการที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ        237 
ตารางที่ 15 : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analisis และ Tow’s Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น         238 
ตารางที่ 16 : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analisis และ Tow’s Matrix ยุทธศาสตร์การผลิตและพฒันาคร ู         239 
ตารางที่ 17 : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analisis และ Tow’s Matrix ยุทธศาสตร์การยกระดับคณุภาพการศึกษา        240 
ตารางที่ 18 : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analisis และ Tow’s Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบริหารจดัการ        241 
ตารางที่ 19 : สรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563         243 
ตารางที่ 20 : กระบวนการท างานของมหาวิทยาลัยที่ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563      256 
ตารางที่ 21 : สรุปผลผลิตที่เกดิขึน้จากการด าเนินโครงการภายใต้ยทุธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2563      261 
ตารางที่ 22 : โครงการ/กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัด าเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 (ระยะเร่งด่วน)      268 
ตารางที่ 23 : โครงการ/กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัด าเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงหลังการแพร่ระบาด COVID-19 (ระยะฟื้นฟู)      270 
ตารางที่ 24 : สรุปภาพรวมประเดน็และจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภฏัด าเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-19   271 
ตารางที่ 25 : โครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏช่วยเหลือนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-19       272 
ตารางที่ 26 : ผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น          277 
ตารางที่ 27 : ผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปตีพิมพ์ในระดับนานาชาต ิ             281 



- ค - 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้น้อมน าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่องคมนตรีได้อัญเชิญพระราชด ารัสว่า         
“ให้แนะน ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏให้ท ำงำนให้เข้ำเป้ำในกำรยกระดับกำรศึกษำและพัฒนำท้องถิ่นในท้องที่ตน”   และทรงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยมี           
พระราชด ารัสมอบให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งว่า “...อยากให้ทุกคนมีก าลังใจที่จะท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเราเป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค และท้องถิ่น
จริงๆ จังๆ ในเรื่องการด ารงชีวิต ในเรื่องความรู้ทั่วไป และข้อส าคัญ คือ ผลิตคนดี ผลิตคนดีที่เห็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม คิดว่ามหาวิทยาลัย ราชภัฏเป็นสถาบันที่เปน็
ประโยชน์และเป็นกลไกท่ีพัฒนาประเทศได้อย่างยิ่ง ถ้าหากตั้งใจ ร่วมกัน และคุยกันมากๆ จะเป็นสถาบันหลักท่ีพัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก”  

 

มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จะเสริมสร้างพลัง
ปัญญาของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ประกอบกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 24 ที่ได้ก าหนดให้มีการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential)  พบว่ามหาวิทยาลัยฯ จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-based 
and Community) ซึ่งมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ปรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังและมีโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ท่ีครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการเป็น Area-
based and Community University  อย่างแท้จริง 

 

 ในปงีบประมาณ  พ.ศ.2563  มหาวิทยาลัยฯ มีผลการด าเนินงานท่ีพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวนท้ังสิ้น 
94 โครงการ รวมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งสิ้น 194 โครงการ แบ่งเป็น โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 131 โครงการ , โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนาครู จ านวน 14 โครงการ , โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาจ านวน 37 โครงการ และโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการจ านวน 12 โครงการ  

 

      เมื่อพิจารณาผลการประเมินตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ก าหนดร่วมกันทั้ง 38 แห่ง จ านวนทั้งสิ้น 18 ตัวช้ีวัด เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2562 กับ พ.ศ.2563 
พบว่า มีผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดเพิ่มขึ้นจ านวน 16 ตัว คิดเป็นร้อยละ 88.89  ส่วนอีกจ านวน 2 ตัวช้ีวัด มีผลการด าเนินงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 11.11 ได้แก่ อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัย
และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ จากจ านวน 34 ผลงาน ลดลงเหลือ 21 ผลงาน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของผลงาน
พบว่า จากผลงานจ านวน 21 ผลงานนั้นเป็นอนุสิทธิบัตร จ านวน 7 ผลงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มีการจดอนุสิทธิบัตร นอกจากนี้ยังมีตัวช้ีวัดในเรื่องของจ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุง
ให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศนั้น พบว่าในปีงบประมาณ 2563  มีเพียง 3 หลักสูตรเท่านั้นที่ถึงรอบ
ระยะเวลาในการปรับปรุง จากจ านวนหลักสูตรทั้งสิ้น 48 หลักสูตร ซึ่งทุกหลักสูตรได้รับการปรับปรุง/พัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศแล้ว และหากเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของตัวช้ีวัดระหว่างปี 2561 – 2563 พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฎรายละเอียดตามกราฟ  
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สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถด าเนินงานตามพันธกิจและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ผลงานท่ีเกิดขึ้นจาก
การด าเนินโครงการหลายโครงการ ได้ส่งผลลัพธ์และผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น และคุณภาพของบัณฑิต รวมถึงคุณภาพของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย อันเป็นการสร้างการยอมรับและความ
เช่ือมั่นในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรยังคงมุ่งมั่นที่จะด าเนินพันธกิจเพื่อเป็น “สถาบันหลักที่จะพัฒนาประเทศและ
ประชาชน” ตามพระราชปณธิานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้มีพระราชด ารัสมอบให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหลักปฏิบัติสืบไป 

หมายเหตุ  รายละเอียดตัวชี้วัดตามตารางท่ี 19 หน้า 243 - 255 
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี 2561-2563
กราฟสรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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รายงานผลการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ตารางที่ 1 สรุปจ านวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563 (จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น รวม 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ งบประมาณจากแหล่งทุนอืน่ 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 116 2 13 131 
    -ด้านเศรษฐกิจ 94  6 100 
    -ด้านสังคม 7 1 2 10 
    -ด้านสิ่งแวดล้อม 3  1 4 
    -ด้านการศึกษา  12 1 4 17 
2. การผลิตและพัฒนาครู 7 5 2 14 
    -การผลิตคร ู 7 5 2 14 
    -การพัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.)     
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 20 14 3 37 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  12  12 

รวม 143 33 18 194 
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ตารางที่ 2 : รายชื่อโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
1. การพัฒนา
ท้องถิ่น 

ด้านเศรษฐกิจ 
A1 พัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.ท่าขุนราม อ.เมือง            

จ.ก าแพงเพชร โดยคณะวิทยาการจัดการ 
A2 พัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.

ก าแพงเพชร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
A3 พัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวร

ลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
A4 พัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.คลองน  าไหล อ.คลอง

ลาน จ.ก าแพงเพชร โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
A5 พัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.โป่งน  าร้อน อ.คลอง

ลาน จ.ก าแพงเพชร โดยคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
A6 พัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.นิคมทุง่โพธิ์ทะเล อ.

เมือง จ.ก าแพงเพชร โดยส านกับริการวชิาการและจัดหารายได้ 
A7 พัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.

ตาก โดย มรภ.กพ. แม่สอด 
A8 พัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ 

จ.ตาก โดย มรภ.กพ. แม่สอด 
A9 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “กระเป๋าผ้าสะพายบา่” 
A10 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “ผา้ขาวมา้ยอ้มสีธรรมชาติ” 
A11 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “กระเป๋าผ้าท ามือ” 
A12 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “ผลไม้กวนบ้านปา้ซ้วน  น  าโจน” 
A13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “ตุก๊ตาไทยด า” 
A14 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “หตัถกรรมเครื่องเงินชาวเขา” 
A15 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “ขา้วแตนนางเล็ด” 
A16 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “น  ายาบว้นปากมิ นท์” 
A17 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “ขา้วเกรียบงาด า (ทองมว้นสมุนไพรเสริมงาด า ต่อ

ยอดจากผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบงาด า)” 
A18 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “ผา้ทอเสื่อ” 
A19 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “ผา้เส้นใยกล้วยไข่” 
A20 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “เครื่องประดับหินสี และกิ๊บจากผ้าลูกไม”้ 
A21 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “ขา้วแตนนางเล็ดน  าแตงโม” 
A22 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “ผลิตภัณฑ์จักสานบ้านมาบปา่แฝก” 
A23 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “ผา้ทอย้อมสธีรรมชาติ” 
A24 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “ตะกร้าไม้ไผ่สาน” 
A25 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “พวงกุญแจไม้กวาดดอกหญ้า” 

ด้านสังคม 
B1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิน่อย่าง

ยั่งยืน       
ด้านการศึกษา/การเรียนรูต้ลอดชีวติ  
B2 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การ

ตีพิมพ์เผยแพร่ และการขึ นทะเบียนทรพัย์สิน
ทางปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
C1 ออมสินยุวพัฒน ์รักษ์ถิ่น (ธนาคารออมสิน) 
C2 การบ่มเพาะผู้ประกอบการ (UBI) 
C3 พัฒนาผลิตภัณฑ์น  ามันนินต ์(แผนงานบูรณา

การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก) 
C4 พัฒนานวัตกรรมฉลุลายเปลอืกหอยกาบในยุค 

4.0 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเฟอรน์ิเจอร์
ประดับมุกและแกะสลัก (OTOP) และน า
ผลงานการฉลุลายเปลือกหอยไปเคลือบ
สุขภัณฑ์ทางเซรามิกส์ ในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชรและจังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
(แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก) 

C5 จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโค
โรน่า 2019 (COVID-19) 

C6 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยอีัจฉริยะ
เพื่อเสริมการท าเกษตรแบบแม่นย าและ
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ของศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางการเกษตรใน
พื นที่เป้าหมาย 11 อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร 

ด้านสังคม 
C7 ค่ายเรียนรู้ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ จังหวัด
ก าแพงเพชร (กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัและ
สร้างสรรค์) 

C8 พัฒนาหลกัสูตรและบริหารจัดการโรงเรียน
ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร (กองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสวัสดิการ) 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
C9 การผลิตปุย๋หมักมูลไส้เดือนดินจากวสัดุเหลือ

ใช้ทางการเกษตร 
ด้านการศึกษา/การเรียนรูต้ลอดชีวติ  
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
A26 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “ผา้ทอย้อมสธีรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา” 
A27 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “ผา้ทอกลุ่มสตรีพลังกร” 
A28 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “เครื่องประดับอัญมณี” 
A29 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “ผา้ทอปากะญอบ้านมอทะ” 
A30 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “กล้วยแซงโค้ง” 
A31 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “เครื่องจักสาน” 
A32 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น “หมูอบกรอบ” 
A33 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
A34 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
A35 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
A36 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านภาษาไทย 
A37 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
A38 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านภาษาจีน 
A39 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านนิติศาสตร์ 
A40 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษ  
A41 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ 
A42 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
A42 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
A43 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านนิเทศศาสตร์ 
A44 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการบัญชี 
A45 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการเงินและการธนาคาร 
A46 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการตลาด  
A47 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการจัดการทั่วไป 
A48 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
A49 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านเคมี (วท.บ.) 
A50 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านเคมี (ค.บ.)  
A51 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านชีววิทยา 
A52 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
A53 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
A54 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านสาธารณสุขศาสตร์  
A55 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านฟิสิกสิ์ 
A56 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
A57 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
A58 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านวิชาพลศึกษา 
A59 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
A60 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ 

C10 บูรณาการยกระดับพัฒนาครูสอน
วิทยาศาสตร์ (งบแผนงานบูรณาการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้) 

C11 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการ
สอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้
กระบวนการ PLC (แผนงานบูรณาการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้) 

C12 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั น
พื นฐานในจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวดัตาก 
ระยะที่ 2 (งบแผนงานบูรณาการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้) 

C13 แคมป์อบรมเส้นทางด้านอาชพีเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และ
โทรนาคมส าหรับนักเรียนและนักศึกษา ใน
จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง 
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A61 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษ 
A62 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการศึกษาปฐมวยั 
A63 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านสังคมศึกษา 
A64 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านภาษาจีน 
A65 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ 
A66 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านภาษาไทย 
A67 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการประถมศึกษา 
A68 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (แม่สอด) 
A69 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการจัดการโลจิสตกิส์ (แม่สอด) 
A70 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการบัญช ี(แม่สอด) 
A71 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ (แมส่อด) 
A72 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการจัดการทั่วไป (แม่สอด) 
A73 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (แม่สอด) 
A74 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการบัญช ี(แม่สอด) 
A75 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ (แมส่อด) 
A76 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ 
A77 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
A78 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
A79 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านเกษตรอัจฉรยิะและอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ 
A80 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 
A81 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 
A82 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีโยธา 
A83 สนับสนุนการพัฒนาหลกัสูตรระยะสั น 
A84 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง ณ จ.ก าแพงเพชร 
A85 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ มรภ.กพ.     

แม่สอด 
A86 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ จ.ก าแพงเพชร 
A87 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโลจิสติกส์ ณ มรภ.กพ. แม่สอด 
A88 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ด้วยระบบออนไลน์ 
A89 บริการวิชาการด้านวิทยบริการเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น 
A90 การเผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศและการผสานองค์ความรู้ท้องถิ่นด้านการผลิตกล้วย

ไข่ เพื่อสนับสนุนการผลิตที่เหมาะสม 
A91 การพัฒนาการจัดท าเอกสารทางการเงินและบัญชีของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง

จังหวัดก าแพงเพชร  
A92 พัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด  
A93 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อท้องถิ่น  
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A94 ศูนย์พัฒนาก าลังคนเพื่อยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท้องถิน่ 
ด้านสังคม 
A95 ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหนา้ที่ของตนเองและผูอ้ื่นภายใต้

พื นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
A96 เสริมสร้างศักยภาพแกนน าเยาวชนด้านการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจติอาสาตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
A97 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย  
A98 ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรพัยากรมนษุย์สู่ความเป็นเลิศ 
A99 ศูนย์บริการทางการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
A100 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยวิศวกรสงัคม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
A101 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยวิศวกรสงัคม โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (โครงการ

เลี ยงปลาเพื่อเพิ่มรายได้) 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
A102 ศูนย์อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
A103 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านส่งเสริมการผลิตและตรวจสอบความปลอดภยัทางอาหาร 

(FOSIC) 
A104 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยวิศวกรสงัคม โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (โครงการ

พัฒนาศักยภาพดา้นอาชพีเครื่องจักสาน) 
ด้านการศึกษา/การเรียนรูต้ลอดชีวติ 
A105 จัดประชุมวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาต ิ(ส านักศิลปะฯ) 
A106 การพัฒนาศูนยว์ิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษสู่ความเป็นเลิศ (คณะครุศาสตร์) 
A107 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (คณะครุศาสตร์) 
A108 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขยีน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน

ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
A109 ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม (STEM Education Center) คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
A110 ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม (STEM Education Center) คณะครุศาสตร์ 
A111 อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีและวันอนุรักษม์รดกไทย 
A112 สร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
A113 ก าแพงเพชรศึกษา 
A114 ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่น าไปใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
A115 สนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับ

โรงเรียนขนาดเล็ก 
A116 พัฒนาประชากรอาเซียนสู่คุณภาพในบทบาทเวทีโลก 
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2. การผลิตและ
พัฒนาครู 

D1 พัฒนาความรู้ ทกัษะดา้นภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาครใูนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

D2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ 
D3 ยกระดับสมรรถนะนกัศึกษาครูให้มสีมรรถนะที่สูงขึ น 
D4 พัฒนาครูของครูสู่มืออาชีพ  
D5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานรายวิชาคณะครุ

ศาสตร์ 
D6 เตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นขา้ราชการครูและเสริมทักษะ วิชาชพีของนักศึกษา 
D7 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษา 

E1 พัฒนางานวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
E2 พัฒนาคุณภาพนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ 
E3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านวิชาชพีของ

นักศึกษาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) 
E4 กิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณความเปน็ครูสู่การ

เป็นครูมืออาชีพ และเส้นทางสู่อาชีพครใูน
อนาคต (ค.บ.เคมี) (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 

E5 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต (ค.บ.เคมี) 

F1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี ยง (U-
School) 

F2 ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

G1 สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

G2 สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

G3 สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยคณะวิทยาการจัดการ 

G4 สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

G5 สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

G6 พัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา (ศูนย์ภาษา) 
G7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) โดย

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
G8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) โดย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
G9 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) โดยคณะ

วิทยาการจัดการ 
G10 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการท างาน (WIL) โดย

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
G11 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการท างาน (WIL) โดย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
G12 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการท างาน (WIL) โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ 
G13 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
G14 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
G15 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยคณะวิทยาการจัดการ 
G16 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดย มรภ.กพ.แม่สอด  
G17 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

H1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต โดยคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

H2 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

H3 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

H4 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต โดยคณะวิทยาการ
จัดการ  

H5 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต โดยมหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

H6 บริหารงานวิชาการและพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้และการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

H7 บริหารงานวิชาการและพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้และการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

H8 พัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

H9 ทุนนักกีฬาเพชรราชภฏั 1 และทุนนกักีฬา
เพชรราชภัฏ 2 

H10 อบรมภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษา  
H11 จัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถ

ด้านภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากร 

H12 จัดสอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

I1 GSB Innovation Club  
I2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “YOUNG 

ENTREPRENEUR SUPPORT IDEA 
CHALLENGE CAMP” 

I3 Startup Thailand league 2020 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
G18 พัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มอือาชพี  
G19 ยกระดบัสมรรถนะดิจิทัลส าหรับนกัศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ 
G20 พัฒนาหลกัสูตรเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 

H13 ส่งเสริมคุณภาพและจรรยาบรรณในการท า
วิทยานพินธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

H14 พัฒนาก าลังคนเพื่อให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล  

4. การพัฒนา
บริหารจัดการ 

ไม่มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้ในการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์นี  K1 พัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ Webometrics  
K2 บ ารุงและพัฒนาระบบ (MIS) 
K3 พัฒนาผู้ประเมิน Internal AUN-QA 

Assessors 
K4 น าเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติทีด่ี

ระดับชาติ 
K5 ส่งเสริมภาพลักษณ์และความผูกพันธ์องค์กร  
K6 น าเสนอนวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน  
K7 Green Office  
K8 บ ารุงและพัฒนาระบบงบประมาณและระบบ

อื่นๆ 
K9 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน  
K10 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
K11 รักษาสภาพระบบคุณภาพมาตรฐาน       

ISO 9001 : 2015 
K12 วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU NEWS 

ไม่มีการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งสนับสนุน
อื่นๆ เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์นี  
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ตารางที่ 3 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2563 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
A1 พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก    
ต.ท่าขุนราม      
อ.เมือง            
จ.ก าแพงเพชร 
โดยคณะวิทยาการ
จัดการ 

ชุมชนท่าขุนราม ม.5, ม.7, ม.9 
ต.ท่าขุนราม อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร 

ชุมชนท่าขุนราม เป็นชุมชนที่มีศักยภาพที่
จะพัฒนาให้เป็นหมูบ่้านท่องเท่ียวโดยชมุชน 
แต่การที่จะท าให้การท่องเท่ียวชุมชน เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สร้าง
งานสร้างรายได้ อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไปนั น ชุมชนจะตอ้ง
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความ
พร้อมในการจัดการท่องเที่ยว ดังนั น คณะฯ 
จึงสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชน รวมทั ง
ส่งเสริม สนับสนุนครัวเรือนยากจนให้
สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อยา่ง
เหมาะสม ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะฯ ได้พัฒนาการ
ท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนรามตอ่เนื่องมา
เป็นปีที่ 3 (เร่ิมตั งแต่ปี 2561-2563) โดยใน
ปี 63 คณะฯ ได้วางเป้าหมายในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชนท่าขุนรามใน
แนวคิด “Foods Tourism หรือ “การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร” ซ่ึงจะส่งผลให้การ
ท่องเที่ยวชุมชนของชุมชนท่าขุนรามประสบ
ความส าเร็จได้ และสามารถสร้างงาน สร้าง
รายได้ ท าให้คนในชุมชนมีความสุข 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยว ในวันที ่
23-25 พ.ย. 62 (ผู้เข้าร่วม จ านวน 50 คน) 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การท าอาหาร
แปรรูปเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวของต าบลท่าขุนราม” 
ในวันที่ 12-15 ธ.ค. 62 (ผู้เข้าร่วม จ านวน 40 คน) 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา
ศักยภาพด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์” ในวันที ่
21-23 ธ.ค. 62 (ผูเ้ข้าร่วม จ านวน 50 คน) 

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัด
ดอกไม้เพื่อตกแต่ง” ในวันที ่20-22 เม.ย. 63 (ผู้เข้าร่วม 
จ านวน 60 คน) 

5. การวิจยัในงานบริการวิชาการ เรื่อง "แนวทางการ
พัฒนาอาหารท้องถิ่นต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวของจังหวัดก าแพงเพชร" 

6. การจัดท าโครงงานของนักศึกษาด้านการบริการ
วิชาการ 

7. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการการ
ท่องเที่ยว 

8. จัดตั งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านอาหารท้องถิ่น       
ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

9. พิธีมอบศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนด้านอาหารท้องถิ่น     
ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ในวันที่ 18 ส.ค. 63 
(ผู้เข้าร่วม จ านวน 30 คน) 

10. การจัดท าศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้อาหารท้องถิ่น
ต าบลท่าขุนราม ซ่ึงเป็นศูนย์ในการน าอาหารท้องถิ่นมา
สร้างมูลค่าเพิ่มและจ าหนา่ยเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในต าบลท่าขุนราม อกีทั งเป็นการต่อยอด      
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นด้านอาหารให้กบัชุมชน และเป็นการน า
อาหารท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นของฝากใหก้ับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน 

ตัวชี้วดั ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนชุมชนที่
ได้รับการชี น า 
แก้ไขปัญหาจาก
นวัตกรรมที่
สร้างสรรค์ขึ น 

ชุมชนที่ได้รับการชี น า 
แก้ไขปัญหา จ านวน 
1 ชุมชน คือ ชุมชน
ต าบลท่าขุนราม 
งานวิจัยเร่ือง "แนว
ทางการพัฒนาอาหาร
ท้องถิ่น ต.ท่าขุนราม 
 อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร เพื่อ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
ก าแพงเพชร" 
ยกระดับและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับ
อาหารท้องถิ่นโดยการ
น าลาบ มาพัฒนาเป็น 
ไส้กรอกลาบ ไส้อัว่
ลาบและหมูคลุกลาบ 
เป็นต้น 

2. จ านวนครัวเรือน
ที่เข้าร่วมพัฒนา 

50 ครัวเรือน 

3. ร้อยละของ
รายได้ของ
ครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มขึ น 

ร้อยละ 10 
(เดิม 2,500 บาท เพิ่ม
เป็น 2,750 บาท 

4. จ านวนรายวิชา
ที่มีการบูรณาการ
งานบริการวิชาการ
กับการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย 
หรือศิลปวัฒธรรม 

จ านวน 2 รายวิชา 
1. การวิจยัการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

2. รายวิชาบุคลิกภาพ
ในอุตสาหกรรม
บริการ 

5. ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการ 

นักศึกษาเข้ารว่ม 
จ านวน 50 คน 

- ชุมชนท่าขุนรามเป็นชุมชนต้นแบบด้านการ
บริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนของ
จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง 

- ชุมชนท่าขุนรามเป็นต้นแบบด้านการ
ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหาร
ท้องถิ่น 

A2 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก    
ต.สระแก้ว อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร 
โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ชุมชนผู้ปลูกกล้วยไข่ ม.2 
ต.สระแก้ว อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 

การตรวจสอบคุณภาพดินและการปอ้งกนั
เชื อราและการดูแลรักษากล้วยไขจ่ากเชื อรา 

1. การศึกษาสภาพปัญหาของคนในชุมชนที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตและแนวของส่งเสริมและแก้ไขปัญหาชุมชน  

   - กลุ่มเกษตรกร จ านวน 15 คน 
2. การตรวจสอบคุณภาพและการศึกษาความเหมาะสม

เพื่อแก้ปัญหาชุมชน  
   - ตัวอยา่งดินจากพื นทีแ่ปลงปลูกของเกษตรกร 

จ านวน 3 แห่ง  
3. การส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชพีและนวัตกรรมแก่

ชุมชน 
   - กลุ่มเกษตรกร จ านวน 15 คน 
4. การติดตามการใช้ประโยชน์และการจัดการความรู้

การให้บริการวิชาการ 
   - กลุ่มเกษตรกร จ านวน 15 คน 
5. ผลการตรวจสอบคุณภาพดินแปลงกล้วยไข่ตัวอย่าง

ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกลว้ยไข่ มีค่าดังนี  
1) Nitrogen (N)  0.16 mg/kg 
2) Phosphorus (P)  20.61  mg/kg 
3) Potassium (K)  0.0098 %(wt) 
4) pH 5.27 
5) Moiture 1.64 g/100g 
6) Calcium (Ca)  0.15 %(wt) 
7) Magnesium (Mg)  0.023 %(wt) 
8) Chioride (Cl)  131.88 mg/kg 
9) Iron (Fe)  13,285 mg/kg 

1. จ านวนครัวเรือน 50 ครัวเรือน 
2. จ านวนรายวิชา 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา

อนุรักษ์ดินและน  า และรายวิชาการจัดการลุ่มน  า 
3. รายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายเพิม่ขึ น 

ร้อยละ 10 
4. กลุ่มเกษตรกร น าไปใช้ในการปรับปรุง

เป็นแนวทางการปรับปรุงดินในฤดูกาลปลูกปี
ถัดไป นอกจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดสรรเครื่องมือส าหรับการตรวจคุณภาพดิน
เบื องต้นแก่เกษตรกร เพื่อตรววจเช็คสภาพดิน
ก่อนการวางแผนการเตรียมดินและการปลูก
ผลผลิตในฤดูกาลถัดไป 

5. ในการป้องกันเชื อราและการดูแลรักษา
กล้วยไข่จากเชื อรา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด าเนินการโดยประสานขอ
ค าปรึกษาจากส านกังานเกษตร จ.ก าแพงเพชร 
และให้ข้อมูลค าแนะน าแก่เกษตรกรในการ
ป้องกันเชื อรา โดยการใช้ เชื อราไตรโคเดอมา 
ที่มีเป็นศัตรูของเชื อราอื่นที่เป็นสาเหตุของโรค
พืช  ในกระบวนการผลิต ตั งแต่ระยะเริม่ต้น
การปลูกใหก้ับเกษตรกร  และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดสรรวัสดแุละ
อุปกรณ์ส าหรับการด าเนินการดังกล่าว 

 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

10) Copper (Cu) 8.30 mg/kg 
11) Manganese (Mn) 852 mg/kg 
12) Zinc (Zn) 24.70 mg/kg 
13) Electrical Conductivity (EC) 0.061 dS/m 
14) Organic Matter (OM) 100% 

จากผลการตรวจสอบคุณภาพดินแปลงกล้วยไข่ตัวอยา่ง
ของกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกกล้วยไข่ เมื่อเทียบกับเกณฑ์
คุณภาพของดิน พบว่า มีระดับความเค็มที่เหมาะสม ดินมี
ความเป็นกรด มีปริมาณอินทรยี์วัตถุสูงมาก มีปริมาณธาตุ
อาหารหลกั ได้แก ่ไนโตรเจนและโปแตสเซียม ในระดับต่ า 
ส่วนปริมาณของฟอสฟอรัสอยู่ในระดับปานกลาง มีปริมาณ
ธาตุอาหารรอง ได้แก ่แคลเซียม แมกนีเซียม และก ามะถัน 
ในระดับต่ า และในดินตัวอย่างมธีาตุอาหารเสริม ได้แก่ 
เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี และ คลอรีน ในปริมาณ
ที่สูงมาก โดยเฉพาะปริมาณของเหล็กในดินที่สูงถึง 13,285 
mg/kg 

A3 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก    
ต.ปางมะค่า      
อ.ขาณุวรลักษบุร ี
จ.ก าแพงเพชร 
โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ชุมชนปางมะค่า  
ม.1, ม.8, ม.14, ม.18  
ต.ปางมะค่า อ.ขาณวุรลักษบุรี  
จ.ก าแพงเพชร 
(กลุ่มชุมชนต้นแบบปลูกต้นมิ นท์
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

เกษตรกรผู้ปลูกมินต์ ม.21 มีการปลกูตน้
มิ นต์เป็นจ านวนมาก แต่สว่นใหญ่ยังไมม่ีการ
แปรรูปผลผลิตจากมิ นต์เป็นผลิตภัณฑ์อืน่ๆ 
รวมทั งการรวมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งยังไม่
ด าเนินการ 

 

1. ลงพื นที่เก็บข้อมูลผู้ปลูกมิ นต์ ม.21 เพื่อส ารวจปัญหา
และความต้องการ ในวันที ่11 ธ.ค. 62 ท าให้ได้ปัญหา
ชุมชนต้องการแปรรูปเป็นน  ามันมิ นต์และการรวมกลุ่ม 

2. อบรมให้ความรู้การจัดตั งกลุ่ม 
3. แปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นมิ นต์ โดยการกลั่นเป็น

น  ามันมิ นท์ เพื่อใช้ในการบรรเทาอาการวิงเวียนศรีษะและ
ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื อ เก็บข้อมูลสมาชิกในกลุ่มและ
จัดท าสมุดบันทึการปลกูเพื่อยื่นข้อจัดตั งกลุ่ม 

3. จัดเก็บตัวอย่างดินเพื่อท าการวิเคราหเ์พื่อให้เป็นพืช
ปลอดสารพิษ 

4. กลุ่มชุมชนต้นแบบปลูกต้นมิ นทโ์ดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่ธงชัย ม.21 ต.ปางมะค่า       
อ.ขาณุวรลักษบุร ีจ.ก าแพงเพชร สมาชกิกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจ านวน 7 คน โดยมีนายส ารวย ทวีทรัพย์เป็น
ประธานกลุ่ม โดยกลุ่มต้องการให้ส่งเสริมการปลูกต้นมิ นท์
เพื่อรน าไปใช้ในการกลั่นน  ามันมิ นท ์

5. สร้างศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบปลูกต้นมิ นท์โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารใหค้นที่สนใจเข้ามา
เยี่ยมชมและน าไปปฎิบัติได ้

1. จ านวนครัวเรือน 7 ครัวเรือน 
2. รายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายเพิม่ขึ น 

ร้อยละ 50 (ก่อนพัฒนา 8,000 บาท หลัง
พัฒนา 12,000 บาท) 

โครงการ
พัฒนา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A4 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก    
ต.คลองน  าไหล    
อ.คลองลาน      
จ.ก าแพงเพชร 
โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ชุมชนคลองน  าไหล ม.16 
ต.คลองน  าไหล อ.คลองลาน  
จ.ก าแพงเพชร 

ต าบลคลองน  าไหล มีสถานที่ท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น  าตกคลองน  า
ไหล อ่างเก็บน  า รวมทั งมีกลุ่มอาชพีที่
หลากหลาย และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
สามารถที่จะพัฒนา โดยการเพิ่มศักยภาพ 
สร้างการรวมกลุ่ม แบ่งปันผลประโยชน ์ผ่าน
กระบวนการสร้างการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

1. ส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ ความพร้อม และ
ศักยภาพของชุมชน 

2. ออกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลพฤติกรรมและความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 

3. รวบรวมกลุ่มขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว กลุ่มอาชีพเพื่อ
สร้างการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

4. ศึกษาศักยภาพของแต่ละกลุ่ม เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนา เช่น สร้างเส้นทางการท่องเท่ียว การเล่าเร่ือง 
(Story Telling) สรา้งไกด์ท้องถิ่น การพัฒนาโฮมสเตย์ 
และการวิจัยเพือ่สนับสนุนการทอ่งเที่ยว 

5. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน และ
สื่อแสดงเส้นทางท่องเที่ยว และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของชุมชน จ านวน 10 กลุ่ม (E-Book) ประกอบด้วย 1) 
ฟาร์มปูนา 2) แก้วขนเหล็ก 3) สวนผลไม้ 4) ผักปลอดภัย 5) 
กะลา 6) ไทยทรงด าท่าช้าง 7) กล้วยฉาบ 8) แก้วขนเหล็ก 
9) พลังงานทดแทน 10) อ่างเก็บน  า ผ่านกระบวนการเล่า
เรือ่ง (Story telling) ในการสร้างจุดดึงดูดให้กับผลิตภัณฑ์
ชุมชน พร้อมทั งผลิตคู่มือท่องเที่ยวของชุมชนคลองน  าไหล 
3 ภาษา ทั งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ และคู่มือ
กฎหมายควรรู้ส าหรับเจ้าของกิจการ 

6. การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน
อย่างเป็นระบบ 

1. ชุมชนมีแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในพื นที ่
2. ชุมชนมีรายได้จากการพัฒนาพื นที่เปน็

แหล่งท่องเที่ยว เฉลี่ยวันละ 1,000 บาท/กลุ่ม 
แบ่งเป็นค่าเช่าแพและค่าอาหาร 

3. จ านวนครัวเรือนที่เข้ารว่มโครงการ 54 
ครัวเรือน 

4. จ านวนนักศึกษาที่บูรณาการ 22 คน 
ประกอบด้วย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ 

5. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการ 6 รายวิชา 
ประกอบด้วย วรรณกรรมการละคร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการจัดการความรู้ การสร้างเครือข่าย
ทางสังคม ภาษากับวัฒนธรรม ภาษาและ
วรรณกรรม ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื นโลก 
ทฤษฎีองค์การ และการจัดการภาครัฐ 

6. รายได้ของกลุ่มเพิ่มขึ น ร้อยละ 100 (จาก
เดิมไม่มีการท่องเที่ยวแบบล่องแพ) 

7. มีงานวิจัย 2 ได้แก่ งานวิจยัเพลงพื นบ้าน
สะล้อซอซึง และงานวิจยัด้านภูมปิัญญาอาหาร
พื นบ้านไทยทรงด า ประกอบดว้ย แกงบอน 
แกงหน่อไม้ กบโอ๋ น  าพริกมะแขว่น ย าผัก และ
ขนมเปียกปูน พร้อมทั งอธบิายถึงสรรพคุณของ
ส่วนประกอบในอาหาร โดยโปรแกรมวชิาการ
พัฒนาสังคม 

8. ผลสรุปการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน และ
วางแผนการบริหารการจัดการท่องเทีย่วโดยชุมชน
คลองน  าไหล จากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภาครัฐ ภาคส่วนท้องถิ่น และมหาวทิยาลยั โดย
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

9. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนคลองน  าไหล ในรูปแบบ   
E-Book และในระบบสารสนเทศของส านัก
วิทยบริการฯ เกี่ยวกบัสารสนเทศท้องถิ่น โดย
โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A5 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก    
ต.โป่งน  าร้อน      
อ.คลองลาน       
จ.ก าแพงเพชร 
โดยคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ชุมชนบ้านป่าคา ม.8  
ต.โป่งน  าร้อน อ.คลองลาน  
จ.ก าแพงเพชร 
 

ปัญหาในพื นที ่
เส้นทางการคมนาคมค่อนข้างล าบาก ไม่มี

ไฟฟ้าใช้  อาชีพหลกัท าการเกษตร ได้แก่ 
ข้าวโพด กาแฟ สตอเบอรี่ เป็นต้น การผลิต
ส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนเป็นหลัก ผลผลิตที่ได้
ยังไม่มีการแปรรูป ชุมชนต้องการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผลผลิตดังกล่าว 
เหตุผลที่ท าโครงการ 

เพื่อส่งเสริมรายได้และคุณภาพชีวิตให้คน
ในชุมชนดีขึ นจากการบริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
ความต้องการที่จะพัฒนา ได้แก ่

1. ด้านความเป็นอยู่ ได้แก ่การศึกษา 
การเดินทาง การสื่อสาร ไฟฟ้า และ 
สิ่งแวดล้อมการจัดการขยะ 

2. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การแปรรูปและ
เพิ่มมูลค่าผลิตทางการเกษตร และ การ
ท่องเที่ยว 

 

1. กิจกรรมลงพื นที่ชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและหาประเด็นความในการพัฒนาของชุมชน ใน
วันที่ 23-24 พ.ย. 62 ณ ชุมชนบ้านป่าคา ต.โป่งน  าร้อน         
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร  

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน 
- นักศึกษา 112 คน  

- หนว่ยงานความร่วมมือ  
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นป่าคา 
2. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ 

บ้านป่าคา 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ชุมนุมไทรป่าคา  
4. กลุ่มปราชญ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพยีงจังหวัด

ก าแพงเพชร 
5. ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 

- ผลผลิตกิจกรรมที่ 1 
1. ได้ข้อมูลบริบทเบื องต้นของชุมชนบ้านป่าคา 

ทั งด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา (เน้นศูนย์เด็กเล็ก) ด้าน
ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม 

2. ได้ข้อมูลบ้านที่มีปัญหาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

2. กิจกรรมลงพื นที่พัฒนาชุมชนด้านความเป็นอยู่ โดย
ได้ร่วมกับหลักสูตรเพื่อท าการพัฒนา ในวันที่ 21-22 ธ.ค. 
62 ณ ชุมชนบ้านป่าคา ต.โป่งน  าร้อน อ.คลองลาน         
จ.ก าแพงเพชร 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน 
- นักศึกษา 101 คน  

- หนว่ยงานความร่วมมือ  
1. โรงเรียนคลองมดแดงสาขา 2 
2. ศูนย์อัตลักษณ์ OTOP Village 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ชุมนุมไทร-ป่าคา 

- ผลผลิตกิจกรรมที่ 2 

ปริมาณความส าเร็จตามตัวชี วัดที่ก าหนดใน
โครงการ ดังนี  

1. เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมพัฒนาชุมชน  
จ านวน 5 รายการ ดังนี  

- ชุดจ าลองต้นแบบเตาเผาขยะ
พลาสติกเป็นน  ามันไร้ควันพิษ 

- ชุดจ าลองต้นแบบแก๊สชวีภาพใน
ครัวเรือน 

- ชุดจ าลองโรงเรือนต้นแบบในการสี
เมล็ดกาแฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์

- ชุดจ าลองโรงเรียนต้นแบบในการค่ัว
เมล็ดกาแฟ 

- ชุดจ าลองต้นแบบโรงอบแห้งเมล็ด
กาแฟพลังงานแสงอาทิตย ์

2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดบั
รายได้ครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 60 

3. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ นร้อยละ 15 

4. จ านวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภฏั
เข้ามาให้ความรู้และร่วมพัฒนาแก้ไขเพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดบัรายได้ จ านวน 50 
ครัวเรือน 

5. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการพฒันา
คุณภาพชีวิตและยกระดบัรายได้ให้กับชมุชน 
จ านวน 100 คน 

6. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดบัรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน 11 รายวิชา 
ผลลัพธ์ของโครงการ ดังนี  

1. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
แก้ปัญหา จากการบริการวิชาการสู่ชุมชน 

2. ชุมชนมีทักษะอาชีพเพิ่มขึ นจากความรู้ 
เทคโนโลยี/นวัตกรรม ที่พัฒนาชุมชน 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

1. เกิดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนนกัศึกษามีทักษะ
การเรียนรู้ตามรายวิชาและเป็นการฝกึความอบทนการ
ท างานร่วมกันความสามัคคีและการมีน  าใจ การเคารพ
วัฒนาธรรรมต่างชุมชน 

3. กิจกรรมการเรียนรู้มีส่วนรว่ม ผลิตภณัฑ์กาแฟ วันที่ 
23 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน 
- นักศึกษา 5 คน  

- หนว่ยงานความร่วมมือ  
1. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
2. กลุ่มวิสาหกิจกาแฟบ้านปา่คา หมูบ่้านป่าคา 

- ผลผลิตกิจกรรมที่ 3 
1. ได้แนวความคิดการแก้ปัญหาผลิตภณัฑ์กาแฟ 

แบบบรรจุภัณฑ์กาแฟ แนวทางการตลาด 
4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมดงูานการแปรรูป 

การตลาด และเส้นทางการขายผลิตภัณฑ์กาแฟ ในวันที่ 
18-19 ม.ค. 63 ณ ไร่ลุงสอ ดอยมูเซอ จ.ตาก 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 คน 
- นักศึกษา 10 คน  

- หนว่ยงานความร่วมมือ  
1. ไร่ลุงสอ ดอยมูเซอ 
2. นายสุรศักดิ์  กลิ่นแกว้ 

- ผลผลิตกิจกรรมที่ 4 
1. ได้แก้ปัญหาการเกิดโรคของกาแฟ และ

เส้นทางการขายการตลาด 
5. กิจกรรมลงพื นที่บริการวิชาการพัฒนาเทคโนโลยี/

นวัตกรรมและ ติดตามผลการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
ในวันที่ 7-9 มี.ค. 63 ณ บ้านป่าคา ต.โป่งน  าร้อน          
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

3. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ น ทั งในด้าน
ความรู้ ผลผลิตและรายได ้
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 คน 
- นักศึกษา 10 คน 

- ผลผลิตกิจกรรมที่ 5 
1. ชุมชนได้น าข้อมูลประเด็นประเด็นเศรษฐกิจ

การท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การลดต้นทุน  
ประเด็นพลังงาน สิ่งแวดล้อม ดิน น  าป่า มาวางแผนบริหาร
จัดการในชุมชน ให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ น 

6. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้พัฒนาครูปฐมวัย
ได้แก่ การพัฒนาสมอง EF  และวจิัยในชั นเรียนเพื่อพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้ วันที ่13-14 มี.ค. 63 ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่ชุมนุมไทร(ป่าคา) 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน 
- นักศึกษา 10 คน  

- หนว่ยงานความร่วมมือ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหมชุ่มนุม

ไทร (ป่าคา) 
A6 พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก    
ต.นิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล อ.เมือง     
จ.ก าแพงเพชร 
โดยส านักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได ้

ชุมชนต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  
ม.8 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

1. ลวดลายผ้ายังไม่ ไม่ทันสมัย ไม่โดดเด่น 
ไม่สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของชุม 

2. การน าผ้าไปแปรรูเป็นผลิตภัณฑ์อื่นยงั
มีน้อย 

3. ช่องทางการตลาดไม่หลากหลาย 
4. สมาชิกบางส่วนต้องการน าหลกั

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต โดย
น าหลักโคกหนองนาโมเดลมาประยุกต์ใช้ ใน
การประกอบอาชพี 

1. พัฒนาลวดลายผ้าให้ทันสมัย โดดเด่น มีเอกลักษณ์
เป็นของชุมชน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ
ผลิตผ้าทอและออกแบบลวดลายผ้าเพื่อสร้างอัตลักษณ์ 
วันที่ 20-24 ม.ค. 63 ณ หมู่ที่ 8 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.
เมือง จ.ก าแพงเพชร ผู้เข้าอบรม จ านวน 35 คน  

2. พัฒนาฝีมือการตัดเย็บ ท าผลิตจากผา้เป็นผลิตภัณฑ์
อย่างอื่น เช่น กระเป๋าส าหรับใช้สอยในโอกาสต่างๆ ของที่
ระลึก 

3. จัดท าช่องทางการตลาดที่หลากหลาย 
4. การพัฒนากลุ่มอาชีพและหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพยีง

ต้นแบบ โดยการจัดกิจกรรม ดังนี  
4.1 ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนท าบัญชีครัวเรือน 
4.2 ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมให้ผลิตปุ๋ยใช้เองใน

ชุมชน 
4.3 กิจกรรมปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน 
4.4 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการท า

ผลิตภัณฑ์น  ายาเอนกประสงค์จากน  ามะนาว ให้กับชุมชน

1. พัฒนานวัตกรรมการออกแบบ ลายผา้ 3 
ลาย ได้แก ่ลายดอกโพธิ์ทะเล ลายบั งไฟนาคา 
และลายวัดช้างรอบ 

2. ชุมชนได้พัฒนาตนเองผ่านระบบ
มาตรฐานงานชุมชน ประเภทชุมชน พ.ศ.2562  

3. ชุมชนชุมชนได้รับการคัดเลือกประกวด
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง “อยู่ดีมีสุข” รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ประจ าปี 2563 

4. จ านวนนกัศึกษาเขา้เรียนรู้ 34 คน บรูณา
การกับรายวิชาวิเคราห์และประเมินโครงการ 

5. ชุมชนสามารถลดรายจา่ยได้ 500-2,000 
บาทต่อครัวเรือน 

6. รายได้ก่อนเร่ิมต้นโครงการจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ผ้า เฉลี่ยเดือนละ13,000 บาท และ
หลังจากการพัฒนาโครงการกลุ่มมีรายได้จาก
การขายผ้าหลังสถานการณ์โควิด-19 เฉลี่ย
เดือนละ 14,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.85 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

บ้านใหม่ศรีอุบล ในวันที่ 7 ธ.ค. 62 ณ ม.8 ต.นิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ผู้เข้าอบรม จ านวน 25 คน 

4.5 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูป
ปลานิล ให้กับชุมชนบ้านใหม่ศรีอุบล ในวันที่ 24 ก.พ. 63 
ณ ม.8 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ผู้เข้า
อบรม จ านวน 30 คน 

4.6 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี ยงปลา
เพื่อสร้างรายได้ ให้กับชุมชนบ้านใหม่ศรีอุบล ในวันที่ 25 
ก.พ. 63 ณ ม.8 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
ผู้เข้าอบรม จ านวน 30 คน 

4.7 กิจกรรมจัดตั งที่สูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ใน
วันที่ 11-12 ก.ค. 63 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง ม.8 
ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

4.8 จัดกิจกรรมประกวดหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพยีง 
อยู่เย็น เป็นสุข เมื่อวันที ่16 มิ.ย. 63 ณ ม.8 ต.นิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

5. จัดตั งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

 

A7 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก    
ต.วังหิน           
อ.เมืองตาก จ.ตาก 
โดย มรภ.กพ. แม่
สอด 

ชุมชนหมู่บ้านพุสะแก ม.11 
ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 

1. น  าไม่เพียงพอต่อการท าไร่/นา 
2. ขาดแคลนไม้ไผ่ส าหรับน ามาท าเครื่อง

จักสาน 
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานมีรูปแบบไม่

ทันสมัย ไม่โดดเด่น 
4. ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับรองมาตรจาก

หน่วยงานใด 
5. สมาชิกไม่เห็นความส าคัญในการ

รวมกลุ่ม 

1. ลงพื นที่เก็บข้อมูลพื นฐานชุมชน เกบ็ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชุมชน ข้อมูลรายได้ ต้นทุน สภาพปัญหา คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ก่อนการพัฒนา และวางแผนการพัฒนาชุมชน 
ในวันที่ 9 ธ.ค. 62  

2. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจดทะเบียน
วิสาหกจิชุมชน ในวันที ่23 ม.ค. 63 ณ หมู่ที่ 11 ต.วังหิน     
อ.เมืองตาก จ.ตาก ผู้เข้าอบรม จ านวน 13 คน 

3. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารออกแบบตรา
สัญลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ในวันที ่9 
มี.ค. 63 ณ หมู่ที่ 11 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก ผู้เข้า
อบรม จ านวน 20 คน 

4. จัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการขยายพันธุ์ไผ่ซางนวล 
ในวันที่ 9 มี.ค. 63 ณ หมู่ที่ 11 ต.วังหิน อ.เมืองตาก       
จ.ตาก ผู้เข้าอบรม จ านวน 30 คน 

1. ชุมชนได้พัฒนาตนเอง โดยการจัดตั งกลุ่ม 
“วิสาหกจิชุมชนหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่      
บ้านพุสะแก” 

2. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมชุมชน 32 คน บูรณาการกับรายวิชา
วิเคราะห์และประเมินโครงการ 

3. รายได้จากการขายตะกร้าก่อนการ
รวมกลุ่ม เฉลี่ยเดือนละ 3,600 บาท รายได้
หลังรวมกลุ่ม เฉลี่ยเดือนละ 4,200 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 16.67 

โครงการ
พัฒนา 

A8 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก     
ต.คีรีราษฎร์      

ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 
1. หมู่บ้านป่าคาเก่า ม.7 

ปัญหา  
1. เกิดโรคติดต่อของไก่ตามฤดูกาลซ่ึงไม่

สามารถป้องกันอย่างทั่วถึงท าให้พ่อพันธุ์แม่
พันธุ์ไก่ที่แจกไปตายไปบางส่วน 

1. การยกระดับศักยภาพหมู่บ้านของกลุม่อาชีพใน
ชุมชนเป้าหมายจังหวัดตากการลงพื นที่ ในวันที่ 14-15 
มี.ค. 63 บ้านป่าคาเก่า ม.7 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก  
ได้มีการด าเนนิโครงการ โดยได้แบ่งกลุ่มนักศึกษาโปรแกรม
รัฐประศาสนศาสตร์ชั นปีที่ 3 จ านวน 34 คน ออกเป็น 7 

1. กลุ่มได้พัฒนาในการสร้างตู้ฟักไข่ จ านวน 
2 ตู้ เพื่อให้สามารถขยายพันธุ์ไก่ให้มีจ านวนที่
มากขึ น 

2. กลุ่มได้รับความรู้ในการสร้างโรงเรือน
เลี ยงไก่ต้นแบบจ านวน 1 โรงเรือน 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

อ.พบพระ จ.ตาก 
โดย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
ก าแพงเพชร     
แม่สอด 

2. เนื่องจากสภาพพื นที่ของหมู่บ้านปา่คา
เก่าอยู่บนภูเขามีความสูงจากระดับน  าทะเล
ประมาณ 800 เมตร ท าให้มีอากาศที่เยน็
ตลอดทั งปี  ซ่ึงเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่
ชาวบ้านคาดว่าจะท าให้ลกูไก่ที่ฟักออกมาไม่
โต รวมไปถึงไข่ไก่ที่ออกมาไม่ฟักไข่ออกมา
เป็นตัวลูกไก่  ท าให้ไข่นั นกลายเป็นไข่เน่า  
เป็นต้น 
ความต้องการ 

1. ต้องการตู้ฟักไข่เพื่อใช้แก้ปัญหาการฟัก
ไข่ไม่ออกมาเป็นตัวลูกไก ่

2. ต้องการวัคซีนและความรู้เรื่องของโรค
ไก่และแนวทางการรักษาเบี องต้น 

3. ต้องการขยายพันธุ์ไก่โดยเพิ่มพ่อพันธุ์
และแม่พันธุ์ไก ่

4. ต้องการความรู้ในการเลี ยงไก่พันธุ์
พื นเมืองที่ชัดเจนและเห็นตัวอยา่งในการ
เลี ยงโดยการศึกษาดูงาน 

กลุ่ม เพื่อส ารวจข้อมูลตามหัวข้อที่ระบุไว้ตามวัตถปุระสงค์ 
แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดแบบสอบถามเพือ่ลงพื นที่เก็บข้อมูล 
โดยให้อาจารย์ตรวจแบบสอบกอ่นที่จะลงพื นที่  

โดยทั งนี กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการการเรียน
การสอนในรายวิชาประชาสังคมในกระบวนการ พัฒนา 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการส ารวจชุมชุนและการ
หาแนวทางการพัฒนาพื นที่โดยชุมชน   

เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะให้นักศึกษาอบรม
เกี่ยวกบัการสร้างเว็ปไซด์ โดยน าข้อมูลที่ได้มาอยู่ใน
รูปแบบบของเว็ปไซด์เพื่อเป็นฐานข้อมูลของหมู่บ้านในการ
ยกระดับรายได้ทางด้านอาชพี หรือทางด้านการท่องเท่ียว
ในอนาคต ทั งนี ชุมชนสามารถน าเวป็ไซด์ดังกล่าวไปต่อยอด
ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย 

2. อบรมให้ความรู้ในการดูแลไกพ่ันธุ์พื นเมือง ได้
ด าเนินการในการใหห้ความรู้ในการเลี ยงไก่พันธุ์พื นเมือง 
ทั งในเรื่องของอาหารที่ให้กินในแต่ละช่วงวัย การให้วัคซีน 
การสังเกตตุอาการของไก่ที่ป่วย ในวันที ่10 มิ.ย. 63 

3. อบรมการสร้างโรงเรือนเลี ยงไก่ ด าเนินการลงพื นที่
เพื่อน านักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเกิดการ   
บูรณาการการเรียนการสอนกบัรายวิชาคอมพิวเตอร์
ส าหรับการออกแบบกราฟิก และวิชาหวัข้อพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยชุมชนเป้าหมายได้รับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างโรงเรือนถูกสุขลักษณะ ณ หมู่บ้านปา่คา
เก่า และหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.
ตาก เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 63 โดยมกีลุ่มเปา้หมาย เป็น
ชาวบ้านในพื นที่เข้าร่วม จ านวน 30 คน 

4. อบรมการสร้างตู้ฟักไข่ได้ด าเนินการในการสร้างตู้ฟัก
ไข่เพื่อเพิ่มจ านวนประชากรของไก่และได้ด าเนินการส่ง
มอบพร้อมอบรมให้ความรู้ในการใช้งานตู้ฟักไข่ เมื่อวันที ่4 
ส.ค. 63 

3. กลุ่มได้รับความรู้ในการดูแลไก่ในแตล่ะ
ช่วงวัยจ านวน 22 ครัวเรือน 

4. กลุ่มมีอาชีพเพิ่มขึ นจ านวน 22 ครัวเรือน 
5. จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วมบูรณาการ

จ านวน 3หลักสูตร 
6. กลุ่มมีจ านวนไก่น าร่องจ านวน 65 ตวั 
7. สามารถสร้างรายได้น าร่องในการขายไก่

ให้กับกลุ่มเลี ยงไก่ได้จ านวน 18,000 บาท 
9. รายได้ของกลุ่มเพิ่มขึ น ร้อยละ 100 (เดิม

ยังไม่มีโครงการเลี ยงไก่) 
 

 2. หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ม.5 ปัญหา 
1. ราคาผลผลิตของผลอะโวกาโค้มีราคาถูก 
2. การขยายพันธุ์อะโวคาโด้โดยการตอน

กิ่งท าได้ยาก 
3. มีโรคและแมลงศัตรูพืชมารบกวนท าให้

ผลผลิตไม่มีคุณภาพส่งผลต่อราคาสินค้า 

1. การยกระดับศักยภาพหมู่บ้านของกลุม่อาชีพใน
ชุมชนเป้าหมายจังหวัดตากได้มีการด าเนินโครงการ โดยได้
แบ่งกลุ่มนักศึกษาโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ชั นปีที่ 2 
จ านวน 31 คน ออกเป็น 6 กลุ่มเพื่อส ารวจข้อมูลตาม
หัวข้อที่ระบุไว้ตามวัตถุประสงค์ แต่ละกลุ่มช่วยกันคิด
แบบสอบถามเพื่อลงพื นที่ในการไปเก็บข้อมูลแต่ละกลุ่ม 

1. การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จ านวน 2 
ประเภท ได้แก่ สบู่จากอะโวคาโด ้และโลชั่น 
อะโวคาโด ้

2. จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วมบูรณาการ
จ านวน 4 หลักสูตร 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

4. เกษตรกรส่วนใหญ่ก าลังเร่ิมปลูกอะโว
กาโด้จึงยังไม่ค่อยมีความรู้ในการปลูกให้
ได้ผลผลิตดีมากนัก 
ความต้องการ 

1. ต้องการพัฒนาความรู้ในการตอนกิ่ง
หรือการเสียบกิ่งพันธุ์อะโวกาโด้ 

2. ต้องการแปรรูปอะโวคาโด้เพือ่เพิ่ม
มูลค่าของสินค้า รวมไปถึงการพัฒนาตลาด
ของอะโวคาโด้สด และอะโวคาโด้ที่แปรรูป  
รวมไปถึงการรับรองคุณภาพสินค้าของอะโว
กาโด้สด และอะโวคาโด้ทีแ่ปรรูป   

โดยให้อาจารย์ตรวจแบบสอบกอ่นที่จะลงพื นที่ จากนั น
ชี แจงแนวทางและนัดวันเวลากับทางผู้น าชุมชนเพื่อลงเก็บ
ข้อมูล และเพือ่ให้ผู้น าชุมชนได้เชิญผู้ที่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญเกีย่วกับหวัข้อที่นกัศึกษาต้องการเก็บข้อมูล 
เพื่อให้ตรงกับความต้องการและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

ด าเนินการลงพื นที่ 2 หมู่บา้น ได้แก ่ 
1. หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ลงพื นที่ในวนัที่ 9 ก.พ. 63 

โดยการลงพื นที่ในครั งแรก ผู้น าชุมชนได้นัดหมายผู้น าแต่
ชาติพันธุ์มาเป็นผู้ใหข้้อมูล ซึ่งในพื นที่ ม.5 ต.คีรีราษฎร์    
อ.พบพระ จ.ตาก นั นมีประชากรที่อยูอ่าศัยหลากหลาย
ชาติพันธุ์ เช่น ชนเผ่าม้ง กะเหรีย่ง เย้า ลีซอ มูเซอ ซ่ึงใน
การปกครองนั นผู้ใหญ่บ้านจะให้มีการปกครองกันเองของ
แต่ละคุ้ม และมีวัฒนธรรม อาชพีที่แตกต่างกันไป โดย
ขณะนี อยู่ในระหว่งการประมวลข้อมูลจากนักศึกษาแต่ละ
กลุ่มและได้มีการประสานไว้เบื องต้นกับผู้น าชุมชนในการ
ขอเก็บข้อเพิ่มเติมอกีครั งในวันที่ 1 มี.ค. 63 ได้มีการเก็บ
ข้อมูลให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ น เช่น การขอข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ การถ่ายรูปภาพ เป็นต้น  

เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะให้นักศึกษาอบรม
เกี่ยวกบัการสร้างเว็ปไซด์ โดยน าข้อมูลที่ได้มาอยู่ใน
รูปแบบบของเว็ปไซด์เพื่อเป็นฐานข้อมูลของหมู่บ้านในการ
ยกระดับรายได้ทางด้านอาชพี หรือทางด้านการท่องเท่ียว
ในอนาคต ทั งนี ชุมชนสามารถน าเวป็ไซด์ดังกล่าวไปต่อยอด
ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย  

โดยทั งนี กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการการเรียน
การสอนในรายวิชานวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
สมัยใหม่เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกบัการสร้างเว็ปไซด์ 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชนท์างด้านต่างๆ  

2. อบรมการเสียบกิ่งยอดอะโวคาโด้ ด าเนินการขัดด
อบรมให้ความรู้ในการเสยบเปลีย่ยนยอดอะโวคาโด้ ใน
วันที่ 17 มี.ค. 63 ณ หมู่บา้นร่มเกล้าสหมิต รต.คีรีราษฎร์ 
อ.พบพระ จ.ตาก โดยมกีลุ่ม เป้าหมาย เป็นชาวบ้านใน
พื นที่จ านวน 28 คน 

3. การพัฒนาการรวมกลุ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
พืชผลทางการเกษตรได้ด าเนินการในการพัฒนาและ
จัดสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบในการพัฒนาครั งนี ได้ผลิตภัณฑ์

3. ชุมชนสามารถลดรายจา่ยในการท า
เกษตรได้ 3,000 – 4,000 บาท ต่อครัวเรือน  

4. ชุมชนได้ตราของสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์
ของกลุ่ม จ านวน 2 แบบ 

5. กลุ่มมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่
น าร่อง จ านวน 1,200 บาท 

6. กลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่รอการจ าหน่ายใน
ตลาด อีกจ านวน ดังนี  โลชั่นขนาด 150 ml 
จ านวน 70 ขวด และสบู ่จ านวน 30 กอ้น 

7. กลุ่มมีอาชีพเพิ่มขึ นจ านวน 28 ครัวเรือน 
8. รายได้ของกลุ่มเพิ่มขึ น ร้อยละ 100 (เดิม

ยังไม่มีการขาย) 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ทั งสิ นจ านวน 2 ประเภทคือ 1) สบูอ่ะโวคาโด้ 2) โลชั่น  
อะโวคาโด ้

4. การสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับพืชผลทางการเกษตรในชุมชน โปรแกรม
วิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในการสร้าง
แบบตราสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ให้กับกลุ่มชุมชน
โดยการน านักศึกษาเข้าเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม 
2563 โดยการบูรณาการกับรายวิชาระบบบรรจุภัณฑ์แล้ว
ได้น าเสนอให้ทางกลุ่มเลือกผลงานที่นักศึกษาได้ออกแบบ
เพื่อน าไปด าเนินการในการจัดท าฉลากที่ใช้กับผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีการพัฒนาขี น 

5. กิจกรรมการจัดท าบัญชีต้นทุนการแปรรูปจากพืชผล
ทางการเกษตร โปรแกรมวิชาการบญัชจีัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัต้นทุนการปลกูและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
พืชผลทางการเกษตร (อะโวคาโด้) ใหก้บักลุ่มผู้ปลูก       
อะโวคาโด้ ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.5 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบ
พระ  จ.ตาก ในวันที่ 13-14 มี.ค. 63 โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน 

6. กิจกรรมอบรมสร้างรายได้ เพิ่มเครือข่าย ดว้ย
การตลาดออนไลน์ มกีารท าบันทกึขอจดักิจกรรม ในวันที ่
14 และวันที่ 28 มี.ค. 63 แต่เนื่องด้วยตดิปัญหาความ
พร้อมในการออกกิจกรรม และเกิดเรื่องของโรคระบาดโค
วิด-19 จึงท าใหก้ิจกรรมเล่ือนออกไปก่อน ซ่ึงกิจกรรม
ดังกล่าวนั นได้มีการเก็บขอ้มูลเบื องต้น ได้แก่ คลิปวิดีโอ
เกี่ยวกบัข้อมูลของสวนอะโวคาโด ้และคลิปวิดีโอการ
น าเสนอความรู้เกี่ยวกับการเสียบยอดอะโวคาโด ้และได้ท า
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กับรายวิชาเครือข่ายสังคมออนไลน์และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

A9 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
“กระเป๋าผ้า
สะพายบ่า” 

 

ม.8 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 

1. รูปแบบยังไม่หลากหลาย 
2. การจ าหน่ายยังไม่เข้าถึงทุกกลุ่ม 
3. แหล่งวัตถุดิบอยู่ไกล 
4. เงินทุนหมุนเวียน 
 
 
 

อยากได้รูปแบบใหม่ๆ โดยมีการจัดกจิกรรมเพื่อ
แก้ปัญหา ดังนี  

1. กิจกรรม “การศึกษาข้อมูลและศักยภาพการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน” วันที่ 11 ธ.ค. 62 ณ ผลิตภัณฑ์กระเป๋า
ผ้า ธรณ์ดีไซน์ ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
(ผู้เข้าร่วม 10 คน) 

- ก่อนพัฒนาขายกระเป๋าสะพายบา่ใบละ 
300 บาท หลังพัฒนาขายใบละ 399 บาท 

- ก่อนพัฒนาขายกระเป๋าหิ วใบละ 250 บาท 
หลังพัฒนาขายใบละ 299 บาท 

 
 
 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การยกระดับสินค้า OTOP” วันที่ 
28 ม.ค. – 3 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุมชั น 1 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร (ผู้เข้าร่วม 42 คน) 

3. กิจกรรม “การส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน” วันที่ 26-
27 มี.ค. 63 ณ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า ธรณ์ดีไซน์ ต.นิคมทุ่ง
โพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร (ผู้เข้าร่วม 25 คน) 

 
 

ตัวชี้วดั ผลการด าเนินงาน 
1. ระดับความส าเร็จ
ของผลิตภัณฑ์และ
ผลผลิตที่ได้รับการ
พัฒนายกระดบั 

การพัฒนากระเป๋า 
สะพายบ่าเป็น 
กระเป๋าช้อปปิ้ง 

2. รายได้ของ
ประกอบการ OTOP 
เพิ่มขึ น 

ร้อยละ 20 
ก่อน 2,500 บาท 
หลัง 3,000 บาท 

3. จ านวนรายวิชาที่
มีการ 
บูรณาการ 

จ านวน 1 รายวิชา 
คือ การวจิัยดา้นการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

4. จ านวนองค์
ความรู้ที่ใช้งานวิจัย/
นวัตกรรม ที่น าไปใช ้

องค์ความรู้ด้านการ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
และการตลาด 

5. จ านวนนกัศึกษา
ที่มีส่วนร่วม/เข้าร่วม 

นักศึกษาเข้ารว่ม 
จ านวน 20 คน 

 

A10 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น 
“ผ้าขาวมา้ยอ้มสี
ธรรมชาติ” 

ม.4 ต.เชียงทอง  อ.วังเจ้า จ.ตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ต้องการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
2. ต้องการขยายการตลาดผ้าผืน/แปรรปู 
3. ต้องการจดสิทธิบัตร/ตราสินค้า 
4. ต้องการเรียนออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทีห่ลากหลาย 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและตัดเย็บ

ผลิตภัณฑ์ 
โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ดังนี  
1. กิจกรรม “การศึกษาข้อมูลและศักยภาพการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน” วันที่ 18-19 ธ.ค. 62 ณ ชุมชนบ้านเด่น
วัว ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก (ผู้เขา้ร่วม จ านวน 10 คน) 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหวัขอ้เรื่อง “การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การยกระดับสนิค้า OTOP” วันที ่
28 ม.ค. – 3 ก.พ. 63 ณ หอ้งประชุมชั น 1 คณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ผู้เข้าร่วม 
จ านวน 42 คน) 

3. กิจกรรม “การส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน” วันที่ 16-
17 มี.ค. 63 ณ ชุมชนบ้านเด่นวัว ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.
ตาก (ผู้เข้ารว่ม จ านวน 25 คน) 

ก่อนพัฒนาขายผา้ขาวม้าผืนละ 400 บาท  
หลังพัฒนาขายผืนละ 599 บาท 

ตัวชี้วดั ผลการด าเนินงาน 
1. ระดับความส าเร็จ
ของผลิตภัณฑ์และ
ผลผลิตที่ได้รับการ
พัฒนายกระดบั 

การแปรรูป
ผ้าขาวมา้เป็น
กระเป๋า, เสื อผ้า 

2. รายได้ของ
ประกอบการ OTOP 
เพิ่มขึ น 

ร้อยละ 16.67 
ก่อน 3,000 บาท 
หลัง 3,500 บาท 

3. จ านวนรายวิชาที่
มีการบูรณาการ 

จ านวน 1 รายวิชา 
คือ การวจิัยดา้นการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

4. จ านวนองค์
ความรู้ที่ใช้งานวิจัย/
นวัตกรรม ที่น าไปใช ้

องค์ความรู้ด้านการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
และการตลาด 

5. จ านวนนกัศึกษา
ที่มีส่วนร่วม/เข้าร่วม 

นักศึกษาเข้ารว่ม 
จ านวน 20 คน 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A11 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น “กระเป๋า
ผ้าท ามือ” 

ม.2 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 1. ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบไม่หลากหลาย 
2. ผลิตภัณฑ์ขาดความโดดเด่น 
3. ช่องทางการจ าหนา่ยนอ้ย 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทีห่ลากหลาย 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและตัดเย็บ

ผลิตภัณฑ์ 
โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ดังนี  
1. กิจกรรม “การศึกษาข้อมูลและศักยภาพการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน” วันที่ 18-19 ธ.ค. 62 ณ ชุมชนบ้านเด่น
วัว ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก (ผู้เขา้ร่วม 10 คน) 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลติภัณฑ์ชุมชนสู่
การยกระดับสินค้า OTOP” วันที่ 28 ม.ค. – 3 ก.พ. 63 ณ 
ห้องประชุมชั น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร (ผู้เข้ารว่ม 42 คน) 

3. กิจกรรม “การส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน” วันที่ 16-
17 มี.ค. 63 ณ ชุมชนบ้านเด่นวัว ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า     
จ.ตาก (ผู้เข้ารว่ม 25 คน) 

1. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 
2. สร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ 
3. สร้างสื่อการขายผ่านระบบดจิิทัล 
โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ดังนี  
1. กิจกรรม “การศึกษาข้อมูลและศักยภาพการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน” ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าท ามือ วันที่ 25-28 
ธ.ค. 62 ณ ชุมชนต าบลแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 
(ผู้เข้าร่วม จ านวน 10 คน) 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลติภัณฑ์ชุมชนสู่
การยกระดับสินค้า OTOP” วันที่ 28 ม.ค. – 3 ก.พ. 63 ณ 
ห้องประชุมชั น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร (ผู้เข้ารว่ม 42 คน) 

3. กิจกรรม “การจัดสรรช่องทางการตลาดเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์” วันที่ 23-25 มี.ค. 63 ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์
กระเป๋าผ้าท ามอื ต.แมก่าษา อ.แม่สอด จ.ตาก (ผู้เข้ารว่ม 
45 คน) 

4. กิจกรรม “การส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน” วันที่ 28-
30 มีนาคม 2563  ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าท ามอื     
ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก (ผู้เข้าร่วม 45 คน) 

5. กิจกรรม “จะจัดท าสื่อแพร่ความรู้ผลติภัณฑ์” ณ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

- ก่อนพัฒนาขายกระเป๋าผ้าท ามือใบละ 40 
บาท หลังพัฒนาขายใบละ 70 บาท 

- ก่อนพัฒนาขายกระเป๋าถือสภุาพสตรี USA 
ใบละ 700 บาท หลังพัฒนาขายใบละ 1,490 
บาท 

- ก่อนพัฒนาขายผ้าหมักโคลนน  าแร่ผืนละ 
200 บาท หลังพัฒนาขายผืนละ 300 บาท 

ตัว ี้วัด ผลการด าเนินงาน 
1. ระดับ
ความส าเร็จของ
ผลิตภัณฑ์และ
ผลผลิตที่ได้รับการ
พัฒนายกระดบั 

การแปรรูปผ้าหมกั
โคลนน  าแร่เป็น 
กระเป๋า , เสื อผา้ 

2. รายได้ของ
ประกอบการ 
OTOP เพิ่มขึ น 

ก่อน เข้ารว่มโครงกร 
รายได้ 2,500 บาท 
หลัง เข้าร่วมโครงการ 
รายได้ 3,000 บาท 

3. จ านวนรายวิชา
ที่มีการบูรณาการ 

จ านวน 1 รายวิชา 
คือ การวจิัยดา้นการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

4. จ านวนองค์
ความรู้ที่ใช้
งานวิจัย/นวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ 

องค์ความรู้ด้านการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
และการตลาด 

5. จ านวนนกัศึกษา
ที่มีส่วนร่วม/เข้า
ร่วม 

นักศึกษาเข้ารว่ม 
จ านวน 20 คน 

 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A12 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น “ผลไม้
กวนบ้านป้าซ้วน  
น  าโจน” 

ม.6 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 
 

1. บรรจุภัณฑ์มีหลายรูปแบบ 
2. บรรจุภัณฑ์มีรายละเอยีดที่ไม่ครบถ้วน

สมบรูณ์ 
3. บรรจุภัณฑ์มีการใช้พลาสติกมาก

จนเกินไป 
4. ยังไม่มีตราสัญลักษณ์ 
5. ยังไม่มีสโลแกนสินค้า 
  

1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ดีไซน์ให้สวยงามนา่ซื อ ตอบโจทย์
ผู้บริโภค รวมทั งมีเอกลักษณ์ และเป็นชดุผลิตภัณฑ์
เดียวกัน  

2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะตอ่การซื อเป็นของฝาก
และมีรายละเอยีดที่ครบถ้วน 

3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ลดพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม หรือ eco-packaging 

4. พัฒนาตราสัญลักษณ ์
5. พัฒนาสโลแกนสินค้า 
โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ดังนี  
1. การส ารวจข้อมูลเบื องต้นผลิตภัณฑ์กลุ่มผลไม้กวน

บ้านป้าซ้วนน  าโจน วันที ่18 ธ.ค. 62 ณ กลุ่มผลไม้กวน
บ้านป้าซ้วนน  าโจน จ านวนผู้เข้าร่วม 8 ราย ท าให้ทราบ
ปัญหาหลกัของการผลิตภัณฑ์ เพือ่น าไปสู่การจัดโครงการ
เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ 

2. การระบุปัญหาและความต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลไม้กวนบ้านปา้ซ้วนน  าโจน วันที่ 16 ม.ค. 63 
สถานที่ กลุ่มผลไม้กวนบ้านปา้ซ้วนน  าโจน จ านวน
ผู้เข้าร่วม 15 ราย ท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมส าหรับกลุ่ม
ผลไม้กวนบ้านป้าซ้วนน  าโจนในแต่ละโจทย์ความต้องการ 

3. การจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 เร่ือง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นผลไม้กวนบ้านปา้ซ้วนน  าโจน” วันที ่28-29 
ก.พ. 63 ณ หอประชุมประจ าหมู่บา้น บา้นน  าโจน ต.วังหิน 
อ.เมืองตาก จ.ตาก ผู้เข้าร่วม 60 ราย ท าให้เกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นผลไม้กวนบ้านปา้ซ้วนน  าโจน 
ระยะที่ 1 เพือ่แกป้ัญหาและยกระดับ ในประเด็น 
ดังต่อไปนี  

- พัฒนาบรรจภุัณฑ์ ดีไซน์ให้สวยงามน่าซื อ ตอบ
โจทย์ผู้บริโภค รวมทั งมีเอกลักษณ์ และเป็นชุดผลิตภัณฑ์
เดียวกัน  

- พัฒนาบรรจภุัณฑ์ให้เหมาะต่อการซื อเป็นของฝาก
และมีรายละเอยีดที่ครบถ้วน 

- พัฒนาบรรจภุัณฑ์ลดพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ eco-packaging 

ปริมาณความส าเร็จตามตัวชี วัดที่ก าหนดใน
โครงการ 

- จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการ
พัฒนามูลค่า 1 ผลิตภัณฑ์ 

- จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
105 คน 

- จ านวนนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ 12 คน 
ผลลัพธ์ของโครงการที่ได้ก าหนดไว้ตาม

โครงการ 
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป ระดบั 4 

ดาว และเตรียมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป ระดับ 5 ดาว 

- รายได้ของประกอบการ OTOP เพิ่มขึ น
ร้อยละ 40 (ก่อนพัฒนา 20,000 บาทต่อเดือน 
หลังพัฒนา 28,000 บาทต่อเดือน) 

- บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP 
ผลไม้กวนบ้านป้าซ้วนน  าโจน ถกูน าไปใช้เพื่อ
การจัดจ าหน่ายจริง 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

- พัฒนาตราสัญลกัษณ ์
- พัฒนาสโลแกนสินค้า 
- พัฒนาดา้นอัตลักษณ์และเร่ืองเล่าของผลิตภัณฑ์ 

4. การจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 เร่ือง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นผลไม้กวนบ้านปา้ซ้วนน  าโจน” วันที ่9 พ.ค. 
63 ณ หอประชุมประจ าหมู่บา้น บา้นน  าโจน ต.วังหิน     
อ.เมืองตาก จ.ตาก ผู้เข้าร่วม 12 ราย โดยมีเนื อหาหลกั 
ประกอบดว้ย 

- การน าเสนอบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
OTOP ผลไม้กวนบ้านป้าซ้วนน  าโจน 

- การมอบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนทอ้งถิ่น 
OTOP ผลไม้กวนบ้านป้าซ้วนน  าโจน จ านวน 1,200 ชุด 
ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ 

ท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นผลไม้กวน
บ้านป้าซ้วนน  าโจน ระยะที่ 2 โดยที่บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP ผลไม้กวนบา้นป้าซ้วนน  าโจน ถูก
น าไปใช้เพื่อการจัดจ าหน่ายจริง 

A13 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น “ตุ๊กตา
ไทยด า” 

บ้านวังน  า ม.4 ต.วังยาง   
อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลิตภัณฑ์ผ้าไทด า ตุ๊กตาไทด า ยังไม่ได้
รับการประเมินมาตรฐาน (มผช.) 

2. ไม่มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทด า ตุ๊กตาไทด า  

3. ขาดเรื่องเล่าวัฒนธรรมไทด าประกอบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทด า ตุ๊กตาไทด า 

4. ยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่
มีอัตลักษณ์ 

5. ยังไม่มีสโลแกนสินค้า 
6. ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยังไม่

หลากหลาย 
7. มีผลิตภัณฑ์ยังไม่มีระดับดาว 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจขอ้มูลและความต้องการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมาย 

1. กิจกรรมที่ด าเนินการประกอบด้วยส ารวจข้อมูลและ
ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมาย 
จัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
เรื่องเล่าประกอบผลิตภัณฑ์ วันที่ 16-17 ม.ค. 63 ณ ศาลา
ประชาคมบ้านวังน  า ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร  

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย สมาชกิกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

จ านวน 35 คน นักศึกษา 12 คน 
- หนว่ยงานความร่วมมือ ประกอบด้วยคณาจารย์

และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสงัคม โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์
ศิลป์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ศูนยวฒันธรรมไทด าบ้าน
วังน  า และเทศบาลต าบลวังยาง ทุกหนว่ยงานมีส่วน
สนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินการโครงการ 

1. จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรม 12 คน 
2. รายได้ของประกอบการ OTOP เพิ่มขึ น

ร้อยละ 20 (ก่อนพัฒนา 10,000 บาทต่อเดือน 
หลังพัฒนา 12,000 บาทต่อเดือน) 

 
 
 
 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทด า ตุ๊กตาไทด า 
1. กิจกรรมที่ด าเนินการประกอบดว้ย ส ารวจ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พัฒนาสโลแกนสินค้า 
พัฒนาด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ยให้มคีวามหลากหลาย 
ยกระดับผลิตภัณฑ์การประเมินมาตรฐาน (มผช.) ฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทด า กระเป๋าเป้ไทด า 
วันที่ 6-7 ก.พ. 63 ณ ศาลาประชาคมบา้นวังน  า ต.วังยาง 
อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร  

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย สมาชกิกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

จ านวน 30 คน นักศึกษา 12 คน 
- หนว่ยงานความร่วมมือ ประกอบด้วยคณาจารย์

และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสงัคม โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์
ศิลป์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ศูนยวฒันธรรมไทด าบ้าน
วังน  า และเทศบาลต าบลวังยาง ทุกหนว่ยงานมีส่วน
สนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินการโครงการ 
กิจกรรมที่ 3 การคืนข้อมูลผลจัดกจิกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผ้าไทด า ตุ๊กตาไทด า  

1. อบรมเชิงปฏิบัติการคืนข้อมูลพัฒนาศักยภาพด้าน
การบริหารจัดการหมู่บา้นท่องเท่ียวโอทอปนวัตวถิีสมัยใหม่
ไทด า บ้านวังน  า วันที ่25 ก.ค. 63 ณ ศาลาประชาคมบา้น
วังน  า ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร  

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย สมาชกิกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

จ านวน 30 คน นักศึกษา 10 คน 
- หนว่ยงานความร่วมมือ ประกอบด้วยคณาจารย์

และนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย
วัฒนธรรมไทด าบ้านวังน  า และเทศบาลต าบลวังยาง  

A14 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น 

ม.9 ต.คลองลานพัฒนา  
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

พื นที่ ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน    
จ.ก าแพงเพชร ยังขาดการจัดเก็บและการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาอยา่งเป็นระบบและ
สามารถน าขอ้มูลไปใช้ไปสะดวก เป็น

1. พัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ ์
2. การพัฒนา หรือเพิ่มข้อมูลให้ทันสมยัเว็บไซต์ และสื่อ

ประชาสัมพันธ ์
3. ส่งรับมาตรฐานให้ได้รับ มผช. 

1. ได้ลวดลายคล้ายตัวเลขแปดลักษณะ
ซ้อนทับกัน ไม่มีลวดลายด้านใน, เครื่องประดับ
ลายดอกเงิน, เครื่องประดับลายเลขมงคล 
จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์  
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จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

“หัตถกรรม
เครื่องเงินชาวเขา” 

อุปสรรคต่อการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
ชุมชนตลอดจนงานวิจยัค้นพบวา่การสร้าง
พื นที่ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ การ
ถ่ายทอดความรู้และวัฒนธรรมชุมชนเป็น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท าให้คุณภาพชีวิตที่ดี 
ยั่งยืน “ของดีเมืองก าแพงเพชร”นักวจิัยและ
ชุมชนต้องการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ระบบ เพราะผลิตภัณฑ์ยังไม่สามารถพฒันา
ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจชุมชนสู่
สากลได้อย่างเต็มศักยภาพ และพบวา่ พื นที่
ยังมีปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
ชาวเขา คือ  

  1) รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่
หลากหลาย และไม่ทันสมัย  

  2) รูปแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่โดดเด่น 
สวยงาม  

  3) ช่องทางการจ าหนา่ยยังไม่
หลากหลาย  

  4) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม  
  5) การจัดท าบัญชยีังไม่เป็นระบบ  
  6) ไม่มี มาตรฐาน มผช.  
  7) มาตรฐานเดิม 4 ดาว  

4. ส่งรับมาตรฐานใหม่ 5 ดาว 
โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ดังนี  
1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขาเพื่อส่ง
คัดสรร OTOP 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2563 วันที่ 13 
พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.คลองลานพัฒนา      
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร จ านวนผู้เขา้ร่วม 50 คน โดยมี
กระบวนการ ดังนี     

1.1 องค์ความรู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
ชาวเขา  

1.2 องค์ความรู้“การคัดเลือกรูปแบบผลติภัณฑ์
เครื่องเงินชาวเขา เพื่อส่งคัดสรร OTOP 5 ดาว”    

1.3 แนวทาง “การท าต้นแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
เครื่องเงินชาวเขาเพื่อส่งคัดสรร OTOP 5 ดาว” ผลลัพธ์ 
ได้รูปแบบออกแบบผลิตภัณฑ์หเครื่องเงินชาวเขา การ
ถอดอัตลักษณ์ลวดลายที่โดดเด่น คือ ใบหวาย ดอกไม้ ลาย
แตงกวา เมล็ดงา ลายกระปอก ดอกส้มโอลายปลา และ
ดอกหญ่านเปีย้ง (ดอกเงิน) 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับเงินชาวเขา สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย ในวันที่ 26-
27 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา ต.คลอง
ลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร ผู้เข้าร่วม 50 คน  
ผลผลิตที่ได้  

1. ข้อมูลพื นฐานหัตกรรมเครื่องเงินบ้านคลองเตย งาน
หัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าเผ่าพันธุ์ คือ หัตกรรม 
เครื่องเงิน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่อง ประดับ 
เครื่องใช้สอย ที่ท ามาจากเงินล้วน แลว้แต่แสดงถึงภูมิ
ปัญญาของราษฎรที่เป็น ชาวเขาเผ่าเมี่ยงทั งสิ นนับว่าเป็น
ช่างท าเงินกลุ่มแรกที่ได้สืบทอดฝีมือท าเครื่องเงินมาจาก 
บรรพบุรุษ เป็นงานฝีมือละเอียด ประณตี ลวดลายแบบ
โบราณดั งเดิมเลียนแบบจาก ธรรมชาต ิสิ่งที่อยู่รอบตัวหรือ
สิ่งของที่ใช้ท ามาหากินในชวีิตประจ าวัน  

2. ระเบียบการยกมาตรฐานเครื่องประดับพัฒนา
มาตรฐานเครื่องประดับเพื่อยกระดับสู่สากล ศึกษารูปแบบ
การท ามาตรฐานเครื่องประดับที่เหมาะสมส าหรับ
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ ศึกษาแนวทางการจัดท าหรอื

2. กล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขาเพื่อส่ง
คัดสรร OTOP  

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ น 6.38 
(รายได้ก่อนพัฒนา 47,000 บาท หลังพฒันา 
50,000 บาท)              

4. การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ช่องทาง
เว็บไซต์  https://www.kpru.ac.th/ 

5. ได้ผลิตภัณฑ์ก าไลข้อมือ ส าหรับส่งรบั
การรับรองมาตรฐาน มผช. จ านวน 20 ชิ น 

6. ได้ผลิตภัณฑ์ก าไลข้อมือ ส าหรับ เพื่อคัด
สรร 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 20 
ชิ น 

7. ได้นวัตกรรมจากงานวจิัยเร่ืองการพฒันา
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินชาวเขาสู่อัตลักษณ์
ร่วมสมัย บา้นคลองเตย ต าบลคลองลานพัฒนา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
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โครงการ* 

ข้อจ ากัดในด้านกฎหมายที่มีต่อการสร้างตรามาตรฐาน
เครื่องประดับเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ เครื่องประดับของ
ประเทศไทย สามารถท ารายได้ให้กับประเทศและเป็นที่
ยอมรับในตลาดต่างประเทศแนวทางปฏบิัติที่จะได้รับการ
ยอมรับ ลักษณะของตรามาตรฐานเครื่องประดับรูปแบบ
การบังคับใช้ มาตรฐานเครื่องประดับ และแนวทางในการ
พัฒนามาตรฐาน เครื่องประดับ การจัดระดับผลิตภัณฑ์ 
และการจัดระดับผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 5 ระดับตามค่าคะแนน 
หน่วยงานความร่วมมือ 

1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื นที่สูงจังหวัดก าแพงเพชร 
สามารถน าขอ้มูลการพัฒนารูปแบบการจัดการองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดก าแพงเพชร 
ไปประยุกต์ ใช้เป็นหลกัสูตรเพื่ออบรมมคัคุเทศก์น้อยให้แก่
เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ ์ในพื นที่จังหวัดก าแพงเพชร 

2. กลุ่มชาติพันธุ์ในเขตภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่าง 
สามารถน าองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องประดับ
เงินชาวเขาสู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย ที่ได้จากการวจิัยไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพข้อมูลพื นฐานเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ส าหรับการจัดการท่องเท่ียวให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคมไทย 

A15 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น “ข้าวแต๋น 
นางเล็ด” 

ชุมชนลานดอกไม้ ม.8  
ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 
 

กลุ่มผลิตข้าวแต๋นนางเล็ดหมู่ 8 ชุมชน 
ลานดอกไม้ ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง            
จ.ก าแพงเพชร ได้ประสบปัญหาในการผลิต
ข้าวแต๋นให้ได้คุณภาพโดยกลุ่มเป็นกลุ่มที่เริ่ม
ก่อตั งจึงขาดประสบการณ์ในการผลิตท าให้
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้บริโภค เช่น ข้าวแต๋นที่ผลิตได้
ไม่พองกรอบ ไม่จับตัวกัน แตกออกจากกัน 
และรสชาติยังไม่หลากหลาย 

 

1. จัดเวทีพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 28 พ.ย. 62  
ณ ม.8 ชุมชนลานดอกไม้ ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง           
จ.ก าแพงเพชร ส ารวจสภาพปญัหาของกลุ่ม โดยพบปัญหา
และความต้องการของกลุ่มดังนี  ต้องการข้าวแต๋นที่ผลิตได้
พองกรอบ จับตัวกัน ไม่แตกออกจากกนั และต้องรสชาติที่
หลากหลาย และต้องการไปศึกษาดูงานการผลิตข้าวแต๋นที่ 
จ.ล าปาง 

2. ศึกษาดูงานการผลิตข้าวแต๋นที่จังหวดัล าปาง โดยดู
งานโรงงานผลิตข้าวแต๋มธานี ของนายกสามาคมข้าวแต๋
นแห่งประเทศไทย ในวันที่ 24 ธ.ค. 62  เพื่อจะได้เรียนรู้
กระบวนการผลิตข้าวแต่นที่ถูกตอ้งได้เห็นกระบวนการผลิต
จริง และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตกับผู้รู้ของ   
จ.ล าปาง 

3.พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ทางโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์

1. ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่มีคุณภาพ เป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค และท าใหก้ลุ่มสามารถ
ผลิตได้โดยไม่มีความสูญเสียของผลิตภัณฑ์ 

2. ไดผ้ลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่มีรสชาติแปลก
ใหม่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด และเป็น
ทางเลือกให้ผู้บริโภค ซ่ึงจะท าให้กลุ่มมีรายได้
เพิ่มขึ น 

3. เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหวา่งอาจารย์ 
นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาผลิตภณัฑ์
ข้าวแต๋น 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ น 7.14 
(รายได้ก่อนพัฒนา 7,000 บาท หลังพฒันา 
7,500 บาท) 

งานวิจัย 
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โครงการ* 

และเทคโนโลยี ได้น านกัศึกษาของโปรแกรมวิชาเข้ารว่ม
พัฒนาผลิตภัณฑ์กับชุมชนเพื่อแก้ปัญหาของกระบวนการ
ผลิตข้าวแต๋นของชุมชน 

3.1 พัฒนาสูตรในการผลิตข้าวแต๋นใหพ้องกรอบ 
และไม่แตกแยกออกจากกัน 

3.2 ระดมสมองในการพัฒนาสูตรหน้าขา้วแต๋นกบั
ชุมชน 

A16 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น “น  ายา
บ้วนปากมิ นท์” 

ม.21 ต.ปางมะค่า  
อ.ขาณุวรลักษบุร ี 
จ.ก าแพงเพชร 

ฉลากผลิตภัณฑ์ยังไม่ครบสมบูรณ์ 1. จัดเวทีพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 30 พ.ย. 62 
ณ 450 ม.21 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี                
จ.ก าแพงเพชร ส ารวจสภาพปญัหาของกลุ่ม โดยพบปัญหา
และความต้องการของกลุ่มดังนี  ต้องการพัฒนาฉลาก
ผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรอง 

2. นักศึกษาออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ทีส่ามารถยืนขอ
จดขึ นทะเบียน OTOP  

1.ได้มาตราฐานรับรอง OMIC  
2. ขึ นทะเบียนภูมปิัญญาไทย 
3. เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหวา่งอาจารย์ 

นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ น 7.14 

(รายได้ก่อนพัฒนา 7,000 บาท หลังพฒันา 
7,500 บาท) 

โครงการ
พัฒนา 

A17 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น “ข้าว
เกรียบงาด า 
(ทองม้วนสมุนไพร
เสริมงาด า ต่อ
ยอดจากผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบงาด า)” 

บ้านเลขที่ 152 ม.10 บ้านนาโพธิ ์
ต.ทุ่งกระเชาะ  อ.บา้นตาก  
จ.ตาก 

ต้องการผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพื่อความ
หลากหลาย 

1. จัดเวทีพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 29 พ.ย. 62 
ณ กลุ่มอาชีพนางปาจรยี์ ปะละกูล ทีอ่ยู ่152 ม.10 (บ้าน
นาโพธิ์) ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 

2. ส ารวจสภาพปัญหาของกลุ่ม โดยพบปัญหาและความ
ต้องการของกลุ่มดังนี  ต้องการผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพื่อความ
หลากหลาย โดยได้ผลิตภัณฑ์ทองม้วนสมุนไพรเสริมงาด า 

1. ได้ผลิตภัณฑ์ทองม้วนสมุนไพรเสริมงาด า
ที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 

2. ไดผ้ลิตภัณฑ์ทองม้วนสมุนไพรเสริมงาด า
ที่มีรสชาติแปลกใหม่เและเป็นทางเลือกให้
ผู้บริโภค ซ่ึงจะท าใหก้ลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ น 

3. เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหวา่งอาจารย์ 
นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาผลิตภณัฑ์
ทองม้วนสมุนไพรเสริมงาด า 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ น 50 
(รายได้ก่อนพัฒนา 8,000 บาท หลังพฒันา 
12,000 บาท) 

โครงการ
พัฒนา 

A18 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น “ผ้าทอ
เส่ือ” 

บ้านเลขที่ 421/1 ม.18  
บ้านเขาพริกไทย ต.ปางมะค่า  
อ.ขาณุวรลักษบุร ีจ.ก าแพงเพชร 

1. ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ 
2. ออกแบบโลโก ้
3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
4. ออกแบบลายผา้ 
 

1. ลงพื นที่เก็บข้อมูลกลุ่มทอผ้าทอเสื่อบา้นเขาพริกไทย 
เพื่อส ารวจปัญหาและความต้องการ 

2. ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ให้เป็นจุดสนใจและมีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 

3. ออกแบบโลโก้ให้มีเป็นเอกลักษณ ์สามารถจดจ าได้
ง่าย และนา่สนใจ 

4. ออกแบบบรรจุภัณฑให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
กลุ่มและสร้างเร่ืองราวให้มีความหน้าสนใจ 

5. ออกแบบลายผา้ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม
และสร้างเร่ืองราวให้มีความหนา้สนใจ 

1. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการพัฒนาโลโก้
และบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และเตรียมการ
ขึ นทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A19 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น “ผ้าเส้นใย
กล้วยไข่” 

บ้านเลขที่ 51 ม.8  
บ้านหนองแสง ต.ปางมะค่า  
อ.ขาณุวรลักษบุร ีจ.ก าแพงเพชร 

ชุมชนผู้ปลูกกล้วยไข่ ม.18 มีความ
ต้องการน าต้นกล้วยไข่ที่ตัดผลผลิตมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ 
ดังนั นทางมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้การน า
เส้นกล้วยมาทอเป็นผ้าผืน 

 

1. ลงพื นที่ส ารวจเป็นหาและความตอ้งการ ในวันที ่11 
ธ.ค. 62 ชุมชนต้องการน าเส้นใยกลว้ยมาทอเป็นผ้าผืนให้
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 

2. อบรมให้ความรู้การน าเส้นใยกล้วยมาเป็นวัตถุดิบใน
การทอผ้า ในวันที่ 15 ก.พ. 63 

3. อบรมการยอ้มสีธรรมชาติให้กบัเส้นใยกล้วยไข่เพื่อ
น ามาทอเป็นผ้าผืน ในวันที่ 25 พ.ค. 63 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาฟิสิกส์เขา้ร่วม
กิจกรรม 5 คน 

2. ชุมชนได้ผลิตภัณฑ์ผ้าเส้นใยกล้วยไข่ ซ่ึง
สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแปรรูป) 

โครงการ
พัฒนา 

A20 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น 
“เครื่องประดับหิน
สี และกิ๊บจาก
ผ้าลูกไม้” 

บ้านเลขที่ 253 ม.1 ศรีไพรศาล  
ต.ปางมะค่า อ.ขาณวุรลักษบุรี  
จ.ก าแพงเพชร 

1. ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ 
2. ออกแบบโลโก ้
3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 

1. ลงพื นที่เก็บข้อมูลกลุ่มนักธุรกิจน้อยโรงเรียนปาง
มะค่าวิทยาคม เพื่อส ารวจปัญหาและความต้องการ 

2. ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ให้เป็นจุดสนใจและมีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 

3. ออกแบบโลโก้ให้มีเป็นเอกลักษณ ์สามารถจดจ าได้
ง่าย และนา่สนใจ 

4. ออกแบบบรรจุภัณฑให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
กลุ่มและสร้างเร่ืองราวให้มีความหน้าสนใจ 

1. โรงเรียนมีกลุ่มธุรกิจน้อย 
2. สร้างรายได้ให้กับนักเรียนที่รวมกลุ่มเป็น

ผู้ประกอบการธุรกจิน้อย 

โครงการ
พัฒนา 

A21 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น “ข้าวแตน
นางเล็ดน  าแตงโม” 

บ้านเลขที่ 7 ม.21  
ต.คลองลานพัฒนา  
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาในพื นที ่
1. ด้านฉลากและบรรจุภัณฑ์ : ฉลาก

สินค้ายังขาดข้อมูลส าคัญต่อผู้บริโภค เช่น 
น  าหนักและปริมาณของผลิตภัณฑ์ ข้อควร
ระวังและข้อควรบริโภคก่อน อีกทั งบรรจุ
ภัณฑ์เป็นถุงซิบล็อคที่สามารถเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ได้ไม่นาน เนื่องจากมีปัญหาเร่ือง
ความชื น ท าให้เหม็นหืน และรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ยังไม่มีความหลากหลายขนาดในการ
รับประสาน 

2. ด้านกระบวนการผลิต : กลุ่มผู้ผลิตใช้
ไม้ไผ่ดัดเป็นวงกลมส าหรับเป็นบล็อคข้าว
เหนียวส าหรับท าขา้วแตน ท าให้ไม่มี
มาตรฐานในด้านของขนาด เพราะไม้ไผ่แต่ละ
วงมีขนาดไม่เท่ากัน ทั งยังสิ นเปลืองเวลาใน
การท าแต่ละชิ น 
เหตุผลที่ท าโครงการ 

1. เพื่อส่งเสริมและยกระดับสินค้าชุมชน 
OTOP อยา่งน้อย 1 ระดับ 

2.เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนหรือ
ผู้ประกอบการ 

1. กิจกรรมลงพื นที่ชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและหาประเด็นความในการพัฒนาของชุมชน วันที ่
11 ธ.ค. 62 ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแม่วิมล บา้นทุ่งแก้ว
นาขวัญ ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน 
- นักศึกษา 9 คน 

ผลผลิตกิจกรรมที่ 1 
1. ได้ปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- ฉลากสินค้ายังขาดข้อมูลส าคัญ 
- รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หลากหลาย 
- ไม้ไผ่ท าเป็นบล็อกขา้วเหนยีวส าหรับท าข้าวแตน 

ไม่ได้มาตรฐาน 
2. กิจกรรมด าเนินการสร้างนวัตกรรมเครื่องแม่แบบ

แม่พิมพ์ส าหรับท าข้าวแต๋น พร้อมทั งจัดอบรมการใช้
นวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธภิาพและทดสอบขนาดและ
คุณภาพของแม่พิมพ์ว่ามีความเหมาะสมต่อการผลิต วันที ่
18 มี.ค. 63 ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแม่วิมล บา้นทุ่งแก้ว
นาขวัญ ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร ผู้เข้ารว่มกิจกรรม ประกอบด้วย 

ปริมาณความส าเร็จตามตัวชี วัดที่ก าหนดใน
โครงการ ดังนี  

1. จ านวนผลผลิตที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับ จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 

2. จ านวนองค์ความรู้ที่ใช้/นวัตกรรม ที่
น าไปใช้ จ านวน 1 ชิ นงาน 

3. นักศึกษาที่มีส่วนรว่ม/เข้าร่วม 9 คน 
4. รายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 รายวิชา 
5. รายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ น ร้อยละ 

5 
ผลลัพธ์ของโครงการ ดังนี  

1. ชุมชมเกิดความเข้าใจในการใช้เครื่อง
แม่แบบแมพ่ิมพ์ส าหรับท าข้าวแต๋น 

2. ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแตนทรงวงกลมขนาด
ใหญ่ ทรงวงกลมขนาดเล็ก และทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก 

3. ได้ข้าวแต๋นสูตรจ านวน 2 สูตร คือ 
- ธัญพืช 5 อย่าง ประกอบด้วย ถัว่ลาย

เสือ, เมล็ดทานตะวัน, เมล็ดฟังทอง, ลูกเกดสี
ด า และลูกเกดสีทอง  

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

3. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ความต้องการที่จะพัฒนา ได้แก ่

1. พัฒนาฉลากสินค้าโดยยึดจากรูปแบบ
ดั งเดิมที่มีกลุ่มผู้บริโภคจดจ าได้ในระดับหนึ่ง 
และออกแบบบรรจภุัณฑ์ที่สามารถเพิ่ม
ทางเลือกในการบริโภคที่หลากหลายมากขึ น 
เช่น ถุงขนาดเล็ก ส าหรับรับประทานตอ่ดีมื อ 
หรือถุงที่พอเหมาะส าหรับจัดเบรกอาหาร 
และควรใช้สารกันชื น (Silica Gel) มาชว่ย
ยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้สามารถเก็บรกัษาได้
ยาวนานขึ น 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถ
ช่วยสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวแตน โดย
การท าบล็อคส าหรับใส่ข้าวเหนยีว ซ่ึง 1 
บล็อก สามารถเกลี่ยข้าวเหนยีวให้มีขนาด
เท่าๆกันและรวดเร็วในการท าทีละหลายๆชิ น 
อีกทั งยังสามารถประยุกต์ให้มีรูปทรงข้าว
แตนที่หลากหลายมากขึ น 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน 
- นักศึกษา 9 คน 

ผลผลิตกิจกรรมที่ 2 
1. ด าเนินการสร้างนวัตกรรมเครื่องแม่แบบแม่พิมพ์

ส าหรับท าขา้วแต๋น พร้อมทั งจัดอบรมการใช้นวัตกรรม
เพื่อให้เกิดประสิทธภิาพ 

2. ทดสอบขนาดและคุณภาพของแมพ่ิมพ์ว่ามีความ
เหมาะสมต่อการผลิต  

3. ทดลองท าสูตรข้าวแต๋น แบ่งเป็นสูตรธัญพืชและ    
กาโนล่า 

4. บรรจุภัณฑ์ 2 ขนาด 
 

- กาโนล่า รสช็อคโกแลตและโยเกิร์ต
สตอเบอร์รี่ 

4. บรรจุภัณฑ์สติกเกอร์ขนาดใหญ ่ส าหรับ
ซองขนาดใหญ่สามารถระบวุัน/เดือน/ปทีี่ผลิต
และวัน/เดือน/ปีที่ควรบริโภคได้ และสติกเกอร์
ขนาดเล็กส าหรับบรรจภุัณฑ์หน่วยย่อย 

5. ได้แม่พิมพ์วงกลมขนาดเล็ก/ขนาดใหญ่ 
และสี่เหลี่ยม ลดระยะเวลาในการขึ นรูป
ผลิตภัณฑ์จากเดิม 100 ชิ น ใช้เวลา 60 นาที 
เหลือ 30-45 นาท ี

A22 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น 
“ผลิตภัณฑ์จักสาน
บ้านมาบปา่แฝก” 

บ้านเลขที่ 106 ม.7  
บ้านมาบปา่แฝก     
ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก  
จ.ตาก  
   
 

ปัญหาในพื นที ่
1. ชุมชนยังใช้ความช านาญของบุคคลใน

การรูดตอก ท าให้เส้นตอกมีขนาดที่ไม่เท่ากัน 
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน  

2. มีการเลือกใช้วัสดุประกอบที่ไม่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ท าให้ผลิตภัณฑ์ขาด
ความสมบูรณ์ 

3. รูปแบบเป็นรูปแบบที่เหมอืนกับชุมชน
ใกล้เคียง จึงท าให้เกิดการแข่งขันท าให้ราคา
ของผลิตภัณฑ์มีราคาต่ า 
เหตุผลที่ท าโครงการ 

1. เพื่อส่งเสริมและยกระดับสินค้าชุมชน 
OTOP อยา่งน้อย 1 ระดับ 

2.เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนหรือ
ผู้ประกอบการ 

3. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1. กิจกรรมลงพื นที่ชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและหาประเด็นความในการพัฒนาของชุมชน วันที ่4 
ธ.ค. 62 ณ กลุ่มจักสานบ้านมาบป่าแฝก  ต าบลตลุกกลาง
ทุ่ง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผู้เข้ารว่มกิจกรรม 
ประกอบดว้ย 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน 
- นักศึกษา 9 คน 

ผลผลิตกิจกรรมที่ 1 
1. ได้ปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- ความช านาญในการรูดตอก ท าให้เส้นตอกมีขนาด
ที่ไม่เท่ากัน 

- การเลือกใช้วัสดุประกอบที่ไม่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ 

- รูปแบบเป็นรูปแบบที่เหมือนกับชุมชนใกล้เคียง 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทดลองใช้เครื่องรูดตอก 

,การย้อมสีตอก ,การจับคู่สีเพื่อท าผลิตภณัฑ์ ,การเปลี่ยน

ปริมาณความส าเร็จตามตัวชี วัดที่ก าหนดใน
โครงการ ดังนี  

1. จ านวนผลผลิตที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับ จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 

2. จ านวนองค์ความรู้ที่ใช้/นวัตกรรม ที่
น าไปใช้ จ านวน 1 ชิ นงาน 

3. นักศึกษาที่มีส่วนรว่ม/เข้าร่วม 9 คน 
4. รายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 รายวิชา 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ น 4.96 

(รายได้ก่อนพัฒนา 15,120 บาท หลังพฒันา 
15,870 บาท) 
ผลลัพธ์ของโครงการ ดังนี  

1. ชุมชมเกิดความเข้าใจในการใช้เครื่องรูด
ตอก รู้กระบวนการดูแลรักษาเครื่อง  

2. ได้เส้นตรอกที่มีขนาดมาตรฐาน และมี
หน้าผิวเรียบ อีกทั งสมาชกิในชุมชนสามารถใช้

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ความต้องการที่จะพัฒนา ได้แก ่
1. พัฒนาเครื่องมือส าหรับรูดตอกให้มี

ขนาดมาตรฐาน และสามารถท าให้ผิวหน้า
ของตอกเรียบ ประหยัดระยะเวลา และ
ชุมชนสามารถเพิ่มศักยภาพในการท าวัสดุ
เบื องต้นในการท าเครื่องจักสานได้มากขึ น 

2. ปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ประกอบให้เกิด
ความเหมาะสมและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มี
รูปลักษณ์ที่สวยงาม สมบูรณ์ยิ่งขึ น 

3. พัฒนารูปแบบ ด้านสีสันเพื่อให้เกิด
ความแตกต่างจากชุมชนใกล้เคียง 

วัสดุประกอบ วันที ่21 ม.ค. 63 ณ กลุ่มจักสาน บ้านมาบ
ป่าแฝก ต าบลตลุกกลาง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน 
- นักศึกษา 5 คน 

ผลผลิตกิจกรรมที่ 2 
1. ชุมชนสามารถใช้เครื่องรูดตอก รู้กระบวนการดูแล

รักษาเครื่อง สามารถได้เส้นตรอกที่มีขนาดมาตรฐาน และ
มีหน้าผิวเรียบ 

เครื่องได้ จากเดิมต้องรอสมาชิกที่มีความ
ช านาญท าการรูดตอกให ้ซ่ึงเป็นวัสดุเบื องต้น
ในการท าผลิตภัณฑ์ 

3. ชุมชนสามารถย้อมสีตอกได้ และทดลอง
การย้อมสีดว้ยเทคนิคย้อมเส้นตอกแล้วน าไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์กับการท าผลิตภัณฑ์แลว้จึงท า
การย้อมส ี

4. ชุมชนได้ทดลองการท าผลิตภัณฑ์ด้วยการ
จับคู่สี 

5. ชุมชนได้ลองใช้วัสดุใหม่ในการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ 

6. สร้างต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
จากต้นทุนเดิมของชุมชน เดิมใช้เวลา 45 นาที 
เหลือ 20 นาท ี

A23 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น “ผ้าทอ
ย้อมสีธรรมชาติ” 

กลุ่มผ้าทอบ้านสขุส าราญ  
บ้านสุขส าราญ ต.สักงาม  
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

ปัญหาในพื นที ่
 1. ผ้าทอยอ้มสีธรรมชาตินั นมีเพยีงสีพื น

ซ่ึงสีสันไม่โดดเด่น อีกทั งยังไม่สามารถทอท า
ลวดลายได ้

2. ชุมชนมีศักยภาพในการท าผ้ามัดหมี่ 
แต่ยังคาดความรู้ความเขา้ใจ จึงท าใหก้ารท า
ลาดมีความคลาดเคลื่อน และการยอ้มสีที่ผิด
ประเภทท าให้ผ้ามีสีไม่สม่ าเสมอและไมค่งทน 
เหตุผลที่ท าโครงการ 

1. เพื่อส่งเสริมและยกระดับสินค้าชุมชน 
OTOP อยา่งน้อย 1 ระดับ 

2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนหรอื
ผู้ประกอบการ 

3. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ความต้องการที่จะพัฒนา ได้แก ่

1. พัฒนาลวดลายผ้ามัดหมี่ให้มีลวดลายที่
เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวดั
ก าแพงเพชร 

2. ให้ความรู้ด้านการย้อมสีและทอด้วย
เทคนิคการมัดหมี่ 

1. กิจกรรมลงพื นที่ชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและหาประเด็นความในการพัฒนาของชุมชน วันที ่
25 ธ.ค. 62 ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอยอ้มสีธรรมชาติ     
บ้านสุขส าราญ ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน20 คน 
- นักศึกษา 10 คน 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทอผ้าและมัดย้อม 
วันที่ 23-25 มี.ค. 63 ณ พิพธิภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัย
นเรศวร จ.พิษณุโลก 

เนื่องจากเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโร
นา 2019 หรือโรคโควิด-19 จึงไดยุ้ติการจัดกิจกรรม แต่
ทางโครงการยังคงด าเนินการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่ให้
มีลวดลายที่เป็นเอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัด
ก าแพงเพชรให้กับชุมชน  

 

ผลผลิตกิจกรรมที่ 1 
1. ได้ปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- ผ้ามีเพยีงสีพื นไม่โดดเด่น 
- ขาดความรู้ความเขา้ใจการท าลายผา้

มัดหมี่ 
- การย้อมสีผิดประเภท 

ผลผลิตกิจกรรมที่ 2 
1. ชุมชนได้ลวดลายผ้ามัดหมี่ให้มีลวดลายที่

เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวดั
ก าแพงเพชรทั งหมดจ านวน 3 ลาย 
ปริมาณความส าเร็จตามตัวชี วัดที่ก าหนดใน
โครงการ ดังนี  

1. จ านวนผลผลิตที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับ จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 

2. จ านวนองค์ความรู้ที่ใช้/นวัตกรรม ที่
น าไปใช้ จ านวน 1 ชิ นงาน 

3. นักศึกษาที่มีส่วนรว่ม/เข้าร่วม 10 คน 
4. รายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 รายวิชา 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ น 5 

(รายได้ก่อนพัฒนา 8,000 บาท หลังพฒันา 
8,400 บาท) 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ผลลัพธ์ของโครงการ ดังนี  
เนื่องจากเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จงึไดยุ้ติ
การจัดกิจกรรม แต่ทางโครงการยังคง
ด าเนินการออกแบบลวดลายผา้มัดหมี่ให้มี
ลวดลายที่เป็นเอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดก าแพงเพชรให้กับชุมชน 

A24 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น “ตะกร้า
ไม้ไผ่สาน” 

ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก 1. กลุ่มไม่มีค าสั่งซื อที่แน่นอน ดังนั นส่วน
ใหญ่จะผลิตตามค าสั่งซื อของลูกค้า 

2. กลุ่มต้องการท าพื นที่เป็นศูนยก์าร
เรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน 

1. พัฒนาตราสินค้าเพื่อสร้างการรับรู้ในอนาคต 
2. พัฒนาพื นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้โดยการใช้สื่อเข้ามา

ช่วยในการประชาสัมพันธ์และใหข้้อมูล 
โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ดังนี  
1. ส ารวจข้อมูลพื นฐานกลุ่มวิสาหกจิชุมชน วันที่ 29 ม.ค. 

63 ณ บ้านนายสิน กรงทอง 
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐาน มผช. และ

มาตรฐานดาวสินค้า โอท็อปจากกรมการพัฒนาชุมชนในปี 
2563 

3. จัดท า video ประชาสัมพันธ์ผ่านชอ่งทางออนไลน์
เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ น 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นนาโบสถ์ ต.นา
โบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก มวีิดีโอ ที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธแ์ละเป็นสื่อการเรียนรู้การท า
เครื่องจักสานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ 
https://www.youtube.com/watch?v=rx
whXJp5Ers&feature=youtu.be 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 3 ดาว (อยู่ระหว่างด าเนินการขอขึ น
ทะเบียน OTOP ในปี 2564) 

โครงการ
พัฒนา 

A25 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น “พวง
กุญแจไม้กวาด     
ดอกหญ้า” 

ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก าแพงเพชร 
จ.ก าแพงเพชร 

1. ยังไม่รับการรับรองมาตรฐาน มผช 
และมาตรฐานดาวสินค้า OTOP จาก
กรมการพัฒนาชุมชน 

2. ยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ ที่พร้อมส าหรับการ
เข้าคัดสรรดาวสินค้า OTOP 

3. กลุ่มมีความต้องการทีจ่ะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จนสามารถเป็นของฝากของที่
ระลึกของชาวตา่งชาติได้ 

1. ส ารวจข้อมูลพื นฐานกลุ่มวิสาหกจิชุมชน วันที่ 18 
พ.ย. 62 ณ กลุ่มแมบ่้านโนนโกจัดท าไม้กวาดดอกหญา้ 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุผลิตภัณฑ์โดยดึง
เอกลักษณ์และวิถีชุมชน ความเป็นหมู่บา้นโนนโกมาใช้ใน
การออกแบบบรรจภุัณฑ์ ในวันที ่3 ธ.ค. 62 ณ กลุ่ม
แม่บ้านโนนโกจัดท าไม้กวาดดอกหญา้ 

3. น าผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ออกจ าหนา่ย
ในท้องตลาดเพื่อทดลองตลาดและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์
ต่อไป 

4. ปรับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็น
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักทอ่งเที่ยวชาวต่างๆชาติฌเย
เพิ่มข้อมูลด้านภาษาต่างประเทศเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ 

1. ผลิตภัณฑ์พวงกุญแจจากเศษไม้กวาด
ดอกหญ้าได้รับมาตรฐาน (มผช.) 

2. ผลิตภัณฑ์พวงกุญแจจากเศษไม้กวาดดอก
หญ้าพร้อมเข้ารับการคัดสรรดาว OTOP ในปี 
2563 และคาดว่าจะได้ไม่น้อยกว่า 3-4 ดาว 

3. กลุ่มพวงกุญแจจากเศษไม้กวาดดอกหญ้า 
มีรายได้จากการขายพวงกุญแจจากเศษไม้
กวาดดอกหญา้ก่อนการพัฒนา จากเดือนละ 
3,500 บาท (เฉพาะผลิตภัณฑ์พวงกุญแจ) 
หลังจากพัฒนา กลุ่มออกร้านขายสินค้าในงาน
ขนาดใหญ่หรือไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัด
ท่องเที่ยวกลุ่มมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ชิ นนี ไม่ต่ ากว่า 8,500-10,000 บาท 

โครงการ
พัฒนา 

A26 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น “ผ้าทอ
ย้อมสีธรรมชาติ

ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง  
จ.ก าแพงเพชร 

1. กระบวนการยอ้มสีแบบธรรมชาติยัง
ไม่ได้มาตรฐาน 

2. ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความหลากหลาย 
3. บรรจุภัณฑ์ยังไม่เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์ 

1. พัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ 
2. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยภูมปิัญญาท้องถิ่น

ร่วมกับเทคโนโลย ีและการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
3. การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 
4. การส่งเสริมการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีศิลาแลง ได้ขอรับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  

2. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีศิลาแลง ลายดอก
พิกุล ได้รับการคัดสรรค์เข้าร่วมโครงการ
สร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

บ้านหนองจอก
พัฒนา” 

4. ช่องทางการจ าหนา่ยยังไม่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมเพื่อแกป้ัญหา ดังนี  
1. การลงพื นที่ศึกษาขอ้มูลชุมชน ครั งที่ 1 วันที่ 28 ต.ค. 

