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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
ชื่อหน่วยงาน 

ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สภุาสพงษ์ รู้ท านอง 
  โทรศัพท์: 092-425-6766 / E-mail address: suphatphong007@hotmail.com 
 
1. ชื่อผลงาน 
 การสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการเผยแพร่สู่ชุมชน 
 
2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน 

ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geomatics) อันประกอบด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS) รีโมทเซนซิง (Remote Sensing: RS) และระบบก าหนดต าแหน่ง
บนพ้ืนโลก (Global Positioning System: GPS) มีความส าคัญอย่างมาก ด้านการศึกษา ส ารวจ ติดตามการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อใช้ในการวางแผน บริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ ผ่านกระบวนการส ารวจ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เพ่ือการวางแผน
พัฒนา และแก้ปัญหาต่าง ๆ ของท้องถิ่นในเชิงบูรณาการ รวมทั้งการจัดการเฉพาะด้าน  หลักสูตรภูมิ
สารสนเทศและศูนย์ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีแนวคิดหลักของการจัดหลักสูตรและบริการ
วิชาการด้านการวิจัย ที่มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาทั้งพ้ืนที่ (Area-Based Collaborative Research and 
Development: ABCRD) บูรณาการงานวิจัยกับกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project 
Based Learning) ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning) และปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) เชื่อมโยงกับการบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จนท าให้เกิดผล
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2559-2563 ได้มีงานวิจัยที่มีการด าเนินการเสร็จสิ้นที่ส าคัญจ านวน 6 เรื่อง ที่มี
คณาจารย์ในโปรแกรมวิชาเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ประกอบด้วย การส่งเสริมกระบวนการผลิตมันส าปะหลัง
สะอาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการพัฒนาชุดองค์ความรู้สู่เกษตรกร จังหวัด
ก าแพงเพชร (2562) สารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการน้ าท่วมและน้ าแล้งพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิง 
จังหวัดก าแพงเพชร (2561) การส ารวจและประเมินเส้นทางจักรยานปลอดภัย โดยการประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศและกระบวนการมีส่วนร่วม จังหวัดก าแพงเพชร (2561) การส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัด
ก าแพงเพชร (2560) ความหลากหลายของผักพ้ืนบ้านภาคเหนือในชุมชนย้ายถิ่นถาวรจากล้านนา จังหวัด
ก าแพงเพชร (2559) และการเชื่อมโยงทางพ้ืนที่ของการท่องเที่ยวเขตมรดกโลกกลุ่มเมืองประวัติศาสตร์
สุโขทัยและเมืองบริวารด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสร้างคู่มือการท่องเที่ยว 
(2559) ซึ่งงานวิจัยทั้งหมดเป็นงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ ที่มุ่งเน้นการจัดการปัญหาและเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของ
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คนในชุมชน มีการด าเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์การวิจัย มีการเผยแพร่ผ่านบทความวารสารวิชาการ
และการฝึกอบรมสัมมนา อย่างไรก็ตามในระดับชุมชนยังขาดการสังเคราะห์ สกัด และย่อยข้อมูล ในรูปแบบที่
ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และตรงกับประโยชน์ที่ชุมชนต้องการใช้งาน 
 จึงเป็นที่มาและความส าคัญของการศึกษานี้ ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือรวบรวมและสกัดองค์ความรู้จาก
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของศูนย์ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และหลักสูตรภูมิสารสนเทศ เพ่ือสร้างชุด
ความรู้สู่ชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดก าแพงเพชร และใกล้เคียง ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เอกสารคู่มือ อีบุ๊ค และโปสเตอร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรม อันจะน าไปสู่การเป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
ตัดสินใจของท้องถิ่นในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดยชุมชน ต่อไป 
  
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 เพ่ือรวบรวมและสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของศูนย์ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
และหลักสูตรภูมิสารสนเทศ สร้างชุดความรู้สู่ชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัด
ใกล้เคียง ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เอกสารคู่มือ อีบุ๊ค โปสเตอร์ และสื่อนวัตกรรมอ่ืน ๆ 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 1. รวบรวมรายชื่อของงานวิจัยที่ท าการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ของศูนย์ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นและหลักสูตรภูมิสารสนเทศในปี พ.ศ. 2559-2563 
 2. รวบรวมสื่อ สกัดองค์ความรู้ สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย เพ่ือจัดท านวัตกรรม เช่น คู่มือ 
อีบุ๊ค ชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศพร้อมใช้ และโปสเตอร์ ฯลฯ 
 3. จัดชุดองค์ความรู้เพ่ือน าไปสู่การเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมจากการสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงพ้ืนที่สู่ชุมชน 
 2. ชุมชนมีเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจของท้องถิ่นในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้
ตามแต่ละประเด็นการเรียนรู้ 
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