62 เก็บรวบรวมขอ้มูลขั นตอนการย้อมฝา้ยจากสีศิลาแลง 
และส่วนผสมของการย้อม  

2. การลงพื นที่ศึกษาขอ้มูลชุมชน ครั งที่ 2 วันที่ 7 ม.ค. 
63 ติดตามกระบวนการทอผ้าจากฝ้ายสศิีลาแลง 

3. กระบวนการยอ้มฝ้ายจากสีศิลาแลงก าแพงเพชร เน้น
กระบวนการที่เป็นธรรมชาติในการย้อมสีจากศิลาแลง โดย
ไม่ใช้สารเคมีเพื่อจะได้น าไปสู่การขอมาตรฐานของการย้อม
สีธรรมชาติต่อไปและร่วมกบักลุ่มพัฒนากระบวนการยอ้ม
และส่วนผสมเพื่อให้สีศิลาแลงที่มีระดับของความเข็มของสี
ที่ชัดขึ น และกระบวนการออกแบบและคิดลายผ้าใหม่ 
ได้แก่ ผ้าทอมือย้อมสีศิลาแลงก าแพงเพชร ลายดอกพิกุล 
โดยสีที่ได้จากศิลาแลงและลายดอกพกิุล ถือวา่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งดอกพิกุล คือ 
ดอกไม้ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร   

4. ด าเนินการออกแบบเสื อส าหรับสุภาพสตรีและ
สุภาพบุรุษ ที่มีความหลากหลายรูปแบบและเหมาะสม 
และด าเนินการตัดเย็บเพือ่เป็นต้นแบบให้กับชุมชน พร้อม
ด าเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
ย้อมสีศิลาแลงก าแพงเพชร 

5. จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาต่อยอดจาก
ผ้าทอย้อมสีศิลาแลงก าแพงเพชร และเพื่อจ าหน่ายสินค้า ใน
งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั งที่ 10 "ชากังราวนครแห่ง
ศิลป์ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 12 มี.ค. 63 ณ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ไทย (CPOT) ของกระทรวงวัฒนธรรม 
ประจ าป ี2562 

3. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีศิลาแลง ลายดอก
พิกุล ได้รับการคัดสรร OTOP ระดับ 5 ดาว 
ประจ าป ี2563 

4. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีศิลาแลง ลายดอก
พิกุล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผ้าประจ าจังหวัด
ก าแพงเพชร ประจ าป ี2563 

5. รายได้หลังจากการพัฒนาเพิ่มขึ น 40,000 
บาท ต่อเดือน 

A27 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น “ผ้าทอ
กลุ่มสตรีพลังกร” 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีพลังกร  
ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด  
จ.ตาก 

1. ผลิตภัณฑ์เป็นแบบเดิม ๆ ยังไม่
หลากหลายซ่ึงจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนา
อยู่ตลอดเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาด และปัญหาที่ทางกลุ่มยังไม่มีโลโก้
ประจ ากลุ่ม เพื่อติดไว้ในสินค้า 

2. ปัญหาเร่ืองการจ าหน่ายและการ
กระจายสินค้า โดยสินค้าไม่มีหน้าร้าน การ
ขายจะมีการฝากขายตามรา้น OTOP บา้ง

1. ออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้าง
ความน่าสนใจและเป็นไปตามความต้องการของตลาด ผ่าน
การกิจกรรมการลงพื นที่วิเคราะห ์ศักยภาพการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และร่วมก าหนดผลิตภัณฑ์ส าหรับการพัฒนา 
วันที่ 27 พ.ย. 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 22 คน 
เป็นสมาชิกของกลุ่ม ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 2 คน 
และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ วันที ่16-17 ธ.ค. 62 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. สมาชิกน าความรู้เรื่องการเลือกใช้วัสดุ สี
ผ้าและของตกแต่งกระเปา๋ ไปพัฒนาให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความน่าสนใจ และได้เทคนิค
การตัดเย็บที่ประณีตมากขึ น 

2. ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าแบบใหม่ 
จ านวน 2 แบบ ได้แก่  

 
 
 

โครงการ
พัฒนา 



- 32 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

บางส่วน และมีเพจการขายออนไลน์ แต่การ 
ตอบรับการขายผ่านออนไลน์ยังมีน้อย 

3. ยังไม่มีการจัดท าบัญชีของกลุ่มที่
เหมาะสม โดยมีการจดบันทึกรายรับ-
รายจ่าย แต่ยังไม่มีการค านวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ และรายได้แยกผลิตภัณฑ์ เลยท า
ให้ไม่ทราบว่าสินค้าตัวไหนมีต้นทุนต่ าหรือสูง 
หรือผลิตภัณฑ์ใดสามารถขายได้ดี หรือ
ความสามารถในการท าก าไรของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ 

4. การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
มาตรฐาน โดยทางกลุ่มมีความต้องการให้
ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั น เป็นผลิตภณัฑ์ที่
ได้มาตรฐาน แต่ยังขาดความรู้เรื่องของ
มาตรฐานประเภทต่างๆ และการขอ
มาตรฐาน 

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

สมาชิกของกลุ่ม จ านวน 22 คน ผู้รับผดิชอบโครงการ
จ านวน 2 คน และนกัศึกษา จ านวน 19 คน 

2. สร้างวีดีโอแนะน าสินค้า และน าเสนอผ่านเพจการ
ขายออนไลน์ เพื่อสร้างความนา่สนใจทีม่ีต่อผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ม ผ่านกจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย วันที่ 24 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
สมาชิกของกลุ่ม จ านวน 22 คน ผู้รับผดิชอบโครงการ
จ านวน 2 คน และนกัศึกษา จ านวน 19 คน 

3. ให้ความรู้เรื่องการจัดท าบัญชีต้นทุนและการจัดท างบ
ก าไรขาดทุนโดยมกีารจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา โดยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท าบัญชตี้นทุนการผลิต จัด
ขึ นในวันที่ 25 ม.ค. 63  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สมาชิกของ
กลุ่ม จ านวน 22 คน ผู้รับผิดชอบโครงการจ านวน 2 คน 
และนักศึกษา จ านวน 19 คน   

4. ให้ความรู้ผ่านอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการยกระดบั
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐาน วันที่ 25 ม.ค. 2563 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สมาชิกของกลุ่ม จ านวน 22 คน 
ผู้รับผิดชอบโครงการจ านวน 2 คน และนักศึกษา จ านวน 
19 คน 

5. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
งานผ่านการรายการเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยจะต้องมี
การประเมินผลด้านรายได้ที่เพิ่มขึ นหรือต้นทุนที่ลดลง และ
การบูรณาการกับการเรียนการสอน   

 กระเป๋าสะพายที่ผลิตจากการเลือกวัตถุดิบ
ของกลุ่ม โดยเลือกใช้ลายผา้ม้งของ อ.แม่สอด  

 
 
 
กระเป๋าถือส าหรับสตรี จากผ้าทอพื นเมือง 
3. การพัฒนารูปแบบโลโก้ซ่ึงเกิดจากการ

ระดมสมองของทางกลุ่ม ได้โลโก้ของกลุม่ 
  
 
 
2. สมาชิกสามารถน าความรู้เรื่องสื่อการ

โฆษณา และแนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อออนไลน์ ที่ทางชุมชนร่วมกันสร้างวีดีโอ
แนะน าสินค้า และน าเสนอผ่านเพจการขาย
ออนไลน์ เพื่อสร้างความน่าสนใจที่มีตอ่
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและได้วีดีโอแนะน าสนิค้า
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน ์

3. กลุ่มสามารถคิดค านวณต้นทุนการผลิต
และการคิดก าไรจากการผลิตสินค้าได้ แสดงให้
เห็นการด าเนินงานในรูปของตัวเงินที่ชัดเจน 
โดยมีการตั งราคาสินค้าใหม่ที่ได้ท าการพัฒนา
ดังนี  กระเป๋าสะพาย ราคา 399 บาท และ
กระเป๋าถือ ราคา 299 บาท 

4. กลุ่มสามารถน าแนวทางการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการอบรมไปพัฒนา
สินค้าให้มีมาตรฐานที่สูงขึ นจากเดิม และรอ
ระยะเวลาในการจดขอมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน (ตามรอบการขอมาตรฐาน) 

5. รายได้เพิ่มขึ น 1.5 เท่าจากเดิม ก่อนการ
พัฒนาเท่ากับ 2,000 บาทต่อเดือน และรายได้
หลังการพัฒนาเท่ากบั 5,000 บาท ตอ่เดือน 
ในด้านของการบูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอน ทุกกจิกรรมจะต้องมีการบูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอน โดยบูรณาการเข้ากับ
รายวิชาการบัญชีชั นกลาง 2 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
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ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A28 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น 
“เครื่องประดับ  
อัญมณ”ี 

กลุ่มผู้ประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับกลุ่มอิสลามอ าเภอ
แม่สอด ต.แม่สอด อ.แม่สอด 
จ.ตาก 

1. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องประดับ ต้องผ่านขั นตอน
การขึ นรูปเพื่อเป็นเครื่องประดับ โดยทาง
กลุ่มมีความต้องการสร้างเครือข่ายของผูข้ึ น
ตัวเรือนอัญมณีเนื่องจากเป็นการท าธุรกจิ
เฉพาะกลุ่มเท่านั น  สว่นมากด าเนินการค้า
เฉพาะอัญมณี (พลอยรว่ง) และการเผา
พลอย  มีการท าตัวเรือนเครื่องประดับด้วย
โลหะมีค่า มจี านวนนอ้ยมาก จึงต้องการ
ทราบข้อมูลเพื่อการสร้างเครือข่ายในอนาคต 

  2. การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า กลุ่มลูกค้าที่มี
เป็นกลุ่มลูกค้าเดิม ต้องการเข้าถึงกลุ่มลกูค้า
เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด โดย เน้น 
กลุ่มลูกค้าเฉพาะ เช่น กลุ่มอิสลามที่มีก าลัง
ซื อสูง ทั งนี  เนื่องจากมีความต้องการเฉพาะ 
เช่นนิยมเครื่องประดับอัญมณี ที่มีขนาดใหญ่ 

  3. มีการก าหนดราคาสินค้าตามความ
พอใจ ไม่มีราคากลาง ไม่มีการจัดท าแผน
ธุรกิจและการจัดท าบัญชีที่เป็นรูปแบบ 

  4. ขาดทกัษะและความรู้พื นฐานดา้น
การออกแบบและการผลิตตัวเรือน
เครื่องประดับ 

  5. การยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน 
โดยทางกลุ่มมีความต้องการให้ผลิตภัณฑ์ที่
ออกแบบมานั น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
แต่ยังขาดความรู้เรื่องของมาตรฐานประเภท
ต่างๆ และการขอมาตรฐาน 

   6. ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1. เก็บข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับกลุ่มอิสลามด้วยกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก 
เพื่อจัดท าศักยภาพของผูป้ระกอบการขอ้มูลพื นฐานเกี่ยวกับ
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ อ.แม่สอด จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ผ่านกิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ส าหรับธุรกิจอญัมณีและ
เครื่องประดับ วันที่ 17 ธ.ค. 62 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 21 คน 

  2. อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบความคิด
สร้างสรรค์ ส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครือ่งประดับ ผ่าน
กิจกรรมอบรมการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ (Design 
Thinking) ส าหรับธุรกจิอัญมณีและเครือ่งประดับวันที่ 17  
ธ.ค. 62 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 21 คน 

3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้การขยายธุรกิจบนแนวคิดการ
สร้างมูลค่า อบรมกรอบแนวคิดการพัฒนามูลค่าเพิ่มและการ
ประยุกต์ใช้แม่แบบการเสนอคุณค่า กรอบแนวคิด Business 
Model canvas ส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ โดย
มุ่งเน้นตลาดกลุ่มอิสลามจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
OTOP และเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ วันที่ 17-
18 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน 

4. ให้ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับการท าแผนธุรกิจ วันที่ 
24-25 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน 

- การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินที่จ าเปน็ในแผน
ธุรกิจ  

- การวิเคราะห์แผนการตลาด 
- การวิเคราะห์ด้านการตลาดและคู่แข่งขันผ่าน

กิจกรรมการพัฒนาแผนธุรกิจ ความรู้การบัญชี และ
การตลาดออนไลน ์

5. อบรมให้ความรู้เบื องต้นส าหรับ 
- การออกแบบและผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ  
- การออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าข้อจ ากัดในการรูปแบบการออกแบบในกลุ่มประเทศ
อิสลาม 

- ความแตกต่างในการออกแบบเครื่องประดับ แท้ 
และ costume jewelry 

- ชนิดของอัญมณี รูปแบบของอัญมณีและ รูปแบบ
การฝังอัญมณีแบบต่าง ๆขอ้จ ากัดในการฝังอัญมณี โลหะที่

1. ศักยภาพของผู้ประกอบการและขอ้มลู
พื นฐานในภาพรวมธุรกจิอัญมณีและ
เครื่องประดับ อ.แม่สอด ความรู้เรื่องการ
ส่งเสริมจากภาครัฐ และการให้ความรู้ หรือ 
การออกงานแฟร ์

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ อัญมณีและ
เครื่องประดับกลุ่มอิสลาม อ.แม่สอด จาก
กิจกรรมระดมสมอง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  

3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับกลุ่มอิสลามอ าเภอแม่สอด จาก
กิจกรรมระดมสมอง ด้วยกระบวนการมสี่วน
ร่วมผู้ประกอบการมีรูปแบบธุรกจิที่เหมาะกับ
ความต้องการของตน และตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า เพื่อเตรียมความพร้อม 
และก าหนดแนวทางที่ชัดเจนส าหรับการสร้าง
แผนธุรกิจ ในขั นตอนต่อไป 

4. ผู้ประกอบการได้เรียนรู้กระบวนการและ
ขั นตอนในการท าแผนธุรกิจ  

5. ผู้ประกอบการแต่ละรายมี แผนธุรกิจที่
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการด าเนิน
ธุรกิจของตัวเอง 

6. ผู้ประกอบการมีความรู้เบื องต้นในการ
ออกแบบ  

ตัวเรือนเครื่องประดับ ท าให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ เจรจา
ต่อรองกับช่างขึ นตัวเรือนได้มีประสิทธภิาพมาก
ขึ น 

7. ผู้ประกอบได้ทราบแนวทางในการพฒันา
สินค้าเพื่อยกระดับไปสู่กลุ่ม OTOP ว่าควรมี
แนวทางและวิธกีารอย่างไร 

8. การประเมินผลส าหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ที่ทางกลุ่มน าเสนอประกอบไปด้วย 

8.1 ก่อนพัฒนาขายพลอยร่วง/
เครื่องประดับทองเหลืองประดับอัญมณี ราคา 

โครงการ
พัฒนา 
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ให้ในการท าเครื่องประดับ ชนิดและรูปแบบของ
เครื่องประดับ วัสดุที่ใช้ในการชุบ 

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์การสร้างเร่ืองราวเพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 

  6. อบรมให้ความรู้เบื องต้นส าหรับการการพัฒนา
มาตรฐานเบื องต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

  7. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
งานผ่านการรายการเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยจะต้องมี
การประเมินผลด้านรายได้ที่เพิ่มขึ นหรือต้นทุนที่ลดลง และ
การบูรณาการกับการเรียนการสอน 

200-500 บาท/ ชิ น หลังพัฒนาขาย 2,000-
30,000 บาท/ ชิ น 

8.2 ก่อนพัฒนาขายเครื่องประดับเงินชุบ
ไมครอน ประดับอัญมณี ราคา 1,500-3,000 ชิ น 
หลังพัฒนา 5,000-20,000 ต่อชิ น และในด้าน
การบูรณาการเขา้กับการเรียนการสอนส าหรับ
การจัดโครงการและการพัฒนาได้ด าเนนิการบูร
ณาการเข้ากบัวิชาการจัดการธธุรกิจระหว่าง
ประเทศ และวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

 

A29 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น “ผ้าทอปา
กะญอบา้นมอทะ” 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผา้ทอ 
ปากะญอบ้านมอทะ ต.แมอุ่สุ  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

1. การจ าหน่ายของกลุ่มรายได้หลักจะมา
จากการสั่งซื อจากการบอกต่อ เป็นหลกั 
นอกจากนี เป็นการจ าหนา่ยใหก้ับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเท่ียวในพื นที่ และ
การออกร้านกับหน่วยงานภาครัฐ ทางกลุมมี
ความต้องการแนวทางการบริหารที่ชัดเจน 
สามารถบริหารกลุ่มได้อย่างยั่งยืน 

2. ปัญหาในการค านวณต้นทุน และการ
จัดท าแผนธุรกจิ เพื่อให้ทราบต้นทุนและ
รายได้ที่แท้จริง และวางแผนธุรกจิ เพื่อให้
เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับกลุ่ม 

3. ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายได้มากของทาง
กลุ่ม คือ ย่าม ดังนั นทางกลุ่มต้องการพฒันา
สมาชิกในกลุ่มให้มีความ สามารถในการตัด
เย็บ เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
รูปแบบที่หลากหลายมากขึ น ตรงกับความ
ต้องการและค าสั่งซื อของลูกค้ามากยิ่งขึ น 
เช่น การตัดเย็บเป็นเสื อคลุม กางเกง ฯลฯ 
โดยการท าผ้าทอที่ทอเป็นผืนมาออกแบบ จัด
วางลวดลาย มาตัดเยบ็ให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
เพื่อให้ผ้าทอที่ทอจ าหนา่ยเป็นผืนที่มีราคาไม่
สูงมากนัก เมื่อน ามาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์
แล้วสามารถจ าหนา่ยได้ในราคาที่สูงขึ น 

4. จากการด าเนินงานที่ผ่านมาในการทีม่ี
หน่วยงานตา่ง ๆ เข้ามาสนับสนุน ท าใหม้ีคน 

1. แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผ้าทอปากะญอบา้นมอทะในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่น และวิเคราะห์
ศักยภาพของกลุ่ม หน่วยงานในชุมชน เพื่อพัฒนากลุ่มให้มี
ศักยภาพมากขึ น วันที่ 11 ธ.ค. 62 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 22 
คน ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน สมาชกิกลุ่มผลิตภัณฑ์ 15 
คน นักศึกษา 5 คน ท าให้ทราบประเด็นปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาการยกระดับสินค้า โดยให้ชุมชนร่วม
น าเสนอและก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน พบว่าทาง
กลุ่มมีความต้องการพัฒนาด้านแผนธุรกจิและการบัญชี อกี
ทั งต้องการพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากธรรมชาติ 
และการสร้างแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น 

2. การพัฒนาความรู้ด้านบัญชีและทักษะการจัดท าบัญชี
ต้นทุนของกลุ่ม ในเร่ืองของการบันทึกตน้ทุนวัตถุดิบ 
ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ การ
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ างวด และการสรุปผลก าไร
ขาดทุนประจ างวด และ แนวทางการจดัท าแผนธุรกิจของ
กลุ่มผ้าทอบ้านมอทะ เร่ิมตั งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์
ในปัจจุบันของกลุ่ม วัตถุประสงค์และเปา้หมายทางธุรกจิ 
กลยุทธก์ารบริหารกิจการด้านการจัดการและด้านการเงิน 
ผ่าการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการจัดท าบญัชีต้นทุน แผน
ธุรกิจ และความรู้เกีย่วกับมาตรฐานผลติภัณฑ์จากผ้าทอ 
วันที่ 11-12 มี.ค. 63 ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 34 คน สมาชิก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 20 คน นักศึกษา 10 คน ท าให้กลุ่มกลุ่ม
สามารถน าความรู้ที่ได้ ไปบันทึกบัญชีเพือ่สรุปรายได้ และ

1. พัฒนาขายเสื อกะเหรี่ยง ตวัละ 350 บาท 
หลังพัฒนา ขายตัวละ 650 บาท  

2. รายได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ น ร้อยละ 33.33 
(ก่อนพัฒนา 15,000 บาทต่อเดือน หลังพัฒนา 
20,000 บาทต่อเดือน)  

3. การบูรณาการเขา้กับการเรียนการสอน 
ตลอดโครงการต้องมีการบูรณาการเข้ากบัการ
เรียนการสอน โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชาการ
บัญชีต้นทุน 2 

โครงการ
พัฒนา 
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และหน่วยงานต่าง ๆ เร่ิมเดินทางเข้ามา
ศึกษาดูงานกับกลุ่มมากขึ น เนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงอัตลักษณ์  ของชุมชน แต่
ทางกลุ่มยังไม่มีแหล่งเรียนรู้ ที่แสดงเนื อหา
องค์ความรู้ในกระบวนการผ้าทอปกา
เกอะญอ เนื่องจากทางกลุ่มมีพื นที่ในการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เท่านั น ดังนั น จึงต้องการ
พัฒนาพื นที่ของกลุ่มที่มีอยู่ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ให้บริการให้กบักลุ่มที่จะเดินทางเข้า
มาศึกษาดูงาน เพือ่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์
ของชุมชน 

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายประจ างวดที่แทจ้ริงของกลุ่ม ซ่ึงจะเป็นข้อมูลที่
ส าคัญในเรื่องของการตั งราคาขาย การบริหารต้นทุน ให้
ถูกต้องและได้แนวทางการจัดท าแผนธุรกิจของกลุ่มที่ท าให้
เห็นทิศทางการด าเนินงาน และแนวทางการขยายตวัใน
อนาคต 

3. การพัฒนาความรู้ในกระบวนการย้อมสีเส้นด้ายฝ้าย
จากสีธรรมชาต ิเพื่อให้เส้นด้ายมีสีตามความต้องการ และ
มีมาตรฐานได้สีที่สม่ าเสมอ ท าให้กลุ่มมกีระบวนการ และ
อัตราส่วนปริมาณของวัตถุดิบที่จะน ามาย้อม ให้เป็น
มาตรฐาน ท าใหย้้อมสีเส้นด้ายฝ้ายตามต้องการ เพื่อที่จะ
สามารถน ามาทอเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีสีที่ตรงกับค าสั่งซื อของ
ลูกค้า 

4. การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากเส้นด้าย
ฝ้ายจากสีธรรมชาต ิโดยผา่นกิจกรรมการพัฒนา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอ วันที่ 19 มี.ค. 63 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 33 คน สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 20 คน 
นักศึกษา 10 คน ท าให้กลุ่มได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เป็น
เสื อที่ตัดเย็บจากสยี้อมธรรมชาต ิและจะน าผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ที่พัฒนาไปจดทะเบียนเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ น 

5. เนื่องจากเกิดปัญหาด้านโรคระบาดท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้ และมีการปรับลดงบประมาณ จึงจัดท า
เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เกีย่วกบัย้อมสีด้ายจาก
ธรรมชาติ และกระบวนการทอผา้ปกาเกอะญอ และน าไป
ให้กับโรงเรียนในชุมชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
เยาวชนในท้องถิ่น โดยถา่ยทอดองค์ความรู้จากเอกสาร 
“จากธรรมชาติ สู่หวัใจในลายผา้ อัตลักษณ์ผ้าทอปกา
เกอะญอบา้นมอทะ” เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้การย้อม
สีธรรมชาติ และกระบวนการทอผา้ ปกาเกอะญอดว้ยกี่เอว 
ท าให้เยาวชนในท้องถิ่นมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีดา้ย
ด้วยสีจากธรรมชาต ิและกระบวนการทอผ้าด้วยกี่เอว 
ของปกาเกอะญอ ที่เป็นอัตลักษณ์ของทอ้งถิ่น 

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้การทอผา้ปกาเกอะญอบ้านมอทอ 
ด้วยบอร์ดองค์ความรู้การย้อมสีดา้ยจากธรรมชาติ และ
กระบวนทอผา้ปกาเกอะญอ เพือ่จัดแสดงไว้ ณ กลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน ผ้าทอปากะญอบ้านมอทะ ท าให้ชุมชนมี
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แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับผ้า
ทอปกาเกอะญอ ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
เยาวชนในท้องถิ่น และนักทอ่งเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในพื นที่ 

7. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลงาน
ผ่านการรายการเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยจะต้องมีการ
ประเมินผลด้านรายได้ที่เพิ่มขึ นหรือต้นทุนที่ลดลง และ
การบูรณาการกับการเรียนการสอน  

A30 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น “กล้วย
แซงโค้ง” 

ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี  
จ.ก าแพงเพชร 

1. คู่แข่งทางการตลาดมีมากขึ น ท าให้
ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง 

2. ยังไม่จดทะเบียนพานิชย ์
3. ไม่มีเลขสถานที่ผลิตอาหาร (8 หลัก) 

และเลขสารบบอาหาร : อย. (13 หลัก) 
4. ยังไม่ได้ติดต่อพัฒนาชุมชน เพื่อเข้าสู่

ผลิตภัณฑ์ OTOP 
5. ยังไม่ได้น าผลิตภัณฑ์เข้าสูระบบ มผช. 

เพื่อประกวดคัดสรร 
6. บรรจุภัณฑ์ยังไม่ได้มาตราฐาน สวยงาม 

และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน 
7. ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถวางขายในร้าน

สะดวกซื อ ร้านสรรพสินค้า 

1. จดทะเบียนพานิชย ์
2. ลงพื นที่จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ติดตามการปรับปรุง

สถานประกอบการเพือ่ขอ รับรองมาตรฐาน อย. และ
วางแผนการผลิต แป้งกล้วย เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 62 ณ กลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนผู้ผลิตและพัฒนาการ แปรรูปกล้วย ต.ระ
หาน อ.บึงสามัคคี จ.ก าแพงเพชร 

3. จัดอบรมขออนุญาตสถานที่ผลิต น าเข้า จัดเก็บ
อาหาร และเลขสารบบ (เลข อย.) เมื่อวนัที่ 18 ม.ค. 63 ณ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย ต.
ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.ก าแพงเพชร 

4. ยื่นขอจดจดทะเบียนขอเป็นผู้ผลิตอาหาร (8 หลกั) 
และขอเลขสารบบอาหาร : อย. (13 หลกั) ณ ส านกังาน
สาธารณสุขจังหวัด เมื่อวันที ่30 มิ.ย. 63 

5. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ กลว้ยฉาบแซงโค้งรสดั งเดิม และ
รสบาร์บีคิว ให้ได้มาตรฐาน สวยงาม และช่วยยืดอายุการ
เก็บรักษาได้นาน (บรรจุภัณฑ์ถุง Metalize) 

6. น าผลิตภัณฑ์วางขายในร้านสะดวกซื อ ร้าน
สรรพสินค้า งานประเพณีต่างๆ และการขายทางโซดียล
มีเดียร ์

1. ได้บรรจุภัณฑ์ กล้วยฉาบแซงโค้งรส
ดั งเดิม และรสบาร์บีคิว 

2. ได้เลขทะเบียนพานิชย ์
3. มีรายได้หลังจากสถานการณ์โควิด 19 

เฉลี่ยเดือนละ 28,000 บาท 
4. อยู่ระหว่างการได้รับเลขสารบบอาหาร : 

อย. (13 หลกั) จากสาธรณสุขจังหวัด
ก าแพงเพชร 

โครงการ
พัฒนา 

A31 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น “เครื่องจัก
สาน” 

ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 1. ยังไม่ได้จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
2. .ผลิตภัณฑ์จักสาน มีหลากหลาย

รูปแบบ เช่น ตะกร้าใส่เงิน ตะกร้าทรงสูง 
ตะกร้าลวดลายต่างๆ กระจาดเล็ก แต่เน้น
ขายราคาส่ง ไม่ตกแต่ง และเครื่องจักสานไม่
ผ่านการอบแห้ง 

3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่ได้รับรอง
มาตรฐานใดๆ 

4. ไม่มีการการบริหารจัดการกลุ่ม 

1. ลงพื นที่เก็บข้อมูลพื นฐานชุมชน เกบ็ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชุมชน ข้อมูลรายได้ ต้นทุน สภาพปัญหา คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ก่อนการพัฒนา และวางแผนการพัฒนาชุมชน 
วันที่ 9 ธ.ค. 62  

2. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจดทะเบียน
วิสาหกจิชุมชน วันที่ 23 ม.ค. 63 ณ หมูท่ี่ 11 ต.วังหิน อ.
เมืองตาก จ.ตาก ผู้เข้าอบรม จ านวน 13 คน 

3. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารออกแบบตรา
สัญลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน วันที่ 9 มี.ค. 

1. ชุมชนได้พัฒนาตนเอง โดยการจัดตั งกลุ่ม 
“วิสาหกจิชุมชนหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บ้านพุ
สะแก” 

2. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมชุมชน 32 คน 

3. กลุ่มมีรายได้จากการขายตะกร้าหลัง
สถานการณ์โควิด-19 เฉลี่ยเดือนละ 15,800 
บาท 

โครงการ
พัฒนา 
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ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

5. ใช้ระยะเวลาในการเหลาตอกนาน 
 

63 ณ หมู่ที่ 11 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก ผู้เข้าอบรม 
จ านวน 20 คน 

4. จัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการขยายพันธุ์ไผ่ซางนวล 
วันที่ 9 มี.ค. 63 ณ หมู่ที ่11 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก ผู้
เข้าอบรม จ านวน 30 คน 

A32 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น “หมูอบ
กรอบ” 

ต.หนองปลิง อ.เมืองก าแพงเพชร 
จ.ก าแพงเพชร 

1. พัฒนาส าหรับสถานที่ในการผลิตให้ถกู
สุขลักษณะตามเกณฑ์ในการขอ อย. 
(ต่อเนื่องจากปี 62)  

2. การท าบัญชีรายรับ-รายจา่ย อยา่ง
ต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบตรวจสอบก าไร
ขาดทุนได้ 

3. ช่องทางกันจัดจ าหนา่ยไม่มากนัก
ส่วนมากมีลูกคา้ประจ า และจัดท าตาม 

ออเดอร์ที่สั่ง 

1. สถานที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพื นเรียบร้อย 
แนวโนว้มีการปรับปรุงในเรื่องของความสะอาด ติดม่าน
เพื่อให้ดูเป็นสัดส่วน และการที่มีภาชนะปิดให้มิดชิด 
เพื่อที่จะตามเกณฑ์ในการขอ อย. อย่างครบถ้วน 

2. ให้การอบรมการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้ได้ผล
อย่างต่อเนื่องและอบรมการจัดท าก าไรขาดทุน เพื่อ
ตรวจสอบผลก าไรขาดทุนในแต่ละปี เมือ่วันที ่

3. อบรมช่องทางการจัดจ าหน่ายเพิ่มเพือ่ให้ยอดขาย
เพิ่มขึ น เช่น อบรมจัดท าเพจเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ น 
และอัปเดต line Facebook เพื่อกระตุน้ยอดขายเพิ่มขึ น 
เมื่อวันที่ 

1. ได้รับเลขสารบบอาหาร : อย. (13 หลัก) 
จากสาธรณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

2. มีรายได้หลังจากสถานการณ์โควิด 19 
เฉลี่ยเดือนละ 35,000 บาท 

โครงการ
พัฒนา 

บูรณาการการจดัการเรยีนการสอนกับการบริการวชิาการ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
A33 บูรณาการการ

จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สังคม : สวัสดิการ 
เศรษฐกิจชุมชน 
ความยากจนและ
ความเหลื่อมล  า    
ต.คลองลานพัฒนา  
จ.ก าแพงเพชร 

พื นที่ ต.คลองลานพัฒนา  
จ.ก าแพงเพชร 50 ครัวเรือน  
กลุ่มเป้าหมายทั งหมด 70 คน 

1. ชาวบ้านต าบลคลองลานพัฒนา
สามารถลดความเหลื่อมล  าทางด้านรายได้ 

2. พื นที่คลองลานพัฒนามีปัญหาเร่ือง
ความเหลื่อมล  าทางด้านรายได้ จึงส่งผลถึง
การแก้ไขปัญหาเร่ืองของรายได้ในชุมชนที่มา
จากการท าอาชีพเสริม ที่เกิดจากภูมปิัญญา
ท้องถิ่น เช่นการทอผ้าและการประยกุตน์ าผ้า
มาตัดให้เป็นของที่สามารถใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน และควรขยายกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มขึ นในพื นที่คลองน  าไหล เพื่อให้เกิดการ
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนโดยการส่งเสริมอาชีพ
ที่ชาวบ้านสามารถน ากลับไปท าแล้วส่งผลต่อ
รายได้ในครอบครัว อยา่งเช่นการน าภูมิ
ปัญญาด้านอาหารของคนในชนเผ่าต่างๆที่ที่
อาศัยอยู่ในคลองลาน หรือแมแ้ต่ของที่เป็น
ของที่ระลึกที่สามารถต่อยอดหรือน ามาเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนใน
ครอบครัวและกระจายรายได้ในชุมชนคลอง
ลานและขยายพื นที่เพิ่มคือคลองน  าไหล 

1. สัมมนาทางวิชาการสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความ
ยากจนและความเหลื่อมล  า ต.คลองลานพัฒนา            
จ.ก าแพงเพชร วันที่ 19 ก.พ. 63 ณ หอ้งพุทธชาด ชั น 1 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน  
- กลุ่มเป้าหมาย คือชาวบ้านพื นที่คลองลานพัฒนา 

50 ครัวเรือน รวมกลุ่มเป้าหมายทั งหมด 70 คน  
- นักศึกษา 30 คน 
- หนว่ยงานความร่วมมือ คือ เทศบาลต าบลคลอง

ลานพัฒนาและเครือข่ายของชนเผ่า และผู้ร่วมดังนี  1) 
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิรวิัฒน์ (คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 2) 
ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดก าแพงเพชร 
และ 3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการสนับสนุนการขับเคลื่อน
สวัสดิการชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร 

ซ่ึงได้จัดกิจกรรมดังนี  ร่วมถอดบทเรียนในพื นที่คลอง
ลาน ประเด็น “ความเหลื่อมล  า ความยากจน ต.คลองลาน
พัฒนา จ.ก าแพงเพชร” ภายใต้มุมมองความเหลื่อมล  า  
ใน 3 ประเด็น 

1. การบูรณาการในรายวิชาความเหลื่อมล  า
และความยากจน รวมทั งการท าวจิัย 

2. นักศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือได้
เข้าร่วมตามจ านวนที่ตั งไว้ 50 ครัวเรือนรวม 
70 คน และนักศึกษาจ านวน 30 คน 

3. ประชาชนคนในชุมชน นักเรียนนักศึกษา
และคณาจารย์รว่มกันถอดบทเรียน 

4. สรุปบทเรียนในรูปแบบ Infographic ใน 
3 ประเด็น ได้แก ่

4.1) ความเหลื่อมล  าในพื นที่คลองลาน
พัฒนา 

4.2) ความยากจนในพื นที่คลองลาน
พัฒนา 

4.3) เศรษฐกิจชุมชนในพื นที่คลองลาน
พัฒนา 

กิจกรรม
สัมพันธ ์
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A34 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านวิจิตรศิลป์
และประยกุต์ศิลป์ 
: ศิลปะสัญจรสู่
ชุมชน 

 

โรงเรียนหรือชุมชนใน  
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร  
ตามพื นที่เป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบาย
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 
ประจ างบประมาณ 2563 

1. ชุมชนต้องการเสริมทักษะทางด้าน
วิชาชีพทางศิลปะ เป็นความรู้ในการสร้าง
งานและรายได้ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลงานใน
ท้องถิ่น 

2. เพื่อให้การบริการวิชาการด้วยวิชาชพี
ด้านศิลปะที่เป็นประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนและ
ท้องถิ่นในการพัฒนาสื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ส่งเสริมอนุรักษ์เชิงการท่องเท่ียว สนับให้คน
ในชุมชนสามารถสร้างผลงานตามพื นทีชุ่มชน
ได้ด้วยตนเอง 

3. เพื่อบูรณาการกบัการเรียนการสอนใน
รายวิชาและการบริการวิชาการพร้อมกบั
ความเข้าใจในคนท้องถิ่น 

1. ส ารวจพื นที่เป้าหมายของโครงการทีจ่ะจัดขึ น โดยได้
ประชุมโปรแกรมวิชาวจิิตรศิลป์ฯ ในวันที่ 11 ก.พ. 63 ใน
การเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการ ที่ประชุมเลือก
พื นที่ ต.คลองน  าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร โดยได้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดของโครงการที่จะให้
ความรู้การท าสือ่ภูมิทัศน์ มาเป็น กจิกรรมโครงการอบรม
การสร้างผลิตภัณฑ์การท าผ้าบาติกและการมัดย้อมแทน 

2. ประสานงานกับ อบต.คลองน  าไหล ในวันที่ 20-25 
ก.พ. 63 เพื่อขอความร่วมมอืกลุ่มและจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ และหาวันในการจัดกิจกรรมโดยจะเร่ิมในช่วงต้น
เดือนมีนาคม 

3. วางแผนงานก าหนดขอบเขตกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม
แม่บ้านสตรีและกลุ่มประชาชนที่สนใจไม่ต่ ากวา่ 30 คน มี
การเตรียมการทั งนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะขนาดย่อย 
ทีมงานนักศึกษาสังเกตการณ์ วิทยากรโดยอาจารย์ใน
โปรแกรมวิชา 

4. หลังจากประสานงานกับหนว่ยงานทีร่ับผิดชอบอัน
เนื่องจากมีการประกาศสถานการณ์ไวรสัโควิด-19 ระบาด
ท าให้ต้องมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปอย่างไม่มีก าหนด 
ท าให้ผู้ด าเนินโครงการเก็บข้อมูลจากกลุ่มพื นที่เป้าหมาย
เพื่อเตรียมด าเนินการในปีงบประมาณถดัไป 

เนื่องจากกิจกรรมมาจากการเฝ้าระวังใน
มาตราการ การระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้อง
ท ากิจกรรมหยุดชะงัก ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ผลลัพธ์สามารถด าเนินการเพียงเบื องต้นได้
เพียง 

1. การส ารวจพิ นที่เป้าหมาย 
2. วิเคราะห์ข้อมูลของศักยภาพชุมชนในการ

ท างานศิลปะ เพิ่มทักษะทางศิลปะให้กบัชุมชน
ทางด้านหัตถกรรม 

น าผลมาเตรียมเป็นข้อมูลเพื่อด าเนินการ
ใหม่ในปีงบประมาณถัดไป 

กิจกรรม
สัมพันธ ์

A35 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ : การ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้และ
นวัตกรรมภูมิ
สารสนเทศ 

ต.คลองน  าไหล อ.คลองลาน  
จ.ก าแพงเพชร 

1. ขาดและมีความต้องการด้านองค์
ความรู้และนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น ต.คลองน  าไหล 
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

2. ขาดและมีความต้องการในการจัดท า
แผนที่การท่องเท่ียวชุมชนสร้างสรรค์ 

1. รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมภูมิ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น ต.คลองน  าไหล 
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร ในชว่ง ต.ค.-มี.ค. 63 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร มีนักศึกษาเข้ารว่ม 19 
คน 

ท าให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น ต าบลคลองน  าไหล อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 1 ชุด 

2. ส ารวจภาคสนามเพื่อจัดท าแผนที่การท่องเท่ียวชุมชน
สร้างสรรค์คลองน  าไหลและบูรณาการโครงการวิชาการกับ
กระบวนการเรียนการสอนในโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ 
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทกัษะในด้านการส ารวจ
ภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื นที่ และการจัดท าแผน
ที่ด้วยภูมิสารสนเทศ ในวันที่ 12-13 มี.ค. 63 มีนักศึกษา
เข้าร่วม 12 คน 

ปริมาณความส าเร็จตามตัวชี วัดที่ก าหนดใน
โครงการ 

1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 31 คน 
2. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3. จ านวนนวัตกรรม 1 นวัตกรรม และแผน
ที่ท่องเท่ียวชุมชนสร้างสรรค์จ านวน 1 ชิ นงาน 

4. จ านวนผู้ใช้นวัตกรรม 50 คน 
ผลลัพธ์ของโครงการที่ได้ก าหนดไว้ตาม

โครงการ 
1. องค์ความรู้และนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น ต.คลองน  าไหล 
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร จ านวน 1 ชุด เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการจัดการชุมชน  

กิจกรรม
สัมพันธ ์
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
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ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ท าให้มีการแผนทีก่ารท่องเท่ียวชุมชนสร้างสรรค์คลอง
น  าไหลเพื่อการเผยแพร่ เป็นไวนิลกรอบไม้ขนาดใหญ่
จ านวน 1 ชุด และแผนที่จ านวน 1,000 แผ่น 

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมภมูิสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น มอบแผนทีท่่องเที่ยวชุมชน
สร้างสรรค์ให้กับชุมชน ต.คลองน  าไหล อ.คลองลาน จ.
ก าแพงเพชร ในวันที ่26 ส.ค. 63 ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองน  าไหล มีบุคลากรของหนว่ยงานเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 23 คน 

มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทอ้งถิ่น และมอบแผนที่ท่องเท่ียว
ชุมชนสร้างสรรค์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  า
ไหลเพื่อการเผยแพร ่และมีใบตอบรับการใช้ประโยชน์จาก
โครงการ 

2. เกิดแผนที่ท่องเท่ียวชุมชนสร้างสรรค์
คลองน  าไหลเพื่อการประชาสัมพันธ์และ
สนับสนุนด้านการท่องเท่ียว 

A36 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านภาษาไทย : 
เผยแพร่ความรู้
ภาษาไทยสู่ชุมชน 

ผู้ร่วมกิจกรรม เป็นนกัเรียน 
ชาวบ้านในชุมชน จ านวน 80 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีโรงเรียน 3 จังหวัด คือ จ.พิจิตร 
จ.ก าแพงเพชร และ จ.ตาก เขา้
ร่วมกิจกรรมจ านวน 16 โรงเรียน 
ดังนี  

1.โรงเรียนด่านแม่ละเมา
วิทยาคม 

2.โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 
3.โรงเรียนบ้านล ามะโกรก 
4.โรงเรียนลานกระบือวิทยา 
5.โรงเรียนระหานวิทยา 
6.โรงเรียนบ้านโนนจั่น 

1. ชาวบ้านในชุมชนยังขาดการรวบรวม 
ข้อมูลที่เป็นทั งเชิงผลิตภัณฑ์ รวมทั งเร่ืองเล่า
ในวิถีชีวิตของตน 

2. ท้องถิ่นขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เชิงท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
1. นักเรียนในหลายๆ โรงเรียน ในพื นที่

ด าเนินโครงการดังกล่าวขาดเวทีในการ
ประกวดประลองความสามารถทาง
ภาษาไทย 

2. มีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
โรงเรียน ทั งในเรื่องการฟัง พูด อ่าน เขยีน  
แต่ยังไม่มีพื นที่ในการแข่งขันความสามารถ
ระหว่างโรงเรียน  
3.การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทั่วถงึ 

กิจกรรมที่ 1 ค่ายภาษาและวัฒนธรรมสัญจร ตอนเร่ืองเล่า
จากชุมชนสู่คนเมือง (วันที ่12-13 มีนาคม 2563) 

1. ประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรวมรวมชาวบา้น
เจ้าของผลิตภัณฑ์ และผู้สนใจในการท ากิจกรรม 

2. ลงพื นที่จัดกิจกรรม โดยให้การอบรมเชิงความรู้ ใน
หัวข้อเร่ือง วิธีการน าเสนอผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชน 

3. ด าเนินการเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ .เขียนเร่ืองเล่าจาก
ผลิตภัณฑ์และลงมือจัดท าสื่อ (คลิปวิดีโอ) โดยเจา้ของ
ผลิตภัณฑ์ยินยอมและมีส่วนร่วม 

4. ส่งมอบสื่อกลับไปยังชุมชนและเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 2 ประกวดแข่งขันอ่านฟังเสียงภาษาไทย (วันที่ 
22 มกราคม 2563) 

1.ประสานงานเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยัง 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร ส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัดตาก ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 และ  
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 
2.ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ การรับสมัครล่วงหน้าอยา่ง
น้อย 3 เดือน และมีระบบเปิดรับสมัคร 

 

1. ชุมชนและเจ้าของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสื่อ
ที่ใช้โฆษณาเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
และแหล่งท่องเที่ยว 

2. โปรแกรมวิชาและชุมชนได้ท างานร่วมกัน 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นผ่านการ
บริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
1. การประชาสัมพันธ์ทั่วถึง มีโรงเรียนที่

สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 16 โรงเรียน ใน
พื นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดก าแพงเพชร 
จังหวัดตาก และจังหวัดพิจิตร 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมี
เวทีในการประลองศักยภาพทางภาษาไทย ท า
ให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หวงแหนและท านุ
บ ารุงรักษาภาษาไทยสืบไป 

3. มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี  

กิจกรรม
สัมพันธ ์
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

7.โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 
8.โรงเรียนวัชรวิทยา 
9.โรงเรียนวัดมุจรินทราม 
10.โรงเรียนขาณุวิทยา 
11.โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยา

คม 
12.โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
13.โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
14.โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
15.โรงเรียนพรานกระต่าย

พิทยาคม 
16.โรงเรียนปางมะค่า

วิทยาคม 

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยา
คม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียน
วัชรวิทยา  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม 

รางวัลชมเชย  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
และโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

A37 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ : พัฒนา
ศักยภาพชุมชนใน
การจัดท า
แผนพัฒนาชุมชน
เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง โดยศาสตร์
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

บ้านคลองน  าไหล ต.คลองน  าไหล 
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร  
 

บ้านคลองน  าไหล มีความต้องการจะสรา้ง
พื นที่ให้มีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ของต าบล
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของต าบล 
โดยผ่านคณะกรรมการการจัดการท่องเท่ียว
โดยชุมชน แตย่ังขาดแผนการด าเนินงานที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรมจึงเป็นที่มาของการจัดท า
โครงการฯ เพื่อสนับสนุนการจัดท าแผนการ
ท่องเที่ยวบ้านคลองน  าไหลโดยชุมชน 

1. วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนถึงความพรอ้มในการจัดท า
แผนการท่องเท่ียวโดยชุมชนบา้นคลองน  าไหล ด้วยเทคนิค 
SWOT วันที ่9 มี.ค. 63 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 16 
บ้านคลองน  าไหล ต.คลองน  าไหล อ.คลองลาน จ.
ก าแพงเพชร 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
1. คณาจารย์ 6 คน 
2. นักศึกษาจ านวน 32 คน 
3. ผู้แทนภาครัฐ 10 คน 
4. ผู้แทนชาวบา้น 35 คน 

- หนว่ยงานความร่วมมือ ได้แก่  
1. อบต.คลองน  าไหล 
2. พัฒนาชุมชน 
3. ป่าไม้ 
4. อุทยานคลองลาน 
5. โครงการชลประธาน 

1. ผลผลิตของกิจกรรม คือ ทราบถึง
ศักยภาพของชุมชน ได้แก ่จุดแข็ง จุดออ่น 
โอกาส และอปุสรรคในการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพือ่การพึ่งพาตนเอง 

2. ผลลัพธ์โครงการ คือ ได้แผนการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน  าไหล 

3. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ คือ มีการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 1 
รายวิชา คือ วิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการ
ภาครัฐ  

กิจกรรม
สัมพันธ ์

A38 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านภาษาจีน : 
ภาษาและ
วัฒนธรรมจีนเพื่อ

เยาวชนเข้ารว่มกิจกรรม 
อย่างน้อย 60 คน 

ภาษาจีนในปัจจบุันถือเป็นภาษาที่สองที่มี
ความส าคัญในการติดต่อสื่อสารในเร่ืองของ
เศรษฐกิจการค้าและการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยดังนั นภาษาจีนจึงถือเป็นภาษาที่
เยาวชนทุกคนควรเห็นคุณค่าและให้
ความส าคัญ ควรเรียนรู้ให้เกิดทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ

จัดกิจกรรมพัฒนาทกัษะภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ให้แก่เยาวชน วันที่ 18-19 ก.พ.
63 ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา ชั น 3 อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

1.เยาวชนในชุมชนและท้องถิ่นที่เข้ารว่ม
กิจกรรมสามารถน าทักษะ ความรู้
ความสามารถเกีย่วกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
ไปประยุกต์ใช้ได้และสามารถน าความรูท้ี่ได้รับ
ไปต่อยอดพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน
ของตนให้ดียิ่งขึ น    

กิจกรรม
สัมพันธ ์



- 41 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

พัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ติดต่อสื่อสารในชีวิตประวัน ด้วยความ
ตระหนักในความส าคัญดังกล่าว โปรแกรม
วิชาภาษาจีนจึงได้ด าเนินการจัดกจิกรรม
โครงการบริการวิชาการด้านภาษาและ
วัฒนธรรมจีนเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อให้เยาวชนในชุมชนทอ้งถิ่นได้มีโอกาส
เรียนรู้ ฝึกฝน ภาษาและวัฒนธรรมจีนจาก
อาจารย์ชาวจีน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึง
บุคลากรผู้เชียวชาญในโปรแกรมวิชา 

2. นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานรว่มกับผู้อื่น
และน าทักษะทางด้านภาษาจีนผลิตชิ นงาน/
ผลงานที่เป็นประโยชน์ให้ชุมชนและทอ้งถิ่น 

A39 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านนิติศาสตร์ :
สังเคราะห์ข้อมูล
ด้านกฎหมายการ
ใช้พื นที่ในอ่างเก็บ
น  าคลองน  าไหลกับ
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว  
ต.คลองน  าไหล อ.คลองลาน  
จ.ก าแพงเพชร 

เนื่องจากพื นที่อา่งเก็บน  าเป็นของหนว่ยงาน
ภาครัฐ จึงมีปัญหาการขออนุญาตใช้พื นที่
อย่างถูกตอ้ง เพื่อให้พิ นที่สามารถพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยว เพราะตอ้งด าเนินการภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย 
 

1. รวบรวมข้อมูลเกีย่วกับความตอ้งการใช้พื นที่อ่างเก็บ
น  าคลองน  าไหลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวจากกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนที่ใช้พื นที่ (27 ก.พ. 63) 

2. รวบรวมสภาพปัญหาเกี่ยวกบัการใชพ้ื นที่อ่างเก็บน  า
คลองน  าไหลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวจาก 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ใช้พื นที่ (27 ก.พ. 63 และ 
25 พ.ค. 63) 

- หนว่ยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง (27 ก.พ. 63) 
3. น าข้อมูลมาใช้จัดท าคู่มือการจัดการความรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการการใช้พื นที่อ่างเก็บน  าคลองน  าไหลเพื่อพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ 

1. ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการใช้พื นที่ในอ่าง 
เก็บน  าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
2. ได้ข้อมูลสภาพปัญหาเกีย่วกบัการใชพ้ื นที่

อ่างเก็บน  าคลองน  าไหลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว  

3. ได้ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและ 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตใช้
พื นที่ 

กิจกรรม
สัมพันธ ์

A40 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านภาษาอังกฤษ 
: การผลิตสื่อวีดี
ทัศน์ภาค
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้าน
ท่องเที่ยวของ
อ าเภอคลองลาน  

สถานที่ท่องเท่ียวที่ส าคัญของ
พื นที่อ าเภอคลองลาน 

1. ภูสวรรค์ช่องเย็น 
2. น  าตกคลองลาน 
3. น  าตกคลองน  าไหล 
4. อ่างเก็บน  าคลองน  าไหล  
5 แหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมหมู่บ้านวุ้นกระสัง 
6. ศูนย์หัตกรรมเครื่องเงิน

ชาวเขา 
 

พื นที่อ าเภอคลองลานเป็นพื นที่ในเขต
ให้บริการมีสถานที่ท่องเท่ียวและกิจกรรม
ด้านการท่องเท่ียวที่นา่สนใจควรได้รับการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ์ใหแ้ก่ชาวต่างชาติทราบถงึ
แหล่งท่องเที่ยว วิธีการเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมถึงกจิกรรมการท่องเท่ียวใน
เขตพื นที่อ าเภอคลองลานเพื่อให้ชาวตา่งชาติ
เกิดวามสนใจที่จะเขา้ไปท่องเท่ียวพื นที่
ดังกล่าวให้มากขึ นทั งนี จากการสัมภาษณ์
พื นที่กลุ่มเป้าหมายทางพื นที่เปา้หมายยงัขาด
สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาคภาษาอังกฤษ 
โดยสื่อภาษาอังกฤษยังไม่ครอบคลุมสถานที่
ท่องเที่ยวหลักของพื นที่อ าเภอคลองลาน 

โปรแกรมวิชาได้ท าการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการ
จัดท าสื่อภาคภาษาอังกฤษโดยมีมติที่ประชุมว่าควรผลิตสื่อ
วีดีทัศน์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลด้าน
ท่องเที่ยวของอ าเภอคลองลาน โดยน าเสนอสถานที่
ท่องเที่ยวดังต่อไปนี  ภูสวรรค์ช่องเย็น, น  าตกคลองลาน, 
น  าตกคลองน  าไหล, อ่างเก็บน  าคลองน  าไหล, แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมู่บ้านวุ้นกระสงั, หัตกรรม
เครื่องเงินชาวเขา ทั งนี ทางโปรแกรมวิชาวางแผน
ด าเนินการลงพื นที่เพื่อส ารวจพื นที่และรวบรวมข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอคลองลานในวันที่ 17 - 18 
มีนาคม 2563 จากนั นน าข้อมูลได้มาจัดท าข้อมูลเป็นภาค
ภาษาอังกฤษ จากนั นด าเนินการถา่ยท า 
วีดีทัศน์ และน าวีดีทัศน์มาท าการตัดต่อ และพากษ์เสียง
ภาษาอังกฤษ 

1. ได้สื่อวีดีทัศน์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประชาสัมพันธข์้อมูลด้านท่องเท่ียวของอ าเภอ
คลองลาน 

 

กิจกรรม
สัมพันธ ์
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A41 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้าน
บรรณารักษศาสต
ร์และสารสนเทศ : 
ศึกษาการ
ออกแบบบอร์ด
เกมเพื่อการเรียนรู้
แบบ Active 
Learning 
เบื องต้น 

ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน  
จ.ก าแพงเพชร กลุ่มเป้าหมาย
ทั งหมด 50 คน 
 

ครู บรรณารักษ์ และบุคลากรทางการศึกษา
ใน ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน  
จ.ก าแพงเพชร  ยังขาดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สามารถบูรณาการกับบอร์ดเกมเพื่อ
การเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ช่วยเอื อ
ต่อการสร้างสรรค์จิตนาการและนวัตกรรม
ต่าง ๆ ของผู้เรียนได้อย่างยั่งยืน 

1. ส ารวจความตอ้งการจัดกจิกรรมการออกแบบบอร์ด
เกมเพื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning เบื องต้น 

2. ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยก าหนดให้
เป็นเครือข่ายของครู บรรณารักษ์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาในพื นที่ต าบลคลองลานพัฒนา  อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร และพื นที่ใกล้เคียง 

3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมในวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2563 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับสื่อบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้แบบ 
Active Learning เบื องต้น 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ 
ผ่านสื่อบอร์ดเกม 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตสื่อบอร์ด
เกมเบื องต้นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะทางด้านความคิด อารมณ์ และสังคมกับ
ผู้เรียน 

กิจกรรม
สัมพันธ ์

บูรณาการการจดัการเรยีนการสอนกับการบริการวชิาการ โดยคณะวิทยาการจัดการ 
A42 บูรณาการการ

จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ : 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจบริการ
วิชาการสู่ชุมชน 

บุคลากรโรงเรียนหนองบัวราษฐ์
บ ารุง ต.ท่าขุนราม อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร จ านวน 30 คน 

คนในชุมชนยังมีความรู้เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การท ากิจกรรมออนไลน์
ต่าง ๆ ยังมีความรู้ในการท างานด้านนี นอ้ย 
รวมถึงการดูแลบ ารุงรักษา ระบบปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์  

จัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน กจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อเร่ือง “การติดตั งและการบ ารุงรักษา
ระบบปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ ส าหรับบคุลากรทาง
การศึกษา” จ านวน 30 คน ณ โรงเรียนหนองบัวราษฐ์
บ ารุง ในวันที่ 8 มิ.ย. 63 โดยมีนกัศึกษาเข้าร่วม 10 คน 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

30 คน 30 คน 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ท า Post Test ได้ 
คะแนนมากกว่า Pre 
Test 

ร้อยละ 50 
ของ

ผู้เข้าร่วม
อบรม 

จ านวน 18 
คน คิดเป็น
ร้อยละ 60 

4. รายวิชาการติดตั งและการจัดการ
ระบบปฏิบัตกิาร คอมพิวเตอร์ 
ผลลัพธ์ (OUTCOME) ที่เกิดขึ นในโครงการ  
- นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้การเรียนใน
ห้องเรียนไปให้ความรู้กับชุมชน และสามารถ
น าความรู้ที่ ได้ไปปฏิบัติงานจริงได้  
- ชุมชนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไป
ใช้งานจริงในการติดตั งและบ ารุงรักษา
ระบบปฏิบัตกิาร คอมพิวเตอร์ภายใน
สถานศึกษาได ้

 

A42 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการ
ท่องเที่ยวและ

ต าบลท่าขุนราม 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ชุมชนท่าขุนราม เป็นชุมชนที่มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาให้เป็นหมู่บ้านทอ่งเที่ยวโดยชุมชน แต่
การที่จะท าให้การทอ่งเที่ยวชุมชนประสบ
ความส าเร็จนั น ชุมชนจะต้องได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมใน

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการใช้ผ้า
ตกแต่งสถานที่” วันที ่ 3-5 มี.ค. 63 โดยมีนักศึกษาเข้า
ร่วม 50 คน 

ประชาชนในชุมชนท่าขุนรามมีศักยภาพที่
เกี่ยวกบัการทอ่งเที่ยว ดังนี                               

1. มีความรู้และทักษะด้านการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน              
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

การโรงแรม : 
ท่องเที่ยวบริการ
วิชาการสู่ชุมชน 

การจัดการการท่องเท่ียว ดังนั น โปรแกรม
วิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  
คณะวิทยาการจัดการ จึงสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพดา้นการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนรามและ ให้ความรู้
เร่ืองเทคนิคการตกแต่งสถานที่ ซ่ึงจะส่งผล
ให้แหล่งท่องเท่ียวชุมชนของชุมชนท่าขนุราม
ประสบความส าเร็จได้ และสามารถสร้างงาน 
สร้างรายได้ ท าให้คนในชุมชนมีความสขุ 

2. มีความรู้และทักษะด้านการใช้ผ้าตกแต่ง
สถานที่ในแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงความรู้และทักษะ
ที่ได้รับก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองชุมชน
สามารถน าไปใช้ในการสร้างงาน  สร้างอาชีพ 
และรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

3. บูรณาการกับรายวิชาการวิจยัเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

A43 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านนิเทศ
ศาสตร์ : การ
แสดงเต้นร่วม
สมัยเพื่องาน
นิเทศศาสตร์ 

- โรงเรียนบ้านสุวรรณภูม ิ            
ต.ท่าขุนราม  อ.เมือง               
จ.ก าแพงเพชร 
- นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร์และนักเรียนโรงเรียนบ้าน
สุวรรณภูมิ รวมทั งสิ นจ านวน 
100 คน 

    การสร้างสรรค์การแสดงเต้นร่วมสมัย 
ศิลปินและนักแสดงต่างๆ สร้างงานการแสดง
จากประสบการณ์ชีวิตที่เกิดจากความ
ประทับใจ หรือความสะเทือนใจ อันส่งผลที่
ก่อให้เกิดความรู้สึกอารมณ์ซ่ึงหลงใหลไปใน
สรรพสิ่ง ในความงดงามความไพเราะของ
ท่าทาง เสียง ถ้อยค าภาษา หรือความคิดอัน
แหลมคมลึกซึ ง ซ่ึงเป็นที่มาแรงบันดาลใจ 
และสั่งสมอยู่ในตัวของศิลปินนักแสดงรว่ม
สมัยผ่านจินตนาการเหล่านั นมาถ่ายทอดให้
เห็นถึงแนวทางที่เป็นความคิดใหม่ๆการ
สร้างสรรค์นี ไม่ใช่เพียงการเลียนแบบการ
กระท าหรือถา่ยทอดประสบการณ์ของตน
เท่านั น แต่ผู้แสดงต้องตีความขึ นมาใหมใ่น
อีกมุมมองหนึ่ง การแสดงจึงเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ นเพือ่ “สื่อสาร” 
ความคิด ทัศนคติ ฯลฯ ต่อมนุษย์ดว้ยกนั มี
บทบาทส าคัญต่อสังคมรวมถึงมีอิทธิพลต่อ
โลกทัศน์ของผู้คนในสังคมดังนั นการแสดงจึง
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อสังคมมนุษย์ใน
ฐานะเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคม ด้วย
เหตุนี  ทางโปรแกรมนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร เล็งเห็นถึง
ความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ
การแสดงเต้นร่วมสมัยเพื่องานนิเทศศาสตร์
ขึ น 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการการแสดงเต้นร่วม
สมัยเพื่องานนิเทศศาสตร์” โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์และนักเรียนโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ รวม
ทั งสิ นจ านวน 100 คน ในวันที ่26-28 ก.พ. 63 ณ 
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ  ต.ท่าขุนราม  อ.เมือง             
จ.ก าแพงเพชร  โดยมีผู้เขา้ร่วมอบรม 100 คน 
ประกอบดว้ยนักศึกษา 12 คน และนกัเรียน 88 คน 

- บรรลุตามตัวชี วัด 
ผลผลิต 

จัดบริการวิชาการทางการแสดงร่วมสมยั
ให้กับชุมชนท้องถิ่น 
ผลลัพธ์ 

- พัฒนาความรู้ทางการแสดงเต้นร่วมสมัย
ของเด็กและเยาวชน 

- พัฒนาทกัษะทางการแสดงเต้นร่วมสมัย
ของเด็กและเยาวชน 

- พัฒนาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ให้กับนักศึกษา 

- บูรณาการกับรายวิชาการก ากบัการแสดง 
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A44 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการบัญช ี: 
การจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเพื่อ
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาตาม
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 โรงเรียน คือ 
- โรงเรียนบ้านนาบ่อค า            
ต.นาบ่อค า อ.เมือง  จ.
ก าแพงเพชร 
- โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแกว้            
ต.เขาคีรีส  อ.พรานกระตา่ย จ.
ก าแพงเพชร 
 
2 ชุมชน คือ 
-ชุมชนบ้านล ามะโกรก ต.
สระแก้ว อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
-ชุมชนบ้านราษฎร์ขยัน             
ต.เขาคีรีส  อ.พรานกระตา่ย จ.
ก าแพงเพชร 
 
รวมจ านวน 150 คน 

จากการเรียนการสอนที่ให้ความรู้ใน
ภาคทฤษฎแีละน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง 
วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นวธิี
หนึ่งที่ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์จริงจากภายนอกห้องเรียนจึง
ได้ก าหนดให้วิชาเตรียมฝกึประสบการณ์
วิชาชีพการบัญชี มกีารจัดท าโครงการจดัท า
บัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง โดย
อาจารย์และนกัศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี
น าความรู้ทางด้านวิชาการ ตลอดจนมกีาร
ติดตามผลประเมินผลการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ผู้
ด าเนินโครงการฯ เห็นว่าการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนจะท าอย่างไรเพื่อให้เกิดการพฒันา
แบบยั่งยืนจึงได้ส่งเสริมให้มีการน าความคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
ชีวิตประจ าวันและน าโครงการบริการ
วิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาให้ประชาชน นักเรียนและ
นักศึกษาสามารถพึ่งตนเองได้และเกิดความ
เข็มแข็ง 

1. อบรมนักศึกษาโปรแกรมบัญชีที่เขา้รว่มโครงการ
เกี่ยวกบัการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

2. ให้นักศึกษาคัดเลือกหนว่ยงานทีจ่ะออกบริการ
วิชาการ จ านวน 84 คน 

3. ออกให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน วันที่ 
30 พ.ย. 62, 6 ธ.ค. 62, 18 ม.ค. 63, 21 ม.ค. 63 และ 12 
ก.พ. 63 ให้แก่ผู้เขา้ร่วม 150 คน กลุ่มเป้าหมาย 2 
โรงเรียน และ 2 ชุมชน ได้แก่  

3.1) รร.บ้านนาบ่อค าวิทยาคม ต.นาบ่อค า อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร  

3.2) ชุมชนบ้านล ามะโกรก ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร  

3.3) ชุมชนบ้านราษฎร์ขยัน ม.6 ต.เขาคีรีส         
อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร  

3.4) รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว ต.เขาคีรีส อ.พราน
กระต่าย จ.ก าแพงเพชร  

4. ติดตาม ทดสอบ และประเมินผลการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม        
การรับการอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือน     
เท่ากับ 4.45 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี วัด 

1. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ ฯ 
ร้อยละ 100  

2. มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 2 โรงเรียน  
3. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ 2 ชุมชน 
4. นักเรียนและชุมชน มีความรู้

ความสามารถจัดท าบัญชีครัวเรือนได้อยา่ง
ถูกต้องและต่อเนื่อง 

5. บูรณาการกับรายวิชาสัมมนาบัญชี 

 

A45 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการเงินและ
การธนาคาร : 
การเงินเพื่อ
ชุมชนและ
เยาวชน 

- เกษตรกร หมู่ 9 บา้นหวัฝาย
เหนือ ต าบลท่าขุนราม อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 30 คน  

- นักเรียนในโรงเรียนจังหวัด
ก าแพงเพชร ประกอบดว้ย โรง
เรียนคณฑีพิทยาคม, โรงเรียน
ไทรงามพิทยาคม และโรงเรียน
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ซ่ึงโรงเรียนละ 
30 คน รวมเป็น 90 คน 

- เกษตรกร หมู่ 9 บา้นหวัฝาย
เหนือ ต าบลท่าขุนราม อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 20 คน 

-เกษตรกรยังไม่มีการวางแผนทางการเงิน
ส าหรับการท าการเกษตรอย่างมีระบบ จึงท า
ให้ทราบเพียงประมาณการว่ามกี าไรหรอื
ขาดทุนเท่านั น แตย่ังไม่สามารถวางแผนทาง
การเงินอย่างเป็นระบบได้ 

-เยาวชนยังมีความเข้าใจในระบบการเงิน
สมัยใหม่ หรือ การเงินอิเล็กทรอนิกส์นอ้ย 
ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

1.จัดอบรมการวางแผนทางการเงินส าหรับการท า
การเกษตร  

2. นักเรียนในโรงเรียนจังหวัดก าแพงเพชรได้รับการ
อบรมด้านระบบการเงินสมัยใหม่ หรือ การเงิน
อิเล็กทรอนิกส ์

- ในการจัดกิจกรรมครั งที่ 2 ได้ด าเนินการเปลี่ยนไตร
มาส เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม ่หรือ COVID-19 จงึต้องเปลี่ยนแปลง
ไตรมาสการจัดกิจกรรม  

ส าหรับครั งที่ 1 ด าเนินการแลว้ โดยใช้งบประมาณ 
10,000 บาท กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมเกษตรกร หมู่ 9 บ้าน
หัวฝายเหนือ ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมอืง จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 30 คน ในวันที ่2 ธันวาคม 2562 

1. กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
วางแผนทางการเงินก่อน-หลังการลงมือท า
การเกษตรต่อรอบการผลิตของเกษตรกรได้ คิด
เป็นร้อยละ 82 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 

2. ผู้เข้าร่วมสามารถวางแผนการเงินส่วน
บุคคลด้วยระบบการเงินสมัยใหม่ (การออมเงิน
และการใช้เงินผ่านระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์) 
ได้คิดเป็นคิดเป็นร้อยละ 83.5 มีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 

3. ผู้เข้าร่วมสามารถวางแผนทางการเงิน
ก่อน-หลังการลงมือท าการเกษตรต่อรอบการ
ผลิตของเกษตรกรได้ คิดเป็นร้อยละ 82 มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
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โครงการ* 

-อบรมด้านระบบการเงินสมัยใหม่ ได้ด าเนนิการใน
ระหว่างวันที ่27-29 พ.ย.62 จ านวนโรงเรียนละ 30 คน 
รวมเป็น 90 คน โดยใช้งบประมาณ 15,000 บาท 

3. มีนักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรม 43 คน 

เท่ากับ 4.36 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจัดการการเงินเพื่อชุมชน 

4. บูรณาการกับรายวิชาวจิัยการเงินการ
ธนาคาร 

A46 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการตลาด : 
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

 

กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านโคกหม้อ 
ต.ท่าขุนราม อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจใน
กระบวนการแปรรูปแคบหมูไร้มันให้มีรสชาติ 
รูปแบบและสีให้ได้มาตรฐาน  

2. ชุมชนต้องการความรู้เกี่ยวกับพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ โลโก้ และบรรจุภัณฑ์ของ
แคบหมูไร้มันและกระยาสารท 

3. ชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจใน
กระบวนการพัฒนาสื่อโฆษณา 
ประชาสัมพันธ ์ณ จุดขายและการพัฒนา
ช่องทางการตลาดออนไลน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อาจารย์และนกัศึกษาสาขาวิชาการตลาดลงพื นที่เพื่อ
ท าความเข้าใจและสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน 

2. ชุมชนท าหนังสือมายังสาขาวิชาการตลาดเพื่อขอรับ
บริการตามประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชน 

3. นักศึกษาและชุมชนร่วมกันวางแผนและประสานงาน
เพื่อจัดท าโครงการบริการวิชาการ เช่น วันและเวลาในการ
ด าเนินโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประธานเปิด
โครงการ สถานที่ และวัสดุอปุกรณ์ส าหรับการด าเนิน
โครงการ เป็นต้น 

4. นักศึกษาจัดท าโครงการ จัดท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับ
การด าเนินโครงการ เช่น การเรียนรู้การแปรรูปแคบหมูไร้
มัน การจัดท าต้นแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย 
และช่องทางการท าการตลาดออนไลน์ 

6. นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการฝึกซ้อมการด าเนิน
โครงการ เช่น การเป็นพธิีกร การกลา่วรายงานโครงการ 
และการเป็นวิทยากรกลุ่มยอ่ย เป็นต้น 

7. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดด าเนินโครงการ“การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์
และโลโก้” กลุ่มสัมมาชพีชุมชนบ้านโคกหม้อ ต.ท่าขุนราม 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ในวันที่ 7-8 ส.ค. 63 ณ ศาลา
ประชาคม ม.4 ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

8. นักศึกษาจัดท าสติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์กระยาสารทและ
แคบหมูไร้มันต้นแบบอยา่งละ 1 ตารางเมตร รวมทั งจัดท า
มาสคอตต้นแบบเพื่อใช้เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ์ณ 
จุดขาย 

9. ซื อพื นที่ในเว็บไซต์เทพช็อป เพื่อจัดท าเว็บไซต์รวมทั ง
เพจและเฟสบุ๊คให้กับกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านโคกหมอ้ 

10. นัดหมายให้ประธานกลุ่มสัมมาชีพชมุชนบ้านโคก
หม้อ ไปจดทะเบยีนพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทา่ขุนราม 

ด้านชุมชน 
มีผลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี  
1. กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านโคกหม้อมี

ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแปรรูป
แคบหมูไร้มัน มีค่าเฉลี่ย 4.48 

2. กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านโคกหม้อสามารถ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์มีค่าเฉลี่ย 4.58 

3. กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านโคกหม้อ มีแบ
รนด์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม คือ แบรนด์ “กลาง
ทุ่ง”มีโลโก้เป็นรูปทุ่งหญ้า รวมทั งมีสติ๊กเกอร์
ต้นแบบของกระยาสารท ขนาด 4x4.5 ซม. มี
สติ๊กเกอร์ต้นแบบแคบหมูไร้มัน ขนาด 3x3.5 
ซม. และมีบรรจุภัณฑ์เป็นถุงซิปล็อกใส 
ผลิตภัณฑ์ละ 2 ขนาด 

4. มีมาสคอตต้นแบบ เพื่อใช้ส าหรับเปน็สื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ ์ณ จุดขาย 

5. กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านโคกหม้อ มี
ช่องทางการตลาดออนไลน์ มีเว็บไซต์ชื่อว่า 
www.klangshop.com และเพจเฟสบุค๊ ชื่อว่า 
กลางทุ่ง รวมทั งได้น าประธานกลุ่มสัมมาชีพ
ชุมชนบ้านโคกหมอ้ ไปจดทะเบยีนพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามกฎหมาย 
ด้านนักศึกษา 

เป็นไปตามเป้าหมายของชุมชนคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (TQF) ไม่น้อยกวา่ 4.00 
ดังนี   

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลีย่รวม = 
4.36 

2. ด้านความรู้ มีค่าเฉลีย่รวม = 4.19 
3. ด้านปัญญา มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.09 
4. ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ค่าเฉลีย่รวม = 4.16 

 

http://www.klangshop.com/
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โครงการ* 

11. นัดหมายตัวแทนกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านโคกหมอ้ 
เพื่อแนะน าและเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลเว็บไซต์การอัพเดท
ข้อมูล รวมทั งการรับค าสั่งซื อและการสือ่สารกับ
กลุ่มเป้าหมาย 25 คน ประกอบดว้ย นกัศึกษาสาขาวิชา
การตลาด 11 คน และอาจารย์สาขาวิชาการตลาด 6 คน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยรวม = 
4.21 

6. ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 

A47 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการจัดการ
ทั่วไป : บริหาร
จัดการด้าน
บริการวิชาการ 

บ้านน  าโท้ง  ต.ท่าขุนราม 
จ านวน 52 คน 

ตามนโยบายมหาวิทยาลยัที่สอดคล้องกบั
รายวิชาในหลักสูตร และเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของผู้สูงวัยในชมุชน 

1. ส ารวจพื นที ่วันที่ 27-28 ธ.ค. 62  
2. จัดท าแผนธุรกจิ ชว่งเดือน ม.ค.-ก.พ. 63  
3. เตรียมพร้อมนักศึกษา พัฒนาผลิตภณัฑ์ วันที่ 10 

ก.พ. 63  
4. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วันที ่4-6 มี.ค. 63   
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 33 คน และประชาชน 10 คน 

ผลความส าเร็จตามตัวชี วัดโครงการ 
1. แผนธุรกิจชุมชน  1 แผน 
2. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1 ชิ นงาน 
3. บูรณาการกับรายวิชาวจิัยธุรกิจ 

หมายเหตุ เนื่องจากการปรับลดงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจริง อีกทั งปัญหาการแพร่ระบาด
ของไวรัสจึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการต่อได้ 

 

A48 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้าน
เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ : บริการ
วิชาการสร้าง
เสริมศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ
และสังคมสู่
ชุมชน 

ชุมชนบริเวณฝายท่ากระดาน  
ต.ท่าขุนราม จ านวน 1 ชุมชน 
จ านวน 30 คน  
 

   ชุมชนต าบลท่าขุนรามได้มีการด าเนินการ
จัดตั งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ
ภายในศูนย์มกีารปลูกผกัสวนครัวต่าง ๆ เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและต้องการมีรายได้
เสริม จากการสอบถามความต้องการของ
กลุ่ม ชุมชน ในการรับบริการวิชาการของ
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พบว่า 
ชุมชนต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพเงพชร มีความ
ต้องการรับบริการวิชาการด้านองค์ความรู้
ทางด้านเศรษฐกิจ (สร้างงาน สร้างอาชพี 
รายได้เพิ่มและ/หรือรายจ่ายในครัวเรือน
ลดลง) เร่ือง การเลี ยงหอยขมในวงบ่อ และ
เลี ยงปลาดุกในกระชังบก  ซ่ึงสอดคล้องกับ
แผนบริการวิชาการโปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่ต้องการส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการเข้าดว้ยกัน 

    หลังจากได้สอบถามความต้องการของกลุ่ม ทางสาขาจึง
ได้เชิญวิทยากรซ่ึงเป็นเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จและ
ได้ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
วิทยากรสอนกลุ่มสมาชกิเลี ยงหอยขมในวงบ่อ และเลี ยง
ปลาดุกในกระชังบก โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
อาชีพจากการเลี ยงหอยขมในวงบ่อ และเลี ยงปลาดุกใน
กระชังบก เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 63 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร เพือ่ให้ชุมชนเกิดความ
เช่ือมั่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงจากผู้มีประสบการณ์
ตรง และด าเนินรอยตามในการสร้างอาชีพเพื่อให้เกิด
รายได้ต่อไป  
    อีกทั งยังได้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา “หลกัเศรษฐศาสตร์” โดยได้น านักศึกษาลงพื นที่
ไปเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการมีอาชีพเสริม 
การพออยู่พอกิน และได้เรียนรู้ในเร่ืองของต้นทุนการเลี ยง 
รายได้ที่จะเกิดขึ น แหล่งจ าหนา่ยในอนาคต รวมถึงวิธกีาร
เลี ยงที่ถูกต้อง 

1. ชุมชนต าบลท่าขุนราม สามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ได้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกจิกรรม 30 คน และมี
นักศึกษาเข้ารว่มเรียนรู้ 30 คน 

2. สาขาวิชาเป็นที่รู้จักในพื นที่/ชุมชนที่ได้รับ
การบริการวิชาการ        

3. แนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการ
วิชาการ โดยมีจ านวนรายวิชาวิชาที่บูรณาการ
กับการบรกิารวิชาการ 1 รายวิชา คือ วชิาหลัก
เศรษฐศาสตร์ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี วัด 

1. จ านวนพื นที่/ชุมชนเปา้หมายที่ได้รับ
บริการวิชาการ 1 ชุมชน 

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 30 คน (ผู้รับบริการมีการลด
รายจ่ายจากการจัดกิจกรรมเลี ยงหอยขมในวง
บ่อ และเลี ยงปลาดุกในกระชังบก โดยสามารถ
ลดรายจ่ายได้ครัวเรือนละ 400 บาท/เดอืน 

3. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการกับการบริการ
วิชาการ 1 รายวิชา คือ รายวิชาหลกั
เศรษฐศาสตร์  

4. ร้อยละของรายวิชาทีบู่รณาการกับการ
บริการวิชาการได้รับการปรับปรุง ในรายวิชา
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โครงการ* 

หลักเศรษฐศาสตร์ มีนักศึกษาทั งหมด 30 คน 
เข้าร่วมโครงการทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
และมีการบูรณาการหวัข้อเร่ืองต้นทุนการผลิต
กับการบรกิารวิชาการ 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
บริการวิชาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพจากการ
เลี ยงหอยขมในวงบ่อ และเลี ยงปลาดกุใน
กระชังบก) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60 

6. ส่งเสริมทักษะการคิด การมีจิตอาสาของ
นักศึกษาที่ได้รับ พบว่า นักศึกษามีการพัฒนา
ทั งทางด้านทักษะการคิด (ร้อยละ 76) การมีจิต
อาสา และการท างานร่วมกัน (ร้อยละ 82.60)  
รวมถึงมีการค้นคว้าเช่ือมโยงกิจกรรมการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
โดยบูรณาการกับเนื อหาด้านเศรษฐศาสตร์ท า
ให้เกิดความเข้าใจในเนื อหาด้านต้นทุน รายได้
มากขึ น รวมถึงเกิดประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรม การได้ลงพื นที่จริง ซ่ึงเป็น
ประสบการณ์ตรงที่จะช่วยให้นักศึกษาเกิดการ
ปรับตัวและเข้าใจบริบทของชุมชนได้ดียิง่ขึ น 
ผลผลิต  

1. มีการรวมกลุ่มพัฒนาศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของต าบลท่าขุนราม และได้
เรียนรู้การเลี ยงหอยขมในวงบ่อ และเลี ยงปลา
ดุกในกระชังบก เพื่อใชจ้ าหนา่ยและเปน็แหล่ง
อาหารในชุมชน 
ผลลัพธ์ 

1. ผู้เข้ารับบริการวิชาการที่เขา้ร่วมโครงการ
ได้รับการความรู้ด้านการสร้างเสริมศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมสู่ชุมชน โดยการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างอาชพี เป็นการเสริมภูมิคุ้มกัน
ที่มีอยู่พร้อมทั งสร้างภูมิคุ้มกันใหม ่เน้นการ
พึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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โครงการ* 

บูรณาการการจดัการเรยีนการสอนกับการบริการวชิาการ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
A49 บูรณาการการ

จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านเคมี (วท.บ.) 
: การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริม
ทักษะพื นฐาน
ทางเคมี และ
กิจกรรมการ
แนะแนว
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

1. โรงเรียนพบพระวิทยาคม 
อ.พบพระ จ.ตาก 

2. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม   
อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

   นกัเรียนมัธยมมีความจาเป็นต้องได้รับการ
อบรมเสริมทักษะพื นฐานทางเคมี ได้แก ่การ
ใช้สารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การใช้
เครื่องชั่ง เครื่องวัดพีเอช หรืออุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการอื่นๆ โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่
ในถิ่นทุระกันดาร ยังไม่มีความพร้อมในเรื่อง
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในทาง
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีราคาสูงและต้องมีความ
ชานาญในการใช้และในการบารุงรักษา 

จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื นฐาน
ทางเคมี และกิจกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธ์หลกัสูตร 
ดังนี  

1. โรงเรียนพบพระวิทยาคม ในวันที ่12 ธ.ค. 62       
จ านวนทั งสิ น 60 คน 

2. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ในวันที่ 13-14 ธ.ค. 62 
จ านวนทั งสิ น 60 คน 

1. โรงเรียนพบพระวิทยาคม พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อช่วงเวลา/
ระยะเวลาในการจัดกจิกรรม และความสะดวก
ในการเดินทาง อยู่ในระดับมากที่สุด 
(4.62±0.50 ) รองลงมา คือการรับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกบักิจกรรม และ การอ านวยความสะดวก
ของผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
(4.60±0.50) ความพึงพอใจน้อยที่สุด คอื 
ความเหมาะสม/เพยีงพอของอาหาร/อาหาร
ว่าง (4.22±0.75) และความพึงพอใจโดย
ภาพรวม คือ 4.44±0.60  อยู่ในระดับมาก 

2. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการรับรู้ข้อมูล
เกี่ ย วกับกิจกรรม  อยู่ ในระดับมากที่ สุ ด 
(4.73±0.46 ) รองลงมา คือการควบคุมเวลา
ต า ม ที่ ก า ห น ด  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด 
(4.70±0.51) ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
ความรวดเร็วและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ของผู้ให้บริการ (4.38±0.50) และความพึง
พอใจโดยภาพรวม คือ 4.52±0.57     อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

โครงการ
พัฒนา 

A50 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านเคมี (ค.บ.) :
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ใชเครื่องมือทาง
เคมีระดับชั น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  

1. โรงเรียนคลองลานวิทยา  
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

2. โรงเรียนวังแขมวิทยาคม  
อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 

3. โรงเรียนพรานกระต่าย
พิทยาคม อ.พรานกระตา่ย      
จ.ก าแพงเพชร 

 

  เนื่องจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ส่วนมากยังไม่มีความพร้อมทางด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ระดับพื นฐานและระดับสูงซ่ึงครูที่ปรึกษา
และนักเรียนจะท าโครงงาน 

จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าโครงงานทาง
เคมีระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลายและกิจกรรมเผยแพร่
ภาพลักษณ์ของหลักสูตรในช่วงระยะเวลาดังนี   

- วันที ่7 ธ.ค. 62 ณ โรงเรียนคลองลานวิทยา มีนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 

- วันที ่18 ธ.ค. 62 ณ โรงเรียนวังแขมวทิยา มีนกัเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 

- วันที ่21 ธ.ค. 62 ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
มีนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม 60 คน 

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสร้างเจตคติที่ดี
ด้านวิชาเคมีให้กับผู้เข้ารว่มกิจกรรม  โดยแบ่งกิจกรรมการ
อบรม เป็นดังนี   

1. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดบัชั น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ใน
ภาพรวมของทั งสามโรงเรียนที่ค่าเท่ากับ 4.4 
อยู่ในระดับมาก 

2. นักเรียนสามารถน าแนวทางการใช้
เครื่องมือทางเคมีไปใช้ในการจัดท าโครงการได้ 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการฐานที่ 1 ปฏกิิริยาระหวา่งแก๊ส
ออกชิเจนกบัแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์ โดยวิทยากร ผศ.
ภาเกล้า ภูมิใหญ ่และ ดร.ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการฐานที่ 2 การสังเคราะห์พอลิ
เมอร์โดยวิทยากร ดร.ศิรประภา มีรอด และ  ดร.ปฐมพงษ์ 
เท่ียงเพชร 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการฐานที่ 3 การไทเทรตกรด-เบส 
โดยวิทยากร อ.ราตรี บุม ีและ คุณเมทินี ทวีผล 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการฐานที่ 4 การหาความกระด้าง
ของน  า  โดยวิทยากร ดร.อัจฉรา ใจดี และผศ.ดร.ชญาดา 
กลิ่นจันทร์ 

A51 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านชีววิทยา : 
บริการวิชาการ  
เร่ือง การยับยั ง
โรคจุดด าบนผล
ฝรั่งด้วยวิธีทาง
ชีวภาพ 

บ้านปราชญ์ชาวบา้น 
นายเสน่ห์ โตเพชร  
บ้านสระแกว้ อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 

เพื่อแก้ไขปัญหาโรคใจุดด าบนผลฝร่ังด้วยวิธี
ทางชีวภาพ  

สร้างองค์ความรู้แก่ปราชญ์ชาวบ้าน วันที่ 12 พ.ค. 63 1. ได้รับการแก้ไขปัญหาด้วยวิธวีิจยั  
2. ได้รับความรู้เพิ่มยิ่งขึ น เข้าใจงานด้าน

วิทยาศาสตร์ ฝกึปฏบิัติด้วยตนเอง  
3. สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ในการ

ท างาน ใช้กับชวีิตประจ าวัน การประกอบ
อาชีพ การเพิ่มคุณภาพผลการผลิต 

4. ใช้ในการท างาน สามารถแกป้ัญหาและ
ข้อติดขัดในการปฏบิัติงาน เพิ่มทักษะการ
ปฏิบัติงาน/เพิ่มประสิทธภิาพการท างาน 

5. ในการรับความรู้ครั งนี ได้ประโยชน์ใน
ระดับ มากที่สุด 

โครงการ
พัฒนา 

A52 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร : 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการและ
บริการวิชาการ
เร่ือง นวัตกรรม
อาหารสาหรับ
ผู้สูงอาย ุ

นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 30 คน ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
จ านวน 10 คน 

2. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเล 
จ านวน 10 คน 

3. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 
ก าแพงเพชร จ านวน 10 คน 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของอาหารที่มี
การปนเปื้อนและฝกึปฏบิัติวธิีการตรวจสอบ
หาสารปนเปื้อนในอาหาร 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จงัหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 30 คน โดยจัดอบรมในวันเสารท์ี่ 25 มกราคม 
2563 เวลา 7.30-18.00 น. ณ โปรแกรมวิชา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

จ านวนผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มมากขึ นโดยมี
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้า
อบรมทั งหมด มิติด้านความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับการอบรมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 92.80 มิติ
ด้าน การน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมายคิด
เป็นร้อยละ 100.0 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A53 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้าน
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม : 
เยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
 

1. กิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการ
เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนสักงามวิทยา 
ต.สักงาม อ.คลองลาน  
จ.ก าแพงเพชร 
นักเรียน จ านวน 71 คน 
 
 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ชุมชน พื นที่ ต.ปางมะค่า 
อ.ขาณุวรลักษบุร ีจ.ก าแพงเพชร 
นักศึกษา จ านวน 15 คน 

    โรงเรียนต้องการกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียน มีความรู้ด้านการอนุรกัษ์และการ
จัดการสิ่งแวดล้อม และมีความตระหนักถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมใหก้ับชุมชนในท้องถิน่ 
เกิดสังคมของการอนุรักษ์และลดปัญหาการ
ท าลายทรัพยากรและ ธรรมชาติในอนาคต      
และส่งเสริมการมีสมรรถนะส าคัญในด้าน
ทักษะชีวิต ทักษะการคิดแกป้ัญหา และ
พัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ น 
 
 
 
 
เกษตรกรในพื นที่ต้องการทราบคุณภาพดิน
ในพื นที่เกษตรของกลุ่ม เพื่อเป็นขอ้มูลของ
การเตรียมปรับปรุงดินส าหรับการปลูก
ผลผลิตในแต่ละฤดูกาล 

1. การให้ความรู้ในปัญหาสิ่งแวดล้อมปญัหาและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แก่เยาวชนในท้องถิ่น  

2. การให้ความรู้และจัดกิจกรรมภาคสนามให้เยาวชน
ท้องถิ่นมีส านึกในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

3. การฝึกให้นักศึกษาที่ร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการการถ่ายทอดความรู้และทกัษะการจัดกิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มีเยาวชนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ของโรงเรียนสักงามวิทยา   
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร จ านวน 71 คน และ นกัศึกษา
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั นปีที่ 2-3 จ านวน 
14 คน 

 
1. นักศึกษาใช้ความรูจ้ากห้องเรียนศึกษาคุณภาพดินใน

บทปฏิบัติการภาคสนาม 
2. นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาคุณภาพกับ

เกษตรกรในพื นที่  

การประเมินผลความรู้ความเขา้ใจเยาวชน มี
ความรู้ ความเขา้ใจ ร้อยละ 100.0 มีความพึง
พอใจใน กจิกรรมโครงการร้อยละ 100.0 
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการร่วมกจิกรรมไป
ใช้ประโยชน์ได้  ร้อยละ 100.0  

จากการะประเมินค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ
และทักษะความรู้ของนักศึกษาในการถา่ยทอด
ความรู้ยังอยู ่ในระดับปานกลางซ่ึงต่ ากวา่
เกณฑ์ท่ีตั งไว้ในระดับดี โดยในการท ากจิกรรม
ในครั งต่อไป ควรมีการทบทวนการฝึกปฏิบัติใน
กิจกรรมที่จะใช้กอ่นที่ถ่ายทอดใหก้ับเยาวชน
เป้าหมาย เพื่อความให้ถ่ายทอดความได้อย่าง
ถูกต้องและไม่ติดขัด  

ผลการด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพดิน
ทั ง 3 อย่าง ในบริเวณพื นที่เพาะปลกูของพืชที่
แตกต่างกัน พบวา่ มีค่าความชื นที่ต่ ามาก ค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของพืชที่ปลูกแบบผสมมี
ความเป็นกรดเล็กน้อย สวนมะนาว มีความเป็น
กรดปานกลาง และสวนล าไยมีความเปน็กลาง 
ส าหรับค่าการน าไฟฟ้าและค่าของแข็งละลาย
น  าทั งหมด พบว่า มปีริมาณน้อย  ไม่พบความ
เค็ม และไม่ส่งผลกระทบต่อการปลูกพืช ค่า
อินทรีย์คาร์บอนทั งหมดและค่า อินทรียวัตถุอยู่
ในเกณฑ์ต่ าถึงปานกลาง ส่วนปริมาณธาตุ
อาหารนั นจะพบว่าปริมาณไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัสพบ ในดินปริมาณอยู่ในเกณฑ์ต่ า ท า
ให้เกษตรกรต้องมีการเพิ่มปริมาณแร่ธาตุ
อาหารหลกัเหล่านี ลงไปในดิน เช่น ปุ๋ย อินทรีย์
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั เป็นต้น เพือ่เพิ่มธาตุอาหาร
ให้กับพืชและเป็นการช่วยบ ารุงรักษาดินไม่ให้มี
การเสื่อม คุณภาพของดิน ซ่ึงในการลงพื นที่
ต่อไป ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงดิน
ให้เหมาะกับพืชที่ปลูกของ เกษตรกรรวมถึง
แนวทางในการอนุรกัษ์ดินเพื่อให้เหมาะสมและ
สามารถปลูกพืชเพือ่มีผลผลิตที่มากขึ นตอ่ไป 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A54 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านสาธารณสุข
ศาสตร์ : การ
ดูแลสุขภาพ        
ด้วยการแพทย์
ทางเลือก  

 

ครั งที่ 1 บ้านเกาะแก้ว ม.6  
ต.ปางมะค่า อ.ขาณวุรลักษบุรี  
จ.ก าแพงเพชร 

ครั งที่ 2 ต.สระแก้ว อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 
 
 

   สังคมยุคปัจจบุัน พบว่า อัตราการเพิม่ของ
ผู้สูงอายุสูงขึ นไปเร่ีอยๆ และสว่นใหญ่อาศัย
อยู่ในท้องถิ่น  และได้รับการดูแลจาก
ลูกหลานภายในบา้นที่ไม่ทั่วถึง เนื่องจาก
ลูกหลานต้องออกไปท างานนอกบ้าน  การ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีองค์ความรู้ในการดแูล
สุขภาพ และสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ตนเองจึงมี
ความส าคัญ  

การจัดกิจกรรมอบรม การดูแลสุขภาพดว้ยการแพทย์
ทางเลือก จ านวน 2 ครั ง ได้แก ่

- ครั งที่ 1 วันที่ 22-23 ก.พ. 63 ณ อาคารเอนกประสงค์ 
บ้านเกาะแกว้ หมู ่6 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.
ก าแพงเพชร ผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน 

- ครั งที่ 2 วันที่ 18-19 มี.ค. 63 ณ หองประชุมสภา 
องคการบริหารสวนต าบลสระแกวต.สระแก้ว อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร ผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน 

 1. ครั งที่ 1 พบวา พบวามิติความรู้ความ
เข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ผูเขารวมโครงการมี
ความรู ความเขาใจ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.47 มิต ิ
ดานความพึงพอใจของกลมุเปาหมาย ผรูวม
โครงการมีความพึงพอใจคิดเปน คาเฉลี่ย 4.61 
มิติดานการน าความรไูปใชของกลุมเปาหมาย  
ผูรวมโครงการสามารถน า ความรไูปใช คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.60  

2. ครั งที่ 2 พบวามิติความรู้ความเข้าใจของ
กลุ่มเป้าหมาย ผูเขารวมโครงการมีความรู 
ความเขาใจ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.47 มิติดานความ
พึงพอใจของกลมุเปาหมาย ผรูวมโครงการมี
ความพึงพอใจ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.61 มิติดาน
การน าความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ผรูวม
โครงการสามารถน าความรูไปใช้ คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.74 

โครงการ
พัฒนา 

A55 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านฟิสิกสิ ์

 

1. บ้านหนองแสง ม.8        
ต.ปางมะค่า อ.ขาณวุรลักษบุรี   
จ.ก าแพงเพชร  

2. นักเรียนชั นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนหนองกอง
พิทยาคม จ.ก าแพงเพชร 

 

1. ชาวบ้านมีความต้องการพัฒนาการ
ทอผ้าด้วยเส้นใยกล้วยไข่โดยต้องการ
จัดท าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาด 

2. โรงเรียนมีความต้องการให้นักเรียน          
มีองค์ความรู้เรื่องปฏิบัติการฟิสิกส์ซ่ึงเป็น
บทเรียนในวิชาฟิสิกส์ชั นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

 1. กิจกรรมองค์ความรูว้ิจัยสู่ชุมชน “อบรมเชิง
ปฏิบัติการการสกัดเส้นใยจากต้นกลว้ยไข่เพื่อผลิตเป็น
เส้นด้ายจากเส้นใยกล้วยไข่ผสมฝ้าย” ในวันที่ 26 ก.พ. 63  
ณ บ้านหนองแสง ม.8 ต าบลปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุร ี
จ.ก าแพงเพชร 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสกิส์รุ่นเยาว ์ครั งที่ 7 วันที่ 28 
ก.พ. 63 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม จ.ก าแพงเพชร 

3. กิจกรรมองค์ความรู้วิจยัสู่ชุมชน ครั งที่ 2 “อบรมเชิง
ปฏิบัติการการยอ้มเส้นด้ายจากเส้นใยกล้วยไข่ผสมฝ้าย
ด้วยสียอ้มธรรมชาติ” ในวันที่ 22 พ.ค. 63 ณ บ้านหนอง
แสง ม.8 ต าบลปางมะค่า อ.ขาณุวรลกัษบุรี จ.ก าแพงเพชร 

1. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บา้นหนองแสง ได้รับ
องค์ความรู้ด้านการสกัดเส้นใยจากต้นกล้วยไข่
เพื่อผลิตเป็นเส้นด้ายจากเส้นใยกล้วยไข่ผสม
ฝ้าย เพื่อใช้ในการทอผ้า เพื่อต่อยอดอาชีพ
เสริมรายได้ให้เพิ่มขึ น  

2. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกองพิทยาคม 
มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดตี่อวิชาฟิสิกส์
และดาราศาสตร์ผ่านการทาปฏิบัติการ มี
ความรู้ในเนื อหาวิชาผ่านการติวขอ้สอบ O-net 
, GAT หรอื PAT ในวิชาฟิสิกส์  

3. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บา้นหนองแสง ได้รับ
องค์ความรู้เรื่องการย้อมสีเส้นด้ายด้วยสยี้อม
ธรรมชาติ เพื่อน าเส้นด้ายจากเส้นใยกลว้ยไข่
ผสมฝ้ายมาทอ ตัดเย็บเป็นเสื อผ้า เครื่องแต่ง
กาย น าไปขายสร้างรายได้เสริม  

โครงการ
พัฒนา 

A56 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ : 

ครู และนักเรียนระดับชั น
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 55 ต าบล
แม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก จังหวัด
ตาก จ านวน 30 คน 

นักเรียนในโรงเรียนในชุมชุนยังขาดความรู้
เร่ืองการเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการ
เรียนการสอนในวิชาทางด้านคอมพวิเตอร์
ส าหรับน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

กิจกรรมรอง อบรมเชิงปฏิบัตกิารทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในพื นที่จังหวัดก าแพงเพชร หรือจังหวัด
ใกล้เคียง เร่ือง การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
ด้วย Micro: bit จัดอบรมในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ 

เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวการเขียนโปรแกรมบนบอร์ด
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Micro: bit การถ่ายทอด
ความรู้ด้านเทคโนโลยี Internet of Things 
(IoT) และเทคโนโลยี AR (Augmented 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ต.แมท่้อ อ.เมืองตาก             
จ.ตาก 

Reality) ก่อน และหลังการอบรมที่แตกต่าง
กันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยหลังจาก
อบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ที่เพิ่มขึ น มิติ
ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ผูร้ับการ
อบรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก 
มีค่าฉลี่ยเท่ากับ 4.51 หรือร้อยละ 90.15 และ
มิติด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของ
กลุ่มเป้าหมายโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 หรือร้อยละ 86.00 

A57 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
ยั่งยืนปางมะค่า และกลุ่มทอผ้า
ทอเสื่อบ้านเขาพรกิไทย  
ต.ปางมะค่า อ.ขาณวุรลักษบุรี  
จ.ก าแพงเพชร 

   การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสแ์ละ
การตลาดออนไลน ์

   การพัฒนาเวบ็ไซต์กลุ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จ านวน             
3 กลุ่ม ในเว็บไซต์ จะน าเสนอผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่ม 

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปางมะค่า มี
เว็บไซต์ที่น าเสนอผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนซ่ึง
เป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพนัธ์และ
นาเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ น และเป็นการเพิ่มช่องทางในการ
ขายผลิตภัณฑ์ ซ่ึงอาจจะน ามาซ่ึงรายได้ที่
เพิ่มขึ นของคนในชุมชนผลประเมินความพึง
พอใจของเว็บไซต์กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองปางมะค่า อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.21 

โครงการ
พัฒนา 

บูรณาการการจดัการเรยีนการสอนกับการบริการวชิาการ โดยคณะครุศาสตร์ 
A58 บูรณาการการ

จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านวิชาพล
ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 
จังหวัดก าแพงเพชร โดยมี
นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม ทั งสิ น 
จ านวน 55 คน  

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพล
ศึกษา ชั นปีที ่4  

กระบวนการการบูรณาการเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อการเรียนรู้และการสร้าง
ประสบการณ์ทางการเรียน เป็นการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัตจิริง เพื่อให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้ และยังสามารถน าไปสู่การ
บริการวิชาการด้วย ทั งสองส่วนนี ก่อให้เกิด
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

โปรแกรมวิชาพลศึกษา โดยนักศึกษา
โปรแกรมวิชาพลศึกษาชั นปีที่ 4 จึงได้จัด 
โครงการ “ค่ายพัฒนาทกัษะกีฬาเบื องต้น” 
ขึ น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสร่วม
ฝึกฝนทักษะด้านกีฬาขั นพื นฐาน ที่มุ่งเน้น
การส่งเสริมด้านสุขภาพ ตามความสนใจและ
ตามความถนัดของแต่ละบุคคลโดยอาศัย
กระบวนการจัดค่าย ซ่ึงเป็นการปลูกฝังให้
เยาวชนมีใจรักกีฬา อันจะท าให้ร่างกาย

ขั นเตรียมการ  
1. ส ารวจ ศึกษากลุ่มนกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ จังหวัดก าแพงเพชร 
2. ประชุมคณะด าเนินงาน เพื่อวางแผนและก าหนดแนว

ทางการจัดโครงการค่ายวิชาการ และร่างโครงการ 
3. เตรียมหนังสือขอใช้สถานที่ และ อปุกรณ์ ก าหนดวัน 

เวลา สถานที่ในการด าเนินกิจกรรมก าหนดตารางกิจกรรม 
และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

4. น าเสนอรูปแบบโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบ 

5. จัดท าโครงการและน าเสนอเพือ่ขออนุมัติโครงการ 
6. ประสานงานกับคณะด าเนินงาน เพือ่ชี แจง

รายละเอียดโครงการ และขอความรว่มมือในการ
ด าเนินการและประชาสัมพันธโ์ครงการกับทางโรงเรียน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกจิกรรม 

1. การพัฒนาทักษะด้านกีฬาประเภทตา่ง ๆ 
จะช่วยให้นักเรียน/เยาวชนได้ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน ์

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา ได้ฝึก
ทักษะด้านกีฬาของตนเองที่บูรณาการกบั
รายวิชา 

3. นักเรียนโรงเรียนบ้านลานดอกไม้ ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีทักษะด้านกีฬาเพิ่มขึ น 

 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงเสาร์ 
- อาทิตย์ ให้เกิดประโยชน ์หลีกเล่ียง
อบายมขุ รู้จักพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดี 
มีประสิทธิภาพ เพือ่จะได้เป็นก าลังหลักใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้
เจริญก้าวหนา้ต่อไป 

ขั นด าเนินการ 
1. ประชุม ชี แจง และประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้ที่

เกี่ยวขอ้ง โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ จังหวัดก าแพงเพชร 
2. ติดต่อสถานที่ส าหรับกจิกรรม และวสัดุอุปกรณ์รวม

ไปถึงอาหารหลัก อาหารวา่งในการจัดเตรียมกิจกรรม 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกฬีาเบื องต้น 

แบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี  
วันที่ 1 
• กิจกรรมที่ 1 บรรยายความรู้ทั่วไปของการฝึกและ

การเล่นกีฬาฟุตบอล และกีฬาวอลเล่ย์บอล 
• กิจกรรมที่ 2 บรรยายความรู้ทั่วไปของกฎและ

กติกาของการเล่นกีฬาฟุตบอล และกีฬาวอลเล่ย์บอล 
วันที่ 2 
• กิจกรรมที่ 1 ท าการสอนทกัษะกีฬาฟตุบอล และ

กีฬาวอลเล่ย์บอล 
• กิจกรรมที่ 2 จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬา

วอลเล่ย์บอลเพื่อความสนุกนาน 
ขั นสรุปและประเมินโครงการ 

1. ประเมินผลการด าเนินการ 
2. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน  
1. น าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมในครั งต่อไป 
A59 บูรณาการการ

จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้าน
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 2-3 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 50 
คน  

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ชั นปีที่ 4 

- การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นการเพิ่ม
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่
นักศึกษา เพือ่ให้นักศึกษาสามารถน าความรู้
ที่ได้จากการเรียนในชั นเรียนไปจัดกจิกรรม 
บริการด้านวิชาการ ให้แก่โรงเรียนในเขต
พื นที่การศึกษา ในจังหวัดก าแพงเพชร และ
พื นที่ใกล้เคียง และท างานวิจัยควบคู่ไปกับ
การจัดกิจกรรมตามโครงการ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการประสานกับ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านทรงธรรม จ.ก าแพงเพชร เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการในครั งนี  

2. นักศึกษาชั นปีที ่4 ที่เรียนวิชา เคมีสีเขียว ร่วมกันวาง
แผนการจัดกจิกรรมร่วมกัน โดยน านวัตกรรมที่ได้จากการ
เรียนการสอนวิชาเคมีสีเขียว สวนพฤกษศาสตร์ใน
สถานศึกษา และวิชาเคมีส าหรับครู 2 จ านวน 3 นวัตกรรม 
ไปด าเนินการจัดกิจกรรม ซ่ึงมีนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
จ านวน 70 คน 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมในโรงเรียนบ้านทรงธรรม ตาม
ก าหนดการกิจกรรมบริการวิชาการรายวิชาวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่น ในระดับมัธยมศึกษา วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 

4. สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ 

1. จ านวนรายวิชาบูรณาการกับการบรกิาร
วิชาการ 1 รายวิชา ได้แก่ วิชาเคมีสีเขียว  

2. โรงเรียนที่ได้รับการบริการวิชาการ
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์และครูผู้สอน
วิชาวิทยาศาสตร์สามารถน าความรู้ในกจิกรรม
บูรณาการกับตวัชี วัดตามชว่งชั นเพื่อจัดการ
เรียนการสอนแบบ Activity Base Learning 

3. นักศึกษาเกิดทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ 
และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 

4. นักศึกษาสามารถปฏบิัติหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมายตามกจิกรรมบูรณาการจัดการเรียน
การสอนที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตน 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A60 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านคณิตศาสตร์ 

 

1. นักเรียนโรงเรียนวัดพรหม
ประดิษฐ ์จ านวน 90 คน 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ จ านวน 24 คน 

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นการเพิ่ม
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่
นักศึกษา เพือ่ให้นักศึกษาสามารถน าความรู้
ที่ได้จากการเรียนในชั นเรียนไปจัดกจิกรรม 
บริการด้านวิชาการ ให้แก่โรงเรียนในเขต
พื นที่การศึกษา ในจังหวัดก าแพงเพชร และ
พื นที่ใกล้เคียง  

ขั นเตรียมการ  
1. ส ารวจ ศึกษากลุ่มนกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
2. ประชุมคณะด าเนินงาน เพื่อวางแผนและก าหนดแนว

ทางการจัดโครงการค่ายวิชาการ และร่างโครงการ 
3. เตรียมหนังสือขอใช้สถานที่ และอุปกรณ์ ก าหนดวัน 

เวลา สถานที่ในการด าเนินกิจกรรมก าหนดตารางกิจกรรม 
และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

4. น าเสนอรูปแบบโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบ 

5. จัดท าโครงการและน าเสนอเพือ่ขออนุมัติโครงการ 
6. ประสานงานกับคณะด าเนินงาน เพือ่ชี แจง

รายละเอียดโครงการ และขอความรว่มมือในการ
ด าเนินการและประชาสัมพันธโ์ครงการกับทางโรงเรียน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกจิกรรม 
ขั นด าเนินการ 

1. ประชุม ชี แจง และประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ ์จังหวัดก าแพงเพชร 

2. ติดต่อสถานที่ส าหรับกจิกรรม และวสัดุอุปกรณ์รวม
ไปถึงอาหารหลัก อาหารวา่งในการจัดเตรียมกิจกรรม 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
ขั นสรุปและประเมินโครงการ 

1. ประเมินผลการด าเนินการ 
2. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน  
1. น าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมในครั งต่อไป 

1. นักเรียนโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 
จ านวน 90 คนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรม
ค่ายคณติศาสตร์ 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน 24 คน ได้รับการพัฒนาทกัษะการ
บริการวิชาการที่บูรณาการกับรายวิชา และ
การจัดค่ายวิชาการ 

 



- 55 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A61 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 

1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
บ้านนครชุม จ านวน 60 คน 

3. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั นปีที่ 3 จ านวน 
41 คน 

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นการเพิ่ม
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่
นักศึกษา เพือ่ให้นักศึกษาสามารถน าความรู้
ที่ได้จากการเรียนในชั นเรียนไปจัดกจิกรรม
บริการด้านวิชาการ ให้แก่โรงเรียนในเขต
พื นที่การศึกษา ในจังหวัดก าแพงเพชร และ
พื นที่ใกล้เคียง  

ขั นเตรียมการ  
1. ส ารวจ ศึกษากลุ่มนกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
2. ประชุมคณะด าเนินงาน เพื่อวางแผนและก าหนดแนว

ทางการจัดโครงการค่ายวิชาการ และร่างโครงการ 
3. เตรียมหนังสือขอใช้สถานที่ และอุปกรณ์ ก าหนดวัน 

เวลา สถานที่ในการด าเนินกิจกรรมก าหนดตารางกิจกรรม 
และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

4. น าเสนอรูปแบบโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบ 

5. จัดท าโครงการและน าเสนอเพือ่ขออนุมัติโครงการ 
6. ประสานงานกับคณะด าเนินงาน เพือ่ชี แจง

รายละเอียดโครงการ และขอความรว่มมือในการ
ด าเนินการและประชาสัมพันธโ์ครงการกับทางโรงเรียน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกจิกรรม 
ขั นด าเนินการ 

1. ประชุม ชี แจง และประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ ์จังหวัดก าแพงเพชร 

2. ติดต่อสถานที่ส าหรับกจิกรรม และวสัดุอุปกรณ์รวม
ไปถึงอาหารหลัก อาหารวา่งในการจัดเตรียมกิจกรรม 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
ขั นสรุปและประเมินโครงการ 

1. ประเมินผลการด าเนินการ 
2. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน  
1. น าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมในครั งต่อไป 

1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านนครชุม
จังหวัดก าแพงเพชร ได้รับการพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษ  

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ได้
พัฒนาทักษะการบริการวิชาการที่บูรณาการกับ
รายวิชา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A62 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการศึกษา
ปฐมวัย 
 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย จ านวน 25 คน 

2. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดทุ่งสวน) จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 55 คน 

กระบวนการการบูรณาการเป็นปัจจัยหนึง่
ที่มีผลต่อการเรียนรู้และการสร้าง
ประสบการณ์ทางการเรียน เป็นการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้ และยังสามารถน าไปสู่การบริการ
วิชาการด้วย ทั งสองส่วนนี ก่อให้เกิดการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

โปรแกรมวิชาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเชื่อมโยง
ความรู้ความคิดรวบยอด หรือทักษะเข้า
ด้วยกันและให้เกิดการเรียนรู้โดยองค์รวม ทั ง
ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
มุ่งเน้นความส าคัญทั งความรู ้คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการตามสภาพ
จริงของสังคม รวมทั งมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

นอกจากนี  เพื่อเป็นการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชากระบวนการ
จัดประสบการณ์และการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยและรายวิชาสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้แก่นักศึกษา ที่มุ่งพัฒนาให้
นักศึกษามีทักษะด้านการบูรณาการการเรียน
การสอน ทางโปรแกรมวิชาฯ ตระหนักเห็น
ความส าคัญ จึงได้จัด “กิจกรรมการฒนาการ
จัดประสบการณ์การเรียนการสอนโดยใช้
ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ภายใต้
โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย” นี ขึ นมา 

ขั้นเตรียมการ 
1. เขยีนรายละเอยีดโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ แต่งตั ง

คณะกรรมการด าเนินการ และแบ่งหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
2. ประชาสัมพันธก์ิจกรรมให้คณะครู คณาจารย์ และ

นักศึกษาได้ทราบโดยผ่านทางการประชาสัมพันธ์ 
ขั้นด าเนินการ 
1. วันที่ 26 ก.พ. 63 ณ อาคารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาการ
จัดประสบการณ์การเรียนการสอนโดยใช้ปรากฏการณ์เป็น
ฐาน และกจิกรรมพัฒนาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. วันที่ 27 ก.พ. 63 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 
จัดกิจกรรมนันทนาการและสันทนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
และกิจกรรมฝึกปฏิบัตกิารจัดประสบการณ์การเรียนการ
สอนโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานฯ ให้กบันักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จังหวัดก าแพงเพชร 55 คน 

ขั้นประเมินผล 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ 
2. ประเมินผลจากแบบประเมินทักษะทีจ่ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 
3. ประเมินผลจากแบบประเมินการจัดการเรียนการ

สอนเชิงบูรณาการ 
4. ประเมินจากแบบสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ 
ขั้นปรับปรุง 
1. รายงานในที่ประชุมของงานแผน 
2. น าเสนอผลการด าเนินโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร 
3. น าเสนอผลการด าเนินงานในที่ประชุม เพื่อการ

ปรับปรุงแก้ไขต่อการจัดโครงการในการด าเนินการครั งต่อไป 

1. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 55 คน ได้รบัการ
พัฒนาทักษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ได้พัฒนาทักษะการบริการวิชาการที่บูรณาการ
กับรายวิชา 

 

A63 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านสังคมศึกษา 
 

1. นักเรียนโรงเรียนคลองลาน
วิทยา อ.คลองลาน จ.
ก าแพงเพชร จ านวน 140 คน 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษาชั นปีที่ 4 จ านวน 30 คน 

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นการเพิ่ม
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่
นักศึกษา เพือ่ให้นักศึกษาสามารถน าความรู้
ที่ได้จากการเรียนในชั นเรียนไปจัดกจิกรรม 
บริการด้านวิชาการ ให้แก่โรงเรียนในเขต
พื นที่การศึกษา ในจังหวัดก าแพงเพชร และ
พื นที่ใกล้เคียง  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการประสานกับ
ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการจัดกจิกรรมบริการวิชาการในครั งนี  

2. นักศึกษาชั นปีที ่4 ที่เรียนในรายวิชาพฤติกรรมการ
สอนสังคมระดับมัธยมศึกษา มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
กิจกรรมในครั งนี  

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมในโรงเรียนคลองลานวิทยา 
4. สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาเกดิ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านความร่วมมอื การ
ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา 

2. นักศึกษาสามารถปฏบิัติงานที่ตรงกับ
ความรู้ความสามารถของตนได้ 

3. โรงเรียนที่ได้รับบริการสามารถนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ และสารถนาไปต่อยอดได้ 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A64 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านภาษาจีน 
 

- นักเรียนโรงเรียนพราน
กระต่ายพิทยาคม จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 118 คน 

- นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาจีน ชั นปีที ่3 จ านวน 32 
คน 

- การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นการเพิ่ม
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่
นักศึกษา เพือ่ให้นักศึกษาสามารถน าความรู้
ที่ได้จากการเรียนในชั นเรียนไปจัดกจิกรรม 
บริการด้านวิชาการ ให้แก่โรงเรียนในเขต
พื นที่การศึกษา ในจังหวัดก าแพงเพชร และ
พื นที่ใกล้เคียง 

ขั นเตรียมการ 
1. เขียนรายละเอยีดโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ แต่งตั ง

คณะกรรมการด าเนินการ และแบ่งหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
2. ประสานงานกับผู้อ านวยการโรงเรียน และครู

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ในการจัดกิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธก์ิจกรรมให้คณะครู คณาจารย์ และ

นักศึกษาได้ทราบโดยผ่านทางการประชาสัมพันธ ์
ขั นด าเนินการ 

1. จัดกิจกรรมระหว่างวันที ่17-18 ม.ค. 63 ณ โรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม จ.ก าแพงเพชร 
ขั นประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ 
2. ประเมินผลจากแบบประเมินทักษะทีจ่ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 
3. ประเมินผลจากแบบประเมินการจัดการเรียนการ

สอนเชิงบูรณาการ 
4. ประเมินจากแบบสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ 

ขั นปรับปรุง 
1. รายงานในที่ประชุมของงานแผน 
2. น าเสนอผลการด าเนินโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร 
3. น าเสนอผลการด าเนินงานในที่ประชุม เพื่อการ

ปรับปรุงแก้ไขต่อการจัดโครงการในการด าเนินการครั งต่อไป 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ได้ฝึก
ทักษะการจัดค่ายวิชาการ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม ได้รับการ
พัฒนาทักษะดา้นภาษาจีน 

 

A65 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้าน
คอมพิวเตอร์ 

 

1. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที ่
1-3 โรงเรียนล ามะโกรก  จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 100 คน 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์  

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นการเพิ่ม
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่
นักศึกษา เพือ่ให้นักศึกษาสามารถน าความรู้
ที่ได้จากการเรียนในชั นเรียนไปจัดกจิกรรม 
บริการด้านวิชาการ ให้แก่โรงเรียนในเขต
พื นที่การศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร และพื นที่
ใกล้เคียง 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน การเลือกพื นที่ และ
ประเด็นการพัฒนา 

2. ประสานงานกับโรงเรียนบ้านล ามะโกรก อ.เมือง     
จ.ก าแพงเพชร เพือ่ชี แจงแนวการการจดักิจกรรม 

3. จัดกิจกรรมในวันที ่4-5 มี.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏก าแพงเพชร  

4. สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ 
5. น าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั งต่อไป 

1. นักเรียนโรงเรียนล ามะโกรก  ได้รับการ
พัฒนาทักษะดา้นคอมพิวเตอร์พื นฐาน 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพวิเตอร์ได้น า
ความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชาไปถา่ยทอด
ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A66 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านภาษาไทย 

 

1. นักเรียนระดับชั น
ประถมศึกษาปีที ่4-6 โรงเรียน
อ่างทองพัฒนา จ านวน 56 คน 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาไทย  

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นการเพิ่ม
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่
นักศึกษา เพือ่ให้นักศึกษาสามารถน าความรู้
ที่ได้จากการเรียนในชั นเรียนไปจัดกจิกรรม 
บริการด้านวิชาการ ให้แก่โรงเรียนในเขต
พื นที่การศึกษา ในจังหวัดก าแพงเพชร และ
พื นที่ใกล้เคียง 

ขั นเตรียมการ 
1. เขียนรายละเอยีดโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ แต่งตั ง

คณะกรรมการด าเนินการ และแบ่งหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
2. ประสานงานกับผู้อ านวยการโรงเรียน และครู

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ในการจัดกิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธก์ิจกรรมให้คณะครู คณาจารย์ และ

นักศึกษาได้ทราบโดยผ่านทางการประชาสัมพันธ์ 
ขั นด าเนินการ 

1. จัดกิจกรรม Active Learning ระหวา่งวันที่ 25-26 
ธ.ค. 62 ณ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา จ.ก าแพงเพชร 
ขั นประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ 
2. ประเมินผลจากแบบประเมินทักษะทีจ่ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 
3. ประเมินผลจากแบบประเมินการจัดการเรียนการ

สอนเชิงบูรณาการ 
4. ประเมินจากแบบสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ 

ขั นปรับปรุง 
1. รายงานในที่ประชุมของงานแผน 
2. น าเสนอผลการด าเนินโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร 
3. น าเสนอผลการด าเนินงานในที่ประชุม เพื่อการ

ปรับปรุงแก้ไขต่อการจัดโครงการในการด าเนินการครั งต่อไป 

1. นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้รับการพัฒนาทักษะตา่ง ๆ 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้น า
ความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชาไปถา่ยทอด
ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต 

 

A67 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการ
ประถมศึกษา 

 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา จ านวน 60 คน 

- การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นการเพิ่ม
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่
นักศึกษา เพือ่ให้นักศึกษาสามารถน าความรู้
ที่ได้จากการเรียนในชั นเรียนไปจัดกจิกรรม
บริการด้านวิชาการ ให้แก่โรงเรียนในเขต
พื นที่การศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร และ
พื นที่ใกล้เคียง 

ขั นเตรียมการ 
1. เขียนรายละเอยีดโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ แต่งตั ง

คณะกรรมการด าเนินการ และแบ่งหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
2. ประสานงานกับผู้อ านวยการโรงเรียน และครู ในการ

จัดกิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธก์ิจกรรมให้คณะครู คณาจารย์ และ

นักศึกษาได้ทราบโดยผ่านทางการประชาสัมพันธ์ 
ขั นด าเนินการ 

1. จัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
ขั นประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ 
2. ประเมินผลจากแบบประเมินทักษะทีจ่ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
ไดพ้ัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ  

2. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

3. ประเมินผลจากแบบประเมินการจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการ 

4. ประเมินจากแบบสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ 
ขั นปรับปรุง 

1. รายงานในที่ประชุมของงานแผน 
2. น าเสนอผลการด าเนินโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร 
3. น าเสนอผลการด าเนินงานในที่ประชุม เพื่อการ

ปรับปรุงแก้ไขต่อการจัดโครงการในการด าเนินการครั งต่อไป 
บูรณาการการจดัการเรยีนการสอนกับการบริการวชิาการ โดยมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แมส่อด 
A68 บูรณาการการ

จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

พื นที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 
ประชาชน 200 คน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อะโวคาโด้ให้มีความ
สอดคล้องกับกลไกตลาด 

 

กิจกรรมการฝกึปฏิบัตกิารส ารวจและการบูรณาการ
เรียนการสอนรายวิชาระเบยีบวิธวีิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์และการบริการวิชาการ ในวันที่ 27-29 ก.พ. 63 ณ 
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อ.แม่สอด จ.ตาก โดย
นักศึกษาหมู่เรียน 6058201 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ระเบียบวธิีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 34 คน 

1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสร้าง
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. กลุ่มผู้ปลูกอะโวคาโด้ได้ทราบถึงความ
ต้องการของตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะโวคาโด้ 

3. นักศึกษามีการการบูรณาการเรียนการ
สอนรายวิชาระเบียบวิธวีิจยัทางรัฐประศาสน
ศาสตร์และการบริการวิชาการ 

 

A69 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการจัดการ             
โลจิสติกส ์

พื นที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 
ประชาชน 49 คน  

นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดต้องการ
เพิ่มทักษะในเรื่องของโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานเพื่อเป็นพื นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

กิจกรรมอบรมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในวันที ่20 ก.ค. 63 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด อ.แม่สอด   จ.
ตาก โดยนักศึกษาหมู่เรียน 6154203 6057202 และ 
6057203 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีการเกบ็
รักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง และรายวชิาการวจิัยการ
ด าเนินงานเบื องต้น จ านวน 67 คน 

1. นักศึกษาได้ฝึกให้ความรู้ในเรื่องของโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานจากบอร์อดเกมส์เป็นสื่อ 

2. นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์และโซ่อปุทานจาก
บอร์อดเกมส์ 

3. นักศึกษาได้ฝึกทักษะการถ่ายทอดองค์
ความรู้และบูรณาการในรายวิชาที่เรียน 

 

A70 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการบัญช ี

พื นที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 
ประชาชน 87 คน  

นักเรียนในพื นที่เป้าหมายต้องการสร้าง
ทักษะในการจัดท าบัญชีเบื องต้นเพื่อสามารถ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ได ้

กิจกรรมอบรมนักบัญชีรุ่นใหม่ ในยุค 4.0 ในวันที่ 17 
และ 19 ธ.ค. 62 ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อ.แม่สอด 
จังหวัดตาก และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 
โดยนักศึกษาหมู่เรียน 625530102 และ 6255201 ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษีอากร 1 และรายวิชาสัมมนา
ทางการบัญชี จ านวน 53 คน 

1. นักเรียนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม และ
นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับความรู้
เกี่ยวกบัการจัดท าบัญชีแก่นักเรียน/นกัศึกษา 

2. นักศึกษาได้ฝึกทักษะการถ่ายทอดองค์
ความรู้และบูรณาการในรายวิชาบัญช ี 

 

 

A71 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

พื นที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 
ประชาชน 70 คน  

เยาวชนในพื นที่เป้าหมายยังใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ไม่เหมาะสม 

กิจกรรมอบรมพี่สอนนอ้งเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล 
4.0 ในวันที่ 16 ธ.ค. 62 ณ โรงเรียนแมป่ะวิทยาคม          
อ.แม่สอด จ.ตาก และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อ.แม่สอด 
จ.ตาก โดยนักศึกษาหมู่เรียน 6154301 และ 6054201 ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
รายวิชาสื่อสังคมออนไลน์และจรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวน 
13 คน 

1. นักเรียนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม และ
นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับความรู้
เกี่ยวกบัสื่อสังคมออนไลน์ 

2. นักศึกษาได้ฝึกทักษะการถ่ายทอดองค์
ความรู้และบูรณาการในรายวิชาที่เรียน 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A72 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการจัดการ
ทั่วไป 

พื นที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 
ประชาชน 33 คน  

พื นที่เป้าหมายมีคงามต้องการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบและตรา
สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณข์อง
กลุ่ม 

กิจกรรมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีส่วนรวมของ
ชุมชน ในวันที่ 13-14 มี.ค. 63 ณ ศูนยว์ิสาหกจิชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบา้นหนองบวั ม.7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด   
จ.ตาก โดยนักศึกษาหมู่เรียน 6054202 ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการจัดการคุณภาพ จ านวน 4 คน 

1. นักศึกษาและประชาชนได้ฝึกให้ความรู้ใน
เร่ืองของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการ
ออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตนของชุมชนวิสาหกิจชมุชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว 

2. นักศึกษามีการบรูณาการการออกแบบสื่อ 

 

A73 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

พื นที่ชุมชนป่าคาเก่า ต.คีรีราษฎร์ 
อ.พบพระ จ.ตาก  

 

กลุ่มอาชีพผู้เลี ยงไก่พันธุ์พื นเมืองยังขาด
ความรู้ในการสร้างกลุ่มให้มีความเข้มแขง็ 

กิจกรรมการสร้างกลุ่มสัมพันธ์เพื่อความยั่งยืนโดย
กระบวนการกลุ่ม ในวันที่ 10 และ 17 มี.ค. 63 ณ บ้านป่า
คาเก่า ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก โดยนักศึกษาหมู่
เรียน 6158201 ที่ลงทะเบียนเรียน จ านวน 34 คน 

1. นักเรียนและประชาชนได้ฝึกให้ความรู้ใน
เร่ืองการจัดสร้างกลุ่มเลี ยงไก่ให้กับหมู่บา้นป่า
คาเก่า 

2. นักศึกษามีทักษะในการถ่ายทอดองค์
ความรู้และบูรณาการการเรียนการสอน 

 

A74 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการบัญช ี

พื นที่ชุมชนป่าคาเก่า ต.คีรีราษฎร์ 
อ.พบพระ จ.ตาก  
ประชาชน 30 คน  

กลุ่มชุมชนในพื นที่ยังขาดทักษะในการ
จัดท าบัญชีที่เป็นระบบ 

กิจกรรมอบรมการท าบัญชีเพือ่การเป็นผู้ประกอบการ 
ในวันที่ 6-7 มี.ค. 63 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่บ้านป่าคา
เก่า ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
ประกอบดว้ย  

- นักศึกษาหมู่เรียน 6155201, 6155301 และ 
5855201 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาทางการบัญช ี
และรายวิชาภาษีอากร 1 จ านวน 10 คน 

- กลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 คน 

1. ประชาชนที่เข้ารับการอบรมป่าคาเกา่
ได้รับความรู้เกี่ยวกบัของการจัดท าบัญชี 

2. มีทักษะด้านผู้ประกอบการเพิ่มขึ น 
 

 

A75 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

พื นที่ชุมชนป่าคาเก่า ต.คีรีราษฎร์ 
อ.พบพระ จ.ตาก  
ประขาขน จ านวน 30 คน 

กลุ่มอาชีพเลี ยงไก่ไม่เห็นภาพในการสร้าง
ต้นแบบโรงเรือนก่อนมีการสร้างจริง 

กิจกรรมอบรมการออกแบบกราฟกิร่วมกับการบูรณา
การกับการบริการวิชาการชุมชน ในวันที่ 9  และ 11 มี.ค. 
63 ณ หมู่บ้านป่าคาเกา่ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก  
โดยนักศึกษาหมู่เรียน 6254201, 6054201 ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟกิ 
และวิชาหัวขอ้พิเศษทางคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ จ านวน 16 คน 

1. นักศึกษาได้ฝึกให้ความรู้ในเร่ืองของการ
ออกแบบกราฟิก 

2. ชุมชนบ้านป่าคาเกา่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การออกแบบกราฟกิ 

 

บูรณาการการจดัการเรยีนการสอนกับการบริการวชิาการ โดยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
A76 บูรณาการการ

จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านโลจิสติกส ์

ชุมชนบ้านป่าคา ต.โป่งน  าร้อน 
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

ปัญหาในพื นที ่
 เส้นทางการคมนาคมค่อนข้างล าบาก 

อาชีพหลกัท าการเกษตร ได้แก ่ข้าวโพด 
กาแฟ สตอเบอรี่ เป็นต้น  
เหตุผลที่ท าโครงการ 

เพื่อการส ารวจเส้นทางการขนส่งและ
กระจายสินค้าทางการเกษตรของชุมชนเพื่อ
ด าเนินการจัดท าวิจัยและน าผลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในชุมชน 
ความต้องการที่จะพัฒนา ได้แก ่

1. กิจกรรมการส ารวจเส้นทางการขนส่งและกระจาย
สินค้า ชุมชนบ้านปา่คา ต าบลโปร่งน  ารอ้น อ าเภอคลอง
ลาน จังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 23-24 พ.ย. 62 ณ ชุมชน
บ้านป่าคา ต.โป่งน  าร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบดว้ย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร ประชาชน 270 คน 
- นักศึกษา 9 คน  

- หนว่ยงานความร่วมมือ  
1. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านปา่คา 

ปริมาณความส าเร็จตามตัวชี วัด ดังนี  
1. ชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการทาง

วิชาการ จ านวน 1 ชุมชน 
2. มีการบูรณาการงานบรกิารวิชาการกบั

การเรียนการสอนในหลกัสูตร จ านวน 1 
รายวิชา 
ผลลัพธ์ของโครงการ ดังนี  

1. นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้จากการเรียน
การสอนไปใช้ในการส ารวจเส้นทางการขนส่ง
และกระจายสินค้า ชุมชนบ้านปา่คา 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

เส้นทางการขนส่งและกระจายสินค้า 
ชุมชนบ้านป่าคา 

2. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ 
บ้านป่าคา 

3. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 
4. กรมป่าไม้จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลผลิตกิจกรรมที่ 1 
1. ไดโ้ครงร่างบทที่ 1-3 งานวิจัยเร่ือง “การศึกษาความ

ต้องการในการสร้างเส้นทางชุมชนบ้านป่าคา ต.โป่งน  าร้อน 
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

A77 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า 

1. ชุมชนหมู่บ้านป่าคา        
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

2. โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา     
ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร       
จ.ก าแพงเพชร   

3. โรงเรียนสักงามวิทยาคม     
ต.สักงาม อ.คลองลาน             
จ.ก าแพงเพชร   

 

ปัญหาในพื นที ่
1. ชุมชนหมู่บ้านป่าคาเร่ืองไฟฟ้าใช้

ภายในครัวเรือนไม่เพียงพอ ท าให้
เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความเสียหาย และ
ชาวบ้านยังไม่รู้จักวธิีซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้า
เบื องต้น 

2. โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาและโรงเรียน
สักงามวิทยา มีระบบไฟฟ้าอาคารเรียนมี
สภาพช ารุดทรุดโทรม ครู และนักเรียนยังไม่
มีความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภยั 
เหตุผลที่ท าโครงการ 

1. เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ และสามารถ
ดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องไฟฟ้าด้วยตนเองได้ 

2. เพื่อให้โรงเรียนลดความเส่ียงอันตรายที่
เกิดจากระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน 
ความต้องการที่จะพัฒนา ได้แก ่

1. ให้ชุมชนบ้านป่าคามีความรู้ และ
สามารถบริหารจัดการเรื่องระบบไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือนได้ 

2. ความปลอดภยัระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารของโรงเรียน 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า ชุมชนบ้านปา่คา วันที่ 21-22 ธ.ค. 62 ณ 
ชุมชนบ้านป่าคา ต.โป่งน  าร้อน อ.คลองลาน 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน 
- นักศึกษา 9 คน  

- หนว่ยงานความร่วมมือ  
1. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านปา่คา 
2. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ 

บ้านป่าคา 
ผลผลิตกิจกรรมที่ 1 

1. ประชาชนในชุมชนป่าคา ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน นกัศึกษาได้บูรณา
การความรู้จากการเรียนการสอนสูก่ารลงปฏิบัติงานจริง 
พร้อมบริการปรับปรุงระบบไฟฟา้ให้กบัชุมชนบ้านป่าคา 

2. กิจกรรมเข้าปรับปรุงระบบไฟฟา้ ระบบส่องสว่าง 
อาคารเรียนและอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ระบบไฟฟา้ คือ ครูและนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วันที่ 10 ม.ค. 63 ณ โรงเรียนบ้าน
ใหม่พัฒนา  ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน 
- นักศึกษา 10 คน  

- หนว่ยงานความร่วมมือ  
1. โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 

ผลผลิตกิจกรรมที่ 2 

ปริมาณความส าเร็จตามตัวชี วัด ดังนี  
1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี จ านวน 2 ชุมชน (1.ชุมชนหมู่บ้าน
ป่าคา 2.โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา)   

2. สถานศึกษาได้รับการถา่ยทอดเทคโนโลยี 
จ านวน 1 แห่ง  

3.จ านวนประชาชนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม
รวมกัน จ านวน 80 คน 
ผลลัพธ์ของโครงการ ดังนี  

1. ประชาชนในชุมชน นักเรียนใน
สถานศึกษา ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน นกัศึกษา
ได้บูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนสู่การ
ลงปฏิบัติงานจริง พร้อมบริการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าให้กับชุมชนบา้นป่าคา โรงเรียนบา้นใหม่
พัฒนา  โรงเรียนสักงามวิทยา 

โครงการ
พัฒนา 



- 62 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา จ านวน 30 คน 
ได้รับความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวัน และความรู้เรื่องพลังงานทดแทน นักศึกษา
ได้ลงพื นที่ปฏิบัติจริง น าความรู้จากการเรียนในรายวิชา ไป
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยยิ่งขึ น 

3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทนแกน่ักเรียน วันที ่11 
มี.ค. 63 ณ โรงเรียนสักงามวิทยา ต.สักงาม อ.คลองลาน 
จ.ก าแพงเพชร 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน 
- นักศึกษา 10 คน  

- หนว่ยงานความร่วมมือ  
1. โรงเรียนสักงามวิทยา 

ผลผลิตกิจกรรมที่ 3 
1. นักเรียนโรงเรียนสักงามวิทยา จ านวน 30 คน ได้รับ

ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน 
นักศึกษาได้น าความรู้จาการเรียนการสอนไปบูรณาการสู่
การลงมือปฏิบัติจริง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบส่องสว่าง
ให้แก่โรงเรียนสักงามวิทยา 

A78 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการออกแบบ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

ชุมชนหมู่บ้านป่าคา อ.คลองลาน 
จ.ก าแพงเพชร 

ปัญหาในพื นที ่
 ชุมชนมีบรรจุภัณฑ์เดิมเป็นจ านวนมาก 

แต่หากเป็นบรรจภุัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์ไม่
สวยงามตามกลุ่มเป้าหมาย อีกทั งยังขาดตรา
สัญลักษณ์ 
เหตุผลที่ท าโครงการ 

บริการวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้าน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่
ชุมชนท้องถิ่น 
ความต้องการที่จะพัฒนา ได้แก ่

การพัฒนาบรรจภุัณฑ์เพื่อขยาย
กลุ่มเป้าหมายที่สูงขึ น 

1. การสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางในการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟค่ัว เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ชุมชนบา้นปา่คา ต.โป่งน  าร้อน 
จ.ก าแพงเพชร วันที่ 19 ธ.ค. 62 ณ โปรแกรมวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4 คน 
- นักศึกษา 3 คน 

ผลผลิตกิจกรรมที่ 1 
1. ได้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟค่ัว 

โดยชุมชนมีบรรจุภัณฑ์เดิมเป็นจ านวนมาก แต่หากเป็น
บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์ไม่สวยงามตามกลุ่มเป้าหมาย อกี

ปริมาณความส าเร็จตามตัวชี วัด ดังนี  
1. ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น จ านวน 1 

ชุมชน  
2. นักศึกษามีส่วนรว่มในการน าความรูท้ี่ได้

จากการเรียนการสอนไปชว่ยเหลือชุมชน
ท้องถิ่น จ านวน 5 รายวิชา 
ผลลัพธ์ของโครงการ ดังนี  

1. ชุมชนได้รับการออกแบบตราสัญลักษณ์
ร่วมถึงบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขายให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ ท าการออกแบบ Point 
of Purchase เพื่อส่งเสริมการขาย ณ จดุขาย 
ให้กับชุมชน 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ทั งยังขาดตราสัญลักษณ์ จึงควรมีการพฒันาบรรจุภัณฑ์
เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายที่สูงขึ น 

2. จัดซื อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ให้กับชมุชนบ้านป่าคา
ตามโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์
ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วันที่ 1 เม.ย. 63 
ณ โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 

- หนว่ยงานความร่วมมือ  
1. บริษัทเอซี พลัส โกลบอล จ ากัด 

ผลผลิตกิจกรรมที่ 2 
1. ได้บรรจุภัณฑ์ 
2. ได้อุปกรณ์ตกแต่งส าหรับช่องทางการขาย ณ จุดขาย 
3. กิจกรรมมอบชิ นงานการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์

พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งส าหรับชอ่งทางการขาย ณ จุดขาย 
ให้กับชุมชนบ้านปา่คาตามโครงการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ วันที่ 22 เม.ย. 63 ณ ชุมชนบ้านป่าคา ต.โป่งน  า
ร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 คน 
- นักศึกษา 4 คน 

A79 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านเกษตร
อัจฉริยะและ
อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 

1. ชุมชนบ้านป่าคา ต.โป่งน  า
ร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

2. โรงเรียนคลองลานพัฒนา
จินดาศักดิ์ อ.คลองลาน           
จ.ก าแพงเพชร 

ปัญหาในพื นที ่
1. ชุมชนบ้านป่าคา ได้ตั งศูนย์อัตลักษณ์

ชุมชนป่าคา แตย่ังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จะมาใช้ในการเกษตร 
เหตุผลที่ท าโครงการ 

1. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนกัศึกษามี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการ
เรียนการสอนไปใช้กับท้องถิ่น 
ความต้องการที่จะพัฒนา ได้แก ่

1. เทคโนโลยีระบบส่องสว่างสมัยใหม่ทีม่ี
การควบคุมจากระยะไกล ส าหรับปรับใช้งาน
ในภาคเกษตรและภาคครัวเรือน 

1. กิจกรรมอบรมถา่ยทอดเทคโนโลยีระบบส่องสว่าง
สมัยใหม่ที่มีการควบคุมจากระยะไกล ส าหรับปรับใช้งาน
ในภาคเกษตรและภาคครัวเรือนชุมชนบ้านป่าคา ต.โป่งน  า
ร้อน จ.ก าแพงเพชร วันที ่21 – 22 ธันวาคม 2562 ณ 
ชุมชนป่าคา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน 
- นักศึกษา 6 คน  

ผลผลิตกิจกรรมที่ 1 
1. ชุมชนบ้านป่าคา ต.โป่งน  าร้อน อ.คลองลาน จ.

ก าแพงเพชร ได้น าองความรู้ เร่ืองเทคโนโลยีระบบส่อง

ปริมาณความส าเร็จตามตัวชี วัด ดังนี  
1. มีจ านวนผู้เข้ารว่มอบรมชุมชนบา้นปา่คา 

ต.โป่งน  าร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
จ านวน 20 คน 

2. จ านวนผู้เข้ารว่มอบรมโรงเรียนคลองลาน
พัฒนาจินดาศักดิ์ จ านวน 50 คน 

3. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนร่วมกบังานบริการวิชาการ 
รายวิชางานบริการตรวจซ่อมไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส ์
ผลลัพธ์ของโครงการ ดังนี  

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

 สว่างสมัยใหม่ที่มีการควบคุมจากระยะไกล ส าหรับปรับใช้
งานในภาคเกษตรและภาคครัวเรือน 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ 
“การใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์อัจฉรยิะเพื่อซ่อม
ประกอบไมโครคอมพิวเตอร์” วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ 
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อ.คลองลาน จ.
ก าแพงเพชร 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน 
- นักศึกษา 10 คน  

- หนว่ยงานความร่วมมือ  
1. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ ์

ผลผลิตกิจกรรมที่ 2 
1. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาป ี4 โรงเรียนคลองลาน

พัฒนาจินดาศักดิ์ ได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

1. ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ
เสริมภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั งสร้างภูมิคุ้มกัน
ใหม่ 

2. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนได้อยา่ง
ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

A80 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี
พลังงาน 

ชุมชนบ้านป่าคา ต.โป่งน  าร้อน 
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

ปัญหาในพื นที ่
1. ชุมชนบ้านป่าคา อาชพีหลักท า

การเกษตร ได้แก ่ข้าวโพด กาแฟ สตอเบอรี่ 
ขนส่งไม่ทันเวลาท าให้เน่าเสีย 
เหตุผลที่ท าโครงการ 

1. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนกัศึกษามี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการ
เรียนการสอนไปใช้กับท้องถิ่น 
ความต้องการที่จะพัฒนา ได้แก ่

1. สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพืชทาง
การเกษตร 

1. ด าเนินการจัดท าชุดตู้อบแห้งพลังงานแดดแบบ
ไฮบริด วันที่ 15 เม.ย. 63 ณ ชุมชนป่าคา อ.คลองลาน    
จ.ก าแพงเพชร 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 คน 
- นักศึกษา 3 คน  

ผลผลิตกิจกรรมที่ 1 
1. ชุมชนได้ชุดตู้อบแห้งพลังงานแดดแบบไฮบริด 

จ านวน 1 ชุด 

ผลลัพธ์ของโครงการ ดังนี  
1. ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้รับการ

บริการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

2. อาจารย์และนกัศึกษามีสว่นร่วมในการน า
ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไป ใช้กับ
ท้องถิ่น 

3. ชุมชนได้น าตู้อบแห้งพลังงานแดดแบบ
ไฮบริด มาใช้ในการอบเมล็ดกาแฟ และพืชผล
ทางการเกษตร อาทิเช่น พริก  

โครงการ
พัฒนา 

A81 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
 

ปัญหาในพื นที ่
1. นักเรียนขาดทักษะในการวิเคราะห์

โจทย์ปัญหาคอมพวิเตอร ์
เหตุผลที่ท าโครงการ 

1. เพื่อสร้างความร่วมมือกับทางโรงเรียน
ส าหรับการต่อยอดความร่วมมือดา้นอื่นๆใน
อนาคต 

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในหัวขอ้ “วทิยาการ
ค านวณ” วันที ่17, 18, 20, 24, 25 และ 27 ธันวาคม 
2562 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ก าแพงเพชร 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 120 คน 
- นักศึกษา 15 คน  

ปริมาณความส าเร็จตามตัวชี วัด ดังนี  
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมที่ 1 ครั ง

ที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 120 
คน 

2. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนร่วมกบังานบริการวิชาการ 
จ านวน 1 รายวิชา 

กิจกรรม
สัมพันธ ์
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

2. ฝึกทักษะทางปัญญา ทกัษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล และความ
รับผิดชอบให้กับนักศึกษา 
ความต้องการที่จะพัฒนา ได้แก ่

1. เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเขียนผังงาน 
และสามารถทดสอบล าดับการท างานของผัง
งานที่เขียนขึ นได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีทักษะ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพวิเตอร์ 

 

- หนว่ยงานความร่วมมือ  
1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ ก าแพงเพชร 
ผลผลิตกิจกรรมที่ 1 

1. นักศึกษาหมู่เรียน 6213211 ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 4121601 พื นฐานซอฟต์แวร์ จ านวน 15 คน ได้
ฝึกทักษะทางปัญญาในการน าความรู้ที่ได้จากการเรียนใน
ห้องเรียนไปสอนน้องๆได้ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าที่เกิดขึ นในระหว่างการอบรม ฝึกทกัษะความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และฝึกทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลในการสื่อสารกับน้องๆ 

2. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที ่1 ได้เรียนรู้เนื อหาใน
หัวข้อ “การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคอมพวิเตอร์” และ 
“การเขียนผังงาน”  รวมถึงโปรแกรม Flowgorithm ซ่ึง
เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเขียนผังงาน และสามารถ
ทดสอบล าดับการท างานของผังงานที่เขียนขึ นได้โดยไม่
จ าเป็นต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร ์

2. ติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ ในช่วงเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรี
นครินทร์ ก าแพงเพชร 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 120 คน 
- นักศึกษา 15 คน 

3. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนหลังอบรม
มากกว่ากอ่นอบรม ในกิจกรรมที่ 1 ครั งที่ 1 
ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ของโครงการ ดังนี  

1. นักศึกษาชั นปีที ่1 หมู่เรียน 6213211 ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4121601 พื นฐาน
ซอฟต์แวร์ จ านวน 15 คน มีความรับผดิชอบ
ต่องาน และหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมายและใน
ระหว่างการเรียนการสอนนกัศึกษามี
ปฏิสัมพันธก์ับอาจารย์ผู้สอนมากขึ น กล้าถาม
มากขึ น และนักศึกษาสามารถออกแบบขั นตอน
การแก้ปญัหาโปรแกรม และใช้โปรแกรม 
flowgorithm ได้ดีขึ น 

2. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที ่1 ได้น า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปต่อยอดเขียน
โปรแกรมด้วย Scratch 

A82 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี
โยธา 

1. ชุมชนบ้านป่าคา ต.โป่งน  า
ร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ก าแพงเพชร 

3. โรงเรียนคลองลานวิทยา   
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

ปัญหาในพื นที ่
1. การคมนาคมภายในหมู่บ้านและ

ระหว่างหมู่บา้นไม่สมบูรณ์ 
2. นักเรียนขากทกัษะ การเขยีนแบบดว้ย

โปรแกรม 3 มิต ิ
เหตุผลที่ท าโครงการ 

1. ถ่ายทอดความรู้ด้านการก่อสร้าง 
2. บูรณาการด้านการเรียนการสอน 

ความต้องการที่จะพัฒนา ได้แก ่
1. ถนน 
2. ความรุ้การเขียนแบบดว้ยโปรแกรม 3 มติิ 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมแซมถนน”
ชุมชนบ้านป่าคา ต.โป่งน  าร้อน จ.ก าแพงเพชร วันที่ 22-23 
ธ.ค. 62 ณ ชุมชนป่าคา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน 
- นักศึกษา 10 คน  

ผลผลิตกิจกรรมที่ 1 
1. ชุมชนได้ความรู้ในการซ่อมแซมถนนที่ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ 

ปริมาณความส าเร็จตามตัวชี วัด ดังนี  
1. จ านวนชุมชนที่ได้รับการถา่ยทอดความรู้ 

จ านวน 1 ชุมชน 
2. จ านวนผู้เข้ารว่มอบรม จ านวน 80 คน 
3. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการการ

เรียนการสอนร่วมกบังานบริการวิชาการ 3 
รายวิชา 
ผลลัพธ์ของโครงการ ดังนี  

1. ชุมชนป่าคา ได้รับความรู้ในการซ่อมแซม
ถนน 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการถา่ยทอดองค์ความรู้
สู่โรงเรียน วันที่ 3-4 ก.พ. 2563  

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 85 คน 
- นักศึกษา 10 คน  

- หนว่ยงานความร่วมมือ  
1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 
2. โรงเรียนคลองลานวิทยา 

ผลผลิตกิจกรรมที่ 2 
1. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบด้วยโปรแกรม 3 มิติ 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมได้ผลงานจาก
การอบรม 

A83 สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตร
ระยะสั น 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

การบริการวิชาการแก่สังคม นับเป็น
ภารกิจหลักภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร ดว้ยการน าทรัพยากรทีม่ี
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความ
เช่ียวชาญหลายศาสตร์สาขาวิชา มาถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรม 
การให้ค าปรึกษา และการวิจยั ในรูปแบบ
ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ 
ความช านาญ และทกัษะที่สูงขึ น ในเรื่องใด
เร่ืองหนึ่ง อันจะเป็นผลท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความพึง
พอใจและประโยชน์สูงสุด นอกจากนี  ความ
พร้อมด้านทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ
และวิชาชพีที่ทันสมัย มอีาคารสถานที่พร้อม
ต่อการจัดการเรียนการสอน  การจัด
ฝึกอบรม และฝกึปฏบิัติการ  ท าให้
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร มีความ
พร้อมในการเป็นผู้น าในการบริการวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั น ที่ทันสมัย และ
สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนและ
สังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จงึ

1. จัดหลักสูตร AUN-QA Overview & Gap Analysis  
เมื่อวันที่ 16-17 ต.ค. 62 ให้กับอาจารยใ์นเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภฏั และมหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 41 
คน ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั น 2 

2. จัดหลักสูตร English Camp : เปิดโลกการเรียนรู้ 
เปิดประตูสู่ภาษา เมื่อวันที ่14-15 ธ.ค. 62 และวันที่ 21-
22 ธ.ค. 62 ให้กับเด็กนักเรียนที่สนใจ อายุระหว่าง 5-9 ปี 
จ านวน 25 คน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. จัดหลักสูตร การขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุพ์ืช เมื่อ
วันที่ 21 ธ.ค. 62  ให้กับนกัเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม  
อ.แม่สอด จ.ตาก จ านวน 28 คน ณ ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืช ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ อาคารจุฬาภรณ์วลัยลกัษณ์ 

4. จัดกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขา
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เมื่อวันที ่8 ก.พ. 63 ให้กับผู้เข้ารับ
การทดสอบ จ านวน 14 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 

5. จัดหลักสูตร โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULib 
รุน่ที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 63 ให้กบับรรณารักษ์ บุคลากร
และเจ้าหนา้ที่ผู้ดูแลงานห้องสมุด จ านวน 10 คน ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั น 2 ส านกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

6. จัดหลักสูตร ติวสอบ กพ (ภาค ก) 2563 เมื่อวันที่ 5-
6 และ 12-13 ก.ย. 63 จ านวน 19 คน ณ ห้องประชุม
กาสะลอง 

มีรายได้จากการจัดท าหลักสูตรระยะสั น 
ดังนี  

1. หลักสูตร AUN-QA Overview & Gap 
Analysis 

- ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/คน 
จ านวน 41 คน เป็นเงิน 73,800 บาท 

2. หลักสูตร English Camp : เปิดโลกการ
เรียนรู้ เปิดประตูสู่ภาษา 

- ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/คน 
จ านวน 25 คน เป็นเงิน 25,000 บาท 

3. หลักสูตร การขยายพันธุ์และอนุรกัษพ์ันธุ์
พืช 

- ค่าลงทะเบียน 1,185 บาท/คน 
จ านวน 28 คน เป็นเงิน 33,180 บาท 

4. กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 

- ค่าลงทะเบียน 300 บาท/คน จ านวน 
13 คน และค่าลงทะเบียน 500 บาท/คน
จ านวน 1 คน  เป็นเงิน 4,400 บาท 

5. หลักสูตร โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัต ิ
KPRULib รุ่นที่ 2 

- ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/คน 
จ านวน 10 คน เป็นเงิน 15,000 บาท 

6. หลักสูตร ติวสอบ กพ (ภาค ก) 2563 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

เป็นหน่วยงานหลกัในการผลักดันใหห้ลกัสูตร
ต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัฯ จัดท า
หลักสูตรระยะสั น เพือ่บริการชุมชนและ
สังคมทั งแบบให้เปล่าและแบบจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม เพื่อสร้างรายได้ให้กบั
มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย 

7. จัดหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร (ส าหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)  ในระหว่าง
วันที่ 12-13 ก.พ. 63 ณ ห้องเพทาย คณะครุศาสตร์ 

- ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/คน 
จ านวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท 

7. หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 

- ค่าลงทะเบียน 3,500 บาทตอ่คน 
จ านวน 103 คน เป็นเงิน 360,5000 บาท 

A84 ศูนย์การเรียนรู้
เกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
ณ จ.ก าแพงเพชร 

 

1. ไร่ฝึกเกษตร (บริเวณ 67 ไร่) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

2. ฝายท่ากระดาน ต.ท่าขุนราม 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

3. ประชาชนทั่วไปจังหวัด
ก าแพงเพชร และจังหวัดตาก 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากทาง
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่ตั งอยู่ในท้องถิ่นใกลช้ิด
กับประชาชน และนกัศึกษาสว่นใหญ่มาจาก
ครอบครัวเกษตรกรรม การเกษตรเป็นอาชีพ
หลักของประเทศมีประชาชนคนไทยจ านวน
มากที่ยึดอาชีพนี  แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกร
ของประเทศไทยจ านวนมากที่ประสบปญัหา
ต่าง ๆ เช่น ต้นทุนการผลิต การใช้สารเคมี 
การปลูกพืชเชิงเด่ียว ดังนั นการจัดตั งศูนย์
เรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็น
ต้นแบบการน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอสู่การปฏิบัติส าหรับการเรียนรู้ของชมุชน
และนักศึกษาจึงเป็นส าคัญอันสามารถน าพา
สู่การพัฒนาคนให้มีความพร้อมในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ น  

1. จัดอบรมเร่ือง หลุมพอเพยีงกับการปลูกพืช ให้กบั
ประชาชน ในวันที ่9 ม.ค. 63 จ านวนผูอ้บรม 34 คน ณ 
ฝายท่ากระดาน ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

2. ติดตามผลในช่วง 3 สัปดาห์แรกของการบริการ
วิชาการ ในวันที ่24 ม.ค. 63 และวันที ่21 ส.ค. 63 ณ 
ฝายท่ากระดาน ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  โดย
มีผู้ตอบแบบติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ 33 คน 

3. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร เช่น การท าชาใบเตย ชากระเจี๊ยบแดง เป็นต้น 
ให้กับนักศึกษาชั นปีที่ 1 สาขาสังคมศึกษา ในวันที ่12-13 
ก.พ. 63 จ านวนผู้เข้าอบรม 51 คน 

4. จัดอบรมเร่ือง หลุมพอเพยีงกับการปลูกพืช ให้กบั
นักศึกษา สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร ในวันที ่5-6 มี.ค. 63 จ านวนผู้เข้าอบรม 51 
คน 

1. ชุมชนเป้าหมายและประชาชนทั่วไปเกิด
ทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยจัดท าหลุม
พอเพียงในพื นที่ของศูนย์ต้นแบบการเรยีนรู้
อาหารท้องถิ่น ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร 

2. เป็นแหล่งเรียนรู้การน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนกัศึกษามหาวทิยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
 

โครงการ
พัฒนา 

A85 ศูนย์การเรียนรู้
เกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ณ มรภ.กพ. 
แม่สอด 

 

พื นที่ด าเนินการ 
1. พื นที่ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
จ านวน 14 ไร ่

2. หมู่บ้านมอโก้คี ต.แม่อุส ุ   
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด เป็นศูนย์ที่ให้บรกิาร
วิชาการ มีภาระกจิในการสนับสนุนองค์
ความรู้ให้กับชุมชนในพื นที ่ ดังนั นเมื่อชุมชน
ที่มีปัญหาได้ร้องขอเพื่อจะให้ถ่ายทอดองค์
ความรู้ จึงต้องให้การสนับสนุนใหก้ับชุมชน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตอ่ไป 

1. ออกให้บริการวิชาการในพื นที่บา้นมอโก้คี ต.แม่อุส ุ
อ.แม่ระมาด จ.ตาก ซ่ึงเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 
ของ จ.ตาก วันที ่19-21 พ.ย. 63 โดยให้ความรู้กับชุมชน
เกี่ยวกบัการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การผลิตน  า ความสะอาดในครัวเรือน การ
ผลิตปุ๋ยเพื่อการเกษตร การตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงระะบ
ไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านให้กับเด็กและเยาวชนในพื นที่  

2. ให้บริการวิชาการในการสาธิตให้ความรู้แก่คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร อ.ท่าสองยาง 
จ.ตาก วันที่ 26 พ.ย. 62 ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

1. จ านวนบุคคลภายนอกที่เข้ามาศึกษาดู
งาน จ านวน 320 คนต่อป ี

2. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้มาเรียนรู้และใช้
ประโยชน์จากบรกิารและพืชผลทางการเกษตร
ในศูนย์ฯ จ านวน 400 คนต่อปี  

3. จ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้
เรียนรู้การใช้ชีวิตและแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 50 คนต่อปี 

4. จ านวนหนว่ยงานภายนอกที่ได้รับบริการ
วิชาการและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 20 
โครงการ/กิจกรรม/หน่วยงานต่อปี 

5. มีหลักสูตรที่ให้บริการและสนับสนุนการ
บริการวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่น ไดแ้ก่ 1) 

โครงการ
พัฒนา 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

3. ให้บริการวิชาการในการสาธิตความรูแ้ก่คณะศึกษาดู
งานจากองค์การบรหิารส่ว่นต าบลบ้านปทุม อ.สามโคก จ.
ปทุมธานี วันที่ 29 พ.ย. 62 ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

4. ให้บริการวิชาการในการอบรมให้ความรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเอง ในการท า
สบู่ และน  ายาลา้งจาน ใช้ในครัวเรือน ให้กับโรงเรียนบ้าน
ห้วยไม้แป้น อ.แม่สอด จ.ตาก 

5. ให้บริการวิชาการในการสาธิตความรูแ้ก่คณะศึกษาดู
งานจากองค์การบรหิารส่วนต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที ่19 ก.พ. 63 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด 

6. ให้บริการวิชาการในการสาธิตความรูแ้ก่ผู้เข้าร่วม
อบรมเกษตรผสมผสานซ่ึงน าโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร
ราบที่ 4 วันที ่3 มี.ค. 63 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

7. ให้บริการวิชาการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มผู้สูงอายุ    
ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เรื่อง ทิศทางการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่แหล่งเรียนรู้สาหรับผู้สูงอาย วันที่ 
14 ส.ค. 63 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

การท าปุย๋ชีวภาพ 2) การปลูกผักปลอดภัย 3) 
การผลิตพลังงานทดแทนส าหรับชุมชน 4) การ
ท าน  ายาท าความสะอาดในครัวเรือน เป็นต้น 

6. ผู้มาศึกษาดูงานน าความรู้ไปลดต้นทุน
ทางการเกษตร ได้แก ่การผลิตปุย๋ท าใหต้้นทุน
ลดลง 500 บาทต่อกระสอบ   

7. ชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยสามารถ
พึ่งพาตัวเองได้โดยน าเศษวัสดุมาหมุนเวยีนใช้
ประโยชน์ เช่น การท าถ่านไว้ในครัวเรือน การ
ท าน  ายาท าความสะอาด เป็นต้น 

A86 ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ณ จ.
ก าแพงเพชร 

ประชาชนทั่วไปในจังหวัด
ก าแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 

การท างานในสถานประกอบการจ าเป็นต้อง
ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน แต่ยังมีแรงงานบางกลุ่มที่ไม่
สามารถเข้าท างานในสถานประกอบการได้ 
เนื่องจากไม่มีการรับรองมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานทางด้านช่าง 

1. จัดตั งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดย
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าทดสอบจริง เมื่อ
วันที่ 8 ก.พ. 63 จ านวน 14 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

2. จัดอบรมผู้ควบคุมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
เมื่อวันที่ 13-15 ก.ค. 63 จ านวน 50 คน ณ ห้องประชุม
ชั น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

1. มีผู้ผา่นการรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
สาขาชา่งไฟฟ้าภายในอาคารระดบั 1 จ านวน 6 คน 

2. ศูนย์ฯ มีรายได้จากการลงทะเบียน
ฝึกอบรม จ านวน 4,400 บาท 

- ค่าลงทะเบียน 300 บาท/คน จ านวน 
13 คน จ านวน 3,900 บาท 

- ค่าลงทะเบียน 500 บาท/คน จ านวน 
1 คน เป็นเงิน 500 บาท 

3. ผู้ควบคุมศูนย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก ่

3.1 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1  
3.2 สาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ระดับ 1  

โครงการ
พัฒนา 
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A87 ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน          
โลจิสติกส์         
ณ มรภ.กพ.    
แม่สอด 

ก าลังคนด้านโลจิสติกส์ในเขต
พื นที่ภาคเหนือตอนลา่ง 
โดยเฉพาะจังหวัดตาก 

การยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ถือว่าเป็นที่
ต้องการของอุตสหากรรมในประเทศไทยเป็น
อย่างสูงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั น
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
เป็นอีกแหล่งทดสอบในการยกระดับก าลังคน
ด้านโลจิสติกส์เพื่อตอบสนองให้อุตสาหกรรม
ตามความต้องการใหก้ับท้องถิ่นเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน 

กิจกรรมเสริมสรา้งทักษะวิชาชีพโลจิสติกส์ 
1. อบรมผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไมเ่กิน 10 ตัน 

ระดับ 1 วันที่ 3-6 ส.ค. 63 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
จ านวน 38 คน โดยบูรณาการร่วมกับ ส านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดตาก ร่วมกับ โปรแกรมการจัดการโลจิ
สติกส์ (มรภ.กพ.แม่สอด) 

กิจกรรมเสริมสรา้งทักษะวิชาชีพโลจิสติกส์ 
2. ทดสอบผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 

ระดับ 1 วันที่ 13-15 ส.ค. 63 ณ ศูนยท์ดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่
สอด จ านวน 38 คน โดยบูรณาการร่วมกับ ส านกังาน
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก ร่วมกับ โปรแกรมการ
จัดการโลจิสติกส ์(มรภ.กพ.แม่สอด) 

กิจกรรมพัฒนาศัยภาพบุคลากรสายวชิาการ 
3. หลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิค

การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel วันที ่
10-13 ก.ค. 63 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด จ านวน 
41 คน โดยบูรณาการร่วมกับ ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดตาก รว่มกับ โปรแกรมการจัดการโลจิสตกิส์ 
(มรภ.กพ.แม่สอด) 

4. กิจกรรมการอบรมฝึกทักษะการปฏบิัติการ
คลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง วนัที่ 19 ส.ค. 63 ณ 
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จ านวน 60 คน โดยบูรณา
การร่วมกับ วิทยาลยัเทคนิคแม่สอด ร่วมกับ โปรแกรมการ
จัดการโลจิสติกส ์(มรภ.กพ.แม่สอด) 

5. กิจกรรมการอบรมฝึกทักษะการปฏบิัติการ
คลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง วนัที่ 26 ส.ค. 63 ณ 
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จ านวน 20 คน โดยบูรณา
การร่วมกับ วิทยาลยัเทคนิคตาก ร่วมกบั โปรแกรมการ
จัดการโลจิสติกส ์(มรภ.กพ.แม่สอด) 

6. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะวชิาชีพโลจิสติกส ์
- กิจกรรมโลจิสติกส์มีความส าคัญต่อซัพพลายเชน 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด ผลิต
ก าลังคนด้านโลจิสติกส์ เพือ่ตอบสนองเขตพื นที่
จังหวัดตากและภาคเหนือตอนล่าง รวมทั งหมด 
10 หลักสูตร จ านวน 411 คน 

โครงการ
อบรม 
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โครงการ* 

- บทบาทหน้าทีข่องโลจิสติกส์  
วันที่ 29 ก.ค. 63 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด จ านวน 
33 คน โดยบูรณาการร่วมกับ บริษัท สยามอิมพิเรียลแอฟ
เพรสซัล จ ากัด ร่วมกับ โปรแกรมการจดัการโลจิสติกส์ 
(มรภ.กพ.แม่สอด) 

7. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะวชิาชีพโลจิสติกส์ 
- หลักในการจดัซื้อ วางแผน การประเมินผลและ

ก าหนดการจดัซื้อ 
- เทคนิคการเจรจาต่อรอง การวางแผนยุทธวิธีและ

ขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง 
วันที่ 31 ก.ค. 63 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด จ านวน 
50 คน โดยบูรณาการร่วมกับ บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด รว่มกับ โปรแกรมการจัดการโลจสิติกส์ (มรภ.กพ.
แม่สอด)  

8. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะวชิาชีพโลจิสติกส ์
- กฏหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการค้าระหว่าง

ประเทศ 
- กฎระเบียบข้อปฏิบตัิการค้าชายแดน 
วันที่ 31 ก.ค. 63 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด จ านวน 
80 คน โดยบูรณาการร่วมกับ ด่านศุลกากรแม่สอด รว่มกับ 
โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ (มรภ.กพ.แม่สอด) 

9. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะวชิาชีพโลจิสติกส ์
- การกระจายสินค้าและศูนย์กระจายสนิค้า 
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกระจายสินค้าและการ

ประยุกต์ใช้งาน 
วันที่ 1 ส.ค. 63 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด จ านวน 
50 คน ณ บูรณาการสมาคมไทยโลจิสตกิส์และการผลิต 
ร่วมกับ โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ (มรภ.กพ. แม่สอด) 

10. กิจกรรมเสรมิสร้างทักษะวิชาชีพโลจิสติกส ์
- กลยุทธ์ในการจัดการโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน 
- การประยุกต์ใช้กลยุทธ์กับงานโลจิสตกิส์และซัพ

พลายเชน 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

วันที่ 1 ส.ค. 63 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด จ านวน 
39 คน โดยบูรณาการบริษัท เดอะโว้กคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 
จ ากัด รว่มกับ โปรแกรมการจัดการโลจสิติกส์ (มรภ.กพ. 
แม่สอด)  

A88 ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เชิงพาณิชย์ด้วย
ระบบออนไลน ์

ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด
ก าแพงเพชรและจังหวัดตากที่เข้า
ร่วมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP ปี 2561-2562) 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไม่สามารถแขง่ขัน
กับสินค้าทั่วไปได้ เนื่องจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์ผา่นช่องทางที่ไม่หลากหลาย 
ท าให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนไม่เป็นที่รู้จักของ
ประชาชนทั่วไป และเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย
อย่างแท้จริง 

การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ผ่าน
การตลาดออนไลน์ โดยจัดกจิกรรม ดังนี  

1. พัฒนา Website การตลาดออนไลน์ KPRU-OTOP 
2. เดินทางลงพื นที่ จ.ก าแพงเพชร จ านวน 10 แห่ง 

ระหว่างวันที ่25 ธ.ค. 62 - 22 ม.ค. 63 
3. เดินทางลงพื นที่จังหวัดตาก จ านวน 8 แห่ง ช่วง

ระหว่างวันที ่12-29 ก.พ. 63 

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป็นที่รู้จัก
กว้างขวางมากขึ น 

2. ชุมชนและเจ้าของผลิตภัณฑ์OTOP มี
หน้าร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยชอ่งทาง
การตลาดออนไลน์ที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เฟสบุค ไลน์ โทรศัพท ์

3. มีการเข้าถึงหน้าร้าน โดยลูกค้าหรือ
ประชาชนทั่วไป ได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ ว 
ทุกที่ ทุกเวลา 

โครงการ
พัฒนา 

A89 บริการวิชาการ
ด้านวิทยบรกิาร
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 

1. ขาดการจัดเกบ็ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันมี
คุณค่าเพื่อการน ามาใช้ประโยชน ์

2. โรงเรียนขาดบุคลากร ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ให้กับนกัเรียน  

 
 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
ด าเนินการลงส ารวจพื นที ่เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 โดยมีการก าหนดการลงพื นที่จัด
กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั งที่ 
1 เร่ือง การทอผ้า ในวันที่ 29 ม.ค. 63 และครั งที่ 2 ในวันที่ 
26 ก.พ. 63 

2. จัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่น จ านวน 1 ฐาน 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใหก้ับโรงเรียนนิคมสร้าง

ตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) ในวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2563 
4. บันทึกข้อมูลภูมปิัญญาทอ้งถิ่นลงในฐานข้อมูลท้องถิ่น 

1. ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 ฐาน 
2. เผยแพร่และประชาสัมพันธภ์ูมิปัญญา

ท้องถิ่นเร่ืองการทอผ้า ให้เป็นที่รู้จกัและ
ยอมรับในผลิตภัณฑ์ชุมชน 

โครงการ
พัฒนา 

A90 การเผยแพร่
นวัตกรรมภูมิ
สารสนเทศและ
การผสานองค์
ความรู้ท้องถิ่น
ด้านการผลิต
กล้วยไข่ เพือ่
สนับสนุนการ
ผลิตที่เหมาะสม
(คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ) 

พื นที่เป้าหมาย 
- ต.สระแกว้ อ.เมือง จ.

ก าแพงเพชร 
- ต.คลองน  าไหล อ.คลองลาน 

จ.ก าแพงเพชร 
- ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษ

บุรี จ.ก าแพงเพชร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  

1. ความต้องการนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเชิง
พื นที่ 

1. ต.สระแก้ว อ.เมือง เป็นหนึ่งในต าบลที่
มีการปลูกกลว้ยไข่มายาวนาน แต่ปัจจุบนัมี
พื นที่การปลูกลดลง ซ่ึงมีเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินไปสู่การปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ชมพู่ ฝรั่ง 
ข่า จึงเป็นที่มาของการศึกษาสภาพปัญหา
ของการเปลี่ยนแปลงการปลูกกลว้ยไข ่
รวมถึงกระบวนการผลิตกล้วยไข่จากการ
ถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่จะน าไปสู่
กระบวนการผลิตและการส่งเสริมการปลูกที่
เหมาะสม 

1. การพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ผสานองค์ความรู้
ท้องถิ่นด้านการผลิตกล้วยไข่ การพัฒนานวัตกรรมภูมิ
สารสนเทศ ส ารวจภาคสนาม 3 ต าบล ก าหนดผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสัมพันธจ์ านวน 40 คน เป็นบุคคลภายนอก และ
นักศึกษาในโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ 

2. การเผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ บูรณาการกบั
กระบวนการเรียนการสอนในโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ 

3. การเผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ครูและนักเรียน 
โรงเรียนในเขตจังหวัดก าแพงเพชรและตาก จ านวน 40 คน 
ได้แก่ 

1. โรงเรียนก าแพงเพชรวิทยาคม 
2. โรงเรียนขาณุวิทยา 

1. หนังสือเล่มเล็ก การสังเคราะห์องค์ความรู้
ท้องถิ่นด้านการผลิตกล้วยไข่ ในพื นที ่ต.สระแก้ว 
และได้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 1 ชิ นงาน  

2. แผนที่ท่องเท่ียวพื นที่ ต.คลองน  าไหล และ 
ต.ปางมะค่า พร้อมหนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ต.คลองน  า
ไหล 

3. เครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมด้านภมูิ
สารสนเทศ ผ่านกิจกรรมการตอบปัญหาทักษะ
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การบูรณา
การการเรียนการสอนกบัโครงการ ในการ

โครงการ
พัฒนา 
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โครงการ* 

2. อ.คลองลาน ได้แก่ ต.คลองน  าไหล เป็น
พื นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ (Plantation 
Agriculture) หนึ่งในพื นที่แปลงใหญ่กลว้ยไข่ 
ที่มีก าลังและกระบวนการในการผลิตกลว้ย
ไข่ของจังหวัดก าแพงเพชร แต่ยังมีความ
ต้องการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ที่สามารถ
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ เช่น 
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม เป็นต้น  

3. ต.ปางมะค่า อ.ขาณวุรลักษบุรี เป็นหนึ่ง
ในพื นที่เกษตรกรรมของจังหวัดก าแพงเพชร 
ที่มีความหลากหลายของการใช้ที่ดิน ได้แก่ 
ไม้ยืนต้นและไม้ผล เช่น ส้มโอ กล้วยไข่ อ้อย 
มันส าปะหลัง และมแีหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติ เช่นแก่งเกาะใหญ่ และเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน์ที่สมบูรณ์ 

จะเห็นได้ว่าทั ง 3 พื นที่มกีารใช้ที่ดินที่
คล้ายคลึงกัน คือ การปลูกกลว้ยไข่ อัน
เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชร และมี
ความต้องการด้านการส่งเสริมเพื่อการพฒันา
อย่างยั่งยืน อาท ิการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
การท่องเท่ียงเชิงนิเวศ อันมีผลผลิตจาก
กล้วยไข่และการผลิตกลว้ยไข่ที่เหมาะสมจาก
การผสานองค์ความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น โดยมี
นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เป็นเครื่องมือ
ส าคัญ อันสอดคล้องกับพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University 
Engagement) 
2. ความต้องการด้านการเผยแพร่นวัตกรรม
ภูมิสารสนเทศ 

 ปัจจุบันมกีารบรรจุองค์ความรูภู้มิ
สารสนเทศลงไปในหลักสูตรระดับมัธยมตอน
ปลาย ซ่ึงใช้เรียนควบคู่กับรายวิชาภูมิศาสตร์
และวิทยาศาสตร์บางวิชา ซ่ึงยังขาดแคลน
บุคลากรที่เชี่ยวชาญ จึงมีความจ าเป็นในการ
สร้างเครือข่ายด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว 

3. โรงเรียนคลองลานวิทยา 
4. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
5. โรงเรียนนาบ่อค าวิทยา 
6. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์55 (ตาก) 
7. โรงเรียนวัชรวิทยา 
8. โรงเรียนหนองกรองพิทยาคม 
9. โรงเรียนหนองกรองพิทยาคม  
10. โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์  
11. โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 

รวมทั งสิ น 100 คน เป็นบุคคลภายนอกร้อยละ 70 และ
เป็นนักศึกษาในโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ร้อยละ 30 

วิธีการ/ระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 (พฤศจิกายน 2562 กรกฎาคม 2563) 

ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ลงพื นที่
ภาคสนาม บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา 
ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยว ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยกีารรับรู้จากระยะไกล ในพื นที่ 1) ต.
สระแก้ว ด้วยกิจกรรมสัมพันธ์ กระบวนการสัมภาษณ์
เกษตกรผู้ปลูกกลว้ยไข่ เพือ่พัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่น สกัด
องค์ความรู้หนังสือเล่มเล็ก 2)ต.คลองน  าไหล ส ารวจ
ภาคสนามโดยความต้องการด้านการพฒันาการท่องเท่ียว
ของหน่วยงานอบต.คลองน  าไหล และ 3) ต.ปางมะค่า 
กิจกรรมสัมพันธ ์และการสร้างเครือข่ายด้านภูมิสารสนเทศ 
การลงภาคสนามพัฒนาแผนที่ท่องเท่ียว สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะดา้นภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 
ระดับมัธยมปลาย จ านวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมทั งสิ น 
40 คน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

น าเสนอผลงานการประชุมวิชาการนิสิต 
นักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
แห่งประเทศไทย ครั งที่ 12 ณ  มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 18 – 19 
มกราคม พ.ศ. 2563  (กมลกานต์ บวัตะมะ   
ภาวิณี ภูจริต และ พิรฎา ทองประเสริฐ. 
(2563) การจ าแนกการใช้ที่ดินโดยอาศัย
คุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดภายใต้การ
วิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงวัตถุส าหรับข้อมลู
ดาวเทียม Landsat-8 กรณีศึกษา อ าเภอเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร) 



- 73 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A91 การพัฒนาการ
จัดท าเอกสาร
ทางการเงินและ
บัญชีของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมืองจังหวัด
ก าแพงเพชร (คณะ
วิทยาการจัดการ) 

 

กองทุนหมู่บ้านอ าเภอลาน
กระบือ จ านวน 68 กองทุน และ
ผู้เข้ารับการอบรม คือ 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
อ าเภอลานกระบือ ประกอบด้วย
ประธาน คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน อ.ลานกระบอื จ านวน 
25 กองทุนๆ ละ 3 คน   

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ
โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั ง
กองทุนให้ชุมชนขับเคลื่อนและร่วมกัน
บริหารจัดการกองทุน การจัดการกองทนุ
หมุนเวียนลักษณะให้กู้ยืม ซ่ึงถือว่าเป็น
โครงการระยะยาวเพือ่เป็นการสร้างอาชพี 
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และที่ส าคัญคือ
ปลูกฝังให้มีความสุจริต ความเสียสละ การ
เรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงาน  

จากการศึกษาสภาพปัญหาการบริหาร
กองทุนหมู่บ้าน พบว่าแต่ละพื นที่มีผลลัพธ์ที่
ต่างกัน มีประสิทธภิาพและประสิทธิผลที่
ต่างกัน แต่ส่วนใหญจ่ะประสบปัญหาในเร่ือง
ของเอกสารที่มีจ านวนมาก การจ าแนกจัด
หมวดหมู่ ที่มาที่ไปของเงินกองทุนหมู่บา้นฯ 
รวบไปถึงการจัดท าเอกสารทางการเงินและ
บัญชีที่เป็นระบบ อกีทั งยังขาดคู่มือส าหรับ
การน าไปใช้ประโยชน์อนาคต ดังนั นจึงได้มี
การจัดอบรมและจัดท าเอกสารทางการเงิน
และบัญชีพร้อมทั งคู่มือการใช้งานส าหรบัใน
อนาคตต่อไป 

1. ส ารวจการจัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชี 
1.1 ประเมินการจัดท าเอกสารทางการเงินและ

บัญชี 
1.2 การอบรมให้ความรู้บทบาทหนา้ที่ของ

คณะกรรมการ - ระยะเวลาด าเนินงาน (วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2563 และ 28 กุมภาพันธ์ 2563  

2. การฝึกปฏิบัติการจัดท าเอกสารทางการเงินและบัญชี
และติดตามกลุ่มกองทุนที่ยังขาดความเรียบร้อยให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ น - กลุ่มเป้าหมาย กองทุนหมู่บ้านอ าเภอ
ลานกระบือ จ านวน 25 กองุทนๆ ละ 3 คน (ระยะเวลา
ด าเนินงาน วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563) 

 

1. กองทุนหมู่บ้านได้รับการพัฒนาการจดัท า
เอกสารทางการเงินและบัญชีของกองทนุ
หมู่บ้าน จ านวน 68 กองทุน 

2. ระบบการจัดท าเอกสารทางการเงินและ
บัญชีของกองทุนหมู่บา้น จ านวน 25 กองทุน 

3. กองทุนหมู่บ้านมีความรู้เกี่ยวกับระบบ
การรจัดท าเอกสารทางการเงินและบัญชี
กองทุนฯ จ านวน 25 กองทุน 

4. มีคู่มือเอกสารทางการเงินและบัญช ี
จ านวน 68 กองทุน 

5. ชุมชนมีความรู้ด้านการจัดท าบัญชีและ
สามารถลงบัญชีได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม  

6. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่มีให้บรกิาร
กับชุมชนได้ 

 

โครงการ
พัฒนา 

A92 พัฒนาระบบ
ข้อมูลต าบลใน
จังหวัด 
(สถาบันวิจยัและ
พัฒนา) 

พื นที่ให้บริการของมหาวิทยาลยั 
จ านวน 37 ต าบล ในจังหวัด
ก าแพงเพชร และจังหวัดตาก 

 

ขาดข้อมูลในพื นที่ให้บริการ ที่จะแสดงถงึ
ความต้องการ/ประเด็นที่ต้องการพัฒนา
อย่างแท้จริง  

1. จัดเก็บข้อมูลต าบล ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ใน
พื นที่ จ.ก าแพงเพชร และ จ.ตาก จ านวน 37 ต าบล ตั งแต่
วันที่ 15 พ.ค. - 15 ก.ค. 2563 ในพื นที่ที่รับผิดขอบ 

2. วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน จัดท า infographic 
และน าเสนอข้อมูลนั นแก่หนว่ยงานท้องถิ่น ช่วงเดือน ก.ค. 
- ส.ค. 63 

3. พัฒนาโครงการเพื่อแกป้ัญหาเฉพาะด้าน ร่วมกบั
หน่วยงานทอ้งถิ่น ในวันที่ 9 ก.ย. 63 ณ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ  

4. จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนกันยายน 2563 

1. ข้อมูลระดับครัวเรือนในพื นที่ 37 ต าบล 
จ.ก าแพงเพชร และ จ.ตาก 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื นที่ใน
ภาพรวม และระดบัต าบล 

3. โครงการพัฒนาท้องถิ่นส าหรับแต่ละ
ต าบล ที่มีผลมาจากการวิเคราะหข์้อมูล  

โครงการ
พัฒนา 

A93 ศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพื่อ
ท้องถิ่น (คณะ

ชุมชนบ้านโค้กหมอ้ ต.ท่าขุนราม 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

ปัญหาในพื นที ่
 การขาดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อมา

สนับสนุนให้รายจ่ายหรือต้นทุนลดลง 
เหตุผลที่ท าโครงการ 

1. กิจกรรมการทดสอบดินเพื่อสร้างบ้านดินและทดสอบ
ระบบอัจฉรยิะเพื่อเกบ็ข้อมูลวจิัย ณ สวนพลังงานคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ประกอบดว้ย 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน 

ปริมาณความส าเร็จตามตัวชี วัด ดังนี  
1. มีการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี 

กระบวนการ ผลการวิจยั หรือนวัตกรรม ไป
ถ่ายทอดเพือ่พัฒนาชุมชน จ านวน  1 ผลงาน 

โครงการ
พัฒนา 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 

 

เพื่อน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือ
งานวิจัยอาจารย์นักศึกษา มาสนับสนุนชุมชน
เพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ดีขึ น เป็น
แหล่งพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่นโดย
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
ความต้องการที่จะพัฒนา ได้แก่ น า
นวัตกรรมมาสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวบา้น
โคกหม้อ 

 
 

- นักศึกษา 15 คน 
ผลผลิตกิจกรรมที่ 1 

- สูตรดิน 
- นวัตกรรมบ้านอัจฉริยะ 

2. จัดกิจกรรมสร้างการสร้างบ้านดินร่วมกับชุมชนบ้าน
โคกหม้อ 

 
 
 

2. มีผลจากการถ่ายทอด/ให้บริการวิชาการ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรอืพัฒนาชุมชน
เป้าหมายได้ จ านวน 1 ชุมชน 

3. มีการพัฒนาโจทยว์ิจัยที่เกิดจากการลง
พื นที่ให้บริการวิชขาการของศูนย์ เพือ่น าไปสู่
การจัดท ารายงานการวิจยัหรือนวัตกรรม 
จ านวน 1 โจทย ์
ผลลัพธ์ของโครงการ ดังนี  

1. 10 นวัตกรรม ในรูปแบบ catalog ชุมชน
สนใจและประสานงานเพื่อน าพัฒนาผลติภัณฑ์
ต่อยอดและมแีนวความคิดใหม่ 

2. นวัตกรรมที่นักศึกษาทดสอบสูตรดินและ
ทดสอบระบบอัจฉริยะ  

3 วิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง
บ้านดินอัจฉรยิะในชุมชนบ้านโคกหม้อ ต.ท่า
ขุนราม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

A94 ศูนย์พัฒนา
ก าลังคนเพื่อ
ยกระดับการ
พัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ท้องถิ่น (คณะเทค
โนฯ) 

 

บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ศูนย์พัฒนาก าลังคนฯ ขาดผู้ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรฐานของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาต่างๆ 

ทางศูนย์ฯ ได้จัดส่งบุคคลากรของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรมผู้ทดสอบที่ทาง ส านักพัฒนา
ฝีมือแรงงานจัดขึ นดังนี  

1. วันที่ 18-20 ก.พ. 63 บุคลากรของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เข้ารว่มอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานจ านวน 2 สาขาอาชีพ คือ 

- สาขาช่างควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ จ านวน 6 คน 

- สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 คน 
2. วันที่ 4-6 เม.ย. 63 จัดส่งบุคลากรเพือ่เข้าอบรมผู้

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชพีผู้ควบคุมรถยก
สินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 

3. วันที่ 13-15 ก.ค. 63 จัดอบรมผู้ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร จังหวดัก าแพงเพชร มีผู้
เข้าอบรมและผ่านการฝึกอบรมซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นผู้
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขานี ที่เป็นบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลยัจ านวน 20 คน  

4. วันที่ 13-15 ก.ค. 63 จัดอบรมผู้ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานสาขาพนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ (การ

บุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการฝึกอบรมซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นผู้ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานทั งหมด 4 สาขาดงันี  

1. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
จ านวน 15 คน 

2. สาขาพนกังานการใช้คอมพวิเตอร์ (การ
น าเสนอผลงาน) ระดับ 1 จ านวน 11 คน 

3. สาขาช่างควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรลเลอร์ จ านวน 6 คน 

4. สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ จ านวน 
2 คน 

 

โครงการ
อบรม 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

น าเสนอผลงาน) ระดับ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภฎั
ก าแพงเพชร มีผู้เข้าอบรมและผ่านการฝึกอบรมซ่ึงมี
คุณสมบัติเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขานี ที่
เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจ านวน 21 คน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
A95 ส่งเสริมความรัก 

ความสามัคคี 
ความเข้าใจใน
สิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื นฐาน
ของสังคม
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
(คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ) 

1) จังหวัดก าแพงเพชร 
ประกอบดว้ย โรงเรียน 20 
โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียน 
ละ 100 คน (นักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง) 

2) จังหวัดตาก ประกอบด้วย 
โรงเรียน 20 โรงเรียน 
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียน ละ 100 
คน (นักเรียน ครู และผู้ปกครอง) 
นักศึกษา เขา้ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 25 

พระราโชบายของสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
เร่ือง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ 
คือ 1.มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2.มีพื นฐาน
ชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3.มีงานท า มีอาชีพ 4.
เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย การสร้างคน
ไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นี การศึกษา
เป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาคนให้มี
คุณลักษณะดังกล่าว และเป็นพันธกิจส าคัญ
ที่มหาวิทยาลัยราชภฏัทุกแห่งต้องปฏิบตัิ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจึงต้องด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี 
ความเข้าใจในสิทธิหนา้ที่ของตนเองและผู้อื่น 
ภายใต้พื นฐานประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขขึ น เพื่อส่งเสริม
และพัฒนากระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินยั จิตสาธารณะ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ค่านิยม และความ
เป็นไทย วางรากฐานวิถีชวีิตของคนไทย 

1. ประชุมวางแผนในการด าเนินงานโครงการ วันที่ 2 
ธันวาคม 2562 

2. กิจกรรมการศึกษารูปแบบ และกิจกรรมในการ
ถ่ายทอดคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ตาม
พระราโชบายด้านการศึกษาโดยค้นควา้จากงานวิจัยและ
โครงการที่เกี่ยวขอ้ง โดยด าเนินการ เดอืนมกราคม 2563 - 
เมษายน 2563 

3. กิจกรรมประสานงานโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายในโครงการ เดือนมกราคม 2563 - เมษายน 
2563 

4. กิจกรรมเข้าพบและประสานงานแต่ละโรงเรียนใน
การจัดโครงการและกิจกรรม เดือนมีนาคม – เดือน
เมษายน 2563 (ด าเนินการได้บางส่วน เนื่องจากติดปัญหา
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิค 19) 

5. โรงเรียนด าเนินโครงการและกิจกรรม (คาดว่าไม่สา
มารถ าเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิค 19) 

6. ติดตาม ประเมินผล แลกเปลีย่น และค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี (เดือนกรกฎาคม) 

1. แนวทางการพัฒนาหลักสูตร เพือ่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

2. การศึกษารูปแบบ และกจิกรรมในการ
ถ่ายทอดคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 
ประการ ตามพระราโชบายด้านการศึกษา 

3. การคัดเลือกโรงเรียนในเขต จังหวัด
ก าแพงเพชร 20 โรงเรียน และจังหวัดตาก 20 
โรงเรียน (โรงเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ออกแนะแนวการศึกษา)
ประกอบดว้ย  

3.1) โรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร 
ประกอบดว้ย 1) โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพทิยา 2) 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 3) โรงเรียนนาบ่อค า
วิทยาคม 4) โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 
5) โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 6) โรงเรียนพิ
ไกรวิทยา 7) โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 8) 
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 9) โรงเรียนวังไทร
วิทยาคม 10) โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 11) 
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 12) โรงเรียนสลก
บาตรวิทยา 13) โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 14) 
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 15) โรงเรียน
ลานกระบือวิทยา 16) มธัยมพัชรกิติยาภา2 
17) โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 18) 
โรงเรียนสักงามวิทยา 19) โรงเรียนโกสมัพี
วิทยา 20) โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 

3.2) โรงเรียนในจังหวัดตาก 
ประกอบดว้ย 1) โรงเรียนถนอมราษฎรบ์ ารุง 
2) โรงเรียนวังประจบ 3) โรงเรียนบ้านตาก
วิทยาคม 4) โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 5) 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 6) โรงเรียน
ยกกระบัตรวิทยาคม 7) โรงเรียนนาโบสถ์

โครงการ
พัฒนา  
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

พิทยาคม 8) โรงเรียนวังเจ้า 9) โรงเรียนตาก
พิทยาคม 10) โรงเรียนผดุงปัญญา 11) 
โรงเรียนสรรพวิทยา 12) โรงเรียนแม่สลิดหลวง 
13) โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 14) โรงเรียน
แม่ระมาดวิทยาคม 15) โรงเรียนป่าไม้อทุิศ4 
16) โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 17) โรงเรียนด่าน
แม่ละเมาวิทยาคม 18) โรงเรียนแม่กวุิทยาคม 
19) โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 20) โรงเรียน
พบพระวิทยาคม 

4. งานวิจัยที่เกีย่วข้องกับกจิกรรมในการ
ถ่ายทอด 

5. โรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย 
5.1) โรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร 

ประกอบดว้ย 1) โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม 2) 
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 3) โรงเรียนพิไกร
วิทยา 4) โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 5) โรงเรียน
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 6) โรงเรียนโกสัมพี
วิทยา 7) โรงเรียนบ้านสุขส าราญ 8) คลองขลุง
ราษฎร์รังสรรค์ 9) โรงเรียนระหานวิทยา 10) 
โรงเรียนบ้านหนองแดน 11) โรงเรียนบา้น
หนองแดน โล๊ะโค๊ะ 

5.2) โรงเรียนในจังหวัดตาก 
ประกอบดว้ย 1) โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 2) 
โรงเรียนวังเจ้า 3) โรงเรียนสรรพวิทยา 4) 
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 5) โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บ ารุง 

(หมายเหตุ โรงเรียนที่เข้าร่วมยังไม่ครบ
จ านวนตามเปา้หมาย จะด าเนินการติดต่อผ่าน
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
41 และ 38) 

6. กิจกรรมเข้าพบและประสานงานแต่ละ
โรงเรียนในการจัดโครงการและกิจกรรม ได้รปูแบบ
ในการด าเนินโครงการในแต่ละโรงเรียน 4 
รูปแบบ ได้แก ่1) โรงเรียนเขียนโครงการเสนอ
มายังมหาวิทยาลัย 2) โรงเรียนต้องการพัฒนา
โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคี
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

เครือข่าย 3) โรงเรียนต้องการให้มหาวิทยาลัย
มาร่วมพัฒนาโครงการที่โรงเรียนพร้อมกับ
นักเรียน และ 4) โรงเรียนเตรียมสถานที ่
นักเรียน และผู้ปกครอง โดยให้มหาวิทยาลัย
เข้าไปจัดโครงการ/กิจกรรม 

โดยมีข้อก าหนดของโครงการคือ นักเรียน 
60 คน ผู้ปกครอง 40 คน และเตรียมผลของ
โครงการเพื่อแลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่าย และ
หาแนวปฏิบัติที่ด ี

A96 เสริมสร้าง
ศักยภาพแกนน า
เยาวชนด้านการ
เรียนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
และจิตอาสา
ตามพระรา
โชบายในสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
(คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ) 

พื นที่เป้าหมาย  
จังหวัดก าแพงเพชร  
เน้นในเขต อ าเภอเคลองลาน 
เป้าหมาย 

1. คณะท างานเด็กและ
เยาวชน ระดับอ าเภอ 1 คณะ  

2. คณะท างานในระดับจังหวัด  
1 คณะ  

3. ข้อเสนอเชิงนโยบายหรือ
โครงการเพื่อเสอนให้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งน าไปประกอบการ
พิจารณาด าเนินการต่อไป    

 
  

   เป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
เยาวชน ซ่ึงกลุ่มพลังสร้างสรรค์ของชาติมี
ส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต 
ในการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการ
เสริมสร้างแนวความจิตอาสาให้เข้าไปอยู่ใน
จิตส านึก ตามพระราโชบายของพระบาทม
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวถอืเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง ใน
การปลูกฝั่งแนวคิด เจตคติ ค่านยิมให้ลงราก
ลึกเข้าไปจิตใจของเยาวชนที่พร้อมจะ
เสียสละเพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม โดยมิ
หวังผลตอบแทน ให้มากที่สุดและขยายให้
กว้างขวางขึ นต่อไปในอนาคต 
 

ใช้ศาสตร์พระราชา : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นแนวคิด
หลักในการด าเนินการ 

เข้าใจ: หลักการ หลกัคิด ในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระรมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขและพระราโชบาย 

เข้าถึง : หลักคิด หลักท า จากผู้ที่ประสบความส าเร็จ 
และ ออกแบบแนวทางการพัฒนาบนฐานสถานการณ์
ปัญหาและศักยภาพของตนเอง 

พัฒนา : เสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย หรอืข้อเสนอ
โครงการพัฒนาฯต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ 

ด าเนินการดังนี   
1. กิจกรรมเวทีเสริมศักยภาพและค้นหาแกนน าเยาวชน

ในระดับอ าเภอ 5 เวที วันที่ 4-8 พฤศจกิายน 2562  
2. กิจกรรมศึกษาดูงานพื นที่ประสบความส าเร็จให้กับ

แกนน าระดับจังหวัด  1 ครั ง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อเสนอเชิง

นโยบายหรือการจัดท าแผนงานโครงการเสนอหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ในการพัฒนาชุมชนทอ้งถิ่น 1 ครั ง /2 วัน วันที ่
22-23 กุมภาพันธ์ 2563 

4. กิจกรรมสรุปบทเรียนและส่งมอบขอ้เสนอเชิง
นโยบายหรือโครงการต่อหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 1 ครั ง/1วัน 
แผนก าหนดไว ้วันที ่14 มีนาคม 2563  

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค โควิค 19 จึง
เล่ือนการจัดกิจกรรมนี ออกไปก่อน โดยได้เสนอให้
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
 

1. ได้คณะท างานเด็กและเยาวชนด้าน
ประชาธิปไตยชุมชนและการส่งเสริมจิตอาสา
ในระดับอ าเภอ ของอ าเภอคลองลาน 1 คณะ 

2. ได้คณะท างานเด็กและเยาวชนด้าน
ประชาธิปไตยชุมชนและการส่งเสริมจิตอาสา
ระดับจังหวัด จังหวัดก าแพงเพชร  1 คณะ  

3. ได้ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพฒันา
ส่งจิตอาสาเพื่อเสอนให้หนว่ยงานที่เกีย่วข้องใน
ระดับจังหวัด 1 ชุดขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
หมายเหตุ     

เนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิค 19 จึงยังไม่ได้มีการส่งมอบ
ข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยว 
สิ่งที่จะด าเนินการต่อไป :  

หลังจากสถานการณ์เป็นปกติแลว้ จะจดัเวที
ส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับส านักงาน
จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อประกอบในการน าไป
พิจารณาก าหนดเป็นนโยบายหรือแผนพฒันา
ตามที่เห็นสมควรและสรุปบทเรียนตาม
โครงการต่อไป 

โครงการ
พัฒนา  
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A97 จิตอาสาพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ป่าชุมชนคลองน  าไหล 
อุทยานแห่งชาติคลองลาน ต.
คลองน  าไหล อ.คลองลาน จ.
ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วัดพระบรมธาตุนครชุม วัด

วังยาง ตลาดนครชุม และพื นที่
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

 

1. พบว่ามีไฟไหม้ในเขตป่าไม้บริเวณนี ทกุ
ปีในช่วงฤดูแล้ง 

2. จากการลงพื นที่พบวา่แนวที่อาจจะเกิด
ไฟไหม้มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร นับ
จากปากทางเข้าไปยังน  าตกคลองน  าไหล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. สภาพพื นที่สาธารณะในเขตต าบลนคร

ชุมมีความสกปรกและขาดการดูแลรักษาที่ดี 
2. ผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่สามารถจัดการ

กับขยะได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากในแต่ละ
วันมีปริมาณขยะที่เยอะเกินไป 

 

กิจกรรมที่ 1 
1. วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2563 หารือกบัผู้น าชุมชนเพื่อ

ศึกษาสภาพปัญหาที่พบในชุมชน ได้ข้อสรุปว่า ควรมกีาร
จัดท าแนวป้องกันไฟป่าในบริเวณ ป่าน  าตกคลองน  าไหล 

2. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ลงพื นที่รว่มกับผู้น าชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหาพื นที่ที่มีโอกาสเกิด
ไฟป่ามากที่สุด  

3. วันที่ 8 มีนาคม 2563 น านักศึกษาจติอาสาร่วมกับ
ผู้น าชุมชนและประชาชนทัว่ไป เข้าท าแนวกันไฟบริเวณ
จุดเป้าหมาย ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี  

- นักศึกษา จ านวน 120 คน 
- ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าหมูบ่้าน ประชาชนในชุมชน 

ม.16 สามัคคีธรรม ม.17 รวงผึ งพัฒนา และอุทยาน
แห่งชาติคลองน  าไหล จ านวน 30 คน 
กิจกรรมที่ 2 

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารนักศึกษา และ
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมราชภัฏจิตอาสา ท าความ
ดีด้วยหวัใจ น าโดย ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี ฝา่ย
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา น านักศึกษาท า
กิจกรรมท าความสะอาดสถานที่ต่างๆ ประกอบไปด้วย วัด
พระบรมธาตุนครชุม ตลาดนครชุม วัดวงัยาง และบริเวณ
พื นที่ในมหาวิทยาลยั 

1. มีแนวป้องกันไฟปา่ที่ร่วมจัดท าโดย
นักศึกษาจิตอาสา จ านวน 2 แนว ระยะทาง 2 
กิโลเมตร 

2. นักศึกษาได้พัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา 
3. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

ม.16 สามัคคีธรรม ม.17 รวงผึ งพัฒนา และ
อุทยานแห่งชาติคลองน  าไหล 

4. พื นที่ป่าในต าบลคลองน  าไหล มีความอุดม
สมบูรณ์  

5. ผลจากการสอบถามผู้น าชุมชนอัตราการเกิด
ไฟป่าลดลง 

 
 
 
1. พื นที่สาธารณะได้รับการดูแลและมีความ

สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
2. นักศึกษาได้พัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา ใน

การพัฒนาชุมชน 
 

โครงการ
พัฒนา  
 

A98 ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
สู่ความเป็นเลิศ 
(คณะวิทยาการ
จัดการ) 

ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหมธ่งชัย  
ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน   
จ.ก าแพงเพชร จ านวน 60 คน 

ทางชมรมผู้สูงอายุบ้านใหมธ่งชัย มีความ
ต้องการที่จะใช้เวลาว่างของสมาชกิภายใน
กลุ่มให้เกิดประโยชน ์โดยสามารถสร้าง
รายได้เสริมให้กับตนเองและชมรมฯ รวมถึง
เป็นการสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจ
ให้กับตนเองอีกด้วย ทางชมรมฯ จึงมีแนวคิด
จะรับจัดงานต่าง ๆ ภายในต าบล โดยเร่ิมที่
การบริหารจัดการงานศพ ทางชมรมฯ จะรับ
จัดการตั งแต่การท าดอกไม้จันทน์ การท า
พวงหรีดจากดอกไม้จันทน์ การจัดดอกไม้
แห้ง (ชุดดอกไม้ประดับ) การผูกผา้ในงานพิธี
ต่าง ๆ การท าของช ารว่ยในงานศพ เป็นต้น 
และขยายการรับบริหารจัดการในงานอืน่ ๆ 
ต่อไป 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรพัยากรมนุษย์สูค่วามเป็นเลิศ 
(คณะวิทยาการจัดการ) ได้ด าเนินการจดักิจกรรมให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ตั งแต่ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 โดย
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาทกัษะอาชีพของชมรม
ผู้สูงอายุ ดังนี  

1. ด าเนินการส ารวจความต้องการของกลุ่มชมรม
ผู้สูงอายุบ้านใหมธ่งชัย เพือ่ก าหนดการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องในการพัฒนาทักษะอาชีพและเสริมสร้างรายได้
ให้กับชมรมฯ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยมีกลุ่มผ้
สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน ซ่ึงได้ประเด็นใน
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชพี ดังนี คือ 1) การท า
ดอกไม้จันทน์ 2) การท าพวงหรีดจากดอกไม้จันทน์ 3) การ
จัดดอกไม้แห้ง (ชุดดอกไม้ประดับ) 4) การผูกผ้าในงานพิธี

ผู้สูงอายุในชมรมฯ ที่เข้าร่วมอบรมจ านวน 
60 คน มีอาชีพและมีรายได้เสริมจากการรับท า
ดอกไม้จันทน์ และการรับท าพวงหรีดจาก
ดอกไม้จันทน์ และมีความสุขจากการใชเ้วลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมาย
การด าเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศ ดงันี  

1. ผลจากให้บริการวิชาการสามารถช่วย
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ
มีการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ พัฒนาทักษะ
ทางอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับ
ครอบครัวได้ 

2. มีการพัฒนาโจทยว์ิจัยที่เกิดจากการลง
พื นที่ให้บริการวิชาการเรื่อง ความต้องการการ
พัฒนาอาชีพของผู้สูงอาย ุ 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ต่าง ๆ 5) การท าของช ารว่ยในงานศพ 6) การคิดต้นทุนใน
การจัดงานพธิีต่าง ๆ  

2. ด าเนินกิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การท า
ดอกไม้จันทน์” ในวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยากรโดย 
อาจารย์ทิพยว์ัลย ์โพธิ์ไกร วิทยาลยัอาชวีศึกษาเทศบาล
เมืองก าแพงเพชร และทีมงาน โดยมีผู้สงูอายุเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 60 คน และมีนกัศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากร 
จ านวน 10 คน โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ณ 
ศาลาอเนกประสงค์ วัดใหมธ่งชัย อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร 

3. ด าเนินกิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การท า
พวงหรีดจากดอกไม้จันทน์” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ ์2563 
วิทยากรโดย อาจารย์ทพิยว์ัลย์ โพธิ์ไกร วิทยาลยั
อาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชร และทีมงาน โดยมี
ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน และมีนักศึกษา
เป็นผู้ช่วยวิทยากร จ านวน 10 คน โปรแกรมวิชาการเงิน
และการธนาคาร ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดใหม่ธงชัย 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

4. ด าเนินกิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร “จัดดอกไม้
แห้ง (ชุดดอกไม้ประดับ)” ในวันที่ 19 กมุภาพันธ์ 2563 
วิทยากรโดย อาจารย์ทพิยว์ัลย์ โพธิ์ไกร วิทยาลยั
อาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชร และทีมงาน โดยมี
ผู้สูงอายุในชมรม เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน และมี
นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากร จ านวน 10 คน โปรแกรม
วิชาการเงินและการธนาคาร ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัด
ใหม่ธงชัย อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

5. ด าเนินกิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การผูกผ้า
ในงานพิธีงานต่าง ๆ” ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 วิทยากร
โดย อาจารย์ทิพย์วัลย ์โพธิ์ไกร วิทยาลัยอาชวีศึกษา
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร และทีมงาน โดยมีผู้สูงอายุใน
ชมรม เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน และมีนักศึกษาเป็น
ผู้ช่วยวิทยากร จ านวน 10 คน โปรแกรมการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดใหม่ธงชัย อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

6. ด าเนินกิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การท า
ของช าร่วยในงานศพ” ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 วิทยากร

3. ผลจากการให้บริการวิชาการท าใหก้ลุ่ม
ผู้สูงอายุมีทักษะอาชีพเพิ่มมากขึ น สามารถ
สร้างรายได้ให้กับชมรมฯ เดือนละ 2,000-
3,000 บาท จากที่ชมรมฯ ไม่เคยมีรายได้ และ
มีรายการสั่งท าดอกไม้จันทน์เฉลี่ยเดือนละ 5 
รายการ และมกีารจ้างงานเพื่อจัดงานศพ ของ
กลุ่มชมรมเพิ่มขึ น 

4. มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย คิดเป็นร้อยละ 
100 

5. มีนักศึกษาที่เข้ารว่มการอบรมและได ้
บูรณาการการเรียนการสอนกบัการบรกิาร
วิชาการ ทั งสิ นจ านวน 10 คน ประกอบด้วย
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
มีการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา
วางแผนก าไรกับการคิดต้นทุนกับทกุกิจกรรม 
และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม มีการบูรณาการการเรียนการสอน
ในรายวิชาการบริการจัดเลี ยงกับกจิกรรมการ
ผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

โดย อาจารย์ทิพย์วัลย ์โพธิ์ไกร วิทยาลัยอาชวีศึกษา
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร และทีมงาน โดยมีผู้สูงอายุใน
ชมรม เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน และมีนักศึกษาเป็น
ผู้ช่วยวิทยากร จ านวน 10 คน โปรแกรมการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดใหม่ธงชัย อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

7. ด าเนินกิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การคิด
ต้นทุนการจัดงานพิธีตา่งๆ” ในวันที ่18 มี.ค. 63 วิทยากร
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา ด่อนคร้าม อาจารย์
โปรแกรมวิชาการบญัชี และมีนกัศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากร 
จ านวน 10 คน โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร โดย
มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน ณ ศาลา
อเนกประสงค์ วัดใหม่ธงชัย อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

หลังจากเสร็จสิ นกิจกรรมทางชมรมผู้สูงอายุบา้นใหม่
ธงชัย มีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมในแต่ละครั งเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการ
ของชมรม และเป็นโอกาสให้ผู้สูงอายุมาท ากิจกรรมร่วมกัน 
รวมถึงสามารถสร้างรายได้ให้กับชมรมได้ 

A99 ศูนย์บริการทาง
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก (คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ) 

1. ชุมชน ต.ปางมะค่า อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร  กลุ่มเป้าหมาย  
จ านวน 30 คน 

2. ชุมชน ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร  กลุ่มเป้าหมาย  
จ านวน 30 คน 

1. ประชาชนในพื นที่ไม่มีความรู้เพียงพอ
เร่ืองการดูแลสุขภาพของตนเอง 

 

1. กิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั ง
ที่ 1 ในวันที่ 22-23 ก.พ. 63 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้าน
เกาะแกว้ ต.ปางมะค่า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร วิธีการ
แก้ปัญหา คือ จัดกิจกรรมการส่งเสริมและดูแลสุขภาพด้วย
การแพทย์ทางเลือก  ทั งการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ทั่วไปของตนเองเบื องต้นทั งด้านร่างกายและจิตใจ  ทั งการ
ท ากิจกรรมหวัเราะบ าบัด  การฝึกการท าสมาธิแบบเอสเค
ที  การท าแชมพูสมุนไพร  การพอกเขา่บรรเทาอาการปวด 

2. กิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั ง
ที่ 2 ด าเนินกิจกรรมในวันที่ 18-19 มี.ค. 63 ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลสระแก้ว ต.สระแกว้ 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร วิธกีารแก้ปัญหา คือ จัดกจิกรรม
การส่งเสริมและดูแลสุขภาพดว้ยการแพทย์ทางเลือก  ทั ง
การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพทั่วไปของตนเองเบื องต้น
ทั งด้านร่างกายและจิตใจ  ทั งการท ากิจกรรมหัวเราะบ าบัด  
การฝึกการท าสมาธิแบบเอสเคที การฝึกสมองเรื่องความจ า 
การพอกเข่าบรรเทาอาการปวด  และสอนการหนา้กาก
อนามัยปอ้งกันโรคโควิด19 

1. ได้คู่มือการดูแลสุขภาพดว้ยการแพทย์
ทางเลือก 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการแพทย์
ทางเลือกในเบื องต้นมากขึ น  และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลในครอบครัวได้ 

3. ได้คู่มือการดูแลสุขภาพดว้ยการแพทย์
ทางเลือก 

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการแพทย์
ทางเลือกในเบื องต้นมากขึ น  และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลในครอบครัวได้ 

 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A100 พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นโดย
วิศวกรสังคม 
โดยคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(โครงการ
นักศึกษา 
เกษตรกร
ปลอดภัย
ห่างไกลการใช้
สารเคมีจ าจัด
ศัตรูพืช) 

 

ชุมชน ต.ช่องลม อ.ลานกระบอื 
จ.ก าแพงเพชร 
มีจ านวนทั งสิ น 30 คน 
 

จากการที่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เรียน
ในรายวิชาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 
โดยในเนื อหารายวิชาได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกบั
อันตรายจากการประกอบอาชพี การดูแล
สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ ซ่ึงนักศึกษาได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการที่จะส่งเสริม
สุขภาพผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และลด
การใช้สารเคมีทางการเกษตรในชุมชน 
เนื่องจากนักศึกษาลงส ารวจพื นที่เพือ่หา
ปัญหาของชุมชน พบวา่ ชุมชนต าบลช่องลม
ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม มกีาร
ใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึง
การใช้สารเคมีทางการเกษตรส่งผลกระทบ
ต่อร่างกายทั งผู้ประกอบอาชีพ ประชาชนใน
พื นที่ และผู้บริโภค ท าให้เส่ียงต่อการเกดิโรค 
และจากข้อมูลการตรวจเลือดของเกษตรกร 
ปี 2562 จ านวน 168 ราย พบว่า มีผลการ
เลือดที่ไม่ปลอดภัย จ านวน 68 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 40.47 มีผลเลือดมึความเส่ียงของ
สารเคมี จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 
17.85 มีผลเลือดปลอดภัย จ านวน 38 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 22.61 และผลเลือดปกต ิ
จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.04 จาก
ปัญหาดังกล่าวนักศึกษาจึงได้ท าการ
ออกแบบกิจกรรมในการลงไปเป็นวิศวกร
สังคมช่วยเหลือประชาชนในชุมชน คือ            
จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องอันตรายจาก
การใช้สารเคมีทางการเกษตร การปฐม
พยาบาลเบื องต้นกรณีได้รับสารเคมีทาง
การเกษตรเข้าสู่ร่างกาย และการลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตรโดยการใช้น  าหมกั
ชีวภาพแทนการใช้สารเคมี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจในเรื่องอันตรายจากการใช้
สารเคมี การปฐมพยาบาลหากสารเคมีเข้าสู่

1. ลงพื นที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนโดยประสานงาน
การด าเนินการกับผู้น าชุมชน และอสม. 

2. วิเคราะห์ปัญหาในชุมชนและจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา 

3. ออกแบบกิจกรรมเพื่อปัญหาในชุมชน  โดยนักศึกษา
เป็นผู้ออกแบบกิจกรรม  

4. เตรียมกิจกรรมและเตรียมพื นที่ด าเนินการ 
5. จัดท าโครงการการส่งเสริมสุขภาพและลดการใช้

สารเคมีทางการเกษตร ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลช่องลม อ าเภอลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนใน
ชุมชนต าบลช่องลม จ านวน 30 คน  ซ่ึงภายในโครงการ
ประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร การปฐมพยาบาลเบื องตน้กรณีได้รับ
สารเคมีทางการเกษตรเข้าสู่ร่างกาย และการลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตรโดยการใช้น  าหมกัชีวภาพแทนการ
ใช้สารเคมี อีกทั งนักศึกษามีการสอดแทรกกิจกรรมทางกาย
และใจให้กับประชาชนด้วย เช่น การหัวเราะบ าบัด การยืด
เหยียดกล้ามเนื อ การนวดตัวเอง  

6. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อันตรายจากการใช้สารเคมี และการป้องกัน
อันตรายจากสารเคมีเพิ่มขึ น และประชาชนมี
ทักษะในการปฐมพยาบาลหากได้รับสารเคมี
ทางการเกษตรเข้าสู่ร่างกาย 

2. ประชาชนมีการใช้น  าหมักชวีภาพแทน
การใช้สารเคมีทางการเกษตร 

3. นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุและ
ผลของปัญหา 

4. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่เรียนไปใช้
ประโยชน์ใหก้ับชุมชนได้อย่างเหมาะสม  

5. นักศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับชุมชนได้อย่างถกูต้อง  

6. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
นักศึกษารู้จกัการท างานเป็นทีม และเคารพ
การตัดสินใจของผู้อื่น  

7. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับหนว่ยงาน
ภายในท้องถิ่นเพือ่การพัฒนาชุมชน  

8. นักศึกษามีทักษะในการสร้างนวัตกรรม 
เพื่อแก้ปัญหาให้กบัชุมชนท้องถิ่นได้ 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ร่างกาย ซ่ึงเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชน ท าให้
ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มี
การเจ็บป่วย และลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 

A101 พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นโดย
วิศวกรสังคม 
โดยคณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
(โครงการเลี ยง
ปลาเพื่อเพิ่ม
รายได้) 

บ้านใหม่ศรีอุบล ม.8  
ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

ชุมชนบ้านใหม่ศรีอุบล มีการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต และชุมชนมีความต้องการ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทางวิศวกร
สังคมจึงเข้าไปส่งเสริมการเลี ยงปลาเพื่อเพิ่ม
รายได ้

1. ลงพื นที่ส ารวจความต้องการเลี ยงปลา ในวันที่ 9 
ธันวาคม 2562 ได้ผู้ต้องการเลี ยงปลา 5 ราย 

2. จัดตั งคณะนักศึกษาเพื่อบริหารโครงการ ในวันที่ 4 
ธันวาคม 2562 

3. ลงพื นที่ส ารวจแหล่งเลี ยงปลา จากผู้ต้องการ 5 ราย 
ให้สามารถด าเนินการได้ 2 ราย (เนื่องจากหน้าแล้งไม่มีน  า
เพียงพอในการเลี ยงปลา)  ในวันที่ 3 มกราคม 2563 

4. ลงพื นที่เตรียมบ่อน  าร่วมกับชุมชน 2 บ่อ ในวันที่ 11 
พฤษภาคม 2563 

5. สร้างระบบป้องกันความปลอดภัยไม่ให้ปลาออกจาก
บ่อ ในวันที่ 18 มกราคม 2563 พร้อมท าการปล่อยปลา ใน
วันที่ 22 กุมภาพันธ ์2563 

6. ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้แลพด าเนินการปล่อยปลา ใน
วันที่ 4 มีนาคม 2563 

7. ประเมินผลโครงการ ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 

1. จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรม 30 คน 
2. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ 1 

รายวิชา 
3. ชุมชนมีแหล่งอาหารเพือ่การบริโภค 

จ านวน 2 บ่อ 

โครงการ
พัฒนา 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
A102 ศูนย์อนุรักษ์

พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
(คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ) 

 

1. บ้านหนองแสง หมู ่8            
ต.ปางมะค่า อ.ขาณวุรลักษบุรี  
จ.ก าแพงเพชร 

2. สวนสมุนไพรและสวน
วรรณคดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
มหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร 

3. เกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยไข่ 
ต าบลท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.
ก าแพงเพชร จ านวน 3 หมู่บา้น 

1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤษ
ศาสตร์ เพื่อให้เกิดการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช/
สัตว์ในท้องถิ่น 

2. ต่อยอดการวิจยัด้านพันธุกรรมพืชสัตว์
โดยการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการใหก้ับชุมชน โดยเน้นงานที่
เกี่ยวขอ้งในด้านพันธุกรรมพืช/สัตว์เพื่อ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรายได้พิ่ม
ให้กับชุมชนและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น  

3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร 

4. การรับฝากหน่อพันธุ์กล้วยไข่สายพันธ์
ก าแพงเพชร จากเกษตรกรผู้ปลูกกลว้ยไข่
ก าแพงเพชร เพื่อพัฒนาสู่การเพาะเลี ยง
เนื อเยื่อ  

1. มีการถ่ายทอดผลการวิจยัหรือนวัตกรรมของศูนย์ที่มี
อยู่เดิมเพื่อพัฒนาชุมชนเป้าหมาย 2 ชุมชน คือ 1. กลุ่มทอ
ผ้ามัดหมี่บ้านหนองแสง ชุมชนบ้านหนองแสง ต าบลปาง
มะค่า อ.ขาณวุรลักษบุรี(ชุมชนในพื นที่ให้บริการของคณะว
วิทย์ฯ) 2. กลุ่มแปลงใหญ่กลว้ยไข่ท่าพุทรา ชุมชนท่าพุทรา 
ต.คลองขลุง จ านวน 60 ราย 

3. มีวิจัยที่เกิดจากการให้บริการวิชาการของศูนย์ฯ ด้าน
พันธุ์พืช/สัตว์ในท้องถิ่นและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น ได้แก่
งานวิจัยที่เกิดจากการให้บริการวิชาการของศูนย์ 1 เร่ือง 
การพัฒนาเส้นด้ายจากเส้นใยกล้วยไข่ผสมฝ้าย 

4. เกิดองค์ความรู้ในทางวิชาการจากงานวิจัยเร่ือง การ
พัฒนาเส้นด้ายจากเส้นใยกลว้ยไข่ผสมฝา้ย 

5. ผลจากการถ่ายทอดน าไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้
ให้ชุมชนเป้าหมายเป้าหมายทั ง 2 แห่ง ได้แก่  

1. สร้างความตระหนักในด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช/สัตว ์

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ผา้ทอใยกล้วยไข่) 
ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชร 

3. การสร้างรายได้ให้ชุมชน 
4. สร้างความตระหนักในด้านการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช/สัตว ์
5. การสร้างความมั่นคงทางอาหารและเก็บ

รักษาพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยกีารเพาะเลี ยง
เนื อเยื่อ 

6. องค์ความรู้เรื่องการปลูกกล้วยไข่สาย
พันธุ์ก าแพงเพชร 

7. หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง “กลว้ย
ไข่ ก าแพงเพชร”  

โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และฟิสิกส์) และ

โครงการ
พัฒนา 
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5. การบูรณาการความรู้ด้านต่างๆที่
เกี่ยวขอ้งกับกลว้ยไข่เมืองก าแพงเพชร ได้แก่ 
ลักษณะภูมิประเทศ การปลูก ลักษณะ
ทางพฤษศาสตร์ของกล้วยไข่ก าแพงเพชร 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกลว้ยไข่ การสกัด
เส้นใยจากกลว้ยไข่ สู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

   1) ชุมชนทา่พุทราที่มกีารปลูกกล้วยไข่เป็นหลัก (ใช้
ต้นที่เหลือจากการเก็บเกีย่วท าเป็นเส้นใยเพื่อส่งให้กับกลุ่ม
ทอผ้า) 

   2) ชุมชนบ้านหนองแสง เป็นกลุ่มทอผ้าที่จะใช้เส้นใย
จากกลว้ยไข่มาผลิตเป็นผ้าทอจากเส้นใยกล้วยไข่ผสมฝ้าย 

6. มีการขยายผลการด าเนินงานไปสู่ชุมชนอื่น คือชุมชน
ท่าพุทราไปยังชุมชนบ้านหนองแสง 

7. มีการบูรณาการเรียนการสอนกบังานบริการวิชาการ
ของศูนย์ โดยมีนกัศึกษาเขา้ร่วมเรียนรู้โดยมีนักศึกษาเขา้
ร่วมเรียนรู้จ านวน 2 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
โดยใช้รายวิชาสถิติเพื่อการวจิัยดา้นสิ่งแวดล้อม  และ 
ฟิสิกส์ 

 8. ผู้เข้ารับการถา่ยทอด/บริการวิชาการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของศูนย์ผู้เข้ารับการถ่ายทอด/
บริการวิชาการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์
ร้อยละ 91.4 

9. ร่วมกับชมรมชุมรมรักสิ่งแวดล้อม จดัท ากิจกรรมเพิ่ม
พื นที่สีเขียวโดยมีนักศึกษาในชมรมฯ และการเพาะเมล็ด
พันธุ์ร่วมเรียนรู้จ านวน 200 คน 

10. เปิดรับฝากหน่อพันพธ์กลว้ยไข่สายพันธ์
ก าแพงเพชรจากเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ก าแพงเพชรที่ขึ น
ทะเบียน GI โดยการลงทะเบียนในลักษณะ “ธนาคาร
พันธุกรรม” จ านวน 5 ราย รายละ 20 ต้น 

11. จัดเก็บหน่อพันธุ์กล้วยไข่สายพันธุก์ าแพงเพชรเพื่อ
พัฒนาสู่การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ 

12. จัดท าหนังสือเพื่อเผยแพรอ่งค์ความรู้ เร่ือง “กล้วย
ไข่ ก าแพงเพชร” โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และฟิสิกส์) และคณะ
มนุษยศาสตร์ (ภูมิสารสนเทศ) ร่วมจัดท าหนังสือเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

คณะมนุษยศาสตร์ (ภูมิสารสนเทศ) ร่วมจัดท า
หนังสือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู ้

A103 ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านส่งเสริม
การผลิตและ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยทาง
อาหาร (FOSIC ) 

ศูนย์ส่งเสริมการผลิตและ
ตรวจสอบตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

โรงแป้งส าปะหลัง บ.ดี ไอ 
จ ากัด 

1. การรักษามาตรฐานห้องปฏบิัติการ 
2. ขาดการผลิตงานวจิัย 
3. การบริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มี

น้อย 
4. ขาดการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

1. ศูนย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 
2005 หรือ มอก. 17025-2548 ใบรับรองเลขที่ 
18T083/0707 โดย ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตั งแต่วันที ่13 กรกฎาคม 2561 
ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

1. ตรวจติดตามคุณภาพภายในพร้อมทั ง
แก้ปัญหาที่ตรวจพบ ด าเนินการแก้ไขปญัหาให้
เสร็จสิ นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

2. ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรเรื่องการศึกษาชนิด
และปริมาณสารก่อโฟมที่เหมาะสมในการผลิต

โครงการ
พัฒนา 
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(คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ) 

โรงน  าตาลนครเพชร 5. ขาดการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมอื
ให้ได้มาตรฐาน 

2 .เตรียมการยื่นขอจดอนุสิทธบิัตรเรื่องการศึกษาชนิด
และปริมาณสารก่อโฟมที่เหมาะสมในการผลิตสารสีชนิดผง
จากใบหมอ่นโดยวิธีท าแห้งแบบโฟมเมท  

3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจตอ่การใหบ้ริการร้อยละ 
86.60  

4. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
จุลชีววิทยาทางอาหารกับการตรวจสอบจุลินทรีย์โดย
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารร่วมทดสอบตัวอย่างอาหารจากสถาบันอาหาร โดย
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มีค่า Z-score = 0.68 

5. ผลิตผลงานวิจัยเร่ืองการผลิตเครื่องดื่มสุขภาพตาม
สุชลักษณะการผลิตอาหาร น าเสนอการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิตออนไลน ์

6. ส่งบุคลกรพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ISO/IEC 17025 
เวอรัชั่นใหม่ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

7. สอบเทียบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ คือ 
เครื่องชั่ง เครื่องวัดน  าอิสระในอาหาร เครื่องวัดความชื น
และอุณหภูมหิ้องปฏิบัตกิาร และเครื่องวัดความเป็นกรด
ด่าง พบวา่ ทั ง 4 เครื่องมือ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั งหมด 

8. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตลอด
ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 245 ตัวอย่าง 

สารสีชนิดผงจากใบหม่อนโดยวธิีท าแห้งแบบโฟ
มเมท  

3. น าผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการไปวางแผนการด าเนินงานในปถีัดไป 

4. เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญใน
ห้องปฏิบัติการรายการ Escherichia coli 

เนื่องจากผู้ใช้บริการร้องขอใบรับรองเพือ่
น าไปใช้เป็นเอกสารอิงทางการค้า 

5. น าผลการเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบ
ความช านาญห้องปฏบิัติการ ไปใข้ในการ
วางแผนงานทดสอบในรายการอื่นๆ ในปีถัดไป 
หรือตามค าร้องขอจากลูกค้า 

A104 พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นโดย
วิศวกรสังคม 
โดยคณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
(โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
อาชีพเครื่องจัก
สาน) 

 
 
 
 
 

บ้านพุสะแก ม.11 ต.วังหิน 
อ.เมือง จ.ตาก 

กลุ่มผู้สานตะกร้า ม.11 มีไม้ไผ่ที่กลุ่มต้อง
ใช้ผลิตเครื่องจัดสานเป็นจ านวนมาก รวมทั ง
พื นที่ต าบลใกล้เคียงเข้ามาซื อไม้ไผ่ในพื นที่ 
เช่น ต.ตลุกกลางทุ่ง แต่ไม่มีการส่งเสริมการ
ปลูกไม้ไผ่เพื่อให้มีวัตถุดิบมาใช้ในการท า
เครื่องจักสานตลอดเวลา 

1. ลงพื นที่ส ารวจความต้องการส่งเสริมการปลูกไผ่และหา
พื นที่ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยพันธุ์ไผ่ที่มีอยู่ในชุมชน 
เพื่อน ามาขยายพันธุ์และได้พื นที่ของชุมชน 10 ไร่ 

2. ลงพื นที่เพื่อสร้างโรงเรียนเพาะช าพันธุ์กล้าไผ่และ
ขยายพันธุ์ไผ่ ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 

3. ลงพื นที่เก็บข้อมูลการเพาะต้นกล้าไผ่ ในวันที่ 20 
มีนาคม 2563 

1. จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรม 26 คน 
2. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ 1 

รายวิชา 
3. ชุมชนมีแหล่งวัตถุดิบในการผลิตเครื่องจัก

สาน 10 ไร่ 

โครงการ
พัฒนา 
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โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
A105 จัดประชุม

วิชาการศิลปะ
และวัฒนธรรม
นานาชาติ 
(ส านักศิลปะฯ) 

 

จังหวัดก าแพงเพชร 
กลุ่มเป้าหมาย 800 คน 
ประกอบดว้ย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการชาวต่างชาติ จ านวน 
300 คน และนักศึกษา นักเรียน 
ผู้ที่สนใจ จ านวน 500 คน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

เครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมใน
ระดับชาติ 

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมของ
เครือข่ายศิลปะวัฒนธรรม ทั งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติทางด้านวิชาการ ด้าน
งานวิจัย และด้านศิลปะวัฒนธรรม 
เหตุผลที่จัดโครงการ 

การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลยัแห่งประเทศ
ไทย เกิดจากความร่วมมอืของเครือข่าย
หน่วยงานดา้นศิลปวัฒนธรรมใน
มหาวิทยาลัยตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ ซ่ึงมีความ
มุ่งหมายเพื่อส่งเสริมเวทีส าหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ที่
เกี่ยวกบัศิลปวัฒนธรรม ผา่นการน าเสนอ
ผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และผลงาน
สร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมของ
นักวิชาการ นกัวิจยั คณาจารย ์และนิสติ/
นักศึกษา โดยเน้นยกระดับผลงานนั น ๆ ให้
เป็นสากล เพื่อรองรับความต้องการและความ
สนใจของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในระดับ
นานาชาติด้วย และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนการสอนหลักสูตรที่เกีย่วกบั
ศิลปวัฒนธรรมของเครือข่าย ตลอดจนการ
วิจัย การบรกิารวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังให้ความเชื่อมโยง
สัมพันธ์ของเครือข่ายนี  เกิดเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนความดีงามและสร้างสรรค์การอยู่
ร่วมกันอยา่งสันติสุขบนความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม รวมทั งส่งเสริมการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืนสืบไป ซ่ึงที่ผ่านมามีการจัดการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติมาแล้ว ๙ ครั ง โดย

1. การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั งที่ 10 วันที่ 11-13 
มีนาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการ นกัศึกษา นักเรียน ชาวตา่งชาติและผู้สนใจ
ทั่วไป โดยม ีผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- เครือข่ายที่เขา้ร่วมโครงการจ านวน 15 แห่ง 
ประกอบดว้ย 

1. มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
2. มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
3. มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 
4. มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
5. มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี 
6.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฏร์ธาน ี
7. มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
8. มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
9. มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
13. มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ.ขอนแก่น 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

โดยเครือข่ายมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณ ร่วม
จัดนิทรรศการ ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ และจัดการ
แสดงด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จ านวน 15 
เครือข่าย  

2. บทความ/ผลงานวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม จ านวน 35 บทความ 

3. การจัดนิทรรศการในงานวิชาการ
นานาชาติ จ านวน 15 ซุ้มนิทรรการ 

 
 

กิจกรรม
สัมพันธ ์
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

สถาบันเครือข่ายมีการผลัดเปลี่ยนกันเป็น
เจ้าภาพในการด าเนินการตามมติที่ประชุม
ของเครือข่ายในแต่ละป ี

โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมดังนี  
1. การปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ระดับชาติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาหรือ
การท่องเท่ียวในหวัข้อ “ชากังราว นครแห่ง
ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก”  

2. เวทีน าเสนอผลงานทางวิชาการภาค
ภาษาอังกฤษทั งแบบบรรยาย (Oral 
Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster 
Presentation)  

3. การน าเสนอนิทรรศการภูมิปญัญา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลยั ต่างๆ รวมทั ง
หน่วยงานผู้สนับสนุน  

4 การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยตา่ง ๆ ในเครือข่ายทั งภาค
กลางวันและกลางคืน 

A106 การพัฒนา
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา
การศึกษาพิเศษ
สู่ความเป็นเลิศ 
(คณะครุศาสตร์) 

 

1. ครูที่จัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ ในพื นที่อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 30 
คน 

2. นักศึกษาพกิาร จ านวน 5 
คน 

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพกิารใน
ระดับอุดมศึกษา (DSS) มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร มกีารด าเนินการติดต่อ
ประสานงานกับคณาจารย์/คณะที่นักศึกษา
พิการเรียนอยู่/หน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพความพิการและ
ข้อจ ากัดด้านการเรียน การท ากิจกรรม 
ตลอดจนการใช้ชีวิตประจ าวันทั งในและนอก
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาพิการ แต่บุคลากร
ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกีย่วกับข้อจ ากัด 
วิธีการให้บริการ และการให้ความชว่ยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพ
ความพิการแต่ละประเภท ส่งผลให้นักศึกษา
พิการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในบาง
รายวิชา, ไม่มีส่วนร่วมในกจิกรรมของชั น
เรียน/คณะ/มหาวิทยาลัย, ไม่สามารถตดิต่อ

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาพิการ 
ครูผู้ดูแลเด็กพิการ และบุคลากรที่ดูแลเด็กพิการ 

2. ก าหนดกจิกรรมที่จะด าเนินการ ประกอบด้วย 3 
กิจกรรม ดังนี  

- กิจกรรมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กพิเศษ 
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษาพกิาร 

3. จัดกิจกรรมตามแผน ดังนี  
- กิจกรรมพัฒนาทักษะจ าเปนตอการด ารงชีวิตของ

นักศึกษาพกิาร โดยจัดขึ นในวันที่ 24 ธนัวาคม 2562 มี
นักศึกษาพกิารเข้ารว่ม จ านวน 5 คน 

- กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเด็กนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ จัดขึ นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 มี
ครูเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน โดยจัดกิจกรรมอบรม
ในรูปแบบออนไลน ์

4. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
 

1. บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกบัแนวทางการจัดบรกิารทางการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือนกัศึกษาพิการ การจัดสื่อสิ่ง
อ านวยความสะดวก บริการให้ค าปรึกษา และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่เหมาะสม
กับสภาพความพิการแต่ละประเภท ที่ส าคัญยัง
ได้สร้างเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์บริการ
สนับสนุนนักศึกษาพกิารให้มีความเข้มแข็ง 
ให้บริการอยา่งมีประสิทธภิาพ 

2. นักศึกษาพกิารได้รับการพัฒนาทักษะจ า
เปนตอการด ารงชีวิตของนักศึกษาพกิาร 

3. ครูได้รับการส่งเสริมความสามารถ และ
ความรู้เพื่อไปประยกุต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพเิศษ 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

งานกับบุคลากรและหน่วยงานอื่นๆ ด้วย
ตนเองได้ 

A107 การส่งเสริม
คุณภาพ
การศึกษา
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวน
ชายแดน (คณะ
ครุศาสตร์) 

 

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ที่ 34 พื นที่ด าเนินการ ได้แก่  
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที ่34 จ.ตาก 

จ านวนโรงเรียนเป้าหมาย 3 
โรงเรียน 

1. โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบา้นแม่กลองคี อ.อุ้ม
ผาง จ.ตาก 

2. ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจ
ตระเวนชายแดนบา้นหว้ยสลุง อ.
แม่ระมาด จ.ตาก 

3. โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ศ.ส าเภา - ไพวรรณว
รางกูร  อ.แม่สอด จ.ตาก 

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ นั่นคือ ผู้เรียนยังมีปัญหาในเรื่องของการ
อ่านออกเขียนได้ และการใช้ภาษาไทย 
เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ ่เป็นเด็กชนเผ่า 
ดังนั น เพื่อให้คุณภาพผู้เรียนสูงขึ น ควรมี
แนวทางการเข้าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั งในระดับผู้เรียน ครูผู้สอน และโรงเรียน  

ทั งนี โรงเรียน ตชด. มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องพัฒนาโรงเรียนทั งในเรื่องของระบบ
การใช้ห้องสมุดและรูปแบบการเรียนการ
สอนของครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานและมีคุณภาพที่ดยีิ่งขึ นไป ดังนั น
จึงได้จัดให้มีการออกค่ายอาสาพัฒนาขึ นใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพือ่เข้าไป
พัฒนาโรงเรียนให้เกิดประโยชนอ์ันสูงสุด 

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ก าหนดพื นที่ใน
การด าเนินงาน ประกอบดว้ย 3 โรงเรียน คือ  

1) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นแม่กลองคี  
2) ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน

ห้วยสลุง  
3) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ศ.ส าเภา - 

ไพวรรณวรางกูร  
2. ศึกษาปัญหาของโรงเรียนเป้าหมาย โดยการส ารวจ

ความต้องการ เพือ่ก าหนดแนวทางในการพัฒนาให้ตรง
ตามความต้องการของโรงเรียนเป้าหมาย โดยความ
ต้องการของโรงเรียนคือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน 
ห้องเด็กเล็ก ห้องสมุด รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอน
ภายในหอ้งเรียน เพื่อให้นกัเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน 
ห้องสมุดที่เหมาะสม 

3. ลงพื นที่เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยจัดขึ นระหว่างวันที่ 2 
– 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่กลองคี อ.อุ้มผาง จ.ตาก, วันที ่6 – 8 ธันวาคม 
2562 ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์
ส าเภา – ไพวรรณ  วรางกูร อ.แม่สอด จ.ตาก และวันที ่5 
– 7 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน
ชายแดนบา้นห้วยสลุง อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยกจิกรรมที่
ด าเนินการ ได้รับความร่วมมอืจากนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย มีดังนี  

1) ตกแต่งและจัดหอ้งสมุด (จัดตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้)  มีมุมหลักสูตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี  มุมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  มุมหลักสูตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี มุมอาเซียน  
และมุมนิทานส าหรับเด็ก 

2) การจัดระเบียบและการตกแต่งห้องเรียนปฐมวัย 
3) การจัดระเบียบและการตกแต่งห้องเรียนสาธิต

การสอน 

1. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 
ได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ห้อง
เด็กเล็ก ห้องสมุด รวมไปถึงการจัดการเรียน
การสอนภายในหอ้งเรียน 

2. นักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 34 มแีหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน 
ห้องสมุดที่เหมาะสม และส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
และคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 

 
 
 

โครงการ
พัฒนา 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

4. สรุปผลการด าเนินงาน และวางแผนการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป โดยวางแผนการพัฒนา
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของครูโรงเรียน ตชด. และ
ผู้เรียน 

A108 ยกระดับ
คุณภาพการ
เรียนรู้ด้านการ
อ่าน การเขียน 
และการคิด
วิเคราะห์ของ
นักเรียนใน
ระดับการศึกษา
ขั นพื นฐาน 

โรงเรียนในสังกัด สพป.ก าแพงเพชร 
เขต 1 จ านวน 11 โรงเรียน ดังนี  

1. โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐ ี
2. โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 
3. โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 
4. โรงเรียนบ้านวังทอง 
5. โรงเรียนบ้านหนองโสน 
6. โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 
7. โรงเรียนบ้านหนองแดน 
8. โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขา

โละโคะ 
9. โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 
10. โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 
11. โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 

โรงเรียนในสังกัด สพป.ก าแพงเพชร 
เขต 2 จ านวน 10 โรงเรียน ดังนี  

1. โรงเรียนบ้านวังพลับ 
2. โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 
3. โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 
4. โรงเรียนบ้านวังแขม “สว่างชัย

วงษ”์ 
5. โรงเรียนบ้านสขุส าราญ 
6. โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 
7. โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 
8. โรงเรียนบ้านท่าช้าง 
9. โรงเรียนวัดแสงอทุัย 
10. โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 

โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 
จ านวน 10 โรงเรียน ดังนี  

1. โรงเรียนบ้านปากวัง 
2. โรงเรียนบ้านหนองร่ม 
3. โรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 
2 

4. โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 

1. นักเรียนมีผลคะแนน O-Net  กลุ่มวชิา
ภาษาไทย ในระดับน้อย-ปานกลาง 

2. นักเรียนในหลายๆ โรงเรียน           
ในพื นที่ด าเนินโครงการดังกล่าว มีปัญหา
ด้านการอา่นภาษาไทย การเขยีน และการ
สะกด รวมถึงทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อยู่
ในเกณฑ์ต่ า สาเหตุบางประการมาจาก
นักเรียนไม่ได้พูดภาษาไทยมาตรฐานเป็น
ภาษาแม่ นกัเรียนบางส่วนพูดภาษาถิ่นและ
ภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ นกัเรียนบางส่วนพูด
ภาษาย่อย ซ่ึงมีเสียงวรรณยุกต์แตกตา่งจาก
ภาษาไทยมาตรฐาน 

3. มีการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ตรงกับ
ปัญหาของผู้เรียน 

1. ประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอา่น การเขียน และ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษา ขั นพื นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั งที่ 1 ร่วมกันระหวา่ง
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ส านกังานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ส านักงานเขต
พื นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ส านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และส านกังาน
เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 27 
คน วันที่ 26 พฤศจกิายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั น 8  
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร 

2. ประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอา่น การเขียน และ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษา ขั นพื นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั งที่ 2   

2.1) วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม
อาคารแม่ 80 ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศกึษา
ตาก เขต 1 จ านวน 68 คน 

1) โรงเรียนในเขตส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 จ านวน 10 โรงเรียน 

2) โรงเรียนในเขตส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 10 โรงเรียน 

3) ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 

4) ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 

5) มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
2.2) วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั น 9 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลยั     
ราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 69 คน  

สรุปผลการทดสอบ O-Net, NT, RT 
1. สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 มีจ านวน

โรงเรียน จ านวน 11 โรงเรียน 
จ านวนโรงเรียนที่มีผลคะแนน เพิ่มขึ้น/ลดลง 

O-Net ร้อยละ NT ร้อยละ RT ร้อยละ 
6 18.19 5 45.46 4 36.37 

 
2. สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 มีจ านวน

โรงเรียน จ านวน 10 โรงเรียน 
จ านวนโรงเรียนที่มีผลคะแนน เพิ่มขึ้น/ลดลง 

O-Net ร้อยละ NT ร้อยละ RT ร้อยละ 
-10 -100.00 6 60.00  60.00 

 
3. สพป.ตาก เขต 1 มีจ านวนโรงเรียน

จ านวน 10 โรงเรียน 
จ านวนโรงเรียนที่มีผลคะแนน เพิ่มขึ้น/ลดลง 

O-Net ร้อยล NT ร้อยละ RT ร้อยละ 
2 20.00 5 50.00  80.00 

 
4. สพป.ตาก เขต 2 มีจ านวนโรงเรียน

จ านวน 10 โรงเรียน 
จ านวนโรงเรียนที่มีผลคะแนน เพิ่มขึ้น/ลดลง 

O-Net ร้อยละ NT ร้อยละ RT ร้อยละ 
10 100.00 3 30.00 8 80.00 

 
สรุปภาพรวมจ านวนทั งหมด 41 โรงเรียน 
จ านวนโรงเรียนที่มีผลคะแนน เพิ่มขึ้น/ลดลง 
จ านวน 41 โรงเรยีน 

O-Net ร้อยละ NT ร้อยละ RT ร้อยละ 
8 19.52 19 46.35 26 63.42 

 

โครงการ
พัฒนา 



- 89 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
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5. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคค ี
6. โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 
7. โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 
8. โรงเรียนบ้านนาตาโพ 
9. โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 
10. โรงเรียนบ้านมเูซอ 

โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 
จ านวน 10 โรงเรียน ดังนี  

1. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 
2. โรงเรียนบ้านยะพอ 
3. โรงเรียนบ้านแม่พล ู
4. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 
5. โรงเรียนบ้านแมอ่อกผาร ู
6. โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 61 
7. โรงเรียนห้วยน  านักวิทยา 
8. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 
9. โรงเรียนบ้านม่อนหินเหลก็ไฟ 
10. โรงเรียนบ้านอู่หู่ 

สรุป 
- จังหวัดก าแพงเพชร 21 โรงเรียน 
- จังหวัดตาก 20 โรงเรียน 
รวมโรงเรียนทั งหมด 41 โรงเรียน 

1) โรงเรียนในเขตส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 11 โรงเรียน 

2) โรงเรียนในเขตส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 10 โรงเรียน 

3) ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 

4) ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 

5) มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
3. วางแผนจัดกจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร : PLC จาก

แนวคิดสู่การปฏิบัติ และอบรมเชิงปฏิบตัิการเขียน
โครงการเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ในวันที ่14-15 มีนาคม 
2563 

ผลการทดสอบ O-Net เพิ่มขึ นจ านวน 8 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 19.52 

ผลการทดสอบ NT เพิ่มขึ นจ านวน 19 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.35 

ผลการทดสอบ RT เพิ่มขึ นจ านวน 26 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 63.42 

อนึ่ง เนื่องจากในต้นปีที่ผ่านมาเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส
โคโรนา 2019 และวกิฤติการณ์ภัยแล้งของ
ประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติก าหนดมาตรการ
ด้านการงบประมาณ เพือ่บรรเทาผลกระทบ
จากสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้หนว่ยรบั
งบประมาณพิจารณาปรับลดการใช้จ่าย
งบประมาณ ร้อยละสิบของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าของหนว่ยรับงบประมาณ ท าให้
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรจะต้องโอน
งบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์ตาม
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพื่อให้รัฐบาลได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และวกิฤติการณ์ภัยแล้ง ดว้ย
สถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชรจึงมีความจ าเป็นต้องชะลอการ
ด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั น
พื นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

A109 ศูนย์การเรียนรู้
และพัฒนา
นวัตกรรม 
(STEM 
Education 
Center) คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 

1. กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไข่ในต าบล
สระแก้ว อ าเภอ เมือง
ก าแพงเพชร จังหวัด 
ก าแพงเพชร 

2. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง ใน
ต าบลสระแกว้ อ าเภอ เมือง
ก าแพงเพชร จังหวัด 
ก าแพงเพชร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรมีความ
ต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ 
และนักศึกษาในการสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมจากหลักการสะเต็มศึกษา เพือ่
พัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนา
นวัตกรรมที่ใช้ประโยชนแ์ละแกป้ัญหาใน
พื นที่ในภาคการศึกษา ภาคการเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรม  

1.ประชาสัมพันธ์และพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการท า
วิจัยด้านนวัตกรรมจากหลักการสะเต็มศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2563 ให้แก่คณาจารย์สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรืออาจารย์ร่วมกับ
นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 2 ทุน 
โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย สิ นสุดภายใน 30 
กันยายน 2563  โดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณา 
ได้แก่ 

จากผลการด าเนินการ โครงการฯได้
สนับสนุนงบประมาณส าหรับการวิจยั ของ
อาจารย์ และนักศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้/
นวัตกรรมที่ใช้ประโยชนก์ับชุมชน ดังนี  

1) การพัฒนาเส้นด้ายจากเส้นใยกล้วยไข่
ผสมเส้นใยฝ้ายเพื่อใช้ในการทอผา้ลายพื นเมือง 
โดย อ.นงลักษณ์ ยุทธพิชัย และนางสาวปิยนุช 
เก่งรุ่งชัย 

โครงการ
พัฒนา 



- 90 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
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3. ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศัย
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

4. กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแสง  
หมู่ 8 ต าบลปางมะค่า อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุร ี

 

จากการคัดเลือกปัญหาจากพื นที่ และมี
ความสอดคล้องการโครงร่างงานวิจัย ได้
ประเด็นปัญหาที่ด าเนินการ ในปี 2563 ดังนี  

1. ปัญหาการรักษาคุณภาพฝรั่งหลังการ
เก็บเกี่ยว ของเกษตรกร ต าบลสระแก้ว 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร 

2. ความต้องการพัฒนาผา้ทอด้วยเส้นใย
ชนิดใหม่ กลุ่มผ้าทอมัดหมีบ่้านหนองแสง ต.
ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุร ีจังหวัด
ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 

1.1 การพัฒนาสารเคลือบผิวบริโภคได้เพื่อยืดอายุ
วางจ าหน่ายของผลฝรั่งพันธุ์กิมจู  

1.2 การพัฒนาเส้นด้ายจากเส้นใยกล้วยไข่ผสมเส้น
ใยฝ้ายเพื่อใช้ในการทอผ้าลายพื นเมือง  

2.เตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการการแก้ปัญหาดินเสื่อม
คุณภาพด้วยผลงานวิจัยจากโครงการศูนย์ STEM (คณะ
วิทยาศาสตร์) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ณ แปลง
กล้วยไข่ ในต าบลสระแก้ว อ าเภอ เมืองก าแพงเพชร 
จังหวัด ก าแพงเพชร 

3. อุปสรรคของการด าเนินการ  
คณะฯได้ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมและประสาน

วิทยากร ในช่วง มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2563 แต่รัฐบาล
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และให้งดจัดกิจกรรมเพื่อ
ควบคุมการระบาดของเชื อไวรัส COVID 19 จึงท าให้
กิจกรรมใดใดที่ต้องจัดและด าเนินการถูกระงับ 

ชิ นงาน วิธกีารผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยกล้วย
ไข่ผสมเส้นใยฝ้ายเพื่อใช้ในการทอผ้าลาย
พื นเมือง 

โดยท าการศึกษาเส้นใยต้นกล้วยไข่ผสมกับ
เส้นใยฝ้ายเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอและศึกษา
สมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายที่ผลิตจากเส้น
กล้วยผสมใยฝา้ย  

ผลการด าเนินงาน ได้เส้นด้ายจากเส้นใย
กล้วยไข่และเส้นใยฝ้ายจากกระบวนการวิจัย 
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการ
ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม และน า
ความรู้ การผลิตเส้นด้ายดังกล่าว และความรู้
การผลิตเส้นใยต้นกล้วยไข่ของกลุ่มแปลงใหญ่
กล้วยไข่ท่าพุทรา ชุมชนทา่พุทรา อ.คลองขลุง  
ไปถ่ายทอดความรู้ ให้กบั กลุ่มผา้ทอมัดหมี่
บ้านหนองแสง ต.ปางมะค่า  อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จากการร่วมจัดกิจกรรมกับโครงการศูนย์
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

2) การพัฒนาสารเคลือบผิวบริโภคได้เพือ่ยืด
อายวุางจ าหน่ายของผลฝรั่งพันธุ์กิมจู โดย ดร.
อัจฉรา ใจดี ดร.ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล 
นางสาวรววิรรณ พรเจริญ และนางสาววศินี 
เขื่อนทะ 

  การศึกษาพัฒนาสารเคลือบผิวบริโภคได้
เพื่อยืดอายุวางจ าหนา่ยของผลฝรั่งพันธุ์กิมจู 
โดยศึกษาอัตราส่วนในการเตรียมสารเคลือบ
รับประทานได้ จากสารสกัดขา่และคารบ์อกซี
เมทิลเซลลูโลสส าหรับเคลือบฝรั่งพันธุ์กมิจูหลัง
การเก็บเกี่ยวในชุมชน และการยอมรับของ
ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ในการจ าหน่ายใน
ท้องตลาด    

 ผลการด าเนินงาน จากผลการศึกษาการ
ทดลองเคลือบผลฝรั่งกิมจูโดยใช ้CMC  มีส่วน 
ช่วยป้องกันการสูญเสียน  าหนักได ้โดยพบว่า
ความเข้มข้นของ  CMC ที่ 0.4% มี
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ประสิทธิภาพในการเคลือบผิวฝรั่งกิมจูได้ดีที่สุด 
พบว่า มีการสูญเสียน  าหนกัของฝรั่งกิมจนู้อย
ที่สุดคือ 17.25%  

ภายหลังการด าเนินโครงการ ผูว้ิจัย
เตรียมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก ่เกษตรกรผู้
ปลูกฝรั่งที่ประสบปัญหาในพื นที ่ต าบลสระแก้ว 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

A110 ศูนย์การเรียนรู้
และพัฒนา
นวัตกรรม 
(STEM 
Education 
Center) คณะ
ครุศาสตร์ 

 
 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาการ
ศึกษาปฐมวยั โปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา และโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ จ านวน 150 คน 

2. โรงเรียนที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ STEM จ านวน 5 
โรงเรียน 

เนื่องจาก STEM ถือเป็นองค์ความรู้ใหม่
ส าหรับนักศึกษา และนักศึกษายังขาดความรู้
ความเข้าใจ และไม่สามารถเอาองค์ความรู้
ดังกล่าวไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนในชั นเรียน เมื่อนักศึกษาตอ้งไปฝึก
ปฏิบัติการสอน 

1. ส ารวจรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าร่วมกจิกรรม โดยให้
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาเป็นผู้จัดสง่รายชื่อ 

2. ประชุมวางแผนก าหนดวัน เวลา และรายละเอียด
ของรูปแบบกิจกรรม 

3. ประสานวิทยากรจาก สสวท. เพื่อมาให้ความรู้แก่
นักศึกษา 

4. จัดกิจกรรมระหว่างวันที ่19-20 ธันวาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร  

5. ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารว่มกิจกรรม และ
ประเมินความรู้ของนักศึกษาหลังการเขา้ร่วมกิจกรรม 

6. นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอด
ในรูปแบบของการบรกิารวิชาการ ในโรงเรียน จ านวน 5 
กิจกรรม ดังนี  

- กิจกรรมการเรียนรู้ STEM สู่สถานศึกษา 
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

- กิจกรรมการเรียนรู้ STEM สู่สถานศึกษา 
โปรแกรมคณิตศาสตร์ 

- กิจกรรมการเรียนรู้ STEM สู่สถานศึกษา 
โปรแกรมวิชาประถมวัย 

- กิจกรรมการเรียนรู้ STEM สู่สถานศึกษา 
โปรแกรมวิชาประถมศึกษา 

- กิจกรรมการเรียนรู้ STEM สู่สถานศึกษา 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

7. สรุปผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ 

1. นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
เร่ืองการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  

2. นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใชใ้น
การท างานต่อไปในอนาคต 

3. นักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ STEM ได้รับการพัฒนา 

การอบรม 

A111 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เยาวชน
นาฏศิลป์
อาเซียนเพื่อ

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
- พิพธิภัณฑสถานจังหวัด

ก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรต ิ
- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

วัตถุประสงค ์
1.เพื่อจัดนิทรรศการนาฏศิลป์อาเซียนเป็น

ข้อมูลในการศึกษาค้นควา้เกี่ยวกับนาฏศิลป์
อาเซียน  

1.ชื่อกิจกรรม 
การจัดนิทรรศการนาฏศิลป์อาเซียนส าหรับเยาวชนและ

เอกสารเผยแพร่ระบ าชากังราวฉบับภาษาอังกฤษ 
2.วันที่ด าเนินกิจกรรม 

1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์อาเซียน 

2. การเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับระบ าชากัง
ราวฉบับภาษาอังกฤษ  

กิจกรรม
สัมพันธ ์



- 92 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  และวัน
อนุรักษ์มรดก
ไทย (ส านัก
ศิลปะฯ) 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 200 คน  
 

2.เพื่อจัดท าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับระบ า
ชากังราวฉบับภาษาอังกฤษและคู่มือการจัด
อบรมนาฏศิลป์อาเซียน 
เหตุผลที่จัดโครงการ 

ศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึง
ความมีอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองของ
กลุ่มชนในแต่ละท้องถิ่น ดนตรีและนาฏศิลป์
ไทยในประเทศอาเซียนทุกประเทศมี
เอกลักษณ์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษที่สร้างสรรค์ที่แตกต่างกันเป็นมกดกทาง
ปัญญาที่ควรอนุรักษ ์ควรศึกษาเพื่อถ่ายทอด
ความรู้สู่เยาวชนอยา่งถูกต้อง และส่งเสริมให้
เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน  ในขณะเดียวกัน
ศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียน มี
ความส าคัญเช่นเดียวกัน  จึงควรส่งเสริมและ
อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นาฏศิลป์อาเซียน  ซ่ึงกันและกัน กอ่ให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่มีความ
แตกต่างและยังกอ่ให้เกิดความผกูมิตรสาน
ความสัมพันธ์ดา้นศิลปะและวัฒนธรรมใน
ระดับอาเซียนได้อีกทางหนึ่ง 

กิจกรรมการจัดนิทรรศการนาฏศิลป์อาเซียน วันที่ 15 
กรกฏาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563 ณ ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม กิจกรรมการจัดท าเอกการเผยแพร่ระบ าชา
กังราวฉบับภาษาอังกฤษและคู่มือการจดัอบรมนาฏศิลป์
อาเซียน ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563  
3.สถานที่จัดกิจกรรม 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทัว่ไป  
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธหิรรษา 
6.กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทัว่ไป สถานศึกษาใน
จังหวัดก าแพงเพชร 
7.หน่วยงานความร่วมมือ 

สถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร 

3. เผยแพร่คู่มือการจัดอบรมนาฏศิลป์
อาเซียนกับสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 25 
หน่วยงาน 

 

A112 สร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
(ส านักศิลปะฯ) 

 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
- พิพธิภัณฑสถานจังหวัด

ก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรต ิ
- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 100 คน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อน าผลการค้นคว้าน าไปเผยแพร่

ถ่ายทอดสู ่นักศึกษา เยาวชนทัว่ไป 
2. เพื่อน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชนบ์ูรณา

การด้านการเรียนการสอน 
3. เพื่อน าไปใช้แสดงในโอกาสต่าง ๆ 

แสดงสนับสนุนงานประเพณี เพื่อต้อนรับ
แขกผู้มาเยอืนเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ได้อย่างเหมาะสม 

4. เพื่อน าไปใช้เป็นตัวชี วัดการประกัน
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
เหตุผลที่จัดโครงการ 

การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม นอกเหนอืจากด้านการแสดงตาม

1.ชื่อกิจกรรม 
การสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม “ระบ าชาติพันธุ์

ก าแพงเพชร”  
2.วันที่ด าเนินกิจกรรม 

การจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
“ระบ าชาติพันธุ์ก าแพงเพชร ในวันที ่15 มีนาคม 2563   
3.สถานที่จัดกิจกรรม 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน 106 คน ประกอบด้วย 
- นักศึกษามหาวิทยาลัยรภฏัก าแพงเพชร จ านวน 76 คน 
-นักเรียนโรงเรียนวัดคูยาง จ านวน 6 คน 
-นักเรียนโรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม จ านวน 12 คน 
-นักเรียนโรงเรียนสาธิต จ านวน 2 คน 

1.นักเรียนและนักศึกษาได้รับความรู้
เกี่ยวกบั“ระบ าชาติพันธุก์ าแพงเพชร” จ านวน 
106 คน 

2.เกิดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการสร้าง
มาตรฐาน “ระบ าชาติพันธุก์ าแพงเพชร” เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าและเปน็การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 

 

การอบรม 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ขนบประเพณี ศิลปะ ภูมิปัญญาไทย การ
ถ่ายทอดดา้นวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง งานการ
สร้างมาตรฐานทางด้านการแสดงเป็นอกี
บทบาทหนึ่งของส านักฯ ที่จะสร้างสรรค์ชุด
การแสดงที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชาว
จังหวัดก าแพงเพชร โดยมุ่งเน้นให้เห็น
ความส าคัญของมาตรฐานการแสดง การร า
ถูกต้อง เพลงเหมาะสม การแต่งกายงาม ตาม
ลักษณะมาตรฐานของการแสดงโดยพิจารณา
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย
และดนตรีไทย 

-นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา จ านวน 4 คน 
-นักเรียนโรงเรียนปัทมดรุวิทย ์จ านวน 2 คน 
-นักเรียนโรงเรียนบ่อสามแสน   จ านวน 1 คน 
-นักเรียนโรงเรียนทรัพย์สถิต จ านวน 1 คน 
-นักเรียนโรงเรียนปัทมดรุวิทย ์จ านวน 2 คน 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิห์รรษา 

6.กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 100 คน 

7.หน่วยงานความร่วมมือ 
-โรงเรียนวัดคูยาง  
-โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  
-โรงเรียนสาธิตก าแพงเพชร  
-โรงเรียนวัชรวิทยา  
-โรงเรียนปัทมดรุวิทย์  
-โรงเรียนบ่อสามแสน    
-โรงเรียนทรัพย์สถิต  
-โรงเรียนปัทมดรุวิทย์  

A113 ก าแพงเพชร
ศึกษา (ส านกั
ศิลปะฯ) 

 

พื นที่ด าเนินโครงการ 
จังหวัดก าแพงเพชร 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
ความมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

ภานในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 3 
หน่วยงานและข้อมูลด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมจ านวน 15 เร่ือง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรได้มีส่วนร่วม
ในงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

2. เพื่อเป็นข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร 
เหตุผลที่จัดโครงการ 

วัฒนธรรมเป็นเร่ืองที่ส าคัญยิ่งในความเป็น
ชาติ ชาติที่ไร้เสียซ่ึงวัฒนธรรมอันเป็นของ
ตนเองแล้ว ชาตินั นจะคงความเป็นชาตอิยู่
ไม่ได้ ชาติที่ไร้วัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ชี 
แสดงให้เห็นความแตกต่างของบุคคล กลุ่มคน 
หรือชุมชน เป็นสิ่งที่ท าให้เห็นวา่ตนมีความ
แตกต่างจากสัตว์ ชว่ยให้เราเขา้ใจสิ่งต่าง ๆ ที่
เรามองเห็น ซ่ึงการแปลความ หมายของสิ่งที่
เรามองเห็นนั นขึ นอยู่กับวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชน ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้และถ่ายทอด

1.ชื่อกิจกรรม 
การศึกษาและส ารวจข้อมูลพร้อมจัดท ารายงานข้อมูลทาง

วัฒนธรรมในจังหวัดก าแพงเพชร 
2.วันที่ด าเนินกิจกรรม 

เดือน มกราคม-มีนาคม 2563 
3.สถานที่จัดกิจกรรม 

จังหวัดก าแพงเพชร 
4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จ านวน 3 หนว่ยงาน 
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
6.กลุ่มเป้าหมาย  

จ านวน 3 หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัฯ และจ านวน
บทความ 15 เร่ือง 
7.หน่วยงานความร่วมมือ 

1.คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

1. ความมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร จ านวน 3 
หน่วยงาน 

2. จ านวนขอ้มูลด้านศิลปวัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชรจ านวน 15 เร่ือง
ประกอบดว้ย  

1. เสด็จประพาสต้นเมืองก าแพงเพชร  
2. อาหารและขนมที่ท าจากกล้วยไข่ 

จังหวัดก าแพงเพชร 
3. ต านานท้าวแสนปม 
4. ชนเผ่าปกาเกอะญอ หรือ กระเหรี่ยง 

ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร 

5. ชนเผ่าเมี่ยน หรือ เย้า ต าบลคลอง
ลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร 

6. ชนเผ่าลีซอ(ลีซู)ต าบลคลองลาน
พัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

กิจกรรม
สัมพันธ ์
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

วัฒนธรรม จะเห็นได้วา่ผู้สร้างวัฒนธรรมคือ
มนุษย์และสังคมเกิดขึ นก็เพราะมนษุย ์
วัฒนธรรมกับสังคมจึงเป็นสิ่งคู่กัน โดยแต่ละ
สังคมย่อมมีวัฒนธรรมและหากสังคมมีขนาด
ใหญ่หรือมีความซับซ้อนมากเพียงใด ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมมักจะมีมากขึ น 
อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมของแต่ละสังคมอาจ
เหมือนหรือต่างกัน สืบเนื่องมาจากความ
แตกต่างทางด้านความเชื่อ เชื อชาติ ศาสนา
และถิ่นที่อยู ่ 

จากเหตุผลดังกล่าว ส านกัศิลปะและ
วัฒนธรรม จึงได้จัดท าโครงการก าแพงเพชร
ศึกษา เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้มีส่วนรว่มในงาน
ศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเป็นขอ้มูล
ศิลปวัฒนธรรมของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.ส านักอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
3.ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

7. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 
8. มาลัย ชูพินจิ : บุคคลส าคัญของ

จังหวัดก าแพงเพชร 
9. ลูกปัดแกว้ทวารวดี เมือง

ก าแพงเพชร 
10. วิถีชีวิตพรานกระต่ายกับของฝาก

ขึ นชื่ออ าเภอพรานกระต่ายจังหวัดก าแพงเพชร 
11. ตานก๋วยสลาก ประเพณีโบราณ

ของคนไทย 
12. บายศรีเอกลักษณ์งานศิลป์ ถิ่น

ก าแพงเพชร 
13. วัดพระสี่อิริยาบถและวัดนาค

โบราณ โบราณสถานส าคัญเมืองก าแพงเพชร 
14. แกงหน่อไม้กับความหลากหลาย

ด้านถิ่นก าเน ิ
15. โละโค๊ะ เมือง 3 หมอกก าแพงเพชร 

A114 ส่งเสริมและ
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมที่
น าไปใช้พัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

ศูนย์วิทยาศาสร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี  
นักเรียน นักศึกษา เจา้หน้าที่
อาจารย์ บุคลากรครปูระจ าการ 
บุคคลทั่วไป หน่วยงานภายนอก 
ภายในจังหวัดก าแพงเพชรและ
จังหวัดใกล้เคียง 

หน่วยงานทั งภายในและภายนอกสถาบนั
มีความต้องการให้ส่งเสริมพัฒนาการเรียน
การสอน สนับสนุนให้มกีารวจิัยการฝึกอบรม
และการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และข้อมูลสารสนเทศต่างๆเป็นศูนย์กลาง
บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์โดยศูนยว์ิทยาศาสตร์
ฯ มีแผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้คล
อบคลุมต่อความต้องการของหน่วยงานทั ง
ภายในและภายนอก ได้แก ่

1) การพัฒนาทกัษะวิชาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ โดยมีให้แก่ครู
วิทยาศาสตร์ทั งในจังหวัดก าแพงเพชรและ
จังหวัดใกล้เคียง 

2) การพัฒนา สนับสนุนเครื่องมือและ
อุปกรณ์เพื่อการสอนและการวิจยั 

3) การท าวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ด าเนินการส่งเสริมและยกระดับหอ้งปฏบิัติ

เพื่อเป็นการแกป้ัญหาของพื นที่ และใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายจึงก าหนดภารกิจ
หน้าที่ ไว ้4 ประการ ดังต่อไปนี  

1. ด้านการศึกษา มีต่อไปนี  
1.1 ให้บริการสถานที่ในการเรียนการสอน

ประกอบดว้ย 
1) ห้องประชุม จ านวน 3 ห้อง 
2) ห้องเรียนจ านวน 4 ชั น 
3) ห้องปฏิบัตกิารชีววิทยา เคมีและฟิสกิส์ 
4) ห้องปฏิบัติบรกิารวิชาการเคมีและชวีวิทยา 
5) ห้องปฏิบัตกิารดาราศาสตร์บริเวณดาดฟ้า 

1.2 ให้งบประมาณในการซื อสารเคมีและซ่อม
ครุภัณฑ์ส าหรับอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการทางเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส ์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
สาธารณสุขและคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

1.3 ให้บริการห้องปฏบิัติการเคมี ชีววิทยา และ
กล้องจุลทรรศน์ส าหรับโปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะ
ครุศาสตร์ 

1. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์สูงขึ น 

2. นักเรียนและเยาวชนมีทัศนคติต่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ น 

3. มีเครือข่ายการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
ชุมชน 

โครงการ
พัฒนา 
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ทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้าน
ความปลอดภยัด้านการวจิัยหรือ ESPReL 

4) การบริการวิชาการปฏิบัติการพื นฐาน
ทางเคมีและชีววิทยา ร่วมถึงความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ 

2. ด้านวิจยั 
2.1 สนับสนุนสถานที่ เครื่องมือวิจัยทางด้านดารา

ศาสตร์ 
2.2 ยกระดับเกี่ยวกบัความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเป็นต้นแบบ
และถ่ายทอดสู่อาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา 

2.3 สนับสนุนสถานที่บริเวณชั น 4 ให้กบังานวิจัย
เพาะเลี ยงเนื อเยื อของโปรแกรมวิชาชีววทิยา 

2.4 สนับสนุนสถานที่ส าหรับโครงการจดัตั งศูนย์
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 

3. ด้านบริการวิชาการ 
3.1 บริการวิชาการด้านดาราศาสตร์ทั งในและนอก

สถานที่ จ านวน 3 ครั ง  
- บริการวิชาการทางดาราศาสตร์ใหก้ับบุคคลทั่วไป  

มีผู้รับบริการมากกวา่ 200 คน ณ บริเวณห้องปฏิบัติการ
ดาราศาสตร์ ดาดฟ้าตกึจุฬาภรณ์และนอกสถานที ่ 

- บริการวิชาการปฏิบัติเคมีให้กับนักเรียนมัธยม
ปลาย จ านวน 5 โรงเรียน 30 คน ในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชร 

- บริการวิชาการปฏิบัติการชวีวิทยาใหก้บันักเรียน
มัธยมปลาย จ านวน 5 โรงเรียน จ านวน 30 คน ในเขต
จังหวัดก าแพงเพชร 

- ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดอบรมต่างๆ เช่น 
การบริการถา่ยทอดเทคโนโลยีให้กบักลุม่วิสาหกจิ 

- การจัดท าโครงการก าจัดสารเคมีและตน้แบบ
ห้องปฏิบัติการเคมีของมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

- การจัดท าโครงการความปลอดภยัทางชีวภาพของ
ห้องปฏิบัติการชีววิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

4. การให้องค์ความรู้แก่เครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ 
4.1 อบรมสาระการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ให้กับครู

ฟิสิกส์ของจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 17 คน 
4.2 ด าเนินการจัดตั งเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์

จังหวัดก าแพงเพชร 
 นอกจากนี กิจกรรมที่ส าคัญอกีประการหนึ่งก็ คือ การ

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใน
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ระดับหน่วยงานทอ้งถิ่น เพื่อใหบ้ริการดา้นข้อมูล ขา่วสาร 
ให้ค าแนะน าเสนอแนะ 

A115 สนับสนุนสื่อวี
ดีทัศน์
ประกอบการ
เรียนการสอน
เพื่อแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนครู
ให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื นที่
จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัด
ตาก 

โรงเรียนขนาดเล็กมักมีปัญหาในเรื่องของ
การขาดแคลนครู มีครูไม่ครบตามจ านวนชั น
เรียน ดังนั นเพื่อเป็นการแกป้ัญหาดังกลา่ว 
และช่วยเพิ่มประสิทธภิาพการเรียนของ
นักเรียน คณะครุศาสตร์ จึงแก้ไขปัญหาขาด
แคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยการ
ผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนผ่านการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้แก่
โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื นที่จังหวัด
ก าแพงเพชรและจังหวัดตาก  

1. ขั นเตรียมการ ส ารวจความต้องการของโรงเรียนใน
การให้มหาวิทยาลัยเข้าไปผลิตสารคดี และสื่อวีดีทัศน์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนผา่นสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) โดยออกพื นที่เพือ่ส ารวจโรงเรียน 
จ านวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 23 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 จ านวน 39 โรงเรียน 

2. ด าเนินการผลิตสารคดี และสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนผา่นสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา จ านวน 5 เร่ือง เรื่องละ 
10 ตอน ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระ คือ 

- สาระที ่1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
- พุทธประวัตหิรือประวัติศาสดาของศาสนาที่

ตนนับถือตามที่ก าหนด 
- พุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 

- สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

- การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย
และเสนอแนวทางแก้ไข 

- รัฐธรรมนูญฉบับปจัจุบันในมาตราตา่งๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับการเลือกตั ง การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ 

- หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และ
สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันโดยสังเขป 

- สาระที ่3 เศรษฐศาสตร์ 
- ค่านิยมและพฤตกิรรมการบริโภคของคนใน

สังคม ซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ 
- บทบาทหน้าทีแ่ละความแตกต่างของสถาบัน

การเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และ

อุปทาน 
- สาระที ่4 ประวัติศาสตร์ 

1. โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนครูและสามารถเข้าถึง
การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง 

2. ครูในพื นที่ขาดแคลนมีส่ือวีดิทัศน์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั ง 5 สาระ 
จ านวน 15 เร่ือง 

3. นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายได้รับการ
จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อวีดีทัศน์ที่ผลิตขึ น 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ น 

 

โครงการ
พัฒนา 
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- พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้าน
ต่างๆ 

- ศักราชระบบต่างๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ 
- ส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
- สาระที ่5 ภูมิศาสตร์ 

- ลักษณะทางกายภาพของทวปีเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สืบค้นข้อมูล 

- พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูดและลองติจูด) เส้น
แบ่งเวลา และเปรยีบเทียบวันเวลาของโลก 

- ปัจจัยทางกายภาพและปจัจัยทางสังคม ที่
ส่งผลต่อท าเลที่ตั งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

3. จัดกิจกรรมบริการวิชาการ การพัฒนาครูในการใช้สื่อ
วีดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านสถานีโทรทัศน์
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้แกโ่รงเรียนใน
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน เนื่องจาก
ติดสถานการณ์โรคระบาด ท าให้การจัดกิจกรรมล่าช้า 

4. สรุปผลการด าเนินงาน และวางแผนการด าเนินงาน
ในปีถัดไป 

A116 พัฒนา
ประชากร
อาเซียนสู่
คุณภาพใน
บทบาทเวทีโลก 
(งานวิเทศ
สัมพันธ์ฯ) 

 

1. กิจกรรม ASEAN Young 
Leaders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรม Global 

Competition 
 

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียน และ
นักศึกษาของจังหวัดก าแพงเพชร ได้มีเวที
การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และตระหนักถึง
ความส าคัญของการเป็นประชากรอาเซียน 

2. เพื่อสร้างกิจกรรมเรียนรู้ที่จะพัฒนา
ชุมชนอาเซียนร่วมกันต่อไป  

3. เพื่อคัดเลือกนักเรียน และนกัศึกษาทีม่ี
ความเหมาะสมเพื่อเป็นผู้น าเยาวชนอาเซียน 
เพื่อท าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์และขบัเคลื่อน
การสร้างความตระหนกัในการเป็นเยาวชน
อาเซียนร่วมกันดว้ย 

 
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา

ได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ  

จัดกิจกรรม ASEAN Young Leaders เมื่อวันพธุที่ 27 
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรวม 100 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
จัดกิจกรรม English Expo and International 

Cultural Festival ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีผู้เข้าร่วม

1. ได้เยาวชนเป็น ASEAN Young Leaders 
จ านวน 28 คน เพื่อเดินทางไปประชาสมัพันธ์
มหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนต่อไป โดยเป็น
เยาวชนจากโรงเรียนของส านกังานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
และ เขต 2 จ านวน 10 คน และนกัศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร จ านวน 18 
คน  

 
 
 
 
1. ได้ผู้ชนะจากการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

ในการการแข่งขันแนะน ามหาวิทยาลยัฯ การ
แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน และการแข่งขัน 

โครงการ
พัฒนา 
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3. กิจกรรม ASEAN 

Leadership 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาตา่งประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ 3. เพื่อเปิดโอกาส สร้างเวที 
และกระตุ้นการตระหนักถึงความส าคัญของ
การพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อให้มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลีย่นภาษา 

วัฒนธรรม ความคิด และประสบการณ์
ระหว่างเยาวชนอาเซียน 

2. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนอาเซียนที่
เข้มแข็ง 

3. เพื่อสร้างกิจกรรมความรว่มมือทางวชิา
การะหว่างสถาบันการศึกษาทั งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยเฉพาะอาเซียนใหม้ี
ความเข้มแข็งมากขึ นอยา่งต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมรวม 127 คน แบ่งเป็นนักศึกษาไทย 95 คน และ
นักศึกษาอาเซียน 32 คนโดยกิจกรรมภายในงาน 
ประกอบดว้ยการแข่งขันมากมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อในการแข่งขัน ได้แก ่การแข่งขันแนะน ามหาวิทยาลยัฯ 
การแข่งขันตอบปญัหาอาเซียน การแข่งขันเต้น Cover 
dance & B-Boy การแข่งขัน KPRU Hollywood 
English Game นอกจากนี ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ อาท ิแฟชั่นโชว์ชุดโอทอปจังหวัดก าแพงเพชร 
การแสดงนานาชาตจิากนกัศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร และการบรรเลงสากล Folk song 
เพราะๆ จากนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

นอกจากนี  ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณภาคภูมิ พิน
เมืองทอง ติวเตอร์คนก าแพงเพชรจาก  the Witconcept  
มาบรรยายให้ความรู้แก่น้องๆ ในหวัข้อ "ท าอยา่งไรให้เก่ง
ภาษาอังกฤษ" และการบรรยายพิเศษเรื่อง "การสร้างงาน
ด้วยตนเอง: Smart Content by using English" โดย 
คุณศศิพงษ์ บุญยงค์ ผู้จัดการ หนว่ยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 
จัดกิจกรรม ASEAN Leadership 7-10 กุมภาพันธ ์

2563  ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีผู้เข้ารว่มกิจกรรมรวม 110 คนจาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ ดังนี   

1. มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ประเทศไทย 
2. มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ ประเทศไทย 
3. มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย ประเทศไทย 
4. มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ ประเทศไทย 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ประเทศไทย  
6. Dagon University ประเทศเมียนมา  
7. Provincial Teacher Training College ประเทศ

กัมพูชา 
8. University of Foreign Languages Yangon 

ประเทศเมียนมา 
9. Universiti Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย 

KPRU Hollywood English Game จ านวน 
12 รางวัล 

2. นักศึกษามีความกล้าและมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษมากขึ น  

3. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการใช้และการ
เรียนภาษาอังกฤษมากขึ น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เกิดเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการ

จ านวน 9 เครือข่าย โดยแบ่งเป็นเครือข่ายใน
ประเทศจ านวน 4 เครือขา่ย และเครือขา่ยใน
ภูมิภาคอาเซียนจ านวน 5 เครือข่าย  

2. เกิดเครือข่ายเยาวชนอาเซียนจ านวน 9 
เครือข่ายจากสถาบันการศึกษาจ านวน 9 แห่ง 

3. เกิดเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงาน
ในท้องถิ่น จ านวน 3 หนว่ยงาน ได้แก่ จงัหวัด
ก าแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร และเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  
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4. เยาวชน  ASEAN Young 

Leaders เข้าเยี่ยมคารวะทูต
อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เพื่อเรียนรู้ระเบียบพธิีการทางการทูต 

ขั นตอนการเข้าเยีย่มคารวะทูตและผู้แทน
ประเทศของต่างประเทศ  

2. เพื่อรับฟังการบรรยายเกีย่วกบับทบาท
ประธานอาเซียนของเวียดนาม เป้าหมาย
และวิสัยทัศน์การพัฒนาอาเซียน  

3. เยาวชนทุกคนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
ของตนเองในการถามค าถาม การสนทนากับ
ผู้บริหารสถานทูต การแลกเปลีย่นความคิด
ระหว่างเยาวชนกบัผู้บริหาร การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างเยาวชนดว้ยกัน  

4. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง และการต่อยอดเพือ่
พัฒนาเยาวชนในสถาบันการศึกษาของ
ตนเองต่อไป 

 

ส าหรับกิจกรรม ASEAN Leadership 2020 ประกอบ
ไปด้วย การบรรยายพิเศษ หวัข้อ “ASEAN Youth in 
the 21st Century Skill” โดยคุณสุดปฐพี เวียงสี 
วิทยากรมากความสามารถและเน้นทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเรียนรู้ความเป็นไทย กิจกรรม 
Volunteer Project โดยในปีนี เป็นการจัดท า VDO 
แนะน าอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรในหลากหลาย
ภาษาแบบสร้างสรรค์ตามแนวทางของเยาวชนอาเซียน 
และส่งมอบแก่จังหวัดก าแพงเพชรเพื่อใช้เผยแพร่อุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรต่อไป นอกจากนี  ยังมีกิจกรรม
ที่สร้างความรักความสามัคคีแก่เยาวชนด้วยกัน อาท ิ
ASEAN Rally Activity การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างเยาวชนอาเซียนด้วยกัน รวมถึงการน าเสนอความ
คิดเห็นของเยาวชนอาเซียนในประเด็น “Leadership in 
the Future” ซ่ึงกิจกรรมทั งหมดมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีภาวะผู้น าที่สูงขึ น กล้าแสดงออกในแนวทางที่
ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน
ร่วมกัน ที่ส าคัญ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบน
ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน 

 
ผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชรน าคณะ

เยาวชน  ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะทูต
เวียดนาม ประจ าประเทศไทย ณ สถานทูตเวียดนาม
ประจ าประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยเยาวชน ASEAN 
Young Leaders ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาท
ประธานอาเซียนของเวียดนาม เป้าหมายและวิสยัทัศน์การ
พัฒนาอาเซียน ที่ส าคัญเยาวชนทุกคนได้ใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษของตนเองในการถามค าถาม การสนทนากับ
ผู้บริหารสถานทูต การแลกเปลีย่นความคิดระหว่างเยาวชน
กับผู้บริหาร การแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ระหว่างเยาวชน
ด้วยกัน ท าให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง และการต่อยอดเพื่อพัฒนาเยาวชนใน
สถาบันการศึกษาของตนเองต่อไป โดยเฉพาะการพัฒนา
ตนเองสู่ความเป็นสากล ทั งวิธีคิด มุมมอง และทัศนคติ 
ความเข้าใจต่อผู้อื่นและประเทศอื่นมากขึ น มองเห็น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เยาวชน ASEAN Young Leaders 

จ านวน 33 คน     ได้เรียนรู้ระเบียบพิธกีาร
ทางการทูต การเข้าเยี่ยมคารวะทูตและผู้แทน
ประเทศของต่างประเทศ และข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศเวียดนามจากเจ้าของประเทศโดยตรง 
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5. กิจกรรม KPRU Smart 

Boy & Girl 
 
 
 
 
 
 
 
6. ชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็ง

สู่สากล ไปด้วยกัน 

 
 
 
1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การพูด และ

การท างานสู่สากลที่ smart  
2. เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็น KPRU 

Smart Boy & Girl 2020 
 
 
 
 
 
1. เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งสู่สากลผ่านการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ กับผู้น าชุมชน 
อาสมัครหมู่บ้าน และชาวบ้านในชุมชนต่างๆ 
2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมกันพฒันา
ชุมชนไปในแนวทางที่เป็นความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง  

3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเรื่องเล่าชุมชน
ไปยังเครือข่ายในต่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสมและถกูต้องด้วยชุมชนเอง  

ศักยภาพที่ตนเองมีและพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

 
งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกจิกรรม KPRU Smart Boy & 

Girl 2020 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร. ปาจรยี์ ผลประเสร็ฐ รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิด
กิจกรรม ณ หอ้งกาสะลอง หอประชุมทปีังกรรัศมีโชติ โดย
มีนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (จนี) เข้าร่วม จ านวน 
120 คน ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

 
งานวิเทศสัมพันธ์และกจิการอาเซียน ไดจ้ัดกิจกรรม

ชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็งสู่สากล ไปดว้ยกัน (Global 
Thai Community Sharing, Stronger Together)  ใน
วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยการบูรณาการความร่วมมือระหวา่ง
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร และหน่วยงานฝ่าย
ปกครองและท้องถิ่นต าบลคลองลานพฒันา ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านและหนว่ยงานทอ้งถิ่นในเทศบาลต าบลคลอง
ลานพัฒนา โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งสู่
สากลผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 35 คนกับผู้น าชุมชน 
อาสมัครหมู่บ้าน และชาวบ้านในชุมชนต่างๆ จ านวน 200 
คน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมกันพฒันาชุมชนไปใน
แนวทางที่เป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลและเร่ืองเล่าชุมชนไปยัง
เครอืข่ายในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องด้วย
ชุมชนเอง  

โดยชุมชนในเขตเทศบาลต าบลคลองลานพัฒนาเป็น
ชุมชนที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมชนเผ่าที่โดดเด่น 
และสถานที่ท่องเท่ียวที่ส าคัญหลายแห่ง รวมถึงเรื่องเล่า
ชุมชนที่น่าสนใจ ส าหรับการจัดกิจกรรมครั งนี มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรวมทั งสิ น 200 คน ประกอบดว้ยก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาจารย์และนกัศึกษา ผู้น าชมุชน ปราชญ์

 
 
 
1. นักศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็น KPRU 

Smart Boy & Girl 2020 จ านวน 34 คน โดย
แบ่งเป็นนักศึกษาไทย จ านวน 19  คน และ
เป็นนักศึกษาต่างชาต ิ(จีน) จ านวน 15 คน  

 
 
 
 
 
1. เกิดนวัตกรรม “เร่ืองเล่าของชุมชน สู่

ความเข้มแข็งของสังคม” จ านวน 11 เร่ือง 
และเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ อาทิ 
Website, You Tube, Line และ Facebook 

2. ชุมชน จ านวน 21 ชุมชนในต าบลคลอง
ลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน ได้รับการบริการ
วิชาการสู่สากล 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ชาวบ้าน อาสาสมัครหมู่บ้าน และชาวบา้นจาก 21 ชุมชน 
โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาท ิการบรรยายเร่ือง “ความส าคัญ
ของการสร้างความสัมพันธ์กับตา่งประเทศ” การน าเสนอ
และแลกเปลี่ยน Model: “ชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็งไป
ด้วยกัน” กิจกรรมเรียนรู้อาเซียน กจิกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสื่อส าหรับเผยแพร่ขอ้มูลชุมชนสู่สากล 
ได้แก่การจัดท า Mini local guides towards 
internationalization และการจัดท า International 
แพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการขายสินค้าชุมชนออนไลน์สู่
สากล กจิกรรมบรรยายการดูแลสุขภาพตนเองเบื องต้น 
และการถา่ยท าวีดีโอ “เร่ืองเล่าของชุมชน สู่ความเข้มแข็ง
ของสังคม” และเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ อาทิ 
Website, You Tube, Line และ Facebook ทั งนี  งาน
วิเทศสัมพันธ์ฯ จะได้ด าเนินการแปลเปน็ภาษาอังกฤษเพื่อ
เผยแพร่ผ่านเครือข่ายในต่างประเทศต่อไป 
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ตารางที่ 4 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2563 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
B1 ส่งเสริมการวิจัย

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
(สถาบันวิจยัและ
พัฒนา)                                            

จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก ชุมชนท้องถิ่นหรือสังคม ขาด
แนวทางในการแก้ปัญหาภายใน
ชุมชนท้องถิ่น ที่เป็นจัดท าอย่างเป็น
ระบบและมีหลกัการพัฒนาที่
เหมาะสม จึงได้มีการจัดสรรทุนให้
นักวิจยัแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
หรือสังคม 

1. นักวิจยัเสนอโครงการที่น าไปพัฒนาชมุชน
หรือท้องถิ่น ในเดือน 

2. ประกาศรายชือ่ผู้ได้รับทุนวิจัยและจดัท า
สัญญารับทุน ในเดือน มี.ค. 2563 

3. นักวิจยัด าเนินงานวิจยั และรายงาน
ความก้าวหนา้รวมทั งปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างาน เดือน ส.ค. 2563 

4. นักวิจยัติดตามผลกระทบที่เกิดจากงานที่
พัฒนา ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 

มีผลการด าเนินการวจิัยสามารถน าไปใช้
ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น ได้ จ านวน 39 เร่ือง โดยแบ่งเป็น 

- คณะครุศาสตร์ 7 เร่ือง 
- คณะวิทยาการจัดการ 4 เร่ือง 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 

เร่ือง  
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี13 เรื่อง  
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 เร่ือง  
แบ่งตามพื นที่ ได้เป็น 
- จ.ก าแพงเพชร 35 เร่ือง 
- จ.ตาก 4 เร่ือง 
แบ่งตามประเภท ได้เป็น 
- นวัตกรรม จ านวน 33 เร่ือง 
- ผลิตภัณฑ์ จ านวน 6 เร่ือง 
โดยมีทั งประเด็นด้านการศึกษา การพัฒนา

คุณภาพชีวิต การพัฒนาวัสดุจากสิ่งเหลือใช้ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

(โดยมีรายชื่อผลงาน ดังตารางที่ 26) 

โครงการพัฒนา 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา/การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
B2 ส่งเสริมการน า

ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ การตีพิมพ์
เผยแพร่ และการขึ น
ทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา (สถาบันวจิัย
และพัฒนา) 

จังหวัดก าแพงเพชร งานวิจัยทีพ่ัฒนามีการเผยแพร่
ในวงแคบ ไม่ต่อยอดให้เกิดการ
สร้างเครือข่ายการวจิัยในวงกว้าง
ระดับชาติหรือนานาชาติ สาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากผลงานวิจยัและ
อุปสรรคทางด้านภาษา 

1. รับสมัครบทความที่ประสงค์จะตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เดือน มิถุนายน 2563 

2. ประกาศผลการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
ระดับนานาชาต ิเดือน กรกฎาคม 2563  

3. นักวิจยัส่งบทความต้นฉบบัส าหรับเผยแพร่
ในวารสารนานาชาติ เดือน สิงหาคม 2563 

นอกจากนี  ยังจัดสรรรางวัลให้กับนักวิจยัที่มี
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ 
ระดับสูง จ านวน 1 เร่ือง เดือนสิงหาคม 2563 

1. มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
นานาชาติ ระดับสูง จ านวน 1 เร่ือง 

2. มีผลงานวิจัยที่สามารถน าไปตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาต ิจ านวน 6 เร่ือง 

(โดยมีรายชื่อผลงาน ดังตารางที่ 27) 

โครงการวิจัย 
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ตารางที่ 5 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ประจ าปี 2563 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
C1 ออมสิน

ยุวพัฒน์ รกัษ์ถิ่น 
    โครงการ

พัฒนา 
1) ผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากเส่ือ
กก 

ม.1 ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม  
จ.ก าแพงเพชร 

1. ยังไม่มีแบรนด์เป็นของตนเอง 
2. รูปแบบผลิตภัณฑ์ขาดความหลากหลาย 

และความน่าดึงดูดใจผู้ซื อ 
3. ขาดช่องทางการตลาด และสื่อโซเชียลมีเดีย

ในการโปรโมตสินค้า 
4. ผลิตภัณฑ์ขาดความคุ้มทุนในการจ าหน่าย

ท าให้ยังรวมกลุ่มชุมชนได้ไม่เหนียวแน่นพอ 
5. ขนาดหน่วยงานสนับสนุนชุมชน 

1. พัฒนาแบรนด์เป็นของตนเองให้กับกลุ่มชุมชน 
2. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และมี

ความน่าดึงดูดใจผู้ซื อ 
3. ส่งเสริมช่องทางการตลาด และสื่อโซเชียลมีเดียในการ

โปรโมตสินค้า 
4. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้คุ้มทุนในการจ าหน่าย ให้ชุมชน

สามมารถรวมกลุ่มกลุ่มกันผลิตในจ านวนมากได้ 
5. น านักศึกษาและทีมวิชาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ไปส่งเสริมกลุ่มชุมชน 

โครงการนี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ธนาคารออมสิน จ านวน 1,000,000 บาท โดย
ในปี พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการส่งข้อเสนอ
โครงการ และได้รับการอนุมัต ิและได้รับการ
จัดสรรเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจะ
เร่ิมด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 สิ นสุด 30 
มิถุนายน 2564 

โครงการ
พัฒนา 

2) โฮมสเตย์
บ้านมอทะ 

ม.3 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.
ตาก 

1. รูปแบบการประกอบการโฮมสเตยย์ังไม่เป็น
ที่เป็นมาตรฐาน 

2. ขาดเส้นทางการท่องเท่ียวที่มีความโดดเด่น 
ทั งๆ ที่ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ ์

3. ขาดช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ 

1. สร้างความเข้าใจ สร้างองค์กรการท างานด้านการ
ท่องเที่ยวตามระบบการจัดการโฮมสเตย์ 

2. พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวในมิติต่างๆ 
3. พัฒนาช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

โครงการ
พัฒนา 

3) น  าพริกท่า
ช้าง 

ม.4 ต.คลองน  าไหล อ.คลอง
ลาน จ. ก าแพงเพชร 

1. ด้านการจัดการทางกลุ่มยังมีปัญหาในการ
บริหารจัดการ เช่น การจัดการด้านบุคลากร เป็น
ต้น 

2. ด้านบัญชีและการเงินทางกลุ่มยังไม่มีการ
บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการจัดท า
งบประมาณที่สามารถท าให้ทราบวา่ในกลุ่มมี
ก าไรหรือขาดทุน 

3. ด้านการตลาดทางกลุ่มยังไม่มีช่องทางการ
จัดจ าหนา่ยที่ใช้เทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการ
จ าหน่ายสินค้า และช่องทางอื่นๆ ที่สามารถจะ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ 

 

1. บริหารจัดการให้เป็นเป็นระบบ โดยการให้ความรู้ การ
อบรม และมีผู้เชี่ยวชาญในการให้ประสบการณ์จริงในการ
น าไปปฏิบัต ิ

2. ให้ความรู้ในเร่ืองของการจัดท าบันทกึรายรับรายจ่าย 
และฝึกให้ปฏิบัติให้ถูกตอ้ง รวมทั งการให้ความรู้ในกเร่ืองการ
จัดท าต้นทุนขาย งบประมาณเพื่อให้ทราบว่ามกี าไรหรือ
ขาดทุน 

3. อบรมให้ความรู้กับชอ่งทางการจัดจ าหน่ายโดยการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจบุัน และฝกึปฏิบัติในแต่ละ
ช่องทางที่เหมาะสมกับทางกลุ่ม 

 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

4. ด้านผลิตภัณฑ์ทางกลุ่มต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นบรรจภุัณฑ์ ตรา
สัญญาลักษณ์ เป็นต้น 

4. พัฒนาในเรื่องของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และความ
ทันสมัยของบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ดึงดูดใจให้กับลูกค้า 

  
4) ผลิตภัณฑ์

อาหารจาก
มะม่วงหาว
มะนาวโห ่

ม.13 ต.หนองหลวง อ.ลาน
กระบือ จ.ก าแพงเพชร 

ยังไม่มี่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมะม่วง
หาวมะนาวโห่ เช่น มะม่วงหาวมะนาวโห่แช่เย็น 
มะม่วงหาวมะนาวโหอ่บแห้ง มะม่วงหาวมะนาว
โห่ดอง มะมว่งหาวมะนาวโห่แชอ่ิ่ม แยมมะม่วง
หาวมะนาวโห่ น  ามะมว่งหาวมะนาวโห่เข้มข้น น  า
มะม่วงหาวมะนาวโหพ่ร้อมดื่ม เป็นต้น 

1. ส ารวจความตลาดของผลิตภัณฑ์มะมว่งหาวมะนาวโห่  
2. ส ารวจความพร้อมของผู้ผลิต 
3. การบริหารจัดการวัตถุดบิ การจัดการระบบการผลิต

ผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห ่ 
4. การหาบรรจภุัณฑ์ที่เหมาะสมกบัผลิตภัณฑ์ และหาแนว

ทางการขอมาตรฐานอาหาร  

โครงการ
พัฒนา 

5) โฮมสเตย์
คลองน  าไหล 

ม.16 ต.คลองน  าไหล  อ.
คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

1. ขาดบุคลากรและแนวทางในการพัฒนาเพื่อ
บริหารจัดการกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนดา้นโฮมส
เตย์ 

2. ขาดโฮมสเตย์ที่ตอบสนองต่อการท่องเท่ียว
ที่มีความโดดเด่นทั ง ๆ ที่ชุมชนมีศักยภาพในการ
ผลิตสินค้าทางการท่องเท่ียว 

3. ขาดช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ 

1. สร้างความเข้าใจ สร้างกระบวนการท างานด้านการ
ท่องเที่ยว โดยชุมชน ในด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์ 

2. ดึงศักยภาพทรัพยากรทางการท่องเท่ียวในมิติต่าง ๆ 
และท าให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน 

3. พัฒนาช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 
 

โครงการ
พัฒนา 

6) การ
ท่องเที่ยวชุมชน
บ้านนครชุม 

ม.4 ต.นครชุม อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร 

1. มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตและ
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวของบ้านนครชุมลด
น้อยลง 

 

1. ด้านการประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียว  
   - ออกแบบและอพัเดทข้อมูลแผนที่ จดุเช็คอินและ

เส้นทางการท่องเท่ียวบ้านนครชุมและจดุอื่นที่ส าคัญใกล้เคียง 
   - พัฒนาแอพพลิเคชัน  แผนที่จุดเช็คอินและเส้นทาง

การท่องเท่ียว โดยปอ้นข้อมูลที่ส าคัญของแต่ละจุดลงไปบน
แอพพลิเคชั่นด้วยข้อมูลภาพ เสียง และตัวอักษร ทั ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

   - จัดท าแพคเกจทวัร์และจัดโปรโมชั่นทัวร์ 1 วัน ทัวร์ 1 
คืน 2 วัน เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของชุมชนให้รู้จกั
อย่างกว้างขวาง  

โครงการ
พัฒนา 

2. การเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับประวัติอัน
ยาวนาน ประเพณ ีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของบ้าน
นครชุมนั นยังไม่กว้างขวางมากพอ ปราชญ์
ชาวบ้านสว่นใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และมจี านวนไม่
มาก คนรุ่นใหม่ขาดความตระหนกัต่อการอนุรักษ์
รักษาและเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมาของบรรพ
บุรุษอาหารพื นบ้าน และขนมไทยพื นบ้านได้มีการ

2. ด้านการสืบทอดและเผยแพร่ขอ้มูล ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวถิีชวีิตของคนนครชุม 

   - ท าวีดีโอสองภาษาเพื่อเผยแพร่ข้อมลูประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวถิีชวีิตของคนนครชุมให้
เป็นที่รู้จักอยา่งกว้างขวางลงบนเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดีย
ต่างๆ อาทิ Facebook Youtube 

   - ส่งเสริมพื นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การท าอาหารพื นบ้าน
โดยการเปิดให้เข้าชมวิธกีารท าและร่วมการสาธิตวิธกีารท า 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

สูญหายไปเนื่องจากไม่มีลูกหลานมาสืบต่อและ
เล็งเห็นถึงความส าคัญของอาหารและขนมไทย 

3. ประเพณีและการแสดงพื นบา้นของบา้น
นครชุมได้มีการสูญหายไปในบางส่วน เนื่องจาก
คนรุ่นใหม่ขาดความตระหนักถึงเอกลักษณ์อันดี
งานของประเพณีและการแสดงพื นบา้นของบ้าน
นครชุม 

3. ด้านการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีการละเล่นและ
การฟ้อนร า และการแสดงของบรรพบุรษุ 

   - ท าวีดีโอสองภาษาเพื่อเผยแพร่ข้อมลูประเพณีและการ
แสดงพื นบ้านของบ้านนครชุม 

   - จัดกิจกรรมสร้างการตระหนกัรับรู้ให้มีความรู้สึก
ภาคภูมิใจ รักและหวงแหนภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของ
บรรพบุรุษ รวมถึงสามารถเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้อื่นได้ เช่น 
สอนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประเพณีการแสดงพื นบ้าน 
และฝึกท่าร่ายร าและการแสดง 

   - ส่งเสริมให้มีการแสดงพื นบ้านตามโอกาสและวาระ
ต่างๆ เช่น งานนบพระเล่นเพลง งานเพญ็เดือนสาม ตลาด
ย้อนยุคนครชุม ฯลฯ 

 

4. การเดินทางมาเยี่ยมเยยีนหรือทอ่งเที่ยว
บ้านนครชุมยังประสบปัญหาไม่ว่าจะเปน็ แผนที่
การท่องเท่ียวไม่ทันสมัย คู่มือการท่องเที่ยวยังไม่
เพียงพอและไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ผู้น า
ในการน าเที่ยวหรือไกด์ท้องถิ่น เนื่องจากชาวบา้น
บางส่วนมีหน้าทีห่ลักในการประกอบอาชีพ จึง
ขาดแคลนผู้น าเท่ียวชมในสถานที่ต่าง ๆ ในเวลาที่
มีนักท่องเที่ยวต้องการมาเยี่ยมชม โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยว Bag pack หรือขาจร 

4. ด้านข้อมูลและการเดินทางมายังพื นที่ 
   - ท าแผนที่ขนาดใหญอ่ย่างน้อย 2 จุด ได้แก่บริเวณ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร และบริเวณตลาดย้อนยุคนครชุม หรือ
ในวัดพระบรมธาต ุ

   - จัดท าคู่มือนักท่องเที่ยวขนาดพกพาและแอพพลิเคชั่น
คู่มือนักท่องเที่ยว เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

   - ประสานรถรับจ้างท้องถิ่น เช่น สามล้อเครื่อง รถราง
ไฟฟ้า รวมถึงแจ้งเบอร์โทรติดต่อไว้ในคู่มือนักท่องเที่ยว 

 

7) เกาะแพะ
เกาะแกะ 

ม.3 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง  
จ.ก าแพงเพชร 

ชุมชนตลาดน  าเกาะแพะเกาะ ต.ท่าพุทรา อ.
คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร  เป็นหมูบ่้านหนึ่งในเขต
การปกครองของเทศบาลท่าพุทรา ที่มีการส่ง
ชุมชนให้เกิดรายได้จากการรวมตวัของสมาชิกที่
สนใจร่วมในการสร้างตลาดน  าขึ นมา แตก่าร
ด าเนินการดังกล่าวยังขาดระบบการบรหิาร
จัดการตลาดให้เป็นระบบและมีนักทอ่งเที่ยวมา
เยี่ยมชมอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไป 

1. ท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย เช่น แผ่นป้าย แผ่น
พับ สื่อ Social ให้เป็นที่รู้จกัในวงกวา้งอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้นักท่องเที่ยวมาเท่ียวเพิ่มขึ น 

2. อรบรมมัคคุเทศก์น้อยของชุมชนเพื่อให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี
ให้กับนักท่องเที่ยวและนกัท่องเที่ยวประทับใจ รวมทั งอ านวย
ความสะดวกให้นักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว 

3.พัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมแพะท าสบู ่โลชั่น และครีม
อาบน  า           

4. ท าตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการปลดปล่อย

คาร์บอนฟุตฟริ๊น (carbon footprint)และการค านวณที่เกิด
จากกจิกรรมค้าขาย ใหก้ับพอ่ค้าแม่ค้าในตลาด  

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
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ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

- การวางแผนบริหารจัดการตลาดโดยใช้หลักการ 
Low carbon ได้แก่ การจัดการภาชนะใส่อาหาร การจัดการ
ที่จอดรถ ขยะ/ของเสียที่เกิดจากตลาด 

- การประชาสัมพันธ์ เน้นด้านการลดการปลดปล่อย
คาร์บอนฟุตฟริ๊น (carbon footprint)  เพื่อให้ผู้บริโภค
เข้าใจหลักการของตลาดน  าเกาะแพเกาะแกะ 

5. การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามในบริเวณท่าน  า  
C2 การบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการ 
 
 
 

นายสุรินทร์ พิชยั ผลิตภัณฑ์
มันส าปะหลังทอดกรอบ 

1. ด้านฉลากและบรรจุภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ยัง
ขาดฉลากสินค้า ข้อควรระวังและขอ้ควรบริโภค 
น  าหนัก ปริมาณ รวมถึงบรรจภุัณฑ์เป็นแบบถุง
ซิปล็อคท าให้ประสบปัญหาที่ไม่สามารถเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ได้ไม่นาน 

2. ด้านกระบวนการผลิต : มันส าปะหลงัที่
น ามาผ่านกระบวนการทอดไม่มีสีสันที่น่า
รับประทานและไม่สามารถควบคุมสีและอุณหภูมิ
ได้ตามความเหมาะสม 

1. ให้ค าออกแบบตราสินค้าและแนะน าบรรจุภัณฑ์ที่มี
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ ในวันที ่19 
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ส านักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 1 คน 

2. ด าเนินการปรึกษาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต
เครื่องทอดมันส าปะหลัง ในวันที่ 20 กนัยายน พ.ศ.2562 ณ 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3 ซึ่งมผีู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 2 คน 

1. ด าเนินการออกแบบฉลากสินค้าที่ถกูต้อง
ให้ผู้ประกอบการ 

2. บรรจุภัณฑ์จ านวน 2 ขนาด 
 
 
 
 
1. ทดลองทอดมันส าปะหลังโดยใช้เครื่อง

อัตโนมัติ ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่น่ารับประทาน 
และควบคุมการผลิตได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

2. การประเมินผลด้านรายได้ของ
ผู้ประกอบการ พบว่า รายได้พัฒนาเท่ากับ 
6,000 บาทต่อเดือน และรายได้หลังการพัฒนา
เท่ากับ 20,000 บาทต่อเดือน 

โครงการ
พัฒนา 

 นายสุรชัย อยู่สุ่ม 
กาแฟสมุนไพร 

1. ด้านตราสินค้า : ผู้ประกอบการเป็น
นักศึกษาที่เริ่มต้นประกอบธุรกจิ จึงยังไม่มีตรา
สินค้าเป็นของตนเอง 

2. ด้านการตลาดช่องทางการจัดจ าหน่าย : 
ผู้ประกอบการยังไม่มีช่องทางการตลาด ไม่มี
แหล่งที่จะกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค 

 

1. ให้ค าออกแบบตราสินค้าใหก้ับผลิตภณัฑ์ผู้ประกอบการ
ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ส านกังานหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกจิ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ซ่ึงมผีู้เข้าร่วม
กิจกรรม ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 1 คน 

2. ด าเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจการสร้างช่องทาง ทาง
การตลาด การสร้างเพจเพื่อท าการตลาดออนไลน์ ในวันที่ 12 
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ส านักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 1 คน 

1. ได้ตราสินค้าที่พัฒนา จ านวน 1 ตรา 
 
 
 
 
 
1. ผู้ประกอบการมีช่องทางในการกระจาย

สินค้าเพิ่มขึ น จ านวน 5 แหล่ง 
2. ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ นจากเดิม 

50% 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

 นางมาติกา ศรีวรรณะ 
น  าอ้อยคั นสด 

1. ด้านแรงงาน : ผู้ประกอบการขาดแรงงาน
ในการออกตลาด เนื่องจากเป็นการด าเนินการ
ธุรกิจในแบบธุรกิจครอบครัว 

2. ด้านแหล่งทุนสนับสนุน : ผู้ประกอบ
ต้องการเข้าถึงแหล่งทุนในการต่อยอดธรุกิจ 

1. จัดท าแผนธุรกจิในรูปแบบของแฟรนไชน์เพื่อลดต้นทุน
ในการจ้างแรงงานเพิ่มเติม ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 
ณ ส านักงานหนว่ยบ่มเพาะวิสาหกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกจิกรรม ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 2 คน 

2. ด าเนินการสร้างความรู้ความเขา้ใจการจัดท าแผนธุรกิจ
เพื่อเสนอไปยังแหล่งทุน ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ 
ส านักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกจิกรรม ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 2 คน 

1. มีจ านวนแฟรนไชน์เพิ่มขึ นจ านวน 5 ร้าน 
2. มีรายได้จากการส่งสินค้าในธุรกิจแฟรน

ไชน์เพิ่มมากขึ น 40% 
 
 
 
1. ผู้ประกอบการได้รับทุนสนับสนุนจาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ในการขยายธุรกิจจ านวนเงิน 2,000,000 บาท 

 

โครงการ
พัฒนา 

 นางลักษคณา รัตนวราหะ  
เซรั่มบ ารุงรอบดวงตา 
(ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง) 

1. ด้านการบริหารจัดการ : ผู้ประกอบการ
ต้องการจัดตั งบริษัทเพื่อเป็นช่องทางในการรับ
ผลิตผลิตภัณฑ์ (OEM), อุปกรณ์ในการผลิตไม่
เพียงพอ รวมถึงจ านวนแรงงานที่น้อยท าให้เกิด
ปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการ 

1. ให้ค าปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อด าเนินการขอ
จดทะเบียนจัดตั งบริษัท ในวันที ่22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
ณ ส านักงานหนว่ยบ่มเพาะวิสาหกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกจิกรรม ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 1 คน 

 
2. ให้ค าปรึกษาโดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาในการสร้าง

โปรแกรมการบริหารจัดการ ในวันที ่16 เมษายน พ.ศ.2563 
ณ ส านักงานหนว่ยบ่มเพาะวิสาหกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกจิกรรม ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 1 คน 
- ที่ปรึกษา จ านวน 1 คน 

1. ผู้ประกอบการได้รับการจดทะเบยีน
บริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ใน
ชื่อบริษัท จีแอนด์จี เนเชอรัลล์ เฮิร์บแอนด์คอส
เมติก จ ากัด 

 
 
 
1. ผู้ประกอบการมีโปรแกรมในการบริหาร

จัดการภายในร้าน รวมถึงการสต๊อคสินค้า 
2. ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ นจากเดิม 

50%  
 
 
 

โครงการ
พัฒนา 

 นางไสว แสงจันทร์  
ไอศกรีมน  าอ้อย 

1. ด้านสถานประกอบการ : เนื่องจาก
ผู้ประกอบการเริ่มต้นประกอบธุรกิจไอศกรีม
น  าอ้อยจากการเข้ารว่มโครงการจึงท าให้
ผู้ประกอบการไม่มีสถานที่ในการผลิตสนิค้า ใช้
การผลิตบริเวณบ้านในพื นที่โล่งๆ ไม่เหมาะสมกับ
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและไม่สามารถควบคุม
การผลิตได้ 

2. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ : จากการผลิต
สินค้าของผู้ประกอบการเองนั น ไม่ทราบถึง
กระบวนการหรือวิธีที่จะคงคุณภาพท าให้เนื อ

1. แนะน าและสรา้งความรู้ความเข้าใจในการจัดสรรพื นที่
ในการผลิต ในวันที่ 1 มถิุนายน พ.ศ.2563 ณ สถาน
ประกอบการอ าเภอขาณุวรลักษบุรี ซ่ึงมผีู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 2 คน 

2. ให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ในการพัฒนา
ปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 16 
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ผูป้ระกอบการปรับปรุงพื นที่ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ ให้เป็นสถานที่ในการผลิต ที่มีความ
ถูกต้องและถูกสขุลักษณะ 

2. ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าได้
ปริมาณมากขึ นจากเดิม 30% 

 
1. พัฒนาไอศกรีมให้มีเนื อสัมผัสที่ละเอียด 
2. ทดสอบรสชาติและคุณภาพของไอศกรีม

ให้มีความคงที่และสมดุลของรสชาติ 
 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

สัมผัสของผลิตภัณฑ์มีความละเอียด นา่
รับประทาน  

3. ด้านการออกแบบตราสินค้า : เนื่องจาก
ผู้ประกอบการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจใหม่จึงท า
ให้ผู้ประกอบการยังไม่มีตราสินค้า ไม่มกีารสร้าง
แบรนด์ของตนเอง 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 2 คน 
- ที่ปรึกษา จ านวน 1 คน  

3. ให้ค าออกแบบตราสินค้าให้กบัผลิตภณัฑ์ผู้ประกอบการ
ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ส านักงานหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ซ่ึงมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 1 คน 

 
 
 
 
1. ได้ตราสินค้าที่พัฒนา จ านวน 1 ตรา 
 
 

 นางวรัตทยา ศรชัย  
แชมพูข้าวหอมไรซ์เบอรี่ 
(ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง) 

1. ด้านสถานประกอบการ : ผู้ประกอบการเริ่ม
การผลิตสินค้าจากความชอบ ความสนใจและ
ด าเนินการผลิตภายในครัวเรือนจึงท าใหไ้ม่มี
สถานประกอบการทีอ่ านวยต่อการผลิต และไม่
ถูกต้องตามหลักเกณฑ ์

2. ด้านการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้า : ผู้ประกอบการด าเนินการผลิตสินค้า
ภายในครัวเรือน แต่ได้มีการด าเนินการออกแบบ
ตราสินค้าของตนเองที่ใช้ในการขายสินค้าแล้วนั น 
แต่เนื่องด้วยผู้ประกอบการต้องการขอรบัความ
คุ้มครองเพื่อป้องกันการถูกละเมิด 

3. ด้านการบริหารจัดการ : ด้วยผู้ประกอบการ
ด าเนินการผลิตสินค้าเอง โดยผลิตสินค้าไปเรื่อยๆ 
มีพื นที่ขายสินค้าจะน าไปขาย ท าให้สินค้าคงค้าง
จากการผลิต เกิดผลเสียต่อสินค้าและท าให้
ขาดทุน 

1. แนะน าและสรา้งความรู้ความเข้าใจในการจัดสรรพื นที่
ในการผลิต ด าเนินการจัดหาที่ปรึกษาดา้นการจดทะเบยีน
สถานประกอบการ ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ สถาน
ประกอบการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 1 คน 
- ที่ปรึกษา จ านวน 1 คน 

2. ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารการขอรบัความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 1 คน 

3. ให้ค าน า สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ภายใน การผลิตสินค้า รวมถึงการจัดท าบัญชีรายรับ – 
รายได้ให้กับผู้ประกอบการ ในวันที ่14 มกราคม พ.ศ.2563 
ณ ส านักงานหนว่ยบ่มเพาะวิสาหกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกจิกรรม ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผดิชอบโครงการ 1 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 1 คน 

 

1. ผู้ประกอบการปรับปรุงพื นที่ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ ให้เป็นสถานที่ในการผลิต ที่มีความ
ถูกต้องและถูกสขุลักษณะและอยู่ระหวา่งการ
ด าเนินการขอจดทะเบียนสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
1. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จ านวน 1

เครื่องหมาย 
 
 
 
 
1. ผู้ประกอบการสามารถจัดท าบัญช ี

รายรับ–รายจ่ายได้ สามารถค านวณต้นทุนการ
ผลิตและคิดก าไรจากการผลิตสินค้าได้ แสดงให้
เห็นถึงการด าเนินงานในรูปของตัวเงินที่ชัดเจน 
และสามารถตั งราคาสินค้าที่จากเดิมคิดเพียง
ต้นทุนที่ได้กลับมา โดยไม่ได้ค านึงถึงก าไรตาม
ความเหมาะสม  

2. ด าเนินการให้ความรู้ผู้ประกอบการในการ
ผลิตส้นค้าตามออเดอร์สินค้าที่ได้รับ ท าให้
ผู้ประกอบการไม่เกิดความเสียหายจากการ

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

ผลิตสินค้าเกินที่ตลาดต้องการ และท าให้
ผู้ประกอบการมีลูกค้าเพิ่มมากขึ นถึง 30% จาก
การส่งสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่ค้างสต๊อค 

 นายสุรชัย อยู่สุ่ม 
กาแฟสมุนไพร 

1. ด้านตราสินค้า : ผู้ประกอบการเป็น
นักศึกษาที่เริ่มต้นประกอบธุรกจิ จึงยังไม่มีตรา
สินค้าเป็นของตนเอง 

2. ด้านการตลาดช่องทางการจัดจ าหน่าย : 
ผู้ประกอบการยังไม่มีช่องทางการตลาด ไม่มี
แหล่งที่จะกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค 

 

1. ให้ค าออกแบบตราสินค้าให้กบัผลิตภณัฑ์ผู้ประกอบการ 
ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ส านกังานหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกจิ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ซ่ึงมผีู้เข้าร่วม
กิจกรรม ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 1 คน 

2. ด าเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจการสร้างช่องทาง ทาง
การตลาด การสร้างเพจเพื่อท าการตลาดออนไลน์ ในวันที่ 12 
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ส านักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 1 คน 

1. ได้ตราสินค้าที่พัฒนา จ านวน 1 ตรา 
 
 
 
 
 
1. ผู้ประกอบการมีช่องทางในการกระจาย

สินค้าเพิ่มขึ น จ านวน 5 แหล่ง 
2. ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ นจากเดิม 

50% 

โครงการ
พัฒนา 

 นางมาติกา ศรีวรรณะ 
น  าอ้อยคั นสด 

1. ด้านแรงงาน : ผู้ประกอบการขาดแรงงาน
ในการออกตลาด เนื่องจากเป็นการด าเนินการ
ธุรกิจในแบบธุรกิจครอบครัว 

2. ด้านแหล่งทุนสนับสนุน : ผู้ประกอบ
ต้องการเข้าถึงแหล่งทุนในการต่อยอดธรุกิจ 

1. จัดท าแผนธุรกจิในรูปแบบของแฟรนไชน์เพื่อลดต้นทุน
ในการจ้างแรงงานเพิ่มเติม ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 
ณ ส านักงานหนว่ยบ่มเพาะวิสาหกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกจิกรรม ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 2 คน 

2. ด าเนินการสร้างความรู้ความเขา้ใจการจัดท าแผนธุรกิจ
เพื่อเสนอไปยังแหล่งทุน ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ 
ส านักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกจิกรรม ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 2 คน 

1. มีจ านวนแฟรนไชน์เพิ่มขึ นจ านวน 5 ร้าน 
2. มีรายได้จากการส่งสินค้าในธุรกิจแฟรน

ไชน์เพิ่มมากขึ น 40% 
 
 
 
1. ผู้ประกอบการได้รับทุนสนับสนุนจาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ในการขยายธุรกิจจ านวนเงิน 2,000,000 บาท 

 

โครงการ
พัฒนา 

 นางลักษคณา รัตนวราหะ  
เซรั่มบ ารุงรอบดวงตา 
(ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง) 

1. ด้านการบริหารจัดการ : ผู้ประกอบการ
ต้องการจัดตั งบริษัทเพื่อเป็นช่องทางในการรับ
ผลิตผลิตภัณฑ์ (OEM), อุปกรณ์ในการผลิตไม่
เพียงพอ รวมถึงจ านวนแรงงานที่น้อยท าให้เกิด
ปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการ 

1. ให้ค าปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อด าเนินการขอ
จดทะเบียนจัดตั งบริษัท ในวันที ่22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
ณ ส านักงานหนว่ยบ่มเพาะวิสาหกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกจิกรรม ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 1 คน 

2. ให้ค าปรึกษาโดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาในการสร้าง
โปรแกรมการบริหารจัดการ ในวันที ่16 เมษายน พ.ศ.2563   

1. ผู้ประกอบการได้รับการจดทะเบยีน
บริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ใน
ชื่อบริษัท จีแอนด์จี เนเชอรัลล์ เฮิร์บแอนด์คอส
เมติก จ ากัด 

 
 
1. ผู้ประกอบการมีโปรแกรมในการบริหาร

จัดการภายในร้าน รวมถึงการสต๊อคสินค้า 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

ณ ส านักงานหนว่ยบ่มเพาะวิสาหกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกจิกรรม ประกอบดว้ย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 1 คน 
- ที่ปรึกษา จ านวน 1 คน 

2. ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ นจากเดิม 
50%  

 
 
 

C3 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์น  ามัน
นินต์ (แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
เศรษฐกิจฐาน
ราก) 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
น  ามันมิ นต์ หมู่ 21 ต าบล
ปางมะค่า อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
 

- ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 
- ฉลากผลิตภัณฑ์ไม่มีความสมบูรณ์จึงยงัไม่

สามารถขอขึ นทะเบียนได ้
- ยังขาดการท าการตลาดใหก้ับผลิตภัณฑ์ 

1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ ณ 
หมู่ 21 ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร ประกอบดว้ย ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนและนักเรียน จ านวน 30 คน 

2) กิจกรรมการศึกษาขอ้มูล และศักยภาพการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ณ หมู่ 21 ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณวุรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 
คน และกลุ่มเป้าหมายประชาชนจ านวน 10 คน 
ท าการศึกษาข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับความต้องการของกลุ่มวา่
มีความต้องการด้านใดบา้งโดยได้ข้อมูลดังนี  

1. มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
2. ฉลากผลิตภัณฑ์ 
3. ขนาดบรรจุภัณฑ์  
4. การตลาด 

3) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์  ณ หมู ่21 ต าบลปางมะค่า 
อ าเภอขาณุวรลักษบุร ีจังหวัดก าแพงเพชร ประกอบดว้ย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน และกลุ่มเปา้หมายประชาชน
จ านวน 10 คน และนกัศึกษาจ านวน 4 คน ได้ได้บรรจุภัณฑ์ 
2 แบบ  

4 ) ก ากับติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ ในวันที่ 1-2 
มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ 

1. ขวดบรรจุภัณฑ์แบบปริมาณ 10 
มิลลิลิตร และ ขวดบรรจภุัณฑ์แบบปริมาณ 5 
มิลลิลิตร และฉลากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตราฐาน
เพื่อขอขึ นทะเบยีนผลิตภัณฑ์ 

2. เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ในงานนิทรรศการ 
“ผลิตภัณฑ์ชุมชน คนก าแพง ตาก” ในงาน
มหกรรมงานวิจยัส่วนภูมภิาค ประจ าปี 2563  
ครั งที่ 8 

โครงการ
พัฒนา 

C4 พัฒนา
นวัตกรรมฉลุ
ลายเปลือกหอย
กาบในยุค 4.0 
ของกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน 
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์
ประดับมุกและ
แกะสลัก 
(OTOP) และน า

1. หมู่ที่ 5 ต.แม่นารี อ.
เมืองก าแพงเพชร จ.
ก าแพงเพชร และจังหวัด 

2. หมู่ที่ 7 ต.ท่าช้าง 
อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

     เกิดผลเสียด้านเวลาในการฉลุลายเปลือก
หอยกาบมีความช้า ผลผลิตต่อวันได้น้อยไม่ทันต่อ
ความต้องการจึงท าใหก้ารส่งชิ นงานไม่ทันต่อการ
สั่งซื อตามวันเวลาที่ก าหนด  

    จึงได้พัฒนาการพัฒนานวัตกรรมฉลลุาย
เปลือกหอยกาบในยุค 4.0 และน าผงจากการฉลุ
ลายเปลือกหอยไปเคลือบสุขภัณฑ์ทางเซรามิกส์ 
อนุรักษ์สร้างคุณค่า มีเอกลักษณ์ มีมูลค่าด้วย
เร่ืองราวเฉพาะตัว ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง แต่
ผลิตได้จ านวนน้อยชว่ยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ต.

1. กิจกรรมการศึกษาบริบทกลุ่มวิสากิจชุมชนกลุ่ม
เฟอร์นิเจอร์ประดับมุกและแกะสลกัจังหวัดก าแพงเพชร, 
อยุธยา วันที่ 29-30 เมษายน 63, 7-8 พฤษภาคม 63 ณ 
กลุ่มวิสากจิชุมชน ต.แม่นารี อ.เมืองก าแพงเพชร จ.
ก าแพงเพชรและ ต.ท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

กลุ่มเป้าหมาย สมาชกิกลุ่มวิสากจิชุมชน จ านวน.15 คน 
นักศึกษา....5..คน 

ผลผลิตที่ได้กิจกรรม 1 ทราบสภาพปัญหา
และความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ผลผลิตที่ได้กิจกรรม 2 ได้นวัตกรรมฉลุลาย
เปลือกหอยกาบเพื่อฉลุลายต่างๆ ได้ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก เช่น  
โต๊ะหมู่บูชา ตู้พระไตรปิฎก แจกัน เชิงเทียน 
บานหน้าตา่งประดับมุก บานประตูประดับมุก 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

ผลงานการฉลุ
ลายเปลือกหอย
ไปเคลือบ
สุขภัณฑ์ทาง
เซรามิกส์ ในเขต
จังหวัด
ก าแพงเพชรและ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธ
ยา (แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
เศรษฐกิจฐาน
ราก) 

แม่นารี อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชรและ 
ต.ท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

2. กิจกรรมการสร้างและหาประสิทธิภาพการท างานของ
นวัตกรรมฉลุลายเปลือกหอยกาบในยุค 4.0 วันที่ 15 -30 
พฤษภาคม 63 ณ หจก.สินสุราษฏร ์

3. กิจกรรมการศึกษาคุณสมบัติผงเปลือกหอยกาบในการ
เคลือบสุขภัณฑ์เซรามิกส์ วันที่ 1-15 มถิุนายน 63 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าพงเพชร 

4. กิจกรรมการทดลองใช้อัตราสว่นผสมผงเปลือกหอย
กาบ ปูน น  า ความร้อน ในการเคลือบสขุภัณฑ์เซรามิกส์ ใน
เขตก าแพงเพชร จังหวัดพระนครศรีอยธุยา วันที ่16-30 
มิถุนายน 63 ณ ห้องปฏบิัติการเซรามิกส์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร 

5. กิจกรรมการถา่ยทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมฉลุลาย
เปลือกหอยกาบในยุค 4.0 วันที ่1-30 กนัยายน 63 ณ กลุ่มวิ
สากิจชุมชน ต.แม่นารี อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร
และ ต.ท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หน่วยงานความร่วมมือ:หจก.สินสุราษฏร์, บริษัทชอคเทล 
จ ากัด 

 

 
 
ผลผลิตที่ได้กิจกรรม 3 ทราบคุณสมบัติผง

เปลือกหอยกาบในการเคลือบสุขภัณฑ์เซรา
มิกส์เพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ถาดรอง แจกัน 
กระถาง ตุ๊กตา 

 
ผลผลิตที่ได้กิจกรรม 4 
ได้สูตร/อัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยกาบ 

ปูน น  า ความร้อน ในการเคลือบสุขภัณฑ์เซรา
มิกส์ เช่น ถาดรอง แจกัน กระถาง  

ตุ๊กตา 

 
ผลผลิตที่ได้กิจกรรม 5 ได้ถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากนวัตกรรมฉลุลายเปลือกหอย ให้
กลุ่มชุมชน และผู้ที่สนใจ 

ผลลัพธ์ 
 1. ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม

วิสาหกจิชุมชนเป็นการเสริมสร้างให้คนใน
ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองน า
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

ทรัพยากรที่มีอยู่มาแปรรูปเป็นสินค้าเพือ่เพิ่ม
มูลค่า ไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์ 

2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ 
ได้รับความรู้ที่สามารถน าไปสู่การเพิ่มรายได้ มี
รายได้ที่เพิ่มขึ นร้อยละ 10 

3. นวัตกรรมฉลุลายเปลือกหอยกาบในยุค 
4.0 ได้รับการพัฒนามีประสิทธภิาพการท างาน
ที่ดีตรงตามความต้องการ จ านวน 2 นวตักรรม 

4. ได้ผลิตภัณฑ์ OTOP น าส่งขาย
ภายในประเทศหรือตา่งประเทศ 

คุณสุทธินพงษ์ คะชาชัย โทร.089-8566703 
https://www.youtube.com/watch?v=

OijJC_ADguQ 
C5 จ้างงาน

ประชาชนที่
ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์
การระบาดของ
โรคติดเชื อไวรัส
โคโรน่า 2019 
(COVID-19) 

1. พื นทีก่ารจ้างงานจังหวัด
ก าแพงเพชร  จ านวน 22 ต าบล 
ดังนี  

1. ต.นาบ่อค า อ.เมือง
ก าแพงเพชร 

2. ต.นครชุม อ.เมือง
ก าแพงเพชร 

3. ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง
ก าแพงเพชร 

4. ต.ท่าขนุราม อ.เมอืง
ก าแพงเพชร 

5. ต.นิคมทุ่งโพธิท์ะเล อ.
เมืองก าแพงเพชร 

6. ต.สระแกว้ อ.เมอืง
ก าแพงเพชร 

7. ต.หนองปลิง อ.เมือง
ก าแพงเพชร 

8. ต.คณฑี อ.เมอืง
ก าแพงเพชร 

9. ต.ทรงธรรม อ.เมือง
ก าแพงเพชร 

10. ต.คลองลานพัฒนา อ.
คลองลาน 

ปัจจุบันประเทศไทยและทัว่โลกมกีารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ท าให้ส่งผลกระทบกับภาวะ
เศรษฐกิจอย่างมาก บัณฑิตท่ีจบการศึกษาใหม่
และประชาชนถกูเลิกจ้างงานมีจ านวนสงูขึ น และ
เพื่อเป็นการรองรับผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ให้มีงานท าภายใต้ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชนที่มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายอยู่
แล้วด้วยองค์ความรู้ในศาสตราด้านต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยมอียู ่เพื่อลดผลกระทบกับผู้ว่างงาน
จากสถานการณ์ดังกล่าวให้เข้าถึงโอกาสการจ้าง
อีกทางหนึ่ง 

1. การจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
จ านวน 37 พื นที่ ๆ ละ 5 คน  รวมทั งสิ น 185 อัตราๆ ละ 
9,000 บาท ใน ของ 2 จังหวัด ตั งแต่ วนัที่ 15 พฤษภาคม 
2563 - 15 กันยายน 2563  

โดยมีภาระหน้าที ่ดังนี  
- ติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชน ประชาชน และ

หน่วยงานตา่งๆ ในพื นที ่
- ลงพื นที่ชุมชนเป้าหมาย เพือ่เก็บขอ้มลูตาม

แบบสอบถามระดับบุคคลและครอบครัว และแบบเก็บข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับพื นที่ 

- จัดท าแผนงานปฏิบัติงาน/โครงการร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษา ที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา หรือความต้องการของ
พื นที่ 

- วิเคราะห ์และสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจัดท าเป็นรายงาน
ข้อมูลชุมชนระดับครัวเรือน และการวางแผนพัฒนาเชิงพื นที่ 
และอินโฟกราฟฟิค (Infographic) เสนอต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  

1. บัณฑิตท่ีจบการศึกษาประชาชนทัว่ไปที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 มีรายได้เดือนละ 
9,000 บาท 

2. ผู้รับจ้างมีประสบการณ์ในการท างานและ
สามารถมีงานท าหลังจบโครงการ 

3. รายงานข้อมูลชุมชนระดับครัวเรือน 
จ านวน 37 ต าบล 

4. จ านวนโครงการที่ลงไปแก้ปัญหาในพื นที่
จากผลการส ารวจข้อมูล จ านวน 7 โครงการๆ 
ละ 20,000 บาท ในปีงบประมาณ 2563 นี  
ประกอบดว้ย 7 พื นที่ ได้แก่ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การปลูกผักปลอดสารพิษและการท าปุ๋ย
อินทรีย์ ณ พื นที ่ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2. โครงการยายสานหลานขาย 
(ผลิตภัณฑ์จักสาน) ณ พื นที่ ต าบลนาบอ่ค า 
เมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร โดย
คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการ
พัฒนา 

https://www.youtube.com/watch?v=OijJC_ADguQ
https://www.youtube.com/watch?v=OijJC_ADguQ
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

11. ต.โป่งน  ารอ้น อ.คลอง
ลาน 

12. ต.สักงาม อ.คลองลาน 
13. ต.คลองน  าไหล อ.คลอง

ลาน 
14. ต.ท่ามะเขอื อ.คลองขลุง 
15. ต.วังยาง อ.คลองขลุง 
16. ต.สลกบาตร อ.ขาณุวร

ลักษบุร ี
17. ต.ปางมะค่า อ.ขาณวุร

ลักษบุร ี
18. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี 
19. ต.หนองหลวง อ.ลาน

กระบอื 
20. ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัม

พีนคร 
21. ต.ปางตาไว อ.ปางศิลา

ทอง 
22. ต.ถ  ากระต่ายทอง อ.

พรานกระต่าย 
2. พื นทีก่ารจ้างงานจังหวัดตาก  
จ านวน 15 ต าบล ดังนี  

1. ต.วังหนิ อ.เมืองตาก 
2. ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมอืง

ตาก 
3. ต.นาโบสถ ์อ.วังเจ้า 
4. ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า 
5. ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก 
6. ต.ช่องแคบ อ.พบพระ 
7. ต.คีรีราษฎ ์อ.พบพระ 
8. ต.วังจนัทร์ อ.สามเงา 
9. ต.แมอุ่สุ อ.ท่าสองยาง 
10. ต.แมร่ะมาด อ.แม่ระมาด 
11. ต.พระธาตุ อ.แมร่ะมาด 
12. ต.แมก่าษา อ.แม่สอด 
13. ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่

สอด 
14. ต.แม่สอด อ.แมส่อด 
15. ต.แม่ตาว อ.แม่สอด 

3. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เส้นสาน
พลาสติก ณ พื นที่ บา้นโนนปอแดง ต าบลสลก
บาตร อ าเภอขาณวุรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4. โครงการส่งเสริมอาชีพประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์จากเปลือกขา้วโพด ณ พื นที่ 
ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร โดยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

5. โครงการพัฒนาการอบแห้งข้าว
เกรียบมะม่วงด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัต ิณ พื นที่ หมู่ 8 
ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. โครงการลดขยะ ลดมลพิษ ห่างไกล
โรค ณ พื นที่ ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร โดยคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

7. โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ณ พื นที่ ต าบล
ช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก โดย
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
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ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

C6 การพัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
อัจฉริยะเพือ่
เสริมการท า
เกษตรแบบ
แม่นย าและ
ส่งเสริมการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรของ
ศูนย์ถ่ายทอด
การเรียนรู้ทาง
การเกษตรใน
พื นที่เป้าหมาย 
11 อ าเภอ 
จังหวัด
ก าแพงเพชร 

พื นที่เป้าหมาย 11 อ าเภอ 
จังหวัดก าแพงเพชร ดังนี  

1. ศูนย์การเรียนรู้ผลิต
หน่อไม้ฝร่ังปลอดสารพิษ
เพื่อการส่งออก ต.ทรงธรรม 
อ.เมือง 

2. ศูนย์เรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ต าบลดอนแดง อ.
ขาณุวรลักษบุร ี

3. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลว้ยไข่ อ.
คลองขลุง 

4. ศูนย์วิสาหกิจชุมชน
ผลิตอาหารสินค้าเกษตร
ปลอดภัย บ้านขอนทองค า 
ต.ถ  ากระต่ายทอง อ.พราน
กระต่าย 

5. ศูนย์การเรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ ต.พานทอง อ.
ไทรงาม 

6. ศูนย์การเรียนรู้
วิสาหกจิชุมชนสวนเกษตร
พืชผักปลอดภยั หมู่ที่ 28 
บ้านคลองด้วน อ.คลองลาน 

7. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเครือข่าย
สมาชิกชุมชนวัดโพธิ ์บ้าน
ปลักไม้ด า หมู่ที่ 3 อ.ลาน
กระบือ 

8. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรต าบล อ.ทรายทอง
วัฒนา 

9. ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลอง

1. ด้านการใช้นวัตกรรมระบบแม่นย าในการ
การดูแลผลผลิตพืชอินทรีย์ พืชปลอดสารพิษ
เกี่ยวกบัระบบการให้น  า-ปุ๋ย แร่ธาตุ ความชื น 
แสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ทีจ่ะต้องมีการ
ควบคุมจากระบบอัจฉริยะ(อัตโนมัติ) ทีม่ี
ประสิทธิภาพไม่ดีพอ จึงท าให้เกิดปัญหาทางด้าน
ต้นทุนการเพาะปลกูพืชสูง ปริมาณผลผลิตไม่ได้
คุณภาพ และไม่สามารถตรวจคุณภาพของน  าและ
ดินได้ โดยกระบวนการเพาะปลูกพืชอินทรีย์ พืช
ปลอดสารพิษจะตอ้งมีการดูแลอย่างเหมาะสม มี
การควบคุมปัจจยัต่างๆจากการประยกุต์ใช้
นวัตกรรมให้ตรงตามความต้องการของพืช 

2. ด้านการใช้นวัตกรรมระบบแม่นย าในการ
ดูแลผลผลิตพืชอินทรีย์พืชปลอดสารพษิเกี่ยวกบั
ระบบหากมีการส่งเสริมของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการ
เกษตรและพืชพื นบา้นของศูนย์เรียนรู้ทางการ
เกษตรท่ีมีประสิทธิภาพดีเข้ามาเพิ่มเติมการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
เสริมความสามารถของเกษตรกรให้มีความ
แม่นย าเพิ่มผลผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและพืชทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีพต่างๆ 

3.ขาดการสร้างรายได้ในชุมชนจากการใช้
นวัตกรรมการดูแลและการแปรรูป 

 
 
 
 
 

1. กิจกรรมการลงพื นที่เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงพื นที่ 
2. กิจกรรมตามแผนงานที ่1. การพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีอัจฉรยิะเพื่อเสริมการท าเกษตรแบบแม่นย าและ
ส่งเสริม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของศูนย์
ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางการเกษตรในพื นที่เป้าหมาย 11 
อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร ในวันที่ 23-24, 30-31 
พฤษภาคม 63, 4, 6-7, 13-14, 20 มิถนุายน 63, 4 
กรกฎาคม 63 ณ ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางการเกษตรใน
พื นที่เป้าหมาย 11 อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่สมาชิกศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ทาง
การเกษตรในพื นที่เป้าหมาย 11 อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 264 คน 

3. กิจกรรมตามแผนงานที ่2 นวัตกรรมการจัดการน  า-ปุย๋
ให้พืชผลทางการเกษตรแบบควบคุมความชื น แร่ธาตุด้วย
ระบบอัจฉรยิะจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ของศูนย์การ
เรียนรู้ทางการเกษตร 11 อ าเภอ จังหวดัก าแพงเพชร  

3.1 การลงพื นที่เพื่อติดตั งนวัตกรรมการจัดการน  า-
ปุ๋ยให้พืชผลทางการเกษตรแบบควบคุมความชื น แรธ่าตุด้วย
ระบบอัจฉรยิะจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ ในวันที่ 15 -30 
พฤษภาคม 63 ณ ศูนย์ถา่ยทอดการเรียนรู้ทางการเกษตรใน
พื นที่เป้าหมาย 11 อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่สมาชิกศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ทาง
การเกษตรในพื นที่เป้าหมาย 11 อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร
จ านวน 264 คน 

3.2 การทดลองใช้งาน และปรับปรุงนวตักรรมการ
จัดการน  า-ปุ๋ยใหพ้ืชผลทางการเกษตรแบบควบคุมความชื น 
แร่ธาตุด้วยระบบอัจฉริยะจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์  ใน
ระหว่างการใช้งาน ในวันที่ 1-15 มิถุนายน 63 ณ ศูนย์
ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางการเกษตรในพื นที่เป้าหมาย 11 
อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่สมาชกิ
ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางการเกษตรในพื นที่เป้าหมาย 11 
อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 264 คน 

3.3 การลงพื นที่เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ในการใช้
นวัตกรรมการจัดการน  า-ปุ๋ยใหพ้ืชผลทางการเกษตรแบบ
ควบคุมความชื น แรธ่าตุด้วยระบบอัจฉริยะจากแหล่ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ในวันที ่15 -30 พฤษภาคม 63 ณ ศูนย์

ผลผลิต 
กิจกรรม 1 ได้พื นที่เป้าหมายถ่ายทอดการ

เรียนรู้ทางการเกษตรในพื นที่เป้าหมาย 11 
อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชรที่จะลงพื นที่จริง
และได้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการ
และพื นที่ในการใช้งานระบบการให้น  า-ปุ๋ย แร่
ธาตุ ความชื น แสงสวา่ง พลังงานแสงอาทิตย์
และนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปพืช
พื นบ้านเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ตาม
ความต้องการของชุมชนในกลุ่ม 

กิจกรรม 2 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพ
ปัญหาและความต้องการในเชิงลึกและได้มีการ
วางแผนการใช้งานระบบการให้น  า-ปุย๋ แร่ธาตุ 
ความชื น แสงสวา่ง พลังงานแสงอาทิตยแ์ละ
นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารแปรรูปพืช
พื นบ้านเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคโดย
ละเอียด 

 
 
โดยศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร 11 

อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชรได้รับนวัตกรรมการ
จัดการน  า-ปุ๋ยใหพ้ืชผลทางการเกษตรแบบ
ควบคุมความชื น แรธ่าตุด้วยระบบอัจฉริยะจาก
แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี  

1. ศูนย์การเรียนรู้ผลิตหน่อไม้ฝร่ังปลอด
สารพิษเพื่อการส่งออก ต.ทรงธรรม อ.เมือง 
ได้รับระบบดูแลน  าของหน่อไม้ฝร่ัง 

2. ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลดอน
แดง อ.ขาณุวรลักษบุรี ได้รับระบบดูแลน  าของ
แปลงผักปลอดสารพิษและสวนมะละกอ 

3. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
กล้วยไข่ อ.คลองขลุง ได้รับระบบน  าดูแลใน
แปลงกล้วยไข่แปลงใหญ่ 

โครงการ
พัฒนา 
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ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

พร้าว ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลา
ทอง 

10. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร กจิกรรม 
การเกษตรผสมผสานและ
พลังงานทางเลือกฯ ม.6 ต.
เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี 

11. ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ ต.ลานดอกไม้
ตก อ.โกสัมพีนคร 

ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางการเกษตรในพื นที่เป้าหมาย 11 
อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่สมาชกิ
ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางการเกษตรในพื นที่เป้าหมาย 11 
อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 264 คน 

4. กิจกรรมตามแผนงานที ่3. การส่งเสริมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการแปรรูปพืชพื นบ้านเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภค
บริโภคสู่การพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมในก าแพงเพชร 

4.1 การลงพื นที่เพื่อติดตั งนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การแปรรูปพืชพื นบ้านเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคฯ ในวันที่ 
1-15 มิถุนายน 63 ณ ศูนย์ถา่ยทอดการเรียนรู้ทาง
การเกษตรในพื นที่เป้าหมาย 11 อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่สมาชิกศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ทาง
การเกษตรในพื นที่เป้าหมาย 11 อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 264 คน 

4.2 การทดลองใช้งานและปรับปรุงชิ นงานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการแปรรูปพืชพื นบ้านเปน็ผลิตภัณฑ์อุปโภค
บริโภคฯ ในระหวา่งการใช้งาน วันที่ 1-15 มิถุนายน 63 ณ  
ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางการเกษตรในพื นที่เป้าหมาย 11 
อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่สมาชกิ
ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางการเกษตรในพื นที่เป้าหมาย 11 
อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 264 คน 

4.3 การลงพื นที่เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการแปรรูปพืชพื นบ้านเปน็ผลิตภัณฑ์อุปโภค
บริโภคฯ วันที ่1-15 มิถุนายน 63 ณ ศูนย์ถ่ายทอดการ
เรียนรู้ทางการเกษตรในพื นที่เป้าหมาย 11 อ าเภอ จังหวัด
ก าแพงเพชร กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้
ทางการเกษตรในพื นที่เป้าหมาย 11 อ าเภอ จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 264 คน 

 5. กิจกรรมบันทกึความรว่มมือในการพฒันานวัตกรรม
และเทคโนโลยีอัจฉริยะเพือ่เสริมการท าเกษตรแบบแม่นย า
และส่งเสริม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของศูนย์
ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางการเกษตรในพื นที่เป้าหมาย 11 
อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชรระหว่างมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร กับ ศูนยถ์่ายทอดการเรียนรู้ทางการเกษตรใน
พื นที่เป้าหมาย 11 อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร วันที่
ด าเนินการจัดกิจกรรม 29 กันยายน 63 ณ ห้องประชุมชั น 8 

4. ศูนย์วิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสินค้า
เกษตรปลอดภัย บ้านขอนทองค า ต.ถ  า
กระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย ได้รับระบบดูแล
น  าให้กับแปลงปลูกพืชสมุนไพร ตระไคร้หอม 

5. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบล
พานทอง อ.ไทรงาม ได้รับระบบดูแลการให้น  า
แปลงปลูกผักหวาน 

6. ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตร
พืชผักปลอดภยั หมู่ที่ 28 บา้นคลองด้วน อ.
คลองลาน ได้รับระบบดูแลแปลงปลูกพชื
สมุนไพรไทย 

7. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เครือข่ายสมาชิกชุมชนวัดโพธิ์ บา้นปลั๊กไม้ด า 
หมู่ที่ 3 อ.ลานกระบือ ได้รับระบบน  าใหก้ับ
แปลงเกษตรผสมผสาน 

8. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต
สินค้าเกษตรต าบล อ.ทรายทองวัฒนา ได้รับ
ระบบดูแลน  าการเพาะเลี ยงจิ งหรีด 

9. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้น
คลองพร้าว  

ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง ได้รับระบบดแูล
น  าในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า 

10. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิตสินค้าการเกษตร กิจกรรม การเกษตร
ผสมผสานและพลังงานทางเลือกฯ ม.6 ต.เทพ
นิมิต อ.บึงสามัคคี ได้รับระบบดูแลน  าในแปลง
ปลูกพืชเกษตรผสมผสานและพลังงาน
ทางเลือก 

11. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพี
นคร ได้รับระบบดูแลน  าในแปลงปลูกอนิท
ผาลัมและผลไม้ปลอดสารพิษ 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกศูนย์ถ่ายทอดการ
เรียนรู้ทางการเกษตรในพื นที่เป้าหมาย 11 อ าเภอ จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 43 คน 

 
 
กิจกรรม 3 ศูนยก์ารเรียนรู้ทางการเกษตร 

11 อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชรได้รับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการแปรรูปพืชพื นบ้านเปน็
ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคสู่การพัฒนาเชิง
อุตสาหกรรมในก าแพงเพชร 

1. ศูนย์การเรียนรู้ผลิตหน่อไม้ฝร่ังปลอด
สารพิษเพื่อการส่งออก ต.ทรงธรรม อ.เมือง 
ได้รับเครื่องบดย่อยหน่อไม้ฝร่ังเพื่อน าไปใช้เป็น
ประโยชน์ในการบดย่อยหน่อไม้ฝร่ังให้มีขนาด
เล็กเพื่อน าไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว ์น  าหมัก
ชีวภาพ 

2. ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลดอน
แดง อ.ขาณุวรลักษบุรี ได้รับ เครื่องแปรรูป
ไอศกรีมเพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการท า
แปรรูปน  าอ้อย หมอ่นให้เป็นส่วนผสมของ
ไอศกรีม 

3. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
กล้วยไข่ อ.คลองขลุง ได้รับตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน ์เช่น อบ
ปลาแดดเดียว อบกลว้ย อบขา้วเกรียบ เป็นต้น 

4. ศูนย์วิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสินค้า
เกษตรปลอดภัย บ้านขอนทองค า ต.ถ  า
กระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย ได้รับเครื่องผสม
การท ายาหม่อง เพือ่น าไปใช้เป็นประโยชน์ ใน
การแปรรูปพืชตะไคร้เป็นยาหม่อง 

5. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบล
พานทอง อ.ไทรงาม ได้รับตู้อบแห้งพลังงาน
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
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ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

แสงอาทิตย์เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์แปรรูป
ปลาเป็นปลาแดดเดียว เป็นต้น 

6. ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตร
พืชผักปลอดภยั หมู่ที่ 28 บา้นคลองด้วน อ.
คลองลาน ได้รับเครื่องหั่นแท่งข้าวเกรียบ เพื่อ
น าไปใช้เป็นประโยชน์ในการแปรรูปพืช
สมุนไพรให้เป็นข้าวเกรียบ 

7. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เครือข่ายสมาชิกชุมชนวัดโพธิ์ บา้นปลั๊กไม้ด า 
หมู่ที่ 3 อ.ลานกระบือ ได้รับเครื่องหั่นแท่ง เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูปพืชให้เป็นข้าว
เกรียบ และไส้เมี่ยง 

8. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต
สินค้าเกษตรต าบล อ.ทรายทองวัฒนา ได้รับตู้
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่น าไปใชเ้ป็น
ประโยชน์แปรรูปปลาเป็นปลาแดดเดียว อบ
จิ งหรีด เป็นต้น 

9. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้น
คลองพร้าว  

ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง ได้รับตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์
แปรรูปปลาเป็นปลาแดดเดียว เป็นต้น 

10. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิตสินค้าการเกษตร กิจกรรม การเกษตร
ผสมผสานและพลังงานทางเลือกฯ ม.6 ต.เทพ
นิมิต อ.บึงสามัคคี ได้รับตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์แปรรูป
ปลาเป็นปลาแดดเดียว แปรรูปกล้วยเป็นกล้วย
อบแดด เป็นต้น 

11. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ  

ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร ได้รับตู้
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่น าไปใชเ้ป็น
ประโยชน์แปรรูปพืชโดยการตากแห้ง เช่น อินถ
ผลาลัมอบแห้ง เป็นต้น 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
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ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

กิจกรรม 4 ได้บันทึกความร่วมมอืในการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อ
เสริมการท าเกษตรแบบแม่นย าและส่งเสริม 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของศูนย์
ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางการเกษตรในพื นที่
เป้าหมาย 11 อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร กับ 
ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางการเกษตรในพื นที่
เป้าหมาย 11 อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร 

และได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกีย่วกับ
เทคโนโลยีที่ได้รับ รวมถึงการให้ความรู้ในเร่ือง
การตลาด ใหก้ับสมชิกกลุ่มศูนย์ถ่ายทอดการ
เรียนรู้ทางการเกษตรในพื นที่เป้าหมาย 11 
อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร และผู้ที่สนใจ 
ผลลัพธ์ 

1. ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเพาะปลกูพืชผล
ทางการเกษตร 11 อ าเภอ ได้รับการติดตั ง
ระบบไว้ใช้งานเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์
ความรู้จ านวน 11 ศูนย ์

2. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพด้านการ
บริโภคสูงขึ น 

3. ระบบการเพาะปลูกพืชที่สามารถควบคุม
สภาพแวดล้อมได้อยา่งมีประสิทธิภาพจาก
ระบบอัจฉรยิะ ระบบแม่นย าในยุคเกษตร
สมัยใหม่ จ านวน 11 ระบบ 

4. ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ นจ านวน 
11 ชุมชน (ศูนย์เรียนรู้) 

5. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพสูงขึ น
และมีปริมาณสม่ าเสมอ ตอบสนองกับความ
ต้องการ เพิ่มขึ นร้อยละ 80 

6. เกษตรกรมีความรู้ เข้าใจและประยุกต์ใช้
หลักวิชาการในการจัดการดา้นเกษตรกรรม
แบบแม่นย าเพิ่มขึ นร้อยละ 100 

7. เกษตรกรของศูนย์มีรายได้เพิ่มขึ นร้อย 10 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
C7 ค่ายเรียนรู้ส่ือ

ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ 
เด็กไทยรู้เท่าทัน
สื่อออนไลน์ 
จังหวัด
ก าแพงเพชร 
(กองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์) 

กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
ก าแพงเพชร รวม 22 
โรงเรียน  
จ านวนนกัเรียน 1,320 คน  

การเพิ่มขึ นของปัญหาการใช้สื่อออนไลน์
ในทางที่ผิด ถูกล่อลวงผ่านสื่อออนไลน์ น าไปสู่
ปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  

ส าหรับจังหวัดก าแพงเพชร พบวา่ ในป ี2561 
มีสถิติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน
สูงขึ นถึง 244 ราย สาเหตุส าคัญมาจากยาเสพติด 
การดื่มสุรา การลอกเลียนแบบพฤตกิรรมความ
รุนแรงและเพศจากสื่อออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 
จึงเป็นประเด็นส าคัญของจังหวัดก าแพงเพชรที่
จะต้องสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจใน
การเรียนรู้ส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์เยาวชน
ไทยให้รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ใช้สื่อออนไลน์อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. ประสานกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายในจังหวัดก าแพงเพชร 
3. จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ส่ือปลอดภยัอย่างสร้างสรรค์ 

เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อออนไลน์จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีการจัด
อบรมสัมมนาการรู้เท่าทันสื่อและการผลิตสื่อสร้างสรรค์ใน
กลุ่มเยาวชน จ านวน 22 โรงเรียน จ านวนผู้เข้าร่วม 1,320 
คน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี  

ระยะที่ 1 กิจกรรมการจัดอบรมสัมมนาการรู้เท่าทันสื่อ
และการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชน จ านวน 11 
โรงเรียน จ านวนผู้เข้ารว่ม 660 คน ประกอบดว้ย 

1. โรงเรียนชากังราววิทยา  วันที ่6 ธันวาคม 62 
2. โรงเรียนวังแขมวิทยาคม วันที ่9 ธันวาคม 62 
3. โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วันที่ 11 ธันวาคม 62 
4. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วันที่ 12 ธันวาคม 62 
5. โรงเรียนพิไกรวิทยา วันที่ 16 ธันวาคม 62 
6. โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วันที่ 24 ธันวาคม 62 
7. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วันที ่14 มกราคม 63 
8. โรงเรียนวังไทรวิทยาคม วันที ่15 มกราคม 63 
9. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วันที่ 21 มกราคม 63 
10. โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บ ารุง วันที่ 22 มกราคม 63 
11. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วันที ่23 มกราคม 63 
ระยะที่ 2 กิจกรรมการจัดอบรมสัมมนาการรู้เท่าทันสื่อ

และการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชน จ านวน 11 
โรงเรียน จ านวนผู้เข้ารว่ม 660 คน ประกอบดว้ย 

1. โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วันที่ 21 กรกฎาคม 63  
2. โรงเรียนบ้านบึงส าราญ วันที่ 31 กรกฎาคม 63 
3. โรงเรียนบ้านโนนจั่น วันที่ 7 สิงหาคม 63 
4. โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีวันที่ 11 สิงหาคม 63   
5. โรงเรียนบ้านหนองแดน วันที่ 13 สิงหาคม 63 
6. โรงเรียนลานกระบือวิทยา วันที ่14 สิงหาคม 63 
7. โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ วันที่ 15 สิงหาคม 63 
8. โรงเรียนบ้านดงซ่อม วันที่ 20 สิงหาคม 63 
9. โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม วันที่ 21 สิงหาคม 63 
10. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วันที่ 28 สิงหาคม 63 
11. โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน วันที่ 1 กันยายน 63 

การด าเนินกิจกรรมค่ายเรียนรู้ส่ือปลอดภัย
และสร้างสรรค์ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อออนไลน์
จังหวัดก าแพงเพชร มีโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรเข้ารว่ม
กิจกรรม ในระยะที่ 1 จ านวน 11 โรงเรียน 
และมีจ านวนนักเรียนระดับมธัยมศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 712 คน และในระยะที่ 2 
จ านวน 11 โรงเรียน และมีจ านวนนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 675 
คน รวมทั งสิ นตลอดโครงการ จ านวน 22 
โรงเรียน จ านวนนกัเรียนระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 1,387 คน 

- ผลการวิเคราะห์ความรู้เรื่องการรู้เท่าทัน
สื่อออนไลน์ สรุปได้ว่า ระดบัความรู้ของ
ผู้เข้าร่วมการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับความรู้อยู่ในระดับมากขึ นไป และคิดเป็น
ร้อยละ 80 ทกุโรงเรียน ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์
ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ 

- ผลการวิเคราะห์ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์ สรุปได้ว่า ระดับทกัษะการรู้เท่าทัน
สื่อออนไลน์ของผู้เข้าร่วมการอบรมผ่านเกณฑ์
การประเมิน ร้อยละ 80 ทกุโรงเรียน ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ์ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ 

- ผลการวัดทักษะการผลิตสื่อออนไลน์สรุป
ได้ว่า ระดับทักษะการผลิตสื่อออนไลน์ของ
ผู้เข้าร่วมการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อย
ละ 80 ทุกโรงเรียน ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี วัด
เชิงคุณภาพ 

- ผลการวัดระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สรุปได้ว่า ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมอยู่ในระดบัมาก
ขึ นไป ทุกโรงเรียน ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี วัด
เชิงคุณภาพ 

การอบรม 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
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ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

C8 พัฒนาหลกัสูตร
และบริหาร
จัดการโรงเรียน
ผู้สูงอายุใน
จังหวัด
ก าแพงเพชร 
(กองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการ
สังคมและ
สวัสดิการ) 

ผู้น าโรงเรียนผู้สูงอายุใน
จังหวัดก าแพงเพชร หรือ 
หน่วยงานสนใจจะจัดท า
หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ได้แก่ เจ้าหนา้ที่ อปท. หรือ 
รพ.สต. ฯลฯ หรือ ผู้น า
ชุมชน ผู้น ากลุ่ม ที่
รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ แห่ง
ละ 2-3คน รวมจ านวนรวม
ทั งสิ น 45 คน 

ความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรและการ
บริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุส าหรับผูสู้งอายุ
จังหวัดด าแพงเพชร ในการพัฒนาส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ

1. กิจกรรมที่ 1  จัดประชุมคณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

2. กิจกรรมที่ 2 ติดต่อประสานงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายและประสานวิทยากร รวมถึงประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและจัดท าหนังสือราชการต่างๆ" วันที่ 7 สิงหาคม 
2563 เวลา 8.30-17.00 น. คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

3. กิจกรรมที่ 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
หลักสูตรและการบรหิารจัดการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 15 -
16 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-17.00 น. ณ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4. กิจกรรมที่ 4.รายงานผลและประกวดการพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 5 
กันยายน  2563 เวลา 8.30-17.00 น. ณ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

5. กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมคณะด าเนินงานเพื่อสรุป
บทเรียนที่ได้รับร่วมกัน และจัดท ารายงานผลสรุปผลการ
ด าเนินงาน วันที่ 12 กันยายน  2563 เวลา 8.30-17.00 น. 
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1.ผลผลิตที่ได้จากโครงการ (Output) 
จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมมากกว่า 45 คน   

2.ผลกระทบ (Impact) ของโครงการ 
- เกิดเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุของจังหวัด

ก าแพงเพชรมีความเข้มแข็งยิ่งขึ น  
- ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชรมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีจากกิจกรรมที่ขับเคลื่อนอย่างตอ่เนื่อง
จากการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุที่มี
ประสิทธิภาพ 

- นักศึกษามีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรม
สามารถน าทักษะการจัดการมาปฏบิัติจริง 

 
 
 
 

โครงการ
พัฒนา 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
C9 การผลิตปุย๋

หมักมูลไส้เดือน
ดินจากวัสดุ
เหลือใช้ทาง
การเกษตร 

1. ชุมชนบ้านคลองเรือ 
ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 
2. ชุมชนบ้านคลองน  าเย็นใต้ 
ต าบลโค้งไผ่ อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
3. ชุมชนบ้านถาวรวัฒนา 
ต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอ
ทรายทองวัฒนา จังหวัด
ก าแพงเพชร 
4. ชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ต าบล
โพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

จากการส ารวจสภาพ และความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย ทั ง 11 อ าเภอ ที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญม่ีปัญหา
ค่าใช้จ่ายในการท าเกษตรในส่วนของค่าปุ๋ย ค่ายา 
จึงมีความต้องการเลี ยงไส้เดือนดินเพื่อน าฉี่และ
มูลไส้เดือนดินมาท าปุ๋ยอินทรีย ์และเป็นการลด
การใช้ปุ๋ยเคมี (วษิณุ  บวัเทศ และคณะ, 2559)  

จากเหตุผลดังที่กล่าวมา คณะผู้ด าเนินงานจึง
จัดท าโครงการ “การผลิตปุย๋หมักมูลไส้เดือนดิน
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”เพื่อถา่ยทอด
เทคโนโลยีการก าจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรที่เป็นขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน 
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาศักยภาพในการผลิตปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทั ง 11 อ าเภอ  

ลงพื นที่จัดกิจกรรม วันที่ 8 ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
1. ชุมชนบ้านคลองเรือ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัด

ก าแพงเพชร 
2. ชุมชนบ้านคลองน  าเย็นใต้ ต าบลโค้งไผ่ อ าเภอขาณุวร

ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
3. ชุมชนบ้านถาวรวัฒนา ต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอทราย

ทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 
4. ชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง 

จังหวัดก าแพงเพชร 
5. ชุมชนบ้านใหม่ล าปาง ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอ

คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลผลิต 
เกิดการลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรที่เป็นขยะอินทรีย์ โดยใช้ไส้เดือนดิน
ในการอนุรักษธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วดั (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
1. มีการจัดกิจกรรมการอบรม และเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ต่ ากวา่ 11 ครั ง 
2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 110 คน 
3. ลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่

เป็นขยะอินทรีย ์ของจังหวัดก าแพงเพชรได้ 
ผลลัพธ์ 
เกิดการพึ่งพาตนเองในการน าเอาภูมปิญัญา

ท้องถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือน

โครงการ  
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

5. ชุมชนบ้านใหม่ล าปาง 
ต าบลคลองลานพัฒนา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร 
6. ชุมชนบ้านโกสัมพ ีต าบล
โกสัมพี อ าเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร 
7. ชุมชนบ้านล้านกระบือ 
ต าบลลานกระบอื อ าเภอ
ลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร 
8. ชุมชนบ้านเทพนิมิต 
ต าบลเทพนิมิต อ าเภอบึง
สามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
9. ชุมชนบ้านท่าพุทรา 
ต าบลท่าพุทรา อ าเภอ
คลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร 
10. ชุมชนบ้านไทรงาม 
ต าบลไทรงาม อ าเภอไทร
งาม จังหวัดก าแพงเพชร 
11. ชุมชนบ้านคลองพิไกร 
ต าบลคลองพิไกร อ าเภอ
พรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 

เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยการใช้ฉี่และมูล
ไส้เดือนดินมาท าปุ๋ยอินทรียแ์ทนการใชปุ้๋ยเคมี 
และเพื่อลดปริมาณขยะจากเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรอินทรีย ์ภายในจังหวัดก าแพงเพชร 
โดยใช้ไส้เดือนดินในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเพือ่เป็นต้นแบบในการศึกษา
และขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นต่อไป 

6. ชุมชนบ้านโกสัมพี ต าบลโกสัมพี อ าเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร 

7. ชุมชนบ้านล้านกระบือ ต าบลลานกระบือ อ าเภอลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

8. ชุมชนบ้านเทพนิมิต ต าบลเทพนิมิต อ าเภอบึงสามัคคี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

9. ชุมชนบ้านท่าพุทรา ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

10. ชุมชนบ้านไทรงาม ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม 
จังหวัดก าแพงเพชร 

11. ชุมชนบ้านคลองพิไกร ต าบลคลองพิไกร อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน 
กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร และประชาชนที่สนใจในการ

เลี ยงไส้เดือนดิน ในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดก าแพงเพชร ทั ง 11 อ าเภอ จ านวน 110 คน 

กิจกรรมที่ 2 สร้างศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย๋หมักมูลไส้เดือนดินจากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร ของเกษตรกรในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชร ทั ง 11 อ าเภอ 

ลงพื นที่สร้างโรงเรือนต้นแบบ วันที่ 30 เมษายน ถึง 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 

1. ชุมชนบ้านคลองเรือ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

2. ชุมชนบ้านคลองน  าเย็นใต้ ต าบลโค้งไผ่ อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

3. ชุมชนบ้านถาวรวัฒนา ต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอทราย
ทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 

4. ชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

5. ชุมชนบ้านใหม่ล าปาง ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

6. ชุมชนบ้านโกสัมพี ต าบลโกสัมพี อ าเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร 

7. ชุมชนบ้านล้านกระบือ ต าบลลานกระบือ อ าเภอลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

ดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และสร้าง
อาชีพให้กบัประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

ตัวชี้วดั (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
1. กลุ่มเป้าหมายลดการใช้สารเคมีในการท า

เกษตรได้ร้อยละ 5 ต่อป ี
2. สร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้รับการถา่ยทอด

เทคโนโลยี เพิ่มขึ นร้อยละ 5 
3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความ

พึงพอใจ ร้อยละ 80 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

8. ชุมชนบ้านเทพนิมิต ต าบลเทพนิมิต อ าเภอบึงสามัคคี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

9. ชุมชนบ้านท่าพุทรา ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

10. ชุมชนบ้านไทรงาม ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม 
จังหวัดก าแพงเพชร 

11. ชุมชนบ้านคลองพิไกร ต าบลคลองพิไกร อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน 
กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ต้นแบบในการถา่ยทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ของเกษตรกรใน
เขตจังหวัดก าแพงเพชร ทั ง 11 อ าเภอ จ านวน 11 คน 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยี
การผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ของเกษตรกรในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ทั ง 11 
อ าเภอ ลงพื นที่จัดกิจกรรม วันที ่2 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 
2563 

1. ชุมชนบ้านคลองเรือ ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

2. ชุมชนบ้านคลองน  าเย็นใต้ ต าบลโค้งไผ่ อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

3. ชุมชนบ้านถาวรวัฒนา ต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอทราย
ทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 

4. ชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

5. ชุมชนบ้านใหม่ล าปาง ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

6. ชุมชนบ้านโกสัมพี ต าบลโกสัมพี อ าเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร 

7. ชุมชนบ้านล้านกระบือ ต าบลลานกระบือ อ าเภอลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

8. ชุมชนบ้านเทพนิมิต ต าบลเทพนิมิต อ าเภอบึงสามัคคี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

9. ชุมชนบ้านท่าพุทรา ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

10. ชุมชนบ้านไทรงาม ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม 
จังหวัดก าแพงเพชร 

11. ชุมชนบ้านคลองพิไกร ต าบลคลองพิไกร อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน 
กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร และประชาชนที่สนใจในการ

เลี ยงไส้เดือนดิน ในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดก าแพงเพชร ทั ง 11 อ าเภอ จ านวน 110 คน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
C10 บูรณาการ

ยกระดับพัฒนา
ครูสอน
วิทยาศาสตร์ 
(งบแผนงาน
บูรณาการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
การเรียนรู้) 

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาในการจัด
กิจกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

1.โรงเรียนวัชรวิทยา 
2.โรงเรียนพรานกระต่าย

พิทยาคม 
3.โรงเรียนบ้านหนองแดน 

สาขาบ้านโละโคะ 
4..โรงเรียนพิไกรวิทยา 
5.โรงเรียนตากพิทยาคม 

จ.ตาก 
6.โรงเรียนละงูพิทยาคม 

จ.สตูล 
7.โรงเรียนคลองลาน

พัฒนาจินดาศักดิ ์
8.โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐ

มาพิทยาคม จ.พิจิตร 
9.โรงเรียนวังตะเคียน

ประชานุสรณ ์
10.โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 

11. โรงเรียนเนินปอรัง
นกชนูทิศ จ.พิจิตร 

12. โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม จ.พะเยา 

 จากการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (Programmed for 
International Student Assessment หรือ 
PISA) โดยองค์การเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (Organization for Economic 
Co-operation and Development หรือ 
OECD) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพ
ของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้
ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื นฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปล 
PISA ที่ผ่านมา มีข้อสังเกตที่ส าคัญ 3 ประการ 
คือ ประการแรก ผลการประเมินชี ว่า ระบบ
การศึกษาไทยมีสว่นหนึ่งที่มีคุณภาพและสามารถ
พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในระดบัสูงได้ 
หากระดับนโยบายสามารถสร้างความเท่าเทียม
กันทางการศึกษา โดยขยายระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพไปให้ทั่วถึง ประเทศไทยกจ็ะสามารถ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้
ทัดเทียมกับนานาชาติได้ ประการที่สอง นักเรียน
ไทยทั งกลุ่มที่มีคะแนนสูงและกลุ่มที่มีคะแนนต่ ามี
จุดอ่อนอยู่ที่ด้านการอ่าน ซ่ึงใน PISA 2018 เป็น
การประเมินการอา่นเนื อหาสาระที่มาจากทั ง
แหล่งข้อมูลเดียวและหลายแหล่งข้อมูล อีกทั งสื่อ
ที่นักเรียนได้อ่านส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลซ่ึง
สะท้อนถึงธรรมชาติของการอ่านที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามสถานการณ์ของโลกและสอดคล้องกับการ
ใช้ข้อมูลในชีวิตจริงของผู้คนทั่วโลก ดังนั น ระบบ

เพื่อให้การประเมินผลการเรียนของนักเรียนในเขต
ภาคเหนือตอนล่างสูงขึ น และตลอดจนเป็นการสร้างรากฐาน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเขตพื นที่ขยาย
โอกาสและโรงเรียนมัธยมทีห่่างไกลในเขตภาคเหนือตอนล่าง
มีมาตรฐานมากยิ่งขึ น ทั งนี  ได้มีการเล่งเห็นความส าคัญของ
การสอนของครูที่จ าเป็นต้องสอนวิทยาศาสตร์แต่จบไม่ตรง
สายอันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในห้องเรียน จึง
ได้มีโครงการยกระดับการสอนวิทยาศาสตร์ของครูที่จบไม่
ตรงสายสู่มาตรฐานสากลซ่ึงจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาที่สูงขึ นอย่างต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศในอนาคต 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1) กิจกรรมบันทึกลงนามความร่วมมอืระหว่างพื นที่เขต

การศึกษา และมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรกิจกรรมจัด
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

2) การบรรยายพิเศษ หัวขอ้ “การสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุก
ในยุคไทยแลนด์ 4.0” กิจกรรมจัดในวันที่ 21 พฤษภาคม 
2563 

3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารวิทยาการค านวณกับการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทกัษะส าคัญในศตวรรษ
ที่ 21 กิจกรรมจัดในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563 

4) กิจกรรมสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ครูสู่นักเรียนใน
โรงเรียน ลงพื นที่ช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2563  

5) การอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง “Scientific Literacy 
กิจกรรมจัดในวันที ่20 พฤษภาคม 2563 

1) ผลิตครูที่มีคุณภาพและสามารถจัด
การศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ได้อย่างมาตรฐาน
เทียบเคียงระดับสากล 

- ครูที่จบสายวิทยาศาสตร์และสาขาที่
เกี่ยวขอ้งที่และรับหน้าที่สอนวิทยาศาสตร์เข้า
ร่วมกิจกรรม ทั งหมด 42 คน จากการประเมิน
ผลส าเร็จของกิจกรรมตามตัวชี วัดของโครงการ 
พบว่า ครูที่รับหน้าที่สอนวิทยาศาสตร์มีทักษะ
การจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ น และมคีงาม
คิดเห็นในการน าไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ 4.53, 
S.D. = .53 

- จากการประเมินผลส าเร็จของกิจกรรมตาม
ตัวชี วัดของโครงการ พบวา่ ครูที่รับหน้าที่สอน
วิทยาศาสตร์มีทักษะการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มขึ น และมีคงามคิดเห็นในการน าไปใช้
ประโยชน์ เท่ากับ 4.58, S.D. = .57 

2) การจัดการเรียนการสอนทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนล่างมกีาร
พัฒนาในทางที่ดียิ่งขึ น 

3) คะแนน PISA สูงขึ นกวา่ปี 2018 
4) นักเรียนมีทักษะการจัดท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์เพิ่มมากยิ่งขึ น 
5) ทราบถึงแนวทางการพัฒนาและแนว

ทางการสร้างมาตรฐานและความส าเร็จในการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์จากผลข้อมูลการ
จัดท าวิจยัจากการศึกษาวิจยัประเมินโครงการ 

โครงการ
อบรม 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
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ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

13. โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) 

14.โรงเรียนวชิรบารมีพิ
ทยาคม จ.พจิิตร 

15.โรงเรียนบางบ่อ
วิทยาคม จ.ตาก 

16.โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 
17.โรงเรียนตากสินราชา

นุสรณ์ จ.ตาก 
18.โรงเรียนพิษณุโลก

พิทยาคม จ.พิษณุโลก 
19.โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห์ 23 
20.วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ภักดีพณิชยการและ
เทคโนโลยี 

21.โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 23 

22.วิทยาลัยสารพัดช่าง
ก าแพงเพชร 

การศึกษาไทยจึงควรส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปในการเรียนการสอนเพื่อ
สร้างความคุ้นเคยและยกระดับความสามารถด้าน
การอ่านของนักเรียนในยุคดิจิทัลต่อไป และ
ประการที่สาม แนวโน้มคะแนนการอ่านของไทย
ลดลงอย่างต่อเนื่อง และความฉลาดรู้ด้านการ
อ่านมีความสัมพันธ์กบัความฉลาดรู้ด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระบบการศึกษา
ไทยจึงต้องยกระดับความสามารถด้านการอ่าน
ของนักเรียนอยา่งเร่งด่วน  ส าหรับผลการ
ประเมินของประเทศไทยในปี 2018 พบว่า 
นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านการอา่น 393 
คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 487 คะแนน) 
คณิตศาสตร์ 419 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 
คะแนน) และวิทยาศาสตร์ 426 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 
OECD 489 คะแนน) ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับ 
PISA 2015 พบวา่ ด้านการอา่นมีคะแนนลดลง 
16 คะแนน ส่วนด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีคะแนนเพิ่มขึ น 3 คะแนน และ 4 
คะแนน ตามล าดับ ซ่ึงในการทดสอบทางสถิติถือ
ว่าด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรอบการประเมินที่ผ่าน
มา ส าหรับประเทศไทย กลุ่มโรงเรียนเน้น
วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลีย่อยู่ในระดับเดียวกับ
กลุ่มประเทศ/เศรษฐกิจที่มีคะแนนสูงสุดห้าอันดับ
แรก (Top 5) และกลุ่มโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยมีคะแนนสูงกวา่ค่าเฉลี่ย OECD 
ส่วนกลุ่มโรงเรียนอื่น ๆ ยังคงมีคะแนนต่ ากวา่
ค่าเฉลี่ย OECD ทั งนี  คะแนนด้านวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนทุกกลุ่มโรงเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ นเมื่อ
เทียบกับ PISA 2015 

6) กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์อย่างมืออาชีพต่อต้นสังกัดและที่เกี่ยวข้อง  (เล่ม
สมบูรณ์) เดือนกันยายน 2563 

7) กิจกรรมการจัดท าวิจัยประเมินโครงการวิจยั 5 บท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ีเดือนสิงหาคม-กันยายน 

2563 
 
 

 

C11 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนของครูใน
สถานศึกษา

สถานศึกษาขนาดเล็ก ใน
เขตพื นที่จังหวัดก าแพงเพชร 
และจังหวัดตาก จ านวน 20 
โรงเรียน ประกอบดว้ย 

1. โรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบตามจ านวน
ชั นเรียน เมื่อครูประจ าการไม่ครบตามจ านวนชั น
เรียน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน 

1. ส ารวจความตอ้งการของโรงเรียนขนาดเล็ก ทั งในระดับ
ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาที่ต้องการได้รับการพัฒนาใน
แต่ละสาระการเรียนรู ้

1. การวิจัยที่บูรณาการกับการบริการวิชาการ 
สามารถช่วยยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขนาดเล็กที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้ทั ง 20 เรื่อง 

โครงการ
พัฒนา 
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ขนาดเล็ก โดยใช้
กระบวนการ 
PLC (แผนงาน
บูรณาการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
การเรียนรู้) 

 

1. โรงเรียนวังตะเคียน
ประชานุสรณ ์

2. โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 
3. โรงเรียนสหวิทยาคม 
4. โรงเรียนนิยมราษฎร์

วิทยา 
5. โรงเรียนเทศบาล 3 

(อินทรัมพรรย์ บุญประคอง
พิทยาคม) 

6. โรงเรียนวัดฤกษ์หร่าย
สามัคคี 

7. โรงเรียนบ้านหนอง
กรด 

8. โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 
9. โรงเรียนบ้านหนอง

ปรือ 
10. โรงเรียนบ้านน  าดิบ 
11. โรงเรียนบ้านกระโดน

เตี ย 
12. โรงเรียนบ้านวังหัน

น  าดึง   
13. โรงเรียนวัดอุเบกขา

ราม 
14. โรงเรียนทุ่งน้อย

พัฒนา 
15. โรงเรียนหนองบัว

ราษฎร์บ ารุง   
16. โรงเรียนบ้านชัยภูม ิ
17. โรงเรียนบ้านคลอง

แขยง 
18. โรงเรียนบ้านทุ่ง

เศรษฐี 
19. โรงเรียนหนองแม่แตง 
20. โรงเรียนเทพนคร 
    

2. อาจารย์ยังขาดการพัฒนางานวิจยัทีบู่รณา
การกับการจัดการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ 

2. แต่ละสาขาวิชารับผิดชอบใน 2 ระดบั คือ ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมธัยมศึกษา ยกเว้น สาขาการศึกษา
ปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา 

3. แต่ละสาขาวิชาประสานไปยังโรงเรียนที่มีความต้องการ
ได้รับการพัฒนา แลว้ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้สอน 
และตัวแทนนกัศึกษา เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนา
ผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 

4. จัดกิจกรรมลงนามความรว่มมือในการด าเนินงาน
ร่วมกับ 20 โรงเรียนเป้าหมาย โดยจัดขึ นในวันที่ 6 มกราคม 
2563 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์  

5. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ และอุปกรณ์ร่วมกบั
โรงเรียนเป้าหมายโดยให้นักศึกษาในสาขาวิชารว่มเรียนรู้และ
ออกแบบด้วย 

6. ประสานโรงเรียน เพื่อก าหนดวันเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้

7. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ออกแบบโดย
เน้นให้นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้ หรือด าเนินการ ร่วมกับครู โดย
มีอาจารย์แต่ละโปรแกรมร่วมสังเกต และก ากบัติดตาม 

8. แต่ละโรงเรียน ประเมินผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ หรือความพึง
พอใจ 

9. แต่ละสาขาวิชา น าผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรม 
โดยจัดประชุมร่วมกับทางโรงเรียน 

2. ผลงานวิจัยที่บูรณาการกับการบริการ
วิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC 
จ านวน 20 เรื่อง ดังนี  

1) การวิจัย เรื่อง การส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ชุมชนการ
เรียนรู้ บูรณาการกับการบริการวิชาการ ณ 
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ ระหว่างเดือน
มกราคม-มีนาคม 2563 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของครู และโรงเรียน โดย
ใช้ชุมชนการเรียนรู้ รวมไปถึงสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนอีกด้วย 

2) การวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ความสามารถในการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR ของนักเรียนระดับประถมศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก บูรณาการกับการบริการ
วิชาการ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ระหว่างวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2563 ผลลัพธ์ที่ได้ 
คือ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด CCR และผ่านการมีส่วนร่วม
ของครู และโรงเรียน โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ 
รวมไปถึงสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนอีก
ด้วย 

3) การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
คิดแก้ปัญหาด้วยรูปแบบการสอนแบบโครงงาน
ร่วมกับกระบวนการ PLC บูรณาการกับการ
บริการวิชาการ ณ โรงเรียนสหวิทยาคม จัดขึ นใน
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการคิดและต่อยอดองค์ความรู้ได้
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- จ านวนงานวจิัยที่บูรณา
การกับการจัดการเรียนการ
สอนที่และการบรกิาร
วิชาการ จ านวน 20 เร่ือง 

จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระหว่าง
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ร่วมกับกระบวนการ PLC  

4) การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) ร่วมกับกระบวนการ PLC บูรณา
การกับการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนนิยม
ราษฎร์วิทยา จัดขึ นในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 
2563 ผลลัพธ์ที่ได ้คือ ครูได้พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ นอกจากนี ครูยัง
สามารถน าไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาอื่น ๆ อีกด้วย 

5) การวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนาคู่มือการ
จัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยส าหรับ
ผู้ปกครอง บูรณาการกับการบริการวิชาการ ณ 
โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคอง
พิทยาคม) จัดขึ นในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 
2563 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการ
วางแผน การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างครู 
ชุมชน และโรงเรียน รวมไปถึงสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

6) การวิจัย เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรม
การใช้นิทานประกอบผังกราฟิกที่มีต่อการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย บูรณาการกับการ
บริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 
จัดขึ นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยผ่านกระบวนกรจัด
กิจกรรมของครู นอกจากนี ครูยังสามารถน า
กิจกรรมการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับทักษะด้าน
อื่นๆของผู้เรียนในระดับปฐมวัย 

7) การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนส าหรับครู ด้วยการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 
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ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) บูรณาการกับการบริการวิชาการ 
ณ โรงเรียนบ้านหนองกรด วันที่ 6-27 
กุมภาพันธ์ 2563 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านผันวรรณยุกต์สูงขึ น โดย
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฐานการ
เรียนรู้ และกิจกรรมในชั นเรียนร่วมกับครู 

8) การวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
และครูพี่เลี ยงระดับประถมศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก บูรณาการกับการบริการวิชาการ ณ 
โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ระหว่างวันที่ 6, 13, 20, 27 
กุมภาพันธ์ 2563 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ นักศึกษาและ
ครูพี่เลี ยงสามารถออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้
และวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันได้ ส่งผลให้
มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้เทคนิคและ
วิธีการสอน การเลือกเนื อหาได้ตรงตาม
จุดประสงค์มากขึ น  

9) การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ของรูปแบบการพัฒนากิจกรรมการออกก าลัง
กาย 3 ขั นตอน ส าหรับนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา บูรณาการกับการบริการวิชาการ ณ 
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ระหว่างวันที่ 11-12, 
17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้เรียน
ได้พัฒนาศักยภาพทางกายที่จะช่วยส่งเสริม
ทักษะด้านอื่นๆ ผ่านกิจกรรมออกก าลังกาย การ
ใช้เกมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติ โดย
มีครูเป็นผู้น าเกม ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระหว่างครูกับผู้เรียนมากขึ น  

10) การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ของรูปแบบการพัฒนากิจกรรมการออกก าลัง
กาย 3 ขั นตอน ส าหรับนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา บูรณาการกับการบริการวิชาการ ณ 
โรงเรียนบ้านน  าดิบ ระหว่างวันที่ 11-12, 17-18 
กุมภาพันธ์ 2563 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้เรียนได้ฝกึ
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ทักษะการเคลื่อนไหว โดยการใช้เกมการเรียนรู้ 
และให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติ โดยมีครูเป็นผู้น า
กิจกรรม ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างครูกับ
ผู้เรียนมากขึ น  

11) การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
ฟังภาษาจีนโดยใช้เพลงของนักเรียน
ประถมศึกษา บูรณาการกับการบริการวิชาการ 
ณ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี ย จัดขึ นระหว่างวันที่ 
13-14 มีนาคม 2563 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้เรียน
ได้รับการยกระดับการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาจีน
เบื องต้นและทักษะการฟัง โดยผ่านกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเพลง นอกจากนี  ครูยัง
ได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั นเรียน 
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

12) การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
อ่านโดยใช้กระบวนการ Active Learning 
ส าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษา บูรณาการกับ
การบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านวังหันน  าดึง 
จัดขึ นระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้เรียนได้รับการยกระดับการ
เรียนรู้ด้านการอ่านภาษาจีน โดยผ่าน
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก โดย
ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรง ท าให้การ
เรียนรู้ของตนเองมีประสิทธิภาพ  

13) การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
ทดลองส าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 
บูรณาการกับการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัด
อุเบกขาราม จัดขึ นระหว่างวันที่ 18-19 
กุมภาพันธ์ 2563 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ทดลองและปฏิบัติจริง ซ่ึงจะช่วยยกระดับ
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 

14) การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการ
ทดลองวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้ บูรณาการ



- 129 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

กับการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 
จัดขึ นระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ. 63 ผลลัพธ์ที่ได้ 
คือ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านการทดลองและปฏิบัติจริงทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อเสริมการเรียนรู้ ซ่ึงจะช่วย
ยกระดับศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 

15) การวิจัย เรื่อง การใช้สื่อนิทานเพื่อ
ยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทย บูรณาการ
กับการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนหนองบัว
ราษฎร์บ ารุง จัดขึ นในวันที่ 27-28 มกราคม, 3-4 
กุมภาพันธ์ 2563 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้เรียนได้
ยกระดับคุณภาพด้านการเรียนรู้ภาษาไทย 
โดยเฉพาะด้านการอ่าน นอกจากนี ครูยังได้
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

16) การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้และนวัตกรรมของครูมัธยมศึกษา 
ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ส าหรับครู ภาษาไทย บูรณาการกับการบริการ
วิชาการ ณ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ จัดขึ นในวันที่ 
27-28 มกราคม, 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 ผลลัพธ์ที่
ได้ คือ ผู้เรียนได้ยกระดับคุณภาพด้านการเรียนรู้
ภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการ
เขียน นอกจากนี ครูยังได้พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

17) การวิจัย เรื่อง การพัฒนาสรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคไทยแลนด์ 
4.0 ด้วยการเรียนรู้เชิงรุกส าหรับครูระดับ
ประถมศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก บูรณาการ
กับการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านคลอง
แขยง จัดขึ นระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 11 
มีนาคม 2563 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยผ่าน
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครู 
ซ่ึงจะช่วยยกระดับคุณภาพด้านการใช้ภาษาของ
ผู้เรียน ส่งผลต่อการพัฒนาในอนาคต 

18) การวิจัย เรื่อง การส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก บูรณาการกับการ
บริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี จัดขึ น
ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2563 
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้เรียนด้รับการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษ โดยครูมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ถ่ายทอดแก่ผู้เรียน โดยจะช่วยให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการที่ดีขึ นในเรื่องของการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
ศักยภาพการเรียนรู้ในอนาคต 

19) การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ active learning บูรณา
การกับการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนหนองแม่
แตง จัดขึ นในวันที่ 17-19 มีนาคม 2563 ผลลัพธ์
ที่ไดคื้อ ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้
ที่ดี การคิด การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้และวิเคราะห์ร่วมกันระหว่าง
ครู และผู้เรียน  

20) การวิจัย เรื่อง การพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ active learning บูรณาการ
กับการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านเทพนคร 
จัดขึ นในวันที่ 11-13 มี.ค. 63 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
และครูได้สะท้อนจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และหา
แนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่างครู และ
ผู้บริหาร โดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้  
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C12 พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
ในระดับ
การศึกษาขั น
พื นฐานใน
จังหวัด
ก าแพงเพชร
และจังหวัดตาก 
ระยะที่ 2 (งบ
แผนงานบูรณา
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาและ
การเรียนรู้) 

1. โรงเรียนในสังกัด สพป.กพ.เขต 1 
จ านวน 19 โรงเรียน ดังนี  

1. รร.สาธิตวัดพระบรมธาตุ 
2. รร.บ้านทุ่งสวน 
3. รร.บ้านทุ่งเศรษฐี 
4. รร.คลองใหญ่วิทยา 
5. รร.บ้านบึงกระดาน 
6. โรงเรียนบ้านหนองโสน 
7. โรงเรียนบ้านหนองแดน** 
8. โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บ ารุง 
9. โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 
10. โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 
11. โรงเรียนบ้านหนองรี 
12. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 
13. โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง14 

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 
15. โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 
16. โรงเรียนบ้านหนองสะแก 
17. โรงเรียนบ้านวังทอง 
18. โรงเรียนบ้านเขาน  าเพชร 
19. โรงเรียนบ้านโนนม่วง 

2. โรงเรียนในสังกัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จ.ก าแพงเพชร จ านวน 1 
โรงเรียน ดังนี  

20. โรงเรียนเทศบาล 3 
3. โรงเรียนในสังกัด สพป.กพ.เขต 2 
จ านวน 20 โรงเรียน ดังนี  

21. โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 
22. โรงเรียนหนองปรือประชา

สรรค์ 
23. โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 
24. โรงเรียนวัดพิกุลทอง 
25. โรงเรียนบ้านคลองแขยง 
26. โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 
27. โรงเรียนบ้านป่าเหียง 
28. โรงเรียนอนุบาลวังไทร 
29. โรงเรียนบ้านดงเย็น 
30. โรงเรียนบ้านสุขส าราญ** 
31. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
32. โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 
33. โรงเรียนบ้านหนองโมก 
34. โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 
35. โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 

ตามพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา ของ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ 10 ส าหรับผู้ที่
รับผิดชอบด้านการศึกษาควรทราบคือ การ
มุ่งเน้นการสร้างพื นฐานให้ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) 
มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มพีื นฐาน
ชีวิตที่มั่นคง 3) มีงานท ามีอาชพี 4) เป็นผลเมืองที่
ดี ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ข้อ 92 ก าหนดให้
อุดมศึกษาควรแบ่งเวลาของตนเองให้การ
สนับสนุนการศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐาน
อย่างเต็มที่ด้วยกลไกส าคัญต่างๆ เช่น การอบรม
ยกระดับครูการผลิตสื่อการสอนสมัยใหม่ การจัด
ค่ายวิชาการอย่างเข้มข้นและตอ่เนื่อง (กฤษณะ
พงศ์ กีรติกร. 2552: 66) และสืบเนื่องจาก
นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันได้มุ่งพัฒนา
ประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
โดยเฉพาะด้านการอุดมศึกษาที่รัฐบาลให้
ความส าคัญในการส่งเสริมบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาในพื นที่ทั่วประเทศท าหน้าที่
เป็นพี่เลี ยงให้แก่สถานศึกษาท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และปลกูฝังคุณธรรม การสร้าง
วินัย ความยึดมั่นในสถาบันชาต ิศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความ
ตระหนักถึงผลประโยชน์สว่นรวมมากกว่าส่วนตน 
ฯลฯ อีกทั งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาพร้อมทั งด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
และจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีสว่น

1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการนักเรียนชั น 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพือ่เตรียมสอบ O-Net ในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชร โดยวิทยากรเชี่ยวชาญระดบัชาติ  มหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ระยะที ่3 เพื่อพัฒนาคะแนน O-
NET ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั งหมด 5 กิจกรรม 
ดังนี  

2. กิจกรรมค่ายวิชาการแบบ Active Learning 
ประถมศึกษาปีที ่ 6 เพือ่เตรียมสอบO-Net ให้กับโรงเรียนใน
สังกัด สพป.กพ.เขต 1  สพป.กพ.เขต 2 เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร จ านวน 40 รร. มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั นพื นฐาน ระยะที ่3 เพื่อพัฒนาคะแนน O-NET 
ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั งหมด 8 กิจกรรม ดังนี  

 
กิจกรรม สพป.กพ.เขต 1 

และ  
รร.เทศบาล 3 

สพป.กพ.เขต 2 

ค่ายภาษาไทย ป.6 
วิทยากรโดยทมี 

รศ.ดร.สุนทรี ดวง
ทิพย ์

วันที่ 9 ธันวาคม 
2562 

จ านวน 250 คน 
ณ หอประชุมรัต

นอาภา 

วันที่ 11 ธันวาคม 
2562 

จ านวน 200 คน 
ณ ห้องประชุม
คฤหบด ี

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.6 
วิทยากรโดยทมีงาน 
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะ

ราช 

วันที่ 13 ธันวาคม 
2562 

จ านวน 250 คน 

วันที่ 17 ธันวาคม 
2562 

จ านวน 200 คน 

วัน/เดือน/ปี/เวลา วิชา วิทยากร สถานท่ี จ านวน 
นักเรียน ม.6 

พฤหัสบดีที่ 28 
พฤศจิกายน 2562 

เวลา 10.30-12.00 น. 
(ครึ่งวัน) 

ภาษาไทย ครูลิลลี่ หอประชุมทปีัง
กรรัศมโีชติ  

ชั น 3 

1,700 คน 

พฤหัสบดีที่ 12 
ธันวาคม 2562 

เวลา 9.30-15.00 น. 

วิทยาศาสตร ์ Team 
We are by 
Te Brain 

หอประชุมทปีัง
กรรัศมโีชติ  

ชั น 3 

1,400 คน 

อังคารที่ 17 ธันวาคม 
2562 

เวลา 9.30-15.00 น. 

ภาษาอังกฤษ Team 
ENCONCEPT 

หอประชุมทปีัง
กรรัศมโีชติ  

ชั น 3 

1,400 คน 

พุธที่ 18 ธันวาคม 
2562 

เวลา 9.30-15.00 น. 

สังคมศึกษา Team 
ENCONEP

T 

หอประชุมทปีัง
กรรัศมโีชติ  

ชั น 3 

1,400 คน 

พฤหัสบดีที่ 19 
ธันวาคม 2562 

เวลา 9.30-15.00 น. 

คณิตศาสตร์ Team 
Sup’K 

หอประชุมทปีัง
กรรัศมโีชติ ชั น 

3 

1,400 คน 

รวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7,300 คน 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านว

นเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อย

ละ 
เชิงป ิมาณ      
1. จ านวน

โรงเรียนเครือข่ายทีม่ี
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ระดับขั นพื นฐาน NT 
สูงขึ น 

40 
(โรงเรียน) 

40 
(โรงเรียน) 

45 
(โรงเรียน) 

100 

2. จ านวน
โรงเรียนเครือข่ายทีม่ี
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ระดับขั นพื นฐาน O-
NET สงูขึ น 

40 
(โรงเรียน) 

40 
(โรงเรียน) 

44 
(โรงเรียน) 

100 

3. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในเครือข่าย
สูงขึ น 

40 
(โรงเรียน) 

40  
(โรงเรียน) 

เนื่องจาก
มีสถานการณ์ 

Covid-19 
ท าให้

กิจกรรมนี  จัด
ในวันที่ 22-23 

กรกฎาคม 
2563 ซึ่ง

ส่งผลต่อาร
รายงานผลการ

ด าเนิน
กิจกรรมท าให้
ไม่สามรถ
รายงานผลการ

ด าเนิน
กิจกรรมนี ได ้

N/A 

4. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อ
กิจกรรมทั งหมด 

มากก
ว่า 

ร้อย
ละ 80 

ร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 
86 

100 

เชิงคุณภาพ      
1. รูปเล่มสรปุองค์

ความรู้ที่ผ่านการ
ทดลองใช้และปรับปรงุ
แล้ว 3 รอบ ของครู
ผู้เช่ียวชาญแต่ละ
รายวิชาเพื่อพัฒนา
คะแนน NT ป.3 

จ านว
น 

2 

วิชา 

จ านว
น 

2 

วิชา 

- วิชา
ภาษาไทย 

- วิชา
คณิตศาสตร ์

100 

2. รูปเล่มสรปุองค์
ความรู้ที่ผ่านการ
ทดลองใช้และปรับปรงุ
แล้ว 3 รอบ ของครู
ผู้เช่ียวชาญแต่ละ
รายวิชาเพื่อพัฒนา
คะแนน  O-Net ป.6 

จ านว
น 

4  

วิชา 

จ านว
น 

4  

วิชา 

- วิชา
ภาษาไทย 

- วิชา
คณิตศาสตร ์

- วิชา
วิทยาศาสตร ์

- วิชา
ภาษาอังกฤษ 

100 

 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

36. โรงเรียนบ้านวังหัวแหวน
พัฒนา 

37. โรงเรียนบ้านคลองขุด 
38. โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 
39. โรงเรียนบ้านบ่อทอง 
40. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 

4. โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก.เขต 2 
จ านวน 20 โรงเรียน ดังนี  

41. โรงเรียนบ้านหัวฝาย 
42. โรงเรียนบ้านแม่ปะ 
43. โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 
44. โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 
45. โรงเรียนบ้านน  าดิบ 
46. โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 
47. โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 
48. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 
49. โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 
50. โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 
51. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 
52. โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 
53. โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 
54. โรงเรียนบ้านต้นผึ ง 
55. โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 
56. โรงเรียนบ้านสามหมื่น** 
57. โรงเรียนบ้านน  าหอม** 
58. โรงเรียนบ้านแม่ต่ืน 
59. โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 
60. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมาตย

กุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 
5. โรงเรียนในสังกัด สพม.41 
จ านวน 15 โรงเรียน ดังนี  

61. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 
62. โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 
63. โรงเรียนวังตะเคียนประชา

นุสรณ์ 
64. โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 
65. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 
66. โรงเรียนพิไกรวิทยา** 
67. โรงเรียนลานกระบือวิทยา 
68. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 

โรงเรียนก าแพงเพชร 
69. โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 
70. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 

เกี่ยวขอ้งและสาธารณชนว่าสถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 

จากความความจ าเป็นและความส าคัญข้างต้น
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรได้ตระหนักและ
เล็งเห็นความส าคัญของจุดมุ่งหมายดังกล่าวจึงได้
สนองตอบโยบายและจัดโครงการกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่นซึ่งได้ด าเนินกิจกรรม
มาอยา่งต่อเนื่อง 

ณ หอประชุมรัต
นอาภา 

ณ ห้องประชุม
คฤหบด ี

ค่ายภาษาอังกฤษ ป.6 
วิทยากรโดยทมีงาน 
ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต 

วันที่ 18 ธันวาคม 
2562 

จ านวน 250 คน 
ณ อุทยาน

ประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร 

วันที่ 19 ธันวาคม 
2562 

จ านวน 200 คน 
ณ ห้องประชุม
คฤหบด ี

ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.6 
วิทยากรโดยทมีงาน 
ดร.มณฑา หมีไพร

พฤกษ์ 

วันที่ 21 ธันวาคม 
2562 

จ านวน 250 คน 
ณ คณะครุศาสตร์ 

วันที่ 22 ธันวาคม 
2562 

จ านวน 200 คน 
ณ คณะครุศาสตร์ 

รวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,800 คน 

 
 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040432&Area_CODE=101741
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040434&Area_CODE=101741
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040437&Area_CODE=101741
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040437&Area_CODE=101741
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040438&Area_CODE=101741
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040441&Area_CODE=101741
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040453&Area_CODE=101741
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040455&Area_CODE=101741
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040456&Area_CODE=101741
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040456&Area_CODE=101741
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040457&Area_CODE=101741
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040461&Area_CODE=101741
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ 

71. โรงเรียนคลองลานวิทยา 
72. โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
73. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์

รังสรรค์ 
74. โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 
75. โรงเรียนระหานวิทยา 
รวมทั งสิ น 75 โรงเรียน 

หมายเหตุ : โรงเรียนกองทุนฯ มี
จ านวนทั งสิน 5 โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ ดังนี  

1. โรงเรียนบ้านหนองแดน 
2. โรงเรียนบ้านสุขส าราญ 
3. โรงเรียนบ้านสามหมื่น 
4. โรงเรียนบ้านน  าหอม 
5. โรงเรียนพิไกรวิทยา 

C13 แคมป์อบรม
เส้นทางด้าน
อาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยุ 
กระจายเสียง 
โทรทัศน์และ
โทรนาคม
ส าหรับนักเรียน
และนักศึกษา 
ในจังหวัด
ก าแพงเพชร
และจังหวัด
ใกล้เคียง 

1. วิทยาลยัเทคนิค
ก าแพงเพชร จ านวน 120 
คน  

2. วิทยาลยัเทคนิคสอง
แคว จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 40 คน  

วิทยาลยัเทคนิคในพื นที่ก าแพงเพชรและ
พิษณุโลกยังขาดพื นฐาน T&T ซ่ึงเป็นองค์ความรู้
จะใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้วิทยาลยัเทคนิคดังกล่าว 
ต้องการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน
สารสนเทศเพื่อช่วยพัฒนาประเทศต่อไป 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี  

ครั งที่ 1 วันที่ 13 – 14 ส.ค. 2563 ณ 
วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร จ านวน 120 คน  

ครั งที่ 2 วันที่ 19 ก.ย. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสอง
แคว จ.พิษณุโลก จ านวน 40 คน  

1. นักศึกษาวิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชรและ
วิทยาลยัเทคนิคสองแคว สามารถใช้ T&T ใน
การประยกุต์ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้  

โครงการ
อบรม 

 

 

 

 

 

 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040442&Area_CODE=101741
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040446&Area_CODE=101741
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040449&Area_CODE=101741
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040449&Area_CODE=101741
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040451&Area_CODE=101741
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040460&Area_CODE=101741
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1062040453&Area_CODE=101741
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ตารางที่ 6 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2563 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ผลิตครู  
D1 พัฒนาความรู้ 

ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักศึกษา
ครูในมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ 

นักศึกษาหลกัสูตรครุศา
สตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ชั นปี
ที่ 4 จ านวน 409 คน 
 

นักศึกษามีผลการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับนอ้ย 

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ ทกัษะด้าน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนกัศึกษาครู  

2. ก าหนดรูปแบบของโครงการ โดยแบง่เป็น 2 กิจกรรม คือ 
1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร และ 2) กิจกรรมทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษ 

3. ก าหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาความรู้ ทกัษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาครู 

4. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารการพัฒนาความรู้ ทกัษะ
ด้านภาษาอังกฤษให้แก่นกัศึกษาครู จ านวน 6 วัน ระหว่างวันที ่
18 – 19, 25 – 26 มกราคม และ 1 – 2 กุมภาพันธ ์2563 

5. สรุปผลการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

6. ประสานหน่วยงาน ที่เกีย่วข้องเพื่อด าเนินการจัดสอบ 
TOEIC ในวันที่ 15 กุมภาพันธ ์2563 

7. ประเมินผลการสอบ และผลการจัดกจิกรรม โดยการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ CEFR 
ระดับ B1 (400 คะแนนขึ นไป) 

 
 

1. มีนักศึกษาเข้ารว่มโครงการ จ านวน 409 คน  
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ อยู่ในระดับ

ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.59 
3. ผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC มีผู้เข้า

สอบ จ านวน 150 คน ผลการทดสอบ พบว่า 
มีคะแนนระหวา่ง 700 - 795 คะแนน จ านวน 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.67 
คะแนนระหวา่ง 600 - 695 คะแนน จ านวน 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4 
คะแนนระหวา่ง 500 - 595 คะแนน จ านวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.67 
คะแนนระหวา่ง 400 - 495 คะแนน จ านวน 28 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.67 
คะแนนระหวา่ง 300 - 395 คะแนน จ านวน 43 คน 

คิดเป็นร้อยละ 28.67 
คะแนนระหวา่ง 200 - 295 คะแนน จ านวน 56 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.33 
คะแนนระหวา่ง 100 - 195 คะแนน จ านวน 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4 
4. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมมผีลการสอบวัด

มาตรฐานภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของจ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั งหมด 

D2 ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 
21 คณะครุศาสตร์ 

1. นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการศึกษาปฐมวัย 
จ านวน 60 คน 

2. นักศึกษาโปรแกรม
วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 
60 คน 

3. นักศึกษาโปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
จ านวน 100 คน 

- การเรียนการสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 ของ
นักศึกษาถอืเป็นปัจจยัหนึ่งของความส าเร็จของ
การจัดการศึกษา ซ่ึงหลักสูตรควรจะให้
ความส าคัญและส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมทางการเรียน และมกีิจกรรมการ
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพือ่ให้นักศึกษามี
ความรู้ความสามารถตามหลกัสูตร รวมทั ง มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี 4 
กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทกัษะชีวิต

1. คณะจัดประชุมประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพื่อชี แจงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา 

2. แต่ละหลักสูตรก าหนดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2  

3. หลักสูตรก าหนดวัน และเวลาในการจัดกิจกรรม รูปแบบ
ของกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการพัฒนา โดยจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีรายละเอยีดดังนี  

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  
2. นักศึกษาน าความรู้ทีได้จากการจัดกจิกรรมไป

ประยุกต์ใช้ในการเรียน และการชีวิตประจ าวัน 
3. ผลการประเมินของกิจกรรม ของแตล่ะหลักสูตรมี

ดังนี  
1. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยั ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับดีมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.70) 
2. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ผลการประเมินอยู่ในระดับ

ดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47) 
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ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

4. นักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 
60 คน 

5. นักศึกษาโปรแกรม
วิชาสังคมศึกษา จ านวน 
60 คน 

6. นักศึกษาโปรแกรม
วิชาพลศึกษา จ านวน 60 
คน 

7. นักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาจีน จ านวน 30 
คน 

8. นักศึกษาโปรแกรม
วิชาคอมพวิเตอร์ จ านวน 
60 คน 

9. นักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาไทย จ านวน 56 
คน 

110. นักศึกษา
โปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา จ านวน 60 
คน 

และอาชีพ กลุ่มทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
และกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี       

   ดังนั น นักศึกษาควรได้รับการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็น และเพื่อให้
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 

 1. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดขึ นในวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2563  

2. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดขึ นในวนัที่ 18-19 
กุมภาพันธ์ 2563 

3. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดขึ นในวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2563 

4. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดขึ นในวันที่ 8 มีนาคม 
2563 

5. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จัดขึ นในวนัที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2563 

6. โปรแกรมวิชาพลศึกษา จัดขึ นในวันที ่16 กุมภาพันธ ์
2563 

7. โปรแกรมวิชาภาษาจีน จัดขึ นในวันที ่3-7 กุมภาพันธ์ 
2563 

8. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ์จัดขึ นในวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2562 

9. โปรแกรมวิชาภาษาไทย จัดขึ นในวันที่ 17 มกราคม 
2563 

10. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จัดขึ นในวันที่ 7 
มีนาคม 2563 

3. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ผลการประเมินอยู่
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) 

4. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27) 

5. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.59) 

6. โปรแกรมวิชาพลศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45) 

7. โปรแกรมวิชาภาษาจีน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก (ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.51) 

8. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ์ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.52) 

9. โปรแกรมวิชาภาษาไทย ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30) 

10. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.56) 

D3 ยกระดับ
สมรรถนะนักศึกษา
ครูให้มีสมรรถนะที่
สูงขึ น 

กิจกรรมที่ 1 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่
นักศึกษาครู หลกัสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ชั นปีที่ 
1 – 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
จากผลการส ารวจข้อมูลการมีงานท าของ

บัณฑิต และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตในปีที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะในเร่ืองของ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน พบวา่ การ
ปฏิบัติงานหลังส าเร็จการศึกษา หรือในระหว่าง
การฝึกประสบการณ์วิชาชพี นกัศึกษาควรมี
ความรู้ และทกัษะพื นฐานที่จ าเป็นในการ
ท างาน  

 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมเตรียมความพรอ้มก่อนฝกึประสบการณ์วิชาชพีครู  
1. วางแผนก าหนดหลักสูตรที่จะพัฒนานักศึกษา โดย

วิเคราะห์จากข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต และความคิดเห็นจากศิษย์
เก่า  

2. ก าหนดหลกัสูตรอบรมเพื่อพัฒนานกัศึกษา และวันเวลา
ในการจัดกิจกรรม จ านวน 5 หลักสูตร ประกอบดว้ย 

หลักสูตรที่ 1 ความรู ้และวิธีการจัดท าเอกสาร
ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน (ปพ.1 - ปพ.9)  
จัดขึ นในวันที่ 2 กุมภาพันธ ์2563 

หลักสูตรที่ 2 ความรู้เรื่องงานการเงิน บญัชี และพัสดุ
โรงเรียน จัดขึ นในวันที่ 8 กุมภาพันธ ์2563 

หลักสูตรที่ 3 เทคนิคการเขียนโครงการ และการ
ประเมินโครงการ จัดขึ นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 

กิจกรรมที่ 1 
1. จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมทั งหมด 250 คน ซ่ึงบรรลุ

ตามเป้าหมายของกจิกรรม จ าแนกผู้เขา้ร่วมกิจกรรมราย
หลักสูตร ดังนี  

หลักสูตรที่ 1 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 72 คน 
หลักสูตรที่ 2 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 33 คน 
หลักสูตรที่ 3 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 37 คน 
หลักสูตรที่ 4 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 63 คน 
หลักสูตรที่ 5 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 45 คน 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.39 

3. นักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน หรือ
การท างานหลังส าเร็จการศึกษา 
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ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การวิจยัเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ส าหรับนักศึกษา
ครูชั นปีที่ 5 
เป้าหมาย ได้แก่ นกัศึกษา
ครู หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ชั นปีที่ 5  

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
เพื่อส่งเสริมทักษะการตีพิมพ์ผลงานวจิัยของ

นักศึกษา 

หลักสูตรที่ 4 การพูดในที่ชุมชน และการเป็นพิธีกร จัด
ขึ นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

หลักสูตรที่ 5 การเขียนป้าย และการจัดป้าย
นิทรรศการ/ประชาสัมพันธ ์จัดขึ นในวันที่ 22 กุมภาพันธ ์2563 

3. ประสานวิทยากร พูดคุยเร่ืองรูปแบบการจัดกิจกรรม 
4. ประชาสัมพันธโ์ครงการให้แก่นกัศึกษาทุกชั นปีที่สนใจ 
5. จัดกิจกรรมตามวันและเวลาที่ก าหนด  
6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 2 
1. ประชุมชี แจงร่วมกับโปรแกรมวิชา เพื่อเสนอแนวทางการ

สนับสนุนการน าเสนอผลงานนักศึกษา ชั นปีที่ 5  
2. จัดท าประกาศคณะ เพื่อสนับสนุนการน าผลงานวิจัยของ

นักศึกษาครู ชั นปีที ่5 ไปตีพิมพ์เผยแพร ่โดยสนับสนุน
งบประมาณ 12 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 15,000 บาท โดย
ก าหนดให้แต่สาขาวิชาต้องมีผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่
น้อยกว่า 5 เร่ือง  

3. โปรแกรมวิชาจัดส่งรายชื่องานวิจยันกัศึกษาที่จะตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน 

4. สรุปผลงานวิจัยนักศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
1. โปรแกรมวิชาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมานการ

วิจัยเพือ่การตีพิมพ์เผยแพร่ส าหรับนักศึกษาครูชั นปีที่ 5 
จ านวน 12 สาขาวิชา ซ่ึงมีจ านวน 104 เร่ือง ประกอบไป
ด้วยผลงานของหลักสูตรดังนี  

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ 
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา 
11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

D4 พัฒนาครูของครู
สู่มืออาชีพ  

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร   
ครุศาสตรบัณฑิต ที่ไม่มี
ประสบการณ์การสอนใน
สถานศึกษาขั นพื นฐาน 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 10 คน 

เนื่องจากการเป็นผู้สอนนกัศึกษาครู ผู้สอน
ควรมีความรู้ และประสบการณ์การสอนใน
ระดับการศึกษาขั นพื นฐานมาก่อน เพื่อให้
สามารถชี แนะแนวทาง และน าประสบการณ์ใน
สถานศึกษา มาถา่ยทอดสู่นกัศึกษาครูได้ 

1. ส ารวจรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 
ที่ไม่มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาขั นพื นฐาน พบว่า มี
อาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์ จ านวน 24 คน 

2. ประชุมอาจารย์ไม่มีประสบการณ์ เพือ่ชี แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการ  

1. มีอาจารย์ที่เข้าร่วมการพัฒนาประสบการณ์การสอน
ในสถานศึกษาขั นพื นฐาน จ านวน 15 คน 

2. อาจารย์ได้รับประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาขั นพื นฐาน และน ามาใช้พัฒนาการเรียน
การสอนนักศึกษาครู 
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ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

3. ชี แจงแนวทางการด าเนินการพัฒนา โดยอาจารย์ที่ไม่มี
ประสบการณ์การสอน จะตอ้งไปพัฒนาตนเองโดยผ่าน
กระบวนการวจิัย บริการวิชาการ หรือเป็นผู้ร่วมสอนใน
สถานศึกษาไม่น้อยกวา่ปีละ 45 ชั่วโมง 

4. ส ารวจรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 
5. อาจารย์ไม่มีประสบการณ์ ประสานงานโรงเรียนในความ

ร่วมมือ เพื่อด าเนินการตามแนวทางที่คณะฯก าหนด ดังนี  
1) ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขวันา  โรงเรียนบ้านนครไตรตรึงษ์ 
2) ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี  โรงเรียนบ้านนครไตรตรึงษ์ 
3) ดร.ศรวัส  ศิริ  โรงเรียนเทศบาล 1 เกริกกฤตยา

อุปถัมภ ์
4) อ.จิตลดา  หนูดอนทราย  โรงเรียนสาธิต 
5) ดร.ปราณี  เลิศแก้ว โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 
6) อ.เมธี  มธุรส  โรงเรียนบ้านนครไตรตรึงษ์  
7) อ.ธิดารัตน์  พรหมมา  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
8) อ.ภูมิสิทธิ ์สัจจหทยาศรม  โรงเรียนก าแพงเพชร

พิทยาคม 
9) อ.ชุติกานต์  เอี่ยวเล็ก  โรงเรียนเทศบาล 1 เกริก

กฤตยาอุปถัมภ ์
10) ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
11) อ.ลัดดาวัลย์ แกว้ใส  โรงเรียนนาบอ่ค าวิทยาคม 
12) อ.พีรพัตน์  พวงจิต โรงเรียนทรัพยส์ถิต 
13) อ.รุ่งนภา บุญยิ ม โรงเรียนหนองบวัราษฎร์บ ารุง 
14) อ.ธารณา สุวรรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านนครชุม 
15) อ.ถิรวิทย์ ไพรมหานิยม โรงเรียนอนุบาลบ้านนครชุม 

6. สรุปผลการพัฒนาตนเอง โดยวิธกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในที่ประชุม 

D5 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน
รายวิชาคณะครุ
ศาสตร์ 

เป้าหมาย 
1. นักศึกษาหลกัสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต ชั นปีที่ 
5จ านวน 400 คน 

2. บูรณาการใน
รายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่วยให้
นักศึกษาครูมีโอกาสในการประยุกต์ความรู้
ทักษะการท างาน และทักษะเฉพาะที่สมัพันธ์
กับวิชาชพีครู ได้รู้จักชีวิตที่แทจ้ริงของการ
ท างานก่อนส าเร็จการศึกษา นอกจากนี องค์กร
ผูใ้ช้บัณฑิตและสถาบันอุดมศึกษายังได้รับ
ประโยชน์ในเชิงความร่วมมือและการพฒันา
ปรับปรุงงานและหลักสูตร 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการเตรียมความพร้อม
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 

2. ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ เพื่อท า
ข้อตกลงร่วมกันในการก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการการท างานของภาคการศึกษา 

3. มีการจัดท า มคอ.6 จัดสรรงบประมาณ การปฐมนิเทศ
นักศึกษากอ่นออกฝึกฯ กิจกรรมสัมมนาหว่างฝึกฯ ในระหว่าง
วันที่ 11 – 13 มกราคม 2563 และกจิกรรมสัมมนาปลายภาค
ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการนกัศึกษาฝึกประสบการณ์

1. นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริง ก่อนส าเร็จ
การศึกษา 

2. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการบูรณาการ
กับการท างานรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และหลังส าเร็จการศึกษา 
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ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

วิชาชีพครู ครั งที่ 2 ในระวา่งวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2563 และ
กิจกรรมประกวดสื่อการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 ครั งที่ 1 ในวันที่ 6 
มีนาคม 2563 

4. คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาได้ติดตามความส าเร็จของ
แผน ด้วยการก าหนดการนิเทศนักศึกษาที่ออกฝกึประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ประจ าสาขาวิชาก่อนการนิเทศทุกภาคเรียน เพื่อให้มีแนว
ทางการนิเทศนักศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั งประชุม
ระหว่างภาคเรียนเพื่อติดตามผลการนิเทศ และผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษารวมทั งการรายงานปัญหาตา่ง ๆ ที่ม ีซ่ึง
เป็นผลมาจากการนิเทศของอาจารย์แตล่ะหลักสูตร และก่อน
การสิ นภาคเรียนจะมีรายงานผลการนิเทศจากทุกสาขาวิชา มี
การสัมมนาอาจารย์พี่เลี ยง เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ระหวา่งการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู

5. ก าหนดแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการท างาน ออกมาในรูปแบบของการด าเนินการจัด
กิจกรรมนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2562 ในชื่อ “ประตูสู่อาชีพ จากใจพี่สู่ใจนอ้ง” และ
โครงการการประกวดสื่อการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาสู่สาธารณะ และเพื่อ
ประชาสัมพันธ ์สร้างภาพลักษณ์ มาตรฐานผลงานและ
ความสามารถของนักศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ เสริมสร้างความภาคภูมิใจและทัศนคริที่ดีต่อวิชาชีพครู 

D6 เตรียม
สอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุเป็น
ข้าราชการครูและ
เสริมทักษะ 
วิชาชีพของ
นักศึกษา 

เป้าหมาย 
1. นักศึกษาหลกัสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต ชั นปีที่ 
5 และศิษย์เกา่คณะครุ
ศาสตร์ 

1. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องเขา้รับ
การสอบแข่งขันเพือ่สอบบรรจุเป็นขา้ราชการ
ครูในโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ทั งนี  คณะครุ
ศาสตร์ จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
การสอบบรรจุครูส าหรับนกัศึกษาและศิษย์เก่า 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ 
ทั งความรูเ้กี่ยวกบัวิชาชีพครู ความรู้ทัว่ไป ฯลฯ 
ให้แก่นักศึกษา และศิษย์เกา่ของคณะครุศาสตร์ 
ซ่ึงจะส่งผลให้บัณฑิตของคณะครุศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ท าให้กจิกรรมดังกล่าวต้อง
เล่ือนก าหนดการเดิมออกไป  

1. ก าหนดจัดกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 8 – 12 
สิงหาคม 2563 รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย 

- จัดกจิกรรมแบบ onsite โดยจัดที่หอประชุม ชั น 3 
คณะครุศาสตร์ จ านวนไม่เกิน 250 คน  

- จัดกจิกรรมแบบ online เป็นการถา่ยทอดสดผ่าน 
facebook live ในวันและเวลาเดียวกันกับ onsite ซ่ึงศิษย์เก่า
สามารถเลือกรูปแบบกิจกรรมที่ตัวเองต้องการได้  

1. นักศึกษาชั นปีที ่5 และศิษย์เก่า ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทจีะน าไปใช้ในการสอบบรรจุเข้ารับ
ราชการครู 

2. ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการสามารถสอบคัดเลือกเพื่อ
เข้ารับการบรรจุแต่งตั งเข้ารับราขการครู ประจ าป ี2563 
(ผ่านภาค ก และ ข) จ านวน 94 คน 
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ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

สามารถสอบบรรจุได้ เป็นครูที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

2. ประชาสัมพันธโ์ครงการในเว็บไซต์ facebook คณะครุ
ศาสตร์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และผ่านอาจารยป์ระจ าโปรแกรม
วิชา 

3. นักศึกษา และศิษย์เกา่ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านระบบออนไลน ์

4. ประกาศรายชือ่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั งแบบ onsite และ
แบบ online โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั งสิ น จ านวน 
383 คน เลือกลงทะเบียนแบบ onsite จ านวน 157 คน และ
ลงทะเบียนแบบ online จ านวน 226 คน 

5. ด าเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที ่8 – 12 สิงหาคม 
2563  

6. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
D7 พัฒนา

คุณลักษณะ
บัณฑิตของ
นักศึกษา 

เป้าหมาย 
1. นักศึกษาคณะครุ

ศาสตร์ ชั นปีที่ 1 - 5 

เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่วิชาชีพ
ครูอย่างมีคุณภาพ ทกัษะและคุณธรรม เป็นคน
เก่ง คนดี พร้อมด้วยคุณลักษณะของบณัฑิตที่
พึงประสงค์ และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข โดยผ่านกจิกรรมที่คณะจัดขึ น 

การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษา ประกอบด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี  

1. ปฐมนิเทศ และรับน้องใหม่  
2. EDU STAR  
3. กิจกรรมเลือกตั งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จัด

ขึ นในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มีนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั งนายกสโมสรนักศึกษา 
จ านวน 1,495 คน 

4. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชพี 8 ราชภัฏ
ภาคเหนือ จัดขึ นระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ศูนย์แม่รมิ อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ โดยคณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลจากรายการแข่งขัน
ต่าง ๆ ดังนี  

รางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ) 
- การขับร้องเพลงสากลชาย 
- การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
- A-math ประเภททีม 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
- การอ่านท านองเสนาะ (อินทรวิเชียรฉันท์ 11) 
- สุนทรพจนภ์าษาไทย 
- การเขียนเรียงความ 
- การผลิตสื่อ ICT 
- การขับร้องเพลงลูกทุ่งหญิง 

1. นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจในการปรบัตัวในรั ว
มหาวิทยาลัยมากขึ น 

2. นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพครูมากขึ น 
3. เดิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั ง 8 แห่ง ด้านการ

พัฒนานักศึกษาครู 
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ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

รางวัลเหรียญเงิน (รองชนะเลิศอันดับ 1) 
- ร้องเพลงสากลหญิง 
- ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Skills Quiz 
- เล่านิทานภาษาจีน 
- สุนทรพจนภ์าษาไทย 
รางวัลเหรียญทองแดง (รองชนะเลิศอันดับ 2) 
- ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Skills Quiz 
- การตอบปัญหาภาษาจีน 
- การเขียนเรียงความ 
- การประกวดนวัตกรรมสังคมศึกษาเพือ่การเรียนการ

สอน 
- การขับร้องเพลงลูกทุ่งชาย 

5. ปัจฉิมนิเทศและขอขมาลาครูและสานสัมพันธ์น้องพี่  
6. กิจกรรมวันครู จัดขึ นในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ 

อาคารอเนกประสงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร โดยภายในงานจะเป็นการจัดแสดงผลงาน
นักศึกษา ชั นปีที่ 1 – 4 และการแสดงจากชุมนุมต่าง ๆ เช่น 
ลิเกเพชรกรุครุศิลป์ ฯลฯ รวมไปถึงการระลึกถึงพระคุณครูทุก
ท่าน 

7. กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะนักศึกษา 
(ชุมนุม) จัดขึ นในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคุรุ
ร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ตารางที่ 7 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2563 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ผลิตคร ู
E1 พัฒนางานวิจยัเพื่อ

พัฒนาการเรียนการ
สอน (คณะครุ
ศาสตร์) 

อาจารย์คณะครุศาสตร์ ต้องการให้อาจารย์ได้มีการพัฒนางานวจิัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาของ
ตนเอง โปรแกรมวิชาละ 1 เร่ือง  

 
 

1. คณะฯ จัดประชุมแนวทางการพัฒนางานวิจัย 
โดยแจ้งให้หลกัสูตรรับทราบเร่ืองของงบประมาณใน
การสนับสนุนการท าวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ของอาจารย์  

2. ประกาศทุนสนับสนุนการวิจยัเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนส าหรับอาจารย์ จ านวน 12 ทุน 10 
โปรแกรมวิชา ดังนี  

- พัฒนาการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 15,000 บาท 

- งานวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสงัคม
ศึกษา จ านวน 10,000 บาท 

- สนับสนุนงานวจิัยพัฒนาการเรียนการสอน
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ์จ านวน 20,000 บาท 

- การพัฒนางานวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนประถมศึกษา จ านวน 10,000 บาท 

- การพัฒนางานวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนพลศึกษา จ านวน 10,000 บาท 

- ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย ด้านงานวิจยั จ านวน 25,000 บาท 

- การพัฒนางานวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 20,000 
บาท 

- สนับสนุนงานวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีน จ านวน 15,000 บาท 

- ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 
15,000 บาท 

- ส่งเสริมการท าวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 20,000 บาท 

3. อาจารย์ส่งโครงร่างการวิจัย และด าเนินการท า
วิจัย 

4. อาจารย์ส่งรายงานการวิจยั และตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวจิัยระดับชาติหรือนานาชาต ิ

1. อาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้รับการพัฒนาทักษะการท า
วิจัย และได้รับงบประมาณส าหรับการพัฒนางานวิจัยของ
สาขาวิชา 

2. ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จ านวน 12 
เรื่อง ดังนี  

1) การพัฒนาทักษะการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2) การพัฒนาระดับการคิดทางเรขาคณิตตามแนวคิด
ของ แวน ฮีลี ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ ในรายวิชาการเรียนการสอนเรขาคณิตระดับ
โรงเรียน 

3) การศึกษาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

4) การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยการสอน
แบบโครงงาน รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

5) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการ
สอนแบบ จี.ไอ.รายวิชาพฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์
ระดับประถมศึกษา ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

6) กระบวนการการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติ 

7) การพัฒนารูปแบบการเรียนภาษาและวัฒนธรรม
ในการละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



- 142 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

8) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์
จีนเรื่อง “把” โดยใช้สถานการณ์จ าลองแก้ปัญหาของ
นักศึกษาชั นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

9) ผลการจัดกิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา
รายวิชาเคมีสีเขียว 

10) ปัจจัยในชั นเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

11) การใช้การเขียนสะท้อนความคิดเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษผ่านเรื่องสั นส าหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

12) การส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของนักศึกษาครูตามแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน ในรายวิชา
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั นเรียน 

3. อาจารย์พัฒนาผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และ
สามารถน าไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรได้ 

E2 พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ (คณะครุ
ศาสตร์) 

 
 
 
 
 

1) กิจกรรมวันประถมศึกษา 
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 
เป้าหมาย นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
ชั นปีที่ 1- 4 จ านวน 210 คน 

การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ถือเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา และเพื่อให้นกัศึกษาสามารถ
แสดงทักษะของตนเองผ่านการแสดงผลงาน
ในกิจกรรม 

นอกจากนี  นกัศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ 
จะได้รับการพัฒนาทกัษะวิชาการและวชิาชีพ 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเอง ในสถานศึกษา และแนวคิดที่เน้น
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพือ่รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม
และการประกอบอาชีพครูที่มีคุณภาพใน
อนาคต 

1. โปรแกรมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม และ
รูปแบบของการจัดกิจกรรม 

2. ก าหนดจัดกิจกรรมวันประถมศึกษา สถานที่ 
และรายละเอยีดของกจิกรรม  

3. โปรแกรมวิชาจัดกจิกรรมวันประถมศึกษา โดย
จัดขึ นในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม 
ชั น 3 ห้องครุร่มสัก2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

4. สรุปผลการด าเนินงาน วิเคราะหป์ัญหา และ
วางแผนการจัดกิจกรรมในปีต่อไป 

 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาได้รับการ
พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชพีเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาวิชาชีพของตนเองในอนาคต 

 

 2. นิทรรศการนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประจ าปี

กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
นอกเหนือจากเป็นรายวิชาบังคับของ
นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

1. จัดประชุมวางแผนการจัดกจิกรรม และรูปของ
การจัดกิจกรรม ระหว่างอาจารย์ผู้ดแูลกจิกรรมการฝึก

1. นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานของตนเอง 



- 143 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

การศึกษา 2562 “ประตูสู่อาชีพ 
จากใจพี่สู่ใจนอ้ง” 
เป้าหมาย นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั นปีที่ 5 
จ านวน 490 คน 
 

แล้ว ยังเป็นกระบวนการที่ช่วยให้นักศึกษาได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รู้จักการพฒันา
ทักษะด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการท างาน
ให้แก่นตนเอง 

นอกเหนือจากการลงไปปฎิบัติงานจริงใน
สถานศึกษาแลว้ สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ
กลับมาคือการพัฒนาการผลิตผลงานทาง
วิชาการ การพัฒนาและออกแบบสื่อการ
เรียนการสอนที่นักศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชั นเรียนของตนเอง  

คณะครุศาสตร์ เล็งเห็นถึงการพัฒนาต่าง 
ๆ ของนักศึกษา และไม่อยากให้ชิ นงานที่
นักศึกษาได้พัฒนาขึ นถกูน าไปใช้ในชั นเรียน
เพียงอย่างเดียว คณะฯ จึงจัดกจิกรรม
นิทรรศการ ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้น า
ผลงานของตนเองในระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มาน าเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ 

ประสบการณ์วิชาชีพครู และตวัแทนนักศึกษาชั นปีที่ 
5  

2. นักศึกษาประชุมวางแผน และมอบหมายความ
รับผิดชอบงานในส่วนต่าง ๆ รว่มกัน โดยกิจกรรม
ทั งหมดจะด าเนินการโดยนักศึกษาชั นปทีี่ 5 โดยมี
อาจารย์และเจา้หน้าที่ศูนย์ฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู
เป็นผู้ให้ค าแนะน า 

3. ตัวแทนนักศึกษาน าเสนอผลการออกแบบ
กิจกรรม และรูปแบบของนิทรรศการแกอ่าจารย์ผู้ดูแล 
เพื่อน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ไปปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบของกิจกรรมให้ดีขึ น โดบรูปแบบของ
กิจกรรม ประกอบดว้ย  

   - นิทรรศการผลงานของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั นปีที่ 5  

   - กจิกรรมการเสวนาทางวิชาการ 
4. จัดกิจกรรมนิทรรศการนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 “ประตูสู่
อาชีพ จากใจพี่สู่ใจน้อง” ในวันที ่4-5 ม.ีค. 63 ณ 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชต ิ

5. สรุปผลการจัดกิจกรรม 

2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ปฎิบัติงานจริง ทักษะการแก้ปัญหา และทกัษะการ
คิดวิเคราะห์/คิดสร้างสรรค์ 

3. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 

E3 พัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตด้านวิชาชีพ
ของนักศึกษาดนตรี
ศึกษา (ดนตรีสากล) 
(คณะมนุษยศาสตร์
ฯ) 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี
ศึกษา (ดนตรีสากล) 

หลักสูตรต้องการส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษามี
การฝึกฝนและพัฒนา พื นฐานและทักษะ
ทางด้านดนตรีแก่นักศึกษา 

น านักศึกษาเขา้ร่วมแสดงโครงการ “เทศกาลดนตรี
แจ๊ส นานาชาติเพื่อการเรียนรู้ (Thailand 
International Jazz Conference 2020)” วันที่ 31 
มกราคม – 2 กุมภาพันธ ์2563 ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และ
เรียนรู้ด้านทักษะและประสบการณ์ทางด้านดนตรี 

1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องมือเอกและ
ปฏิบัติรวมวง ซ่ึงทักษะที่นักศึกษาได้รับจากการฝึกฝนนี ได้
ถูกน าแสดงต่อสาธารณชน ในวันที ่1 กมุภาพันธ์ 2563 ณ 
วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงและได้รับแรง
บันดาลใจจากการแสดงดนตรีและรับชมดนตรีในระดับ
นานาชาต ิ

3. ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับนกัดนตรีมืออาชีพและ
นักศึกษาดนตรีจากมหาวิทยาลัยตา่ง ๆ 

E4 กิจกรรมพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครู
สู่การเป็นครูมือ
อาชีพ และเส้นทางสู่
อาชีพครูในอนาคต 
(ค.บ.เคมี) (คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ) 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี การผลิตบัณฑิตครูจะต้องจัดการเสริมสร้าง
จิตวิญญาณความเป็นครูให้กับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครูที่แท้จริงนั นต้อง
เป็นผู้ท าแต่ความดี คือต้องหมั่นขยัน อุตสาหะ
พากเพียร เอื อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ หนักแน่น 
อดทน อดกลั น ส ารวมระวังความประพฤติ
ปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดี

โดยในกิจกรรมครั งนี ได้จัดขึ นในวันที่ 26 สิงหาคม 
2563 ทางหลักสูตรได้เชิญครูมาลัย ฟองนิ ว ต าแหน่ง
ครูช านาญการพิเศษซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ  มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนการสอนด้านวิชาเคมีที่บูรณาการกบั
ศาสตร์อื่นๆ ในระดับชั นมัธยมศึกษา  มาเป็น
ผู้บรรยายภายใต้หวัข้อ “การออกแบบการเรียนรู้แบบ

นักศึกษาครูมีประสบการณ์ในด้านจิตวทิยาความเป็นครูใน
ชั นเรียนและการออกแบบการจัดชั นเรียนวิชาเคมีกับ
การบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ 
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 งาม รวมทั งต้องซ่ือสัตย์ รักษาความจริงใจ
วางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอ านาจอคติ 
และเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมี
คุณภาพสูง (High Performance Teacher) 
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเคมี 
จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเป็นครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

การพัฒนาบัณฑิตครูมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องให้องค์ความรู้ทั งเนื อหาวิชา
ภาษาอังกฤษ วิชาเอก วิชาชีพครู และสภาพ
สถานการณ์ หรือเหตุการณ์จ าลอง เพื่อให้
นักศึกษาได้มีการฝึกเตรียมตัวเพื่อออกสู่
สถานการณ์ในห้องเรียนจริง  การเรียนรู้นั น
สามารถเกิดขึ นได้ทั งในห้องเรียนหรือจากทุกที่
ทุกเวลาและการเรียนรู้จากสถานศึกษาจริงนั น
ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยพัฒนา
นักศึกษาครูในด้านความรู้ความสามารถและ
โลกทัศน์ทั งในด้านการจัดการเรียนการสอน 
วิธีการสอน การใช้ภาษาหรือแม้กระทั งสื่อการ
สอนก็ตาม ดังนั น โปรแกรมวิชาเคมี หลักสูตร 
ค.บ. เห็นสมควรจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาครู เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตครูให้
ได้ครูดีมีคุณภาพสูง (High Performance 
Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาครู
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั นปี
ที่ 4 จ านวน 14 คน ที่ออกสังเกตการณ์สอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณความ
เป็นครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ และเส้นทางสู่
อาชีพครูในอนาคต มีวัตถุประสงค์ดังนี  

บูรณาการเคมีกับศาสตร์ต่างๆ”  และเล่า
ประสบการณ์ด้านการจัดการชั นเรียน  การเป็นครู
วิทยาศาสตร์ในยุคใหม ่ โดยมีผู้ร่วมฟังการบรรยาย
เป็นนักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ชั นปีที่ 4 จ านวน 14 คน ได้ฟังบรรยายและฝึก
ปฏิบัติการออกแบบกจิกรรมบูรณาการวิชาเคมีกับ
ศาสตร์อื่นๆและน าเสนอร่วมกับผู้เข้าอบรมในชั นเรียน 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

1. เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

2. เพื่อให้นักศึกษาครูที่เข้าร่วมโครงการเกิด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการวิชาเคมีกับศาสตร์ต่างๆ และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนในชั นเรียนได้ 

3. เพื่อให้นักศึกษาครูเกิดความรู้ความ
เข้าใจในการเตรียมตัวสู่อาชีพครูในอนาคต 

E5 พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต (ค.บ.เคมี) 

1.เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การเป็น
นักศึกษาครูเคมี 
(ค.บ.เคมี) 

 
 
 
 
 
 
 
2. เตรียมนักศึกษา

ครูสู่รั วโรงเรียน (ค.บ.
เคมี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสต
บัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี ในปีการศึกษา 
2563  
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี จ านวน 21 
คน 
ในพื นที่โรงเรียน 
1.วชิรปราการวิทยาคม 1 คน 
2.พรานกระต่ายพิทยาคม 2 คน 
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร 1 คน 
4. มัธยมพัชรกิตตยิาภา 2 คน 
5. ไทรงามพิทยาคม  
6.หนองกองพิทยาคม 1 คน 
7.นาบ่อค าวิทยาคม 1 คน 
8.นครไตรตรึงษ์ 2 คน 
9. สลกบาตร 1 คน 

 
 
การเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นการเรียน 

ที่แตกต่างไปจากการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา ซ่ึงนักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนรู้
และปรับตัวทั งในด้านการเรียนและการใช้
ชีวิต ตลอดจนมีทักษะด้านวิชาการพื นฐานที่
เหมาะสมเพื่อให้สามารถศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้ประสบผลส าเร็จ ดว้ย
แนวคิดและความจ าเป็นดังกล่าว หลกัสตูร
วิทยาการคอมพวิเตอร์ จึงได้จัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
เป็นประจ าทุกปกีารศึกษา 

นักศึกษาถอืได้ว่าเป็นก าลังส าคัญของชาติ 
หากได้รับส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
กีฬาสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับการให้ความรูท้าง
วิชาการที่ถูกต้อง และเหมาะสมแล้ว ย่อมมี
ส่วนช่วยเหลอืสังคมในทางที่ถูกที่ควรได้เป็น
แบบอยา่งที่ดี หลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นความ
สาคัญของเรื่องดังกล่าวจึงจัดให้มีโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมส าหรบั
นักศึกษาขึ นมาเพื่อเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 
เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ ในทุกๆด้าน 
และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมของประเทศ 

 
 

 
 
กิจกรรมเตรียมความพรอ้มเข้าสู่การเป็นนักศึกษา

ครูเคมี  
(ค.บ.เคมี) จัดกิจกรรมในระหว่างวันที ่24-25 

มิถุนายน 2563 
1.แนะแนวการการปฏิบัติตัวระหวา่งเป็นนักศึกษา  
และแนวทางการประกอบอาชีพ  
2. ปรับความรู้พื นฐานทางเคมี คณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษให้กับนกัศึกษาชั นปีที่ 1  
 
 
 
1.กิจกรรมเตรียมนักศึกษาครูสู่รั วโรงเรียน  
2.กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู  
ก าหนดการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม-

กันยายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นักศึกษา ค.บ.เคมี โปรแกรมวิชาเคมีจะเป็นบัณฑิต ที่มี

ความแข็งแกร่งทางวิชาการและมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

เกิดทักษะการเรียนรู้ และทกัษะด้านการจัดเรียนการสอน 
ร้อยละ 82 

2. นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
สามารถน าองค์ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ต่างๆ ไป
ใช้เพื่อการสอบบรรจุแต่งตั งเข้ารับราชการครูได้ 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

 
 
 
 
3. ส่งเสริมและ

พัฒนานักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตเคมีใน
ศตวรรษที่ 21 (ค.บ.
เคมี) 

 
 
 
 
4. การศึกษาดูงาน

โรงงานอุตสาหกรรม 
(ค.บ.เคมี) 

10.เฉลิมพระเกียรติ 2 คน 
11.ถนอมราษฎร์บ ารุง 1 คน 
12.คลองลานวิทยาคม 2 คน 
13.วัชรวิทยาคม 2 คน 
นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสต
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี หมู่เรียน 
6211216 ของมหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
พื นที่ด าเนินโครงการ 
- บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) 
กลุ่มเป้าหมาย 
ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคมี ชั นปีที่ 1-3 จ านวน 
44 (รหัส 601121801, 
611121801 และ 621121601)         
 
 
 

 
 
 
 
นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีโลก
ทัศน์ที่กว้างไกลและนักศึกษาได้มีโอกาสน า
ความรู้ที่ได้ไปทดลองใช้ในงานจริง การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาจึงถือเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะสามารถพัฒนานกัศึกษาได้
อย่างดี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการติดตาม และ
ประเมินผลด้วย 

 
นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศไปศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
นอกสถานที ่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อจะได้ประสบการณ์และ
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างยิ่ง รวมทั งจะ
เป็นการเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ ให้
นักศึกษาโดยตรง และยังสอดคล้องกับการ
พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความ
พร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และมี
ความสามารถในการน าความรู้ไปสร้างสรรค์
สังคมตามอัตลักษณ์ 

 

 
 
 
 
นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

ชั นที่ 1 -2  จ านวน 35 คน มกีารจัดกจิกรรมการ
อบรมในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ผลการด าเนินการพบว่า  ผู้เข้าร่วม
โครงการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทกัษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชพี เพื่อ
ความส าเร็จทั งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต 

จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน โดยหวัข้อทีส่นใจเข้า
ศึกษาดูงาน 

1. กระบวนการผลิตเบื องต้นและผลิตภณัฑ์ของ
โรงงาน 

2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของโรงงาน 

3. การประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สังคมอย่างมีส่วนร่วม 

4. การประกอบการภายใต้ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร (Corporation Social 
Responsibility ; CSR)  

มีระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 3 วัน คือ วันที ่
27-29  พฤศจิกายน 2562 

 

 
 
 
 
1. นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี

คุณลักษณะที่สะท้อนความเป็นเลิศในด้านทักษะวิชาการ 
วิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับในเวที
ระดับชาติ  และสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑติ ส่งเสริมภาวะการมีงานท าตรงสาขาของบัณฑิต
สาขาครุศาสตร์ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการต่างๆในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพิ่มมากขึ น 

 
 
1. บัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีที่มี

ความแข็งแกร่งทางวิชาการและสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ 

2. นักศึกษา ค.บ.เคมี โปรแกรมวิชาเคมจีะเป็นบัณฑิต
ที่มีความแข็งแกร่งทางวิชาการและมีคุณภาพโดยรับ
คะแนนก่อนและหลังการอบรมที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยคะแนนก่อนการเขา้รับ
การอบรมมีคะแนนที่น้อยกว่าคะแนนทีผู่้เข้ารับการอบรม
ท าได้หลังจากอบรมแลว้  แสดงว่าผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องที่รับการอบรมมากขึ น ผู้เขา้รับ
การอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เอกสารประกอบ
ครอบคลุมเนื อหาของโครงการโดยให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 
4.19  คิดเป็นร้อยละ 98.8 และผู้เข้ารับการอบรมน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประการการเรียนการสอนมากที่สุดโดย
ให้คะแนนสุงสุดเท่ากับ 4.63 คิดเป็นร้อยละ 75.0 
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ตารางที่ 8 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณสนับสนนุจากแหล่งอืน่ ประจ าปี 2563 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

การผลิตครู   
F1 การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี ยง         
(U-School) 

โรงเรียนขนาดเล็กในเขต
พื นที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดก าแพงเพชร 

สถานศึกษาขนาดเล็กมักมีขอ้จ ากัดการ
บริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในด้าน
บุคลากร การจัดการเรียนการ 

การให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี ยงท างานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน
และพื นที่ในการน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วย
แก้ปัญหาตามบริบทของโรงเรียน โดยมโีรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 13 โรงเรียน ดังนี  

1. โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 
2. โรงเรียนบ้านสระสิงโต 
3. โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
4. โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 
5. โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 
6. โรงเรียนบ้านโนนโม่ง 
7. โรงเรียนบ้านหนองแดน 
8. โรงเรียนบ้านเทพนคร 
9. โรงเรียนธ ามรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) 
10. โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ท านองอุปถัมภ์) 
11. โรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านพราน 
12. โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 
13. โรงเรียนบ้านวังบัว 

ผลที่เกิดกับครู 
ครูมีความรู้และทักษะในการออกแบบ

กิจกรรมตามเกณฑ์ที่แต่ละโครงการก าหนด
และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับนักเรียน 

มีความรู้ ทักษะผ่านเกณฑ์ตามที่แต่ละ
โครงการก าหนดและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู ้
ผลที่เกิดกับนักศึกษาคร ู

มีความรู้และทักษะในการร่วมออกแบบ
กิจกรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 

F2 ครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

นักศึกษาชั นปีที ่2 – 5  
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการผลิตครูให้ได้ครู
ดี ครูเก่ง เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วกลับไปช่วย
พัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นของตนเอง  

1. เปิดรับสมัครนักศึกษาชั นปีที่ 2 – 5 ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์
ที่ก าหนด เพือ่เข้าร่วมโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามโควต้าของแต่
ละมหาวิทยาลยัที่เป็นสถาบันการผลิตตามโครงการ 

2. นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จะต้องเข้ารับการ
สอบคัดเลือก ประกอบไปด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
และต้องผ่านเกณฑ์การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษตามทีก่ าหนด 

3. เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการบรรจุแต่งตั งเข้า
เป็นข้าราชการครูในโรงเรียนตามท้องถิน่ของตนเอง 

ผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ดังนี  

นักศึกษาชั นปีที ่5 จ านวน 70 คน  
นักศึกษาชั นปีที ่4 จ านวน 58 คน 
นักศึกษาชั นปีที ่3 จ านวน 31 คน 
นักศึกษาชั นปีที ่2 จ านวน 17 คน 
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ตารางที่ 9 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2563 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

G1 สร้างหลักสูตรที่ตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพือ่
สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดย
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

หลักสูตรชีววิทยา 
· สถานประกอบการ
ภาคเอกชน จ านวน 3 แห่ง 
ได้แก่ 

1. บริษัท ไมโครอินโน
เวต จ ากัด อ าเภอปากท่อ 
จังหวัด ราชบุร ี

2. จ านงค์ ฟาร์ม อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย 

3. สวนสัตว์เชียงใหม่ 
อ าเภอเมือง จ างหวัด
เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นไป
ยังอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ทาง
โปรแกรมวิชาชีววิทยาจึงออกแบบหลกัสูตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจดัการ
เรียนการสอนในรูปแบบ WIL รว่มกับ
ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and 
Biotechnolgy) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
จริงในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2563 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร และบริษัท 
ไมโครอินโนเวต จ ากัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ผู้เข้ารว่มกิจกรรม ประกอบด้วย รอง
อธิการบดี อาจารย์ 2 คน ตวัแทนผู้ประกอบการ 2 
คน และนักศึกษา 2 คน 

- การลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ด้านสัตวบาล วันที่ 12 มีนาคม 2563 ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร และจ านงค์ ฟาร์ม 
ณ จ านงค์ ฟาร์ม อ าเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 
ประกอบดว้ย อาจารย ์4 คน ตัวแทนผู้ประกอบการ 
และนักศึกษา 6 คน 

- การลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ด้านชีววิทยา วันที่ 13 มีนาคม 2563 ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร และสวนสัตว์
เชียงใหม่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จ างหวัด
เชียงใหม่ ประกอบดว้ย อาจารย ์4 คน ตัวแทน
ผู้ประกอบการ และนักศึกษา 6 คน 

- ฝึกอบรมและปฎิบัติการดา้นชีววิทยา เปลี่ยนเป็น
กิจกรรมอบรมเครื่องมือ และเทคนิคทาง
ห้องปฏิบัติการทางสัตววิทยา เนื่องจากปัญหาการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยจัดในวนัที่ 15-17 
มิถุนายน 2563 

- อบรมเชิงปฏิบัตกิารสัตววิทยาและพฤติกรรมสัตว์ 
เปลี่ยนเป็นกิจกรรมอบรมสัตววิทยาและพฤติกรรม
สัตว์ผ่านสื่อออนไลน์เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา โดยจัดในวันที่ 19 มถินุายน 2563 

- อบรมเชิงปฏิบัตกิารด้านการใช้เครื่องมือทางสัตว
วิทยา เปลี่ยนเป็นกจิกรรมอบรมแนวทางการวิจัยทาง
สัตววิทยาผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องจากปัญหาการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา นา โดยจัดในวนัที่ 22 
มิถุนายน 2563  

· จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมีร้อยละ 100 
· มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง 
· นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้าน

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ มากกว่า 
ร้อยละ 65 

· จ านวนรายวิชาที่การจัดการเรียนการสอนแบบ WIL 4 
รายวิชา  
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ฝึกอบรมและปฎิบัติการดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ 
เปลี่ยนเป็นฝึกอบรมและปฎิบัติการด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา โดยจัดในวันที่ 24-28 มิถนุายน 2563 

- อบรมเชิงปฏิบัตกิารการใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ เปลีย่นเป็นกิจกรรมอบรมการใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพผา่นสื่อออนไลน์
เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดย
จัดในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 

- อบรมเชิงปฏิบัตกิารการควบคุมจุลินทรีย์ใน
โรงงานอุตสาหกรรม เปลี่ยนเป็นกจิกรรมอบรมการ
การควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรนา โดยจัดในวันที่ 23 มถิุนายน 2563 

- ฝึกอบรมและปฎิบัติการดา้นการผลิตสตัว์เชิง
พาณิชย์ เปลีย่นเป็นกิจกรรมอบรมการผลิตสัตว์เชิง
พานิชย์ผ่านสือ่ออนไลน์เนื่องจากปัญหาการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา จัดวันที่ 18 มถินุายน 2562 

- อบรมเชิงปฏิบัตกิารการจัดการสุขาภบิาลฟาร์ม
สัตว์ เปลี่ยนเป็นกจิกรรมอบรมการจัดการสุขาภิบาล
ฟาร์มสัตว์ผ่านสื่อออนไลน์เนื่องจากปัญหาการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยจัดวันที่ 20 มิถุนายน 
2562 

- การติดตามโครงการ จัดกจิกรรม ณ สถาน
ประกอบการทั ง เปลี่ยนโดยใช้การออนไลน์สอบถาม
ความก้าวหนา้และแผนการเตรียมความพร้อมปีหน้า
แทน โดยจัดวันที่ 29 มถิุนายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G2 สร้างหลักสูตรที่ตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพือ่
สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดย
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 

นักศึกษา และอาจารย์
โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ 
สถานประกอบการ จ านวน 
3 แห่ง ประกอบด้วย  

1) บริษัทปัญญา 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด  

2) บริษัท เอ็นไว คลีน 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด  

หลักสูตรภูมิสารสนเทศ เป็นหลักสูตรทีม่ีความ
จ าเป็นต้องมีทักษะทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือในการจัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม รวมทั งประสบการณ์
และทักษะในการท างาน เพื่อให้มีประสทิธิภาพ 
จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการร่วมกับสถาน
ประกอบการ ในการพัฒนา ซ่ึงจะส่งผลให้เกิด
การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 
2562 

2. อาจารย์ศึกษาและฝีกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เดือนมีนาคม 2563 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ WIL 
ในสถานประกอบการ 

3.1 ด าเนินการร่วมกับบริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2563 

1. MOU กับสถานประกอบการ 3 แห่ง ประกอบดว้ย  
    1) บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จ ากดั  
    2) บริษัท เอ็นไว คลีน คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
    3) สถานพีัฒนาที่ดินก าแพงเพชร 
2. อาจารย์ได้เข้าศึกษาและฝึกปฏิบัติงานที่ส านักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) หลกัสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื นที่ทางอินเตอร์เน็ต 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

3) สถานีพัฒนาที่ดิน
ก าแพงเพชร 

และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ปัจจุบัน 

3.2 ด าเนินการร่วมกับบริษัท เอ็นไว คลนี คอนซัล
แตนท์ จ ากัด ในรูปแบบสหกิจศึกษาเดือน
พฤศจิกายน 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

   ด าเนินการร่วมกบัสถานีพัฒนาที่ดินก าแพงเพชร 
ระยะเวลา 3 ป ี

3. นักศึกษาชั นปีที ่3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรูปแบบ WIL กับบริษัทบริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ ใน
การด าเนินการโครงการ “โครงการปรับปรุงแผนที่และ
จัดท าข้อมูลการใช้ประโยชนอ์าคารด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดกาฬสินธุ์ และ
จังหวัดสุโขทัย” 

4. นักศึกษาชั นปีที ่4 ด าเนินการสหกิจศึกษา ในบริษัท 
เอ็นไว คลีน คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นบริษัทที่ด าเนินการ
เกี่ยวกบัการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

5. นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ 
WIL กับสถานีพัฒนาที่ดินก าแพงเพชร ในการด าเนินการ
โครงการ จ านวน 5 โครงการ ประกอบด้วย  

1) โครงการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก 
ส่งเสริมพืชพลังงานทดแทน (ส่งเสริมพืชผลผลิตพลังงาน
ทดแทนในพื นที่ไม่เหมาะสมส าหรับปลกูพืชเศรษฐกิจ : Agri 
map)  

2) โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตร กิจกรรมหลกั พัฒนาขบวนการผลิตเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGs  

3) โครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพธิีบรมราชาภิเษก 
กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดนิ  

4) โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบลไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

5) โครงการบริหารจัดการเขตพัฒนาที่ดนิลุ่มน  า
ต้นแบบ กจิกรรมการอนุรักษ์พัฒนาที่ดนิในพื นที่เขตพัฒนา
ที่ดินลุม่น  า 

G3 สร้างหลักสูตรที่ตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพือ่
สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดย
คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 
และสถานประกอบการใน
จังหวัดก าแพงเพชรและ
จังหวัดที่เป็นเมืองหลักด้าน
การท่องเท่ียว 
สถานประกอบการ ได้แก ่

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
(Work Integrated Learning : WIL) เป็นการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามี
โอกาสในการประยกุต์ความรู ้ทักษะการท างาน 
และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กบัวิชาชีพ ได้รู้จัก
ชีวิตการท างานทีแ่ท้จริงก่อนส าเร็จการศึกษา 
ดังนั นเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการมีงานท าของ
นักศึกษา และยกระดับคุณภาพนักศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายแนวทางขับเคลื่อนเพื่อ

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการ
ท างาน มีการด าเนินงาน ดังนี  

1. ด าเนินการประสานงาน กับ สถานประกอบการ
ในจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดที่เป็นเมืองหลักด้าน
การท่องเท่ียว เพื่อลงนามความรว่มมือ จ านวน 3 
แห่ง  วันที ่25 – 27 ก.พ. 2563 สถานประกอบการ 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ. ชลบุรี   

2. นักศึกษาชั นปีที ่4 จ านวน 13 คน ออกฝึกสห
กิจศึกษา  

1. นักศึกษาชั นปีที ่4 ได้รับการจา้งงานทันทีหลังครบ
ระยะเวลา ร้อยละ 80 จากจ านวนนกัศึกษาสหกิจ นกัศึกษา
ชั นปีที่ 3 ได้รับการติดต่อให้กลับไปฝกึปฏิบัติงานในช่วงชั น
ปีที่ 4 ร้อยละ 80 จากจ านวนนกัศึกษาชั นปีที่ 3 ที่เข้าร่วม
การจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE  
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

1. โรงแรมในเครือ IHG 
(International Hotels 
Group) 

2. โรงแรม The Zign 
Hotel 

3. Long Beach 
Garden Hotel & Spa 

4. โรงแรม Chakungrao 
Riverview 

ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โปรแกรมวิชาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรมได้
เล็งเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนที่ บรูณา
การกับการท างานมีความส าคัญต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาในปัจจุบัน 

3. นักศึกษา ชั นปีที่ 2 – 3 จ านวน 49 คน และ
อาจารย์ จ านวน 1 คน คือ อาจารยย์ุชิตา กันหามิ่ง  
เข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เร่ิม 1 มี.ค. 
63 – 30 มิย. 63 

G4 สร้างหลักสูตรที่ตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพือ่
สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดย
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด 

 

สถานประกอบการดา้นโลจิ
สติกส์ในเครือข่าย MOU 
ดังนี   
1.สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ตาก 
2.หอการค้าจังหวัดตาก 
3.บริษัท สยามนิสสันแม่
สอด จ ากัด 
4.ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์
สไตล์ แม่สอด 
5. บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากัด 
(มหาชน) 
6.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาติ เชยีงแสน 
7.สมาคมไทยโลจิสติกส์และ
การผลิต 
8.ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดตาก 

ในสภาวการณ์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้การแข่งขันเพิ่มขึ นตาม
ไปทุกภาคส่วนโดยเฉพาะตลาดแรงงาน การ
ผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการ ให้นกัศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าสู่
สถานประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ ซ่ึงการท า
ความร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาน
ประกอบการ ในการช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษา
มีการเรียนรู้/ปฎิบัติในสถานประกอบ เป็นการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่เรียกวา่ การจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน (Work Integrated 
Learning: WIL) 

1.กิจกรรมเรียนรู้กระบวนการโลจิสตกิส์ในสถาน
ประกอบการ 

(ฝึกปฏิบัติการสาขาอาชพี นักปฏิบัตกิาร
คลังสินค้า) 

   1.1 วันที่ด าเนินการ: 19-24 พฤศจิกายน 2562 
   1.2 สถานทีจ่ัดกิจกรรม: สถาบันพัฒนาฝีมือ

แรงงานนานาชาติ เชียงแสน 
   1.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 คน 
- นักศึกษาชั นปีที่ 3 จ านวน 37 คน 

   1.4 หนว่ยงานความร่วมมือ: สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาติ เชียงแสน 

2. กิจกรรมเรียนรู้กระบวนการท างานในสถาน
ประกอบการ (WILในรายวิชาทั ง  4 รายวิชา) 

   2.1 วันที่ด าเนินการ: 24 ก.พ.- 20 มึ.ค. 2563 
   2.2 สถานทีจ่ัดกิจกรรม:  
        2.2.1. ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟส์ไตล์  
        2.2.2. บริษัท ที.เค.การ์เม้น จ ากดั (สภา

อุตสาหกรรม)  
        2.2.3. บริษัท สยามนิสสันแม่สอด จ ากัด 
        2.2.4. บริษัท คูโบต้า แม่สอด จ ากัด 
   2.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 คน 
- นักศึกษาชั นปีที่ 1 จ านวน 50 คน  

(บูรณาการในรายวิชาการตลาดและลกูค้าสัมพันธ์ 
และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ) 

- นักศึกษาชั นปีที่ 2 จ านวน 45 คน  

1. หลักสูตรได้ขยายเครือข่ายความรว่มมือในการพัฒนา
บัณฑิตท่ีตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 8 
เครือข่าย 
2.นักศึกษาทุกชั นป ีจ านวน 140 คนได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เหมาะสมกับรายวิชา 
3.นักศึกษาและอาจารย์ได้เรียนรู้กระบวนการท างานและน า
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 
รายวิชา 
4.อาจารย์ได้ใบรับรองการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์3 สาขาอาชีพ 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

(บูรณาการในรายวิชาเทคโนโลยีคลังสินค้า และ
ออกแบบคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง) 

   2.4 หนว่ยงานความร่วมมือ: ศูนย์การค้าโรบิน
สัน ไลฟ์สไตล์,บริษัท ที.เค.การ์เม้น จ ากดั,บริษัท 
สยามนิสสันแม่สอด,บริษัท คูโบต้า แม่สอด จ ากัด 

3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการท างานในกระบวนการโล
จิสติกส์ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

(อาจารย์ประจ าหลักสูตร 4 ทา่น อบรมเป็นผู้
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่ม
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์) 

3.1 วันที่ด าเนินการ:  
3.1.1 สาขาอาชีพนกัปฏบิัติคลังสินค้า วนัที่ 

11-15 พฤศจิกายน 2562 
3.1.2 สาขาอาชีพนกับริหารสินค้าทางถนน 

วันที่ 20-22 พฤศจกิายน 2562 
3.1.3 สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง วันที่ 

11-13 ธันวาคม 2562 
3.2 สถานที่จัดกิจกรรม: มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 
3.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

- อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 4 คน 
   3.4 หนว่ยงานความร่วมมือ: กรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน, สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต, 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

4. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานงาน
ด้านโลจิสติกส ์

(อบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Excel ขั นสูง) 
4.1 วันที่ด าเนินการ: 11-12 กรกฏาคม 2563 
4.2 สถานที่จัดกิจกรรม: มหาวิทยาลยัราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด 
4.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 คน 
- นักศึกษาชั นปีที่ 3 จ านวน 45 คน 

   4.4 หนว่ยงานความร่วมมือ: ส านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดตาก 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

5.กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกบัสถาน
ประกอบการ 

   5.1 วันที่ด าเนินการ: 21 กุมภาพันธ ์2563 
   5.2 สถานทีจ่ัดกิจกรรม : มหาวิทยาลยัราชภฏั

ก าแพงเพชร แม่สอด 
   5.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 คน 
- นักศึกษาชั นปีที ่1-3 จ านวน140 คน 
- ผู้ร่วมลงนาม MOU 10 คน 
- อาจารย์และเจา้หน้าที ่20 คน 
   5.4 หนว่ยงานความร่วมมือ : ศูนยก์ารค้าโรบิน

สัน ไลฟ์สไตล์, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, บริษัท 
สยามนิสสันแม่สอด, หอการค้าจังหวัดตาก 

6. กิจกรรมเรียนรู้/ฝึกปฏบิัติงานในสถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

(กิจกรรมฝั่งตัวในอุตสาหกรรมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร) 

-ไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจาก
สถานกาณ์ Covid 19  

7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามาตรฐานงานด้านโล
จิสติกส์ 

(อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน(มฝร.) 
สาขาอาชีพ ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10ตัน 
และผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1) 

-ด าเนินการขอจัดกิจกรรมวันที่ 4-6 เมษายน2563 
แต่ไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจาก
สถานกาณ์ Covid 19  

G5 สร้างหลักสูตรที่ตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพือ่
สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดย
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่
นักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน ชั นปีที่ 3 
จ านวน 15 คน 
1. บริษัท บิ๊ก โซล่าเซลล์ 
2. บริษัท อี โฟร์ ซี อิน
โนเวชั่น 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ท างาน CWIE เป็นการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมกลมกลืนกันระหวา่งการเรียนกับการ
หาประสบการณ์ท างานนอกห้องเรียน 
ดังนั นทางสาขาเทคโนโลยีพลังงาน จึงเห็น
ความส าคัญที่จะส่งเสริมให้แต่ละหลักสตูร
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกบัการ
ท างานให้มากขึ น เพื่อพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา
หรือบัณฑิตให้สามารถแข่งขันและสนองความ

1. สร้างความเข้าใจ สถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบัน
และอนาคต ในรายวิชาธุรกจิพลังงาน จดักิจกรรมใน
วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับความรู้จาก
ท่านวิทยากร  คุณนายศศิพงษ์ บุญยงค์ ผู้จัดการ 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร       

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจ
ด้านความรู้ความเขา้ใจด้านเทคโนโลยพีลังงาน 
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.10 

1. ได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
2. รายวิชาที่ท าการปรับปรุงหลักสูตรแบบบูรณาการกบั

การท างาน 
3. นักศึกษาได้รับการยกระดับคุณภาพนักศึกษาหรือ

บัณฑิตท่ีมีความพร้อมต่อความตอ้งการของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยมีนักศึกษาที่เข้า
ร่วม 15 คน 

4. นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื อหาของ
รายวิชามากขึ น สามารถเช่ือมโยงทฤษฎสีู่การปฏิบัติได้ 
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3. เอ็ม เอ เซอร์วิส สามง่าม 
จ ากัด 

ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย New 
S-Curve 

2. กิจกรรมอบรมสร้างความเขา้ใจ และฝึกปฎิบัติ
เทคนิคการต่อแผงโซล่าเซลล์แบบอะมอฟัส กับการ
เผาถ่านคุณภาพสูง ในรายวิชาเทคโนโลยีทางเลือก 
วันที่  15 - 16 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับความรู้จาก
วิทยากร  คุณชาติ   ไชยสิทธ์  จากประธานชมรม
พลังงานชุมชนไผ่สีอรุณ 

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจ
ด้านความรู้ความเขา้ใจด้านเทคโนโลยพีลังงาน 
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.30 

3. กิจกรรมกิจกรรมอบรมสร้างความเขา้ใจ และฝกึ
ปฎิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมสมารท์ฟาร์ม ใน
รายวิชาการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์8-9 
กรกฎาคม 2563   

4. กิจกรรมอบรมสร้างความเขา้ใจ  และฝึกปฎิบัติ
การต่อกล้องวงจรปิด และตรวจซ่อม ในรายวิชา 
เทคนิคการตรวจซ่อมอุปกรณ์พลังงาน วนัที่  15 - 16 
กรกฎาคม 2563 

5. กิจกรรมอบอรมสร้างความเข้าใจ  การจัด
การพลังงานในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ใน
รายวิชา การจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 

6. กิจกรรมอบอรมสร้างความเข้าใจ  การจัด
การพลังงานเชื อเพลิงชีวภาพ รายวิชา จดั
การพลังงานเชื อเพลิงชีวภาพ 

5. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน เพือ่
เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับหลังส าเร็จการศึกษา 

G6 พัฒนาความรู้ ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 
21 ส าหรับนักศึกษา (ศูนย์
ภาษา) 

1.ศูนย์ภาษา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  
กลุ่มที่ 1 อบรมนกัศึกษา  
จ านวน 320 คน 
กลุ่มที่ 2 อบรมนกัศึกษา  
จ านวน 15 วัน ระยะเวลา 30 
ชั่วโมง  
จ านวน 190 คน 
แยกเป็นคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาเพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวันและในสถานการณ์จริง เนื่องจาก
ในศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษ มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการสื่อสารกับประชาคมโลก ซ่ึง
นักศึกษาจ าเป็นต้องหมั่นฝึกฝนอยู่อย่าง
สม่ าเสมอและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ศูนยภ์าษา
เห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยมีการวัดและ
ประเมินผลนักศึกษาด้านความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
ดังนั นทางศูนย์ภาษาได้มีการจัดสอบวัด

กลุ่มที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสอบ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียนเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ 4 ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
จ านวน 8 วัน ได้แก ่
วันที่ 12 มกราคม 2563 
วันที่ 19 มกราคม 2563 
วันที่ 26 มกราคม 2563 
วันที่ 2 กุมภาพันธ ์2563 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 

1. นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นและมั่นใจในการใช้ภาษา
มากยิ่งขึ น 
2. มีนักศึกษาสอบผา่นเกณฑ์วัดความรูค้วามสามารถดา้น
ภาษาอังกฤษ 
3. นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะการ
สื่อสารสอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดมาตรฐานขั นต่ า TOEIC 
380 คะแนน หรือ CEFR ในระดับ B1 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ 
1. นักศึกษาเข้ารว่มโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่่ 21 จ านวน 554 คน 
2. จัดสอบ TOEIC วัดความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนกัศึกษา เมื่อวันที ่7 มีนาคม 2563 
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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จ านวน 53 คน 
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 
47 คน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
จ านวน 50 คน 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 40 คน 
2. มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด จ านวน 
44 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาตา่งประเทศให้กับนักศึกษา 

วันที่ 1 มีนาคม 2563 
การด าเนินงาน 

1. ปรับเลือกเนื อหาของเอกสารที่ใช้ในการอบรม
พัฒนาให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ คือ Listening 
& Reading Test ให้เป็นการบรรยายในรูปแบบ
ข้อสอบแนวใหม ่

 2. ก าหนดใหว้ิทยากรเป็นชาวต่างชาติให้ความรู้
ทักษะการฟัง Listening ให้วิทยากรทีเ่ชี่ยวชาญ
ทางดา้นภาษาอังกฤษชาวไทยให้ความรู้ทักษะการ
อ่าน Reading 

 3.ก าหนดให้ปรับเพิ่มจ านวนชัว่โมงในการให้
ความรู้ทักษะการฟัง Listening และทกัษะการอ่าน 
Reading เป็น 56 ชั่วโมง 
กลุ่มที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสอบ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาที่คัดเลือกจากทุกคณะ 
จ านวน 15 วัน จ านวน 30 ชัว่โมงวันที่ 17 กุมภาพันธ ์
2563 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 

1. ให้ทางคณะคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม
พัฒนาให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ  
จ านวนคณะละ 50 คน 

 2. ให้การอบรมพัฒนาให้ความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 30ชั่วโมง เพื่อให้เหมาะสมกับ
เนื อหาอบรม 

3. ให้มีวิทยากรที่เชี่ยวชาญของแต่ละคณะเป็น
วิทยากรร่วมในการให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
และสถานที่อบรมใหจ้ัดอบรมตามคณะต่าง ๆ 
โดยก าหนดจัดสอบ วันที ่7 มีนาคม 2563 

มีนักศึกษาเข้าสอบทั งหมด จ านวน 496 คน สอบผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด ในระดับ B1 ช่วงคะแนน 380 คะแนนขึ น
ไป ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 9.47 

G7 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน 
(WIL) โดยส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ี
เปิดท าการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร นกัเรียน 
นักศึกษา สถานประกอบการ 
ผู้ใช้บัณฑิต ทั งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั งหน่วยงานและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตของ

เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
เป็นเลิศทั งด้านหลักสูตร บุคลากร รวมทั งระบบ
ในการจัดการเรียนที่ตอบสนองต่อกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในอนาคต และเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 
 
 

1. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
2. จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ความเขา้ใจให้กับ
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มอือาชีพ 
3. ให้การสนับสนับสนุนและส่งเสริมหลักสูตรที่เปิดท า
การเรียนการสอนใหพ้ัฒนารูปแบบในการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริม

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัยที่เปิดท า
การเรียนการสอนในปกีารศึกษา 2562 มีการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้นกัศึกษามีทกัษะในศตวรรษที่ 21 ครบทุก
หลักสูตร (100%) ประกอบด้วย 

1.1 คณะครุศาสตร์ จ านวน 10 หลักสูตร 
1.2 คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 8 หลักสูตร 
1.3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 10 หลกัสูตร 
1.4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จ านวน 10 หลักสูตร 
1.5 คณะเทคโนฯ  จ านวน 7 หลักสูตร 
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มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และสนับสนุนให้บุคลากรไปปฏบิัติงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาและเพิ่มขีดความความสามารถให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ให้กับ
อาจารย์ เจ้าหน้าที ่และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 ก าแพงเพชรแม่สอด จ านวน 6 หลกัสูตร 
2.  มีอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม

โครงการพัฒนาสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ จ านวนทั งสิ น 
235 คน จากโครงการต่อไปนี  

2.1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่วกับการวัดผล
ประเมินผลการศึกษา จ านวน 115 คน 

2.2  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ 
(Outcome Based Education) 120 คน 

3. ในปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรหลักที่เปิดท าการ
เรียนการสอนและปรับปรุงรูปแบบ/วธิีการในการจัดการ
เรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบยการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน (WIL) ในระดบัหลักสูตร จ านวน 5 
หลักสูตร และมีจ านวนเครือข่ายความรว่มมือในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต จ านวน 13 เครือข่ายความร่วมมือ โดยมี
รายละเอียดดังนี  

3.1  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มีจ านวน
เครือข่ายความร่วมมอืในการผลิตบัณฑิตจ านวน 4 แห่ง 
ประกอบดว้ย 

     1) โรงแรมในเครือ IHG (Intercontinental Hotels 
Group)  

     2) โรงแรม The Zign Hotel 
     3) Long Beach Garden Hotel & Spa 
     4) โรงแรม Chakungrao Riverview 
3.2  หลักวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสูตรชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการผลิตบัณฑิตจ านวน 3 แหง่ ประกอบดว้ย 

     1)  บริษัทราชาเฉากว๊ย จังหวัดก าแพงเพชร 
     2)  บริษัทอินโนเวตจ ากัด จังหวัดราชบุรี 
     3)  จ านงฟาร์ม จังหวัดเชยีงราย 
3.3  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี

พลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตจ านวน 3 แห่ง 
ประกอบดว้ย 

     1).  บริษัท บิก๊ โซล่าเซลล์ 
     2)  บริษัท อ ีโฟร ์ซี. อินโนเวชั่น 
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     3)  เอ็ม เอ เซอร์วิส สามง่ามจ ากัด 
3.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภูมิ

สารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวน
เครือข่ายความร่วมมอืในการผลิตบัณฑิตจ านวน 3 แห่ง 

3.5  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแม่สอด 
มีจ านวนเครือข่ายความรว่มมือในการผลิตบัณฑิตจ านวน 3
แห่ง ประกอบด้วย 

     1)  ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก 
     2)  สมาคมไทยโลจิสติกสแ์ละการผลิต  
     3)  บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
4. ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลยัมนีโยบาย

สนับสนุนให้แต่ละคณะ มีหลักสูตรหลักที่เปิดท าการเรียน
การสอนและปรับปรุงรูปแบบ/วธิีการในการจัดการเรียน
การสอนให้อยู่ในรูปแบบยการจัดการเรยีนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน (WIL) ในระดบัรายวิชา โดยให้
งบประมาณสนับสนุนแต่คละคณะ ดังนี  

4.1 คณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 42,000 บาท มีการจัดการ
เรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบ WIL ในระดับรายวิชา  
จ านวน 6 รายวิชา ยกตัวอย่างเช่น วิชาการจัดค่ายวิชาการ
ส าหรับครูประถมศึกษา และวิชาการออกแบบเว็บไซต์เพื่อ
การเรียนการสอนระดบัประถมศึกษา 

4.2  คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 42,000 
บาท มีการจัดการเรียนการสอนใหอ้ยู่ในรูปแบบ WIL ใน
ระดับรายวิชา จ านวน 4 รายวิชา ยกตัวอย่างเช่น วิชา
เทคนิคการส ารวจภาคสนามส าหรับงานภูมิสารสนเทศ วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว และวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับงานโรงแรม   

4.3  คณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 42,000 บาท บาท 
มีการจัดการเรียนการสอนใหอ้ยู่ในรูปแบบ WIL ในระดับ
รายวิชา จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเงินและการธนาคาร และวิชา
คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟกิ 

4.4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 42,000 
บาท บาท มีการจัดการเรียนการสอนใหอ้ยู่ในรูปแบบ WIL 
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ในระดับรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา คือ วิชาพีชคณิตเชิง
เส้น 

4.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงิน 42,000 บาท 
บาท มีการจัดการเรียนการสอนใหอ้ยู่ในรูปแบบ WIL ใน
ระดับรายวิชา จ านวน 6 รายวิชา ยกตัวอย่างเช่น วิชาการ
ประยุกต์คอมพวิเตอร์กราฟกิ วิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง และ
วิชาการจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์   

4.6  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรแม่สอด เป็นเงิน 
42,000 บาท บาท มกีารจัดการเรียนการสอนให้อยู่ใน
รูปแบบ WIL ในระดับรายวิชา จ านวน 4 รายวิชา ได้แก ่
วิชาการจัดการธุรกิจดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา
คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟกิ วิชาภาษาพมา่
เพื่อการสื่อสาร และวิชาการบัญชีต้นทุน 1 

4.7 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเงิน 20,000 บาท 
5. มีจ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมฝกึปฏบิัติงานกับสถาน

ประกอบการ เพื่อเพิ่มทกัษะและประสบการณ์ทางวิชาชพีที่
ตรงกับสาขาวิชา  จ านวน 10 คน ประกอบด้วย 

     หลักสตูรการท่องเที่ยงและการโรงแรม 
     อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา  
     หลักสตูรชีววิทยา 
     อาจารย์สุวิชญา บวัชาต ิ
     อาจารย์สุรชัย มูลมวล 
     หลักสตูรเทคโนโลยีพลังงาน 
     อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์  
     หลักสตูรการจดัการโลจิสติกส ์
     อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี   
     อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด 
     อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น 
     อาจารย์น  าฝน สะละโกสา 
     อาจารย์ธนวิทย ์ฟองสมุทร์ 
     หลักสตูรภมูิสารสนเทศ 
     อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ  
6. มีอาจารย์และบุคลาการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน (WIL) จ านวนทั งสิ น 33 คน จาก
โครงการดังต่อไปนี  
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6.1 เข้าร่วมประชุมแนวทางการออกแบบหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะเพื่อ
ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จ านวน 7 คน 

6.2 เข้าร่วมประชุมคณะท างานส่งเสริมพัฒนาสหกิจ
ศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 5 คน 

6.3 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการข้ามศาสตร์ 
โดยใช้ Work-Based Education เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี จ านวน 10 คน 

6.4  เข้าร่วมประชุมแนวทางการส่งเสริมการจัดการสห
กิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
จ านวน 5 คน 

6.5 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสตูรคณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา จ านวน 6 คน 

G8 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน 
(WIL) โดย คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

เพื่อเป็นการเพิ่มความรู ้ความเข้าใจในการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 
และช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์
ความรู้ ทักษะการท างาน และทักษะเฉพาะที่
สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตทีแ่ท้จริงของการ
ท างานก่อนส าเร็จ มีความรู้ความสามารถตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซ่ึงทักษะนี จะ
ช่วยเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา และจะช่วย
ส่งเสริมในการประกอบอาชีพในอนาคต 

ด าเนินงานมกราคม – กรกฎาคม 2563 
1. กิจกรรมการลงพื นที่และฝึกปฏิบัติในการเก็บ

ข้อมูล (2 รายวิชา) ในภาคเรียน 2/2562 โดย
นักศึกษาเข้ารว่ม 82 คน 

2. KM การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการวิจัย 
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จ านวนนักศึกษา 82 คน 

3. รายงานผลการด าเนินการต่อกรรมการ 

1. มีรายวิชาเข้าร่วม 2 รายวิชา ในการจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ในระดับรายวิชา 

2. นักศึกษาจ านวน 82 คนมีความรู้ความเข้าในในการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานเพิ่มและได้เพิ่ม
ทักษะในสายวิชาชพีตนเอง และมีทักษะการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ ในการท างานจริงในสถานประกอบการ และ
สามารถน าไปใช้ในการท างานจริง 

 

G9 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน 
(WIL) โดยคณะวิทยาการ
จัดการ 

    

1) โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 
18 คน 

นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ตรงน้อยใน
งานด้านกราฟกิ  

ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้มีความรู้จาก
สถานประกอบการ 
แต่เนื่องจากปัญหา covid 19 จึงได้เลื่อนไปด าเนิน
โครงการในไตรมาสที่ 3 เป็นไตรมาสที่ 4 และด้วย
สถานการณ์ยังไม่ดีขึ น นักศึกษาจึงออกไปฝึกงานกับ
สถานประกอบการณ์ไม่ได้ ดังนั น จึงติดต่อกับสถาน
ประกอบการให้มอบหมายงานให้นักศึกษามาท าที่
บ้านเป็นระยะเวลา 1 เดือน และจัดอบรมในวันที่ 24 

ตัวชี วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.จ านวนรายวิชาที่มกีาร
จัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน
อย่างน้อย 1 รายวิชา 

1 วิชา 1 วิชา 
วิชา 
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ออกแบบ
กราฟกิ 
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ก.ค. 63 เพื่อให้ความรู้ในการท างาน และให้
ข้อเสนอแนะจากงานที่ได้รับมอบหมายไป 

2. นักศึกษามีประสบการณ์
และมีทักษะการปฏิบัติงาน
จากสถานประกอบการจริง 
โดยมีผลการประเมินจาก
สถานประกอบการ 

80%  81% 

3. นักศึกษาปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 

1 เดือน 1 เดือน 

ผลผลิต 
มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ท างานอยา่งน้อย 1 รายวิชา คือวิชา คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานออกแบบกราฟิก 
ผลลัพธ์ 
นักศึกษามีประสบการณ์จากสถานประกอบการและมีทักษะ
ในการปฏิบัติงานมากขึ น 

2) โปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร์ 

- สถานประกอบการร้าน PK 
Wedding & Photo อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร 
-นักศึกษาโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ 8 คน 
 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
เป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้
นักศึกษาได้ประยกุต์ความรู้ ทกัษะการท างาน 
และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กบัวิชาชีพได้รู้จัก
ชีวิตการท างานทีแ่ท้จริงก่อนส าเร็จการศึกษา 
ดังนั นเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการมีงานท าของ
นักศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
กับการท างานมีความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษา 

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) และ
ประเมินทักษะการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
จริง รายวิชากิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ครั งที่ 1 วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 
17.00 น. ณ PK Wedding & Photo อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร 
ครั งที่ 2 วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 
17.00 น. ณ PK Wedding & Photo  อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร 
ครั งที่ 3 วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 
17.00น. ณ PK Wedding & Photo อ.เมือง  จ.
ก าแพงเพชร 

นักศึกษามีโอกาสได้รับการจ้างงานหลังจากส าเร็จการศึกษา 
 

3) โปรแกรมวิชาการ
บัญชี 

ส านักงานบัญชีน  าค้าง 
ต.เทพนคร อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร  
นักศึกษาการบัญชี จ านวน 
25 คน 

การจัดการเรียนการสอนนอกจากหลกัสูตรบัญชี
บัณฑิตจะเน้นให้ความรู้ทางด้านทฤษฎแีละการ
ปฏิบัติแล้ว หลักสูตรบัญชบีัณฑิต ยังมีการ
เสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตทั งด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ และทักษะ เพือ่ให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ความช านาญในด้านการใช้
เทคโนโลยี และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธภิาพ ซ่ึงสอดคล้องกับพนัธกิจ

ขั้นตอน 
1. เรียนรู้ขั นตอนการท างานของส านักงานบัญช ี
2. เรียนรู้การจัดเรียงเอกสาร 
3.เรียนรู้การใช้โปรแกรมบัญชีของส านกังาน 
4. เรียนรู้การบันทึกบัญชแีละปิดงบการเงินของ
ส านักงานบัญช ี
5.เรียนรู้การใช้โปรแกรมเพื่อการยื่นเสียภาษีสรรพกร 
ช่วงระยะเวลา 
เดือนมกราคม 2563 – เดือนกุมภาพันธ ์2563 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการรับการอบรม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน WIL  เท่ากับ 4.23 
ผลการด าเนินงาน/ความส าเร็จ บรรลุตามตัวชี วัด 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีหมู่เรียน 6115301 
ได้รับการพัฒนาทักษะทางการปฏิบัติงานจริงจากส านักงาน
บัญชี (ร้อยละ 80 ขึ นไป)  



- 161 - 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 
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หลักของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพมาตรฐาน  
   ดังนั น การที่ให้นักศึกษาเข้าศึกษาอบรมจาก
ส านักงานบัญชีจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
นักศึกษาที่จะได้น าความรู้ที่ได้รับจากาการ
เรียนรู้การจัดเก็บเอกสาร การใชโปรแกรม
ประยุกต์ในการบันทึกบัญชกีารปิดงบการเงิน
และการยื่นเสียภาษีสรรพกรไปใช้ในการท างาน
จริง  

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีหมู่เรียน 6115301 
จ านวน 25 คน 

เชิงคุณภาพ   
1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีหมู่เรียน 6115301 มี
ความพึงพอใจการเข้ารับการอบรม 
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีหมู่เรียน 6115301 มี
ความรู้ ความเขา้ใจ การจัดเรียงเอกสาร การใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์ใน การบันทึกบญัชี การปิดงบการเงิน
และการยื่นแบบภาษีสรรพกร มีความพงึพอใจ 4.23 
เชิงเวลา  
  การส่งงานตรงเวลา 

4) โปรแกรมวิชาการเงิน
และการธนาคาร 

มีนักศึกษาเข้ารว่ม จ านวน 
19 คน ประกอบดว้ย 
นักศึกษาชั นปีที ่4 จ านวน 
15 คน และนักศึกษาชั นปีที่ 
3 จ านวน 4 คน 

นักศึกษาที่จะออกปฏบิัติงานหรือออกฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ สว่นใหญ่ยังขาดความรู้
และการจัดการงานด้านเอกสาร งานธุรการ 
รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ 

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ท าให้
นักศึกษาไม่สามารถออกฝกึประสบการณ์การท างาน
ได้ตามแผนงาน จึงต้องเปลี่ยนแปลงไตรมาสการจัด
กิจกรรมเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร และการปรับลด
งบประมาณเพื่อช่วยเหลอืสถานการณ์โควิด 
อย่างไรก็ตาม โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
ได้จัดการอบรมการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Word ในการจัดการงานเอกสารส าหรับ
ส านักงาน  ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  เวลา 
08.00 – 17.00 น. 

- มีวัตถปุระสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Word ในการ
จัดการงานเอกสารส าหรับส านกังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลการประเมิน นกัศึกษาส่วนใหญ่ความ
พึงพอใจในคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก มค่ีาเฉลี่ยที่ 4.22 
และผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม พบว่า
นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ น ร้อยละ 82.66 
 

5) โปรแกรมวิชาการ
ตลาด 

ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 32 
คน 

-การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Work Integrated Learning : WIL) เป็นการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามี
โอกาสในการประยกุต์ความรู ้ทักษะการท างาน 
และทักษะเฉพาะ  ที่สัมพันธ์กับวิชาชพี ได้รู้จัก
ชีวิตการท างานทีแ่ท้จริงก่อนส าเร็จการศึกษา 
ดังนั นเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการมีงานท าของ
นักศึกษา และยกระดับคุณภาพนักศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายแนวทางขับเคลื่อนของ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และเปน็ไปตาม
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา คณะวิทยาการจัดการได้เล็งเห็นว่า
การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ

-วางแผนงานและประชุมเพื่อก าหนดกิจกรรม  
-ติดต่อผู้ประกอบการและสถานประกอบการ 
-เขียนเสนอโครงการฯ 
- ด าเนินกิจกรรมในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ในหัวข้อ
“การท าการตลาดออนไลน์และออฟไลน์” กับผู้
ประการธุรกิจร้านนมหนา้หมี และ 11 มีนาคม.63  
ในหัวข้อ “การท าการตลาดออนไลน์และออฟไลน์” 
กับสถานประกอบการศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 
ก าแพงเพชร ณ ห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ 25505
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
- กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา โปรแกรมวิชาการตลาด 
หมู่เรียน 6114202 จ านวน 32 คน 
- หนว่ยงานที่ร่วมการด าเนินงาน คือ ศูนย์การค้าโร
บินสันไลฟ์สไตล์ ก าแพงเพชร และผู้ประกอบการ
ธุรกิจร้านนมหนา้หม ี

การด าเนินกิจกรรมบรรลุตามตัวชี วัดของโครงการ ดังนี   
เชิงปรมิาณ 
-นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาดเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 
100 
-นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาดที่เรียนในรูปแบบการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการ 
กับการท างาน (WIL) มีความรู้ความเข้าใจ ไม่ต่ ากวา่ ร้อย
ละ 80  
เชิงคุณภาพ 
-นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาดที่เรียนในรูปแบบการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการเกิดสมรรถนะของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการตลาดในการพัฒนาทกัษะด้านการตลาด
ออนไลน์และออฟไลน์ ซ่ึงสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ เกิด
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมี
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ท างานมีความส าคัญต่อการพัฒนาทกัษะของ
นักศึกษาในปัจจุบัน โปรแกรมวิชาการตลาด จึง
ได้จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการ
ท างาน (WIL) ในรายวิชาการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ในหวัข้อ "การท าการตลาด
ออนไลน์และออฟไลน์" ให้กับนกัศึกษา
โปรแกรมวิชาการตลาด ชั นปีที่ 2 

-สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
-ประชุม/ปรับปรุงพัฒนากจิกรรม 
 

ผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่ นกัศึกษาสามารถสร้างเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์ของนักศึกษาได้เอง, นักศึกษาเข้าใจถึง
รูปแบบการด าเนินธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ของสถาน
ประกอบการชุมชนและน าข้อมูลมาสรา้งคลิปเพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ผา่นช่องทาง Youtube ของ MK KPRU 
ให้กับสถานประกอบการชุมชน และนักศึกษาเข้าใจถึง
รูปแบบการท า Content ซ่ึงสามารถใชง้าน Web Blog 
ด้วยการเขียนบทความในเรื่อง “การเรียนรู้ในสาขา
การตลาดของฉัน” เผยแพร่ขึ นทาง Web Blog 

6) โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

นักศึกษาหมู่เรียน 6214204 
โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป รายวิชา การจัดการ
ส านักงานและเอกสาร 
จ านวน 25 คน 

      โดยการด าเนินการอบรม ให้กับนกัศึกษาหมู่เรียน 
6214204  จ านวน 25 โดยเชิญวิทยากร ดร.พลอย
พรรณ สอนสุวิทย์ มาให้ความรู้ในการฝกึอบรมการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Excel  ในส านักงาน ในวันที่ 9 
สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. 

1. นักศึกษาหมู่เรียน 6214204 มีความรู้และทักษะการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Excel  ในส านักงานเพิ่มขึ น  
เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 
นักศึกษาไม่สามารถออกฝกึงานได้ ละใช้ไม่สามารถเบิกเงิน
งบประมาณได้ตามก าหนด จึงเปลี่ยนแปลงไตรมาสการใช้
งบประมาณจากไตรมาส 2 ไปเป็นไตรมาส 4 

G10 ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (WIL) โดย
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด 

นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด 

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
ควรมีการเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากภายนอก
ห้องเรียน และปัญหาส าคัญที่มกัจะพบวา่ผู้เรียน
นั นเมื่อจบการศึกษาไปมักจะไม่ค่อยมี
ประสบการณ์ในการท างานพอสมควร และมี
การท างานไม่ตรงสายกับโปรแกรมวิชาการ
ตนเองจบการศึกษามา ดังนั นมหาวิทยาลัยควร
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และมีการ
เรียนรู้จากหนว่ยงานภายนอก โดยในการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกบัการ
ท างานนี จะสามารถให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง ประสบการณ์จริงการ
ท างานจริง และท าให้ผู้เรียนรู้จกัตนเองก่อนที่
จะจบการศึกษา 

การจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน มีทั งหมด 
6 กิจกรรม โดยมีระยะเวลาในการด าเนนิงานในช่วง
ไตรมาสที่ 2 หรือช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 แต่เนื่องด้วยมีปัญหาเร่ืองของการเกิดการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึงท าให้มจี านวน 2 
กิจกรรมที่มีการด าเนินกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย 
ดังนี   

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้น านักศึกษา
เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ทั งหมด 14 
แห่ง โดยนกัศึกษาปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ จ านวน คนละ 30 ชัว่โมง โดยมีพี่
เลี ยงเป็นวิทยากาบรรยายให้ความรู้ระหว่างการ
ท างาน ช่วงวันที ่17 กุมภาพันธ์ - 23 มนีาคม 63 
ดังนี  

1. องค์การบริหารส่วนต าบลช่องแคบ 
2.องค์การบริหารส่วนต าบลแมป่ะ 
3.ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สอด 
4.บริษัทที เค การ์เม้นท์ 
5.ส านักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 
6.เทศบาลต าบลแม่ตาว 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับ
ทักษะในการเรื่องของบริหารจัดการทรัพยากรมนูษย์  การ
ด าเนินงานกระบวนการต่างๆขององค์กรภาครัฐ และยัง
ได้รับประสบการณ์ในการท างานในบรรยากาศจริง 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ ได้มีทักษะ
การออกแบบภาพกราฟกิ การท าภาพไวนิล ภาพโปสเตอร์ 
การท านามบัตร การออกแบบภาพ 3 มติิ เรียนรู้เรื่องของ
กระบวนการในการท างานของร้านโดยผ่านจาก
ประสบการณ์จริง และการใช้เครื่องมือในการผลิตชิ นงาน
ของร้านจริง 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

7.เทศบาลนครแม่สอด 
8.โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ แม่สอด 
9.บริษัทคูโบต้า จ ากัด 
10.ส านักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 
11.องค์การบริหารส่วนต าบลแมก่ ุ
12.เทศบาลต าบลแม่กุ 
13.บริษัทNewman Maesot 
14. องค์การบริหารส่วนต าบลมหาวัน 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ ได้น านักศึกษาจัด

กิจกรรมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
กับการท างานด้านคอมพวิเตอร์และการออกแบบ
ภาพกราฟฟกิให้แก่กลุ่มนักศึกษาเป้าหมาย จ านวน 
20 คน บูรณาการในรายวิชาคอมพวิเตอร์ส าหรับการ
ออกแบบกราฟิก ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์ 3 ชั น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด โดยอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตัดต่อวดิีโอใน
หน่วยงาน จากวิทยากร นายฤทธิเดช จนัทะวงศ์  
กราฟฟิคดีไซเนอร์/Editor และ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง เทคนิคการออกแบบ 3D ในหน่วยงาน โดย
วิทยากร นายปฏิภาณ มาริษะ  วัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิที่เรียนใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟิกที่ได้
ไปศึกษาหาความรู้   และฝกึประสบการณ์ใน
หน่วยงานภายนอกมหีน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 4 หนว่ยงาน ประกอบด้วย FUJI 
CHUANCHOM PHOTO  LAB , บรรเจดิโฆษณา, 
บริษัท สวนละออ จ ากัด, และ Good sign Printing 
Store  ระหว่างวันที ่28 มกราคม 2563 ถึง 10 
มีนาคม 2563 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ทั งนี 
เพื่อให้นักศึกษาได้มาน าเสนอผลงานและ
ประสบการณ์ต่างๆ จึงควรเพิ่มเติมด้านคอมพิวเตอร์
และลักษณะการฝึกประสบการณ์จริงกบับุคคลที่
ประสบการณ์นี โดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการออกแบบกราฟฟิกใหก้ับนักศึกษา ซ่ึง
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ขั นตอนมีดังนี  1.อาจารย์ผู้สอนแบบ Sandwich 
Course 2.นักศึกษาออกฝกึประสบการณ์ใน
หน่วยงาน 3.อาจารย์ก ากับติดตาม 4. นกัศึกษาเข้า
ร่วมโครงการเสริมทักษะฯ และน าเสนอผลงาน 

G11 ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (WIL) โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ในปีการศึกษา 2562 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีหลักสูตรการเรียนการสอน
และปรับปรุงรูปแบบ/วธิีการ
ในการจัดการเรียนการสอน
ให้อยู่ในรูปแบบยการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน (WIL) ใน
ระดับรายวิชา ภายใต้การ
จัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยฯ จ านวน 
42,000 บาท จ านวน 3 
หลักสูตร 5 รายวิชา ได้แก ่
1) หลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์ จ านวน 3 รายวิชา 
ได้แก่ การดูแลผู้ปว่ยทีบ่้าน 
พัฒนาอนามยัชุมชน และ
การดูแลผู้สูงอาย ุ
2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 
รายวิชา ได้แก ่เทคโนโลยี
การจัดการน  าเสีย 
3) หลักสูตรฟิสิกส์ จ านวน 1 
รายวิชา ได้แก ่ฟิสิกส์
บรรยากาศ 

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการท างาน (WIL) ใหก้ารหลักสูตร
ภายใต้การบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เนื่องจากการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างานเป็นรูปแบบหนึง่ของ
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่วยให้นกัศึกษามี
โอกาสในการประยกุต์ความรู ้ทักษะการท างาน 
และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กบัวิชาชีพ ได้รู้จัก
ชีวิตการท างานอยา่งแท้จริงก่อนส าเร็จ
การศึกษา โดยมกีารผสมกลมกลืนระหวา่ง
ประสบการณ์ท างานทางวิชาชีพนอกหอ้งเรียน
และในห้องเรียน ทั งในรูปแบบการศึกษาวิจยั 
การฝึกงาน การท างานเพือ่สังคม การท างานใน
สถานประกอบการหรือการฝกึประสบการณ์
วิชาชีพ 

1. คณะฯ ส ารวจความพร้อมของหลกัสูตรในการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(WIL)  

2. คณะฯ ข้อมูลหลักสูตรที่มีความพรอ้มและส่ง
มอบโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน (WIL) ระดับรายวิชาที่ผ่าน
การอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเพือ่เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ 

3. ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ขะขัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ออกแบบ
กิจกรรม/การฝกึปฏิบัต ิภายใต้รายวิชาและก าหนดใน 
มคอ.3 โดยใช้ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ในการ
ด าเนินการ และรายงานผลในมคอ.5  

4. คณะฯ ติดตามความก้าวหนา้การด าเนิน
กิจกรรมฯ รวมทั งการรายงานผลความส าเร็จของ
กิจกรรมในรูปแบบรายงาน 

1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ทั ง 3 รายวิชา ที่จัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ดังนี  
      - วิชาการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยจัดจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ให้แก่นักศึกษาหมู่
เรียนที่ 6013204 จ านวน 17 คน โดยมรีะยะเวลาการ
ด าเนินการในระหวา่งวันที่ 9 มีนาคม – 9 เมษายน 2563 
กิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษา ได้แก ่การดูแลตัวเองและการ
ประเมินภาวะสุขภาพ การดูแลผู้ปว่ยโรคเรื อรัง ผู้ป่วยติด
เตียง การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ และอาหารเพื่อสุขภาพ 
    - วิชาการพัฒนาอนามยัชุมชน โดยจดัการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ให้แก่นักศึกษาหมู่เรียน
ที่ 6113204 จ านวน 19 คน โดยด าเนินการจัดกิจกรรมใน
วันที่ 4 มีนาคม 2563 วิธกีารด าเนินกิจกรรม ได้แก่ จัดท า
แผนการปฏบิัติงาน ติดต่อประสานงานกับวิทยากร อาคาร
สถานที่ ฝึกซ้อมกจิกรรมด้านความรู้เชิงวิชาการและ
กิจกรรมนันทนาการให้แก่นกัศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน และประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 
   - วิชาการดูแลผู้สูงอาย ุโดยจัดการเรยีนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน (WIL) ใหแ้ก่นกัศึกษาหมู่เรียนที ่
6013204 จ านวน 17 คน ด าเนินการจดักจิกรรมในวนัท่ี 
12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เทศบาลต าบลนครชุม ต าบลนคร
ชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร วิธกีารด าเนินงาน
สามารถแบ่งออกได้เป็น การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
ติดต่อประสานงานกับวิทยากร อาคารสถานที่ ฝึกซ้อม
กิจกรรมด้านความรู้เชิงวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ
ให้แก่นักศึกษา ด าเนินการจัดกจิกรรมการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน และประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
    จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
(WIL)ให้นักศึกษาชั นปีที่ 3 จ านวน 6 คน รายวิชา
เทคโนโลยีการจัดการน  าเสีย ในหัวขอ้การฝึกปฏิบัตกิาร
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ควบคุมและวิเคราะห์คุณภาพน  าในระบบบ าบัดน  าเสีย โดย
ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ โรง
ปรับปรุงคุณภาพน  าต้นแม่น  าเจา้พระยา เทศบาล
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วิธีการด าเนินงาน โดยจัดท า
แผนการเรียนการสอนในรายวิชา ติดต่อประสานงานกับ
วิทยากร จัดการเรียนการสอนภาพคทฤษฎีในรายวิชา 
ด าเนินกิจกรรมโดยน านักศึกษาเข้ารับความรู้จากวิทยากร 
ณ สถานที่ฝึกฯ โดยมีรายละเอียด คือ เรียนรู้ระบบบ าบัด
น  าเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน  าต้นแม่น  าเจ้าพระยา 
เทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ฝึกปฏิบัติจริง เร่ือง 
การเก็บตัวอย่างน  าเสียและวิเคราะห์คุณภาพน  าจากระบบ
บ าบัดน  าเสีย และประเมินผลการจัดกิจกรรม 
3) หลักสูตรฟิสิกส์  
     จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 
ให้แก่นักศึกษาหมู่เรียนที ่6013207 จ านวน 7 คน โดยมี
ระยะเวลาการด าเนินการระหวา่งวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 
วันที่ 10 เมษายน 2563 โดยแบ่งขั นตอนการท างาน
ออกเป็น 4 ชั นตอนหลัก ได้แก่ ขั นเตรียมการและวางแผน 
ขั นด าเนินการ ขั นติดตามตรวจสอบขณะด าเนินงาน และ
ขั นปรับปรุงการด าเนินงานให้เหมาะสม โดยน านักศึกษาเข้า
รับความรู้และฝึกปฏิบัติในเรื่องการใช้เครื่องมือทาง 
อุตุนิยมวิทยา และการวิเคราะหภ์าพถ่ายทางอากาศ ณ 
สถานีอุตุนิยมวิทยาก าแพงเพชร ซึ่งมีรูปแบบในการจัด 
กิจกรรมเป็นการบรรยายจากวิทยากรและน านักศึกษาฝึก
ประสบการณ์การใช้เครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยาและการ 
วิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พยากรณ์อากาศ  
  นอกจากนี ผู้รับผิดชอบรายวิชามกีารประเมินความส าเร็จ
ของกิจกรรม โดยสรุปได้เป็นภาพรวมวา่ทุกรายวิชา พบวา่
หลังจากด าเนินการแผนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการท างาน (WIL) นกัศึกษามีความรู้เพิ่มขึ น และมี
ความพึงพอใจกับกิจกรรมในระดับดีมาก  

G12 ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการ

1. คณะพยาบาลศาตร ์
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลชั นปีที่ 1 
ด้านความมีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม และเป็นพยาบาลมอือาชีพ
ในอนาคต  และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุ

1. ประชุมชี แจงวัตถุประสงการจัดโครงการ 
2. ประชุมทีมงาน 
กิจกรรม 

1. นักศึกษาพยาบาลมีผลลัพธก์ารเรียนรู้เป็นไปตาม
สมรรถนะของนักศึกษาชั นปีที ่1 คือ มวีนิัย ตรงต่อเวลา มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
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ท างาน (WIL) โดยคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

2. กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร จ านวน 40  
คน 

วัฒนธรรม บูรณาการความรู้สู่การปฏิบตัิการ
พยาบาล และตอบสนองความตอ้งการดา้น
สุขภาพของครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น  ซ่ึง
เป็นสมรรถนะที่ส าคัญของพยาบาล และการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลจึงต้องช่วยให้
นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และเปิด
โอกาสให้นกัศึกษามีสว่นร่วมในการก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้มีผลลัพธ์การ
เรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะของนักศึกษาชั นปีที่ 
1 

1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาในการศึกษาเชื อจลุินทรีย์ที่มี
อยู่รอบตัวในชวีิตประจ าวัน 

2. เก็บตัวอยา่ง และการฝึกปฏิบัติการเพาะเชื อ
อย่างถูกตอ้งและมีความปลอดภยัทางชวีภาพ 

3.รายงานและน าเสนอผลการเพาะเชื อจุลินทรีย์ที่
มีอยู่รอบตัวในชวีิตประจ าวัน 

4.จัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด (reflective 
learning) จากรายงานเชื อจุลินทรยี์ที่มอียู่รอบตัวใน
ชีวิตประจ าวัน ในประเด็นแนวทางปฏบิตัิเพื่อความ
ปลอดเชื อต่อตนเองและสังคมประโยชนท์ี่ได้รับจาก
การเรียนรู้ ปัญหา อปุสรรค แนวทางการแก้ไข 

4. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ในรูปแบบอินโฟกราฟฟกิ (Infographic) 

5. โครงการด าเนินงานในระยะที่ 2 วันที่ 25 
สิงหาคม 2563  

G13 ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 
โดยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

1 .กิจกรรมพัฒนาทกัษะ
ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  (ภูมิ
สารสนเทศศาศตร์) 
กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ 
จ านวน 20 คน 
 
 
2. โครงการอบรม
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
งานศิลปะเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (วิจิตรศิลป์
และประยกุต์ศิลป์) 
 
 
 

ในการเรียนวิชากลุ่มภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ จ าเป็นต้องเรียนรู้ในทุกด้าน  

ทั งทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความคิดสร้าสรรค์ ทักษะสารสนเทศ 
สื่อ เทคโนโลยี รวมทั งทักษะชวีิตและอาชีพ 
และการส ารวจภาคสนามคือทักษะที่จ าเป็น
อย่างยิ่ง เพราะผู้เรียนจะต้องเห็นสภาพจริงของ
พื นที่ ก่อนสังเคราะห์ขอ้มูลให้ออกมาเปน็แผนที่ 
เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่น 

หลักสูตรเข้าใจการท างานสร้างสรรค์ที่ต้องใช้
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบงานศิลปะ รวมไป
ถึงเมื่อบัณฑิตสาขาศิลปะได้ส าเร็จการศึกษาไป 
ล้วนต้องพบกับงานศิลป์ที่มีคอมพวิเตอร์
เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบ จึงจัดโครงการ
อบรมคอมพิวเตอร์อาร์ทเพิ่มทกัษะทางวิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ทั งยังสร้างประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนที่มีส่วนร่วมของเทคโนโลยีมาประยุกต์
กับงานศิลปะ ท าให้นักศึกษาสามารถน าไป

ระยะเวลาในการด าเนินงาน วันที่ 16 และ 18 เดือน
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร และ
ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
การจัดกิจกรรมไปตามสถานการณ์ความเส่ียงใน

มาตราการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ทั งนี โปรแกรมวิชา
ฯ ค านึงถึงความปลอดภยัในการใช้ชีวิตของนักศึกษา
ที่จะเข้าร่วมโครงการ จึงไม่สามารถด าเนินการ
โครงการได้ตามเป้าหมาย จึงได้ด าเนินการตามแผนที่
วางเอาไว้โดนจะท ากิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป แต่
อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้นักศึกษาเตรียมผลงาน
ศิลปะและงานดิจิตอลอาร์ทไว้เป็นฐานข้อมูล 

 
 

    1. นักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่  21 
2. นักศึกษาฝึกใช้เครื่องมือส ารวจและฝึกทักษะการส ารวจ

ภาคสนามด้านภูมิสารนเทศ 
3. บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาแผนที่และการ

แปลความหมายจากแผนที่ วิชาการออกแบบแผนที่ดิจิทัล 
4. นักศึกษาได้ฝึกการวางแผนและการท างานเป็นทีมและ

ฝึกการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและน ามาท าการ
ออกแบบและสร้างแผนที่เฉพาะเรื่อง 

5. ได้แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวซึกษาธรรมชาติ อุทยาน
แห่งชาติคลองลาน 

 
1. นักศึกษาโปรกแกรมวิชาเตรียมจัดเกบ็ข้อมูลผลงาน
ดิจิตอลอาร์ทจากรายวิชาที่เรียนได้แก่ แอนิเมชั่น, 
คอมพิวเตอร์กราฟกิ, การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและเสียง
ด้วยคอมฯ และวิชา คอมพวิเตอร์กราฟกิผสมหลายสื่อ 
เอาไว้เพื่อกิจกรรมโครงการในปีการศึกษาถัดไป 

นักศึกษาได้บูรณาการผลงานในลักษณะงานแบบ
ประยุกต์ศิลป์ จากการพัฒนาตนเองด้วยคอมพิวเตอร์อารท์ 
เป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่กจิกรรมปีการศึกษาถัดไป 
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3. กิจกรรมการจัดท า 
Infographic น าเสนอปัญหา
สังคมในการพัฒนาสังคม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (การพัฒนาสังคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 .  โครงการอบรมทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชา
นิติศาสตร์ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 (นิติศาสตร์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปะให้มีความ
หลากหลายได้ต่อไปได้ในอนาคต 

การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ส่งผล
ต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นด้วย การเรียนการสอนใน
รูปแบบเดิมจึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามบรบิท 
ทักษะที่ควรมุ่งเน้นคือ สร้างและกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การปฏิบัติ และการสร้าง
แรงบันดาลใจไปพร้อม ๆ กัน ผู้เรียนต้องฝึกฝน
จากการลงมือปฏิบัตแิละการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นโค้ช ที่เป็นผู้ออกแบบ
การเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลได้ ซึ่งศาสตร์
ทางด้านพัฒนาสังคมมีทักษะที่ส าคัญอันได้แก่ 
การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารและเทคโนโลยี 
และการท างานเป็นทีม ซ่ึง Infographic จัดเป็น
เครื่องมือการน าเสนอที่มีความน่าสนใจเป็น
อย่างมากในปัจจุบัน อีกทั งยังได้รวบยอด
ความคิดในการน าเสนอของผู้เรียน รวมถึงเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการท างานใน
อนาคต 

ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญของการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาชั นปีที่ 1 มคีวาม
เหลื่อมล  าจากนักศึกษาหลาย ๆ คน สืบ
เนื่องมาจากความแตกตา่งที่มาจาก
ความสามารถทางการเข้าถึงเทคโนโลยีใน
โรงเรียนระดับชั นมัธยมและปัจจยัฐานะทาง
รายได้ของครอบครัว กระทั่งส่งผลให้นักศึกษา
ขาดทักษะโดนเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
เป็นทักษะที่ส าคัญอย่างมากในปจัจุบัน รวม
ตลอดถึงการประกอบอาชพีในอนาคต 

 
 
 
 

 
 
1. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ วันที ่8 มกราคม 

2563 
2. ประสานวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ วันที่ 29 

มกราคม 2563 
3. แจ้งให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการท า

กิจกรรมโครงการ วันที่ 4 กุมภาพันธ ์2563 
4. จัดอบรมโครงการ วันที ่24 มีนาคม 2563 
5. ประเมินผลการจัดท าโครงการ วันที่ 31 มีนาคม 

2563 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- จัดโครงการอบรมทกัษะทางคอมพิวเตอร์ส าหรับ

นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจและมี
ทักษะทางด้านคอมพวิเตอร์มากขึ น 

- เชิญวิทยากรที่มกีความรู้ความสามารถ 
โดยเฉพาะผู้เชียวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft 
office พื นฐาน และการท าคลิปวิดีโอ 

- จัดช่วงชัว่โมงปฏิบัติเพือ่ให้นักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง เพื่อประเมินผลการอบรม 

- ต่อยอดการอบรมนายรายวิชาเอกในบางรายวิชา
ที่สามารถท าได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของทักษะที่
ได้รับการอบรม 

- ด าเนินกิจกรรมในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยคณาจารย์และ

นักศึกษาโปรแกรมนิติศาสตร์  โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก
คือนักศึกษาชั นปีที ่1 จ านวน 40 คน 

 
 
เชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาสอบผ่านในรายวิชา (ร้อยละ 80) 
จ านวนรายวิชาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (1 

รายวิชา) 
จ านวนผลงาน Infographic (5 ชิ นงาน) 
เชิงเวลา 
ด าเนินงานเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. นักศึกษามีทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ น 

โดยเฉพาะการใช้ Microsoft office ขั นพื นฐาน 
2. นักศึกษามีทักษะในการท าคลิปวิดีโอ และสามารถท า

คลิปวิดีโอเพื่อน าเสนองานในรายวิชา อันเป็นการสร้างมิติการ
เรียนการสอนที่เพิ่มมากขึ น 

3. นักศึกษามีพื นฐานและสามารถน าทักษะที่ได้รับการ
อบรมไปต่อยอดเพื่อประโยชน์ในอนาคต โดยฉพาะการ
ประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 



- 168 - 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 นักรัฐประศาสน
ศาสตร์” (โปรแกรมรัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 . กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
คอมพิวเตอร์และใช้
เทคโนโลยีทางภาษาจีน 
(ภาษาจีน) 
 
 
 
 
 
 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (การเปิดโลกทัศน์เพื่อ
พัฒนาความรู้และทกัษะการ
เรียนรู้ด้าน
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา) 
(บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา) 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นการ
ก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัตใินการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใชใ้นการ
ด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน ซ่ึงทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประกอบดว้ย 3 ทักษะ ดังนี  1) ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก ่คิดสร้างสรรค์ และ
แก้ไขปัญหาเป็น 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี ได้แก ่อัพเดตทุกข้อมูลขา่วสาร 
และรอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 3) 
ทักษะชีวิตและการท างาน ได้แก ่มีความเป็น
ผู้น า เรียนรู้วัฒนธรรม และรู้จักปรับตวั 

การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมให้กับ
นักศึกษาในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
ความส าคัญและความจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ในทุก ๆ 
ด้าน ทั งทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี รวมทั งทักษะชีวิต
และอาชีพ เพื่อน ามาบูรณาการกับศาสตร์ใน
รายวิชาภาษาจีน โดยส่งเสริมให้นักศึกษามี
ทักษะทางคอมพวิเตอร์และสื่อสารสนเทศ 
เพื่อให้พัฒนาศักยภาพทางสื่อออนไลน์น ามา
ถ่ายทอดความรู้ทางภาษาจีนสู่ความเปน็สากล
มากขึ น 

นักศึกษาชั นปีที ่4 โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ก าลังจะเขา้สู่ตลาดแรงงาน
ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั น 
โปรแกรมวิชาฯ จึงได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรูด้้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษาขึ น  

 
 

จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นัก
รัฐประศาสนศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และ 2) เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและทักษะสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 วัน ณวันที ่12 
กุมภาพันธ์ 2563 หอ้งประชุมพิกุล คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

 
 
 
 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน วันที่ 21 ธนัวาคม 

2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั น 3 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคเช้า เป็นสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความ

คาดหวังของผู้ประกอบการและทักษะทีจ่ าเป็นในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชัยสิทธิ์ อังคะ
ปัญญาเดช หวัหน้าห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากร 

ภาคบ่าย เป็นการศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการห้องสมุดในยุคดิจิทัล ณ ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูล
สงคราม ซ่ึงได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ์ดร.สุข

    1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
กรอบการประกันคุณภาพหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ 

2. นักศึกษาได้รับการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและ
ทักษะสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นักศึกษามีทักษะคอมพิวเตอร์และใช้เทคโนโลยีทาง

ภาษาจีน 
2. นักศึกษามีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
3. นักศึกษามีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาความรู้และทักษะการ

เรียนรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา  (ร้อยละ 
80) 

จ านวนรายวิชาที่ใช้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
(1 รายวิชา) 

นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (ร้อยละ 80) 
นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาการ (ร้อยละ 80) 
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8. พัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาไทยให้มี
คุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
9. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) 
นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษชั นปีที ่2 และ 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. อบรมการสร้างสื่อ
มัลติมีเดีย เพื่อให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และการพัฒนาทักษะสู่สากล 
(ดนตรีศึกษา) 

 
 
1.ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี

ความส าคัญในยุคปัจจบุัน ยิ่งเป็นเรื่องการท าสื่อ
แล้วนั นยิ่งส าคัญจ าเป็นในการจัดการเรียนการ
สอนในปัจจุบัน นกัศึกษาจึงสมควรได้รับการ
ฝึกฝนทักษะนี  เพือ่สามารถจัดท าสื่อสรา้งสรรค์
ทางภาษาไทยได้ 

 
 
 

 
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษได้ท าการส ารวจ
ทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาในโปรแกรม
วิชาแลว้พบว่านักศึกษาควรได้รับการพฒันา
ทักษะด้านการสื่อสารและทักษะดา้นเทคโลโลยี
ดิจิทัล  นอกจากนี ทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการแก้ปัญหา การ
สื่อสารและความรว่มมือกัน นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุน่ มี
ความคิดริเริ่ม โดยทักษะดังกลา่วขา้งต้นเป็น
ทักษะที่มีความจ าเป็นต่อผู้เรียนในยุคปจัจุบัน
เป็นอย่างมาก  
ทางโปรแกรมวิชาจึงเล็งเห็นว่าโปรแกรมวิชา
ต้องการเน้นให้นักศึกษาได้เกิดทักษะการสื่อสาร
และความร่วมมอื และนวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้น าทักษะดังกล่าว
มาประยกุต์ใช้กับการเรียนหรือการท างานใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

หลักสูตรต้องการให้นักศึกษามีความรู้และ
ความเข้าใจในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย เพือ่ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาทักษะสู่สากล 

 
 

สมาน สังโยคะ รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารและการ
จัดการทรัพยากร มาเป็นวิทยากร 

1.ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ วันที่ 15 มกราคม 
2563 

2. ประสานวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ วันที่ 31 
มกราคม 2563 

3. แจ้งให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการท า
กิจกรรมโครงการ 28 กุมภาพันธ ์2563 

4. จัดโครงการโครงการเปิดโลกทัศน์เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะการเรียนรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศึกษา 8-9 มีนาคม 2563 

5. ประเมินผลการจัดท าโครงการ 9 มีนาคม 2563 
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญ ทั งในเรื่อง การสร้างสื่อผ่านโปรแกรม 
Photo shop รวมทั งเทคนิคการท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อออนไลน์ วันที่ 24 กุมภาพันธ ์
2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั น 3 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ผลการด าเนินงาน : แล้วเสร็จ 
100% 

หลักสูตรได้ท าการจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารให้แก่
นักศึกษาในโปรแกรมวิชาจ านวนทั งสิ น 45 คน เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ หอ้งพิกุล ชั น1 อาคาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั น 3 โดยเน้นการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารและความร่วมมือกัน นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ ซ่ึงเนื อหาที่ใช้ในการท าการอบรม
ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน และ
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ และจัด
อบรมให้ความรู้ด้านการใช้เทคนิคการจัดท าวิดิทัศน์
เพื่อน าเสนอผลงาน 

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร โดยเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ ดา้นการตัดต่อมิวสิควิดีโอเบื องต้น ผ่าน
โปรแกรม Adobe Premiere Pro ในวนัที่ 16 
กรกฎาคม 2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั น 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
    ผลการด าเนินงาน : แล้วเสร็จ 100% 

 
 
นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและมีโอกาสได้เข้า

ร่วมฝึกปฏิบัติตาม   
ท าให้สามารถจัดท าชิ นงานสื่อในรูปแบบออนไลน์ได้ และ

สามารถน ามาใช้ในการเรียนในรายวิชาอื่นได้ 
 
 
 
 
 
 
1. จ านวนผู้ข้าร่วมกิจกรรมทั งสิ น 45 คน 
2. จ านวนรายวิชาที่ท าการบูรณาการกับทักษะศตวรรษที่ 

21 จ านวน 2 รายวิชาได้แก่ วิชาการสื่อสารทางธุรกิจและ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 100 
เปอร์เซ็นต์ โดยนักศึกษาได้รับมอบหมายให้จัดท างานกลุ่ม
เพื่อสร้างสรรค์วีดีทัศน์เพื่อน าเสนอบทสนทนาการสัมภาษณ์
งานเป็นภาษาอังกฤษและการสื่อสารทางธุรกิจ ซ่ึงผลงาน
ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนของรายวิชาการ
สื่อสารทางธุรกิจและภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

 
นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและมีโอกาสได้เข้า

ร่วมฝึกปฏิบัติตาม  ท าให้สามารถจัดท าชิ นงานสื่อในรูปแบบ
ออนไลน์ได้ และสามารถน ามาใช้ในการเรียนในรายวิชาอื่นได้ 

นักศึกษาบางคนน าไปต่อยอดจนได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น  
1. รางวัลชนะเลิศรายการ Smart Start Idea by GBS 

Startup ประจ าเดือนมีนาคม  
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วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

  
 

 
 
 

 

 2. รางวัลชมเชย หนังสั นเข้ารอบสุดท้าย NIA Creative 
Contest 2020 10 ทีมสุดท้าย ระดับภาคเหนือ 

3. รางวัลชนะเลิศ โครงการ “การน าเสนอไอเดีย สู่การเป็น
ธุรกิจสตาร์ทอัพ” KPRU Idea to Startup 2020 และเป็น
ตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งขันระดับประเทศ Startup 
Thailand League 2020 

G14 ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 
โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21 ประกอบดว้ย 10 
หลักสูตร หลักสูตรละ 
10,000 บาท มีรายละเอยีด 
ดังนี  
(1) หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 
ด าเนินการจัดกิจกรรมใน
พื นที่ ณ ห้องเรียนด้าน
ข้อมูลและสารสนเทศ ชั น 2 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ และ
อุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน
ทั งสิ น 35 คน 
(2) หลักสูตรเคมี (วท.บ.) 
ด าเนินการจัดกิจกรรมใน
พื นที่ ณ ห้องปฏิบัติการชั น 
1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาตร์ประยุกต ์อาคาร
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ชั น 2 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
มีจ านวนผู้เข้ารว่มโครงการฯ 
จ านวนทั งสิ น 25 คน 
(3) หลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์ (วท.บ.) ด าเนินการ

พื นที่การจัดกจิกรรม/โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ทั งหมด 
10 หลักสูตร ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 จะ
ด าเนินการจัดอยู่ในพื นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และร้อยละ 10 จัดอยู่นอกพื นที่ 
ได้แก่ การจัดกิจกรรมของหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ แต่ปัญหาที่พบการจัดกิจกรรม
นอกสถานที ่คือการขอเข้าพื นที่เพือ่ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร  

ขาดองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรม ซ่ึงเป็น
องค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
ในเขตพื นที่ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุฯ จ.
ก าแพงเพชร โดยเฉพาะด้านการจักรสานซ่ึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

หลักสูตรวิทยาการคอมพวิเตอร์ด าเนินการ
ประสานงาน และท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้
สถานที่ และยกเว้นคา่ธรรมเนียมไปยังผูอ้ านวยการ
ส านักอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
(1) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจัด

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 เร่ืองการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโมบายแอพ
พลิเคชันร่วมกับเออาร์เทคโนโลยีสูก่ารประยุกต์ใช้ใน
สถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร จัดขึ นในวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องเรียน
ด้านข้อมูลและสารสนเทศ ชั น 2 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

(2) หลักสูตรเคมี (วท.บ.)  ด าเนินการจดัโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
เร่ืองการอบรมด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี
ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี จัดขึ นในวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-17.30 น. ณ 
ห้องปฏิบัติการชั น 1 ศูนยว์ิทยาศาสตร์และวิทยา
ศาตร์ประยุกต์ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั น 2 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

(3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการจัด
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 เร่ือง การอบรมพัฒนาด้านภาษา และการ
สื่อสารภาษาพม่า จัดขึ นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย ชั น 1 อาคาร
เรียนและปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร์ 

ผลลัพธ์ภาพรวมของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 7 หลักสูตร คิดเป็นร้อย
ละ 70 และมีจ านวนนักศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จ านวนทั งหมด 201 คน 
ประกอบด้วย 

(1) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจัดโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เรื่องการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันร่วมกับเออาร์
เทคโนโลยีสู่การประยุกต์ใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร โดยมีผลลัพธ์ด้านทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับนักศึกษาครบทุกด้าน ได้แก่ 

- นักศึกษาเกิดทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหาในการท างานเป็นทีมที่ได้รับมอบหมาย
ได้ดีขึ น 

- นักศึกษาเกิดทักษะด้านการสร้างสรรค์การพัฒนา และ
เรียนรู้โปรแกรมโมบายแอพพลิเคชันร่วมกับเออาร์เทคโนโลยี 
และสามารถน านวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกิดจากการเรียนได้ไป
ประยุกต์ใช้งานในสถานที่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร
ได้จริง 

- นักศึกษาเกิดทักษะด้านความรู้ความเข้าใจระหว่างการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับด้านวัฒนธรรมในพื นที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรได้จริง 

- นักศึกษาเกิดทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะผู้น า โดยนักศึกษาได้จัดการแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ 
กัน มีหน้าที่แบ่งการท างานเป็นหัวหน้าทีม และลูกทีมเพื่อน า
โปรแกรมที่ได้จากการพัฒนา และเรียนรู้น ามาทดสอบ และ
ลองใช้ในสถานที่จริง โดยให้นักศึกษาด าเนินตามขั นตอนของ
โปรแกรมที่วางไว้โดยให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม 

- นักศึกษาเกิดทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่า
ทันสื่อ โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาการเรียนรู้โมบายแอพพลิเค
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

จัดกิจกรรมในพื นที่ ณ ห้อง
บรรยาย ชั น 1 อาคารเรียน
และปฏิบัตกิารทาง
วิทยาศาสตร์ มจี านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน
ทั งสิ น 40 คน 
(4) หลักสูตรชีววิทยา 
(วท.บ.) ด าเนินการจัด
กิจกรรมในพื นที่ ณ ห้อง
บรรยาย และหอ้งปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน
และปฏิบัตกิารทาง
วิทยาศาสตร์ มจี านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน
ทั งสิ น 15 คน 
(5) หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ (วท.บ.) 
ด าเนินการจัดกิจกรรม
จ านวน 2 กิจกรรมในพื นที่
เดียวกัน ณ อาคารศูนย์
ภาษาและคอมพวิเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน
ทั งสิ น 20 คน 
(6) หลักสูตรเคมี (คบ.) 
ด าเนินการจัดกิจกรรม ณ 
อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ ชั น 9  
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน
ทั งสิ น 40 คน 
(7) หลักสูตรวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 
ด าเนินการจัดกิจกรรม ณ 

(4) หลักสูตรชีววิทยา ด าเนินการจัดโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
เร่ืองความรู้ การประยุกต์ใช้ Infographic และการ
บรรยายทฤษฎีการถ่ายภาพ และเทคนิคการถ่ายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ จัดขึ นในวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 08.30-16.30 น. และจัดขึ นในวันที่ 1 มีนาคม 
2563 เวลา 08.30-17.60 น. ณห้องบรรยาย และ
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

(5) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัด
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 เร่ืองการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง 
Chatbot ด้วย Chatfuel จัดขึ นในวันที ่23 
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร และเรื่องการอบรม Business 
Intelligence Tools with Tableau and 
QlikSense จัดขึ นในระหว่างวันที ่7-8  มีนาคม 
2563 เวลา 08.30-16.15 น. ณ อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

(6) หลักสูตรเคมี (คบ.) ด าเนินการจัดโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
เร่ืองความรู้ การประยุกต์ใช้ Infographic จัดขึ นใน
วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพวิเตอร์ ชั น 9  
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

(7) หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด าเนินการ
จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 เร่ืองการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือแบบสอบถามออนไลน์ และการ
วิเคราะห์ผลด้วยสถิตวิิจยัเบื องต้นด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป จัดขึ นในวันที ่15 มีนาคม 2563 เวลา 
08.00-17.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ ชั น 8  มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

(8) หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลกีารอาหาร 

ชันร่วมกับเออาร์เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ และสามารถน าข้อมูลสถานที่ภายในจังหวัด
ก าแพงเพชร ประกอบด้วยด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเข้ามา
ประยุกต์ใช้เป็นตัวอย่างกรณีศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาได้
ตระหนักถึงทางด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดได้เป็นอย่างดี 
และนักศึกษาได้น าองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  งานวิจัย โครงงาน และน าไป
พัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดรายได้ในอาชีพของตนเอง และได้น า
รายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรมาบูรณาการการเรียนการสอน
กับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมอีก
ด้วย 

(2) หลักสูตรเคมี (วท.บ.)  ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เรื่องการอบรมด้าน
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
เคมี โดยมีผลลัพธ์ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับ
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร และเกิดทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
เน้นให้นักศึกษาใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ในการจัดการกับ
ปัญหาและพัฒนาวิชาชีพที่เหมาะสม และมีความสามารถใน
การคิวิเคราะห์ และนักศึกษาได้ท างานร่วมกันเป็นทีม 
สามารถจัดการแก้ปัญหาได้ และได้น ารายวิชาที่เกี่ยวข้องใน
หลักสูตรมาบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดเป็นรูปธรรมอีกด้วย 

(3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการจัดโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การ
อบรมพัฒนาด้านภาษา และการสื่อสารภาษาพม่า โดยมี
ผลลัพธ์ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับนักศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร และเกิดทักษะด้านความเข้าใจ 
ความต่างวัฒนธรรมด้านภาษา รวมถึงต่างกระบวนการคิด
วิเคราะห์การใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันได้ และได้
น ารายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรมาบูรณาการการเรียนการ
สอนกับพันธกิจที่เกี่ยวข้องให้เกิดเป็นรูปธรรมอีกด้วย 

(4) หลักสูตรชีววิทยา ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เรื่องความรู้ การ
ประยุกต์ใช้ Infographic และการบรรยายทฤษฎีการถ่ายภาพ 
และเทคนิคการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์  โดยมีผลลัพธ์ด้าน
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ ชั น 8  
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน
ทั งสิ น 26 คน 
(8) หลักสุตรคณิตศาสตร์ 
โครงงานคณิตศาสตร์สู่การ
บริการวิชาการอย่างยั่งยืน 
(35,000 บาท) ร.ร.ปาง
มะค่า ต.ปางมะค่า อ.ขาณุฯ 
จ.ก าแพงเพชร / 1 

กิจกรรมที่ 1  อบรมให้ความรู้ด้านโครงงาน
คณิตศาสตร์ 1 – 3 วัน 

กิจกรรมที่ 2  การผลิตโครงงานคณิตศาสตร์ 30 
วัน *ยังไม่เร่ิมด าเนินการ 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับนักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของหลักสูตร และเกิดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเน้นให้นักศึกษาใช้ 
Infographic และหลักการใช้ทฤษฎีการถ่ายภาพ และเทคนิค
การถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน าไปต่อยอดกับ
การพัฒนางานวิจัย โครงงาน หรือนวัตกรรมในวิชาชีพได้เป็น
อย่างดี และได้น ารายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรมาบูรณาการ
การเรียนการสอนกับพันธกิจที่เกี่ยวข้องให้เกิดเป็นรูปธรรมอีก
ด้วย 

(5) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เรื่องการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Chatbot ด้วย Chatfuel และ
เรื่องการอบรม Business Intelligence Tools with 
Tableau and QlikSense โดยมีผลลัพธ์ด้านทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 กับนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
และเกิดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยเน้นให้นักศึกษาใช้ Chatbot ด้วย 
Chatfuel และเรื่องการอบรม Business Intelligence Tools 
with Tableau and QlikSense พร้อมน าไปต่อยอดกับการ
พัฒนางานวิจัย โครงงาน หรือนวัตกรรมในวิชาชีพได้เป็นอย่าง
ดี และได้น ารายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรมาบูรณาการการ
เรียนการสอนกับพันธกิจที่เกี่ยวข้องให้เกิดเป็นรูปธรรมอีก
ด้วย 

(6) หลักสูตรเคมี (คบ.) ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เรื่องความรู้ การ
ประยุกต์ใช้ Infographic โดยมีผลลัพธ์ด้านทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 กับนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
และเกิดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยเน้นให้นักศึกษาใช้ Infographic ที่
สามารถน าไปต่อยอดกับการพัฒนางานวิจัย โครงงาน หรือ
นวัตกรรมในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี และได้น ารายวิชาที่
เกี่ยวข้องในหลักสูตรมาบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธ
กิจที่เกี่ยวข้องให้เกิดเป็นรูปธรรมอีกด้วย 

(7) หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด าเนินการจัด
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

แบบสอบถามออนไลน์ และการวิเคราะห์ผลด้วยสถิติวิจัย
เบื องต้นด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีผลลัพธ์ด้านทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตร และเกิดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยเน้นให้นักศึกษาใช้เครื่องมือ
แบบสอบถามออนไลน์ และการวิเคราะห์ผลด้วยสถิติวิจัยที่
สามารถน าไปต่อยอดกับการพัฒนา และวิเคราะห์งานที่
เกี่ยวข้องกัยงานวิจัย โครงงาน หรือนวัตกรรมในวิชาชีพได้
เป็นอย่างดี และได้น ารายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรมาบูรณา
การการเรียนการสอนกับพันธกิจที่เกี่ยวข้องให้เกิดเป็น
รูปธรรมอีกด้วย 

(8) หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการอาหาร 
1. นักเรียน/นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการท า

โครงงานคณิตศาสตร์ 
2. โครงงานคณิตศาสตร์ที่เน้นการสร้างนวัตกรรม/องค์

ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
3. ได้รายวิชาบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ

วิชาการ 
G15 ส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนในศตวรรษที่ 21 
โดยคณะวิทยาการ
จัดการ 

    

1) โปรแกรมวิชาการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

 

นักศึกษาของโปรแกรม
วิชาการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

โปรแกรมวิชาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 
คณะวิทยาการจัดการ มีบทบาทในการผลิต
บัณฑิตด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรมตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน โปรแกรมวิชาฯ 
จึงเล็งเห็นว่าการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาสู่
การประกอบอาชพีควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะใหม่ ๆ ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที ่21 
ประกอบดว้ย 4 กลุ่มหลกั ได้แก ่กลุ่มวชิาหลัก 
กลุ่มทักษะชวีิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม และกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการ
พัฒนานักศึกษาให้มีพฤติกรรม บุคลิกภาพเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ  ที่ 

ด าเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการน าเที่ยว 
โดยมีมัคคุเทศก์มืออาชีพเป็นวิทยากร เมือ่วันที ่16 
พฤศจกิายน 2562 ณ ห้องประชุมชั น 6 คณะวิทยาการ
จัดการ  

นักศึกษามีทักษะการน าเที่ยวและสามารถจัดน าเท่ียวได้จริง 
ซ่ึงประเมินผลจากการจัดน าเท่ียวในโครงการศึกษาดูงาน
ด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

21 ความรู้ที่เหมาะสมกบัการเรียนการสอนใน
โปรแกรมวิชาฯ รวมถึงการด าเนินชีวิตใน
อนาคต จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการพฒันา
ทักษะการน าเที่ยว  

2) โปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร์ 

นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร์ จ านวน 10 คน 

เนื่องจากปัจจบุันโลกมกีารเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วใน    ทุก ๆ ด้าน ทั งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงเนื อหาสาระการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ
ใหม่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ดังนั นการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ผ่านการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย” แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชานเิทศศาสตร์ 
จ านวน 10 คน ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 
08.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 จากการอบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียและการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย. 

3) โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร หมู่เรียน 
6214204  จ านวน 21 คน 

การเรียนรู้เรื่องสื่อประชาสัมพันธโ์ปรแกรมการ
จัดการทั่วไปในรูปแบบดิจิทัลยังมีน้อยและไม่
หลากหลายรูปแบบ 

1.วางแผนเตรียมด าเนินงานและปรึกษาหารือกันใน
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมการ
จัดการทั่วไป ในศตวรรษที ่21 ภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริมการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ของภาคปกติชั นปีที่ 3 หมู่เรียน 6014205 
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ 
2.การด าเนินการอบรม โดยเชิญวิทยากร ดร.ชูเกียรติ 
เนื อไม้ มาอบรมเรื่องการขายสินค้าออนไลน์ 
3.ด าเนินการให้ขายสินค้าผา่นระบบออนไลน์โดยการ
สร้างเพจ และรายงานผลการด าเนินงาน 
4.ด าเนินการอบรม วันที ่18 มกราคม 2563 เวลา 
08.30 – 16.30 น. 

- ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจตอ่โครงการ ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X=4.63) 
- ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เรื่องการสร้างเพจ และการ
ขายสินค้าออนไลน์ 

4). โปรแกรมวิชาการ
ตลาด 

5). โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6). โปรแกรมวิชาบัญช ี
7) โปรแกรมวิชาการ

เงินการธนาคาร 
8) โปรแกรมวิชา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ จากทั ง 5 โปรแกรม
วิชา 

เนื่องจากตลาดแรงงานในอนาคตมีความ
ต้องการแรงงานที่มีความพร้อมทักษะที่
ครอบคลุมในการท างานขององค์กร โดยทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งส าคัญที่
สถาบันการศึกษาควรมีการส่งเสริมให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะพึงประสงค์ตามกรอบ TQF และ
สามารถปรับตัวให้เขา้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้ 
ซ่ึง ทักษะด้านดิจิทัลนับเป็นอกีหนึ่งทักษะที่มี
ความส าคัญอยา่งมากต่อการพัฒนาทักษะกอปร
กับเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในได้มุ่งเน้นให้

อบรมให้ความรู้ด้านทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  2563 ห้องปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร์ชั น 5 คณะวิทยาการจัดการ โดยเป็นการ
อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังนี  

- ความรู้พื นฐานการใช้งานคอมพวิเตอร์ 
- การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคม

ออนไลน์ 
- การใช้งานโปรแกรมส านกังาน 
- กิจกรรม Pre-Post Test 

- จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมคิดเป็นร้อยละ 86.36  
- ความรู้ที่ได้รับในการอบรม 

ทักษะที่ได้ คิดเป็น 
ก่อนอบรม 69% 
หลังอบรม 87% 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.15 
*หมายเหตุ - เนื่องจากปัญหา covid 19 จึงได้เลื่อนไปด าเนิน
โครงการในไตรมาสที่ 4 และจากการปรับลดงบประมาณเพื่อ
ช่วยเหลือสถานการณ์โควิค จึงได้จัดกิจกรรมรวมทั ง 5 
โปรแกรมวิชา โดยคณะเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมรวมกัน



- 175 - 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

บัณฑิตได้มีทักษะด้านดิจิทัลมากในการแสดงถึง
ความพร้อมในการท างานในหน่วยงานอกีด้วย 

โดยในการอบรมครั งนี มีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 
40 คน (ตามบันทึก) แต่เข้าจริง 95 คน โดยรวม
นักศึกษาทั ง 5 โปรแกรมวิชา 

ทั งคณะ เนื่องจากช่วงโควิด มีการหักเงินจากโครงการไป
ช่วยเหลือนักศึกษาจึงท าให้งบประมานไม่เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมเอง 

G16 ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 
โดย มรภ.กพ.แม่สอด  

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยี ดิจิทัล ที่ประยุกต์เขา้กับทกัษะทาง
วิชาชีพของนักศึกษา 

โครงการสามารถจัดกจิกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้
ทั งหมด 3 กิจกรรม ดังนี  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โปรแกรมวิชาบัญชี จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโปรแกรมวชิาการบัญชีใน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอ้งประชุมชั น 4 
อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่
สอด โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จิระ ประสพธรรม
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในเรื่องการจัดท าแผนธุรกจิ
ให้กับนักศึกษาการบัญชี จ านวน 50 คน แบ่งเป็น
นักศึกษาหมู่เรียน 6155201 จ านวน 31 คน และ
นักศึกษาหมู่เรียน 6255301 จ านวน 19 คน  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ ด าเนนิการจัด
กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะและเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยการพฒันาศักยภาพ
ด้านโปรแกรมส าเร็จรูปในการใช้งาน Microsoft 
Azure กันนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ในวันที ่3 ม.ค.63 และได้รับเกียรติจาก
อาจารย์อนุชา พวงผกา ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร ใหก้ับนักศึกษาโปรแกรมวชิาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ชั นปีที่ 1-3 จ านวน 35 คน 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์และ
นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 
6058201 จ านวน 35 คน ได้ปฏบิติักจิกรรมตาม
โครงการ ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 9, 10, 16, 

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21จ านวน 3 
หลักสูตร 

2. การระบาดโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ท าให้บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

17, 23, 24, 30 มกราคม 2563 ณ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และหอ้งประชุมบุษราคัม 
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิมหาวิทยาลัยาชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด โดยมีวิทยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก จ านวน 7 หน่วยงานในการด าเนินการ
ดังกล่าว ดังนี  

1. นายภิรมย์  ทองคุ้ม   รองนายกเทศมนตรีนคร
แม่สอด 

2. นายบุญส่ง ปัทมพงศ์พร หัวหนา้ฝ่ายอ านวยการ
รักษาราชการแทนหวัหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบล
ท่าสายลวด 

3. นางวีณา  สุทธิประภา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

4. พันต ารวจโท เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย  สารวัตร
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก 

5. ดาบต ารวจเอกวัสส์  พอกพูนธนนันท์ ผู้บังคับ
หมู่งานจราจร สภ.แม่สอด 

6. นายภัทรดนยั  อุทัยรัตน์ ปลัดอ าเภอแม่สอด 
7. พ.อ. กฤษณ์  กิตยาธิวัฒน์   รองผบ.ฉก.ร.4 

G17 ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 
โดยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

นักศึกษาชั นปีที ่1 - 3 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 
21 และเกิดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ คณะจึงได้จัดกิจกรรมที่มีทักษะที่
ต้องการพัฒนา ดังนี  
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (คิด
สร้างสรรค์, แก้ปัญหาเป็น, ท างานเป็นทีม) 
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี (รอบรู้
เทคโนโลยี, ฉลาดสื่อสาร) 
3. ทักษะชีวิตและอาชพี  
(รู้จักปรับตัว, รับผิดชอบหน้าที่, ริเร่ิมสิ่งใหม่) 
นักศึกษาชั นปีที ่2 ทักษะที่ต้องการพัฒนา 
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (คิด
สร้างสรรค์) 
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี (รอบรู้
เทคโนโลยี, รู้เท่าทันสื่อ) 
3. ทักษะชีวิตและอาชพี  
(ริเริ่มส่ิงใหม่, เรียนรู้วัฒนธรรม) 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสถานี 
ONLINE ในยุค MOBILE FIRST ในวันที ่1 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 1 คนคือ อาจารยก์นกวรรณ เขียววัน
นักศึกษาชั นปีที ่1 จ านวน 20 คน วิทยากรคือ คุณ
อนุรักษ์ เจริญสุข โปรดิวเซอร์อาวุโสขา่วเช้าช่อง TNN 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารการ
สร้าง Chatbot ด้วย Chatfuel ในวันที ่23 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้รับผดิชอบ
โครงการ  1 คนคือ อาจารย์กนกวรรณ เขียววัน 
นักศึกษาชั นปีที ่2 จ านวน 25 คน วิทยากรคือ คุณคม
กริช กลิ่นอาจ และคุณสุรเชษฐ์ ขอนทอง 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสถานี ONLINE 
ในยุค MOBILE FIRST 

  มีนักศึกษาชั นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 20 คน 
นักศึกษาฝึกปฏิบัตกิารถ่ายทอดสดผ่าน Facebook โดย

ใช้กล้องและโปรแกรมส าหรับการถ่ายทอดสดโดยท างาน
เป็นทีมๆละ 5 คน ซ่ึงนักศึกษาจะต้องก าหนดประเด็นที่จะ
น าเสนอ และด าเนินการถ่ายท าวิดีโอ ซ่ึงส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ นได้ เรียนรู้การใช้ประโยชน์
จาก Facebook รู้จักปรับตวัให้เข้ากบัเพื่อนในกลุ่มที่ไม่ได้
อยู่ในหลักสูตรเดียวกัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารการสร้าง 
Chatbot ด้วย Chatfuel  

  มีนักศึกษาชั นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 25 คน 
นักศึกษาฝึกปฏิบัตกิารการสร้าง chatbot ใน 

Facebook เพื่อใช้ประโยชน์ในการท า e-commerce ซ่ึง
ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการ
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาชั นปีที ่3 - 4 ของ
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาการจัดการโลจิสติกส ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาชั นปีที ่3 ทักษะที่ต้องการพัฒนา 
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (คิด
สร้างสรรค์, แก้ปัญหาเป็น) 
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี (รอบรู้
เทคโนโลยี, รู้เท่าทันสื่อ) 
3. ทักษะชีวิตและอาชพี  
(หมั่นหาความรู้รอบด้าน, พัฒนาอาชพี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาชั นปีที ่3 ทักษะที่ต้องการพัฒนา 
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (คิด
สร้างสรรค์, ท างานเป็นทีม) 
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี (ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
3. ทักษะชีวิตและอาชพี  
(รู้จักการท างานเบื องต้นด้านโลจิสติกส์) 
 
นักศึกษาชั นปีที ่4 ทักษะที่ต้องการพัฒนา 
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (ริเริ่มส่ิงใหม่
, คิดสร้างสรรค์) 
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี (ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
3. ทักษะชีวิตและอาชพี  
(รู้จักการขั นตอนและการด าเนินงานเบื องต้น
ด้านโลจิสติกส์) 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง 
Business Intelligence Tools with Tableau and 
Qlik Sense ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 ณ อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร ผู้เข้ารว่มกิจกรรม ประกอบด้วย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คนคือ อาจารยก์นกวรรณ 
เขียววัน นักศึกษาชั นปีที่ 3 จ านวน 15 คน วิทยากร
คือ อาจารย์เศวต สมนกัพงษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1 เขา้ร่วมการอบรมพัฒนาทกัษะ

พื นฐานทางด้านโลจิสติกส ์ณ สถาบันพฒันาฝีมือ
แรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

1) อบรมการปฏิบัติงานทักษะวิชาชีพทางด้านโลจิ
สติกส์ จ านวน 2 หลักสูตร คือ (1) ดา้นคลังสินค้า 
และ (2) ด้านการขนส่งสินค้า  

2) ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2563 และ
ระหว่างวันที ่16-22 มีนาคม 2564 จ านวนเวลารอบ
ละ 7 วัน (รวมการเดินทาง) 

3) สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานนานาชาตเิชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

4) ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 6 ท่าน

นักศึกษาชั นปีที ่4 จ านวน 50 คน และนักศึกษาชั นปี
ที่ 3 จ านวน 40 คน 

5) ภาคีเครือข่าย คือ (1) มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร และ (2) สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงาน
นานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 
 

ก าหนดรูปแบบการโต้ตอบระหว่าง chatbot กับผู้ใช้งาน  
เรียนรู้การใช้ประโยชนจ์าก chatbot เช่ือมต่อเข้ากับ 
Facebook  เพื่อช่วยให้ กล่องข้อความใน facebook 
สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ทันที  

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง 
Business Intelligence Tools with Tableau and Qlik 
Sense 

มีนักศึกษาชั นปีที ่3 เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 15 คน 
นักศึกษาฝึกปฏิบัตกิารท ารายงาน BI จาก Tableau 

and Qlik Sense  ซ่ึงส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบรูปแบบรายงานที่ต้อง
น าเสนอ เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Tableau และ Qlik 
Sense ในการจัดท ารายงาน BI นอกจากนี ทางวิทยากรได้
สอนการค้นหาแหล่งที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการใช้
เครื่องมือในการสร้างรายงาน BI เป็นการเสริมทักษะหมั่น
หาความรู้รอบดา้น ใหก้ับนักศึกษา 

1) นักศึกษาที่เขา้รับการอบรมได้รับความรู้จากการเข้า
รับการอบรม เพือ่น าไปใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านโล
จิสติกส์  

2) นักศึกษาที่เขา้รับการอบรมสามารถสอบผ่านการ
อบรมขั นพื นฐานในการปฏิบัติงานทางดา้น โลจิสติกส ์ทั ง 2 
หลักสูตร 

นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการฝึก
ปฏิบัติงานจริง 

นักศึกษาสามารถได้รับใบรับรองการผ่านการอบรม การ
ยกระดับฝีมือแรงงานทางด้านโลจิสติกส ์จากกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

นักศึกษาชั นปีที ่1 - 3 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาชั นปีที ่1 ชั นปีที่ 2 
และชั นปีที่ 3 โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน 

นักศึกษาชั นปีที ่1 – 3 ทกัษะที่ตอ้งการพัฒนา 
 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (คิด
สร้างสรรค์, แก้ปัญหาเป็น, ท างานเป็นทีม) 
 2) ทักษะชวีิตและอาชีพ (หมั่นหาความรู้รอบ
ด้าน, พัฒนาอาชีพ) 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาชั นปีที ่1 , 2 และ 3 ของโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีพลังงานยังขาดทักษะการประยุกต์ใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ
อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of Things) ซ่ึง
จะเป็นสิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในระบบ
สมาร์ทเทคโนโลยีในงานด้านพลังงานได้ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทกัษะทาง
วิชาชีพร่วมกันผู้ประกอบการ” ร่วมกับบริษัท  
เอ็นเอส บลูสโคป(ประเทศไทย) จ ากัด ในหลักสูตร 
การฝึกยกระดับฝีมือสาขาการติดตั งเหล็กโครงสร้าง
มวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กรีดลอน จัดกิจกรรมใน
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโครงการ 
คือ อาจารย์ โปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
จ านวน 5 คน นักศึกษาชั นปีที ่1 - 3 โปรแกรม
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา จ านวน 34 คน วิทยากร 
คือ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป(ประเทศไทย) จ ากัด 

โปรแกรมวิชาจัดกจิกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ทักษะดิจิทัล เร่ือง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบ
อินเตอร์เนตสรรพสิ่ง โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2563  ณ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร โดยมนีักศึกษาชั นปี
ที่ 1 , 2 และ 3 เข้ารว่มอบรมจ านวน 30 คน ซ่ึงมี
วิทยากรคือ อาจารย์จตุรงค์ ธงชัย 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทกัษะทางวิชาชีพ
ร่วมกันผู้ประกอบการ” ร่วมกบับริษัท  
เอ็นเอส บลูสโคป(ประเทศไทย) จ ากัด  

มีจ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 34  คน 
2) นักศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมได้ปฏิบัตติามหลักสูตร

การติดตั งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กรีด
ลอน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะความคิด
สร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม แก้ปัญหาเฉพาะหนา้ที่เกิดขึ นได้ 

 
 
 
 
1) มีนักศึกษาชั นปีที ่1 , 2 และ 3 เข้ารว่มกิจกรรม

จ านวน 30 คน 
2) นักศึกษาเกิดทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมที่

สามารถ เขียนโปรแกรมผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
NodeMCU ด้วยโปรแกรม Arduino IDE ประยุกต์ใชก้ับ
โมดูลเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยพีลังงานและ
เช่ือมต่อผ่านเครือข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได ้

 
G18 พัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์

มืออาชีพ (ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ)  

 

อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

1. เพื่อทบทวนความรู้ วธิีการ เทคนิคการ
สอนต่างๆ อยา่งสม่ าเสมอให้กับอาจารย์ 

2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ วิธกีาร เทคนิคการ
สอนใหม่ๆ ให้กับอาจารย ์

3. เพื่อให้อาจารย์ได้มีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน เกีย่วกบัการ
จัดการเรียนการสอน 

1. ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารเกี่ยวกับ
การวัดผลประเมินผลการศึกษา ในวันที ่18 
พฤศจิกายน 2563  

2. ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารการจัด
การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ ์(Outcome Based 
Education) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563  

3. มีอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
โครงการพัฒนาสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ จ านวน
ทั งสิ น 235 คน จากโครงการต่อไปนี  

3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการ
วัดผลประเมินผลการศึกษา จ านวน 115 คน 

3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาที่มุ่ง
ผลลัพธ์ (Outcome Based Education) 120 คน 

 

1. คณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมปฏบิัติการเกี่ยวกับการ
วัดผลประเมินผลการศึกษา ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
น าความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกตใ์ช้ในการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา 

2. คณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด
การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ ์(Outcome Based Education) น า
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมดังกล่าวมาด าเนินการ
วางแผนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนว
ทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียน 
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G19 ยกระดบัสมรรถนะดิจิทัล
ส าหรับนักศึกษาเพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (ส านักวิทย
บริการฯ) 

 

นักศึกษาปริญญาตรี 
เยาวชน และประชาชนใน
พื นที่จังหวัดก าแพงเพชร
และจังหวัดตากหรือจังหวัด
ใกล้เคียงจ านวน 2,000 คน
ได้ใช้บริการแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนา
สมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาจึงได้จัดโครงการ
ขึ นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสรรถนะ
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการผลิต การ
พัฒนาก าลังคนเในการรองรับดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

 

1. จัดเตรียมความพร้อมด้านแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการ
ให้บริการด้านต่างๆ ส าหรับนักศึกษา อาจารย ์ประชา
ชานและเยาวชนในท้องถิ่นและพื นที่ใกล้เคียง  

2. สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน
ดิจิทัล จ านวน 25 ครั ง ดังนี   

ครั งที่ 1 วันที่ 3, 4 ต.ค. 62 จ านวน 156 คน 
ครั งที่ 2 วันที่ 10, 11 ต.ค. 62 จ านวน 200 คน 
ครั งที่ 3 วันที่ 17, 18 ต.ค. 62 จ านวน 194 คน 
ครั งที่ 4 วันที่ 24, 25 ต.ค. 62 จ านวน 197 คน 
ครั งที่ 5 วันที ่31 ต.ค. – 1 พ.ย. 62 จ านวน 197 คน 
ครั งที่ 6 วันที่ 7, 8 พ.ย. 62 จ านวน 45 คน 
ครั งที่ 7 วันที่ 14, 15 พ.ย. 562 จ านวน 177 คน 
ครั งที่ 8 วันที่ 21, 22 พ.ย. 62 จ านวน 123 คน 
ครั งที่ 9 วันที่ 28, 29 พ.ย. 62 จ านวน 174 คน 
ครั งที่ 10 วันที่ 12, 13 ธ.ค. 62 จ านวน 189 คน 
ครั งที่ 11 วันที่ 19, 20 ธ.ค. 62 จ านวน 185 คน 
ครั งที่ 12 วันที่ 26, 27 ธ.ค. 62 จ านวน 189 คน 
ครั งที่ 13 วันที่ 9, 10 ม.ค. 63 จ านวน 174 คน 
ครั งที่ 14 วันที่ 16, 17 ม.ค. 63 จ านวน 184 คน 
ครั งที่ 15 วันที่ 30, 31 ม.ค. 63 จ านวน 177 คน 
ครั งที่ 16 วันที่ 6, 7 ก.พ. 63 จ านวน 129 คน 
ครั งที่ 17 วันที่ 13, 14 ก.พ. 63 จ านวน 169 คน 
ครั งที่ 18 วันที่ 20, 21 ก.พ. 63 จ านวน 156 คน 
ครั งที่ 19 วันที่ 27, 28 ก.พ. 63 จ านวน 166 คน 
ครั งที่ 20 วันที่ 5, 6 มี.ค. 63 จ านวน 179 คน 
ครั งที่ 21 วันที่ 12, 13 มี.ค. 63 จ านวน 114 คน 
ครั งที่ 22 วันที่ 19, 20 มี.ค. 63 จ านวน 158 คน 
ครั งที่ 23 วันที่ 10, 11 มิ.ย. 63 จ านวน 95 คน 
ครั งที่ 24 วันที่ 17, 18 มิ.ย. 63 จ านวน 45 คน 
ครั งที่ 25 วันที่ 24, 25 มิ.ย. 63 จ านวน 40 คน 

    จ านวนนักศึกษาทั งหมดที่ได้รับการ สอบวัด
มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านดิจิทลั จ านวน 
3,951 คน  

1. นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการพั่ฒนาทกัษะมีสมรรถนะ
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 100  โดยมีนักศึกษาทั งหมดที่
ได้รับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล 
จ านวน 3,812 คน สอบผ่านตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จ านวน 2,238 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 

2. ความพึงพอใจในการใช้บริการแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 
สมรรถนะดิจิทัลคิดเป็นร้อยละ 90.8  
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3. จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาทกัษะการรู้ดิจิทัล 
ได้แก่ อบรมพัฒนาทกัษะดา้นการสืบค้น จ านวน 6 
ครั ง มีผู้เข้าร่วมอบรม 181 คน 

4. อบรมการใช้เครื่องมือเพื่อการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน จ านวน 3 ครั ง 
5 รายวิชา ได้แก ่ทักษะการใชภ้าษาไทย 
ภาษาอังกฤษพื นฐาน การเป็นผู้ประกอบการ 
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นควา้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชวีิตประจ าวัน 

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ จ านวน 
4 กิจกรรม ได้แก ่กจิกรรมส่งเสริมการอ่าน  อบรมให้
ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ และ 
จดักิจกรรมแข่งขันทกัษะการรู้สารสารสนเทศของ
นักศึกษา  ได้แก่ ประกวดคลิปวีดีทัศน์แนะน าส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แข่งขันครอส
เวิร์ด 

6. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจในการใช้
บริการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล 
ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.8 

G20 พัฒนาหลกัสูตรเพื่อการ
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน ์

 
 
 

อาจารย์ผู้ได้รับทุน และ 
นักศึกษาที่มีการเรียนการ
สอน ตามรายวิชาที่ได้รับทุน 

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ไม่ได้จ ากัด
เพียงแต่การเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั น แต่การ
ใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยกระตุ้น
ให้นักศึกษาสนใจเนื อหามากยิ่งขึ น ทั งยงัเป็น
การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน การ
เรียนรู้ตลอดเวลา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 
ดังนั น  จึงควรพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประกอบการ
เรียน ให้นักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจ สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ผู้สอนท า
หน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรกึษาในการ
เรียน แทนรูปแบบเดิมๆ ที่มีครูเป็นศูนยก์ลาง
การเรียนการสอน 

1. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
พัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ เมื่อวันที ่22 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั น 
2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อพิจารณากระบวนการสรรหา
ผู้รับทุน พิจารณาแผนการด าเนินโครงการฯ และ
สัญญาทุน 

2. ประกาศรายชือ่ผู้ได้รับทุน เมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ ได้พิจารณารายวิชาและผู้สมควรได้รับทุน 
ดังต่อไปนี  

   (1) รายวิชาทักษะการใช้ภาษาไทย 
รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ และนายจิรพงษ ์เทียนแขก 
   (2) รายวิชาภาษาอังกฤษพื นฐาน 

มหาวิทยาลัยฯ ได้สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ จ านวน 5 รายวิชา โดยมีจ านวน 3 รายวิชา ที่
ด าเนินการพัฒนาสื่อแล้วเสร็จครบถ้วน ดังนี   
   (1) รายวิชาทักษะการใช้ภาษาไทย 
   (2) รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
   (3) รายวิชาภาษาอังกฤษพื นฐาน 
และมีจ านวน 2 รายวิชา อยู่ระหว่างก าลังเนินการ ดังนี  
   (1) รายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า  
   (2) รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
ชีวิตประจ าวัน   
   และในส่วนของการด าเนินงานการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ที่ทดลองใช้งาน และหาผลสัมฤทธิใ์นการเรียนของ
ผู้เรียนขณะนี อยู่ระหว่างก าลังด าเนินงาน 
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ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต 
   (3) รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
ดร.ชูเกียรติ เนื อไม้ 
   (4) รายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการ

ค้นคว้า   
ดร.โชคธ ารงค์ จงจอหอ, ผศ.มัลลิกา ทองเอม และ

อาจารย์นารถนรี เฟือ่งอิ่ม 
   (5) รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ

ชีวิตประจ าวัน   
อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์, อาจารย์จินดาพร 

อ่อนเกตุ และ นายธาดา พรมทับ 
3. จัดกิจกรรมอบรมการใช้เครื่องมือพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดียประกอบการเรียน  เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 
2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 6/1 ชั น 6 อาคารศูนยภ์าษาและ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 15 คน  เพื่อใหอ้าจารย์สามารถ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนรู้ผ่านทาง
เครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวกในด้านจัดการเรียน
การสอน  

4. ด าเนินการพัฒนาสื่อฯ โดยผู้ได้รับทุน และ
ทีมงานกลางติดตามผลการด าเนินงาน โดยให้กรอก
รายงานผลการด าเนินงานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ 

5. ด าเนินการให้การชว่ยเหลือ ร่วมแก้ไขปัญหา 
แนะน าวธิีการด าเนิน ตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน
พัฒนาสื่อฯ 

 ุ6. ด าเนินประเมินสื่อโดยคณะกรรมการประเมิน
สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียน ดังต่อไปนี    

    (1) รายวิชาทกัษะการใช้ภาษาไทย  ดร.สุภาพร 
พงศ์ภิญโญโอภาส, อาจารย์สุปราณี แสงทอง, 
อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง  

    (2) รายวิชาภาษาอังกฤษพื นฐาน, รศ.ดร.ทวน
ทอง เชาวกีรติพงศ์, ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์, ผศ.
ดร.นิศากร ประคองชาติ  

    (3) รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  รศ.ดร.
ปาจรีย ์ผลประเสริฐ, ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง, ผศ.อิสรีย์ 
ด่อนคร้าม  
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

    (4) รายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการ
ค้นคว้า รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก, รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน
, รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์  

     (5) รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
ชีวิตประจ าวัน  ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์, ดร.พิมป
ระไพ ขาวข า, อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน 
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ตารางที่ 10 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆ นอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2563 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

H1 พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต โดยคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 

โครงการพัฒนาความรู้นักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือภายใน
มหาวิทยาลัย และภายนอก
มหาวิทยาลัยตามพื นที่ที่ได้ก าหนดไว้ใน
การจัดกิจกรรม 

- เพื่อให้นกัศึกษาที่เรียนภายในคณะมี
ความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม จรยิธรรม จติ
อาสา และรู้จักคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาใน
ระหว่างเรียน และก่อนจบการศึกษา โดย
เป็นภารกิจหลักของคณะที่จ าเป็นต้องพฒันา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตอ่ไป 

1. อบรมความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ในงานช่าง  
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ หอ้งประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50  
พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

  -  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 40 คน 
- นักศึกษา 40 คน 

1. นักศึกษาชั นปีที ่4 ได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐาน KPRUQF  ไม่น้อยกว่า  3.51 ร้อย
ละ 80 

2. นักศึกษาที่เรียนภายในคณะมีความรู้ มี
ทักษะ มีคุณธรรม จรยิธรรม วิเคราะห์การ
แก้ปัญหาในระหวา่งเรียน สามารถซ่อม
ประกอบคอม ลงวินโดว ์และ ใช้งาน
โปรแกรมพื นฐาน Word  Powerpoint 
Excel ได้ 

3. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
H2 พัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิต โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนากจิกรรมให้นักศึกษามีคุณภาพ 
ประสบการณ์ มีจิตสาธารณะ มีทักษะการ
ด ารงชีวิต สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเอง และประกอบอาชพี 
รวมถึงการฝึกฝนให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ โดยผ่านกระบวนการท างาน 
ของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯที่เนน้
การท างานแบบมีส่วนร่วม  ดว้ยความ
ตระหนักในความส าคัญดังกล่าว และใหก้าร
ท างานมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

     คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงจัดโครงการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ขึ นเพื่อพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา 

ให้ครบทั ง 5 ด้าน ได้แก่ ดา้นคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปญัญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบและดา้นทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และกรอบมาตรฐาน KPRUQF 

 1. กิจกรรมพัฒนาและยกยอ่งนักศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม และมจีิตอาสา 

- วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ข้าวสาร
อาหารแห้ง รับพรปีใหม ่2563 โดยมี ผศ.ดร.สุชิน  รอด
ก าเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เปน็ประธานในพธิี พรอ้ม
ด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย ์บุคลากรและนักศึกษาทุกชั นป ี
ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งในครั งนี   โดยนิมนต์
พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป จากวัดนาควัชรโสภณ เนื่องในวาระดิถี
ขึ นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 ณ ลานพกิุล คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

- จัดโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ถวายเทียนจ าน า
พรรษา ณ วัดวังยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
กิจกรรมนี จัดขึ นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ของชาวไทยที่นับถอืศาสนาพุทธ และเพือ่ปลูกฝังให้นักศึกษา
และบุคลากรร่วมกันธ ารงรักษาประเพณแีห่เทียนเข้าพรรษา ซ่ึง
เป็นประเพณีที่ส าคัญทางศาสนา 

2. กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- วันพฤหัสบดี ที ่25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธไีหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2562 “น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที” 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิน  รอดก าเหนิด คณะบดีคณะ

     นักศึกษาที่เรียนภายในคณะมีความรู้ มี
ทักษะ มีคุณธรรม จรยิธรรม จิตอาสา และ
รู้จักคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาในระหว่าง
เรียน และกอ่นจบการศึกษา โดยเป็นภารกิจ
หลักของคณะที่จ าเป็นต้องพัฒนานกัศึกษาให้
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป 

นักศึกษาได้สานความสัมพันธ์ระหว่างรุน่พี่
รุ่นน้องและคณาจารย์ภายในคณะ และต่าง
คณะ  มีน  าใจนักกีฬา สุขภาพแข็งแรง 

ร้อยละ 80 ของจ านวนนกัศึกษามีส่วน
ร่วมต่อการเข้ารว่มกิจกรรมตามเป้าหมา
หมายของ   แต่ละกจิกรรมที่ก าหนดไวต้าม
แผนงานโครงการ และมีความตระหนัก
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของคณะ 

 
 
 
1.นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับการ

พัฒนาให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

2. นักศึกษาได้รับบริการด้านวิชาการ การ
ใช้ชีวิต และขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนากจิกรรมให้นักศึกษามีคุณภาพ 

ประสบการณ์ มีจิตสาธารณะ มีทักษะ 
การด ารงชีวิต สามารถใช้ความรู้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และประกอบ
อาชีพ รวมถึงการฝึกฝนให้นกัศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ โดยผ่านกระบวนการท างาน 
ของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯที่เนน้
การท างานแบบมีส่วนร่วม  ดว้ยความ
ตระหนักในความส าคัญดังกล่าว และใหก้าร
ท างานมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

     คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงจัดโครงการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม

มนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธ ีพร้อมด้วยผู้บริหาร และ
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีฯ
ดังกล่าว ณ หอ้งประชุมครุร่มสัก1 ชั น 3 อาคารคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  

พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีส าคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็น
พิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถงึพระคุณของ
บูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ท าให้นักเรียน 
นักศึกษา สามารถน าไปประกอบวิชาชพี  

สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ใน
อนาคต 

3. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึก
เกมส์ ครั งที่ 19” ระหว่างวันที ่29 กุมภาพันธ ์– 1 มีนาคม 
2563 โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็น
ประธานในพธิีเปิด พร้อมดว้ยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนี จัดขึ นเพือ่ส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้รูจ้ักน  าใจ
นักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รูอ้ภยั” และสรา้งความสามัคคีในหมู่
คณะ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 
1. กิจกรรมพัฒนาและยกย่องนักศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย มี

คุณธรรม จริยธรรม และมจีิตอาสา 
2. กิจกรรมส่งเสริมแนวคิดของนักศึกษาในการต่อต้านการ

ทุจริตคอรัปชั่น 
3. กิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหก้ับนักศึกษา 
4. กิจกรรมพัฒนานกัศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

5. กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

6. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ 
7. กิจกรรมพัฒนานกัศึกษาตามกรอบ TQF 
8. การจัดกิจกรรม/ ให้ข้อมูลข่าวสาร ทีเ่ป็นประโยชน์ใน

สายอาชพีแก่ศิษย์เก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับการ

พัฒนาให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

2. นักศึกษาได้รับบริการด้านวิชาการ การ
ใช้ชีวิต และขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 

3. ศิษย์เก่าได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ ในสายอาชีพ 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตระดับคณะ 
(รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาบริการ
วิชาการ และศิลปวัฒนธรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ขึ นเพื่อพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา ให้
ครบทั ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปญัญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบและดา้นทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และกรอบมาตรฐาน KPRUQF 

 
การพัฒนากจิกรรมให้นักศึกษามีคุณภาพ 

ประสบการณ์ มีจิตสาธารณะ มีทักษะการ
ด ารงชีวิต สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเอง และประกอบอาชพี 
รวมถึงการฝึกฝนให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ โดยผ่านกระบวนการท างาน 
ของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯที่เนน้
การท างานแบบมีส่วนร่วม  ดว้ยความ
ตระหนักในความส าคัญดังกล่าว และใหก้าร
ท างานมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงจัดโครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ขึ นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้ครบทั ง 5 
ด้าน ได้แก่ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และกรอบมาตรฐาน KPRUQF  

 
ด้วยโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. กิจกรรมพัฒนาและยกย่องนักศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย มี

คุณธรรม จริยธรรม และมจีิตอาสา 
2. กิจกรรมส่งเสริมแนวคิดของนักศึกษาในการต่อต้านการ

ทุจริตคอรัปชั่น 
3. กิจกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหก้ับนักศึกษา 
4. กิจกรรมพัฒนานกัศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

5. กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

6. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ 
7. กิจกรรมพัฒนานกัศึกษาตามกรอบ TQF 
8. การจัดกิจกรรม/ ให้ข้อมูลข่าวสาร ทีเ่ป็นประโยชน์ใน

สายอาชพีแก่ศิษย์เก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ วันที ่15 มกราคม 2563 
2. ประสานวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ วันที่ 31 มกราคม 

2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับการ

พัฒนาให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

2. นักศึกษาได้รับบริการด้านวิชาการ การ
ใช้ชีวิต และขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 

3. ศิษย์เก่าได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ ในสายอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นักศึกษามีทักษะการตัดต่อมัลติมีเดีย 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศึกษา (การตัดต่อสื่อมัลติมีเดียด้วย 
โปรแกรม Filmora) 
(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (วิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. พัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและ
อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
(ภาษาอังกฤษ) 
 
 
 

ก าแพงเพชร ได้เน้นในการให้บูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอนกับการเพิ่มพูน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และฝกึ
ประสบการณ์จริง จึงได้จัดโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ในหัวข้อเร่ือง การตดัต่อ
สื่อมัลติมีเดียด้วย โปรแกรม Filmora เพื่อให้
ความรู้และพัฒนาทกัษะในการพัฒนาสือ่
ออนไลน์ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษาชั น
ปีที่ 4 ขึ นอันจะน ามาซ่ึงความคิดสร้างสรรค์
ละทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

 
1. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ

และวิชาชพีให้แก่นกัศึกษาโปรแกรมวิชา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวจิิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ ดว้ยกิจกรรมการเรียนการ
สอนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

3. เพื่อประเมินผลงานนักศึกษา จาก
กิจกรรมฝึกปฏิบัติภาคสนาม โดยบูรณาการ
จากรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ของหลักสูตรวิจติร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป ์

 
 
 
 
การศึกษาดูงาน การอบรม การแข่งขัน

และพิธีไหว้ครูสร้างสายสัมพันธพ์ี่น้อง เป็น
กิจกรรมหลากหลายที่สร้างโอกาสให้
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษได้
เพิ่มพูนวิสัยทัศน์และเรียนรู้แลกเปลี่ยน/
ประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษและเพื่อ

3. แจ้งให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการท ากจิกรรม
โครงการ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2563 

4. การจัดอบรมโครงการการตัดต่อสื่อมลัติมีเดียด้วย 
โปรแกรม Filmora วันที่ 10 มีนาคม 2563 

5.ประเมินผลการจัดท าโครงการ วันที ่10 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มีการประชุมวางแผนงานของโปรแกรมวิชาในการ

ก าหนดการจัดกิจกรรมภาคปฎิบัติการภาคสนาม โดยรูปแบบ
กิจกรรมเป็นการฝึกปฎิบัตกิารวาดภาพนอกสถานที ่และการ
ประมวลความรู้ในแต่ละรายวิชามาปฏิบตัิการภาคสนาม 
รวมทั งการศึกษาดูงานในช่วงเวลาเดือน เมษายน 2563  

2. โปรแกรมวิชาได้มีการประสานงานสถานที่จัดกิจกรรม
โครงการ แต่ะเนื่องจากมีการประกาศสถานการณ์ไวรัสโควิด-
19 ระบาดท าให้ต้องมีการเลื่อนการจัดกจิกรรมไปให้เรียบร้อย
ในไตรมาสที่ 3 แทน 

3. โปรแกรมวิชาได้แก้ไขสถานการณ์จากการเลื่อนมา
กิจกรรมมาแลว้หลายครั ง เป็นการจัดกจิกรรมประเมินผลงาน 
“Art Exhibition 2019 นิทรรศการศิลปะนิพนธ ์ครั งที่ 20” 
ในระหว่างวันที ่29 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ โถงอาคารชั น 1 
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาบลัยราชภฏัก าแพงเพชร
โดยแสดงผลตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 
โปรแกรมวิชาได้ท าการประชุมเพือ่หารอืเพื่อวางแผนจัด

โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาทั งนี ตามมติที่
ประชุมได้ก าหนดให้จัดกจิกรรมดังต่อไปนี   

1. อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
(ไตรมาสที่ 1) 

2. ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ไตรมาสที่ 1) 

2. นักศึกษามีทักษะดิจิตัลเพิ่มมากขึ นโดย
สามารถสอบผ่านมาตรฐานคอมพิวเตอรค์รบ
ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. นักศึกษาได้มีพื นที่แสดงออกผลงานของ
ตนเองตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
อันได้แก่ผลงานศิลปกรรมในนิทรรศการ 

2. นักศึกษาถา่ยทอดองค์ความรู้จากการะ
ปฏิบัติภาคสนาม ความรู้ทางวิชาการที่
ประมวลออกมาเป็นผลงานนิทรรศการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเตรียมความพร้อม

ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้ขา้ร่วมกจิกรรมทั งสิ น 28 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความเข้าใจถึง  
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 
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เป็นการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้          
ด้านทักษะทางปัญญา ดา้นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนั นการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพยังเป็นปจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้หลกัสูตร
ได้พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑติที่
พึงประสงค์ โดยที่อาจารยผูสอนจ าเปนตอง
พัฒนาตนเองอยางต่อเนื่อง เพื่อใหตนเองเป
นผมูีศักยภาพและสมรรถที่เหมาะสมกับการ
สอน ทั งนี โปรแกรมวิชาฯ ตระหนกัถึง
ความจ าเปนดังกลาว จึงก าหนดใหมี
งบประมาณสนับสนุนใหอาจารยในสังกัด
โปรแกรมวิชาไดพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะดวยการเขารวมประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรม ร่วมกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน หรือการศึกษาดูงานดานการเรียน
การสอน การวจิัย กิจการต่างประเทศ 
รวมถึงมีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี 
เพื่อให้ตนเองได้น าความรู้ที่ได้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มาพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ไหว้ครูและสานสัมพันธ์นอ้งพี่โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
(ไตรมาสที่ 4) 

4. เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั นปีที ่1 ก่อนเปิดภาคเรียน 
(ไตรมาสที่ 4) 

5. กิจกรรมแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษและ/หรือ KPRU 
GOT TALENT (ไตรมาสที่ 2) 

6. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา (สง่เสริมให้เข้าร่วม
กิจกรรมหรือแข่งขันทักษะ (ไตรมาสที่ 2)  

7. สนับสนุนอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเข้ารว่ม
ประชุม สัมมนา ฝกึอบรม รว่มกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน หรือการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจยั 
กิจการตา่งประเทศ หรือสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ไตรมาส
ที่ 2) 

โปรแกรมวิชาได้ด าเนินการจัดกจิกรรมตามที่วางแผนไว้
ดังต่อไปนี  

1. อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชพี จัด
ขึ นให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษซ่ึงเน้นอบรมให้แก่
นักศึกษาชั นปีที ่3 เนื่องจากนักศึกษาตอ้งท าการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในช่วงภาคการศึกษาที่ 3 / 2562 ทั งนี ได้
ด าเนินการจัดอบรมทั งหมด 4 หัวขอ้ได้แก่  

1.1 การปรับทัศนคติและการประพฤติตนในที่ท างาน   
1.2 การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่การท างาน   
1.3 การเขียน resume เพื่อการสมัครงาน   
1.4 การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ  
ทั งนี ด าเนินการจัดอบรมให้แก่นกัศึกษาในวันที่ 1 และ 15 

กุมภาพันธ์ 2563 
2. ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
ทางโปรแกรมวิชาได้ส ารวจความต้องการของนักศึกษาถึง

รูปแบบและสถานที่ของสถานประกอบการณ์ที่นักศึกษามีความ
สนใจที่จะเข้าศึกษาดูงานโดยผลการส ารวจพบว่านกัศึกษา
สนใจศึกษาดูงานที่สนามบินนานาชาติจงัหวัดเชียงใหม่เพื่อ
ศึกษาการท างานในด้านธุรกจิการบิน ทั งนี ด าเนินการกิจกรรม
ในวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2562  

3. ไหว้ครูและสานสัมพันธ์นอ้งพี่โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
โปรแกรมวิชาได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ นในวันที่ 20 สิงหาคม 

1.การปรับทัศนคติและการประพฤติตนใน
ที่ท างาน   

2.การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท างาน   
3.การเขียน resume เพื่อการสมัครงาน   
4.การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ  
และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้จริง 
เชิงเวลา 
ด าเนินการแล้วเสร็จในวันที ่1 และ 15 

กุมภาพันธ์ 2563 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชา

ภาษาอังกฤษ 
เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้ขา้ร่วมกจิกรรมทั งสิ น 40 คน 
นักศึกษาเข้ารว่มศึกษาดูงานอย่างน้อย 1 

สถานประกอบการณ์ 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความเข้าใจถึงกระบวนการ

ท างานของสถานประกอบการธุรกจิการบิน
และมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพใน
ด้านดังกล่าวที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษได้ 

เชิงเวลา 
ด าเนินการแล้วเสร็จในวันที ่18 -19 

พฤศจิกายน 2562 
กิจกรรมที่ 3  

    เชิงปริมาณ 
มีนักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมทั งสิ นจ านวน 

92 คน 
เชิงคุณภาพ 

    1. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทย  

    2. นักศึกษาได้ตระหนักถึงพระคุณครู
อาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาให ้ 

     3. นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความกตัญญู
ส านึกต่อพระคุณครูอาจารย ์
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2563 และวันที่ 9 กันยายน 2563 ได้น านักศึกษารว่มกัน
ท าบุญถวายสังฆทาน ณ วัดวังยาง 

4. เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั นปีที ่1 ก่อนเปิดภาคเรียน   
โปรแกรมวิชาได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั นปีที่ 
1 ในวันที่13 – 17 กรกฎาคม 2563 จ านวนทั งสิ น 5 วัน 

5. กิจกรรมแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษและ/หรือ KPRU 
GOT TALENT  โปรแกรมวิชาได้ด าเนินการจัดแสดงละครเวที
ภาษาอังกฤษโดยน าแสดงโดยนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษซึ่งท าการแสดงเร่ือง The Red Balloon จัด
กิจกรรมขึ นในวันที ่21 – 22 กุมภาพันธ ์2563  

6. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา (สง่เสริมให้เข้าร่วม
กิจกรรมหรือแข่งขันทักษะ)  

ทางโปรแกรมวิชาได้สนับสนุนให้นักศึกษาท าการเข้าร่วม
แข่งขันจ านวนทั งสิ น 2 รายการได้แก่  

     1. การแข่งขันการแปลภาษาอังกฤษ (literary 
translation) ณ อาคาร HB7606 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 6 พฤศจกิายน 2562  

     2. การแข่งขันกลา่วสุนทรพจนภ์าษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ ์2563 ณ ห้องประชุม
โอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

7. สนับสนุนอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเข้ารว่ม
ประชุม สัมมนา ฝกึอบรม รว่มกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน หรือการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจยั 
กิจการตา่งประเทศ หรือสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากสถาณการณ์โควิท 19 ท าให้อาจารย์ที่ได้วางแผนไป
อบรมไม่ได้ด าเนินกิจกรรม โปรแกรมวิชาจึงได้ท าการบันทึกขอ
เปลี่ยนแปลงการจัดกจิกรรมโดยเปลีย่นแปลงเป็นการจัด
กิจกรรมอบรมการเตรียมสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษและได้ด าเนินจัดกิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 

    4. นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมกันท าบญุ
ถวายสังฆทาน 

    5. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านคุณธรรม  
จริยธรรม และด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

เชิงเวลา 
ด าเนินกิจกรรมเม่ือวันที ่20 สิงหาคม 

2563 และวันที่ 9 กันยายน 2563 
กิจกรรมที่ 4  
เชิงปริมาณ 
มีนักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมทั งสิ นจ านวน 

34 คน 
    เชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ 
การฟัง พูด อ่าน และเขียน 
2. นักศึกษาได้เข้าใจถึงข้อมูลพื นฐานของ
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
3. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง
ปัญญา ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และการ
สื่อสาร 
4. นักศึกษาได้พัฒนา เสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะ
การอ่าน การเขยีน การคิดวิเคราะห์ การ
สื่อสาร และการให้ความรว่มมือ 
เชิงเวลา 
ด าเนินกิจกรรมเม่ือวันที ่13 – 17 

กรกฎาคม 2563  
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแสดงละครเวที

ภาษาอังกฤษ 
เชิงปริมาณ 
จัดแสดงละครเวทีจ านวน 1 เร่ือง  
เชิงคุณภาพ 
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นักศึกษาได้ฝึกทักษะศตวรรษที่ 21 ผ่าน
การแสดงละครเวทีและการด าเนินการจดั
กิจกรรมละครเวทีโดยครอบคลุมทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ด้วยตนเองและการ
แก้ปัญหา การสื่อสารและความร่วมมอืกัน 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

เชิงเวลา 
ด าเนินการแล้วเสร็จในวันที ่21 – 22 

กุมภาพันธ์ 2563 
กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา (ส่งเสริมให้เข้าร่วมกจิกรรมหรือ
แข่งขันทักษะ) 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขัน

ทักษะอย่างน้อย 2 กจิกรรม  
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาได้น าความรู้ที่มีไปประยุกต์ใชก้ับ

การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาตนเองและได้ใช้ความรู้
ความสามารถไปใช้ในการเขา้ร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางภาษาอังกฤษได้จริง 

เชิงเวลา 
ด าเนินการแล้วเสร็จในวันที ่วันที ่6 

พฤศจิกายน 2562 และ ในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2563 

กิจกรรมที่ 7  
เชิงปริมาณ 
มีนักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมทั งสิ นจ านวน 

32 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

และได้เข้าใจถึงเทคนิคการท าข้อสอบ TOEIC 
ทั ง Listening Part และ Reading Part  
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7. กิจกรรมร่วมน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติในโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ในโครงการ CDS สัมพันธ์
แห่งประเทศไทย ครั งที่ 19 ระหว่าง
วันที่ 27-28 มกราคม 2563 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง) 
จังหวัดล าปาง (การพัฒนาสังคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 1) เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ความเขา้ใจในหลักการและ
แนวคิดด้านการพัฒนาแบบบูรณาการอย่าง
เป็นองค์รวมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2) เป็นผู้มีศักยภาพในการบูรณาการความรู้
และความคิดด้านการพัฒนาสังคมได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) เป็นผูม้ี
ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สังคมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 4) เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณนักพัฒนาสงัคม
พร้อมที่จะเสียสละเพื่อการพัฒนาชุมชน/
สังคม  

ทั งนี  เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
หลักสูตรฯและเสริมศักยภาพให้กับนกัศึกษา
เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนตามปกติ 
รวมถึงพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สอด
รับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร น าไปสู่การ
สร้างบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพรับ
ใช้สังคมไทยต่อไป 

1. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการ/
วิชาชีพ/ภาคประชาสังคม 

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่
ส าคัญส าหรับงานด้านการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการท างานวิจยั
ภาคสนาม การเขียน และการน าเสนองาน
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 

1. นักศึกษาฝึกการท างานวิจยัภาคสนามในรายวิชาที่
หลักสูตรก าหนด 

2. จัดงาน “สัมมนาวิชชาการด้านการพฒันาสังคม” 
ประจ าป ีเพื่อให้นักศึกษาน าเสนองานวจิัยของตนต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรกึษางานวจิัยร่วมกันปรับแก้
งานวิจัยให้เป็นบทความเพื่อน าเสนอในงาน CSD สัมพันธ ์

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบน านกัศึกษาเขา้ร่วมน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนา
สังคม CSD สัมพันธ์ ด าเนินงานโดย อาจารย์ภูริณัฏฐ ์ โชติ
วรรณ และอาจารย ์ดร.โอกามา  จา่แกะ 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาต ิในโครงการ CDS 
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั งที่ 19 ระหว่างวันที่ 27-28 
มกราคม 2563 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง) 
จังหวัดล าปาง 

โดยมีบทความวิจยั/วิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings จ านวน 14 บทความ ดังนี   

1. อิสสราพร กล่อมกล่ านุ่ม, วิมลสิริ กกูขุนทด, ณัฐชนน มา
พิจารณ์. (2563). การพัฒนาวิสาหกิจชมุชนสู่ความส าเร็จ 
กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูป
กล้วยต าบลระหาน  อ าเภอบึงสามัคคี จงัหวัดก าแพงเพชร.  

2. อิสสราพร กล่อมกล่ านุ่ม, ปยิธิดา ค าแหงพล,และเพ็ญ
นภา ค าภิโร. (2563). กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้า
ไหมแก้วจากวัสดุธรรมชาติ บา้นสร้อยสวุรรณ จังหวัด
ก าแพงเพชร. 

3. สุรศักดิ์ บุญเทียน, นายประกิต สารไธสงค์ และนายปฎิ
ภาณ ประวัติศรีชัย. (2563). บทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อการพัฒนาและการจัดการการท่องเท่ียว : 
กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าคา ต าบลโป่งน  ารอ้น อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร 

4. สุรศักดิ์ บุญเทียน และนายชยัวัฒน ์ ปันม่วง. (2563). 
คุณภาพชีวิตคนพิการ ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัด
ตาก. 

5. ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน และพชรพล สอนมี. (2563).  
พฤติกรรมและอัตลักษณ์ความเป็นของกลุ่มโอตะ  BNK48  ใน
เขตจังหวัดก าแพงเพชร.      

1. นักศึกษาจ านวน 24 คน มีทักษะการ
วิจัย การเขยีนบทความ และสามารถน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการได ้

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสตูร 

มีการถ่ายทอดภูมปิัญญาของชุมชน 
จ านวน 14 ชุมชน 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โอกามา จา่แกะ, วารุณี ปามา, พิทกัษ์  
สมแก้ว. (2563). การย้ายถิ่นฐานและผลกระทบของ

ชาวบ้านหมู่บ้านนาในพื นที่การก่อสร้างเขื่อนภูมิพล อ าเภอสาม
เงา จังหวัดตาก. 

7. โอกามา จา่แกะ, พรพิมล เชื ออุดมสขุ,  
ไพรพณาขวัญ ยิ มสะอาด. (2563). การสะสมภูมิปัญญา

ความรู้เรื่องสมุนไพรพื นบ้านของปราชญ์ชาวบา้นชาวกระเหรี่
ยงกรณีศึกษา : หมู่บ้านกระเหรี่ยงน  าตก ต าบลคลองลาน
พัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร.  

8. ธวชินี ลาลิน และกัญญารัตน์  ศรีเดช. (2563). 
การศึกษาสถาบันการเลี ยงดูบุตรของชาวชนเผ่าปกากะญอ 
หมู่บ้านวุ้งกะสัง ต าบลโป่งน  ารอ้น อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร  

9. ธวชินี ลาลิน, อภิชาติ สุระเดช และวรีภัทร ไหมรักษา. 
(2563). รูปแบบและวธิีการชว่ยเหลือเดก็และเยาวชน ทีถู่ก
กระท าความรุนแรงในสถานคุ้มครองเด็กจังหวัดก าแพงเพชร 

10. ธวชินี ลาลิน, วรรณพร  จอมฟ ูและสุมิตรา  วงศ์บูรพา. 
(2563). ปัจจัยของการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนกับ
การได้รับการฟื้นฟแูละการคุมประพฤตใินจังหวัดก าเเพงเพชร.  

11. ธวชินี ลาลิน, วภิาดา ชอบธรรม และเกวลิน นาคปน. 
การด าเนินงานของคณะลิเกเด็กด้อยโอกาสคลองขลุงบ ารุงศิลป์
ในจังหวัดก าแพงเพชร 

12. ภูริณัฐร์  โชติวรรณ, คมสันต์  ทินปาน และแก้วใจ 
สุบรรณครุฑ. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการธ ารงความสัมพันธ์
ระยะยาวกับการต่อรองในความสัมพันธข์องคู่เกย์นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร.  

13. ภูริณัฐร์  โชติวรรณ, ชาติชาย หนูหอม  และอภวิัฒน์ ลี 
นะวัฒนา. (2563). โลกของนักเล่นกีฬา E-Sport : การเปลี่ยน
ความหมายและมุมมองต่อเกมออนไลนข์องวัยรุ่นนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร. 

14. ภูริณัฐร์  โชติวรรณ และเอกชยั เส็งคิม. (2563).  
การศึกษาบทบาทผู้สูงอายุในการเพิ่มมลูค่าทางด้านเศรษฐกิจ
ให้กับครอบครัว: กรณีศึกษากลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด 
หมู่บ้านลานเพชร อ าเภอโกสัมพีนคร จงัหวัดก าแพงเพชร. 

ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ในโครงการ CDS 
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั งที่ 19 ระหว่างวันที่ 27-28 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

 
 
 
8. การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ดา้น
การเรียนรู้และนวัตกรรม ส าหรับ
นักศึกษาภูมิสารสนเทศ (ภูมิสารสนเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การศึกษาทางด้านภูมิสารสนเทศ 

นักศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills)  เพื่อทีจ่ะน าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนใน
รูปแบบสหวิทยาการ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
ตลอดจนการท างาน ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทางด้านภูมิสารสนเทศ รวมถึงการประกอบ
อาชีพในอนาคต และเพื่อพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ส าหรับนักศึกษาภูมิสารสนเทศ ในด้านการ
เรียนรู้ทางวิชาการ ทางวิชาชีพ และ
นวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศ อันจะน าไปสู่
การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 และมีทักษะทางด้านภาษา
พัฒนาตนเองก้าวไกลสู่อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม 2563 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง) 
จังหวัดล าปาง 
 

1. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ  
2. วางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรม เพือ่พัฒนาทักษะดา้น 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation 
Skills) โดยมีจุดมุ่งเน้นให้เป็นไปตามการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กบันักศึกษาให้ครบทั ง 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญาด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกรอบมาตรฐาน KPRUQF 

3. ข้อสรุปของการประชุมคือ “กิจกรรมการน าเสนอผลงาน
และศึกษาดูงานการประชุมวิชาการนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั งที่ 12 ณ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 18 – 19 
มกราคม พ.ศ. 2563” ให้กับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาภูมิ
สารสนเทศ.ชั นปีที่ 2 เนื่องจากมีความสอดคล้องกับราชวิชา
หลักด้านภูมิสารสนเทศ  

อันประกอบดว้ย รายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล (RS) และรายวิชาระบบ
ก าหนดพกิัดต าแหน่งบนพื นโลก (GPS) อันเป็นหัวใจส าคัญของ
การศึกษาในศาสตร์ด้านภูมิสารสนเทศ ที่นักศึกษาได้ผ่านการ
ประเมินผลการเรียนแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563  

ที่ผ่านมา ประกอบกับงานประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นการ
แข่งขันทักษะด้านวิจยั ของนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศจากทั่วประเทศ อันจะน าไปสู่ประสบการณ์
การศึกษาดูงานที่ชว่ยทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ( 
Learning  and   Innovation  Skills)  เพื่อที่จะน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบสห
วิทยาการ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตลอดจนการท างาน ที่
เกี่ยวขอ้งกับงานทางด้านภูมิสารสนเทศ รวมถึงการประกอบ
อาชีพในอนาคต ที่ทางโปรแกรมวิชามุ่งหวังให้เกิดขึ น 

4. จัดกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันบทความวจิัย และศึกษาดูงาน 
โดยมีอาจารย์ควบคุมนักศึกษาและเข้ารว่มเป็นกรรมการ

 
 
 
เชิงปริมาณ:   
มีการจัดกิจกรรมโครงการด้านการเรียนรู้

และนวัตกรรม ส าหรับนักศึกษาภูมิ
สารสนเทศ จ านวน 1 ครั ง และมีการบูรณา
การอยา่งน้อยจ านวน 2 รายวิชา 

เชิงคุณภาพ :  
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจดา้นการ

เรียนรู้และนวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศมาก
ขึ น  

บทความวจิัยได้รับการตีพิมพ์ใน 
Proceedings และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 คือ กมลกานต ์บัวตะมะ ภาวณิี ภู
จริต* และ พิรฎา ทองประเสริฐ. (2563) การ
จ าแนกการใช้ที่ดินโดยอาศัยคุณลักษณะที่
เหมาะสมที่สุดภายใต้การวิเคราะห์ข้อมลูภาพ
เชิงวัตถุส าหรับข้อมูลดาวเทียม Landsat-8 
กรณีศึกษา อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพจิิตร 
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9. กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
ไทย-จีน (ภาษาจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ในกระบวนการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนนั น 
นอกจากจะเน้นการจัดการเรียนการสอนแล้ว 
ยังให้ความส าคัญในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา เพือ่ให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ มีประสบการณ์ มีจิตสาธารณะ มี
ทักษะการด ารงชีวิต และสามารถใช้ความรู้
ให้เกิดประโยชน ์ตรงตามความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น ตลาดแรงงาน หรือผู้ใช้
บัณฑิต ด้วยความตระหนักในความส าคัญ
ดังกล่าว โปรแกรมวิชาภาษาจีนจึงได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาขึ น โดยด าเนินการให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 อันได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ดา้น
ทักษะทางปัญญา 4) ดา้นทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ

วิพากษ์งานวจิัยทั งประเภทปากเปล่า (Oral presentation) 
คือ ผศ.ดร. สุภาสพงษ์ รู้ท านอง ในสาขาภูมิสารสนเทศ
ประยุกต์ และอาจารย์พิรฎา ทองประเสริฐ ในสาขาภูมิศาสตร์
กายภาพ ในส่วนของงานวิจัยประเภทโปสเตอร์  

มีอาจารย์พัตรา ค าสีหา ร่วมเป็นกรรมการตัดสินจาก
คณาจารย์ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศจากทั่วประเทศ 
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ม.พะเยา ม.นเรศวร ม.
เกษตรศาสตร์ ม.มหาสารคาม ม.เชียงใหม่ ฯลฯ และมอีาจารย์
ภาวิณี ภูจริตเป็นผู้ควบคุมกจิกรรมการศึกษาดูงานใน Section 
ต่างๆของนักศึกษา 

5. ประเมินผลการจัดโครงการ  
โปรแกรมวิชาฯได้ท าการประชุมเพือ่หารือเพื่อวางแผนจัด

โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาทั งนี ตามมติที่
ประชุมได้ก าหนดให้จัดกจิกรรมพัฒนาศกัยภาพนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาจีนนี  ไตรมาสที่ 4 โดยด าเนินโครงการเสร็จ
สิ นระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2562–30 กนัยายน 2563 

 
ด าเนินการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณลักณะนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาภาษาไทย ดังนี  
1.กิจกรรมวันไหว้ครู  
2.กิจกรรมทัศนศึกษา   
3.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ   
4..สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
5.กิจกรรมสานสัมพันธพ์ี่น้อง  
ส าหรับกิจกรรมที่ยังไม่ด าเนินการนั น เนื่องจากบางกิจกรรม

ยังไม่ถึงช่วงเวลาในการด าเนินการ เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู , 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย-

จีน 
เชิงปริมาณ   
   1. นกัศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน

ได้รับการพัฒนาร้อยละ 80 ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมทั งหมด 

เชิงคุณภาพ 
   1. นกัศึกษามีทกัษะการใช้ภาษาจีนที่

สูงขึ น 
   2. นกัศึกษามีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ

ของสังคม 
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10. พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (นิติศาสตร์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั งนี  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาให้พัฒนาขึ นสู่ระดับที่
สูงขึ นต่อไป 
 

ในกระบวนการการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
นิติศาสตร์นั น นอกจากหลักสูตรจะให้
ความส าคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแล้ว ยังให้ความส าคัญในการสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานกัศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้ครบทั ง 5 ด้าน 
ทั งด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู ้ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี  
ยังรวมถึงส่วนของการจัดบริการด้านตา่งๆ 
แก่นักศึกษาอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ออกค่ายอาสา (ค่ายปันรักให้โลกสวย)  
   1.1 ให้ความรู้ทางกฎหมายส าหรับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ณ องค์การ
บริหารต าบลท่าพุทรา เลขที่ 179 หมู ่1 ต.ท่าพุทรา อ.คลองข
ลุง จ.ก าแพงเพชร ในวันที ่3 มีนาคม 2563  

   1.2 พัฒนาชุมชนนา่อยู่ โดยการท าความสะอาดร่วมกบั
ชาวเทศบาลต าบลทา่พุทรา ณ วัดคฤหบดีสงฆ์ บ้านท่าพุทรา 
หมู่ที่ 3 ต าบลทา่พุทรา  อ าเภอคลองขลงุ จังหวัดก าแพงเพชร 
ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 

กิจกรรมที่ 2  สัปดาห์รพวีิชาการ ด าเนินการ 
 2.1 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา 

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.2 กิจกรรมแข่งขันวา่ความศาลจ าลอง วันที่ 26 สิงหาคม 
2563 ณ ห้องศาลจ าลอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.3 กิจกรรมเสวนากฎหมาย วันที่ 26 สงิหาคม 2563 ณ 
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

กิจกรรมที่ 3  พัฒนาเครือข่ายความรว่มมือด้านกฎหมาย 
     - จัดกจิกรรมในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 โดย

กิจกรรมนี ได้น านักศึกษาไปเข้าร่วมกจิกรรมกีฬาลูกรพี
นิติศาสตร์ภาคเหนือ ครั งที่ 12 ณ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่เป็น
เวลา 3 วัน โดยในกิจกรรมนี มีนักศึกษาเข้าร่วมทั งสิ น 19 คน  

กิจกรรมที่ 4  อบรมเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าสู่แหล่งงาน 
และอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ศิษย์เก่า 

     4.1 อบรมทักษะทางคอมพวิเตอร์ และความรู้ด้าน
กฎหมาย 3-4 กันยายน 2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์และห้อง
ประชุมสารภ ี

กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษานิติศาสตร์ 

 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 1 ออกค่ายอาสา (ค่ายปันรักให้

โลกสวย)  
   1.1 นักศึกษาได้รับความรู้เกีย่วกบัการ

บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน 
   1.2 ชุมชน วัดคฤหบดีสงฆ์ ได้รับการ

พัฒนาให้น่าอยู่  
กิจกรรมที่ 2  สัปดาห์รพวีิชาการ  
 2.1 นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ชั น

ปีที่ 1-4 ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
2.2 นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ชั น

ปีที่ 4 ได้รับการพัฒนาทกัษะทางวิชาชพี 
2.3 ผู้เข้าร่วมเสวนาได้รับความรู้ด้าน

กฎหมาย 
กิจกรรมที่ 3  พัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านกฎหมาย 
  3.1 เกิดความร่วมมอืด้านเครือข่ายทาง

กฎหมายระหว่างนิติศาสตร์ภาคเหนือ 13 
สถาบัน  

กิจกรรมที่ 4  อบรมเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่แหล่งงาน และอบรมความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ศิษย์เกา่ 

     4.1 นักศึกษาชั นปีสุดท้ายทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ และความรู้ด้านกฎหมาย     

กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อมแก่
นักศึกษานิติศาสตร์และศิษย์เก่า 

     5.1 นักศึกษาชั นปีที่ 1 มมมีความ
พร้อมและความเขา้ใจพื นฐานส าหรับการ
เรียนกฎหมาย 

  กิจกรรมที่ 6  ศึกษาดูงานของนักศึกษา 
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11. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านวิชาชีพ
ของนักศึกษาดนตรีศึกษา (ดนตรีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาไทย (ภาษาไทย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
หลักสูตรต้องการส่งเสริมพัฒนาให้

นักศึกษามีการฝึกฝนและพัฒนา พื นฐานและ
ทักษะทางด้านดนตรีแก่นกัศึกษา 

ทางโปรแกรมดนตรี ศึกษาเล็งเห็นว่า
นักศึกษานั นมักจะพบเจอปัญหากับการเขียน
วิจัยและวิจัยในชั นเรียน เมื่อนักศึกษาต้อง
ออกไปฝึกสอน  

ด้วยความตระหนักถึงปัญหาทางโปรแกรม
เล็งเห็นว่าเร่ืองนี เป็นส่วนส าคัญที่นักศึกษา
พึงจะต้องเรียนรู้และเข้าใจกอ่นออกฝึกสอน
และนักศึกษาควรที่จะสามารถใช้ความรูใ้ห้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง 

 
 

 จากผลการด าเนินงาโครงการที่ผ่านมา
พบว่านกัศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยได้รับ
การพัฒนาทักษะภาษาไทย มีคุณลักษณะ
ตามที่โปรแกรมวิชาภาษาไทยก าหนด คือ 
“รักษ์ภาษาไทย  ใฝ่หาความรู้  เชิดชู
วัฒนธรรม จริยธรรมงามเลิศ” และมีส่วน
ร่วมท านุบ ารุง ส่งเสริม อนุรักษภ์าษาไทย
ตลอดมา  ดังนั นโปรแกรมวิชาภาษาไทยจึง
เห็นควรให้มีการจัดโครงการดังกล่าวอยา่ง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนานักศึกษาต่อไป 

 
 
 
 

     -  จัดกิจกรรมในวันที ่5-6 กันยายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร 

  กิจกรรมที่ 6  ศึกษาดูงานของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
นิติศาสตร์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยน านักศึกษาไปศึกษาดู
งานที่ศาลปกครอง และส านกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย
สภา กรุงเทพมหานคร 
 

ทางโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาได้ท าการนัดซ้อมนักศึกษา
ตลอดทั งภาคเรียนที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ส าหรับการเข้ารว่มแสดงโครงการ “เทศกาลดนตรีแจ๊ส 
นานาชาติเพื่อการเรียนรู้ (Thailand International Jazz 
Conference 2020)” วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
และเรียนรู้ด้านทักษะและประสบการณ์ทางด้านดนตรี 

ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมทักษะการเขียนวิจัยดนตรี
ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา โดยการเชิญวิทยากร
ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญมาให้ความรู้และทักษะการเขียนวิจัย
แก่นักศึกษา ในวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสารภี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

1. เขียนโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ติดต่อวิทยากร  และสถานที่ศึกษาดูงาน 
5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 6.1 นักศึกษาชั นปีสุดทา้ยมีความเข้าใจ
เกี่ยวกบัแนวทางการประกอบวิชาชีพดา้น
กฎหมาย 

 
 
 
 
 
1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติ

เครื่องมือเอกและปฏิบัติรวมวง ซ่ึงทักษะที่
นักศึกษาได้รับจากการฝกึฝนนี ได้ถูกน าแสดง
ต่อสาธารณชน วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2563 ณ 
วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงและ
ได้รับแรงบันดาลใจจากการแสดงดนตรีและ
รับชมดนตรีในระดับนานาชาติ 

3. ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับนักดนตรีมือ
อาชีพและนักศึกษาดนตรีจากมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ 

 
 
 
เชิงปริมาณ 
- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบางคนได้มี

โอกาสในน าเสนอผลการเรียนรู้และหัวข้อ
วิจัยจากการจัดท าวิจัย  ในรายวิชา  ระเบียบ
วิธีวิจัยทางแก่วิทยากร 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังค าแนะน า

จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย
ทางด้านดนตรี เพื่อน าความรู้และทักษะที่ได้
ไปต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยต่อไป 

1.นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยได้รับ
การพัฒนาทักษะภาษาไทย 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยได้รบั
ประสบการณ์จริง จากการไปทัศนศึกษา 
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วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

 
 
 
 
 
 
 
13. โครงการพัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ งานสารบรรณระเบียบ
ปฏิบัติราชการ และทกัษะทาง
ภาษาอังกฤษก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

 
 
 
 
 
 
 
ความก้าวหนา้ทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในปัจจุบันมีบทบาทเข้ามา
ส่งเสริมปัจจัยพื นฐานในการท างานให้มกีาร
พัฒนาที่ดีขึ น เทคโนโลยีสารสนเทศได้
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรมากขึ น 
ท าให้ระบบการท างาน  การติดต่อสื่อสาร 
การประสานงาน การติดตามผล มีความ
สะดวก รวดเร็ว จากพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศนี เอง งานบริหารและ
ธุรการ ส านักงานต่างๆ ประกอบกับการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ถอื
เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและ
แนวปฏบิัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นที่องค์ความรู้ 
ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิด
กับตัวผู้เรียน เพือ่ใช้ในการด ารงชีวิตในสังคม
แห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
1. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ วันที ่กนัยายน 2562 
2. ขออนุญาตจัดโครงการ และขออนุมตัิงบประมาณเพื่อ

ด าเนินโครงการ 9 ตุลาคม 2562 
3. ประสานวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ วันที่ 9 ตุลาคม 

2562 
3. แจ้งให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการท ากจิกรรม

โครงการ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 
4. จัดอบรมโครงการ วันที ่30 ตุลาคม 2562 
5. ประเมินผลการจัดท าโครงการ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 
จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ งาน

สารบรรณระเบียบปฏิบัติราชการ และทกัษะทางภาษาอังกฤษ
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัรัฐประศาสนศาสตร์” 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
กรอบการประกันคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และ
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทกัษะที่ส าคัญของนักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยได้รบั
การพัฒนาให้มีคุณลักษณะตามทีโ่ปรแกรม
วิชาภาษาไทยก าหนด 

4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยได้
ร่วมท านุบ ารุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย
ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

 
1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ตามกรอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

2. นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้านทักษะที่ส าคัญของนักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

H3 พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1.เตรียมความ
พร้อมการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา
ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.เสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม 
และกีฬาสัมพันธ์ 
โปรแกรมวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563 
ชั นปีที่ 1-3 
-ณ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์
ชั น 2 อาคารเรียนและปฏบิัติการทาง
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
- ณ ห้องสัมมนา ชั น 1 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
- ณ สถานทีป่ฏิบัตธิรรมในพื นที่
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั นปีที่ 1 - 4 
 ณ โปรแกรมวิชาวิทยการคอมพวิเตอร์ 
ชั น 2 อาคารเรียนและปฏบิัติการทาง
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
- ณ สนามกีฬาภายภายในร่ม
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
- ณ บริเวณอาคาร 4 โปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพวิเตอร์ หลังเก่า 
 

 
 
 
 
- การเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นการเรียน 
ที่แตกต่างไปจากการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา ซ่ึงนักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนรู้
และปรับตัวทั งในด้านการเรียนและการใช้
ชีวิต ตลอดจนมีทักษะด้านวิชาการพื นฐานที่
เหมาะสมเพื่อให้สามารถศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้ประสบผลส าเร็จ ดว้ย
แนวคิดและความจ าเป็นดังกล่าว หลกัสตูร
วิทยาการคอมพวิเตอร์ จึงได้จัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
เป็นประจ าทุกปกีารศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
- นักศึกษาถือได้วา่เป็นก าลังส าคัญของชาติ 
หากได้รับส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
กีฬาสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับการให้ความรูท้าง
วิชาการที่ถูกต้อง และเหมาะสมแล้ว ย่อมมี
ส่วนช่วยเหลอืสังคมในทางที่ถูกที่ควรได้เป็น
แบบอยา่งที่ดี หลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นความ
สาคัญของเรื่องดังกล่าวจึงจัดให้มีโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมส าหรบั
นักศึกษาขึ นมาเพื่อเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 
เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ ในทุกๆด้าน 
และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมของประเทศ 
 
 

 
 
 
 
หลักสูตรวิทยาการคอมพวิเตอร์ โปรแกรมวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ ปรับพื นฐานทกัษะดา้นวิชาการพื นฐานที่
เหมาะสมเพื่อให้สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ประสบ
ผลส าเร็จ ด้วยแนวคิด และความจ าเป็น ด้วยการบูรณาการใน
รายวิชาหลักสูตรเพื่อให้มีความเหมาะสมกับนักศึกษาแรกเข้า 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดการด าเนินโครงการในไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) วันที่ 

18 กรกฎาคม 2563 ณ อุทยานประวัตศิาสตร์ก าแพงเพชร 
1. นักศึกษามีความพร้อมทักษะที่จ าเปน็พื นฐานส าหรับการ

เรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั   
2. นักศึกษาสามารถปรับตัว การด าเนินชีวิตอยู่ในรั ว

มหาวิทยาลัย และมีความเข้าใจในการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 

 
หลักสูตรวิทยาการคอมพวิเตอร์ โปรแกรมวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และกีฬาสัมพันธ์ให้กับนกัศึกษาแรกเข้า และ
นักศึกษาปจัุบบัน เพือ่ให้เกิดความรกั ความสามัคคีในหมู่คณะ 
และตระหนักในการอนุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ก าหนดการด าเนิน
โครงการในไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) วันที ่11 กรกฎาคม 2563 
ณ โปรแกรมวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์ ชั น 2 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. นักศึกษามีความพร้อมทักษะที่จ าเปน็

พื นฐานส าหรับการเรียนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย   

2. นักศึกษาสามารถปรับตัว การด าเนิน
ชีวิตอยู่ในรั วมหาวิทยาลยั และมีความเข้าใจ
ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

เชิงปรมิาณ         
1. ร้อยละของนักศึกษาชั นปีที ่1 หลักสตูร

วิทยาการคอมพวิเตอร์ที่เข้าร่วมกจิกรรม  
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ          
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ใน

ระดับ 4.28 
2. ระดับทักษะที่ได้จากการเขา้ร่วม

กิจกรรมอยู่ระดับ 4.08 
เชิงเวลา         
1. ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน ไตรมาส 4 

 
1. นักศึกษา บุคลากร มีความรู้คู่คุณธรรม   
2. นักศึกษา บุคลากรตระหนกัในการ

อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
3. นักศึกษา บุคลากร ได้สร้าง

ความสัมพันธ์ความรัก ความสมัคคี 
เชิงปรมิาณ         

   1. ร้อยละนักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ          
   1. ระดับความรู้ความเขา้ใจความพึงพอใจ
ของนักศึกษา และบุคลากร ต่อกจิกรรม ไม่
น้อยกว่าระดับ 4.25 
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3.นิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของโปรแกรม
วิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ศึกษาดูงาน

สถานประกอบการ
ของโปรแกรมวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.ส่งเสริมและ

พัฒนานักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 คน 
- นางสาวปัถยา กลัดทรัพย ์
- นางสาวยุพด ีจุลสุข 
- นายปฏภิาณ วิเชียรสาร 
- นายภาณุพงศ์ คมข า 
นักศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 1 คน 
- นายธวัชชัย หมื่นฤทธิ ์
- บริษัท QueQ(ประเทศไทย) จ ากัด 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
- โรงงานน  าตาลนครเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร 
- บริษัทไปรษณีย์ไทย จังหวัด
ก าแพงเพชร 
- ห้างร้านไอทีเซอร์วิส จังหวัด
ก าแพงเพชร 
- ที่ท าการเทศบาลต านครชุม จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอรอ์ และหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั นปีที่ 3 และ 4 จ านวน 37 
คน 
ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จังหวัด
กรุงเทพมหานคร บริษัท ที-เน็ต จ ากัด 
จังหวัดปทุมธานี และทัศนศึกษาศูนย์
ศึกษาการพัฒนาหว้ยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุร ี
 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีโลก
ทัศน์ที่กว้างไกลและนักศึกษาได้มีโอกาสน า
ความรู้ที่ได้ไปทดลองใช้ในงานจริง การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาจึงถือเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะสามารถพัฒนานกัศึกษาได้
อย่างดี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการติดตาม และ
ประเมินผลด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไปศึกษา
ดูงานสถานประกอบการ นอกสถานที่ 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อจะได้ประสบการณ์และเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างยิ่ง รวมทั งจะเป็น
การเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ ให้
นักศึกษาโดยตรง และยังสอดคล้องกับการ
พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้มีความ
พร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และมี
ความสามารถในการน าความรู้ไปสร้างสรรค์
สังคมตามอัตลักษณ์ 
 
ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและ
วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว  

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ก าหนดการนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสตูรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศอ โดยการลง
พื นที่ที่นักศึกษาไปออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนได้ทราบถึงการประเมินจากหน่วยงานในระดับขั นต้น 
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)  อยู่ระหว่างวันที่ 7-24 มกราคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์จึงท าบันทึกข้อความแจ้ง
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร และบอกสาเหตุ เหตุผลความ
จ าเป็นที่ต้องเล่ือนโครงการศึกษางานฯ จากก าหนดการเดิม 
และไปจัดโครงการแทนในช่วงไตรมาส 4 หรือเหตุการณ์
ประเทศไทยปกติ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดการเดิม คือระหวา่งวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2563 และ
ไม่สามารถเข้ารับการเยีย่มชมได้วัน เวลาตามปกต ิทาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ จึง
มีความจ าเป็นต้องเล่ือนโครงการศึกษาดูงานฯ ไปยังในไตรมาส 
4 แทน (ยกเลิกโครงการ) 
 
 
ณ อาคาร 48 หอ้ง 48203 โปรแกรมวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ระหวา่งวันที่ 2 - 3 

- นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ในการวางแผนเพื่อ
การประกอบอาชพีในอนาคต 
เชิงปรมิาณ         
1. นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทกุคน
ได้รับการนิเทศ จ านวน 1 ครั ง 
เชิงคุณภาพ          
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้รับความรู้ และทักษะจากหนว่ยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ร้อยละ 90 
เชิงเวลา         
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ มากกว่า 270 
ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
1. บุคลากร และนกัศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารนอกเหนือจากหอ้งเรียนมายิง่ขึ น 
2. บุคลากร และนกัศึกษามปีระสบการณ์
ต่างๆ และเพิ่มพูนความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกได้ดียิ่งขึ น 
        
    
 
 
 
 
 
เชิงปรมิาณ 
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หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ใน
ศตวรรษที่ 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

1.เรียนรู้สู่โลกกว้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาวิทยาการคอมพวิเตอร์ชั นปีที่ 1 
และ 2 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลิกภาพนกัศึกษา
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ชั นปีที่ 3 และ 4 
มหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร 
กิจกกรมที ่1 พัฒนาทกัษะวิชาการ 
วิชาชีพ วิทยาการ 
คอมพิวเตอร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดระยอง 
กิจกรรมที่ 1 ดูงานพพิิธภัณฑ์แหล่ง
เรียนรู้และแสดงพันธุ์สัตว์น  าเค็มที่
ระยอง 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานความ
หลากหลายทางชวีภาพทางทะเล ณ 
เกาะเสม็ด 
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขา
แหลมหญ้า 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาปรับปรุงและรักษา
ระบบนิเวศทางทะเลและสิ่งแวดล้อม 

นักศึกษาวิทยาการคอมพวิเตอร์ถือได้ว่าเป็น
ก าลังส าคัญของชาติ  
หากได้รับส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการ 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และวิชาชพีด้าน
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
 ซ่ึงจะท าให้บัญฑิตสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มีความรู้ ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพดา้นคอมพิวเตอร์และมี
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
 ได้แก่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง  
มีความส านึกใหม่ในหนา้ที่รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
สามารถท างานเป็นกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ ควบคู่ไปกบัการ
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาให้มีบุคลิกภาพ  
และมีวินัยในตนเอง ซ่ึงในกิจกรรมพัมนา
บุคลิกภาพจะท าให้นกัศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ น 
และเป็นพื นฐานที่ดีที่ท าให้นกัศึกษามีความ
มั่นใจก่อนออกสู่โลกการท างานในอนาคต 
 
นักศึกษาได้เรียนรู้ สัมมนา และศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทางส่ิงแวดล้อมได้อย่างครอบคลุม 
เป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
กระบวนการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งความรูเ้ป็น
สิ่งส าคัญที่สุด การศึกษาดูงาน 
และการฝึกปฏิบัตภิาคสนามเป็นวธิีหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ตรง  
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนซ่ึงจะท าให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ แบบองค์รวม อัน
ประกอบดว้ยวิถีชีวิต สังคมความรู้เชิง

พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะวิชาการ วิชาชีพ 
วิทยาการคอมพวิเตอร์ กลุ่มเป้าหมายนกัศึกษาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ชั นปีที่ 1 และ2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมสัมมนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางส่ิงแวดล้อม ระหว่าง
วันที่ 15-17 มกราคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. จ านวนนักศึกษา บุคลากรหลักสูตร
วิทยาการคอมพวิเตอร์  
 ที่เข้าร่วมกจิกรรมที่ 1 30 คน กิจกรรมที่ 2 
47 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
เชิงคุณภาพ  
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
บุคลากร อยู่ที่ 4.47(4) 
2. ระดับทักษะที่ได้จากการเขา้ร่วมกจิกรรม 
อยู่ในระดับ ดีมาก(4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ 
จากการศึกษาดูงานนอกสถานที ่และไดฝ้ึก
ปฏิบัติการภาคสนามจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
2. นักศึกษาได้รับกระบวนการการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์อันประกอบด้วย ทัศนคติ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามอธัยาศัย 
ตามศักยภาพ น าไปสู่การใช้ชีวิตประจ าวัน
อย่างเหมาะสมมปีระสิทธภิาพ 
3. นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 
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2.นิเทศนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของโปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรฟิสิกส ์
1.การอบรมพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสอบทดสอบ
เทียบเคียง TOEIC 

กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาชั นปีที ่1-3 
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
สถานที่จัดกิจกรรม 
1.TOPS-LAB Consultants Co.,Ltd 
จังหวัดนนทบุรี  
-นายขจิตศักดิ์ ขันเพชร 
-นางสาวณัฐธิดา สินสา 
-นายจารุกิตต์ แสงส่ง 
2. บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
จังหวัดปทุมธานี  
-นายพงศ์พิสุทธิ์ ไทยแท ้
3. บริษัท น  าตาลทิพย์ก าแพงเพชร 
จ ากัด จังหวัดก าแพงเพชร  
-นางสาวฐณพรรณ คงเงิน 
-นางสาวรินทร์ลภัส สอนสาร ี
4. บริษัท นครเพชรกรีนเนอร์ยี่ จ ากัด 
จังหวัดก าแพงเพชร 
-นางสาวภัทราวด ีธนะสูตร 
5. บริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี  สตาร์ช 
จ ากัด จังหวัดก าแพงเพชร 
-นางสาวอภิญญา นิมิตรธรรมโสภณ 
-นางสาวอภิชญา แสงอะโน  
6. ส านักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 3 
(พิษณุโลก) จังหวัด พษิณุโลก 
-นางสาวธัญรดา รอดเขยีว 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาหลกัสูตรฟิสิกส์ชั นปีที่ 3 
(6013207) ณ โปรแกรมวิชาฟิสิกส ์          
ชั น 1 อาคารเรียนและปฏบิัติการทาง
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

วิชาการและทัศนคติ มีทักษะส าหรับการ
ออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ได้           
ซ่ึงโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ การท างานเป็นหมู่คณะ
และเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน สัมมนา
วิชาการ และฝกึปฏบิัติการภาคสนาม 
 
การฝึกปฏิบัติสถานประกอบการ ท าให้
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ จากประสบการณ์
ตรง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนซ่ึงจะท าให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ แบบองค์รวม สังคมความรู้
เชิงวิชาการและทัศนคติ มีทักษะส าหรับการ
ออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร เรื่อง การก าหนดตัวชี วัดและ
เกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถ
ด้านทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดให้นักศึกษาสอบผา่น

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมออกนิเทศ
นักศึกษาฝึกงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี  
1. TOPS-LAB Consultants Co.,Ltd นนทบุรี วันที่ 11-12 
กุมภาพันธ์ 2563 
2. บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จ ากัด จังหวัดปทุมธานี  
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 
3. บริษัท น  าตาลทิพย์ก าแพงเพชร จ ากดั จังหวัดก าแพงเพชร  
-วันที่ 14 กุมภาพันธ ์2563 
4. บริษัท นครเพชรกรีนเนอร์ยี่ จ ากัด จงัหวัดก าแพงเพชร 
-วันที่ 14 กุมภาพันธ ์2563 
5. บริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี  สตาร์ช จ ากัด จังหวัดก าแพงเพชร  
-วันที่ 14 กุมภาพันธ ์2563 
6. ส านักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 3 (พิษณุโลก) จังหวัด 
พิษณุโลก 
-วันที่ 12-13 กุมภาพันธ ์2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมภายในโครงการเป็นลักษณะของการศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในห้องเรียนของรายวิชาที่
ด าเนินการสอนในภาคฤดูร้อน (รายวิชาธรณีฟิสิกส์ และ
รายวิชานาโนเทคโนโลยี) แต่ดว้ยสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ท าให้ก าหนดการการจัดกจิกรรมดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
1. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ฝึกปฎิบตัิ
สถานที่จริงจึงท าให้มีการเพิ่มศักยภาพ
การศึกษาในหลกัสูตร เตรียมความพรอ้ม 
ก่อนสู่งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นักศึกษาได้รับความรู้/การพัฒนาทักษะ
ทางฟิสิกส์จากการท ากิจกรรมความรู้นอก
ห้องเรียน  
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ส าหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาฟิสิกส ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร์ 
1.พัฒนา

คุณลักษณะนักศึกษา
โปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

 
 
 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั นปีที ่4 
จ านวน 23 คน  
2. อบรมเสริมทักษะด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
ณ วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั นปีที ่4 
จ านวน 23 คน 

ตามมาตรฐานความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ
ตามตัวชี วัด และต้องมีผลคะแนนทดสอบ
เทียบเคียง TOEIC ตั งแต่ 300 คะแนนขึ นไป
และมีผลคะแนนสอบ TOEIC จริง รวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่า 500 คะแนน จึงจะถือวา่
ผ่านการประเมิน ทกัษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลยั 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์จึงเห็นควรในการพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาให้แก่นกัศึกษาในหลกัสูตร เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
- กิจกรรมที่วางไว้มีความซ  าซ้อนกับกิจกรรม
ของทางมหาวิทยาลยัในด้านของวิทยากร 
ช่วงระยะเวลาการจัดและรูปแบบการจดั
อบรม ผู้รับผิดชอบจึงวางแผนจะขอ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายในโครงการเปน็
ลักษณะขอการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ในห้องเรียนของ
รายวิชาที่ด าเนินการสอนในภาคฤดูร้อน 
(รายวิชาธรณีฟิสิกส์ และรายวิชานาโน
เทคโนโลยี) แต่ด้วยสถานการณ์ของไวรสัโค
โรนา (COVID-19) ท าให้ก าหนดการการจัด
กิจกรรมดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 
ทั งนี ขึ นอยู่กับการเห็นชอบ และอนุมัตกิารจัด
โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงจะสามารถ
จัดโครงการตามที่วางแผนไว ้
 
1. อบรมการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ  
ณ อาคารศูนย์การแพทย์ทางเลือก  
กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาชั นปีที ่4 จ านวน 23 
คน  
2. อบรมเสริมทักษะด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
ณ วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ผู้รับผิดชอบโครงการจึงจะสามารถจัดโครงการตามที่วางแผน
ไว้ระยะเวลาด าเนินการ ในชว่งเดือนกรกฎาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดอบรมเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องให้กบันกัศึกษา 
1. อบรมการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ  
วันที่ 16 พฤศจกิายน 2019  
2. อบรมเสริมทักษะด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
วันที่ 23-24 พฤศจกิายน 2562   
3. อบรมการผลิตนวัตกรรมทางสุขภาพด้วยคอมพวิเตอร์ 
วันที่ 1 มีนาคม 2563  
 
 

2. นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ ความรู้เพิม่เติม
จากการเข้ารับการอบรมเชงิปฏิบัติการทาง
ฟิสิกส์ 
เชิงปรมิาณ         
1. นักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรมร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ          
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ไมน่้อย
กว่าระดับ 3.5 
2. ระดับทักษะที่ได้จากการเขา้ร่วมกจิกรรม 
ไม่น้อยกวา่ระดับ 4 
เชิงเวลา         
1. 1 ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาได้พัฒนาได้ความรู้และทกัษะที่
เกี่ยวขอ้งกับสุขภาพและสาขาวิชาชพี 
เชิงปรมิาณ  
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
เข้ารับการอบรมเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพมีความรู้เพิ่มขึ นร้อยละ 87 
เชิงคุณภาพ   
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของนักศกึษา  
ร้อยละ 65 (ความรู้เพิ่มมากขึ น) 



- 202 - 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. อบรมการผลิตนวัตกรรมทางสุขภาพ
ด้วยคอมพวิเตอร์ 
ณ ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ ชั น 2 
อาคารเรียนและปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์  
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาโปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 18 คน 
กิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
1. อบรมการเย็บแผล ตัดไหม  
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาโปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ชั นปีที่ 3 
2. อบรมการฉีดยา 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาโปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ชั นปีที่ 3 
3. อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสขุ 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาโปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ชั นปีที่ 3 
4. อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาโปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 
5. อบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข 
กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาโปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 
6. อบรมหลักการท างานเป็นทีม 
กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาโปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 
1. อบรมการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ  
ณ อาคารศูนย์การแพทย์ทางเลือก  
 
กลุ่มเป้าหมาย  
นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 
20 คน 

กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาชั นปีที ่4 จ านวน 23 
คน 
3. อบรมการผลิตนวัตกรรมทางสุขภาพด้วย
คอมพิวเตอร์ 
ณ ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ ชั น 2 อาคาร
เรียนและปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร์  
กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาโปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 18 คน 
กิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
1. อบรมการเย็บแผล ตัดไหม  
กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาโปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ชั นปีที่ 3 
2. อบรมการฉีดยา 
กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาโปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ชั นปีที่ 3 
3. อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 
กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาโปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ชั นปีที่ 3 
4. อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาโปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 
5. อบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข 
กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาโปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 
6. อบรมหลักการท างานเป็นทีม 
กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาโปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
ด้วย การจัดการศึกษาในปจัจุบันมุ่งเน้นใน
การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาด้าน
สมรรถนะวิชาชีพและทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับการท างาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร ซึ่งได้ด าเนินการแล้ว 2 
กิจกรรม ได้แก ่1) อบรมเชิงปฏิบัตกิารการประกอบ
คอมพิวเตอร์และซ่อมบ ารุง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562    2) 
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Chatbot ด้วย Chatfuel ใน

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา           
ร้อยละ 75 (ไม่น้อยกวา่ระดับ 4 ดี) 
 3. ระดับของการน าไปใช้ ร้อยละ 75             
(ไม่น้อยกวา่ระดับ 4 ดี) 
เชิงเวลา : 1 ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

1.พัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษา
ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพและทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 
หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรเคมี 

(วท.บ.เคมี) 
1.พัฒนาวิชาการ

และคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
สาขาเคมี (วท.บ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ชั น 5  
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพวิเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาหลกัสูตร วท.บ. เคมี ชั นปีที ่1-
2-3-4 ปีการศึกษา 2562-63 
พื นที่ด าเนินโครงการ 
- โปรแกรมวิชาเคมี ชั น 3 อาคารเรียน
และปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
- ห้องสัมมนา 48157 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
- หนว่ยฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 
จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดเชยีงใหม่ 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

และการใช้ชีวิตที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
สาขาวิชาจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งฝึกฝน
และเสริมทักษะนอกจากการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน ให้กับผู้เรียนเพื่อให้สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การผลิตบัณฑิตจะต้องจัดการศึกษาที่
ก่อให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แก่
นักศึกษา ไมว่่าจะเป็นคุณลักษณะทางด้าน
พุทธิพิสัย จิตพิสยัและทกัษะพิสยั โปรแกรม
วิชาเคมีจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาวิชาการและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี 
จ านวน 9 กิจกรรม ได้แก่  
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการน าเสนอ
ผลงานวิจัยทางเคมี (ปี 1, 2, 3 และ 4) 
2. การปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (ปี 4) 
3. การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (ปี 4) 
4. การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(ปี 1 2 3 4) 
5. การอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
ให้นักศึกษาใหม ่(ปี 1) 
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมการ
ท าวิจยัทางเคมี  (ปี 1, 2, 3 และ 4) 
7. ไหว้ครูสาขาวิชาเคมี (ปี 1 2 3 4) 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 และจะจัดกจิกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะวิชาชีพและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน โดยหวัข้อทีส่นใจเข้าศึกษาดูงาน 
1. กระบวนการผลิตเบื องต้นและผลิตภณัฑ์ของโรงงาน 
2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัของ
โรงงาน 
3. การประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมี
ส่วนร่วม 
4. การประกอบการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
(Corporation Social Responsibility ; CSR)  
มีระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 3 วัน คือ วันที ่27-29  
พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. นักศึกษาสามารถน าความรู้ความสามารถ
ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพได้" 
เชิงปรมิาณ         
1. จ านวนกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 จ านวน 2 ครั ง  
เชิงคุณภาพ          
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่การ
ฝึกอบรมหรือเข้ารว่มในการจัดกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าระดับ 4 (อบรมเชิงปฏิบัตกิารการ
ประกอบคอมพวิเตอร์และซ่อมบ ารุง 4.26 
และอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Chatbot 
ด้วย Chatfuel 4.35) 
 
นักศึกษา วท.บ. เคมี โปรแกรมวิชาเคมีจะ
เป็นบัณฑิตที่มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ
และ 
มีคุณภาพ มีคุณลักษณะและทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับ 
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0                   
เชิงปรมิาณ 
1. นักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรมเยี่ยมชม
โรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 39 คน 
เชิงคุณภาพ 
2. ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม = 4.38 
3. ระดับความรู้ความเข้าใจถึงแหล่งและและ
แนวทางการประกอบอาชพี =4.12 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรชีววิทยา 
1.พัฒนา

คุณลักษณะนักศึกษา
ด้วยกจิกรรมและ
ประสบการณ์ทาง
ชีววิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั นปีที ่3 
จ านวน 15 คน  
2. นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชพีทาง
ชีววิทยา 
ณ หน่วยฝกึประสบการณ์วิชาชพีทาง
ชีววิทยา จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก 
เชียงใหม่ เป็นต้น   
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ชีววิทยา ชั นปีที ่4 
1. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ     
ที่ 21 ณ อาคารเรียนและปฏิบัตกิารทาง
วิทยาศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 

8. การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่
งานให้นักศึกษา (ปี 4) 
9. กิจกรรมอ าลารุ่นพี่ที่ส าเร็จการศึกษา 
(bye-nior) (ปี 1, 2, 3 และ 4) 
แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้กิจกรรมบาง
กิจกรรมในไตรมาส 3 และ 4 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เช่น การนิเทศนักศึกษาฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ (ป ี4) และการสัมมนา
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ปี 1 2 3 4) 
ทางหลักสูตร วท.บ.เคมี จึงมีความ
จ าเป็นต้องเล่ือนกิจกกรมออกไป และ
งบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
จ าเป็นต้องผ่านการเห็นชอบ และอนุมัตเิพื่อ
ใช้ในกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมต่อไป 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชวีวทิยา 
ของมหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร เป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างบัณฑติทางชีววิทยา      
ที่มีความรู้ความสารมารถในศาสตร์ทาง
ชีววิทยา ทั งทางด้านเนื อหา ทกัษะการ
ปฏิบัติการ และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ในการท างานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั นโครงการพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษาด้วยกจิกรรมและ
ประสบการณ์ทางชีววิทยาจึงถูกจัดท าขึ นมา
เพื่อให้บรรลุปรัชญาของหลักสูตรโปรแกรม
ชีววิทยาดังกล่าวข้างต้น เพื่อพัฒนาความรู้
ทางวิชาการของนักศึกษาในทุกชั นปี        
ด้วยหลายๆ กิจกรรมที่จะช่วยเติมเต็มความรู้
ของนักศึกษาให้สมบูรณ์และกลายเป็น
บัณฑิตท่ีมีความสามารถในการพัฒนา
ท้องถิ่นได้ต่อไปในอนาคต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรชีววิทยา ได้ก าหนดการด าเนินโครงการในไตรมาส 4 
โดยออกนิเทศช่วงเดือนสิงหาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยาได้รับ
ความรู้ทางชีววิทยา มีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติโดยจะ
เป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าแก่สังคม   
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยาเกิดทกัษะ
การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
1. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตผลการ เรียนรู ้และ
ประสพการณ์ทางวิชาชีพ แก่นักศึกษา 3 
กิจกรรม                                                                                                                                                         
2. จ านวนนกัศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยาที่
ได้รับการพัฒนา 18 คน 
เชิงคุณภาพ          
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขา้ร่วม
กิจกรรมร้อยละ 75 
2. ความรู้ความเข้าใจและทักษะของนักศึกษา
ที่ได้จากการอบรมร้อยละ 80 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

1.พัฒนาขีด
ความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหารใหก้ับ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร

คณิตศาสตร์ 
1.เสริมสร้างและ

พัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษา (หลักสูตร
สาขาคณิตศาสตร์) 

นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ในปกีารศึกษา 2562  
รหัส 5913205 และ 6213205 ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร        

คณาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารได้ตระหนักถึง
คุณภาพของผู้เรียน นอกจากจะเกีย่วข้องกับ 
องค์ประกอบในตัวผู้เรียนเองแล้วยังต้องมี
ความพร้อมในเรื่องสติปัญญา เจตคติ และ
สภาพแวดล้อมอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตาม 
วัตถุประสงค์และตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั ง 5 
ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะ
ทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาขีดความสามารถของ
นักศึกษานับว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ที่สามารถน ามาใช้
ประกอบอาชีพสร้างรายได้และการด าเนิน
ชีวิตของตนในอนาคต 
 
การพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการ
แข่งขัน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
นั น จ าเป็นต้องส่งเสริมทักษะทางด้านความรู้ 
ปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรม การมีมนษุย์
สัมพันธ์ และความรับผิดชอบ รวมถึงการคิด
วิเคราะห์ วางแผนและการรู้จักแก้ไข  
ดังนั น โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์จึงเล็งเห็น
ความส าคัญที่ต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้
นักศึกษาในสาขาได้รับประสบการณ์และ
ความรู้เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากในห้องเรียน 
ในรูปแบบต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นในชีวิตประจ าวัน
และการประกอบอาชีพในอนาคตเพื่อให้
นักศึกษาได้รับการพัฒนาอยา่งเต็มศักยภาพ
และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารฝึกทกัษะนักศึกษา ในหวัข้อ
ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ 
(รุ่นพี่แนะนารุ่นน้อง) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเส้นทาง
ของตัวเองว่าจะไปในทิศทาง 
ใดทั งในสาขาวิชาชีพที่เรียน หรือการศึกษาต่อในขั นที่สูงขึ น 
โดยจัดกจิกรรมวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00-12.00 น. 
2. นิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดยก าหนดการฝึกประสบการวิชาชีพ
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารอยู่ระหว่างวันที ่25 พฤศจกิายน 2562 ถึง  
28 กุมภาพันธ์ 2563 ก าหนดการเข้านิเทศนักศึกษาระหว่าง
วันที่ 25 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ได้แก ่การจัดกิจกรรมสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ 
การศึกษาดูงาน การเป็นวิทยากรผู้ช่วยในการจัดกิจกรรมอบรม
ต่างๆโดยแบ่งหน้าทีก่ันรับผิดชอบ 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1. การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษส าหรับ
คณิตศาสตร์บูรณาการทางด้านวิชาคณิตศาสตร์และงานวิจัย  
ไตรมาสที่ 4 
กิจกรรมที่ 2. การอบรมเชิงปฎิบัติสัมมนาวิชาการทางด้าน
คณิตศาสตร์กับการวิจัย ไตรมาสที่ 2 
กิจกรรมที่ 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมบูรณาการคณิตศาสตร์ ไตรมาสที่ 2 

เชิงปรมิาณ  
1. ร้อยละนักศึกษามีความรูแ้ละทักษะเพิ่ม
มากขึ น ร้อยละ 85  
2. ร้อยละนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้รับการประเมินร้อยละ 100 
3. จ านวนของกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณ
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม                
จ านวน 2 ครั ง 
เชิงคุณภาพ 
1. ระดับความพึงพอใจในการอบรมของ
นักศึกษา  
2. นักศึกษามีความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ น 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิต 
นักศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ได้รบัประสบการณ์และมีความรู้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากในห้องเรียน 
ผลลัพธ์ 
1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 87 
 2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรงจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

H4 พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต โดยคณะ
วิทยาการจัดการ  

 

1. การบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับการวิจยั การบริการวิชาการ 
และการท านบุ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
(การตลาด) 

1. สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏก าแพงเพชร 

2. งานประเพณีนพพระเล่นเพลง 
ประจ าป ี2563 

1. จัดการเรียนการสอนด้วยการการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการวจิัย การบรกิารวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม : รายวิชาการจัดการการตลาด ภาค
เรียนที่ 2/2562                 

1. งานวิจัยของนักศึกษาซ่ึงน าไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือมีผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจยัของนักศึกษา 
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2.  ด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลในงานประเพณีพระเล่น
เพลงประจ าปี 2563 ระหว่าง วันที ่8 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563 

3. น าข้อมูลการประเมินงานนพพระเล่นเพลงเผยแพร่ให้กับ
ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร (บริการวิชาการ) 

2. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่การ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จาก
การเรียนการสอนแบบวิจัยเป็นฐานโดยวิธี
การบูรณาการระหวา่งการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การวิจัยกับการเรียนการสอน
ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.07) 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านการสือ่สาร 
เป็นทักษะที่ได้รับอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
=4.15)  ด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นทักษะ
ที่ได้รับอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08)  
ด้านการแก้ปัญหา และดา้นการร่วมมือ
ท างาน เป็นทักษะที่ได้รับอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.07)  ด้านการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ เป็นทกัษะที่ได้รับอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลีย่ = 4.06)  ดา้นการแก้ปัญหา 
เป็นทักษะที่ได้รับอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
4.02) 
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่การบูร
ณาการระหว่างการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม  การวจิัย กับการเรียนการสอน : 
กรณีการจัดการเรียนการสอนการจัดการ
การตลาด ด้านการวจิัยในภาพรวมอยู่ระดับ
มาก (ค่าเฉลีย่ = 4.27) เมื่อพจิารณารายด้าน
พบว่า  ด้านปัจจยัสนับสนุนการท าวจิัย มี
ความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.24)  ด้านกระบวนการการวิจัย 
มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.29)  และด้านผลลัพธจ์าก
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 
มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.30) 
4. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่การบูร
ณาการระหว่างการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม การวิจยั กับการเรียนการ
สอน : กรณีการจัดการเรียนการสอนการ
จัดการการตลาด ด้านการตระหนักถึงการ
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ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความคิดเห็น
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20) 

 พัฒนาทักษะการเงินการธนาคารยุค
การเงินดิจิทัล (การเงินและการธนาคาร) 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการ
ธนาคาร ชั นปีที ่1-3 จ านวน 35 คน 

ทักษะทางวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับนกัการเงิน 
นักการธนาคารในปัจจบุัน เป็นทักษะในยุด
การเงินดิจิทัล เช่น FinTech, กฎหมายฟิน
เทค เป็นต้น ดังนั น เพื่อให้นักศึกษามี
ศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 
จึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพให้กบันักศึกษา 
พร้อมทั งสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
สังคมได้ 

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางการเงินและการธนาคารใน
หัวข้อเร่ือง “FinTech กับการปฏิบัติงานด้านการเงิน” และ 
“กฎหมายฟินเทคกับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย” โดย
วิทยากรจากธนาคารออมสินและสภาทนายความจังหวัด
ก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องส่งเสริมการ
เรียนรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏก าแพงเพชร โดยมนีักศึกษาโปรแกรม
วิชาการเงินและการธนาคาร ชั นปีที ่1-3 เข้าร่วมจ านวน 35 
คน 

นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางทางการ
เงินและการธนาคาร พร้อมทั งสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้
ในการเรียน และการปฏิบัติงานในอนาคต 

 พัฒนานักศึกษาการสร้างสื่อสมัยใหม่
เพื่องานนิเทศศาสตร์ (นิเทศน์ศาสตร์)
นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
จ านวน 20 คน 

การสื่อสารในยุคปัจจุบัน เป็นการสื่อสาร
แบบรวดเร็วทันใจผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
สามารถเสาะหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารได้ทุก
ทีทุกเวลา การท าสื่ออินเตอร์เน็ตจ าเป็น
จะต้องมีความน่าสนใจ และมีขอ้มูลที่สมารถ
ดึงดูดความน่าสนใจให้ผู้เข้าใช้บริการ 
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์จึงจัดท าโครงการ
พัฒนานักศึกษาการสร้างสื่อสมัยใหม่เพือ่งาน
นิเทศศาสตร์ขึ น 

จัดโครงการพัฒนานักศึกษาการสร้างสื่อสมัยใหม่เพื่องานนิเทศ
ศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการสร้างสื่อสมัยใหม่ให้แก่
นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 
2562  ณ ห้องปฏิบัติการวารสาร-หนังสือพิมพ์ ชั น 7 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยั ราชภัฏก าแพงเพชร โดยมี
นักศึกษาเข้ารว่ม จ านวน 20 คน  

นักศึกษาสามารถสร้างส่ือ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคและทันต่อ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการ
ออกแบบส าหรับนกัศึกษาโปรแกรมวิชา      
การตลาด  
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด ชั นปีที ่
3 จ านวน 12 คน 

สภาพตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง มี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ผลิตออกสู่ตลาดเป็น
จ านวนมาก ในภาคธุรกจิจึงต้องมีการปรับตัว 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ
ใหม่ แตกต่าง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ น 
โปรแกรมวิชาการตลาดได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญจึงได้ก าหนดสมรรถนะของ
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดในชั นปีที่ 3 ให้
สามารถออกแบบ/พัฒนา ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ และจัดโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะนกัศึกษาสาขาวิชาการตลาดให้
มีความรู้ ความสามารถ ในออกแบบ
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ โลโก ้และตราสนิค้า 

กิจกรรมพัฒนาทกัษะคอมพวิเตอร์ด้านการออกแบบ มีขั นตอน
การด าเนินงาน ดังนี  
1. ประชุม/วางแผน 
2. ติดต่อ/ประสานงาน สถานที ่และวิทยากร 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม ในวันที ่22-23 กุมภาพันธ ์63 
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโปรแกรมวิชาการตลาด ชั นปีที่ 3 เขา้
ร่วม จ านวน 12 คน 
4. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
5. ประชุม/ปรับปรุงพัฒนากิจกรรม 
   การจัดกจิกรรมในครั งนี มีการบูรณาการการเรียนการสอนใน
รายวิชาโปรแกรม 

1. นักศึกษาได้มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ 
และมีความสามารถ ด้านโปรแกรมส าเร็จรูปฯ 
2. นักศึกษาเกิดสมรรถนะของนักศึกษา 
โปรแกรมวิชาการตลาด 
ซ่ึงสามารถออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ์
ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF) 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

สามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับ
ทางชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ตัวสินค้า 
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้
สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานเม่ือจบ
การศึกษา 

ส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานทางการตลาดและรายวิชา
แผนธุรกิจ โดยมกีารลงพื นที่ชุมชน และออกแบบ/พัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ให้กับทางชุมชน 

 1.สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ 
    1.1. กิจกรรมท าบญุใส่บาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง 

วัฒนธรรมองค์กรจัดเป็นค่านิยมของคนใน
องค์กรที่ใช้เป็นแนวทางการยึดถอืปฏบิตัิ
ร่วมกัน ซ่ึงวัฒนธรรมองค์การจะมอีิทธพิล
อย่างมากต่อทัศนคติและพฤติกรรมของ
สมาชิก ดังนั นองค์กรที่มีวัฒนธรรมในเชงิบวก
จะชว่ยผลกัดันใหอ้งค์กรเกิดความเข้มแข็งและ
พัฒนาการเติบโตได้อยา่งรวดเรว็ คณะวิทยาการ
จัดการ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น โดยมุ่ง
ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมสืบ
สานธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาว
คณะวิทยาการจัดการให้คงอยู่สืบไป 

1) กิจกรรมท าบญุใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและท าบุญคณะ  
โดยจัดกจิกรรมในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
   - บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั นปีที ่1 – 3 
จ านวน 500 คน 
3) หน่วยงานเครือขา่ย คือ วัดปา่ชัยรังส ีอ าเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ ได้ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของ
ไทย 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ 
1.จ านวนบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 556 คน                               
2.กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ดีของไทย จ านวน 2 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมท าบุญใส่บาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง และกิจกรรมท าบุญต้อนรับปีใหม่
คณะวิทยาการจัดการ     
ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ  
1. ระดับความคิดเห็นความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 

      1.2. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ ์
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  

วัฒนธรรมองค์กรจัดเป็นค่านิยมของคนใน
องค์กรที่ใช้เป็นแนวทางการยึดถอืปฏบิตัิ
ร่วมกัน ซ่ึงวัฒนธรรมองค์การจะมอีิทธพิล
อย่างมากต่อทัศนคติและพฤติกรรมของ
สมาชิก ดังนั นองค์กรที่มีวัฒนธรรมในเชงิบวก
จะชว่ยผลกัดันใหอ้งค์กรเกิดความเข้มแข็งและ
พัฒนาการเติบโตได้อยา่งรวดเรว็ คณะวิทยาการ
จัดการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น โดยมุ่งส่งเสริมให้
เกิดการแลกเปลี่ยนสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
รุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและเป็น
พลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนคณะวิทยาการ
จัดการ 

1) กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ โดยจัดกจิกรรมในวันที่ 8 สิงหาคม 
2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
   - นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั นปีที่ 1 – 3  
จ านวน 500 คน 
3) หน่วยงานเครือขา่ย คือ กองพัฒนานกัศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 

นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ 
1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  
จ านวน 527 คน                               
2.กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และ 
รุ่นน้อง จ านวน 1 กจิกรรม คือ กิจกรรม
เช่ือมสัมพันธ์     
ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ  
1. ระดับความคิดเห็นความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
 

 1.3 กิจกรรมไหว้ครู คณะวิทยาการ
จัดการห้องประชุมชั น 8  
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  

พิธีไหว้ครูจัดเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
และคงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่สบื
ทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน โดย
วัตถุประสงค์ส าคัญคือ มุ่งให้ศิษย์ได้มีความ

1) กิจกรรมไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ โดยจัดกิจกรรมใน
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ หอ้งประชุมชั น 8 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบนอ้ม 
กตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ และ ร่วม
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชา
ความรู้ให้กับศิษย์ดว้ยความรัก ความเมตตา
และปรารถนาด ีซ่ึงถือเป็นโอกาสดีที่
นักศึกษาจะได้แสดง     ความเคารพเทิดทูน
และฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์ใน
สถาบัน นอกจากนี แล้วยังช่วยปลูกฝังจิตสานึก   
ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมไทยที่ดี
งามและให้รู้จักมีความอ่อนนอ้มต่อผู้อื่น 
เพื่อให้สอดคล้องกับ พันธกิจของคณะ
วิทยาการจัดการที่ต้องการส่งเสริมนักศึกษา
ได้ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทยและ        
เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณว์ัฒนธรรม
ไทยสืบไป 

   - นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั นปีที่ 1 จ านวน 200 คน 
3) หน่วยงานเครือขา่ย คือ กองพัฒนานกัศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ตัวชี วัดเชิงปริมาณ 
1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  
จ านวน 182 คน                               
2.จ านวนผลงานในการประดิษฐ์พานไหว้ครู 
จ านวน 20 ผลงาน 
ตัวชี วัดความส าเร็จ 
1. ระดับความคิดเห็นความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 

 2. วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน 
หมู่บ้านท่าขุนราม ต าบลท่าขุนราม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

การเรียนรู้มีความส าคัญอย่างมากต่อ
นักศึกษา โดยนยิามแลว้การเรียนรู้ มี
ความหมายลึกซึ งมากกว่าการสั่งสอน หรือ
การบอกเล่าให้เข้าใจและจ าได้เท่านั น แต่ยัง
ครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมอันเป็นผลจากการสังเกตพิจารณา 
ไตร่ตรอง แก้ปัญหาทั งปวง การเรียนรู้เป็น
การปรับตัวให้เขา้กับสิ่งแวดลอ้ม จาก
ความส าคัญดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ
ได้มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 
“บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พฒันา
ท้องถิ่น” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและการปลูกฝังจิตส านึก
ในความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนใน
ท้องถิ่นให้คงรักษาสืบไป 
 

1) กิจกรรมวิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 
24-25 มกราคม 2563 ณ หมู่บ้านทา่ขนุราม ต าบลท่าขุนราม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
   - นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 30 คน 
3) หน่วยงานเครือขา่ย คือ หมู่บา้นท่าขนุราม อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
 

1. นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรูว้ิถีการด าเนินชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น 
2. นักศึกษาเกิดความสัมพันธ์ที่ดีทั งต่อเพื่อน
และชุมชน 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ   
1. จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม จ านวน 30 คน 
2. บันทึกประสบการณ์และความรู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 
3. จ านวนกิจกรรมที่นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม
กับเพื่อนและชุมชน จ านวน 2 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมท่องเท่ียวตลาด 3 วถิี (ชิม ชอ้ป 
แช๊ะ) อาหาร 3 วิถวีัฒนธรรม และกิจกรรม
เรียนรู้สู่วิถีชุมชน ภูมิปญัญาท้องถิ่น การแสง
ศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นพื นบ้าน 
ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ  
1. ระดับความคิดเห็นความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 

H5 พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต โดย
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด 

อาจารย์และนกัศึกษาโปรแกรมรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการ
ศึกษาดูงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ  ได้
เห็นวิธีการท างานที่แทจ้ริง เพื่อน ามาปรับใช้

1. โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ด าเนินการอบรมภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ชั นปีที่ 3 เมื่อวันที ่29 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องเรียน Com1 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ โดยมีครูอเล็ก แซนเดอร์ ครูโรงเรียนภัทรวิทย์ ประจ า
ภาควิชาภาอังกฤษ เป็นวิทยากรในการอบรมภาษาอังกฤษ 

1. นักศึกษาน าความรู้ที่ได้อบรมไปใช้ในการ
ฝึกงานในหน่วยงานและเพื่อให้นกัศึกษาได้ใช้
ทักษะภาษาอังกฤษที่ได้อบรมไปใช้ในการ
สมัครงาน 
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ในการฝึกประสบการณ์วิชาชพีและการ
ท างานในอนาคต  
จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อให้
นักศึกษาได้มีทักษะทางด้านภาษาและ
ภาษาอังกฤษส าหรับทางศาสตร์เฉพาะดา้น 
เพื่อน าไปปรับใช้ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการท างานในอนาคต 

และอบรมการท า portfolio เพื่อให้น าความรู้ที่ได้อบรมไปใช้
ในการฝึกงานในหน่วยงานและเพือ่ให้นกัศึกษาได้ใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ได้อบรมไปใช้ในการสมัครงาน  
2. โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ได้น านักศึกษาชั นปีที ่3 
นักศึกษาชั นปีที ่3 ได้ศึกษาดูงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 2-5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ  องค์การบริหารองค์การ
ส่วนต าบลคลองขุด แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุ่งโปรงทอง 
จังหวัดจันทบุรี และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ทั งนี เพื่อให้
นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้การบริหารงานขององค์กรอื่นๆนอก
พื นที่ที่ตนอยู่ เพือ่มาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ
ท างานในอนาคต 

 
 
 
   2. นกัศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ได้ศึกษาดู
งานนอกสถานที ่ได้เห็นวิธีการท างานที่
แท้จริง เพื่อน ามาปรับใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และการท างานใน
อนาคต 
 

1) โครงการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ
และวิชาชพีบัญชี  

 

-นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีชั นปีที ่
3-4 

เนื่องด้วยศาสตร์วิชาการบัญชีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี ดังนั น
นักศึกษาจะต้องศึกษาหาความรูอ้ยู่เสมอ 
และจะต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจสามารถจัดท าบัญชีได้อยา่งถูกต้อง 
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 

-นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพการบัญชี และร่วมพัฒนาทักษะการจัดท าบัญช ีในช่วง
ชั นปี 3 และป ี4  
- การศึกษาดูงานจากสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท าบัญช ีในระดับชั นปีที่ 4 

-นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ
จัดท าบัญชี และได้รับใบประกาศการผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) โครงการพัฒนา 
ศักยภาพโปรแกรม
วิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

1.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานนอกสถานที ่
2.นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม
ใหม่ๆ 
3.นักศึกษาได้ทักษะเทคนิคการใช้
ภาษาอังกฤษ 
4.นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีให้ทันกับ
ปัจจุบันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม ่

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้กับ
นักศึกษาความรู้ภายนอกชั นเรียน 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการใน
ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา 
3.เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา 
4.เพื่อพัฒนาทักษะแนวคิดทางการ
สร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี 

1.ประชุมอาจารย์ และก าหนดสถานที่วนัเวลาให้เหมาะสมกับ
นักศึกษา ในไตรมาส 2 ตอ้งเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ของ
นักศึกษา จัดท ารูปเล่มรายงานสถานที่ศึกษา 
2.ประชุมอาจารย์ วางแผนการด าเนินงานก าหนด สถานที่วัน
เวลาให้เหมาะสมกับนักศึกษา ในไตรมาส 1 
เพิ่มเติมความรู้การใช้โปรแกรมด้านอื่นๆ เสริมสร้างความรู้
โปรแกรมใหม่ๆ 
3.เพิ่มการใช้งานภาษาอังกฤษด้านอุตสาหรรมให้กับนักศึกษา 
เป็นค าเฉพาะด้าน ประโยค การสนทนา 
ด าเนินการไตรมาส 2  
4.การแนะน าแนวคิด ส่งเสริมนวัฒตกรรม เทคโนโลยี ใหม่ๆ 
ด าเนินการไตรมาส 2 

1.นักศึกษาได้รับความรู้นอกเหนอืจากการ
เรียนรู้ในชั นเรียน 
2.นักศึกษาได้รับความรู้โปรแกรมใหม่และ
การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต ์ศตวรรษที่ 21 
3.นักศึกษาได้ความรู้ทักษะและเทคนิคการใช้
ภาษาอังกฤษ 
4.นักศึกได้เรียนรู้การน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาสร้างสรรค์นวัตกรรม 

3) โครงการ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ
การจัดการทั่วไป 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไป
ชั นปีที่ 2 และปีที ่3 จ านวนรวมทั งสิ น  
16 คน   

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นกัศึกษา
ในการก้าวเข้าสู่การท างานต่อไปในอนาคต
และสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ มีทักษะความ
ช านาญทั งในด้านการบริหารจัดการ ความ
ฉลาดทางเทคโนโลยี และการใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม 

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากสภาวะการณ์จริงในโลกธุรกิจ เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการเพื่อให้นกัศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้โดย
ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งความรูด้้านการบริหารจัดการ   
ในระหว่างวันที ่3-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริษัท ไดกิ นอินดัสท
รีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   

1.นักศึกษาสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปใช้ในกระบวนการท างาน 
2.นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
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ท่าเรือแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี  และศูนย์
อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

4) โครงการผลิต
และพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต
โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21   

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพวิเตอร์
ธุรกิจ 

1. ขาดทักษะ ความรู ้ความเข้าใจของการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
จากหนว่ยงานภายนอก โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธกุิจ (ศึกษา
ดูงานนอกสถานที่)  
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมอบรมด้านคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษเบื องต้น 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมส าหรับนักศึกษา  
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารรู้เท่าทันสื่อใน
รูปแบบ Infographic  
กิจกรรมที่ 5 จัดซื อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาโปรแกรมวชิา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด มีคุณลักษณะบัณฑิต
ตามที่ก าหนด โดยมกีิจกรรมที่รองรับเพือ่การ
สร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการ วิชาชพี 
และยังเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีย่ั่งยืน
ให้กับนักศึกษาพร้อมกับสอดคล้องกับทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ๋ึงผลการ
ประเมินนักศึกษาอยู่ในระดับเกณฑ์ดี 

5) โครงการพัฒนา
ศักยภาพทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ
โปรแกรมวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ์

1.กิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพโลจิ
สติกส์ 
นักศึกษา ชั นปีที่ 1 – 4 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทกัษะ
วิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- จัดกจิกรรมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความรู้กบั
นักศึกษา โดยวิทยากรภายนอกที่เป็นผูม้ีประสบการณ์ด้านโลจิ
สติกส์  

- ฝึกนักศึกษาให้ม ีคิด วิเคราะห ์และระดมความคิดและการ
น าเสนองาน ระหว่างการจัดกิจกรรม  

29 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 1 สิงหาคม 2563 

นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพทางด้านโลจิ
สติกส์ 

นักศึกษาน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอน 

H6 บริหารงานวิชาการ
และพัฒนาศักยภาพ
ของคณาจารย์ด้าน
การจัดการเรียนรู้
และการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 
21 โดยคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวสิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีบุคลากรที่
มีความรู้ความช านาญด้านชา่งอุตสาหกรรม 
ดังนั น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพฒันา
และส่งเสริมให้ได้รับความรู้และทักษะ
ทางด้านช่างอย่างต่อเนื่อง เพือ่ให้ได้มีความ
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั งด้านวิชาการ 
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ดังนั นคณาจารยม์ี
ความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาโดยการเข้า
ร่วมการประชุม อบรม/สัมมนา เชิงวิชาการ
ตามโอกาสและความเหมาะสม รวมถึง
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรู้ความ
ช านาญเฉพาะทาง ดังนั น จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมให้ได้รับ
ความรู้และทักษะตรงตามขอบเขตของงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มีความรู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทั งด้านวิชาการ และการ

สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนได้พัฒนาสมรรถนะ ด้านความรู้ความสามารถในสาขา
วิชาชีพด้านตา่ง ๆ พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนรู้และการเรียนการสอน ทั งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ โดยแบ่งงบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากร ดังนี  

ผู้บริหาร 8,100 บาท จ านวน 5 คน 
อาจารย์ 4,500 บาท จ านวน 31 คน 
อาจารย์(สัญญาจา้ง) 2,000 บาท จ านวน 5 คน 
สายสนับสนุน 3,000 บาท จ านวน 6 คน 
ระยะเวลาด าเนินงาน : ไตรมาส 1-4 
และจัดโครงการส่งเสริมยกย่องอาจารยด์้านวิชาการและ

วิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรให้มี
การพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินงาน : ไตรมาส 3. 

- บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ 
พัฒนาสมรรถนะความสามารถทางด้าน
วิชาการ และดา้นอื่นที่เกีย่วขอ้ง เพื่อน ามา
ถ่ายทอดในการด้านการเรียนการสอน หรือ
การท าวจิัย อยา่งมีประสิทธภิาพ 

- บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนา
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถในวิชาชพี  
เพื่อน าความรู้และทักษะที่ได้มาพัฒนา 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนและ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพการสร้างแรงจูงใจ
ของคณาจารย์ที่ได้รับการยกยอ่งเชิดชูด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่
ตลอด ดังนั นคณาจารย์มีความจ าเป็นตอ้ง
ได้รับการพัฒนาโดยการเข้าร่วมการประชุม 
อบรม/สัมมนา เชิงวิชาการตามโอกาสและ
ความเหมาะสม 

H7 บริหารงานวิชาการ
และพัฒนาศักยภาพ
ของคณาจารย์ด้าน
การจัดการเรียนรู้
และการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 
โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณาจารย์ในคณะ จ านวน 30 คน เพือ่
เป็นต้นแบบ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารงานวิชาการและศักยภาพของ
คณาจารย์  น าไปสู่คุณภาพของบัณฑิตเป็น
ผลลัพธ์ส าคัญ จึงเห็นควรมีโครงการบรหิาร
วิชาการและพัฒนาศกัยภาพการจัดการ
เรียนรู้ของคณาจารย์  โดยจัดให้มกีิจกรรม
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ทั งการจัดอบรม ประชุมเชิงปฏบิัติการ หรือ
การจัดการเรียนรู้ ฯลฯ 

1. การใช้เทคโนโลยีเพื่อประยุกตก์ารเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21เพื่อการบริหารงานวิชาการ 

2. การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

3. การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
กับการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวฒันธรรม 

4. สนับสนุนการจัดการเอกสาร/ต ารา 
- ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนาศักยภาพของ

คณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน ในศตวรรษ
ที่ 21 (กิจกรรมที่ 1) การอบรมเชิงปฏิบตัิการ สังเคราะห์
เทคนิค การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 วันพฤหัสบดีที ่16 
มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพกิุล ชั น 1 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้าน
การจัดการความรู้การเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 
(กิจกรรมที่ 1) การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร สังเคราะห์เทคนิค การ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มลีักษณะอันพึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21  ภายใต้กรอบการพัฒนาวิสัยทัศน์
และความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ขึ น  วา่ด้วยทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rประกอบด้วยการอา่น
(Reading), การเขียน(Writing) และการคิดค านวณ
(Arithmetic)และ 4Cประกอบด้วยCritical  Thinking -การ
คิดวิเคราะห์,  Communication-การสื่อสาร,Collaboration-
การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะ
ชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการน ารูปแบบการเรียนรูท้ี่หลากหลายในการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้และคุณภาพการสอนของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย รวมทั งเพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนของ

1. คณาจารย์มีศักยภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในเกณฑ์ที่ดี
และครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานการ
เรียนรู้แห่งชาติ   

2. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

เชิงปริมาณ 
1. คณาจารย์ที่เข้ารับการอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพดา้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 
80  

2. มีองค์ความรู้/แนวปฏบิัติที่ดีที่ได้จาก
การจัดการความรู้ จ านวน 2 องค์ความรู้ 

3. มีสื่อการเรียนการสอน เอกสาร 
ต ารา ประกอบการเรียนการสอนที่ผลิตขึ น
โดยคณาจารย์ในคณะ จ านวน 7 ผลงาน 

เชิงคุณภาพ 
1. มีรายวิชาที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรู้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีขึ นไป (มากกวา่ 
3.50) และครบถ้วนตามกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้แห่งชาติของรายวิชาที่เปิดสอน
ทั งหมดในภาคการศึกษานั น  ร้อยละ 50  

2. คณาจารย์ที่เข้ารับการอบรมที่
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

คณาจารย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องไปกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดให้มี
โครงการพัฒนาอาจารย์ส าหรับการสอนศตวรรษที่ 21เร่ือง 
Introduction to 21st Century Skills : What, Why, and 
How? ขึ น 

กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้าน
การจัดการความรู้การเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 
(กิจกรรมที่ 2) การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หลักสูตรการออกแบบ
การเรียนรู้ขั นสูง (LMS KPRU)วันที ่17 มกราคม 2563 เวลา 
13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการชั น 4 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะคณาจารย์ในด้านการจัดการเรียนรู้หรือ
ทักษะทางวิชาชีพ 

2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกบัวธิีการจดัการเรียนการสอน
ของคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วิทยากรโดยนายวันเฉลิม  พูนใจสม  นกัวิชาการ
คอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบ KPRU LMS  

E-Learning *วิทยากรหลัก นายจิรพงษ ์ เทียนแขก 
นักวิชาการคอมพวิเตอร์  และนายเมตตรัย  ตะตยิะ  
นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 

ดีขึ นไปของรายวิชาที่เปิดสอนทั งหมดใน
ภาคการศึกษานั น ร้อยละ 50 

 

H8 พัฒนาศักยภาพ
และคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
(กองพัฒนา
นักศึกษา) 

 
 

นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และคิดเป็น พูดเป็น ท าเปน็ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการคิด
แก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ  

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ 
มีความเสียสละ เอื ออาทรต่อผู้อื่น อาสา
พัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์  

3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีภาวะผู้น า 
อดทน สู้งาน มีความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของตนเองทั งในฐานะผู้น าและผู้ตาม  
มีสุขภาวะ โดยมีวธิีการดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของตนเอง           

1. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาท ากจิกรรมต่างๆ โดยใช้
กระบวนการ PDCA รวมทั งส่งเสริมให้นักศึกษาไปใช้ในการจัด
กิจกรรมโดยมกีารส่งเสริมให้นักศึกษารูจ้ักวางแผน ด าเนินการ
ตามแผน ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข หลังเสร็จสิ น
กิจกรรม/โครงการ ซึ่งประกอบดว้ยกิจกรรมทั ง 5 ด้าน ดังนี  

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนด
โดยสถาบัน  

- กิจกรรมราชภฏัจิตอาสาเติมฝันแต้มสีท าความดีด้วย
หัวใจ  ระหว่างวันที่ 25-28 มถิุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้าน
หนองผักหนาม อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร โดยมี
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน เขา้ร่วมกจิกรรม 

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระหวา่งวนัที่ 24-28 
มิถุนายน 2562 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชต โดยมีกลุ่มเปา้หมาย 
จ านวน 1,300 คน  

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

นักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรมมีคุณลักษณะ
สอดคล้องกรอบ TQF 5 คุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ระหว่างวันที ่
24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร โดยมีกลุ่มเปา้หมาย จ านวน 2,330 คน    

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนห์รือรักษาสิง่แวดล้อม  
- กิจกรรมราชภฏัจิตอาสาเติมฝันแต้มสีท าความดีด้วย

หัวใจ ระหวา่งวันที่ 25-28 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้าน
หนองผักหนาม อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร โดยมี
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน เขา้ร่วมกจิกรรม 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมวันไหว้ครู ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563  ณ 

ห้องประชุมราชพฤก อาคารทีปังกรรัศมีโชต โดยมี
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 1,300 คน  

-  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กจิกรรมน้องใหม่
ไหว้พระ ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ อาคารทีปัง
กรรัศมีโชต โดยมีกลุ่มเปา้หมายจ านวน 1,300 คน 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
- โครงการราชภฏัลอยกระทง ระหว่างวนัที่ 18-19 

พฤศจิกายน 2562 ณ ลานหนา้อาคารทีปังกรรัศมีโชต โดยมี
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 1,200 คน                   

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ระหว่างวันที่ 24-28 
มิถุนายน 2562 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชต โดยมีกลุ่มเปา้หมาย
จ านวน 1,300 คนกิจกรรมอบรมมารยาทไทย  

H9 ทุนนักกีฬาเพชร
ราชภัฏ 1 และทุน
นักกีฬาเพชรราชภฏั 
2 (กองพัฒนา
นักศึกษา) 

 
 

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที ่6 หรือ
เทียบเท่าและนักศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร 

1. เนื่องจากจ านวนนักเรียนที่มีความ
ประสงค์จะเข้ามาศึกษาตอ่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรมีจ านวนที่ลดลงทุกๆปี 
มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นที่จะต้องสร้าง
ทางเลือกและโอกาสให้นกัเรียน ที่มี
ความสามารถทางด้านกีฬาให้เข้ามาศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเรียน 

2. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและ
เป็นแรงจูงใจให้กับนักศึกษาในการฝึกทกัษะ
ทางด้านกีฬาและยกระดับความสามารถ
ทางด้านกีฬาให้สูงขึ น กระตุ้นให้นกัศึกษา
หมั่นฝึกซ้อมกีฬาและทุ่มเทในการแข่งขนั

จัดตั งทุนค่าเทอมส าหรับนักเรียนและศึกษาที่มี
ความสามารถทางด้านกีฬาในประเภทและรายการต่างๆเพื่อให้
สมัครเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน โดยมีระยะเวลา
ด าเนินการตั งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 5 
มิถุนายน 2562 

จัดตั งทุนค่าเทอมส าหรับศึกษาที่มีความได้รับเหรียญ
รางวัลในการแข่งขันกีฬาระดับภาคและระดับประเทศ มีทั ง
ประเภทและรายการตา่งๆ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาหมั่นฝึกซ้อม
กีฬาและทุ่มเทในการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถของตน
และชิงเหรียญรางวัลในการแข่งขันมาใชใ้นการสมัครขอรับทุน 
โดยมีระยะเวลาด าเนินการตั งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึง
วันที่ 15 กรกฏาคม 25621. 

1.มีนักเรียนที่มีความสารถทางด้านกีฬา
สนใจเข้ามาสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรเพื่อที่จะขอขอสมัครรับ
ทุนความสามารถทางด้านกีฬาท าให้มี
นักศึกษามีจ านวนเพิ่มขึ นโดยการสมัคร
และใด้ผ่านการได้รับทุนการศึกษา จ านวน 
11 คน จ านวนเงินทุน 92,500 บาท 

2.นักศึกษามีความมุ่งมั่นในการฝกึซ้อม
กีฬาในรายการและประเภทตา่งๆอยา่งเต็มที่
จนได้รับเหรียญรางวัล ทั งในระดับภาคและ
ระดับประเทศเพื่อใช้ในการสมัครขอรับทุน 
โดยมีการมอบทุนการศึกษาดังรายการแข่งขัน
กีฬาที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี                    
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
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วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

อย่างเต็มความสามารถของตนเพื่อชิงเหรียญ
รางวัลในการแข่งขันมาใช้ในการสมัครขอรับ
ทุนในปีการศึกษาต่อไป 

2.1 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทยครั งที่ 47  รางวัลเหรียญทอง 
ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  4  
ภาคเรียน ประเภทฟุตซอลหญิง จ านวน 13 
คน เป็นเงิน 89,280 บาท                                           

2.2 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัราช
ภัฏภาคเหนือ ครั งที่ 32 รางวัลเหรียญทอง 
ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 
ภาคเรียน จ านวน 31 คนได้แก่ ประเภท
วอลเลย์บอลหญิงจ านวน 12 คน,ประเภท
วอลเลย์บอลชายจ านวน 10 คน,วอลเลย์บอล
ชายหาดจ านวน 2 คน และเปตองจ านวน 7 
คน เป็นเงิน 218,660 บาท                                                                               

H10 อบรม
ภาษาตา่งประเทศ
ส าหรับนักศึกษา 
(ศูนย์ภาษา) 

 

นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

เนื่องจาก ประเทศไทยเข้าสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียนและภาษาที่ใช้ส่ือสารทาง
ราชการในภูมภิาคอาเซียนคือภาษาอังกฤษ
และภาษาอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะต้องมีการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาทางด้าน
ภาษาตา่งประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้
จริงในชีวิตประจ าวัน การเรียน และชวีติการ
ท างานหลังส าเร็จการศึกษา ฉะนั นศูนยภ์าษา
จึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนเพื่อการพัฒนา
และอบรมภาษาอังกฤษให้กบันักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

ด าเนินการจัดอบรมระหว่าง วันที่ 3 – 13 สิงหาคม 2563 
เวลา 17.00 – 19.00 น. จ านวน 16 ชั่วโมง มีนักศึกษาเขา้ร่วม 
198 คน แบ่งนักศึกษา จ านวน 4 กลุ่มๆ ละ 50 คน 

1. จัดการอบรมครั งนี เนื อหาของเอกสารที่ใช้ในการอบรม
พัฒนาให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ คือ Listening & 
Reading Test ให้เป็นการบรรยายในรูปแบบข้อสอบแนวใหม่ 

2. จัดให้วิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษชาวไทย
ให้ความรู้ทักษะการอา่น Reading 
3. ให้ทางอาจารย์ผู้สอนคัดเลือกนักศึกษาจากรายวิชาเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ 4 เข้าร่วมการอบรมพัฒนาให้ความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษ  

4. มีการก าหนดให้ปรับจ านวนชัว่โมงในการให้ความรู้ทักษะ
การฟัง Listening ทักษะการอ่าน Reading จ านวน part  
ละ 8 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้และความทักษะ
ทางด้านภาษาง่ายยิ่งขึ น 

จากการด าเนินโครงการอบรม
ภาษาตา่งประเทศส าหรับนักศึกษา พบว่ามี
นักศึกษาสนใจเข้ารว่มกิจกรรมทั งหมด 198 
คน นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 93.7 

ทั งนี ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีจ านวน
นักศึกษาที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน
เท่าใดเนื่องจากต้องรอผลการเรียนในปี
การศึกษา 1/2563  

H11 จัดสอบวัด
มาตรฐานความรู้
ความสามารถดา้น
ภาษาตา่งประเทศ
ส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากร (ศูนย์
ภาษา) 

 

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร 

ภาษาเป็นเครื่องสื่อสารที่มีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาเพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ในชีวิตประจ าวันและในสถานการณ์จริง 
เนื่องจากในศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสารกับ
ประชาคมโลกซ่ึงนักศึกษาจ าเป็นต้องหมั่น
ฝึกฝนอยู่อย่างสม่ าเสมอและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ศูนย์ภาษาเห็นความส าคัญในการ

นักศึกษาผู้เข้าสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษออนไลน์)  
ภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2562 
ครั งที่ 1 จัดสอบวันที่ 3 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 จ านวน 836 คน สอบผ่าน 656 คน 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 จ านวน 333 คน สอบผ่าน 285 คน 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 จ านวน 704 คน สอบผ่าน 340 คน 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 จ านวน 422 คน สอบผ่าน 185 คน 

ข้อมูลนักศึกษาผู้เขา้สอบวัดมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศ 
(ภาษาอังกฤษออนไลน์)  
ภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2562 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 จ านวน 922 
คน สอบผ่าน 886 คน สอบไม่ผ่าน/ขาดสอบ 
36 คน 
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ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ทางด้าน
ภาษาตา่งประเทศ โดยมกีารวัดและ
ประเมินผลนักศึกษาด้านความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ดังนั นทางศูนย์
ภาษาได้มีการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา 

นักศึกษาผู้เข้าสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษออนไลน์)  
ภาคเรียนการศึกษาที ่1/2563 
ครั งที่ 1 จัดสอบวันที่ 3 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 จ านวน 193 คน สอบผ่าน 172 คน 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 จ านวน 672 คน สอบผ่าน 461 คน 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 จ านวน 289 คน สอบผ่าน 82 คน 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 จ านวน 785 คน สอบผ่าน 224 คน 
ครั งที่ 2 จัดสอบวันที่ 21 – 29  กันยายน 2563 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 จ านวน 38 คน  
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 จ านวน 157 คน  
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 จ านวน 202 คน  
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 จ านวน 527 คน  

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 จ านวน 460 
คน สอบผ่าน 390 คน สอบไม่ผ่าน/ขาดสอบ 
70 คน 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 จ านวน 704 
คน สอบผ่าน 500 คน สอบไม่ผ่าน/ขาดสอบ 
204 คน 

เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 4 จ านวน 465 
คน สอบผ่าน 315 คน สอบไม่ผ่าน/ขาดสอบ 
150 คน 

ข้อมูลนักศึกษาผู้เขา้สอบวัดมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศ 
(ภาษาอังกฤษออนไลน์)  
ภาคเรียนการศึกษาที่ 1/2563 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 จ านวน 193 
คน สอบผ่าน 172 คน 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 จ านวน 672 
คน สอบผ่าน 461 คน 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 จ านวน 289 
คน สอบผ่าน 82 คน 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 จ านวน 785 
คน สอบผ่าน 224 คน 

H12 จัดสอบ TOEIC 
ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร (ศูนย์
ภาษา) 

นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

ภาษาเป็นเครื่องสื่อสารที่มีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาเพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ในชีวิตประจ าวันและในสถานการณ์จริง 
เนื่องจากในศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษ มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสารกับ
ประชาคมโลก ซ่ึงนักศึกษาจ าเป็นต้องหมั่น
ฝึกฝนอยู่อย่างสม่ าเสมอและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ศูนย์ภาษาเห็นความส าคัญในการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ทางด้าน
ภาษาตา่งประเทศ โดยมกีารวัดและ
ประเมินผลนักศึกษาด้านความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ดังนั นทางศูนย์
ภาษาได้มีการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้
ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา 

ครั งที่ 1 จัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษา โดย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563  
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
มีนักศึกษาเข้าสอบทั งหมด จ านวน 496 คน  
ครั งที่ 2 จัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563  
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
มีนักศึกษาเข้าสอบทั งหมด จ านวน 859 คน   
  
 

ผลลัพธ์ของโครงการ นักศึกษามี
ประสบการณ์ในการท าการทดสอบจาก
สถาบันทึ่ได้รับการรับรอง  
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคเรยีน
การศึกษา 2/2562  
โดยจัดสอบ TOEIC วัดความรู้ความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับนกัศึกษา   
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ อาคารทีปงักร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
มีนักศึกษาเข้าสอบทั งหมด จ านวน 496 คน 
สอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
ในระดับ B1 ช่วงคะแนน 380 คะแนนขึ นไป 
ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่น ๆ  
ที่เทียบเท่า จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.47 ซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
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ก าหนดนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดทา้ย
ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั นปีสุดท้ายที่เข้า
สอบ  
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคเรยีน
การศึกษา 1/2563 
 โดยจัดสอบ TOEIC วัดความรู้ความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับนกัศึกษา   
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ อาคารทปีังกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มี
นักศึกษาเข้าสอบทั งหมด จ านวน 859 คน 
สอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ในระดับ B1 ชว่ง
คะแนน 380 คะแนนขึ นไป ตามมาตรฐาน 
CEFR หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทยีบเท่า 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 ซ่ึงไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายผา่น
เกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 50 ของนักศึกษาชั นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ  
-สรุปผลการสอบประจ าปีงบประมาณ 2563 
ของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีท่ีมีระดับความสามารถด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน 
CEFR (B1) จ านวน 84 คน จ านวนนักศึกษา
เข้าสอบทั งหมด จ านวน 1,355 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.20 
จากโครงการนี ส่งผลให้นักศึกษาที่มีผลการ
สอบสามารถน าคะแนนไปรวมกับคะแนนการ
เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 
ประจ าภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนได้ 

H13 ส่งเสริมคุณภาพ
และจรรยาบรรณใน
การท าวิทยานพินธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา 
(บัณฑิตวิทยาลัย) 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ได้แก่ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท     
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หมู่

เรียน 6141401 จ านวน 20 คน 

1.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการท า
วิทยานพินธ์และบทความเพือ่การตีพิมพ์
เผยแพร่อยา่งมีคุณภาพ 

2.เพื่อให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในการท า
วิทยานพินธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

   1. มกีารจัดอบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการให้กับนกัศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
จ านวน 1 ครั ง นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเขียน
บทความวจิัย /จัดกิจกรรมวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 – 1 
มีนาคม 2563 

1. นักศึกษามีความรู้และทักษะในการ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

2. บทความวจิัยและผลงานวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติ 
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ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

- สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและ
การพัฒนา หมู่เรียน 6142401 จ านวน 3 
คน 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หมู่

เรียน  6142702 จ านวน 5 คน 
- สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและ
การพัฒนา หมู่เรียน 6142701 จ านวน 
4 คน 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่
ส าเร็จการศึกษา จ านวน 40 คน 

3. เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโท  
ระดับปริญญาเอกมีความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
วิทยานพินธ์/การศึกษาค้นควา้อิสระ  (I-
THESIS) 

2. มีการจัดกิจกรรมอบรมใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
วิทยานพินธ์/การศึกษาค้นควา้อิสระ  (I-THESIS) ให้กับ
นักศึกษาระดับปริญญาโทวันที่ /ระดับปริญญาเอก/มีก าหนด
จัดกิจกรรมใน ในวันที ่11 และ 14 พฤษภาคม 2563  

3. มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
บทความวจิัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 

3. นักศึกษาระดับปริญญาโท/ระดับ
ปริญญาเอกมีความรู้และทักษะใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปฯ 

4. นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกได้รับความรู้และทักษะการเขยีน
บทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร ่

5. บทความวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารสืบเนื่องในการประชมุ
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
(Proceeding) หรือวารสารวิชาการในฐาน 
TCI 

H14 พัฒนาก าลังคน
เพื่อให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล 
(AUNQA) 

ด าเนินการในหลักสูตรน าร่อง 8 
หลักสูตร ได้แก ่

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

7. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
(มรภ.กพ.) 

8. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
(มรภ.กพ. แม่สอด) 

ด้วย มหาวิทยาลยัมีนโยบายสนับสนุนให้
หลักสูตรได้น ากรอบแนวคิดของเกณฑ์
คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน 
(AUN-QA) มาใช้ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จึง
ก าหนดให้ทุกคณะเสนอรายชื่อหลกัสูตรที่จะ
น าร่องอย่างน้อยคณะละ 1 หลกัสูตร จน
ท้ายที่สุดมหาวิทยาลัยมีหลกัสูตรน าร่องที่จะ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA จ านวน
ทั งหมด 7 หลักสูตร ได้แก ่ค.บ. สาขาวชิา
คณิตศาสตร์ ค.บ. สาขาการประถมศึกษา  
ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ศศ.บ. 
สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
ศศ.บ. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  บ.ธ. 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และ วท.บ. 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดังนั นเพื่อให้
หลักสูตรน าร่องสามารถพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริหารจัดการหลักสูตร และสามารถ
พัฒนาผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcomes : ELOs) 
ของหลักสูตรได้ จึงได้จัดตั งโครงการพัฒนา
ก าลังคนเพื่อให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล (AUN-QA) ซ่ึงหน่วยงานที่
รับผิดชอบหลักคือส านกัประกันคุณภาพ
การศึกษา และโครงการดังกล่าวได้มีการ

1. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  มีผลด าเนินงานดังนี  
1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกีย่วกับการจัดท าผลลัพธ์

การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  เมื่อวันที่  25 กันยายน 2562  โดย
มีอาจารย์ในหลักสูตรน าร่อง AUN-QA ทุกตนเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัตกิารในการเขียนผลการเรียนรู้
ระดับหลักสูตร 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีผล
ด าเนินงานดังนี  

2.1 กิจกรรมการก าหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA  เมื่อวันที ่19 พฤศจกิายน 2562 ซ่ึงผู้เข้าร่วม
ประกอบดว้ย อาจารย์ในหลกัสูตร  และตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญของหลักสูตร จ านวน 20 คน 

2.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรการพัฒนาสังคม  โดยกจิกรรมนี จะมีการอบรมความรู้
ให้แก่นักศึกษา ดังนี  

- อบรมความรู้เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย: เทคนิคและวิธกีาร เมื่อวันที ่13 
มีนาคม 2563 

- อบรมความรู้เรื่อง เทคนิคและวิธีการจดักิจกรรมเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอาย ุเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

- อบรมความรู้เรื่อง การจัดกจิกรรมผู้เพือ่พัฒนาผู้สูงอาย ุ
โดยการอบรมทั ง 2 เร่ือง มีนักศึกษาชั นปีที่ 2 เข้าร่วมการ
อบรม จ านวน 42 คน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 
13.00-16.30 น. 

1. หลักสูตรน าร่อง AUN-QA ทั ง 8 
หลักสูตร มีผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) ที่ต้องน าไปพัฒนาความรู้และทกัษะ
ของผู้เรียนทุกคนให้บรรลุผลส าเร็จตาม 
PLOs ที่ก าหนด 

2. หลักสูตรน าร่อง 8 หลักสูตร สามารถ
ถ่ายทอด PLOs ลงสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
รายวิชาได้ (CLOs) พรอ้มก าหนดวธิีการ
จัดการเรียนการสอน กจิกรรมนักศึกษา และ
การประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกนัได้ 

3. มีหลักสูตรน าร่องที่พัฒนาผู้เรียนตาม 
PLOs/CLOs ที่หลักสูตรก าหนด จ านวน 6 
หลักสูตร (จากทั งหมด8หลักสูตร) คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 

4. นักศึกษาสาขาวิชาโลจิสตกิส์ (มรภ.กพ.
แม่สอด) ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วม
การแข่งขันประกวดเขียนแผนธุรกจิโลจสิติกส์
ส าหรับสังคมเมืองอัจฉริยะ ระดับประเทศ   
(Logistics Business Plan for Smart City) 
ณ มหาวิทยาลยัวงเชาวลิตกุล 

5. นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ชั น
ปีที่ 2 จ านวน 42 คน มีความรู้และทกัษะ
ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนภายหลังที่
เข้ารับการอบรมที่หลกัสูตรจัดให้ ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.80) หรือร้อยละ 96 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

จัดสรรงบประมาณลงสู่หลักสูตรน าร่อง 
หลักสูตรละ 25,000 บาท เพื่อใหห้ลักสตูร
น าร่องได้น าไปด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ์ AUN-QA ต่อไป 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีผล
ด าเนินงานดังนี  

3.1 กิจกรรมการส ารวจคุณลักษณะของครูคณิตศาสตร์ที่
คาดหวัง/ต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที ่25-29 
พฤศจิกายน 2562 โดยผู้เขา้ร่วมประกอบด้วยบุคลากรในสังกัด
โรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 

3.2 กิจกรรมการก าหนดผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) และถา่ยทอดลงสู่ผลการเรียนรูร้ะดับรายวิชา (CLOs) 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 5 คนเข้าร่วม 

3.3 กิจกรรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์
ผู้สอน ประชุมก าหนดวธิีการและเครื่องมือในประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องตาม CLOs/PLOs ที่หลักสูตร
ก าหนด เมื่อวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562  

3.4 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อการพฒันาสมรรถนะทั่วไป 
(GLOs) ส าหรับนกัศึกษาครูคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 6-8 
ธันวาคม 2562 โดยมีนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ชั นปี
ที่ 1-4 เข้าร่วมกิจกรรม 

3.5 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาสมรรถนะ
หลักในด้านการใชภ้าษาอังกฤษเพือ่การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตรศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 โดย
มีนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ชั นปีที่ 1-4 เข้ารว่ม
กิจกรรม 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร์ มีผลด าเนินงานดังนี  

4.1 ก าหนดผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกจิกรรมคืออาจารย์
ประจ าหลกัสูตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

4.2 พัฒนาผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์  โดยพัฒนา
ผู้เรียนผ่านการอบรมให้ความรู้ “การใช้โปรแกรม HOSxP ใน
การบันทึกขอ้มูลสุขภาพ” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  และ
อบรม “การเขยีนและการประเมินผลโครงการ” เมื่อวันที่ 8 

6. นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ได้รับการพัฒนาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ในเร่ืองเทคโนโลยี
สารสนเทศทางสุขภาพ การเขียนและการ
ประเมินโครงการ 

7. นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะทัว่ไป (GLOs) จากการ
จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  เกิดทกัษะการ
ท างานเป็นทีม 

- นักศึกษามีจิตบริการในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน หรือ
กิจกรรมของสถานศึกษา 

- นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้น า 
- นักศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก

ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 



- 220 - 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

มีนาคม 2563  ให้กับนกัศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

5. หลักสูตรบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
(มรภ.กพ.แม่สอด) มีผลด าเนินงานดังนี  

5.1 กิจกรรมแข่งขันวิชาการดา้นโลจิสตกิส์โดยจัดส่ง
นักศึกษาเข้ารว่มการแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจโลจิ
สติกส์ส าหรับสังคมเมืองอัจฉริยะ ระดบัประเทศ   (Logistics 
Business Plan for Smart City) ณ มหาวิทยาลัยวงเชาวลิต
กุล  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 

5.2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรูง้านด้านโล จิสติกส์
ร่วมกันสถานประกอบการ โดยมีนักศึกษาชั นปีที่ 1 เขา้ร่ยวม 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ศูนยก์ารค้าโรบินสัน แม่สอด 

6. หลักสูตรบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
(ก าแพงเพชร) มีผลด าเนินงานดังนี  

6.1 กิจกรรมการก าหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร  เมื่อวันที ่11 
พฤศจิกายน 2562  โดยมีอาจารย์ในหลกัสูตรโลจิสติกส์มา
ระดมความคิดร่วมกัน 
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ตารางที่ 11 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ประจ าปี 2563 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

I1 GSB Innovation 
Club  

นักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร และ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด 

ในปัจจุบันพบว่านกัศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาประสบปัญหาการว่างงานเป็น
จ านวนมาก หน่วยงานจึงเล็งเห็นถึงช่อง
ทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
สร้างผู้ประกอบการ ที่สามารถด าเนิน
ธุรกิจแนวใหม่ ให้มพีื นที่แห่งการเรียนรู้
และแสดงศักยภาพทางความคิด 
สร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสู่
การเป็นผู้ประกอบการ Startup ใน
อนาคต เพิ่มทางเลือกในการประกอบ
อาชีพให้กบันักศึกษาภายหลังจากการจบ
การศึกษา 

กิจกรรมที่ 1  
1. ประกวด Idea สร้างสรรค์ GSB Smart Start Idea by GSB 

Startup ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร โดยมีการ
จัดกิจกรรมประจ าทุกเดือน ตั งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2563 
จ านวน 9 ครั ง 

2. จ านวนผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
3. จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมทั งสิ น 78 คน 
4. จ านวนอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทั งสิ น 27 คน 
 
 
กิจกรรมที่ 2 : Smart Start Company by GSB Startup  
- สถานที่ด าเนินการ : ห้องประชุมหนว่ยบ่มเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
- วันที่ด าเนินกิจกรรม : วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ  1 คน 
- อาจารย ์1 คน 
- นักศึกษา 5 คน 

1. จ านวนคลิปวิดโีอสร้างสรรค์ เกี่ยวกับ Creative 
Idea ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่พัฒนาต่อยอด
ไปสู่ธุรกิจ Startup จ านวน 63 ผลงาน 

2. จ านวนทุนการศึกษา ดังนี  
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 10,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 5,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 3,000 บาท 
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท 

รวมมูลค่า 20,000 บาท/เดือน รวมเงินทั งสิ น 180,000 
บาท จ านวน 45 ทุน 

1. นักศึกษาผ่านการคัดเลือก จ านวน 1 ทีม 
2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดตั งธุรกิจเร่ิมต้น 

(Startup) 200,000 บาท จากธนาคารออมสิน 

I2 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
“YOUNG 
ENTREPRENEUR 
SUPPORT IDEA 
CHALLENGE 
CAMP” 

อาจารย์และ
นักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร และ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด 

ในปัจจุบันพบว่านกัศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาประสบปัญหาการว่างงานเป็น
จ านวนมาก หน่วยงานจึงเล็งเห็นถึง
ช่องทางที่จะเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้
แสดงออกความคิดสร้างสรรค์เพื่อน าไปสู่
การต่อยอดการประกอบธุรกิจหลังการ
ส าเร็จการศึกษาได ้

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “YOUNG ENTREPRENEUR 
SUPPORT IDEA CHALLENGE CAMP” ในวันที่ 17 – 19 มกราคม 
พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด โดยมี
หน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบิูลสงคราม ซ่ึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบดว้ย 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 4 คน 
- อาจารย ์3 คน 
- นักศึกษา 47 คน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 คน 

คณะวิทยาการจัดการ 8 คน คณะครุศาสตร์ 7 คน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 3 คน และมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
20 คน 

1. แนวคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจของ
นักศึกษา จ านวน 9 แนวคิด 

I3 Startup 
Thailand league 
2020  

นักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร และ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้าง
ระบบเศรษฐกิจของประเทศและวิสัยทัศน์
นายกรัฐมนตรีท่ีต้องการพัฒนาวิสาหกิจ
เร่ิมต้น เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ (New 
Economic Warrior : NEW) และ

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการแข่งขัน Idea to Startup 2020 ใน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ อาคารกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ซ่ึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 คน 
- อาจารย ์20 คน 

1. จ านวนแนวคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจ 
จ านวน 12 แนวคิด 

2. จ านวนนกัศึกษาที่ผา่นการคัดเลือกเขา้ร่วมแข่งขัน
ระดับประเทศจ านวน 10 ทีม 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ก าหนดให้ประเทศไทยเป็นพื นที่เปิด
ส าหรับการเติบโตของอาเซียน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้นักรบทาง
เศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของ
ประเทศในการผลิตส้นค้าและบริการ
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มการจ้างงานใน
ท้องถิ่น ซ่ึงได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริม
วิสาหกจิเริ่มต้น (Startup)ของไทยโดยเร่ง
ด าเนินการให้มีการเพิ่มบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการสร้างความตระหนกั 
สร้างความตื่นตัว การบ่มเพาะวิสาหกิจ
เร่ิมต้น การบริการจัดการนวัตกรรม 
ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี โดยผลกัดันให้มหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งสร้างสรรค์ความคิดและ
นวัตกรรม 

 

- นักศึกษา 55 คน 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand league 

2020 ในวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ อาคารกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซ่ึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบดว้ย 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 คน 
- อาจารย ์13 คน 
- นักศึกษา 43 คน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3 คน คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 18 คน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1 คน คณะวิทยาการจัดการ 9 คน และคณะครุศาสตร์      
12  คน  

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมน าเสนอต้นแบบธุรกิจนวัตกรรมสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ Startup (Startup Demoday) 2020 ในวันที่ 14 
กันยายน พ.ศ.2563 ณ ทรูดิจิตัลปาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน 
- อาจารย ์2 คน 
- นักศึกษา 10 คน 

 
1. จ านวนแนวคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจ 

จ านวน10 แนวคิด 
2. จ านวนนกัศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนในการจัดท า

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจ านวน 2 ทีม 
3. นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจ านวน 50,000 บาท 
 
 
 
 
 
1. จ านวนผลงานที่น าเขา้ร่วมกจิกรรมน าเสนอ

ต้นแบบธุรกจิจ านวน 2ผลงาน 
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ตารางที่ 12 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2563 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด (ตอบ KPI ยุทธศาสตร์ราช
ภัฏ) ตามยุทธศาสตร์ 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ไม่มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์นี้ 
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ตารางที่ 13 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2563 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

K1 พัฒนาเว็บไซต์ตาม
เกณฑ์ 
Webometrics 
(ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

 

พื้นที่ด าเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 
กลุ่มเป้าหมาย 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขา่วสารผ่านทาง
เว็บไซต์เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะในยุค 
Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์นี จะ
ใช้แนวทางของการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ตามเกณฑ์ Webometrics เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธแ์ละสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการ
เตรียมพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
และเพื่อให้อันดับของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชรในการจัดล าดับของ Webometrics 
อยู่ในล าดับที่สูงขึ น 
- เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics 
เปลี่ยนแปลง 
- Impact Rank (50%) อันดับเดือนกรกฎาคม 
2563 อยู่อันดับ 9857 รอบเดือนมกราคม 2563 
อยู่อันดับ 9683 ซ่ึงส่วนของค่า Impact ของ
มหาวิทยาลัย จ านวน backlink เพิ่มขึ น แต่มาจาก 
subnet เดียวกัน จึงโดนนับน้อย ซ่ึงเกณฑ์ในการ
ค านวณ มาจากการจับกลุ่มลิงค์ เป็น subnet ก่อน 
แล้วจึงหารเฉลี่ย และคะแนน Impact มีจ านวน 
50 % จึงส่งผลให้อันดับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภฏั
ลดลงจากอันดับ 20 มาอยู่ในล าดบัที่ 21 นอกจากนี 
รอบล่าสุดมีมหาวิทยาลยัในประเทศไทยเข้าร่วมการ
จัดอันดับเพิ่มมากขึ นรวม 189 แห่ง จากเดิมเข้าร่วม
การจัดอันดับจ านวน 178 แห่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการแก้ไขปัญหา 
ด าเนินงานตามเกณฑ์เดิมให้ได้มากที่สุด และ

ติดตามความเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากเว็บไซต์
ของ Webometrics อย่างสม่ าเสมอ 
โดยด าเนินกิจกรรมดังนี  

1. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ 
ไตรมาสที่ 1 ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมไว้ 2 ครั ง 

ผลลัพธ์ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ 2 ครั งครบถ้วน โด 

ครั งที่ 1 จัดในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 
09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั น 4 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (ตึก 14) 

ครั งที่ 2 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 
- 12.00 น. ณ ห้องประชุมดารารัตน ์ชั น 4 อาคาร
เรียนรวมและอ านวยการ (ตกึ 14) โดยใช้
งบประมาณ บัณฑิต โครงการพัฒนาเวบ็ไซต์ตาม
เกณฑ์ Webometrics นอกจากนี  ได้มีการจัด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งาน API 
ด้วย Microsoft Azure” ภายใต้โครงการพัฒนา
เว็บไซต์ตามเกณฑ์ Webometrics เพื่อให้บุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งาน 
API และพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานดว้ย 
Microsoft Azure ได้ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนผลการ
บริหารจัดการเวบ็ไซต์ของหน่วยงานเพือ่รองรับการ
จัดอันดับ Webometrics ด้าน Impact  กิจกรรมนี 
จัดกิจกรรมในวันที ่21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 
13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
6/1 ชั น 6 อาคารศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร โดยไม่เบิก
ค่าใช้จ่าย 

ไตรมาสที่ 2 แผนก าหนดจัดกิจกรรม 3 ครั ง 
ผลลัพธ์ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี  

ผลลัพธ์การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เว็บไซต์ 
webometrics.info ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับ
มหาวิทยาลัยทัว่โลก และประเทศต่างๆ ได้ประกาศผลการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก รอบปี 2020 (รอบแรก) ซ่ึง
ครอบคลุมสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากว่า 28,000 
แห่งทั่วโลก และมหาวิทยาลยัในประเทศไทย จ านวน 183 
แห่ง ผลการจัดอันดบั Ranking Web of Universities 
ครั งที่ 1 ปี ค.ศ. 2020 เดือนมกราคม ผลปรากฎว่า 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ได้รับการจัดอันดับเป็น
อันดับที่ 7480 ของโลก (เดิมอันดับที ่7549), อันดับที่ 
2590 ของเอเชีย (เดิมอันดับที่ 2806) และอันดับที่ 67 
ของประเทศไทย (คงที่) และเป็นอันดับที่ 20 ในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภฏั (เดิมอันดับที่ 18) เมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2563 เว็บไซต์ webometrics.info ได้ประกาศ
ผลการจัดอันดับ Ranking Web of Universities ครั งที่ 2 
ปี ค.ศ. 2020 เดือนกรกฎาคม ซ่ึงครอบคลุม
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากว่า 28,000 แห่งทั่วโลก 
และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เดิมมีเข้าร่วมการจัด
อันดับจ านวน 178 แห่ง รอบนี เพิ่มมาเป็น 189 แห่ง ผล
ปรากฎว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับการจัด
อันดับเป็นอันดับที่ 7938 ของโลก (เดิมอันดับที่ 7480) , 
อันดับที่ 2976 ของเอเชีย (เดิมอันดับที่ 2590) และอันดับ
ที่ 68 ของประเทศไทย (เดิมอันดับที่ 67) และเป็นอันดับที ่
21 ในกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏั (เดิมอันดับที่ 20) 

http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand?sort=asc&order=Impact%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand?sort=asc&order=Impact%20Rank%2A
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ครั งที่ 1 จัดในวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 
09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดารารตัน์ ชั น 4 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (ตึก 14) 

ครั งที่ 2 ในวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 
09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ชั น 5 อาคารศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร เป็นกจิกรรม
อบรมหลักสูตร “สร้าง Chatbot ด้วย Chatfuel 
และIntegramat” ส าหรับบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพือ่พฒันาทักษะ
ความรู้สนับสนุนงานด้านบริการของหนว่ยงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ น ด้วยระบบตอบค าถามอัตโนมัติ
ผ่านเพจ Facebook 

ส่วนครั งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้
บันทึกขออนุญาตเปลี่ยนแปลงก าหนดการจัด
กิจกรรมและการใช้งบประมาณในกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ เนื่องด้วย
สถานการณ์การระบาดของไวรัส และ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2563 (ข้อ 1) “ให้งดหรือเล่ือนการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษาหรอืของบุคลากรทุกกิจกรรม” ดังนั น 
ทางหน่วยงานจึงขอเล่ือนการจัดกิจกรรมและการใช้
งบประมาณในกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การพัฒนา
เว็บไซต์ ไตรมาสที่ 2 ครั งที่ 3 ออกไปกอ่น จนกว่า
สถานการณ์จะดีขึ น 

กิจกรรมที่จัดแลว้ทั ง 2 ครั ง ใช้งบประมาณ 
บัณฑิต โครงการพัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ 
Webometrics กิจกรรมรอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาเว็บไซต์ รหัสกิจกรรม 401200210121 เป็น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 30 บาท x 2 
ครั ง เป็นเงิน 1,800 บาท 

2. กิจกรรมแปลขอ้มูลเว็บเพจ 
1. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 จัดท าค าสั่ง ที่ 

023/2563 แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงานการ
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พัฒนาเว็บไซต์ 4 ภาษา ของมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

2. ติดตามงานแปลจากผู้รับแปลทั ง 3 ภาษา 
และด าเนินการน าข้อมูลและสารสนเทศมาปรับปรุง
เว็บไซต์ 3 ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี และ
ภาษาพม่า) โดยมีคณะกรรมการแปลเวบ็ไซต์
ภาษาตา่งประเทศทั ง 3 ภาษา  ตรวจสอบความถกู
ต้องของเนื อหาก่อนเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ออก
สู่ภายนอก 

K2 บ ารุงและพัฒนา
ระบบ (MIS) (ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน) 

 
 
 
 

นักศึกษา อาจารย ์และ
เจ้าหน้าที ่
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยมกีารพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการมาอยา่งต่อเนื่อง เพื่อสนบัสนุนการ
ท างานและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่อาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษา และเพื่อสนับสนนุการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร แต่ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ยัง
ไม่ครอบคลุมการท างานทั งหมด อีกทั งมหาวิทยาลัย
มีการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็น e-university ซ่ึง
ต้องพัฒนาระบบสารสนเทศมาเพื่อใช้งานเพิ่มเติม
เป็นจ านวนมาก และยังต้องปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเดิมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ น อกีทั งปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้าน
การพัฒนาระบบสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนั นผู้พัฒนาระบบจึงควรเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน าความรู้มา
ช่วยให้ระบบสารสนเทศที่ด าเนินการพฒันาและ
ปรับปรุงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น นอกจากนี ระบบ
สารสนเทศที่สร้างขึ นจะประสบความส าเร็จได้
จะต้องผู้ใช้เข้ามาใช้งาน ดังนั นการถา่ยทอดความรู้
ความเข้าใจให้กบัผู้ใช้งานระบบจะชว่ยให้ผู้ใช้งาน
สามารถใช้ข้อมูลและระบบได้อยา่งถูกตอ้งและ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ หลังจากใช้งานถ้าผู้ใช้มี
การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ผล
ประเมินความพึงพอใจจะช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถ
น าไปวิเคราะห์และน าไปปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตั งแต่วันที ่1 
ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 โดยมีกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี  

- จ้างบุคลากรพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและน าเข้าข้อมูล 
จ านวน 1 คน เพื่อเสริมก าลังในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ทันต่อความต้องการในการใช้
ระบบ  

 
- พัฒนาทกัษะของโปรแกรมเมอร์จ านวน 3 คน 

เกี่ยวกบัเทคโนโลยีใหม ่โดยอบรมออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ของ FutureSkill เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยใช้เครื่องมือ
ใหม่ๆ และวิธีการเขียนโปรแกรมใหม่ๆ เพื่อให้
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง  

- พัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานและผู้บริหาร 

- ปรับปรุงระบบสารสนเทศตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้งานและผู้บริหาร 

- ประชาสัมพันธ ์ระบบสารสนเทศที่พัฒนาและ
ปรับปรุงให้กับผู้ใช้งานทราบ 

- ดูแลระบบสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ 

- ประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศจากผู้ใช้งาน 

- มีจ านวนบุคลากรที่พัฒนาหรือปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเพิ่ม 1 คน รวมเป็น 3 
คน ซ่ึงช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงระบบ ท าให้มีระบบ
สารสนเทศที่อ านวยความสะดวกต่อนักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรมากยิ่งขึ น 

- โปรแกรมเมอร์ทั ง 3 คน สามารถเขา้ไปศึกษา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในเว็บไซต์ที่สมัครอบรมออนไลน์ได้หลาย
ครั งในรอบ 1 ปีที่สมัครอบรม ท าให้สามารถเรียนรู้ 
ทบทวน และใช้วิธกีารใหม่ๆ ในการเขียนโปรแกรมส่งผลให้
ระบบที่พัฒนาและปรับปรุง เป็นระบบที่ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน ซ่ึงสามารถลดปัญหาของระบบที่เกิดจากการใช้
เทคโนโลยีเก่าๆ ได ้

- ระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่สามารถใชง้านได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

- ได้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาและปรับปรุงในปี 2563 
ดังนี   
ระบบที่พัฒนา จ านวน 18 ระบบ 

1) ระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2) เว็บไซต์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
3) ระบบสอบนักธรรมศึกษาชั นตรี 
4) ระบบรับสมัคร KPRU MAESOT Half Marathon 

2020 
5) ระบบจัดการและแสดงผลรายการเงินเดือน 
6) ระบบรับสมัครนักศึกษา 2563 ครูรัก(ษ์)ถิ่น 
7) ระบบรับสมัครนักศึกษา 2563 ป.วิชาชีพครู 
8) ระบบ มคอ.ออนไลน์ (มคอ.4 และมคอ.6) 
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9) ระบบ MIS (สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร) 

10) ระบบรับสมัครสมาชิกชมรม To Be Number 1 
11) ระบบรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
12) ระบบรับสมัครแข่งขันทางวิชาการงานราชภฏั

วิชาการ 
13) ระบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
14) ระบบขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษ ี
15) ระบบการคืนเงิน (10% ส าหรับนักศึกษาแรกเข้า)  
16) ระบบการพิมพ์ใบผลการเรียน 
17) ระบบเช็คจบการศึกษา 
18) ช่องทางการช าระเงิน QR Payment 
ระบบที่ปรับปรุง จ านวน 8 ระบบ 
1) ระบบรับสมัครนักศึกษา 2563 
2) ระบบสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร ์
3) โมบายแอปพลิเคชั่นดูผลการเรียน 
4) ระบบ มคอ. ออนไลน์  
5) ระบบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6) ระบบภาวะการมีงานท า  
7) ระบบจัดการและแสดงผลรายการเงินเดือน  
8) ระบบลงทะเบียน (ใบแจ้งช าระเงินการลงทะเบียน

เรียน ลด 10 %) 
- ผู้ใช้งานทราบถึงระบบสารสนเทศที่พฒันาขึ นใหม่ โดย

การประชาสัมพันธ์ผ่าน 
1) บันทึกข้อความไปยังทุกคณะ ศูนย ์ส านัก  
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย  
3) เว็บไซต์/สื่อโซเชียลเน็ทเวิร์ก 
4) การนัดประชุมเพื่อชี แจงและน าเสนอวิธีการใช้งาน 

เช่น การประชุมอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษา 3/2563 
เกี่ยวกบัการเพิ่มถอนรายวิชา  

ซ่ึงช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมูลและระบบได้อย่าง
ถูกต้องและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได ้

- ได้ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
(ระบบสารสนเทศรวมทั งที่มีอยู่เดิมที่พัฒนาขึ นเองและที่
มหาวิทยาลัยจัดหาให้ใช ้รวมทั งระบบทีพ่ัฒนาและ
ปรับปรุงในปี 2563) ซ่ึงมีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 779 
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คน แบ่งเป็นอาจารย์ 190 คน นักศึกษา 487 คน และ
เจ้าหน้าที่ 102 คน ซ่ึงมีความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 และ
มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในแต่
ละด้านดังนี  

1) ด้านการจัดการเรียนการสอน มีความพึงพอใจในการ
ใช้ระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 

2) ด้านการเงิน ความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.20 

3) ด้านบริหารจัดการ มีความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.36 

4) ด้านการวิจัย มีความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.42 

5) ด้านบริการวิชาการ มีความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่ 4.52 

6) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจในการใช้
ระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 

ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ และ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินสามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ตรงตามความ
ต้องการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

- ระบบทีพ่ัฒนาหรือปรับปรุงสามารถน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการดา้นต่างๆ ตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย  

- ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ถกูต้องจากระบบสารสนเทศเพื่อ
น าไปสนับสนุนการตัดสินใจ 

- น าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์ (e-
university) 

K3 พัฒนาผู้ประเมิน 
Internal AUN-QA 
Assessors 

 

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร
ระดับมหาวิทยาลยัและระดับ
คณะ และอาจารย์ในหลกัสูตร
น าร่อง AUN-QA ของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยก าหนดให้มหีลักสูตรน า
ร่องในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA 
ดังนั นการสร้างผู้ประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยเองจึงเป็นเร่ืองที่จ าเป็นและเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งทั งกับหลกัสูตรน าร่องและ
หลักสูตรทั่วไป  ซ่ึงผู้ที่จะเป็นผู้ประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์ AUN-QA ได้นั นประกอบดว้ยผู้บริหารระดับ
สถาบัน ผู้บริหารระดับคณะ รวมถึงผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของหลักสูตรน าร่องด้วย ส าหรบัหลักสูตร

ด าเนินการจัด “โครงการอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA for Programme Assessment version 
3.0 ส าหรับมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
(อบรมแบบออนไลน์)” เมื่อวันที่ 1-3 มถิุนายน 
2563 โดยมีวิทยากร  ผู้ให้ความรู้และท าการ 
Workshop 6 ท่าน คือ รศ.ดร.ภญ.กัญญดา อนวุงศ์
, ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล, ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรือง
รุ่งโรจน์, ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ, ดร.วัยวฑุฒ์ อยู่

จากการประเมินการบา้น Posttest ของผู้เข้าอบรมผู้
ประเมินฯ พบวา่ มีผู้ที่มีคะนนผ่านอยู่ในกลุ่ม A จ านวน 6 
คนจากทั งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และผู้มีคะแนน
อยู่ในกลุ่ม B จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม A จะถกูฝึกให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลยั โดย
จะต้องเข้ากระบวนการฝึกเป็นผู้ประเมนิ ดังนี  
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น าร่องใดที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเป็นผู้
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์นี จะสามารถเห็นการ
พัฒนาทั งจากมุมมองของผู้ประเมินและมุมมองของ
ผูป้ฏิบัติงานด้วย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการ
ช่วยเหลือใหห้ลักสูตรของตนเองสามารถพัฒนาตาม
เกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่หลงทางหรือ
หลงประเด็นไปจากที่เกณฑ์ก าหนดกรอบการพัฒนา
ไว้ให้ รวมถึงผู้ประเมินคุณภาพฯ ยังสามารถให้
ค าปรึกษาเกีย่วกับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ 
AUN-QA ใหก้ับหลกัสูตรทั่วไปอื่นๆ ไดอ้ีกด้วย 

ในศิล และ รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา  ส่วนผู้เข้า
อบรมผู้ประเมินฯ มีทั งหมด 30 ท่านซ่ึงล้วนเป็น
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและอาจารย์ที่อยู่ใน
หลักสูตรน าร่อง 

1) มีประสบการณ์เป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA อยา่งน้อย 
3 หลักสูตร 

ผู้ทีอ่ยู่ในกลุ่ม B จะถูกฝึกให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลยั โดย
จะต้องเข้ากระบวนการฝึกเป็นผู้ประเมนิ ดังนี  

1) เข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
หลักการในตรวจประเมินคุณภาพหลกัสตูรตามเกณฑ์ 
AUN-QA และการเขียนรายงานผลการประเมินหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN-QA 

2) มีประสบการณ์เป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA อยา่งน้อย 
6 หลักสูตร 

K4 น าเสนอนวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติที่ดี
ระดับชาติ (ส านกั
ประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

 
 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรและ
หน่วยงานภายนอกที่มีผลงาน
เข้ากับเกณฑ์การประชุม
วิชาการนวัตกรรม/แนวปฏบิัติ
ที่ดี ระดับชาติ ครั งที่ 1 

   มาตรฐานอุดมศึกษาขอ้ที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมี
การสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงได้จัดโครงการจัดการความรู้ภายใน
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเครือขา่ยขึ น เพื่อให้
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยเครือขา่ย สามารถน าแนวปฏิบัติที่ดี/
นวัตกรรมตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่พัฒนา
คุณภาพการศึกษาขององค์กร และส านกัประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นหนว่ยงานกลางที่ได้รับ
มอบหมายให้จัดเวทีน าเสนอผลงานขึ นมาเพื่อให้แต่
ละหน่วยงานน าผลงานที่มีคุณภาพมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน  
    และในปีงบประมาณ 2563 ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมการประชุม
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั งที่ 1 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร เนื่องจากอยากให้
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้แลกเปลีย่นเรียนรู้
จากบุคลากรจากหน่วยงานอื่นไม่วา่จะภาครัฐหรือ
เอกชน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์หรือมกีารแลกเปลี่
นกระบวนทัศน์ระหว่างกัน 

   ส านกัประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง 
ส านักงานอธกิารบด ีส านักบรกิารวิชาการและจัดหา
รายได้ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจยั 
ได้ร่วมมือจัดประชุมนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
ระดับชาติ ครั งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มหาวิทยาลยัได้จัดโครงการขึ นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่มุ่งส่งเสริมและ
สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากรจาก
หน่วยงานภายนอก โดยการใช้เวทีการประกวด
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ เป็นตัว
ขับเคลื่อนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคลากร
จากหนว่ยงานภายนอกผลิตผลงานนวัตกรรมหรือ
แนวปฏบิัติที่ดี เพื่อพัฒนางานของตนใหม้ีองค์
ความรู้ในการปฏบิัติงานที่สมบูรณ์ขึ น รวมทั ง
สามารถน านวัตกรรมหรือแนวปฏบิัติที่ดีไปใช้ได้จริง 
ซ่ึงการประชุมในครั งนี ประกอบด้วยการน าเสนอ
แบบภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการ
น าเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
โดยแบ่งผลงาน ออกเป็น 6 ดา้น ดังนี   

1) ผลงานด้านการพัฒนาการเรียนการสอน  
2) ผลงานการพัฒนาการท างานของบุคลากร

หน่วยงานตา่งๆ  

โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี
ระดับชาติ ครั งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร มี
ผลงานรวม ทั งสิ นจ านวน 57 ผลงาน โดยแบ่งผลงานจาก
บุคคลภายนอกจ านวน 15 ผลงาน ผลงานจากบุคลากร
ภายในจ านวน 42 ผลงาน โดยเป็นการน าเสนอแบบภาค
บรรยาย (Oral Presentation) จ านวน 13 เร่ือง และการ
น าเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) จ านวน 
44 เร่ือง 
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3) ผลงานด้านการบริการวิชาการ  
4) ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม  
5) ผลงานด้านการวจิัย  

6) ผลงานด้านการบูรณาการ 
K5 ส่งเสริมภาพลักษณ์

และความผูกพันธ์
องค์กร (กองกลาง) 

 

1. สถานที่ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 
2. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่
นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์
เก่า สื่อมวลชนและประชาชน
ทั่วไป  

 

การบริหารภาพลกัษณ์และความผูกพันธ์องค์กร 
เป็นสิ่งที่ส าคัญ อันเนื่องมาจากมีขอ้พิสจูน์ว่าองค์กร
ที่มีภาพลักษณ์ดีเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมาย
และสังคม ย่อมได้รับความสนใจ และถกูเลือกใช้
มากกว่า  อกีทั งการสร้างความรู้สึกตราตรึงใจให้กับ
บุคลากรภายใน นักศึกษา และกลุ่มผู้มีสว่นได้ส่วน
เสีย ย่อมท าให้เกิดความผกูพันธ ์และนกึถึง
มหาวิทยาลัยทกุครั ง  

1. กิจกรรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์
2. กิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
3. การจัดท าปฏิทินไดอารี่ เพือ่ประชาสมัพันธ์
มหาวิทยาลัย 
4. กิจกรรรมการจัดท าวารสารประชาสมัพันธ์ ราย
ไตรมาส 
5. การจัดท าและติดตามประเมินผล แบบประเมิน
ความผูกพันองค์กร ระหวา่งมหาวิทยาลยักับ
บุคลากร, มหาวิทยาลัยกบัลูกค้า 

1) ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลยัฯ 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.91 ด้านความ
ภาคภูมิใจและจงรักภกัดีต่อมหาวิทยาลยัฯ 4.27 ด้านการ
ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลยั
ฯ 4.13 ด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดยีวกบัมหาวิทยาลัย 
4.33 ด้านความทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนอย่าง
เต็มที่ เพื่อให้มหาวิทยาลยัฯ บรรลุเป้าหมาย 4.55 และ
ด้านความปรารถนาที่แน่วแน่อันจะด ารงไว้ซ่ึงความเป็น
สมาชิกของมหาวิทยาลัยฯ 4.40 ซ่ึงผลคะแนนระดับความ
ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลยัฯ โดยเฉลี่ยทั งสิ น 
4.26 อยู่ในระดับดีมาก 

2) แบบสอบถามความผกูพันของลูกค้าที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยฯ ด้านกายภาพของมหาวทิยาลัยฯ 4.02 ด้าน
อัตราการใช้ซ  า หรอืการให้ความร่วมมือ/ช่วยเหลือ ที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยฯ 3.98 ด้านการพูดถึงในทางที่ดี ให้กับ
มหาวิทยาลัยฯ 4.01 ด้านการบอกต่อผูอ้ื่นให้มาใช้บริการ 
ของมหาวิทยาลยัฯ 4.03 และด้านการยกย่องชมเชย 
มหาวิทยาลัยฯ 4.16 ซ่ึงผลคะแนนระดับความผูกพันของ
ลูกค้าที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉลี่ยทั งสิ น 4.04 อยู่ใน
ระดับดีมาก 

K6 น าเสนอนวัตกรรม
ของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
(กองกลาง) 

 

1. หน่วยงานระดับคณะ 6 
คณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 
2. หน่วยงานสนับสนุน จ านวน 
10 หน่วยงาน 

ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถแก้ไขหรือจัดการด้วยวธิีการ
เดิมๆได้ จึงจ าเป็นต้องคิดค้นวิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ
ขึ นมา เพื่อลดปัญหาระดับของปัญหาลงหรือน ามา
ช่วยแก้ปัญหานั นให้หมดไป เช่น คู่มือการ
ปฏิบัติงานการให้ค าปรึกษา คู่มือการลดขั นตอนการ
ปฏิบัติงาน ประกาศแนวปฏบิัติต่าง ๆ หรือพัฒนา
เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เป็นต้น 
ซ่ึงอาจน าหลักการใหม่ วิธกีารใหม่ หรือเครื่องมือ
ใหม่ มาใช้ปรับปรุงการท างาน เช่น โปรแกรม
ประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการท างาน 5ส หรือ QC เป็นต้น 
 

1. ประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมอื ไดแ้ก่ 
กองกลาง ส านกังานอธกิารบด ีส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
สถาบันวิจยัและพัฒนา  
2. ระบุเกณฑ์การพัฒนานวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี
ลงบนแบบประเมินผลการปฏบิัติราชการ A1-A4 
3. ประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อชี แจง
คู่มือการพัฒนานวัตกรรม/แนวปฏิบ้ติทีด่ี 
พร้อมเชิญชวนจัดส่งผลงาน (7 ส.ค.63) 
4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อออกแบบคู่มือการ

1. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการคัดเลือกนวัตกรรม
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

2. มีนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี จ านวน 15 ชิ นงาน ได้แก ่
1. การจัดการความรู้ “การวิเคราะห์คา่งาน 

ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุน ที่มีอายุงาน
ตั งแต่ 6 ปีขึ นไป” ภายใต้การบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต  รางวัลโปสเตอร์ดีเด่นสายสนับสนุน ได้แก่ นางสาว
เกศกนก ไทยแท ้ นางภัทรวดี จิตคติ  นางชมภัค จารุฑีฆัม
พร  นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด  และคณะกรรมการ
จัดการความรู้ประจ ากองกลาง ส านกังานอธิการบดี 

2. การพัฒนาระบบงานบริการส่งหลักฐานส าเร็จ
การศึกษาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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พัฒนานวัตกรรมแต่ละดา้น เช่น ด้านการเรียนการ
สอน ด้านการวิจยั ด้านบริการวิชาการ ด้านการ
พัฒนาหน่วยงานสนับสนุน (3 ก.ย.63) 
5. ประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อเอาผลงานน าเสนอบนเวทีและโปสเตอร์  
(8 ก.ย.63) 
6. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นการน าเสนอผลงาน  
(14 ก.ย.63) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม  และนางสาวพรทิพย์ 
มาตย์วังแสง 

3. เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาต่างชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร นางสาวชฎาพร โชติรดา
ภาณ ์

4. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร นายอานนท์ ปลื มเนตร 

5. คู่มือการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
ด้านมารยาทไทยส าหรับนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร นางสาวสุวลยั อินทรรัตน ์

6. การพัฒนาวอลเปเปอร์ออนไลน์ในรูปแบบ
เว็บไซต์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ดา้นคอมพิวเตอร์  เพือ่
สนับสนุนงานบริการศูนย์คอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร นายวันเฉลิม พูนใจสม  นางสาวอรปรยีา 
ค าแพ่ง นางกนกวรรณ นาคเหล็ก  นายอดิศักดิ์ กินา 
นายกรวีร์ วีระพันธ ์ และนายสาวพัตร ์ชูแจ่ม 

7. ระบบจองใช้อาคารสถานที่ออนไลน์ ส านัก
บริการวิชาการและจัดหารายได้ นายขวญั พิกุลทอง  นาง
วาสนา  มณีโชติ  นางรุ่งทิพย์  แสงสว่าง  และนางสาวเกตุ
แก้ว  สร้อยอ่วม 

8. ระบบบริหารจัดการกิจการสโมสรอาจารย์ 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  นางสาวเกศ
นก ไทยแท ้ นายอนุชา พวงผกา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิ
กานต์ ปิ่นจุไร อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉยุ  นางสาวอุทุมพร 
สอนบุญเกิด  นายอนุชิต อ่อนเกษ  คณะกรรมการสโมสร
อาจารย์ ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการและบุคลากร 

9. เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบอัตโนมัติ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา 

10. แนวปฏิบัติที่ดีในการรายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร นายธาดา พรมทับ  นาย
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อนุชิต อ่อนเกษ  นางสาวนงนุช ดวงออ่นนายประทีป เพ็ญ
แจ้ง นางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์ และนายกฤษณะ จันทร 

11. ระบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร นายคมกริช กลิ่นอาจ  นายสุรเชษฐ ขอน
ทอง  นายอดิเทพ มั่งทอง  และอาจารยจ์ินดาพร ออ่นเกต ุ

12. คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเส่ียง
ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวธฤษวรรณ ธรรม
สอน 

13. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน  าไหล อ าเภอคลองลาน
พัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร รูปแบบ E-Book ในโครงการ
บริการวิชาการ การพัฒนา คุณภาพชีวิตและยกระดบั
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก(แก้ไขปัญหาความ
ยากจน) นายจิรพงษ์ เทียนแขก  นายอนุชา พวงพกา  
นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม  และนางสาวรุ่งทิวา ฉัตรชัยสุริยา 

14. การพัฒนารูปแบบการให้บรกิารเพือ่ลด
ระยะเวลารอคอยการให้บริการคอมพิวเตอร์ของศูนย์
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  และนายประทีป เพ็ญแจ้ง 

15. ระบบการจัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนกิส์ของ
ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  รอง
ศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ 

K7 Green Office 
(กองกลาง) 

 

1. อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร 14) 
2. อาคารพิพธิภัณฑสถาน 
เรือนไทย 
 

1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมของอาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร 14) ได้แก่ ปญัหาดา้นการใช้
ไฟฟ้า ระดับมากที่สุด ปัญหาจากเศษอาหาร ระดับ
ปานกลาง และปัญหาจากการใช้กระดาษ ระดับ
ปานกลาง สาเหตุบางประการมาจากพฤติกรรมการ
ใช้พลังงานของบุคลากรภายในอาคาร 
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมของอาคารพพิิธภณัฑสถาน
เรือนไทย ได้แก่ นกพิราช สาเหตุมาจากการกระจกุ
ตัวและการอยูอ่าศัยของนกเป็นจ านวนมาก ท าให้มี
มูลสัตว์เกลื่อนที่พื นและไม่ถูกสขุลักษณะอนามัย 
สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม 
 
 

1. กิจกรรมสร้างความตระหนกัการด าเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ส านักงาน ระหว่างวันที ่
7 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด  ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร และเจ้าหนา้ที่ในส านักงาน
ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด บัณฑิตวิทยาลัย และส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์เรือนไทย) จ านวน 
100 คน โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน ประกอบด้วย กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏก าแพงเพชร แม่สอด บัณฑิตวิทยาลยั และส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ได้รับเหรียญ
ทองระดับดีเยี่ยม คะแนน 94.23 ของโครงการส านักงานสี
เขียว ประจ าป ี2561 – 2563 และจัดกจิกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี  
1. กิจกรรมสร้างความตระหนกัการด าเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ส านักงาน 

1.1. เกิดความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์ส านักงาน  
Green Office ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1.2 สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีส่วนท าให้บุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจและมีก าลังใจในการท างาน 

1.3 เพื่อส่งเสริมให้ส านักงานน าเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 
Green Office ไปประยุกต์ใช ้
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2. กิจกรรมจัดอบรมการอนุรักษพ์ลังงาน (การ
สร้างจิตส านักในการอนุรักษ์พลังงาน)  22 
กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร  ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่และนกัศึกษา  โดยมหีน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
ประกอบดว้ย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี กลุ่ม
งานไฟฟ้าและอนุรกัษ์พลังงานกลุ่มงานอาคาร
สถานที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนครชมุ 
ส านักงานเทศบาลต าบลนครชุม 

 

1.4 ผ่านการคัดเลือกในการสมัครโครงการส านักงานสี
เขียว จ านวน 1 หนว่ยงาน ในปีงบประมาณ 2563 คือ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม (พพิิธภัณฑ์เรือนไทย) 
2. กิจกรรมจัดอบรมการอนุรักษพ์ลังงาน (การสร้างจิต
ส านักในการอนุรกัษ์พลังงาน) 

2.1 จัดท าสื่อรณรงค์การลดใช้พลังงานไปยังอาคาร
กลุ่มเป้าหมายหลัก 4 อาคาร ได้แก ่อาคารกิจกรรมกอง
พัฒนานักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรต ิมหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร แม่สอด อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 
12) บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิพธิภัณฑ์สถานเรือนไทย
ก าแพงเพชร ส านกัศิลปะและวัฒนธรรม 

2.2 บุคลากรมีการรับรู้ เข้าใจ แยกแยะวธิีการได้ 100% 
3. มีการขยายผลการสนับสนุนให้อาคารพิพิธภัณฑสถาน
เรือนไทยเข้ารับการประเมินเกณฑ์ส านกังานสีเขียว Green 
Office ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซ่ึงรอผลการตรวจ
เดือนกันยายน 2563 

K8 บ ารุงและพัฒนา
ระบบงบประมาณ
และระบบอื่นๆ 
(กองกลาง) 

 

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 1) ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี
กองทุน  โดยเกณฑ์ พึงรับ -พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ 
(3D-GF) และโปรแกรมทะเบยีนสินทรัพย์ (Grow 
Asset) เป็นระบบที่ต้องปรับปรุงและดูแลพัฒนา
ระบบ รวมทั งตรวจสอบข้อมูลการเบิกจา่ยเงินตาม
การจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถใช้งานได้ และ
สนับสนุนการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ระบบการบรหิารงานบุคคลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Personal) 
http://202.29.15.57/E-Personal/ เป็นระบบที่
ต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบ ให้สามารถใช้งานได้ 
และสนับสนุนการบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) ระบบส านักงานอัตโนมัติเป็นระบบทีต่้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ให้สามารถใชง้านได้ และ
สนับสนุนการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

1) ระบบประมาณ พัสดุ การเงิน และบญัชี
กองทุนโดยเกณฑ์ พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ 
(3D-GF) เป็นระบบที่ใช้ในการด าเนินการจัดท า
แผน/โครงการ, จัดท าจัดซื อจัดจ้าง และการ
เบิกจ่าย จึงต้องมีการดูแล บ ารุงรักษาและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องจ้างบ ารุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

2) ได้มีการน าระบบการบริหารงานบุคคลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-personal) มาใช้ในการ
ด าเนินงาน ในการลา มา ขาด และการไปราชการ
ของบุคลากร ตั งแต่ปีงบประมาณ 2557 ดังนั น 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อยา่งต่อเนื่อง จงึจ าเป็นต้อง
จ้างบ ารุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3) ได้มีการจัดซื อระบบส านกังานอัตโนมัติ มาใช้
ในงานธุรการ ตั งแต่ปีงบประมาณ 2557ดังนั น 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อยา่งต่อเนื่อง จงึจ าเป็นต้อง
จ้างบ ารุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4) ตั งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 
 
 

1. สามารถด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการ, จัดซื อ
จัดจ้าง ทะเบยีนทรัพย์สิน และเบิกจ่ายในระบบ 3D-GF ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

2. สามารถด าเนินการขอลาและขอไปราชการ ในระบบ 
E-Personal ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

3. สามารถด าเนินการระบบส านักงานอตัโนมัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4. ข้อมูลในระบบมีความปลอดภยั 
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K9 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
(กองกลาง) 

บุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ 
ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนกังานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลกูจ้าง
ชั่วคราว จ านวน 180 คน 
  

1. บุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ที่
ก าหนดมีน้อย ไม่ถึงร้อยละ 45  

1. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร จ านวนเงิน 150,000 บาท  

2. สร้างความเข้าใจกับหัวหนา้หนว่ยงานในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
สายสนับสนุน ได้แก ่

- จัดสอบวัดมาตรฐานคอมพวิเตอร์  
- จัดอบรมทกัษะภาษาอังกฤษออนไลน์ (20-

24 ก.ค. 63) 
- จัดอบรมสมรรถนะดา้นงานบริการใหก้ับ

บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 180 คน (2 ก.ย.63) 
- จัดสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะ

ทางด้านภาษาอังกฤษ (16 ก.ย.63) 
4. การสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าผลงานระดับ

ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 
5. หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดกจิกรรม

ร่วมกัน ประกอบดว้ย กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี กลุ่มงานการเจ้าหนา้ที่และนติิการ และ
ศูนย์ภาษาและคอมพวิเตอร ์

1. บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ารับการพฒันาสมรรถนะมี
ผลการรับรู้และเข้าใจในเนื อหาและการปฏิบัติ ร้อยละ 100 

2. มีผลสอบวัดมาตรฐานคอมพวิเตอร์ของสายสนับสนุน  
- รุ่นที่ 1 ผู้เข้าสอบ จ านวน 38 คน ผ่าน 30 คน ไม่

ผ่าน 8 คน 
- รุ่นที่ 2 ผู้เข้าสอบ จ านวน 11 คน ไม่ผ่าน 11 คน 

3. มีผลสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษของสายสนับสนุน (TOEIC Mock Test) มีผู้
เข้าสอบจ านวน 86 คน มีชว่งคะแนนดังนี  

- ระดับคะแนน 405-600 คะแนน จ านวน 11 คน 
ร้อยละ 12.79 

- ระดับคะแนน 380-400 คะแนน จ านวน 1 คน 
ร้อยละ 1.16 

- ระดับคะแนน 255-375 คะแนน จ านวน 22 คน 
ร้อยละ 25.58 

- ระดับคะแนน 110-250 คะแนน จ านวน 52 คน 
ร้อยละ 60.47 

4. มีการยื่นผลงานปรับระดับช านาญการ รุ่นที่ 1 ที่รอ
การอนุมัติเข้าสู่ต าแหน่งระดับเป็นช านาญการ จ านวน 8 
คน  

5. มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การวิเคราะหค่์างานรุ่นที่ 2 
จ านวน 13 คน และรอประกาศการจัดท าสมรรถนะ
บุคลากรและคู่มือปฏิบัติงานหลัก ในคราวถัดไป 

6. มีผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี  

 - ผลการให้บริการประชาชน หน่วยงานส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย = 4.53 ระดับ 
มากที่สุดคิด เป็นร้อยละ 90.60 

- ผลการให้บรกิารนักศึกษา หน่วยงานส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน ค่าเฉลี่ย = 3.99 ระดับ 
มาก คิดเป็นร้อยละ 79.8 

- ผลการให้บรกิารนักศึกษาปริญญาเอก และ
ปริญญาโท หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย = 4.12 
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.4 
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- ผลการให้บรกิารอาจารย์ หนว่ยงานกองพัฒนา
นักศึกษาส านกังานอธิการบด ีค่าเฉลี่ย = 4.25 ระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 85 

- ผลการให้บรกิารคณาจารย์ และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย หนว่ยงานกองกลาง ส านกังานอธกิารบดี  
ค่าเฉลี่ย = 4.31 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.2 

K10 ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
(คณาจารย์ บุคลากร) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
นักศึกษา ประชาชนทัว่ไปที่มา
รับบริการ 

การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to 
Transparency” ซ่ึงเป็นหลักการพื นฐานส าคัญของ
การประเมิน ITA ที่มาจากการ“เปิด” 2 ประการ 
คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้
สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั งเจ้าหนา้ทีภ่ายใน
หน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือ
แสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการ
ประเมิน ITA ซ่ึงการ “เปิด” ทั ง 2 ประการข้างต้น
นั นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 

1. มหาวิทยาลัยมกีารจัดส่งบุคลากร จ านวน 2 
ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2020 กับ
ส านักงานป.ป.ช. เมื่อวันที ่24 ม.ค.63 ณ  ห้อง
รอยัล จูบิลล ีบอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี   

2. มีการแต่งตั งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2563 

3. มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 
2563 เพื่อวางกรอบเกณฑ์การประเมินตามคู่มือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี  

- ครั งที่ 1 วันที่ 5 ก.พ.63 
- ครั งที่ 2 วันที่ 2 มี.ค.63 
- ครั งที่ 3 วันที่ 29 พ.ค. 63 

4. มีการมอบหมายงานตามค าสั่งฯ เพื่อให้
ผู้รบัผิดชอบไปด าเนินการตามแบบส ารวจ OIT 

5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแบบ
ส ารวจ OTI  โดยแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบผล
การด าเนินงานแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี 2563 

6. มีการจัดท ามาตรการปรับปรุงภายใน ปี 2563 
7. มีการด าเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแบบส ารวจ OIT สู่ระบบ ITAS ของ
ส านักงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ป.ป.ช. 

8. มีการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกีย่วกับการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั งขอความรว่มมือ

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ร้อยละ 91.03 ล าดับ 3 ของสถาบันอุดมศึกษา 
ทั ง 88 แห่ง 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ร้อยละ 92.34 ล าดับ 3 ของสถาบันอุดมศึกษา 
ทั ง 88 แห่ง 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ได้ผลคะแนน 91.90 อยู่ในระดับ A (ระดับดีมาก)  
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บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่าน QR Cord 
หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร www.kpru.ac.th 

K11 รักษาสภาพระบบ
คุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001 : 2015 
(ส านักวิทยบริการฯ) 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนและการบรกิารแก่บุคลากรทั งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั การพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการเป็นสิ่งส าคัญที่จะสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุก
ระดับ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้
ได้รับการรับรองสู่มาตรฐานสากล ซึ่งในปีงบประ
มาน 2560 ได้วางระบบคุณภาพการปฏบิัติงานสู่
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
แล้ว จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการเพื่อด าเนินการ
รักษาสภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2563 เป็นการรักษา
สภาพ ปีที่ 3 เพือ่สร้างความน่าเช่ือถอืและความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการและสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีเพื่อ
สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร 

1. มีการขับเคลื่อนหน่วยงานในการบรหิาร
จัดการวางระบบบริหารงานคุณภาพ เพือ่ให้เกิด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ 
สามารถตรวจสอบได้และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด
และแนวทางการป้องกันเพือ่ให้การปฏบิัติงานมี
คุณภาพมากยิ่งขึ น / ด าเนินการตลอดปงีบประมาณ 

2. มีการตรวจประเมินเตรียมความพร้อมในงาน
ตามข้อก าหนด 

3. ตรวจประเมินรักษาสภาพ 
 

1. ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 
2. ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีขั นตอน 

กระบวนการ และวธิีการท างานที่ถูกต้อง เป็นระบบ และ
เป็นปัจจุบัน 

3. ท าให้บุคลากรมีการตื่นตัวและมีศักยภาพในการ
ให้บริการเพิ่มขั น 

4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัจมากที่สุด (X 
= 4.64) คิดเป็นร้อยละ 92.80 

K12 วารสาร
ประชาสัมพันธ ์
KPRU NEWS 
(กองกลาง) 

1. กลุ่มเป้าหมายภายใน
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
บุคลากร และนกัศึกษา 

2. กลุ่มเป้าหมายภายนอก
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ประชาชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
หน่วยงานราชการ/เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และ
ผู้ใช้บัณฑิต 

เพื่อรวบรวมขา่วสารของมหาวิทยาลยัรายไตรมาส 
เผยแพร่ไปสู่นักศึกษาและบุคลากร รวมทั งเผยแพร่
ไปสู่สถานศึกษา หน่วยงานราชการ หนว่ยงาน
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน หนว่ยงานสื่อมวลชน 
และประชาชนทัว่ไป ให้รับทราบและเขา้ใจการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั เพื่อท าให้เกิดความ
เช่ือมั่นในคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีทศันคติในเชิง
บวก และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยจาก 
สาธารณชนดังนั นองค์กรยุคใหม่ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ท าการประชาสัมพันธแ์บบเชิงรุก เพื่อให้ตอบสนอง
ต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 

1. ประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการด าเนินงาน 
อาทิ หนว่ยบันทึกภาพ หน่วยข่าว หน่วยกราฟฟิก  

2. ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าวารสารในแต่
ละไตรมาส 

3. ติดตามผลการด าเนินงาน และประเมิน
สถานการณ์ ในกรณีส่งโรงพิมพ์ไม่ทันเวลาที่ก าหนด 
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปญัหา 

 

1. ไตรมาสละ 400 ฉบับ  
2. จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ช้ากว่าก าหนดเล็กน้อย 
 

 

 

 

http://www.kpru.ac.th/
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ตารางที่ 14 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอืน่ๆ ประจ าปี 2563 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ไม่มีการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งสนับสนุนอื่นๆ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์นี้ 
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ตารางที่ 15 : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
SWOT Analysis 

จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีการพัฒนาท้องถิ่นโดยการ บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย ชุมชน และ

ส่วนราชการของจังหวัด โดยมีผู้วา่ราชการจังหวัดรับทราบขอ้มูลดังกล่าว 
2. มีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นตามพนัธกิจสัมพันธ์ที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ

การศึกษา 
3. ได้รับมอบพิพิธภัณฑ์สถานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดก าแพงเพชร เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  
4. มหาวิทยาลัยมีเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาต ิ 
5. มีการคิดค้นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดก าแพงเพชรและได้ผ่านกระบวนการจนกลายเป็น

มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมได้แก่ระบ าชากังราว ระบ าพุทธบูชา และระบ าเผ่าชาวเขา 

1. ศูนย์การเรียนรู้ที่ให้บริการแก่ชุมชนยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นได้  
2. ระบบ กลไก การติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะผลที่เกิดกับชุมชนและ

ขาดกลไกการปรับปรุงเพื่อให้ผลลัพธ์และประสิทธิผลดีขึ น 
3. ระบบ กลไก การก าหนดให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนนิการ ติดตาม ประเมินผล และ

น าผลประเมินไปปรับปรุงยังไม่ชัดเจน และด าเนินการยังไม่ต่อเนื่อง  
4. ระบบ กลไก การติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบของพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะด้านการวจิัย

และพัฒนานวัตกรรม ยังไม่ชัดเจนและยงัขาดการมีส่วนร่วม ท าใหก้ารประเมินเพื่อการปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพยังไม่สามารถท าได้  

5. กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยประเภทวิจยัและพัฒนานวัตกรรมของนักวิจัย ยังมีประสิทธภิาพน้อย  
6. การประชาสัมพันธ์เกีย่วกบัข้อมูลงานวิจัย และระบบสภาพปัญหาชุมชน ยังไม่เพียงพอ และการเพิ่มข้อมูล

ในฐานยังขาดแรงจูงใจ  
7. การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ให้มีพันธกิจด้านการวิจัยยังมีน้อย ท าให้ศูนย์การเรียนรู้ขาดงานวิจัยเพื่อน าไป

บริการวิชาการ 
8. ทุนวิจัยจากภายนอกมีนอ้ย 
9. ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงท าให้อาจารย์มภีาระงานหลาย

ด้าน อาจารยบ์างส่วนขาดความสามารถด้านงานวิจยัและปริมาณงานวิจยัที่ตีพมิพ์ระดับชาติและนานาชาติมีนอ้ย 
10. การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อ พัฒนาโจทยว์ิจยัที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา พัฒนาและชี น าสังคมยังมีน้อย 
11. ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักวจิัย 
12. การวิจยัไม่ได้ตอบสนองการแก้ไขปญัหาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการ  
13. การพัฒนาและการจัดการงานวจิัยและนวัตกรรมยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในวงกว้างอย่างชัดเจน 
14. ฐานข้อมูลก าแพงเพชรศึกษาอยู่ระหว่างการพัฒนาและเผยแพร่ยังไม่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่หน่วยงาน

ภายนอกได้ 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดใหก้ารสนับสนุนและมอบหมายให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินโครงการ  

2. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น 
3. จังหวัดก าแพงเพชรเป็นเมืองมรดกโลกที่มีความโดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรม ทั งโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ประเพณี วิถีชวีิต และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

1. ส่วนราชการมภีารกจิหลักตามต้นสังกัด ท าใหก้ารสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาทอ้งถิ่น
กับมหาวิทยาลัยได้ไม่เต็มที่ และ สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการได้ไม่ทั่วถึง 

2. มหาวิทยาลัยวิจยั ที่มีศักยภาพการวจิัยสูงกวา่ ด าเนินงานวจิัยในประเด็นที่เป็นโจทย์ในพื นทีก่ าแพงเพชร
และตาก ท าให้โอกาสในการท าวิจัยของมหาวิทยาลัยนอ้ยลง 

3. กระแสความนยิมทางสังคมที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นลดลง 
TOW’S MATRIX 

กลยุทธ์เชงิรุก (SO) กลยุทธ์เชงิรับ (WO) 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนเพื่อเพิ่มพลังปัญญาของแผ่นดิน S3, 4, 5 / 

W14 / O3 / T3 
1. ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา W12, 13 / T2 

กลยุทธ์เชงิป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชงิแก้ไข (WT) 
ไม่มี 1. ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ S1 / W1, 2 / O1, 2 / T1 

2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น S2 / W2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 / O1, 2 
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ตารางที่ 16 : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 

SWOT Analysis 
จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. อาจารย์สาขาครุศาสตร์ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานตอนต้น จึงมีความสามารถในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีได้
ดี  

2. อาจารย์สาขาครุศาสตร์มีความรู้หลากหลายและครอบคลุมในวิชาชพีครู วิชาเอก และวิชาทัว่ไป 

1. อาจารย์มีผลงานที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย  
2. บุคลากรมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้มีน้อย  
3. อาจารย์บางส่วนขาดความสนใจและความสามารถในการท างานวิจัย  
4. บุคลากรที่บรรจุใหม่บางส่วนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยท าให้ไม่สามารถตอบสนองภารกิจของ

มหาวิทยาลัยทีห่ลากหลายได้ครบถ้วน 
5. การสอบบรรจุขา้ราชการครูของบัณฑิตมีจ านวนน้อย 
6. ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
7. การจัดบริการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลาโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต   
2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหนา้อยา่งรวดเร็วเอื อต่อการพัฒนาด้านตา่งๆ อยา่งต่อเนื่อง  
3. มีเครือข่ายการวิจัยภายนอกที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหก้ารสนับสนุนในการพัฒนางานวจิัย 
4. นักเรียนต้องการศึกษาตอ่ในสาขาวิชาชีพครูจ านวนมาก  
5. อาชีพรับราชการครูยังเป็นอาชีพที่นา่สนใจ มีเกียรติในสังคม และมีความเชื่อว่าเป็นอาชพีที่มั่นคง 
6. นโยบายของรัฐในเรื่องการสนับสนุนให้ข้าราชการครูเข้ามาพัฒนาวิชาชพีของตนเอง 

1. ภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษาที่สูงขึ น ท าให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถ ซ่ึงส่งผลต่อ
การบริหารจัดการด้านงบประมาณและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2. จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในสาขาวิชาชีพครูมีจ านวนมาก ท าให้นกัเรียนที่เก่งมีโอกาสเลือกเรียน
ใสถาบันอุดมศึกษาที่ชอบ 

3. นโยบายของรัฐในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการควบคุมมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์บางประการ
ที่ท าให้ไม่สามารถขอรับเป็นหนว่ยฝกึอบรมได้ 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชงิรุก (SO) กลยุทธ์เชงิรับ (WO) 

ไม่มี 1. สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา W7 / O6 / T3 

กลยุทธ์เชงิป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชงิแก้ไข (WO) 
ไม่มี 1. พัฒนาอาจารย์ในหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา S1, 2 / W1, 2, 3, 4 / O1, 2, 3 / T1 
2. พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High performance teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

W5, 6 / O4, 5 / T2 
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ตารางที่ 17 : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทุกหลักสูตร 

2. อาจารย์และนักศึกษามีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ท าให้นักศึกษาได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
3. มีการพัฒนาท้องถ่ินโดยการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายชุมชน และส่วน

ราชการ  
4. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และบุคลากรที่ เอื อต่อการเรียนการ

สอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
5. อาจารย์มีศักยภาพในการลงพื นที่ท างานร่วมกับชุมชน  
6. อาจารย์มีความรู้ความสามารถและพร้อมในการให้บริการวิชาการจนเป็นที่ยอมรับของท้องถ่ิน  
7. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อการ

เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ท าให้มีอัตราการก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ นอย่างรวดเร็ว ต่อเน่ืองและ
เป็นรูปธรรม 

1. นักศึกษาท่ีมีผลงานที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย 
2. การได้งานท าตรงสาขาของบัณฑิตยังอยู่ในอัตราท่ีไม่สูงมากนัก 
3. นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้มีน้อย 
4. ศักยภาพในการแข่งขันของบัณฑิตยังไม่สูงมากนัก 
5. ระบบและกลไกการแนะแนวนักศึกษาด้านการเรียน การใช้ชีวิตและการให้ความช่วยเหลือยังไม่มีประสิทธิภาพ

ท าให้มีนักศึกษาออกกลางคัน  
6. นักศึกษาบางส่วนยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย 
7. ไม่มีหลักสตูรหรือรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  (ยกเว้นสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)  
8. มหาวิทยาลัยยังไม่มีหลักสูตรในระดับตา่งๆ ที่หลากหลายพอท่ีจะตอบสนองความต้องการของสังคม  
9. ขาดระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ 
10. อาจารย์มีผลงานที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย  
11. บคุลากรมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้มีน้อย  
12. อาจารย์บางส่วนขาดความสนใจและความสามารถในการท างานวิจัย  
13. บคุลากรที่บรรจุใหม่บางส่วนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยท าให้ไม่สามารถตอบสนองภารกิจของ

มหาวิทยาลัยที่หลากหลายได้ครบถ้วน 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ชุมชนส่วนใหญ่ในพื นท่ีให้ความร่วมมือในการวิจัย  
2. มีเครือข่ายการวิจัยภายนอกท่ีสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้การสนับสนุนในการพัฒนางานวิจัย 
3. นโยบายทางการศึกษาเอื อต่อการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเปิดหลักสตูรสหวิทยาการ  
4. เทศบาลนครแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นชายแดนติดกับประเทศเมียนม่าร์ ท าให้มีโรงงานอุตสาหกรรม/

ธุรกิจ โลจิสติกส ์ฯลฯ หลากหลาย สามารถเป็นคู่ความร่วมมือหรือ พันธมิตรในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
5. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  
6. ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การสนับสนุนและมอบหมายให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความ

ร่วมมือในการด าเนินโครงการ 
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลาโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต   
8. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเอื อต่อการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  

1. ส่วนราชการมีภารกิจหลักตามต้นสังกัด ท าให้การสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาท้องถ่ินกับ
มหาวิทยาลัยได้ไม่เต็มที่ และ สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการได้ไม่ทั่วถึง 

2. การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาในพื นท่ีจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก ท าให้ผู้เรียนมีทางเลือกใน
การศึกษาต่อ 

3. ค่านิยมในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยใหญ่และมีช่ือเสียง  
4. ประชากรที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง 
5. ภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษาที่สูงขึ น ท าให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งส่งผลต่อการ

บริหารจัดการด้านงบประมาณและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรกุ (SO) กลยุทธ์เชิงรบั (WO) 

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้พัฒนาชุมชน S1 / W1 / O1, 2 
2. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างานและเสริมสร้างทักษะและจิตส านึกในการพัฒนาท้องถ่ิน 

S1, 3, 4 / O5, 6 

1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหต้รงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษ
ที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื นฐานชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมี
ความเป็นพลเมืองดี มีวินัย S2 / W2, 3, 4, 5, 6 / T2 

กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
ไม่มี 1. ปรับปรุงหลักสตูรเดิมให้ทันสมัยและพฒันาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถ่ิน 

และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ W7, 8, 9 / O3 , 4 / T3, 4 
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ S5, 6, 7 / W10, 11, 12, 13 / O2, 7, 8 / T5 
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ตารางที่ 18 : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

SWOT Analysis 
จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บริหารและบุคลากรมวีัฒนธรรมในการท างานที่เน้นความรว่มมือมุ่งเน้นคุณภาพและ ความส าเร็จตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย  

2. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นธรรมมาภิบาลและการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ และได้รบัการยอมรับในระดับชาต ิ

3. มหาวิทยาลัยมกีารพัฒนาระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพือ่ใช้ในการบริหารจัดการ และระบบมหาวิทยาลยั
อิเล็กทรอนิกส์ (E-University) 

4. มหาวิทยาลัยมีเครือขา่ยความร่วมมือกับองค์กรทั งภายในประเทศและตา่งประเทศและมีการด าเนินกิจกรรม
เพื่อพัฒนาองค์กรตามพันธกิจรว่มกันอยา่งต่อเนื่อง 

1. มหาวิทยาลัยขาดเครือข่ายความร่วมมือกับหนว่ยงานอื่นในการเพิ่มรายได้  
2. การหารายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสั นมีน้อย 
3. ขาดกลยุทธ์ด้านการตลาดของมหาวทิยาลัย  
4. การด าเนินการเพื่อให้มีเงินรายได้จากการวจิัยเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการในระดับมหาวิทยาลยั คณะ 

และโปรแกรมวิชา ยังมีน้อย  
5. ไม่มีแผนจัดการความเสี่ยงระยะยาวเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษารับเข้ามีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม  
6. ระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างรายไดข้องมหาวิทยาลยัยังไม่ชัดเจน 
7. ข้อมูลสารสนเทศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังมีน้อยเพือ่ใช้ในการวางแผน  
8. มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกในการรับฟังเสียงลูกค้าปัจจุบัน ลกูค้าอนาคต เกีย่วกบัความต้องการ ความพึง

พอใจ ไม่พึงพอใจยังไม่ชัดเจน รวมทั งช่องทางการสื่อสารกับลกูค้าทุกกลุ่มขาดความหลากหลาย 
9. นโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการน าเกณฑ์ PMQA, TQA, EdPEx หรือเกณฑ์มาตรฐาน

อาเซียน (AUN-QA)  ไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน 
10. ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจในแต่ละพันธกจิยังไม่สมบูรณ์  
11. การจัดท าฐานขอ้มูลพื นฐาน บริบทชุมชนเป้าหมายการพัฒนาและฐานขอ้มลูรายได้ ยังไม่สามารถน ามาใช้

ในการตัดสินใจได้  
12. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่รองรับการจัดการเรียนการสอน 
13. ระบบการจัดการความรู้ และการพฒันานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ยังไม่สามารถ

น าไปใช้พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
14. ระบบกลไกในการสร้างและประเมนิบุคลากรยังไม่ชัดเจน  
15. กระบวนการปลูกฝังค่านิยมหลกัของมหาวิทยาลัยไปสู่บุคคลากรทุกคนให้มพีฤติกรรมหรือทักษะตาม

ค่านิยมหลักทีก่ าหนดยังไม่ชัดเจน 
16. การบริหารและพัฒนาบุคลากรยังไม่ได้มีการก าหนดประเด็นในการพัฒนาที่สามารถน าไปตอบสนองต่อ

การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกจิของมหาวิทยาลัย 
17. การเตรียมพร้อมในการสร้างผู้บริหารในอนาคตและการประเมินผลของผู้น ายังไม่เป็นระบบ  
18. การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความทุ่มเทในการพัฒนางานและสร้างนวัตกรรม มีแรงขับไม่มากพอ 

เนื่องจากผลงานที่เกิดขึ นมาจากเฉพาะบุคลากรบางกลุ่ม  
19. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยข์องมหาวิทยาลยัยังไม่ชัดเจนที่ส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์  
20. ความร่วมมือในการด าเนินงานวิจยัแบบชุดโครงการ เพื่อแก้ปัญหาอย่างครบวงจร ยังมีน้อย ท าให้ผล

กระทบต่อการพัฒนาชุมชนยังไม่ชัดเจน 
21. ระบบ กลไก การติดตามผลลัพธ์ และผลกระทบของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะที่เกิดกับชุมชน 

และขาดกลไกการปรับปรุงเพื่อให้ผลลัพธ์และประสิทธิผลดีขึ น 
22. ระบบ กลไก การก าหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ ติดตามประเมินผลและ

น าผลการประเมินไปปรับปรุงยังไม่ชัดเจน และด าเนินการยังไม่ต่อเนื่อง  
23. ศูนย์การเรียนรู้ให้บริการแก่ชุมชนยงัไม่สามารถแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นได้ 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. การเปิดประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อการบริการวิชาการและการหา

รายได้ให้มหาวิทยาลยั  
2. ประเทศพม่าอยู่ใกล้ที่ตั งมหาวิทยาลยั ท าให้สามารถรับนักศึกษาจากประเทศพม่าได้  
3. นโยบายรัฐบาลกระจายความเจริญและการลงทุนออกมายังส่วนภูมิภาคมากขึ นรวมทั งนโยบายการกระจาย

อ านาจสู่ทอ้งถิ่น เพิ่มโอกาสให ้มหาวิทยาลัยเขา้ถึงแหล่งงบประมาณได้มากขึ น 
4. มีหน่วยงานภายนอกทั งภาครัฐและเอกชนให้ความรว่มมือเป็นเครือข่ายในการด าเนินงาน 
5. นโยบายของภาครัฐ เช่น กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธกิาร ฉบับที่ 12 นโยบายการปรบัยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภฏั ระยะ 20 ปี มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการพัฒนาองค์กรให้คุณภาพที่เป็นเลิศ  

6. หน่วยงานภายนอกมแีนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการที่สามารถเป็นตัวอยา่งและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
7. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหนา้อยา่งรวดเร็วเอื อต่อการพัฒนาด้านตา่งๆ อยา่งต่อเนื่อง 
8. ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลาโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต   
9. นโยบายรัฐบาลกระจายความเจริญและการลงทุนออกมายังส่วนภูมิภาคมากขึ นรวมทั งนโยบายการกระจาย

อ านาจสู่ทอ้งถิ่น เพิ่มโอกาสให ้มหาวิทยาลัยเขา้ถึงแหล่งงบประมาณได้มากขึ น 
10. มีหน่วยงานภายนอกใหก้ารสนับสนนุการให้บริการในระดับชาติเช่น เครือข่ายแกนหลัก (node) ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบ (TCDC) 

1. ภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษาที่สูงขึ น ท าให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถ ซ่ึงส่งผลต่อ
การบริหารจัดการด้านงบประมาณและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2. ประชากรมีจ านวนลดลงท าให้ผู้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามจี านวนลดลง 
3. กฎหมาย ระเบียบ และระบบด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อความคล่องตัวใน

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
4. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและบันเทิง มิได้มุ่งเพื่อเรียนรู้และสร้างปัญญา 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชงิรุก (SO) กลยุทธ์เชงิรับ (WO) 

1. พัฒนาองค์การให้มีระบบบรหิารจัดการที่ดี S1, 2 / W9 / O5, 6 / T3 1. พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสทิธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลยั
อิเล็กทรอนิกส์ S3 / W10, 11, 12 / O7 / T4 

กลยุทธ์เชงิป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชงิแก้ไข (WO) 
ไม่มี 1. พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่เป็นรูปธรรม W1, 2, 3, 4, 5, 6 / O1, 2, 3 / T1, 2 

2. สร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร W7, 8 / O4 
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

W13, 14, 15, 16, 17,18, 19 / O7, 8 / T1 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและตา่งประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสยัทัศน์และ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ S4 / W20, 21, 22, 23 / O4, 9, 10 
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ตารางที่ 19 : สรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563 

Key Indicator ปี 2562 ปี 2563 การเปลีย่นแปลง 
เชิงปรมิาณ    
1. จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น 

47 โครงการ 131 โครงการ จ านวนโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น เพิ่มขึ นจากปี 
2562 จ านวน 84  
โครงการ 

2. จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนาครู 

12 โครงการ 14 โครงการ จ านวนโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาครู เพิ่มขึ นจากปี 
2562 จ านวน 2 โครงการ 

3. จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

31 โครงการ 37 โครงการ จ านวนโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ น
จากป ี2562 จ านวน 6 
โครงการ 

4. จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบบรหิารจดัการ 

11 โครงการ 12 โครงการ จ านวนโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 
เพิ่มขึ นจากป ี2562 
จ านวน 1 โครงการ 

5. จ านวนหมู่บา้นที่มหาวิทยาลัยเข้า
ด าเนินโครงการ 

8 หมู่บ้าน 
1. ชุมชนต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง 
2. ชุมชนต าบลทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง 
3. ชุมชนต าบลสระแกว้ อ าเภอเมือง 
4. ชุมชนต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี 
5. ชุมชนต าบลคลองลาน อ าเภอคลองลาน 
6. ชุมชนหมู่บ้านป่าคา ต าบลโป่งน  าร้อน อ าเภอคลองลาน 
7. ชุมชนหมู่บ้านป่าคาเก่า ต าบลคีรีราษฎร ์อ าเภอพบพระ 
8. ชุมชนหมู่บ้านพุสะแก ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก 

14 หมู่บ้าน 
1. ชุมชนต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จ านวน  3 หมู่บา้น ได้แก ่

1.1 บ้านใหม่สุวรรณภูม ิ
1.2 บ้านสันติสุข 
1.3 บ้านหัวฝายเหนือ 

2. ชุมชนต าบลทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง จ านวน 1 หมูบ่้าน ได้แก ่
2.1 บ้านใหม่ศรีอุบล 

3. ชุมชนต าบลสระแกว้ อ าเภอเมือง จ านวน  3 หมู่บ้าน ได้แก ่
3.1 บ้านสระแกว้ 
3.2 บ้านหนองกรด 
3.3 บ้านถนอมทอง 

4. ชุมชนต าบลปางมะค่า อ าเภอบึงสามคัคี จ านวน  2 หมู่บา้น ได้แก ่
4.1 บ้านหนองแสง 
4.2 บ้านเขาพริกไทย 

จ านวนหมูบ่้านในปี 2563 
เพิ่มขึ นจากป ี2562 
จ านวน 6 หมู่บา้น 
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Key Indicator ปี 2562 ปี 2563 การเปลีย่นแปลง 
5. ชุมชนต าบลคลองน  าไหล อ าเภอคลองลาน จ านวน  1 หมู่บ้าน 

ได้แก่ 
5.1 บ้านสามัคคีธรรม 

6. ชุมชนหมู่บ้านป่าคา ต าบลโป่งน  าร้อน อ าเภอคลองลาน จ านวน 1 
หมู่บ้าน ได้แก ่

6.1 บ้านใหม่ชุมนุมไทร 
7. ชุมชนหมู่บ้านป่าคาเก่า ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จ านวน  2

หมู่บ้าน ได้แก ่
7.1 บ้านร่มเกล้าสหมิตร 
7.2 บ้านป่าคาเกา่ 

8. ชุมชนหมู่บ้านพุสะแก ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก จ านวน  1
หมู่บ้าน ได้แก ่

8.1 บ้านพุสะแก 
6. จ านวนโรงเรียนที่ได้รบัการพัฒนาการ
จัดการศึกษา 

82 โรงเรียน 
1. โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ  
2. โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 
3. โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 
4. โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 
5. โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 
6. โรงเรียนบ้านหนองโสน 
7. โรงเรียนบ้านป่าถัว่ 
8. โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎ์บ ารุง 
9. โรงเรียนนิยมราษฎว์ิทยา 
10. โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 
11. โรงเรียนบ้านหนองรี 
12. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 
13. โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 
14. โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 
15. โรงเรียนบ้านเกาะสะบา้ 
16. โรงเรียนบ้านหนองสะแก 
17. โรงเรียนบ้านวังทอง 
18. โรงเรียนบ้านเขาน  าเพชร 
19. โรงเรียนบ้านโนนม่วง 
20. โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 
21. โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 
22. โรงเรียนวัดพิกุลทอง 
23. โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 

130 โรงเรียน 
1. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 
2. โรงเรียนบ้านวังพลับ 
3. โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 
4. โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 
5. โรงเรียนบ้านวังแขม“สวา่งชัยวงษ์” 
6. โรงเรียนบ้านสุขส าราญ 
7. โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย ์
8. โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 
9. โรงเรียนบ้านท่าช้าง 
10. โรงเรียนวัดแสงอุทัย 
11. โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 
12. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 
13. โรงเรียนบ้านยะพอ 
14. โรงเรียนบ้านแม่พล ู
15. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 
16. โรงเรียนบ้านแม่ออกผาร ู
17. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 
18. โรงเรียนห้วยน  านกัวิทยา 
19. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 
20. โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 
21. โรงเรียนบ้านอู่หู ่
22. โรงเรียนบ้านปากวัง 
23. โรงเรียนบ้านหนองร่ม 

มีจ านวนโรงเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ น 48 
โรงเรียน โดยมีโรงเรียน
กองทุนการศึกษาจ านวน 
5 โรงเรียน ได้แก่  
- จ.ก าแพงเพชร 
ประกอบดว้ย โรงเรียน
บ้านหนองแดง โรงเรียน
บ้านสุขส าราญ โรงเรียนพิ
ไกรพิทยาคม   
- จ.ตาก ประกอบดว้ย 
โรงเรียนบ้านน  าหอม 
โรงเรียนบ้านสามหมื่น 
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Key Indicator ปี 2562 ปี 2563 การเปลีย่นแปลง 
24. โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 
25. โรงเรียนบ้านคลองแขยง 
26. โรงเรียนบ้านป่าเหียง 
27. โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 
28. โรงเรียนอนุบาลวังไทร 
29. โรงเรียนบ้านดงเย็น 
30. โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 
31. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
32. โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 
33. โรงเรียนบ้านหนองโมก 
34. โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 
35. โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 
36. โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 
37. โรงเรียนบ้านคลองขุด 
38. โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 
39. โรงเรียนบ้านบ่อทอง 
40. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 
41. โรงเรียนบ้านหัวฝาย 
42. โรงเรียนบ้านแม่ปะ 
43. โรงเรียนบ้านแม่ปะใต ้
44. โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 
45. โรงเรียนบ้านน  าดิบ 
46. โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 
47. โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 
48. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม ่
49. โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 
50. โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 
51. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 
52. โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 
53. โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 
54. โรงเรียนบ้านต้นผึ ง 
55. โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 
56. โรงเรียนบ้านน  าหอม 
57. โรงเรียนบ้านสามหมื่น 
58. โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 
59. โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 
60. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บา้นเปิงเคลิ่ง) 

24. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 
25. โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 
26. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 
27. โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 
28. โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะมว่ง 
29. โรงเรียนบ้านนาตาโพ 
30. โรงเรียนอนุบาลบ้านบอ่ไม้หว้า 
31. โรงเรียนบ้านมูเซอ 
32. โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 
33. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 
34. โรงเรียนบ้านล ามะโกรก 
35. โรงเรียนลานกระบือวิทยา 
36. โรงเรียนระหานวิทยา 
37. โรงเรียนบ้านโนนจั่น 
38. โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 
39. โรงเรียนวัชรวิทยา 
40. โรงเรียนวัดมุจรินทราม 
41. โรงเรียนขาณุวิทยา 
42. โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 
43. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
44. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
45. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
46. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
47. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 
48. โรงเรียนคลองลานวิทยา 
49. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจันดาศักดิ ์
50. โรงเรียนคลองน  าไหลใต้ 
51. โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
52. โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 
53. โรงเรียนคลองแขยงวิทยา 
54. โรงเรียนคลองมดแดง 
55. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 
56. โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 
57. โรงเรียนสหวิทยาคม 
58. โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 
59. โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม) 
60. โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 
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61. โรงเรียนบ้านวังบัว 
62. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บา้นโนนพลวง) 
63. โรงเรียนชากังราว 
64. โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น) 
65. โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 
66. โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 
67. โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 
68. โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 
69. โรงเรียนบ้านโขมงหัก 
70. โรงเรียนบ้านใหม่สุวรรณภูม ิ
71. โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 
72. โรงเรียนผินสหประชาราษฎร์พัฒนา 
73. โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม 
74. โรงเรียนเทพนคร 
75. โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บ ารุง 
76. โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 
77. โรงเรียนบ้านโพธิพ์ัฒนา 
78. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 
79. โรงเรียนบ้านหงส์ทอง 
80. โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 
81. โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 
82. โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 

61. โรงเรียนบ้านหนองกรด 
62. โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 
63. โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
64. โรงเรียนบ้านน  าดิบ 
65. โรงเรียนบ้านกระโดนเตี ย 
66. โรงเรียนบ้านวังหันน  าดึง   
67. โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
68. โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 
69. โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บ ารุง   
70. โรงเรียนบ้านชัยภูม ิ
71. โรงเรียนบ้านคลองแขยง 
72. โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 
73. โรงเรียนหนองแม่แตง 
74. โรงเรียนเทพนคร 
75. โรงเรียนวัชรวิทยา 
76. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
77. โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบา้นโละโคะ 
78. โรงเรียนพิไกรวิทยา 
79. โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก 
80. โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล 
81. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ ์
82. โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม จ.พจิิตร 
83. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 
84. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
85. โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ จ.พิจิตร 
86. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา 
87. โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
88. โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม จ.พิจิตร 
89. โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จ.ตาก 
90. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 
91. โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จ.ตาก 
92. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก 
93. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 
94. วิทยาลยัอาชวีศึกษาภกัดีพณิชยการและเทคโนโลยี 
95. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 
96. วิทยาลยัสารพัดช่างก าแพงเพชร 
97. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 
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98. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
99. โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม  
100. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 
101. โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 
102. โรงเรียนพิไกรวิทยา 
103. โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 
104. โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 
105. โรงเรียนวังไทรวิทยาคม  
106. โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
107. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 
108. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา  
109. 13) โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 
110. โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 
111. โรงเรียนลานกระบือวิทยา 
112. มัธยมพัชรกิตยิาภา2  
113. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์  
114. โรงเรียนสักงามวิทยา  
115. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 
116. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
117. โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 
118. โรงเรียนวังประจบ 
119. โรงเรียนบ้านตากวิทยาคม 
120. โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  
121. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  
122. โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม  
123. โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 
124. โรงเรียนวังเจ้า  
125.  โรงเรียนตากพิทยาคม  
126. โรงเรียนผดุงปัญญา  
127. โรงเรียนสรรพวิทยา  
128. โรงเรียนแม่สลิดหลวง  
129. โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 
130. โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 

7. จ านวนภาคีเครือข่าย 46 เครือข่าย 
1. ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร 
2. ที่ท าการปกครองจังหวัด 
3. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

69 เครือข่าย 
1. ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร 
2. ที่ท าการปกครองจังหวัด 
3. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

มีภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ น 23 
เครือข่าย 
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4. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
5. ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
6. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
7. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
8. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
9. ส านักงานเกษตรจังหวัด 
10. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 
11. ที่ท าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
12. ที่ท าการอ าเภอบึงสามัคคี 
13. ที่ท าการอ าเภอคลองลาน 
14. ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานก าแพงเพชร 
15. ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด 
16. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร 
17. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดก าแพงเพชร 
18. ส านักงานประมงจังหวัดก าแพงเพชร 
19. ส านักบริหารพื นทีอ่นุรักษ์ที่ 12 
20. สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ บ้านปา่คา 
21. สถานีพัฒนาที่ดินก าแพงเพชร 
22. หอการค้าจังหวัดก าแพงเพชร 
23. องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 
24. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ก าแพงเพชร 
25. ส านักงานชลประทานจังหวัดก าแพงเพชร 
26. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.

ก าแพงเพชร 
27. องค์การบริหารการพัฒนาพื นที่พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน จ.

สุโขทัย 
28. องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ขุนราม 
29. เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา 
30. เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 
31. องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน 
32. เทศบาลต าบลระหาน 
33. องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว จ.ตาก 
34. ส านักงานจังหวัดตาก 
35. ที่ท าการปกครองจังหวัดตาก 
36. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก 
37. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก 
38. ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดตาก 

4. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
5. ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
6. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
7. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
8. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
9. ส านักงานเกษตรจังหวัด 
10. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 
11. ที่ท าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
12. ที่ท าการอ าเภอบึงสามัคคี 
13. ที่ท าการอ าเภอคลองลาน 
14. ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานก าแพงเพชร 
15. ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด 
16. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร 
17. ส านักบริหารพื นทีอ่นุรักษ์ที่ 12 
18. สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ บ้านปา่คา 
19. สถานีพัฒนาที่ดินก าแพงเพชร 
20. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก าแพงเพชร 
21. ส านักงานชลประทานจังหวัดก าแพงเพชร 
22. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
23. องค์การบริหารการพัฒนาพื นที่พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่ง

ยั่งยืน จ.สุโขทยั 
24. องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ขุนราม 
25. เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา 
26. เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 
27. องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน 
28. เทศบาลต าบลระหาน 
29. องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว จ.ตาก 
30. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล 
31. ส านักงานจังหวัดตาก 
32. ที่ท าการปกครองจังหวัดตาก 
33. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก 
34. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก 
35. ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดตาก 
36. ส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดตาก 
37. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก 
38. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
39. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 
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39. ส านักงานพาณิชยจ์ังหวัดตาก 
40. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก 
41. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
42. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 
43. ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
44. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก 
45. องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 
46. องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 

40. ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
41. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก 
42. องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 
43. องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธ์านี 
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
53. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยุธยาหันตรา 
55. เครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเขตภาคเหนือ 
56. เครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัทั่วประเทศ 
57. เครือข่ายศูนย์พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์

ระหว่างสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และมหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ 

58. กลุ่มวิสาหกิจท่องเท่ียวชุมชนอ่างเกบ็น  าต าบลคลองน  าไหล 
59. ส านักงานเขตพื นที่มัธยมศึกษา เขต 41  
60. อุทยานประวัติศาสตร์ 
61. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลระหาน 
62. โรงพยาบาลราชวิถ ี
63. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด 
64. กลุ่มน  ามิ นต์บ้านใหมธ่งชัย ต าบลปางมะค่า 
65. บ้านปรึกมะกรูด อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
66. กลุ่มแม่บ้านพุสะแก ต.นิคมทุ่งโพธิท์ะเล จ.ก าแพงเพชร 
67. องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว จ.ก าแพงเพชร 
68. องค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า จ.ก าแพงเพชร 
69. บริษัท ปตท.สผ.สยาม จ ากัด 

8. จ านวนวิสาหกิจชมุชน/ผู้ประกอบการ
ใหม่ในพ้ืนบริการของ มรภ. ที่ประสบ

23 กลุ่ม 
 

25 กลุ่ม มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
ผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ น
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ความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้
จาก มรภ. 

 จากป ี2562 จ านวน 25 
กลุ่ม โดย ณ ปัจจุบันมี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
ผู้ประกอบการใหม่ที่
มหาวิทยาลัยได้เข้าไป
พัฒนารวมทั งสิ น 48 กลุ่ม 

9. จ านวนผลงานการวิจัยเฉพาะสาขา
วิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทัง้ใน
ระดับชาตแิละนานาชาติ หรือน าไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู
เพิ่มขึ้น 

83 ผลงาน 104 ผลงาน จ านวนผลงานวจิัยเพิ่มขึ น 
21 ผลงาน โดยเป็น
ผลงานน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตและ
พัฒนาครูเพิ่มขึ น จ านวน 
20 เร่ือง 

10. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก มรภ. 
ที่สอบบรรจุผ่านเกณฑข์องหน่วยงาน
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 
1 ป ี

ร้อยละ 8.39 
จ านวนบัณฑิตครูที่จบจาก มรภ. ที่สอบบรรจุผ่านฯ 39 คน 

จ านวนบัณฑิตครูที่จบจาก มรภ. ทั งหมด 465 คน 
(หมายเหตุ : การสอบบรรจุรอบทัว่ไปยังไม่มีการเปิดสอบ) 

ร้อยละ 41.84 
- เป็นนักศึกษาโครงการครูเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น จ านวน 70 คน  

ได้รับการบรรจุแต่งตั งเข้ารับราชการครู จ านวน 13 คน  
- การสอบคัดเลือกรอบทั่วไป มีนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกในภาค 

ก และ ข จ านวน 94 คน 
จ านวนบัณฑิตครูที่จบจาก มรภ. ทั งหมด 423 คน 

มีบัณฑิตครูที่เข้ารับการ
สอบคัดเลือกที่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั งเข้ารับ
ราชการครเูพิ่มขึ น ร้อยละ 
33.45 

11. ร้อยละครูของครูที่มปีระสบการณ์
สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 

ร้อยละ 49.34 
จ านวนครูของครูที่มีประสบการณ์สอน 48 คน 

จ านวนครูของครูทั งหมด 90 คน 

ร้อยละ 78.70 
จ านวนครูของครูที่มีวุฒิครูและมีประสบการณ์สอน 85 คน 

จ านวนครูของครูทั งหมด 108 คน  

โดยในปีงบประมาณ 
2563 มีอาจารย์ได้รับการ
พัฒนาฯ จ านวน 15 คน 
ยังคงเหลือ 23 คน ซ่ึงมี
แผนการพัฒนา
ประสบการณ์สอนใน
สถานศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2564 

12. จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้
ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 

จ านวน 19 หลักสูตร ประกอบดว้ย 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
5. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และ

กราฟิก  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562) 

จ านวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม ่
พ.ศ. 2563) 
  3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 
 

ในปีการศึกษา 2563 มี
หลักสูตรทั งสิ น 48 
หลักสูตร ซ่ึงทุกหลักสูตร
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ โดยมี
หลักสูตรที่ถึงรอบ
ระยะเวลาการปรับปรุง
เพียง 1 หลักสูตร และมี
หลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนาขึ นใหม่ 2 หลักสูตร 
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6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
16. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562) 
17. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศึกษา (4 ปี)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
18. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2562) 
19. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
 

ทั งนี  ยังมีการส่งเสริมให้
หลักสูตรจัดการเรียนการ
สอนแบบ CWIE จ านวน 
4 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรชีววิทยา 
หลักสูตรภูมิสารสนเทศ 
หลักสูตรการท่องเท่ียว
และโรงแรม และ
หลักสูตรโลจิสติกส ์

13. จ านวนผลงานของนักศึกษา/
อาจารย์ที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพรห่รอื
ได้รับรางวัลในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

จ านวนผลงานรวมทั งสิ น 460 ผลงาน ซ่ึงประกอบด้วย 
นักศึกษา 90 ผลงาน 

- คณะครุศาสตร์ จ านวน 71 ผลงาน 
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ  จ านวน 5 ผลงาน 
- คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน 1 ผลงาน 
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ  จ านวน 0 ผลงาน 
- มรภ.กพ. แม่สอด  จ านวน 13 ผลงาน 

จ านวนผลงานรวมทั งสิ น 497 ผลงาน ซ่ึงประกอบด้วย 
นักศึกษา 181 ผลงาน 

- คณะครุศาสตร์ จ านวน 112 ผลงาน 
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ  จ านวน 10 ผลงาน 
- คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน 17 ผลงาน 
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ  จ านวน 17 ผลงาน 
- คณะเทคโนฯ  จ านวน 13 ผลงาน 

จ านวนผลงานรวมทั งสิ น 
37 ผลงาน ซ่ึงมีจ านวน
ผลงานวิจัยของนักศึกษา
เพิ่มขึ น 91 เร่ือง 
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อาจารย์ 370 ผลงาน - มรภ.กพ. แม่สอด  จ านวน 12 ผลงาน 

อาจารย์ 316 ผลงาน 
14. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีที่มีระดับความสามารถดา้น
การใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน 
CEFR หรือเทยีบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืน 
ๆ 

ล าดับ ช่วงคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
C1 ระดับ 945-990 - - 
B2 ระดับ 785-940 1 0.07 
B1 ระดับ 550-780 6 0.43 
A2 ระดับ 225-545 826 58.54 
A1 ระดับ 120-220 578 40.96 

รวม 1,411  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด 5,982 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ 
1,411 คน คิดเป็นร้อยละ 23.59 

ล าดับ ช่วงคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
C2 ระดับ 785-990   
C1 ระดับ 605-780 20 22.12 
B2 ระดับ 405-600 109 

B1 ป.ตร ี ระดับ 380-400 36 
B1 ระดับ 255-375 317 42.49 
A2 ระดับ 110-250 264 35.39 
A1 ระดับ 0-110   

รวม 746  
สรุปผลการสอบประจ าปีงบประมาณ 2563 ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีท่ีมีระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน 
CEFR (B1) จ านวน 165 คน จ านวนนักศึกษาเข้าสอบทั งหมด จ านวน 
746 คน คิดเป็นร้อยละ 22.12 

สรุปผลการสอบประจ าปี
งบประมาณ 2563 ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีระดับความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
CEFR (B1) จ านวน 165 
คน จากจ านวนนกัศึกษา
เข้าสอบทั งหมด จ านวน 
746 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.12 เนื่องจากระดับการ
ประเมินการสอบผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดในระดับ 
B1 ช่วงคะแนน 380 
คะแนนขึ นไป จึงส่งผลให้
จ านวนร้อยละของ
นักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์
ลดลง 

15. จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ
ในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ 
มรภ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

13 ฐานข้อมูล 
1.ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน 
2.ฐานข้อมูล Thai Digital collection 
3.ฐานข้อมูลภาษาอังกฤษ โปรแกรม Sdpeexx เพื่อการเรียนการสอนและ

การให้บริการ 
4.ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (KPRU 

MIS) 
5.ฐานข้อมูลจองห้องออนไลน ์
6.ฐานข้อมูลวิจัยเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น 
7.ฐานข้อมูลการส ารวจการรับบรกิารวิชาการ 
8.ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2ebook 
9.ฐานข้อมูล E-Book มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
10.ฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULib 
11.ฐานข้อมูลก าแพงเพชรศึกษา 
12.ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
13.ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ 

19 ฐานข้อมูล 
ด้านการวจิัย 

1. ระบบสืบค้นงานวิจยั เข้าถึงโดย
http://research2017.kpru.ac.th/sre/pages/index.php 

2.ฐานข้อมูลนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ เขา้ถึงโดย 
http://research2017.kpru.ac.th/innovation/ 

3. ฐานข้อมูลบริหารงานวจิัย เข้าถึงโดย 
https://research.kpru.ac.th/research_new/ 

4.ฐานข้อมูลบทความ  https://research.kpru.ac.th/sac/ 
5.ระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เข้าถึงโดย 

https://research.kpru.ac.th/proposal2/ 
6.ระบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ เข้าถึงโดย 

https://research.kpru.ac.th/research2/pages/Faculty_show.ph
p 

7.ระบบรายงานการจดลิขสิทธิ์ เขา้ถึงโดย 
https://research.kpru.ac.th/copyright/pages/index.php 

8.ระบบฐานข้อมูลสภาพปัญหา เข้าถึงโดย 

ฐานข้อมูลของปี 2563  
เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนา
เพื่อรองรับการบริหาร
จัดการในการตัดสินใจตาม
พันธกิจหลักของ 
มหาวิทยาลัย และเพือ่การ
พัฒนาท้องถิ่น โดยมี
ฐานข้อมูลใหม่เพิ่มขึ น 6 
ฐานข้อมูล ซ่ึงเน้นการ
พัฒนาฐานข้อมูลงานวจิัย
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

http://research2017.kpru.ac.th/sre/pages/index.php
http://research2017.kpru.ac.th/innovation/
https://research.kpru.ac.th/research_new/
https://research.kpru.ac.th/sac/
https://research.kpru.ac.th/proposal2/
https://research.kpru.ac.th/research2/pages/Faculty_show.php
https://research.kpru.ac.th/research2/pages/Faculty_show.php
https://research.kpru.ac.th/copyright/pages/index.php
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https://research.kpru.ac.th/mapresearch/ 

9.ฐานข้อมูลงานวิจัยเพือ่ท้องถิ่น เข้าถึงโดย 
https://research.kpru.ac.th/localresearch/index.php 

10. ระบบเพิ่มความต้องการของชุมชน เข้าถึงโดย 
http://research.kpru.ac.th/communityneeds/index.php 
ด้านการบริการวิชาการ 

11. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ เข้าถึงโดย
https://asl.kpru.ac.th/main/ap/e-olrs/ 

12.ระบบรายงานความก้าวหน้าการบรกิารวิชาการ เขา้ถึงโดย  
https://asl.kpru.ac.th/E-ASPR/Login.php 

13.ระบบบริหารจัดการสินค้าฯ เขา้ถึงโดย 
https://kprulib.kpru.ac.th/ap-pos/ 

14.ระบบแจ้งความต้องการรับบริการฯ เข้าถึงโดย 
https://form.jotform.me/62811858311455 

15.ระบบส ารวจความพึงพอใจการใช้ห้องประชุม เข้าถึงโดย 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM4ZQvH9VyZz
xlxXuYrMGc3bIJ72Sn-1gp2_RJCRQWcznHUA/viewform 

16.ระบบส ารวจการรับบริการวิชาการ  เข้าถึงโดย 
https://docs.google.com/forms/d/e/  
1FAIpQLScl6KfEYDY6ctdmqSH7Zr6WtcVDZTG8tlq8zLe4Oh7bc
sNqSw/viewform 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

17.ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก  เขา้ถึงโดย 
https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/ 

18.ระบบสมัครสอบนักธรรมชั นตรี ระดับอุดมศึกษา เขา้ถึงโดย  
https://thamma.kpru.ac.th/ 

19.ระบบสมาชิก To Be Number 1 เข้าถึงโดย  
https://2b1.kpru.ac.th/ 

16. อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและ
องค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่อจ านวนผลงานดงักล่าวที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรม 

1 : 1 
(34 : 34) 

1 : 1 
(21 : 21) 

(แบ่งเป็น ลิขสิทธิ์ 14 ผลงาน และอนุสทิธิบัตร 7 ผลงาน) 

ในปีงบประมาณ 2563
สามารถจดอนุสิทธิบัตรได้
เพิ่มขึ น 7 เร่ือง (ใน
ปีงบประมาณ 2562 ไม่มี
การยื่นจดอนุสิทธิบัตร)  

17. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 

จ านวนทั งสิ น 1,776 คน แบ่งเป็น 
1.  จิตอาสาตามโครงการราชภัฏอาสาท าความดีเพื่อแผ่นดิน จ านวน 

1,609 คน (เพิ่มจากปี 2561 จ านวน 712 คน) 

จ านวนทั งสิ น 2,251 คน แบ่งเป็น 
1. จิตอาสาตามโครงการราชภฏัอาสาท าความดีเพื่อแผ่นดิน จ านวน 

2,034 คน (เพิ่มจากปี 2562 จ านวน 425 คน) 

มีจ านวนจิตอาสาเพิ่มขึ น
ทั ง 2 โครงการ จ านวน 
475 คน 

 

https://research.kpru.ac.th/mapresearch/
https://research.kpru.ac.th/localresearch/index.php
http://research.kpru.ac.th/communityneeds/index.php
https://asl.kpru.ac.th/main/ap/e-olrs/
https://asl.kpru.ac.th/E-ASPR/Login.php
https://kprulib.kpru.ac.th/ap-pos/
https://form.jotform.me/62811858311455
https://docs.google.com/forms/d/e/%20%201FAIpQLScl6KfEYDY6ctdmqSH7Zr6WtcVDZTG8tlq8zLe4Oh7bcsNqSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/%20%201FAIpQLScl6KfEYDY6ctdmqSH7Zr6WtcVDZTG8tlq8zLe4Oh7bcsNqSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/%20%201FAIpQLScl6KfEYDY6ctdmqSH7Zr6WtcVDZTG8tlq8zLe4Oh7bcsNqSw/viewform
https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/
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2. จิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน จ านวน 167 คน 

(มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการประสานกับจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์รับสมัครจิต
อาสาพระราชทาน ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 ซ่ึงจะมีจ านวนนักศึกษา
และบุคลากรสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานเพิ่มขึ น ประมาณ 3,000 คน ) 

2. จิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน จ านวน 217 คน ซ่ึง 
(เพิ่มจากป ี2562 จ านวน 50 คน) ซ่ึงมหาวิทยาลัย ยังคงมีโครงการรับ
สมัครและเพิ่มจ านวนบุคลากรจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง  

18. จ านวนโครงการจิตอาสาของ
มหาวิทยาลัย 

10 โครงการ 14 โครงการ 
1. โครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร  

(เราท าความดีด้วยหัวใจ) 
2. โครงการจิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดี ศรีสุนทรมหาวชิรลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

3. โครงการอาสาร่วมใจมหาวิทยาลยัน่าอยู่ ทกุวันพธุของสัปดาห์ 
4. พัฒนาท าความสะอาดพื นที่ในมหาวทิยาลัยเพือ่เตรียมรับเสด็จ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 23 
มกราคม 256 

 5. ร่วมกันพัฒนาพื นที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร
บริเวณพื นที่โดยรอบเพื่อเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราช
กัญญา สิรวิัฒนาพรรณวดีและเนื่องในวนักองทัพไทยวันที ่18 มกราคม 
2563  

6. ร่วมกันท าแนวกันไฟราชภัฎจิตอาสารักป่ารักษ์โลก ณ บริเวณ
น  าตกคลองน  าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร วันที ่8 มีนาคม 
2563 

7. กิจกรรมจิตอาสาร่วมต้านไวรัสโควิด 19 ร่วม แจกแอลกอฮอล์เจล 
ให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดก าแพงเพชรหน้าบริเวณตลาดไนท์บลาซ่า 
และบริเวณหัวการค้าจังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 12 มีนาคม 2563  

8. พิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 
วปร.”เราท าความดีด้วยหวัใจ” วันที่ 11 มีนาคม 2563  

9. กิจกรรมช่วยเหลือและจัดสถานที่เทศมหาชาติเวสสันดรชาดก 13 
กัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว ทกุวัน
อาทิตย์ชว่งเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดพระบรมธาตุนครชุมพระอาราม
หลวง  

10. กิจกรรมราชภฏัจิตอาสาเราท าความดีด้วยหวัใจ ท ากิจกรรมท า
ความสะอาดสถานที่ต่างๆประกอบไปดว้ย วัดพระบรมธาตุนครชุม ตลาด
ย้อนยุคนครชุม วัดวังยางและบริเวณในพื นที่มหาวิทยาลยัวันที ่27 
สิงหาคม 2563 

11. กิจกรรมท าความสะอาดคูครอง เกบ็ขยะในแหล่งน  ารอบรอบ
มหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชรวันที่ 27 กรกฎาคม 2563  

มีโครงการจิตอาสาเพิ่มขึ น 
4 โครงการ โดยเน้นการ
กิจกรรมจิตอาสาด้านการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ชุมชน และท าความดีด้วย
หัวใจเพื่อสืบสานพระ
ปณิธาน 
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12. กิจกรรมโครงการราชภฎัร่วมจิต บรจิาคโลหิตต่อชีวิตเพือ่นมนุษย์

วันพุธที ่5 สิงหาคม 2563 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฎก าแพงเพชร  

13. กิจกรรมท าความสะอาดสนามฟุตบอลปรับปรุงสนามและรอบ
รอบมหาวิทยาลยัวันที ่11 สิงหาคม 2563  

14. โครงการราชภัฎจิตอาสา ”เติมฝัน แต้มสี ท าความดีดว้ยหัวใจ”
ครั งที่ 6 กิจกรรมพัฒนาและภาษโีรงเรียนสนามเด็กเล่นให้กับน้องๆ
นักเรียน วันที ่25 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
จังหวัดก าแพงเพชร 
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ตารางที่ 20 : กระบวนการท างานของมหาวิทยาลัยที่ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563 บรรลุผล 

กระบวนการท างาน ปี 2562 ปี 2563 การเปลีย่นแปลง 
กระบวนการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ
จังหวัดและส่วนราชการที่เกีย่วข้องเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่
มีรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ นได้แก ่

1. มีการจัดประชุมร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายก่อนเริ่ม
ด าเนินการโครงการ รวมทั งมีการประชมุเพื่อติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ รวมทั งสิ น 3 ครั ง นอกจากนี ยังมีการลงนามบันทึกตกลก
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่เป้าหมายเพือ่ให้การ
ด าเนินงานมีความชัดเจนและเกิดผลเปน็รูปธรรมมากขึ น 

2.  มหาวิทยาลยัมีนโยบายในการด าเนนิการเพิ่มเติมจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้ทกุคณะที่รับผิดชอบพื นที่เป้าหมาย ให้ความส าคัญ
กับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ นต่อชุมชน โดยให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบด าเนินการดังนี  

2.1) มีการศึกษาความต้องการหรือมกีารระบุปัญหาของชุมชนที่
ต้องการแก้ไขให้ชัดเจน และให้ผู้น าและเครือข่ายชุมชนเป็นกลไกหลักในการ
ร่วมวางแผน รว่มด าเนินการและร่วมติดตามประเมินผล 

2.2) ต้องเก็บข้อมูลชุมชนและข้อมูลสว่นบุคคลของประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ นก่อนและหลังด าเนินการโครงการ
พัฒนา 

2.3) ต้องระบุองค์ความรู้ที่ใช้ในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน 
โดยน าองค์ความรู้ ผลงานวิจยันวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่น าไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบท 

2.4) ให้มีการด าเนินการในลักษณะการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน เช่น ระดับคณะ ควรมีแนวทางให้ทุกหลักสูตรได้เข้ามามีส่วนรว่ม
ในการด าเนินการ ทั งนี หากมีความจ าเปน็ที่ต้องจะต้องบูรณาการข้ามศาสตร์
ของคณะอื่นด้วย ให้คณะประสานการท างานในลักษณะภาคีเครือข่าย
ระหว่างคณะ โดยคณะเจ้าของพื นที่เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการด าเนิน
โครงการ หรืออาจด าเนินการในลักษณะการสมทบงบประมาณร่วมกัน 
(matching fund) ก็ได้ 
2.5) ในการวางแผนด าเนินงานโครงการ และการปฏิบัติงานตามโครงการ
จะต้องมีการบูรณาการการท างานกับหน่วยงานทั งภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องอยา่งเป็นรูปธรรม 

มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ร่วมกับจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมีลกัษณะการ
ท างานที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี  

1. ทุกพื นที่จะเป็นพื นที่ตอ่เนื่องท าให้การท างานมีลักษณะการ
ประสานประโยชน์มากขึ น มีการวางแผนร่วมกันและน าแผนงาน/
โครงการบรรจุในแผนของท้องถิ่น ท าใหท้ิศทางการพัฒนาพื นที่มีพลัง
มากขึ น มกีารปฏิบัติงานโครงการร่วมกนั รวมถึงมีการติดตามผลร่วมกัน
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 
ต่อไป 

2.  มหาวิทยาลยัยังคงนโยบายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น โดยมจีุดเน้นเพิ่มเติมจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้แก่ 

2.1 ในการด าเนินการโครงการเพื่อชี น า แก้ปัญหา หรือพัฒนา
ชุมชนเป้าหมาย ควรใช้กระบวนการหรอืระเบียบวธิีการวิจยั หรือ
แนวทางการสร้างและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิดการด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ และเกิด “ชุมชนนวัตกรรม” ตามเป้าหมายของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 

2.2 ส าหรับศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อปฏบิตัิภารกิจดา้นการพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอันจะน าไปสู่การ
พัฒนาพื นที่หรือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

- ผลการวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ นสามารถน าไปใช้ในการ
สร้างองค์ความรู้ในทางวิชาการและ/หรอื น าไปใช้ในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม รวมถึงการน าไปใช้ในการปรับ
ระบบและกลไกในการแก้ไขปัญหาหรอืไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชน
เป้าหมาย หรือสถานศึกษาเปา้หมายได้อย่างเป็นรูปธรรม  

- ผลจากการถา่ยทอด/ให้บริการวิชาการน าไปสู่การสร้างงาน
สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนเป้าหมาย หรือน าไปสู่การพัฒนาการเรียน
การสอนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ นของนกัเรียนในสถานศึกษาเปา้หมาย  

- ชุมชนเป้าหมายหรือสถานศึกษาเป้าหมายมีการขยายผล
การด าเนินงานไปสู่ชุมชนอื่นหรือสถานศึกษาอื่น หรือสร้างเครือข่ายการ
ด าเนินงานที่เห็นผลชัดเจน อันเป็นผลมาจากการได้รับการบรกิาร
วิชาการของศูนย์   

- ศูนย์ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ หรือผลงานของ
ศูนย์ได้รับรางวัล หรือชุมชนเป้าหมายได้รับรางวัล หรือสถานศึกษา

1. เน้นการประสาน
ประโยชน์กบัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื นที่ทุกขั นตอนการ
ด าเนินงานโครงการ 

2. มุ่งเน้นแนวทางการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิด
การด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
อย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิด 
“ชุมชนนวัตกรรม” 

3. ให้ความส าคัญกับ
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอันจะ
น าไปสู่การพัฒนาพื นทีห่รือ
กลุ่มเป้าหมายที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ น รวมถึงการ
พัฒนาทุกมิติทั งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา 
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กระบวนการท างาน ปี 2562 ปี 2563 การเปลีย่นแปลง 
เป้าหมายประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน โดยสถานศึกษาพิจารณา
จากผลการพัฒนาด้านการเรียนการสอน หรือพัฒนาดา้นการวิจัยและ
พัฒนาด้านนวัตกรรม หรือการได้รับรางวัลของสถานศึกษา ครูหรือ
นักเรียนจากการแข่งขันในระดับชาติ หรือมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ.) ที่ดีขึ น หรือมีผลการทดสอบ NT  หรือ O-
NET ดีขึ นเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา 

กระบวนการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 

มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอยีด ดังนี  

การผลิตครู 
1. นักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ที่จะส าเร็จการศึกษาไป 

เป็นครูผู้สอนในอนาคตจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการวางพื นฐานที่ดี
ให้กับนักเรียนในอนาคต แต่ในปัจจบุันทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ครูส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับปานกลาง จ าเป็นต้องพัฒนาอีกมาก จึงจะช่วยให้มี
ศักยภาพที่จะเป็นทกัษะที่ติดตัวไปจนส าเร็จการศึกษา ดังนั นจึงต้องมีการ
วางรากฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหก้ับนักศึกษากลุ่มนี  
เพื่อให้สามารถพัฒนาพื นฐานภาษาอังกฤษจนเป็นทักษะที่ติดตัวและสามารถ
น าไปจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนั น
จึงมีโครงการพัฒนาความรู้ ทกัษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาครูในมหาวิทยาลยัราชภัฏขึ น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาครูสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคต เปา้หมายของ
โครงการ ประกอบด้วยนกัศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 13 
หลักสูตร ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย การ
ประถมศึกษา ดนตรีศึกษา เคมี และคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปริญญา) 

2. นอกเหนือจากการพัฒนาด้านทกัษะภาษาอังกฤษใหแ้ก่นักศึกษาครูแล้ว 
ยังเล็งเห็นว่า ทักษะอื่น ๆ มีความจ าเปน็ที่จะช่วยพัฒนาให้นกัศึกษาครูเป็น
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ พร้อมสู่การแข่งขันในอนาคต ได้แก่ 1) การพัฒนา
นักศึกษาครูเรียนรู้กับครูพี่เลี ยง เป้าหมายเพื่อต้องการให้นกัศึกษาได้เรียนรู้
จากผู้มีประสบการณ์จริงจากครูพี่เลี ยงของโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
โดยกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการพัฒนาได้แก่ นักศึกษาครูชั นปีที่ 4 ทีก่ าลังจะออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2) พัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา 
ที่บูรณาการความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาโดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวมทั งการพัฒนา กระบวนการหรอืผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิต  

   มหาวิทยาลยัด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับ
สมรรถนะนักศึกษาครู สมรรถนะครูของครู และยกระดับโรงเรียนใน
พื นที่เป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอยีด ดังนี  

การผลิตครู 
1. นักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ที่จะส าเร็จ

การศึกษาไป เป็นครูผู้สอนในอนาคตจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากใน
การวางพื นฐานที่ดีใหก้ับนักเรียนในอนาคต แต่ในปัจจุบันทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูส่วนใหญย่งัอยู่ในระดับปานกลาง 
จ าเป็นต้องพัฒนาอกีมาก จึงจะชว่ยให้มศัีกยภาพที่จะเป็นทกัษะที่ติดตัว
ไปจนส าเร็จการศึกษา ดังนั นจึงต้องมีการวางรากฐานการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษให้กบันักศึกษากลุม่นี  เพื่อให้สามารถพัฒนา
พื นฐานภาษาอังกฤษจนเป็นทักษะที่ติดตัวและสามารถน าไปจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนั นจึงมีโครงการ
พัฒนาความรู้ ทกัษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา
ครูในมหาวิทยาลยัราชภฏัขึ น โดยมุ่งหวงัให้นักศึกษาครูสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคต เปา้หมาย
ของโครงการ ประกอบด้วยนักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 
13 หลักสูตร ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย 
การประถมศึกษา ดนตรีศึกษา เคมี และคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 2 
ปริญญา) 

2. นอกเหนือจากการพัฒนาด้านทกัษะภาษาอังกฤษใหแ้ก่นักศึกษา
ครูแล้ว ยังเล็งเห็นว่า ทกัษะอื่น ๆ มีความจ าเป็นที่จะชว่ยพัฒนาให้
นักศึกษาครูเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ พรอ้มสู่การแข่งขันในอนาคต ได้แก่ 
1) การยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครู โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้
นักศึกษาได้มีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็น และมีความพร้อมต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 2) พัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา ที่บูรณาการความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาโดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

1. เน้นการพัฒนาสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับนกัศึกษาครูให้
หลากหลายมากขึ น จากเดิมเน้น
ที่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงมีการ
เพิ่มทักษะและความรู้
ความสามารถทีจ่ะช่วยให้
นักศึกษาครูมีประสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ น 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนา
ประสบการณ์การสอนใน
สถานศึกษาขั นพื นฐาน เพื่อให้
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์
นั นแก่นักศึกษาได้ 
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3. ด้วยอัตราการแข่งขันในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการแข่งขันเพื่อการ

สอบเข้ารับราชการครูมีแนวโน้มที่จะสูงขึ น จึงเล็งเห็นความส าคัญของการ
เตรียมความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการสอบแข่งขันให้แก่นักศึกษา เพราะการบรรจุ
แต่งตั งเข้ารับราชการครูได้นั น ถือเป็นผลลัพธ์ที่ส าคัญของการผลิตนักศึกษา
ครู ดังนั น จึงมีโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับราชการ
ครู เป้าหมายคือนกัศึกษาครูชั นปีที ่5 โดยมีจัดหาวิทยากรที่มีประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการสอบให้แก่นกัศึกษาครู โดยมุง่หวังให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้นี ไป
ใช้เพื่อการเตรียมตัวสอบบรรจุ 

4. นอกเหนือจากการพัฒนานกัศึกษาครแูล้ว การพัฒนาอาจารย์ก็เป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่งเพื่อใหอ้าจารย์สามารถถา่ยทอดความรู้ และประสบการณ์ต่าง 
ๆ ทั งในและนอกชั นเรียนให้แก่นักศึกษา ดังนั น จึงมีการส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรคณะครุศาสตร์ โดยส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาดา้นทักษะที่
จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี ยังมีการพัฒนางานวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนสาขาต่าง ๆ โดยส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนางานวิจยั
ตามศาสตร์สาขาโดยร่วมกับนกัศึกษา นอกเหนือจากการที่อาจารยจ์ะได้
พัฒนาตนเองด้านทักษะการวจิัยแลว้ นกัศึกษายังได้น าความรู้ในชั นเรียนมา
ทดลองท าวิจัยจริง อีกดว้ย  

การพัฒนาครู เนื่องจากปัญหาของสถานศึกษาขนาดเล็กคือการขาดแคลน
ครู ครูผู้สอนไม่ครบตามจ านวนชั นเรียน ท าให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาที่
เหมาะสมและทัว่ถึง และการใช้กระบวนการ PLC นั น เป็นกระบวนการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มคนหลายๆ กลุ่ม 
เช่น  ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักวิชาการการศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา
ภายนอก เพือ่พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงต้องอาศัยความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตรมีวิสัยทัศน ์คุณค่า เป้าหมาย และภารกจิร่วมกัน โดยท างาน
ร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน
สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลีย่นแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญและ
ความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ และเล็งเห็น
แล้ววา่การให้นกัศึกษาครูเข้ามามีส่วนรว่มในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
นั น นอกจากครูจะได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนเองแล้ว 
นักศึกษายังได้ฝึกการปฏิบัติงานจริงอีกด้วย โดยกลุ่มเปา้หมายของโครงการ 
ประกอบดว้ย โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 20 โรงเรียน ในเขตพื นที่
ก าแพงเพชร และตาก 

จริง รวมทั งการพัฒนา กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิต  

3. ด้วยอัตราการแข่งขันในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการแข่งขันเพื่อ
การสอบเข้ารับราชการครูมีแนวโน้มที่จะสูงขึ น จึงเล็งเห็นความส าคัญ
ของการเตรียมความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการสอบแข่งขันให้แก่นักศึกษา 
เพราะการบรรจุแต่งตั งเข้ารับราชการครูได้นั น ถือเป็นผลลัพธ์ที่ส าคัญ
ของการผลิตนักศึกษาครู ดังนั น จึงมีโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
สอบบรรจุเข้ารับราชการครู เป้าหมายคือนักศึกษาครูชั นปีที่ 5 โดยมี
จัดหาวิทยากรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้
ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการสอบให้แก่นักศึกษาครู 
โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้นี ไปใช้เพื่อการเตรียมตัวสอบบรรจุ 

4. นอกเหนือจากการพัฒนานกัศึกษาครแูล้ว การพัฒนาอาจารย์
ผู้สอน ก็นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่จะช่วยพัฒนานกัศึกษาครูให้มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจุบัน มีอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาชีพครูจ านวนไม่
น้อยที่ไม่มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาขั นพื นฐาน ท าให้ไม่
สามารถถ่ายทอดทักษะทางวิชาชีพครูทีจ่ าเป็นส าหรับนกัศึกษาได้ ดังนั น 
การพัฒนาครูของครูสู่มืออาชีพ จะชว่ยให้อาจารย์ได้รับการพัฒนา และ
สามารถลงไปเจอกับสถานการณ์ในโรงเรียนจริง ซ่ึงจะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อ
การน าความรู้และประสบการณ์นั นมาถา่ยทอดให้นกัศึกษา 
     การพัฒนาคร ูเนื่องจากปัญหาของสถานศึกษาขนาดเล็กคือการขาด
แคลนครู ครูผู้สอนไม่ครบตามจ านวนชั นเรียน ท าให้ผู้เรียนไม่ได้รับการ
พัฒนาที่เหมาะสมและทั่วถึง และการใช้กระบวนการ PLC นั น เป็น
กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนทีต่้องอาศัยความรว่มมือจากกลุ่ม
คนหลายๆ กลุ่ม เช่น  ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู นักวิชาการการศึกษา หรือ
หน่วยงานการศึกษาภายนอก เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงต้อง
อาศัยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรมีวสิัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และ
ภารกิจรว่มกัน โดยท างานร่วมกันแบบทมีเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกัน 
และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จ
หรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการท างาน
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ และเล็งเห็นแล้วว่าการให้
นักศึกษาครูเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษานั น 
นอกจากครูจะได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนเองแล้ว 
นักศึกษายังได้ฝึกการปฏิบัติงานจริงอีกด้วย โดยกลุ่มเปา้หมายของ
โครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 20 โรงเรียน ในเขต
พื นที่ก าแพงเพชร และตาก 
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กระบวนการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซ่ึงได้แก่ 

1. จากการที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้หลักสูตรของทุกคณะท าการปรับปรุง
การเรียนการสอนโดยให้มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Work Integrated Learning : WIL) คณะละ 4 รายวิชา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ซ่ึงจ านวนรายวิชาและหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ยัง
มีจ านวนน้อยต่อหลักสูตร เพราะฉะนั นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ในรายวิชา โดยให้แต่ละคณะจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของคณะในรูปแบบ WIL ในรายวิชา จ านวน 6 คณะ มี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง/พัฒนา หรือออกแบบวิธีในการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรให้อยู่ในรูปแบบ WIL ในรายวิชาเพิ่มขึ นอีก คณะ
ละไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา รวมถึงโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-Curve ที่เป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้หลักสูตรมีการบริหารจัดการ
รวมถึงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ WIL ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะ
วิทยาการจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด และก าหนด
ตัวชี วัดให้แต่ละหลักสูตรมีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่าง
น้อย 4 สถานประกอบการต่อหลักสูตร เพื่อที่จะร่วมกันจัดการเรียนการสอน
ระหว่างหลักสูตรกับสถานประกอบการในรายวิชาของหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
50 ของรายวิชาในหลักสูตรทั งหมด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเพิ่มอีก 
1 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

2. มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมและสนับสนุนที่จะให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงทุกหลักสูตรจะต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามตัวชี วัดของโครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. นอกจากการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะอาชีพในสาขาวิชาที่ตนเอง
ศึกษาแล้ว  มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์
การเป็นผู้ประกอบการ โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้ด าเนินโครงการที่จะให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ในสาขาวิชาไป
ด าเนินการประกอบธุรกิจ ซ่ึงได้แก่ โครงการสร้างความตระหนักในการเป็น

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ยังคงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บัณฑิต โดยด าเนินโครงการต่อเนื่อง 
ได้แก่ การส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ปฏิบัติงานจริง และเสริมสร้างทักษะและจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์
การเป็นผู้ประกอบการ  

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแนวโน้มของจ านวนนักเรียนทีจ่ะเข้า
ศึกษาระดับอุดมศึกษามีจ านวนลดลง ประกอบกบัสถานการณ์ของ
มหาวิทยาลัยสว่นใหญ่มีอัตราการรับนักศึกษาลดลง มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชรจึงมีความตระหนักในการวางแผนก าหนดนโยบายการ
ประชาสัมพันธ์รับนกัศึกษาเชิงรุก และสภามหาวิทยาลัยได้ประกาศ
นโยบายวิชาการและวจิัย ประกาศ ณ วนัที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ที่
เกี่ยวขอ้งกับการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษา โดยมแีนวทางให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุง/จัดท าหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ โดยมแีนวทางที่
ส าคัญดังนี  

1)  ให้มีการควบรวมหลักสูตร/การใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในคณะ
หรือต่างคณะ 

2)  ให้ด าเนินการจัดหลักสูตรระยะสั น โดยเร่งรัดการออกข้อบังคับ
และการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต ระดับอุดมศึกษา เพือ่การ
เช่ือมโยงทั งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตาม
อัธยาศัย เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3)  การเพิ่มมูลค่าของหลกัสูตรที่เปิดสอน โดยก าหนดให้ทกุ
หลักสูตรใช้ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย ์เทคโนโลยี เครื่องมือ
อุปกรณ์ทีมีอยู่เพื่อสรา้งนวัตกรรม ผลิตผล ผลิตภัณฑ์  ไปสู่การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

4)  ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ต้องเป็นหลกัสูตรเชิงบูรณาการ 
บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็น 
ผลการศึกษา/วิเคราะห์เบื องต้น และความต้องการของสังคมพร้อม
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่เพิ่มอัตราก าลัง 

5)  การปิดหลกัสูตร/การงดเปิดสอนหลักสตูร ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  หรอืไม่ตอบสนองความสนใจของผู้เรียนหรือตลาด
งาน  มีจ านวนนักศึกษาน้อยต่อเนื่อง 3 ปี หรือหลกัสูตรที่มีจ านวน
ผู้รายงานตัวเข้าศึกษาไม่ถึง 10 คน ในปกีารศึกษาใด ใหห้ลักสูตรนั นงด
การเปิดสอนในปีการศึกษานั น 

ปรับรูปแบบการบริหารหลกัสูตร
และการจัดการศึกษา ตาม
นโยบายวิชาการและวจิัยของ
สภามหาวิทยาลัย ฉบับประกาศ 
ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.
2563  โดยมีการวางแผน
ปรับปรุง และจัดท าหลักสูตรที่มี
ความสอดคล้องกับความตอ้งการ
ของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศ  
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กระบวนการท างาน ปี 2562 ปี 2563 การเปลีย่นแปลง 
ผู้ประกอบการในสถาบันการศึกษา กิจกรรมให้ค าปรึกษาอาจารย์และนักศึกษา
เรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ผลิตภัณฑ์ชาจากเกสรกล้วยไข่พันธุ์ก าแพงเพชร  โครงการสร้างความตระหนักใน
การเป็นผู้ประกอบการในสถาบันการศึกษากิจกรรมให้ค าปรึกษานักศึกษา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ในเรื่องการท าฉลากสินค้าที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบฉลากสินค้า  โครงการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการใน
สถาบันการศึกษากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวคิดในการท าธุรกิจยุค
ใหม่  โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษากิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ
นักศึกษาในระดับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Company)  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
Startup” Idea to Startup 2019  โครงการ GSB Innovation Club กิจกรรม 
Smart Start Idea by GSB Startup  โครงการชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวางรูปแบบธุรกิจโดยใช้เครื่องมือ Business 
Model Canvas  ซ่ึงโครงการดังกล่าวจะบ่มเพาะให้นักศึกษาสามารถเป็น
ผู้ประกอบการในอนาคตได้ 

6) ให้มีการศึกษาและวจิัยการออกกลางคันของนักศึกษาย้อนหลัง 5 
ปี จ าแนกเป็นรายคณะและรายหลักสูตร และก าหนดให้แต่ละหลกัสูตรมี
อัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนนักศึกษาทั ง
หลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา หากมอีัตราการออกกลางคันเกินร้อยละ 
10 ให้คณะและหลักสูตรร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์เร่งด่วนเพื่อการลด
การออกกลางคัน 

7)  ส่งเสริม สนับสนุน ก าหนดให้อาจารย์ท าวิจยัและผลงานทาง
วิชาการ ที่เน้นการสร้างนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น ๆ 
และผลงานรับใช้สังคม ที่มีผลน าไปสู่การพัฒนางานและการพัฒนา
ท้องถิ่น  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. การ
สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลยั เพื่อให้ผู้ปกครองและ
นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ 

กระบวนการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลยัตามหลกัธรรมาภบิาลอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ประเด็นที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น ดังนี  

1. เพิ่มการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายกับส่วนราชการระดับ
จังหวัดและส่วนทอ้งถิ่นอยา่งใกล้ชิด เพือ่ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
ตั งแต่การวางแผน การร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรร่วมกันและเกิดผลการด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังจะเห็นว่ามหาวิทยาลยัมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก 12 เครือข่าย เป็น 46 เครือข่าย  

2. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารจัดการ จาก 9 ฐาน เป็น 13 ฐาน 
เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ น  

3. ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการอย่างธรรมาภิบาล โดย
มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานที่เพิ่มขึ น รายละเอยีดจากข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี วัดเชิงปริมาณข้างตน้ 

4. มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกันให้แก่บุคลากร และสร้างความ
รับผิดชอบร่วม โดยการถา่ยทอดตัวชี วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั
ลงสู่ระดับบุคคล และเชื่อมโยงกับระบบการประเมินประสิทธภิาพการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกนัในการด าเนินพันธกิจให้บรรลุแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลต่อการพัฒนา
ตามวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยนื” 

1. มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลเปน็ที่ตั ง โดยก าหนดเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญในแผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ.2561 – 2565 ได้แก่ 
“การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมยั ได้มาตรฐาน มี
ธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม” โดยผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยส านกังาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ได้คะแนน 91.03 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
และปี พ.ศ.2562 ได้คะแนน 92.34 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผล
การประเมินอยู่ในระดับ A และผลการประเมินทั งสองปีจัดอยู่ในอันดับที่ 
3 จาก 80 แห่ง ประเภทสถาบันอุดมศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2563 
มีผลการประเมินจากหลักฐานเชิงประจกัษ์ ได้คะแนนเต็ม 100 โดยใน
ภาพรวมได้ผลคะแนน 91.90 อยู่ในระดับ A (ระดับดีมาก) 

2. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการบริหารงานที่ยึดหลัก
ประสิทธิภาพ เพือ่ให้การใช้จา่ยงบประมาณของภาครัฐเกิดความคุ้มค่า 
โดยผ่านการรับรองส านักงานสีเขียว ระดับประเทศ ปี 2561 – 2563 
ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green (เหรียญทอง) พร้อมใบประกาศเกียรติ
คุณ 

3. มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบร่วม โดยการ
ถ่ายทอดตวัชี วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับ
หน่วยงาน และระดับบุคคล โดยเช่ือมโยงกับระบบการประเมิน

มุ่งเน้นการสร้างความ
รับผิดชอบร่วมทั งระดับ
หน่วยงานและระดับบุคลากร
เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลต่อประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 – 3 โดย
มหาวิทยาลัยจัดระบบการบริหาร
ที่เอื อต่อการท างานของ
หน่วยงานและบุคคลด้วยระบบ
การบริหารและการให้บรกิาร
ระบบออนไลน์  รวมถึงมีการ
ก ากับติดตามอยา่งเป็นระบบและ
ต่อเนื่องทุกไตรมาส โดยการ
แต่งตั งคณะกรรมการก ากับ
ติดตามและรายงานผลโครงการ
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพือ่ใหทุ้กคนมีเป้าหมายร่วมกันในการ
ด าเนินพันธกิจให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ส่งผลต่อการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน” 

4. มหาวิทยาลัยฯ มีกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ
ยุทธศาสตร์ โดยมีค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการก ากับติดตามและรายงาน
ผลโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และก าหนดแนวทางให้ผู้รับผิดชอบทุก
โครงการรายงานต่อคณะกรรมการทกุสิ นไตรมาส 

5. ยังคงมุ่งเน้นการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อประสานประโยชนแ์ละ
การท างานร่วมกัน โดยมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก 46เครือข่าย เป็น…….. เครือข่าย  

6. ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ น โดยมีฐานขอ้มูล
เพิ่มขึ นจาก 13 ฐาน เป็น 19 ฐาน  

7. มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารจดัการและการบริการดว้ย
ระบบสารสนเทศออนไลน์เพิ่มมากขึ นเพือ่ให้เกิดประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีระบบการบริหารและการให้บริการออนไลน์ แยก
ตามพันธกจิ ดังนี  

7.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน จ านวน 27 ระบบ 
7.2 ด้านบริหารจัดการ จ านวน 13 ระบบ 
7.3 ด้านการวิจยั จ านวน 10 ระบบ 
7.4 ด้านการบริการวิชาการ จ านวน 6 ระบบ 
7.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 3 ระบบ 

กระบวนการสร้างคณุลักษณะ ๔ 
ประการ ตามพระบรมราโชบาย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร มีประกาศ 
เร่ือง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร พ.ศ. 2561 
ประกอบดว้ยมาตรฐาน 6 ด้าน ได้แก่ ดา้นผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ด้านการบริหารจัดการและด้านการผลิตและพัฒนาครู 

โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญในการน้อมน าพระบรมราโชบายดา้น
การศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ที่ให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะ 4 ประการ จึงได้สอดแทรกคุณลักษณะ 4 ประการ ใน
มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียนดังนี  

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการ
สร้างสัมมาอาชีพความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ได้
น้อมน า     พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ ที่ให้มหาวิทยาลยัส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ประการ โดยมีกลไก
ดังนี  

1. ก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษา ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน โดยสภา
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เร่ือง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ.2562 ฉบับประกาศเมื่อวันที ่19 กันยายน 
2562 โดย ก าหนดมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ประกอบไปด้วยเกณฑ์
มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่   

1.1 บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรเป็นผู้สะท้อน
คุณภาพของหลักสูตร และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชพี ผู้เรียนเกิดการ

ให้ความส าคัญกับการน้อม
น าพระบรมราโชบายดา้น
การศึกษา ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ให้
มหาวิทยาลัยส่งเสริมคุณลักษณะ 
4 ประการ อยา่งเป็นระบบ 
ตั งแต่การก าหนดนโยบายจาก
สภามหาวิทยาลัย การน า
นโยบายมาจัดท าแผน และการ
ถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจังด้วยการจัดท า
โครงการรองรับ และก าหนด
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และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร 
มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชพี 

2. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรอืแก้ไขปัญหาสังคม  มีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้าง
โอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

3. เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มี
พื นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีวินัย  โดยมี
รายละเอียดดังนี  

3.1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อ
ชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตรยิ์ และมีความ
เอื ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

3.2) มีพื นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ต้องให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่
ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัตแิต่สิ่งที่ชอบ ที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพือ่สร้าง
คนดีให้แก่บ้านเมือง 

3.3) มีงานท า  มีอาชีพ ตอ้งให้เด็กรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ 
อบรมให้เรียนรู้การท างานให้สามารถเลี ยงตัวและเลี ยงครอบครัวได้ 

3.4) เป็นพลเมืองดีมีวินัย หมายถึงการมีน  าใจ มีความเอื ออาทร มี
ระเบียบวินยัในตนเอง และเคารพกฎระเบียบของสังคม  

4. มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม มีทักษะการ
สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ มีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมี
สมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

ในส่วนของการน าประกาศมาตรฐานไปสู่การปฏิบัตินั น มหาวิทยาลัยได้
น าประกาศมาตรฐานการศึกษาดังกล่าวไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
โดยการก าหนดตวัชี วัด “รอ้ยละของนักศึกษาชั นปีสุดท้ายที่ผ่านผ่านการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกวา่ 
3.51 จากระดับคะแนน 5” (KPRUQF เป็นกรอบการประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ที่มีองค์ประกอบ
ครอบคลุมมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียนที่ได้ก าหนดข้างต้น)   และถา่ยทอดให้
ทุกคณะและทุกหลกัสูตรจัดท าโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีกิจกรรมครบถ้วน
ตามาตรฐานผลลัพธ์ผู้เรียน และมีการติดตามประเมินทุกไตรมาส 

เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การสร้างสัมมาอาชพี   

1.2 ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 มีคุณลักษณะ ความเป็นผู้ประกอบการ และมีความสามารถใน
การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม   

1.3  ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอ้งรู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย มีจิต
อาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และมีความจงรักภกัดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ 

2. ก าหนดกลยุทธ์ส าคัญในแผนกลยุทธ์ ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม ได้แก่ กลยุทธ์ที ่3.2 ผลิตบัณฑิตได้
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้อง มีพื้นฐานชวีิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็น
พลเมืองดี มีวินัย 

3. มอบหมายให้ทุกคณะจัดท าโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ประการ และมอบหมายให้กองพัฒนา
นักศึกษาจัดท าโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาผู้น า ทั งผู้น าองค์การนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาของแต่ละคณะ 

4. มอบหมายให้ทุกคณะ และ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่
สอด สอดแทรกคุณลักษณะ 4 ประการในทุกโครงการที่ลงพัฒนาพื นที่
เป้าหมายที่รับผิดชอบ  

ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการตาม
แผนอย่างชัดเจน รวมถึงให้มีการ
สอดแทรกคุณลักษณะ 4 
ประการลงทุกโครงการที่เป็น
โครงการพัฒนาพื นที่เป้าหมายอีก
ด้วย 
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ตารางที่ 21 : สรุปผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2563 

โครงการ ผลิตภัณฑ ์ กระบวนการ 
1. พัฒนาตู้อบแห้งเอนกประสงค์พลังงานทางเลือก 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้น านวัตกรรมไปให้เกษตรกรใช้
ประโยชน์ มีดังนี  

1.1 บ้านพุสะแก ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 
1.2 ชุมชนบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 8 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล    

อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 
1.3 บ้านปรึกมะกรูด หมู่ที่ 2 ต.ทา่พุทธรา อ.คลองขลุง   

จ.ก าแพงเพชร 
1.4 ส านักจัดหารายได้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร 

1.ตู้อบแห้งเอนกประสงค์พลังงานทางเลือกที่สามารถใช้ได้ทั ง
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้า ที่สามารถอบผลิตผลทาง
เกษตร และใช้ในการประกอบอาหาร เช่น อบเนื อสัตว์ 

 

2. การพัฒนาสารเคลือบผิวบริโภคได้เพื่อยืดอายุวางจ าหนา่ย
ของผลฝรั่งพันธุ์กิมจู  

กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มชุมชนเกษตรผู้ปลูกฝรั่ง            
จ.ก าแพงเพชร 
 

 ปัญหาการรักษาคุณภาพฝรั่งหลังการเกบ็เกี่ยว ของเกษตรกร ต าบลสระแกว้ อ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ได้มกีารศึกษาพัฒนาสารเคลือบผิวบริโภคได้เพื่อยืด
อายวุางจ าหน่ายของผลฝรั่งพันธุ์กิมจ ูโดยศึกษาอัตราสว่นในการเตรียมสารเคลอืบ
รับประทานได้ จากสารสกัดขา่และคารบ์อกซีเมทิลเซลลูโลสส าหรับเคลือบฝรั่งพันธุ์กิมจู
หลังการเก็บเกี่ยวในชุมชน และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ในการจ าหน่ายใน
ท้องตลาด    

 ผลการด าเนินงาน จากผลการศึกษาการทดลองเคลือบผลฝรั่งกิมจูโดยใช ้CMC  มีส่วน 
ช่วยป้องกันการสูญเสียน  าหนักได ้โดยพบว่าความเข้มข้นของ  CMC ที่ 0.4% มี
ประสิทธิภาพในการเคลือบผิวฝรั่งกิมจูได้ดีที่สุด พบว่า มีการสูญเสียน  าหนกัของฝรั่งกิมจู
น้อยที่สุดคือ 17.25% ภายหลังการด าเนินโครงการ ผู้วิจยัเตรียมการถา่ยทอดองค์ความรู้
แก่ เกษตรกรผู้ปลกูฝรั่งที่ประสบปัญหาในพื นที่ ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

3. การพัฒนาเส้นด้ายจากเส้นใยกล้วยไข่ผสมเส้นใยฝ้ายเพื่อ
ใช้ในการทอผ้าลายพื นเมือง 

กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแสง หมู่ 8        
ต.ปางมะค่า อ.ขาณวุรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร 

 ความต้องการพัฒนาผา้ทอด้วยเส้นใยชนิดใหม่ กลุ่มผ้าทอมัดหมีบ่้านหนองแสง ต.ปาง
มะค่า อ.ขาณวุรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร จากผลการด าเนินการ โครงการฯได้สนับสนุน
งบประมาณส าหรับการวิจยั ของอาจารย์ และนกัศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้/
นวัตกรรมที่ใช้ประโยชนก์ับชุมชน ดังนี  

1) การพัฒนาเส้นด้ายจากเส้นใยกล้วยไข่ผสมเส้นใยฝ้ายเพื่อใช้ในการทอผา้ลายพื นเมือง 
ชิ นงาน  วธิีการผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยกล้วยไข่ผสมเส้นใยฝ้ายเพื่อใช้ในการทอผ้าลาย
พื นเมือง โดยท าการศึกษาเส้นใยต้นกล้วยไข่ผสมกับเส้นใยฝ้ายเพือ่ใช้ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
และศึกษาสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายที่ผลิตจากเส้นกล้วยผสมใยฝ้าย  
ผลการด าเนินงาน โครงการฯได้เส้นด้ายจากเส้นใยกลว้ยไข่และเส้นใยฝ้ายจาก
กระบวนการวจิัย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการศูนยก์ารเรียนรูแ้ละพัฒนา
นวัตกรรม และน าความรู้ การผลิตเส้นด้ายดังกล่าว และความรู้การผลิตเส้นใยต้นกล้วยไข่
ของกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไข่ท่าพุทรา ชมุชนท่าพุทรา อ.คลองขลุง ไปถ่ายทอดความรู้ ให้กับ 
กลุ่มผ้าทอมัดหมี่บา้นหนองแสง ต.ปางมะค่า  อ.ขาณุวรลักษบุรี จากการร่วมจดักิจกรรมกับ
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โครงการ ผลิตภัณฑ ์ กระบวนการ 
โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ 

4. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการ
ท าเกษตรแบบแม่นย าและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรของศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรูท้างการเกษตรใน
พื นที่เป้าหมาย 11 อ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร 

จากกระบวนการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
นักวิจยัได้พัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเป้าหมาย ทั ง 11 กลุ่ม จ านวน 7 
ชิ นงาน ดังนี  

1. เครื่องบดย่อยหน่อไม้ฝร่ัง(วัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร
ส่วนล่างของต้นหน่อไม้ฝร่ัง) เพื่อน าไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว ์ให้แก่ 
ศูนย์การเรียนรู้ผลิตหน่อไม้ฝร่ังปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ต.ทรง
ธรรม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

2. เครื่องปั่นเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร : น  าอ้อยและลกู
หม่อนเป็นไอศกรีม ให้แก ่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ดอน
แตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร 

3. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ผลิตข้าวเกรียบจากพืชผัก
ผลไม้ ให้แก่ ศูนยก์ารเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกลว้ยไข่ อ.คลองข
ลุง จ.ก าแพงเพชร 

4. เครื่องผสมยาหม่องสมุนไพรตะไคร้หอมอัตโนมัติ ให้แก่ ศูนย์
วิสาหกจิชุมชนผลิตอาหารสินค้าปลอดภัยบา้นขอนทองค า ต.ถ  า
กระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 

5. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่แปรรปูปลาเป็นปลาแดด
เดียว ให้แก่ ศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต.พานทอง อ.ไทรงาม 
จ.ก าแพงเพชร , ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรต าบล อ.ทรายทองวัฒนา จ.ก าแพงเพชร , ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองพร้าว ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.
ก าแพงเพชร , ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรผสมผสานและพลังงานทางเลือก ต.เทพนิมิตร อ.บึงสามัคคี 
จ.ก าแพงเพชร และ ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงตามแนว
พระราชด าริ ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร 

6. เครื่องหั่นแท่งข้าวเกรียบจากพืชสมุนไพร ให้แก่ ศูนย์การ
เรียนรู้วิสาหกจิชุมชนสวนเกษตรพืชผกัปลอดภัย บ้านคลองด้วน ต.
คลองน  าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร และ ศูนยก์ารเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายสมาชิกชุมชนวัดโพธิ์ บ้าน
ปลักไม้ด า ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื จ.ก าแพงเพชร 
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โครงการ ผลิตภัณฑ ์ กระบวนการ 
7. ระบบเกษตรอัจฉรยิะเพื่อดูแลระบบน  าให้แก่พืชผลทาง

การเกษตรและการเพาะเลี ยงสัตว ์ถ่ายทอดให้แก่ศูนยก์ารเรียนรู้ทั ง 
11 ศูนย์ข้างต้น 

5. พัฒนาศักยภาพชุมชนดา้นการท่องเที่ยวโดยชุมชน (คณะ
วิทยาการจัดการ)  

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกลาบ  โดยมกีารพัฒนาดังนี  
1. จัดประชุมร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเท่ียวต าบล

ท่าขุนราม เกีย่วกับการน าอาหารท้องถิน่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่
ประชุมมีมติให้มีการน าลาบมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็น “ไส้กรอก
ลาบ” 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการท าไส้กรอกลาบให้กับกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนด้านการท่องเท่ียวต าบลท่าขุนราม 

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเท่ียวต าบลท่าขุนรามมีการท า 
“ไส้กรอก” ลาบสูตร ลาบเหนือ และลาบอีสาน จ าหนา่ยใหก้ับ
ผู้บริโภคทั่วไป ณ ตลาดประชารัฐของจงัหวัดก าแพงเพชร และ
จ าหน่าย ณ ตลาด 3 วิถีของท่าขุนราม รวมทั งสอบถามความคิดเห็น
ของผู้บริโภคเกี่ยวกับรสชาติของไส้กรอกลาบ และปรับปรุงสูตรตาม
ค าแนะน าจนได้สูตรไส้กรอกลาบที่เป็นสตูรเฉพาะของต าบลทา่ขุน
ราม และก าลังด าเนินการจดทะเบยีนผลิตภัณฑ์ชุมชน  

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเท่ียวต าบลท่าขุนรามก าลัง
พัฒนาไส้กรอกลาบเพือ่จัดท าเป็นผลิตภณัฑ์ของฝากของต าบลท่าขุน
รามต่อไป 

 

6. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก  (แม่สอด)   
  
 
 
 
 

ได้ตู้ฟักปฏิบัติงานจริง 2 ตู้  โดยมีการพฒันาดังนี  
1. ส ารวจความตอ้งการจากชุมชน 
2. อาจารย์และเจา้หน้าทีแ่ละชุมชนได้ร่วมมือออกแบบตูฟ้ักไข่ 
3. อาจารย์และเจา้หน้าทีแ่ละชุมชนได้ร่วมมือการสร้างตู้ฟัก  
4. ทดสอบการฟกัไข่ไก่ได้ผลผลิต 
5. สรุปผลการทดลอง  
ข้อจ ากัด 

 

จ าหน่ายให้กบัผู้บริโภคทั่วไป 
ณ ตลาดประชารัฐของจังหวัด
ก าแพงเพชร 

สอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับ
รสชาติของไส้กรอกลาบ และปรับปรุงสตูร
ตามค าแนะน า 

ปรับรสชาติให้เป็น 3  รส ดังนี  
- รสเผ็ดน้อย ส าหรับผู้ที่ไม่ชอบทานเผ็ด 
- รสเผ็ดปานกลาง   
- รสเผ็ดมาก 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลท่าขุนราม 
มีการท า “ไส้กรอกลาบ”  

สูตรลาบเหนือ และลาบอีสาน 

จ าหน่ายให้กบัผู้บริโภคทั่วไป  
ณ ตลาด 3 วิถขีองท่าขุนราม 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการท าไส้กรอกลาบให้กับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลท่าขุนราม 
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โครงการ ผลิตภัณฑ ์ กระบวนการ 
 1. ความชื นและอุณหภูมิ ไม่คงที่อาจจะท าให้ไข่ออกเป็นไก่หมด 

100 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงแนวทางจะต้องมีการทดลองให้ค่ามาตรฐานที่
แท้จริงต่อไป 

2. ช่วงด าเนินการทดลองอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 
จึงด าเนินการไม่ต่อเนื่องจึงได้ค่ามาตรฐานไม่แท้จริง 

7. โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (กลุ่มข้าวแตนนางเล็ดน  าแตงโม) 

สร้างนวัตกรรมเครื่องแม่แบบแม่พิมพ์ส าหรับท าขา้วแต๋น 
ผลผลิต 

1. ด าเนินการสร้างนวัตกรรมเครื่องแม่แบบแม่พิมพ์ส าหรับท า
ข้าวแต๋น พร้อมทั งจัดอบรมการใช้นวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

2. ทดสอบขนาดและคุณภาพของแมพ่ิมพ์ว่ามีความเหมาะสมตอ่
การผลิต  
ผลลัพธ์ 

1. ชุมชมเกิดความเข้าใจในการใช้เครื่องแม่แบบแมพ่ิมพ์ส าหรับ
ท าข้าวแต๋น 

2. ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแตนทรงวงกลมขนาดใหญ่ ทรงวงกลมขนาด
เล็ก และทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก 

กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู ้
ผลผลิต 

1. ทดลองท าสูตรข้าวแต๋น แบ่งเป็นสูตรธัญพืชและกาโนลา่ 
2. บรรจุภัณฑ์ 2 ขนาด 

ผลลัพธ์ 
1. ได้ข้าวแต๋นสูตรจ านวน 2 สูตร คือ 
- ธัญพืช 5 อย่าง ประกอบด้วย ถัว่ลายเสือ, เมล็ดทานตะวัน, เมล็ดฟังทอง, ลูกเกดสีด า 

และลูกเกดสีทอง  
- กาโนล่า รสช็อคโกแลตและโยเกิร์ตสตอเบอร์ร่ี 
2. บรรจุภัณฑ์สติกเกอร์ขนาดใหญ ่ส าหรับซองขนาดใหญ่สามารถระบวุัน/เดือน/ปีที่ผลิต

และวัน/เดือน/ปีที่ควรบริโภคได้ และสติกเกอร์ขนาดเล็กส าหรับบรรจุภัณฑ์หนว่ยยอ่ย 
8. โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (กลุ่มจักสานบ้านมาบป่าแฝก) 

สร้างนวัตกรรมเครื่องรูดตอก 
ผลผลิต 

สร้างเครื่องมือส าหรับรูดตอกให้มีขนาดมาตรฐาน และสามารถ
ท าให้ผิวหนา้ของตอกเรียบ ประหยัดระยะเวลา และชุมชนสามารถ
เพิ่มศักยภาพในการท าวัสดุเบื องต้นในการท าเครื่องจักสานได้มาก
ขึ น 
ผลลัพธ์ 

1. ชุมชมเกิดความเข้าใจในการใช้เครื่องรูดตอก รู้กระบวนการ
ดูแลรักษาเครื่อง  

2. ได้เส้นตรอกที่มีขนาดมาตรฐาน และมีหน้าผิวเรียบ อีกทั ง
สมาชิกในชุมชนสามารถใช้เครื่องได้ จากเดิมต้องรอสมาชิกที่มีความ
ช านาญท าการรูดตอกให ้ซ่ึงเป็นวัสดุเบื องต้นในการท าผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู ้
ผลผลิต 

อบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมสีตอก ,การจับคู่สีเพื่อท าผลิตภัณฑ์ ,การเปลี่ยนวัสดุ
ประกอบ 
ผลลัพธ์ 

1. ชุมชนสามารถย้อมสีตอกได้ และทดลองการย้อมสีด้วยเทคนิคย้อมเส้นตอกแล้วน าไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์กับการท าผลิตภัณฑ์แลว้จึงท าการย้อมสี 

2. ชุมชนได้ทดลองการท าผลิตภัณฑ์ด้วยการจบัคู่สี 
3. ชุมชนได้ลองใช้วัสดุใหม่ในการประกอบผลิตภัณฑ์ 
4. สร้างต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากต้นทุนเดิมของชุมชน 

9. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก ณ ชุมชนบา้นป่าคา ต.โป่งน  าร้อน  
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

จากที่คณะฯ ได้ด าเนินการลงพื นที่เพื่อศกึษาข้อมูลและสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาดา้นความเปน็อยู่ในการจัดการขยะของ
ชุมชนและการน าขยะมาใช้ประโยน์ นั น ทางคณะฯจึงสร้าง
นวัตกรรมให้กับชุมชนบา้นป่าคา ต.โป่งน  าร้อน จ านวน 5 รายการ 
ดังนี  

1. ชุดจ าลองต้นแบบเตาเผาขยะพลาสติกเป็นน  ามันไร้ควันพิษ 
2. ชุดจ าลองต้นแบบแก๊สชีวภาพในครัวเรือน 
3. ชุดจ าลองโรงเรือนต้นแบบในการสีเมล็ดกาแฟดว้ยพลังงาน

แสงอาทิตย ์
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โครงการ ผลิตภัณฑ ์ กระบวนการ 
4. ชุดจ าลองโรงเรียนต้นแบบในการค่ัวเมล็ดกาแฟ 
5. ชุดจ าลองต้นแบบโรงอบแห้งเมล็ดกาแฟพลังงานแสงอาทิตย์ 

10. โครงการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเพื่อ
ท้องถิ่น ณ บ้านโคก้หม้อ ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาชุมชนบ้านโค้กหม้อ ต.ท่าขุนราม      
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ได้แก ่

1. ระบบบ้านอจัฉริยะ 
2. เครื่องหั่นกล้วยเพื่อท ากล้วยฉาบอัตโนมัติ 
3. ระบบหยดน  าอัจฉรยิะ 
4. ระบบปลูกผักไฮโดรพลังงานแสงอาทติย์อัตโนมัต ิ
5. เครื่องผลิตน  ามันจากพลาสติก 
6. โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ 
7. ตู้อบแห้งอัจฉรยิะ 
8. ระบบปลูกผักไฮโดรประหยัดพลังงาน (Free Energy) 
9. เครื่องสีข้าวกล้องระดับชุมชน 
10. แขนกล/มือกล 

 

11. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มผ้าทอ
ย้อมสีธรรมชาติบา้นหนองจอกพัฒนา (ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม) 

 ผลผลิต 
1. การศึกษาขอ้มูลการทอผ้าของของกลุ่มผ้าทอย้อมสธีรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา 

เพื่อหาจุดเด่น ความเป็นเอกลักษณ์ และปัญหาที่เกิดขึ น 
2. การคิดค้นกระบวนการย้อมฝา้ยจากผงศิลาแลงและการออกแบบลายผ้า “ลายดอก

พิกุล” ที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลกัษณข์องจังหวัดก าแพงเพชร  
3. การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าทอมอืย้อมสีศิลาแลง ลายดอกพิกุล ด้วยการพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 
4. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือยอ้มสีศิลา

แลง ลายดอกพิกุล   
5. การยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีศิลาแลงให้ได้รับมาตรฐานระดับสากล 

ผลลัพธ์ 
1. กลุ่มผ้าทอได้รับองค์ความรู้ของการยอ้มฝ้ายจากผงศิลาแลงเพื่อให้ได้สีที่สวยงาม 
2. ผ้าทอมือยอ้มสีศิลาแลง ลายดอกพกิลุ ได้รับการพัฒนาและตอ่ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

เช่น เสื อสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ ผา้คลุมไหล่ สมุดโน้ต 
3. ผ้าทอมือยอ้มสีศิลาแลง ลายดอกพกิลุ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(มผช.) 
4. ผ้าทอมือยอ้มสีศิลาแลง ลายดอกพกิลุ ได้รับการคัดสรรค์เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์

พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ของกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี 2562 
5. ผ้าทอมือยอ้มสีศิลาแลง ลายดอกพกิลุ ได้รับการคัดสรร OTOP ระดบั 5 ดาว 

ประจ าป ี2563 
6. ผ้าทอมือยอ้มสีศิลาแลง ลายดอกพกิลุ ได้รับรางวัลอันดับ 1 จากการประกวดผ้า

ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร จากส านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2563 
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ตารางที่ 22 : โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 (ระยะเร่งด่วน) 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
 

วิธีการ/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

1. จัดท าเจล
แอลกอฮอล ์(ส านัก
บริการวิชาการฯ) 

ประชาชนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโค
โรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศอยา่ง
แพร่หลาย ส่งผลให้หน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์
ไม่เพียงพอต่อความต้องการและขาดตลาด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
แก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีการจัดท าหนา้กากผ้า และ
เจลแอลกอฮอล์ แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “KPRU DIY” 
แอลกอฮอล์เจลสู้ไวรัส COVID-19 วันที ่10-11 
มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าหอ้งประชุมชั น 
2 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และน าแจกจ่าย
ให้กับประชาชนทัว่ไป และนักศึกษาในวนัที่ 12 
มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ที่หน้าส านักงาน
หอการค้าจังหวัดก าแพงเพชร บริเวณตลาดไนท์ 
บลาซ่า จ านวน 4,000 ขวด พร้อมคู่มือการ
ป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรนา 2019 

1. เจลแอลกอฮอล์ จ านวน 
4,000 ขวด 

1. ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 

2. หน้ากากผ้า (ส านัก
บริการวิชาการฯ) 

ประชาชน/หน่วยงาน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโค
โรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศอยา่ง
แพร่หลาย ส่งผลให้หน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์
ไม่เพียงพอต่อความต้องการและขาดตลาด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
แก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีการจัดท าหนา้กากผ้า และ
เจลแอลกอฮอล์ แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 

จ้างกลุ่มทอผ้าบา้นใหม่ศรีอุบล ต.นิคมทุง่โพธิ์
ทะเล อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร จ านวน 1,000 ชิ น 
เพื่อให้กลุ่มมีรายได้ช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) โดยด าเนินการในช่วงเดือนเมษายน 
2563 

1. หน้ากากผ้า จ านวน 
1,000 ชิ น 

1. ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 

2. ชุมชนมีรายได้ช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 

3. สนับสนุนผลิตภัณฑ์
ชุมชนกลุ่มอาชีพจัก
สานบ้านพุสะแก 

บ้านพุสะแก หมู ่11 ต.วัง
หิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 

ชุมชนขาดรายได้จากการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์จัก
สาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโควิด 
19 ท าให้พื นที่ปิดป้องกันบุคคลภายนอกเข้าพื นที่ 
ท าให้พ่อค้าคนกลางไม่สามารถเข้าพื นทีม่ารับ
ผลิตภัณฑ์ได้ และตลาดจ าหนา่ยสินค้าปดิชั่วคราว 

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการสั่งสินค้าถาด
ไม้ไผ่จัดอาหารว่าง จ านวน 400 ชิ น 

1. ผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิต
และจ าหนา่ย 

1. สมาชิกกลุ่มวิสาหกจิมี
รายได้เพิ่มขึ น เศรษฐกิจ
ครัวเรือนได้รับการฟื้นฟู 

4. จ้างงานประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรน่า 
2019 (แม่สอด) 

1. ต าบลแม่สอด อ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก 

2. ต าบลแม่ตาว อ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก 

3. ต าบลพระธาตุผาแดง 
อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

4. ต าบลแม่กาษา 
อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

ประชาชนในพื นที่ได้รับผลกระทบด้านการ
ประกอบอาชีพและการจ้างงาน 

 

กิจกรรม 
1.กิจกรรมส ารวจขอ้มูลชุมชนระดับบุคคลและ

ครอบครัว 
2.กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนระดบับคุคล

และครัวเรือนเป็นรายหมู่บา้น 
วันที่ด าเนินการ  

15 พ.ค. – 15 ก.ย. 2563 
สถานที่จัดกิจกรรม 
พื นที่เป้าหมาย 9 ต าบล 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.ข้อมูลชุมชนระดับครัวเรือน
ของพื นที่ด าเนินโครงการ/
กลุ่มเป้าหมายทั ง 9 ต าบล 
2.โครงการข้อเสนอในการ
พัฒนาพื นที่เป้าหมาย รวม 30 
โครงการ 

1.เกิดการจ้างงานประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการ
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโค
โรน่า 2019 ในพื นที่ 9 ต าบล 
รวม จ านวน 45 คน 
2.หน่วยงานท้องถิ่นได้รับ
ประโยชน์ในการน าข้อมูลไป
ประกอบการตัดสินใจส่งเสริม 
หรือยกระดับคุณภาพชวีิต 
จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพ
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
 

วิธีการ/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

5. ต าบลคีรีราษฎร์ 
อ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก 

6. ต าบลช่องแคบ 
อ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก 

7. ต าบลพระธาตุ 
อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก 

8. ต าบลแม่ระมาด 
อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก 

9. ต าบลแม่อุสุ อ าเภอ
ท่าสองยาง จังหวัด
ตาก 

- ผู้ด าเนินโครงการ วิศวกรสังคม 45 คน 
อาจารย์ที่ปรึกษา 30 คน  

- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่
เป้าหมาย 9 ต าบล รวม 29,577 ครัวเรือน 

- หนว่ยงานความร่วมมือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั ง 9 ต าบล 

หรือแก้ปัญหาได้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน 
รวมทั งน าข้อมูลดังกล่าวไป
ประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของหนว่ยงาน 

5. รณรงค์การคัดแยก
ขยะ(รีไซเคิล) เพื่อลด
ปริมาณขยะปัญหา
สิ่งแวดล้อม (คณะ
พยาบาลศาสตร์) 

 

ต าบลเชียงทอง อ าเภอวัง
เจ้า จังหวัดตาก 
ประชาชนในเขต อบต. 
เชียงทองจ านวน 100 คน 

ปัญหาขยะ และประชาชนขาดความรู้เรื่องการขัด
แยกขยะ 

- อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ 
- การใช้ประโยชนจ์ากขยะ 

ประชาชนมีความรู้เรื่องการคัด
แยกขยะและมีการจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบ 

ประชาชนมีสุขภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

6. ส่งเสริมอาชีพผ่าน 
ลื่อออนไลน์ (คณะ
พยาบาลศาสตร์) 

ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 
ประชาชนในเขตเทศบาล
นครชุมจ านวน 60 คน 

มีผลิตภัณฑ์หมูทุบและหมูแดดเดียวตาไม่มีตลาด - อบรมให้ความรู้เรื่องการขายของออนไลน์ การ
จัดผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ ์
 

มีการจัดการขายของออนไลน์
อย่างเป็นระบบ 

ประชาชนมีรายได ้

7. พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 

ต.วังหิน อ.เมืองตาก      
จ.ตาก 

1. บรรจุภัณฑ์มีหลายรูปแบบ 
2. บรรจุภัณฑ์มีรายละเอยีดที่ไม่ครบถ้วน

สมบรูณ์ 
3. บรรจุภัณฑ์มีการใช้พลาสติกมากจนเกินไป 
4. ยังไม่มีตราสัญลักษณ์ 
5. ยังไม่มีสโลแกนสินค้า 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นผลไม้กวน
บ้านป้าซ้วนน  าโจน  วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 
2563 สถานที่ หอประชุมประจ าหมู่บ้าน บ้านน  า
โจน ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก จังหวดัตาก 
จ านวนผู้เข้ารว่ม 12 ราย โดยมีเนื อหาหลัก 
ประกอบดว้ย 

- การน าเสนอบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP ผลไม้กวนบา้นป้าซ้วนน  าโจน 

- การมอบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนทอ้งถิ่น 
OTOP ผลไม้กวนบ้านป้าซ้วนน  าโจน จ านวน 
1,200 ชุด ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ 

1. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP ได้รับการพัฒนามูลค่า 
1 ผลิตภัณฑ์ 

2. จ านวนผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการ 105 คน 

3. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้
ร่วมโครงการ 12 คน 

1. รายได้ผลิตภัณฑ์ก่อน
พัฒนา 20,000 บาทต่อเดือน 
หลังพัฒนา 28,000 บาทต่อ
เดือน 

2. บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP ผลไม้
กวนบ้านป้าซ้วนน  าโจน ถูก
น าไปใช้เพื่อการจัดจ าหน่าย
จริง 
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ตารางที่ 23 : โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงหลังการแพร่ระบาด COVID-19 (ระยะฟื้นฟู) 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
 

วิธีการ/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

1. ยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมระดับต าบลแบบ
บูรณาการ 

1. จังหวัดก าแพงเพชร 40 
ต าบล 
2. จังหวัดตาก 20 ต าบล 

เกิดปัญหาการว่างงานและขาดรายได้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื อไวรัส
โควิด-19 

จ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื อไวรัสโควิด-19 จ านวน 3 
กลุ่ม ได้แก ่

1. จ้างงานประชาชนทั่วไป 
2. จ้างงานบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 

5 ปี 
3. จ้างงานนักศึกษา 

1. มีจ านวนผู้ได้รับการจา้ง
งานจ านวนต าบลละ 20 คน 
ทั งสิ น 1,200 คน 

1. ผู้ได้รับการจ้างงานมี
รายได้เพิ่มขึ น เศรษฐกิจ
ครัวเรือนได้รับการฟื้นฟู และ
ต าบลได้รับการพัฒนา 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตร
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนทั่วไปจังหวัด
ก าแพงเพชร และจังหวัดตาก 

ประชาชนที่เกิดปัญหาการว่างงานและ
ขาดรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื อไวรัสโควิด-19 

 

1. อบรมเรื่อง หลุมพอเพียงกบัการปลกูพืช 
2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร เช่น การท าชาใบเตย 
ชากระเจี๊ยบแดง เป็นต้น 

3. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบน  าหยด
และการขยายพันธุพ์ืช 

4. ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์เพื่อการยังชีพ เช่น 
ปลา ไก่ ห่าน เป็นต้น 

5. จัดอบรมหลักสูตรที่ให้บริการและ
สนับสนุนการบริการวิชาการในการพัฒนา
ท้องถิ่น เช่น การท าปุ๋ยชวีภาพ การปลกูผัก
ปลอดภัย การผลิตพลังงานทดแทนส าหรับ
ชุมชน การท าน  ายาท าความสะอาดในครัวเรือน 
เป็นต้น 

1. จ านวนประชาชนทั่วไป
ใน จ.ก าแพงเพชรได้รับการ
พัฒนาอาชีพเพือ่น าไปต่อยอด
ให้กับครอบครัว 

1. ผู้ที่เข้ารับการอบรม
สามารถลดรายจา่ยหรือ
สามารถเพิ่มรายได้ให้กบั
ครอบครัวได้ 

3. พัฒนาและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ประชาชนทั่วไปในจังหวัด
ก าแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 

การท างานในสถานประกอบการ
จ าเป็นต้องผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน จาก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แตย่ังมีแรงงาน
บางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าท างานในสถาน
ประกอบการได้ เนื่องจากไม่มีการรับรอง
มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน
ทางด้านช่าง 

1. จัดอบรมสาขาชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ 1 

2. จัดอบรมสาขาพนักงานการใช้
คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 

3. จัดอบรมผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่
เกิน 10 ตัน ระดับ 1 

4. จัดอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมอื
แรงงาน สาขาเทคนิคการจัดการข้อมูลดว้ย
โปรแกรม Microsoft Excel  

 5. จัดอบรมฝึกทกัษะการปฏบิัติการ
คลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง 

1.ก าลังแรงงานได้รับการ
พัฒนาทักษะในระดับที่สูงขึ น 
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานฝีมือ
แรงงานเฉพาะด้าน และ
สามารถเข้าถึงต าแหน่งงานได้ 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
เข้าถึงต าแหน่งงานได้ และมี
รายได ้
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ตารางที่ 24 : สรุปภาพรวมประเด็นและจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-19 

จ านวนหมู่บ้านที่
มหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่

ท างานยุทธศาสตร์ 
ปี 2562 

(ก) 

จาก (ก)  
จ านวนหมู่บ้านที่

มหาวิทยาลัยได้ลงไป
ดูแลช่วยเหลือช่วง 

COVID-19 

จ านวนหมู่บ้านที่
มหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่

ท างานยุทธศาสตร์ 
ปี 2563 

(ข) 

จาก (ข)  
จ านวนหมู่บ้านที่

มหาวิทยาลัยได้ลงไป
ดูแลช่วยเหลือช่วง 

COVID-19 

ประเด็นการดูแลช่วยเหลือช่วง COVID-19 
 

8 หมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน 1. จัดท าและแจกเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั งให้ความรู้ในการป้องกันและปฏิบตัิ
ตนในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-19  

2. จัดซื อหน้ากากอนามัยผา้ที่ผลิตโดยชุมชนพื นท่ีเป้าหมายในการพฒันา 
3. สนับสนุนการพัฒนาและสร้างรายได้จากผลิตภณัฑ์ชุมชน 
4. จ้างงานประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด

เชื อไวรัสโคโรน่า 2019 
5. รณรงค์การคัดแยกขยะ(รไีซเคลิ) เพื่อลดปริมาณขยะปญัหาสิ่งแวดล้อม  
6. ส่งเสรมิอาชีพผ่านสื่อออนไลน ์
7. ส่งเสรมิการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
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ตารางที่ 25 : โครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏช่วยเหลือนักศกึษา ในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-19 

ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการ 

ปัญหา วิธีการ/ระยะเวลาด าเนินการ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(OUTCOME) 

1. ลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาเนื่องจาก
ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) พ.ศ.
2563 

   ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโร
น่า 2019 ได้มีการแพร่ขยายเป็นวงกวา้ง ส่งผลให้สถาน
ประกอบการ หรอืกิจการหลายแห่งต้องปิดท าการ หยุด
ท างานชั่วคราว หรือใช้วธิีการอื่นๆ ซ่ึงมีผลให้บุคคลหลาย
กลุ่มอาชีพต้องหยุดงานหรือมีรายได้จากการท างานนอ้ยลง 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร และสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรมีความห่วงใยต่อนกัศึกษาและ
ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
ในสถานการณ์ดังกล่าว จึงจัดท ามาตรการให้ความ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของนักศึกษาและ
ผู้ปกครอง เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)    โดยการปรับลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจา่ย ร้อยละ 10 ในภาคเรียน
ที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 ส าหรับนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ นกัศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
โครงการจัดการศึกษา ส าหรับบุคลากรประจ าการ 
นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ และนักศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิต 
 
 

วิธีด าเนินการ 
1.ประชุมคณะกรรมการบริหารหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ครั งที่ 6/2563 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร จึงมีมติก าหนดมาตรการช่วยเหลือเยยีวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) เพือ่แบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ยของนักศึกษา ผู้ปกครองที่
ได้รับผลกระทบ 

2. จัดท าประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง 
มาตรการให้ความชว่ยเหลอืนักศึกษาเนื่องจากผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส  โคโรน่า 2019 (COVID-19) พ.ศ.2563 

3. ประชาสัมพันธ ์และประสานนักศึกษา เร่ืองการปรับลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจา่ย  ร้อยละ 10 ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการจดัการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ และนกัศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต ดังนี  

   3.1 เฉพาะนักศึกษาใหม ่ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563 ที่
ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายครบจ านวนไปแล้วกอ่น
ประกาศนี  ให้ด าเนินการขอรับเงินค่าส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่ายคืนทางระบบออนไลน์ เวบ็ไซต์ 
http://admission.kpru.ac.th  

   3.2 ส าหรับนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563 
(ชั นปีที่ 1) ที่ไม่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายหลัง
ประกาศนี  และนักศึกษาชั นปีที่ 2 , 3 , 4 และ 5 มหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชรได้ด าเนินการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมา
จ่าย ร้อยละ 10 ไว้ในบัตรลงทะเบียน/ใบแจ้งช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  

1. ด าเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะนักศึกษา
ใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาเหมาจ่ายครบจ านวนไปแล้วกอ่นประกาศนี ) เดือน
มิถุนายน 2563 

2. ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชธีนาคาร (เฉพาะนักศึกษาใหม ่
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2563 ที่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียม

1. นักศึกษาได้รับการชว่ยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนจาก
การการปรับลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาเหมาจ่ายร้อยละ 10 ใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 จ านวนทั งสิ น 6,020 คน 
ดังนี   

- ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
จ านวน 5,608 คน 

- ระดับปริญญาตรี ในโครงการ
จัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ จ านวน 317คน 

- ระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
จ านวน 109 คน 

- ระดับดุษฎีบัณฑิต จ านวน 66 
คน 

 

1. นักศึกษาได้รับการ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 
แยกตามระดับชั น มีค่าเฉลีย่ 
ดังนี  

 - ระดับปริญญาตรี ภาค
ปกติ มีค่าเฉลี่ย   920 บาท 

- ระดับปริญญาตรี ใน
โครงการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ มีค่าเฉลีย่ 
880 บาท 

- ระดับมหาบัณฑิต ภาค
พิเศษ มีค่าเฉลี่ย 2,400 บาท 

- ระดับดุษฎีบัณฑิต มี
ค่าเฉลี่ย 3,800 บาท 
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ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการ 

ปัญหา วิธีการ/ระยะเวลาด าเนินการ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(OUTCOME) 

การศึกษาเหมาจ่ายครบจ านวนไปแล้วกอ่นประกาศนี ) เดือน
กันยายน 2563  

3. ส าหรับนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1ปกีารศึกษา 2563 (ชั นปี
ที่ 1) ที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายหลังประกาศนี  
และนักศึกษาชั นปีที่ 2 , 3 , 4 และ 5 มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการ
ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 โดยระบุไว้ในบัตร
ลงทะเบียน/ใบแจ้งช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 

2. การจัดการเรียนการ
สอน เนื่องจาก
ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) พ.ศ.
2563 

 
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) ได้มีการแพร่ขยายเป็นวงกว้างอย่าง
ต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงมากขึ น 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรมีความห่วงใยต่อนักศึกษา
ที่อาจจะได้รับผลกระทบในสถานการณ์ดังกล่าว จึงจัดท า
มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่บาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยในด้านของการ
จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยฯ จะให้อาจารย์ผู้สอน
พิจารณาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในทุก
รายวิชาและทุกหลักสูตร  

วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง

มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

2. จัดประชุมและจัดอบรมให้อาจารย์ผูส้อน ภาคปกติ และ
ภาคกศ.บป. เพื่อให้ความรู้ วิธกีารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
และเพื่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์
ผู้สอน ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft 
Teams ในการบริหารจัดการหอ้งเรียน รวมถึงการประมวลผลการ
เรียน  
ระยะเวลาด าเนินการ  

1. ด าเนินการเตรียมจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ใน
ทุกรายวิชาและทกุหลักสูตร เดือนมีนาคม 2563 

2. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในทุกรายวิชาและทกุ
หลักสูตร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams ตั งแต่วันที่ 24 
มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

1. อาจารย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การใช้โปรแกรม Microsofts 
Teams และสามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

2. สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ตามปกติ 

3. มีการสร้างห้องเรียนออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 
เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาพร้อม
ใช้งานในการจัดการเรียนการสอน 

 

1. นักศึกษาได้รับความรู้โดย
ไม่ต้องเรียนในห้องเรียน
เนื่องจากการเรียนแบบ
ออนไลน์สามารถเรียนรู้จากที่ใด
ก็ได ้

2. นักศึกษาสามารถทบทวน
บทเรียนได้ หากมกีารบันทึก
ข้อมูลในช่วงเวลาที่มีการสอน
ออนไลน์ หากนักศึกษาไม่เข้าใจ
สามารถกดยอ้นกลับ เพื่อ
ทบทวนเนื อหาและท าความ
เข้าใจใหม่ได้ 

3. อาจารย์และนกัศึกษา
ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ยใน
การเดินทาง เป็นวิธกีารหนึ่งที่
สามารถป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ได ้

3. ขยายเวลาการช าระ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษาเหมาจ่ายใน
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2563 โดย
ยกเว้นค่าปรับ 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื อไวรัสโคโร
น่า 2019 ได้มีการแพร่ขยายเป็นวงกวา้ง ส่งผลให้สถาน
ประกอบการหลายแห่งต้องปิดท าการ หยุดท างานชั่วคราว 
หรือใช้วิธกีารอื่น ๆ ซ่ึงมีผลให้บุคคลหลายกลุ่มอาชีพต้อง
หยุดท างานหรือมีรายได้จากการท างานน้อยลง และได้มี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง มาตรการ
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลอืและบรรเทาความ
เดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครองแล้วนั น จึงมี

วิธีการด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรขยายระยะเวลาการช าระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจา่ยในภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2563 โดยยกเว้นค่าปรับลา่ชา้ ส าหรับนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรีภาคปกต ิและนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในโครงการจัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ ทั งนี  นักศึกษาจะต้องมายื่นค า
ร้องขอขยายเวลาช าระเงินต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนตามขั นตอนทีก่ าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ส ำหรับนักศึกษำภำคปกติ 

1. นักศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร ที่ได้รับผลกระทบ
จากจากการระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
สามารถขยายระยะเวลาการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจา่ยใน
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปกีารศึกษา 
2563 โดยยกเว้นค่าปรับล่าช้า 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ และนักศึกษาระดับ

1. นักศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร ที่ได้รับ
ผลกระทบจากจากการระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) สามารถ
ขยายระยะเวลาการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมา
จ่ายในภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2563 โดยยกเว้น
ค่าปรับล่าช้า ส าหรับนักศึกษา
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ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการ 

ปัญหา วิธีการ/ระยะเวลาด าเนินการ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(OUTCOME) 

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา โดยการขยายระยะเวลาการ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 

1. วันที่ 20 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2563 นักศึกษายื่นค ารอ้ง
ขออขยายเวลาช าระเงินที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

2. วันที่ 19 สิงหาคม – 18 กันยายน 2563 นักศึกษาที่ยื่นค า
ร้องขออขยายเวลาช าระเงิน ช าระเงินทีง่านการเงินมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

3. วันที่ 19 กันยายน – 25 กันยายน 2563 นักศึกษาที่ยื่นค า
ร้องขออขยายเวลาช าระเงินไว้ แต่ไม่มีเงินมาช าระ ยื่นค าร้องขอเป็น
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อที่ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

4. วันที่ 26 กันยายน – 16 ตุลาคม 2563 นักศึกษาทีย่ื่นค าร้อง
ขออเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช าระเงินที่งานการเงินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

ส ำหรับนักศึกษำภำค กศ.บป. 
1. วันที่ 22 สิงหาคม – 20 กันยายน 2563 นักศึกษายื่นค ารอ้ง

ขออขยายเวลาช าระเงินที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
2. วันที่ 21 กันยายน – 11 ตุลาคม 2563 นักศึกษาทีย่ื่นค าร้อง

ขออขยายเวลาช าระเงิน ช าระเงินที่งานการเงินมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

3. วันที่ 12 ตุลาคม – 18 ตุลาคม 2563 นักศึกษาทีย่ื่นค าร้อง
ขออขยายเวลาช าระเงินไว้ แต่ไม่มีเงินมาช าระ ยื่นค าร้องขอเป็นผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อที่ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

4. วันที่ 19 ตุลาคม – 6 พฤศจกิายน 2563 นักศึกษาที่ยื่นค า
ร้องขออเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย ์ช าระเงินที่งานการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ปริญญาตรีในโครงการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการ 

ระดับปริญญาตรีภาคปกติ
สามารถขยายเวลาช าระ
ค่าธรรมเนียมจากเดิมคือวันที่ 
24 กรกฎาคม 2563 ขยายถึง
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
โครงการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการเดิมคือวันที่ 
21 สิงหาคม 2563 ขยายถึง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

4. การลงทะเบียนเพิ่ม – 
ถอนออนไลน ์

สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม เร่ือง มาตรการและการ
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของของโรคไวรสัโคโลนาสายพันธ์
ใหม่ 2019 (COVID - 19) พ.ศ. 2563 และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร เรื่อง มาตรการป้องกัน
และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคนา 
2019 หรือ COVID -19 พ.ศ. 2563 และเพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการในการติดต่อขอรับ
บริการของนักศึกษา ส านกัส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจึงมีการมกีารปรับปรุงกระบวนงานหลักใน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา 
จากเดิมที่นักศึกษาต้องมาด าเนินการติดต่อเพื่อขอรับ
บริการดังกล่าวดว้ยตนเอง เป็นการลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน

วิธีการด าเนินการ 
1. นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบเพิม่ – ถอนรายวิชาผ่าน

ทางเว็ปไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
2. นักศึกษาสามารถค้นหาขอ้มูลรายวิชาที่เปิดสอนในเทอมนั นๆ 

จากระบบเพิ่ม – ถอนรายวิชาออนไลน์ได้เลย หรือสามารถติดต่อ
สอบถามผ่านทางเจ้าหน้าทีข่องส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ Facebook 
Line เป็นต้น 

3. เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลการลงทะเบยีนเพิ่ม – ถอนรายวิชา
ในระบบเรียบร้อยแลว้ ล าดบัถัดไปทางงานหลักสูตรและแผนการ
เรียนจะด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งผ่านระบบดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

1. นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชรภาคปกติและโครงการ
จัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการสามารถเพิ่มถอน
รายวิชาในระบบเพิ่ม – ถอน
รายวิชาออนไลน์ได้เลย โดยไม่ต้อง
มาติดต่อขอรับเอกสารกับทาง
มหาวิทยาลัย ฯ 

1. นักศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชรภาคปกติและ
โครงการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการที่เพิ่มถอน
รายวิชาในระบบเพิ่ม – ถอน
รายวิชาออนไลน์ ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายใน
การในการติดต่อขอรับบริการ 
และป้องกันและเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส
โคนา 2019 หรือ COVID -19 
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ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการ 

ปัญหา วิธีการ/ระยะเวลาด าเนินการ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(OUTCOME) 

รายวิชาออนไลน์ โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพิ่ม – 
ถอนรายวิชาผ่านระบบได้เลย โดยไม่ต้องมาติดต่อขอรับ
บริการที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเป็น
การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคนา 2019 หรือ COVID -19 

4. หลังจากที่งานหลักสูตรและแผนการเรียนตรวจสอบขอ้มูล
เรียบร้อยแล้ว งานทะเบยีนและประมวลผล จะท าการตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบอีกครั ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5. หลังจากงานทะเบยีนและประมวลผลท าการตรวจสอบข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว อาจารย์ผู้สอนท าการอนมุัติสอนเพิ่มหรือถอนรายวิชา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด หลังจากนั นงานทะเบียนและประมวลผล
ท าการลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวในระบบให้นักศึกษาเป็นอันเสร็จ
สิ นขั นตอนการเพิ่ม – ถอนรายวิชาออนไลน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ส าหรับนักศึกษาภาคปกต ิ
- ภาคฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2562 ระหวา่งวันที่ 7 เมษายน – 26 

เมษายน 2563  
- ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22 มถิุนายน – 

13 กรกฎาคม 2563  
ส าหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. 
- ภาคเรียนที่ 3 ปกีารศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 

26 เมษายน 2563  
- ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 

– 9 สิงหาคม 2563  
5. จัดส่งใบรับรองคุณวุฒิ 

และใบแสดงผลการ
เรียนของนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาผา่น
ทางไปรษณีย์  

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่า 
2019 หรือ COVID-19 ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาด
รุนแรงในวงกว้างขึ นและยืดเยื อยาวนาน ดังนั น เพื่อเป็น
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 
หรือ COVID-19 และลดความเส่ียงในการระบาดของเชื อ
โรคต่อนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลยั ฯ จึงก าหนดให้มี
การส่งใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียนของ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาให้กับนกัศึกษา ณ จากที่อยู่ที่
ให้ไว้กับทางมหาวิทยาลัย ฯ ในใบขอส าเร็จการศึกษา 

วิธีการด าเนินการ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภฏั

ก าแพงเพชร ได้ด าเนินจัดส่งใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการ
เรียนของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาใหก้ับนักศึกษา ณ จากทีอ่ยู่ที่
ให้ไว้กับทางมหาวิทยาลัย ฯ ในใบขอส าเร็จการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  

เร่ิมด าเนินการจัดส่งใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียน
ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ตั งแต่เดือน
มีนาคมจนถึงปัจจุบัน 

1. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาใน
แต่ละเดือนสามารถรอรับใบรับรอง
คุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียน
จากทางที่อยู่ที่ให้ไว้กบัทาง
มหาวิทยาลัย ฯ  

1. นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละเดือน
สามารถรอรับใบรับรองคุณวุฒิ
และใบแสดงผลการเรียนจาก
ทางที่อยู่ที่ให้ไว้กบัทาง
มหาวิทยาลัย ฯ ลดค่าใช้จา่ยใน
การเดินทางมาติดต่อขอรับ
ใบรับรองคุณวุฒิและใบ
แสดงผลการเรียน และลดความ
เส่ียงในการระบาดของเชื อโรค
ต่อนักศึกษา บุคลากร  

6. ลดค่าบ ารุงหอพัก
นักศึกษา 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโค
โรน่า 2019 ได้มีการแพร่ขยายเป็นวงกวา้ง ส่งผลให้สถาน
ประกอบการ หรอืกิจการหลายแห่งต้องปิดท าการ หยุด
ท างานชั่วคราว หรือใช้วธิีการอื่นๆ ซ่ึงมีผลให้บุคคลหลาย
กลุ่มอาชีพต้องหยุดงานหรือมีรายได้จากการท างานนอ้ยลง 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร และสภามหาวิทยาลัย

วิธีด าเนินการ 
1. ประกาศก าหนดมาตรการให้ความชว่ยเหลือนักศึกษา 

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่า 
2019 COVID-19) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายปรับลดค่าหอพัก
จ านวน 25% 

1. นักศึกษาได้รับการชว่ยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนจาก
การการปรับลดค่าหอพกันักศึกษา 
25% จ านวน 254 คน คิดเป็นเงิน
รวมทั งสิ น 381,504 บาท 

 

1. นักศึกษาได้รับการ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019  
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ราชภัฏก าแพงเพชรมีความห่วงใยต่อนกัศึกษาและ
ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 

ในสถานการณ์ดังกล่าว จึงจัดท ามาตรการให้ความ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของนักศึกษาและ
ผู้ปกครอง เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)    โดยการปรับลดค่า
หอพักนกัศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ปรับลดลง 25%  

2. ประชาสัมพันธบ์นเว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร โดยด าเนินการเปิดรับสมัครออนไลน์ โดยผ่าน
ระบบหอพกันักศึกษา KPRU เพื่ออ านวยความสะดวกและประหยัด
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2563 
 

7. จัดตั งกองทุนช่วยเหลือ
นักศึกษาที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากโรคไวรัส 
COVID-19 และจัดหา
ทุนช่วยเหลือสนับสนุน
จากแหล่งอื่น ๆ 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโค
โรน่า 2019 เป็นผลให้นักศึกษาของมหาวิทยาลยัได้รับ
ความเดือดร้อน ดังนั น ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงจัดตั งกองทุน
ช่วยเหลือนกัศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคไวรัส 
COVID-19 และจัดหาทุนช่วยเหลือสนับสนุนจากแหล่งอื่น 
ๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 

1. ประกาศระดมเงินบริจาคเพื่อจัดตั งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคไวรัส COVID-19 ตั งแต่เดือน
พฤษภาคม 2564 มีเงินบริจาคแล้วทั งสิ น 60,327.30 บาท 

2. จัดหาทุนจากแหล่งต่าง ๆ  ดังนี  
1) บริษัท กรุงไทยการไฟฟา้ จ ากัด จ านวน 7 ทุนๆ ละ 

40,000 บาท รวมเป็นเงิน 280,000 บาท  
2) ทุนนักศึกษาความประพฤติดี มีค่านยิมหลัก จ านวน 50 

ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 
3) ทุนการศึกษาตอ่เนื่องในโครงการกองทุนการศึกษาเฉลิม

ราชกุมารี จ านวน 3 ทุนๆ ละ 27,500 บาท รวมเป็นเงิน 82,500 
บาท 

4) มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ ์
2 ทุน เป็นเงิน 9,000 บาท 

5) ทุนการศึกษาโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
จ านวน 2 ทุนๆ ละ 27,500 บาท รวมเป็นเงิน 55,000 บาท 

6) มูลนิธิท่านน้อย เปาโรหิตยแ์ละเจ้าพระยามุขมนตรี 
จ านวน 1 ทุนๆ ละ 10,000 บาท 

7) ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล จ านวน 4 ทุนๆ ละ 12,000 
บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท 

8) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จ านวน 10 ทุนๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท 

9) มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย ์และบริษัท โอ.พ.ีเนเชอรัล โปรดักส์ 
(ว่าที่ครูไทย) จ านวน 1 ทุนๆ ละ 7,200 บาท 

10) ทุนนักศึกษายากจนและด้อยโอกาส สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูก าแพงเพชร จ านวน 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 
บาท 

1. จัดสรรทุนช่วยเหลือนักศึกษา
จากกองทุนช่วยเหลอืฯ จ านวน 20 
ทุน ทุนละ 3,000 บาท 

2. จัดสรรทุนจากแหล่งต่าง ๆ 
เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา จ านวน
ทั งสิ น 85 ทุน เป็นเงินรวมทั งสิ น 
746,700 บาท 

 

1. นักศึกษามีเงินทุนเพื่อใช้
จ่ายประจ าวันและจัดซื อ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับ
การศึกษา จ านวน 105 คน 
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ตารางที่ 26 : ผลงานวิจัยทีส่ามารถน าไปใช้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

ที่ ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
คณะครุศาสตร์ (จ านวน 7 เรื่อง) 
1 การประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี)พ.ศ.2554(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร โดยใช้รูปแบบการ

ประเมินแบบ 360 องศา                 
อ.ศุภรดา  สุขประเสริฐ 

2 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ตามความคิดเห็นของสถานศึกษา 

อ.ณิชารีย์ วุฒิชุมภู   
อ.ศุภรดา  สุขประเสริฐ  

3 ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล
   

4 ประสิทธิภาพและความสามารถของวัสดุนาโนธรรมชาติในการดูดซับน  ามัน อ.ธิดารัตน์  พรหมมา  
ดร.ปราณี  เลิศแก้ว  
อ.นเรศ  ข าเจริญ 

5 การพัฒนาทักษะการทดลองส าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี ยง และการวิจยัเป็นฐาน ร่วมกบัศาสตร์พระราชา(CCR-KP) โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ผศ.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง 

6 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชวีภาพและกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระของชาผสมเปลือกกล้วยไข่ดิบไหมข้าวโพดหวานสแีดงราชินีทับทิมสยาม ใบเตย และหญ้าหวาน 
 

ดร.ปราณ ี เลิศแก้ว 
อ.ธิดารัตน์  พรหมมาม  
ผศ.ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล  
อ.นเรศ  ข าเจริญ 

7 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการทกัษะทางสมองเพื่อชีวิตที่ส าเร็จ (Executive Function : EF) ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร อ.อรทัย บุญเทีย่ง 
คณะวิทยาการจัดการ (จ านวน 4 เรื่อง) 
8 การศึกษาภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น เขาโกรกปลากั ง จังหวัดก าแพงเพชร อ.ประพัสสร  บวัเผ่ือน 

ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ ์
อ.ชญาน์นันท์  ศิริกจิเสถียร 
นางสาวกันยา  มั่นคง 
อ.นภาลัย  บุญค าเมือง 

9 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต  
(การจัดการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจังหวดัก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์  
ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย ์ 
อ.พัตราภรณ์  อารีเอื อ  
รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  
ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญญู  
อ.ดร.พิมกาญดา  จันดาหัวดง  
อ.พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ  
อ.ประภัสสร  กลีบประทุม  

10 การพัฒนาช่องทางจัดจ าหนา่ยโดยใช้การตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์วิสาหกจิชุมชน ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง ก าแพงเพชร รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา  
11 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร อ.วรางค์  รามบุตร   

ผศ ดร.ชาลี  ตระกูล   
อ.พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว   
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ที่ ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ (จ านวน 3 เรื่อง) 
12 การสังเคราะห์ความรู้จากรายงานวิจยัดา้นชุมชนศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร ดร.โชคธ ารง  จงจอหอ 
13 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาจีนโดยใช้ผลสัมฤทธิ์การเตรียมความพร้อมการสอบ hsk ระดับ 4 ส าหรับนกัศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร อ.มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท ์

อ.บัญชา  วัฒนาทัศนีย ์
14 รูปแบบ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพกลุม่ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลว้ยไข่แปลงใหญ่ต าบล รูปแบบการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกจิชมุชนกล้วยไข่แปลงใหญ่ต าบล

ท่าพุทราอ าเภอ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยไข่แปลงใหญ่ต าบลท่าพุทราอ าเภอคลองขลุงจังหวัดก าแพงเพชร 
ดร.รัษฎากร  วินิจกุล  
ดร.วาสนา  อาจสาริกรณ์  
ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม  
ผศ.ดร ปรียานุช  พรหมภาสิต  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จ านวน 13 เรื่อง) 
15 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื อรา Colletotricchum gleosporioides จากต้นเทพทาโร  ดร.ศักดิ์ศร ี แสนยาเจริญกุล  

น.ส.ประวีณา  เครือทัต  
ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์  
อ.นเรศ  ข าเจริญ  
ดร.ศิรประภา  มีรอด  

16 แบบจ าลองสมรรถนะการเก็บกกัน  าของอ่างเก็บน  าเพื่อการบริหารจัดการน  าอยา่งยั่งยืน ในพื นที่ลุ่มน  ายอ่ยคลองน  าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ดร.บรรจงศักดิ ์ ฟักสมบูรณ์  
17 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการชะล้างพังทลายของดินและอัตราการซึมน้าผ่านผิวดินในพื นที่ลุ่มน้ายอ่ยคลองน้าไหล อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์  
18 สัดส่วนสารละลายจากน  าชะขยะที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นพรม   มแิบบไม่ใช้ดิน  อ.อภิชญา  พัดพิน 

ดร.ธนากร  วงษศา  
นายจารุกิตต์  แสงส่ง  

19 สัดส่วนปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมจากเศษผกัจากตลาดสดต่อการเจริญเติบโตของจิงจูฉ่าย  อาจารย์อภิชญา  พัดพิน  
ดร.ธนากร  วงษศา  
นายจารุกิตต์  แสงส่ง  

20 ความคิดเห็นของประชาชนในการป้องกนัโรควัณโรคโรคปอดในชุมชน อ าเภอเมอืง จังหวัดก าแพงเพชร อ.พิมลพรรณ  ดีเมฆ  
21 แนวทางการจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร อ.นพรัตน์  ไชยวโิน  

อ.ขวัญฤทยั  ทองบุญฤทธิ ์ 
นางสาวน  าผึ ง  ทองทา  

22 การประยกุต์การหาปริพันธ์กับทฤษฎีบทจุดตรึง อ.พัชรา  มว่งการ 
ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม 

23 ฟังก์ชันหดตัวแบบคานานปรับปรุงในปรภิูมิกึ่งอิงระยะทาง ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม  
24 ปริภูมิ บี-เมตริก และฟังก์ชันหดตัวแบบคานานปรับปรุง ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม  
25 ศึกษาสังคมพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ ์และใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในระบบนิเวศเขากิ่วขมิ น บา้นคลองลึก ต าบลทรงธรรม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ดร.พิมประไพ  ขาวข า  

อ.นเรศ  ข าเจริญ  
26 การศึกษาสัดส่วนของพื นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อ.นเรศ  ข าเจริญ  

ดร.พิมประไพ  ขาวข า  
ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์  
ดร.ศักดิ์ศรี  แสนยาเจริญกุล 
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ที่ ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
27 การท านายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษา โดยใช้เทคนิคดาต้า ไมน์นิง กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อ.จินดาพร  อ่อนเกต ุ 

ผศ.ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม  
ผศ.พรหมเมศ  วีระพันธ ์ 
ผศ.นรุตต์  บุตรพลอย  
อาจารย์กนกวรรณ  เขียววัน  
นายคมกริช  กลิ่นอาจ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จ านวน 13 เรื่อง) 
28 การพัฒนาแผ่นซีเมนต์ปูพื นจากผักตบชวา อ.เอกสิทธิ์  เทียนมาศ 

อ.ประภัสสรา  ห่อทอง 
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร อ.พบพร  เอีย่มใส 

อ.ธนกิจ  โคกทอง 
นายพิชญะ  อินตาโสภ ี

30 การพัฒนาไฟเบอร์ซีเมนต์โดยใช้เส้นใยจากเศษเหลือทิ งทางการเกษตร ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี 
อ.นิวดี  คลังสีดา 
อ.เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ 
รศ.สฤษณ์  พรมสายใจ 

31 ระบบควบคุมความชื นและอุณหภูมิในโรงเรือนเพาะเห็ดเหมาะกับชุมชน ดว้ยระบบสมาร์ทโฟน อ.อัษฎางค์  บุญศรี                         
อ.นิวดี  คลังสีดา                            
น.ส.ธัญญลักษณ์  บุตรศรีเพชร  
น.ส.เพ็ญนภา  ทองแฉล้ม                   

32 ออกแบบและพัฒนาระบบอจัฉริยะในแปลงกล้วยไข่ที่ปลูกแซมด้วยฝรั่งในชุมชนบ้านสระแกว้ ต.สระแก้ว อ.เมือง  
จ.ก าแพงเพชร 

อ.ชุติเดช  ทันจันทร ์

33 การใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิงในการพัฒนาโมเดลส าหรับท านายสาขาวิชาที่เหมาะกับผู้สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อ.กนกวรรณ  เขียววัน   
ผศ.นรุตม ์ บุตรพลอย  
อ.จินดาพร  อ่อนเกตุ   
ผศ.ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม 
ผศ.พรหมเมศ  วีระพันธ์ 
นายคมกริช  กลิ่นอาจ  

34 แนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการระบบการผลิตโดยใช้หลกัการผลิตแบบลีนกรณีศึกษาโรงงานผลิตกระเป๋าเครื่องหนัง อ.สาวิตรี  พรหมรักษา 
อ.บัณฑิต  ศรีสวัสดิ์ 
อ.ธนสิทธิ  นิตยะประภา 
อ.พศวีร์  ศิริสราญลักษณ ์
อ.ธงเทพ  ชูสงค์ 
อ.ธัชชัย  ซ่อพฤกษา 

35 การค้นหาค่าพารามิเตอร์และออกแบบระบบควบคุม PID ที่เหมาะสมส าหรับมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านด้วยวธิีแบบปัญญาประดิษฐ์ ผศ.มนูญ  บูลย์ประมุข 
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ที่ ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด (จ านวน 4 เรื่อง) 
36 แนวทางการยกระดับเกษตรรายย่อยแบบมีส่วนร่วมเพื่อเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ในพื นที่ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก ผศ.ดร.ธีรศิลป์  กันธา 

ผศ.อังคณา  ตาเสนา 
37 แนวทางการใช้ประโยชนจ์ากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนนโยบาย Green office ในพื นที่มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด อาจารย์นิพิฐพนธ ์ ฤาชา 

ผศ.ดร.ธีรศิลป์  กันธา 
นายแชน  ต๊ะปกุ 

38 รูปแบบระบบจัดการข้อมูลมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ดร.เอกรัฐ  ปัญญาเทพ 
นายก าภ ู สุจริตจันทร ์

39 การพัฒนาทักษะการใช้อินโฟกราฟกิเพือ่ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาสือ่การสอนส าหรับครู อ.ศศิกัญชณา  บุญนาค 
อ.สามารถ  ยืนยงพานิช 
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ตารางที่ 27 : ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

ที่ ชื่อเร่ือง เจ้าของผลงาน 
1 การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นและการเข้าถึงภูมปิัญญาขา้วไทยโดยใช้แนวคิดฟาเซท ดร.โชคธ ารง  จงจอหอ 
2 บางทฤษฎีบทจุดตรึงส าหรับการส่งแบบ Rñ- หดตัววางนัยทั่วไปในปริภูมอิิงระยะทางแบบ b ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม 
3 การสร้างเครือข่ายฟื้นฟวูิถีชวีิตและสืบสานมรดก ภูมปิัญญาทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา เพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ตาก และ

สุโขทัย 
ผศ.ดร.โอกามา  จ่าแกะ 

4 การจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมเครื่องประดับเงินชาวเขาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริบ้านเล็กในป่าใหญ่ อ าเภอคลองลาน จงัหวัดก าแพงเพชร ผศ.ดร.โอกามา  จ่าแกะ 
5 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
6 Finite-time stability criteria of linear system with non-differentiable time-varying delay via new integral inequality อ.จิรพงศ์  พวงมาลยั 

 