ชื่อเรื่องงานวิจัย (ปีที่ท าการวิจัยเสร็จสิ้น) รูปแบบนวัตกรรม/ชิ้นงาน ที่พร้อมต่อการเผยแพร่ 
(1) การส่งเสริมกระบวนการผลิตมันส าปะหลัง
สะอาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศและการพัฒนาชุดองค์ความรู้สู่
เกษตรกร จังหวัดก าแพงเพชร (2562)  

 หนังสือเล่มเล็ก 
 อีบุ๊ค 
 ชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แผนที่เพื่อการเผยแพร่ 
 กิจกรรมการฝึกอบรม 
มันส าปะหลังสะอาดก าแพงเพชร: นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนด้านเกษตรกรรม จังหวัดก าแพงเพชร 

(2) สารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการน้ าท่วม
และน้ าแล้งพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิง 
จังหวัดก าแพงเพชร (2561)  

 โปสเตอร์เผยแพร่องค์ความรู้ 
 ชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แผนที่เพื่อการเผยแพร่ 
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ชื่อเรื่องงานวิจัย (ปีที่ท าการวิจัยเสร็จสิ้น) รูปแบบนวัตกรรม/ชิ้นงาน ที่พร้อมต่อการเผยแพร่ 
ความเสี่ยงด้านภัยแล้งและน้ าท่วม พื้นที่ฝั่งตะวันออกของ
แม่น้ าปิง จังหวัดก าแพงเพชร 

(3) การส ารวจและประเมินเส้นทางจักรยาน
ปลอดภัย โดยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ
และกระบวนการมีส่วนร่วม จังหวัด
ก าแพงเพชร (2561) 

 คู่มือการปั่นจักรยาน 
 ชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แผนที่เพื่อการเผยแพร่ 
1. Explore History on 2 wheels 
2. Explore Culture on 2 wheels  
3. Explore Nature on 2 wheels 

(4) การส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร
ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ าคลอง
สวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร (2560) 

 หนังสือเล่มเล็ก 
 อีบุ๊ค 
 ชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แผนที่เพื่อการเผยแพร่ 
 กิจกรรมการฝึกอบรม 
คลองสวนหมาก: ลุ่มน้ าแห่งความหลากหลาย สารสนเทศ
เชิงพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ
และทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัด
ก าแพงเพชร 

(5) ความหลากหลายของผักพ้ืนบ้านภาคเหนือ
ในชุมชนย้ายถิ่นถาวรจากล้านนา จังหวัด
ก าแพงเพชร (2559) 

 หนังสือเล่มเล็ก 
 อีบุ๊ค 
 ชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แผนที่เพื่อการเผยแพร่ 
 กิจกรรมการฝึกอบรม 
เรียนรู้ชุมชน เรียนรู้ความหลากหลายผักพ้ืนบ้านภาคเหนือ
ในท้องถิ่น: บ้านหนองปิ้งไก่-บ้านสร้อยสุวรรณ บ้านแม่นารี 
บ้านใหม่สุวรรณภูมิ 

(6) การเชื่อมโยงทางพ้ืนที่ของการท่องเที่ยว
เขตมรดกโลกกลุ่มเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย
และเมืองบริวารด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์และการสร้างคู่มือการ
ท่องเที่ยว (2559) 

 แผนที่ท่องเที่ยว 
 โปสเตอร์เพื่อการท่องเที่ยว 
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 ชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แผนที่เพื่อการเผยแพร่ 
1. นครชุม นครศักดิ์สิทธิ์ และเมืองแห่งความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 
2. เส้นทางแห่งการเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
3. เส้นทางสายมรดกโลก กลุ่มเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย
และเมืองบริวาร 
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หนังสือเล่มเล็กและอีบุ๊ค “มันส าปะหลังสะอาดก าแพงเพชร: นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนด้านเกษตรกรรม จังหวัดก าแพงเพชร” 
 

 
หนังสือเล่มเล็กและอีบุ๊ค “คลองสวนหมาก: ลุ่มน้ าแห่งความหลากหลาย สารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และ

จัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร” 
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โปสเตอร์ “ความเสี่ยงด้านภัยแล้งและน้ าท่วม พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิง จังหวัดก าแพงเพชร” 
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หนังสือเล่มเล็กและอีบุ๊ค “เรียนรู้ชุมชน เรียนรู้ความหลากหลายผักพื้นบ้านภาคเหนือในท้องถิ่น: 

บ้านหนองปิ้งไก่-บ้านสร้อยสุวรรณ บ้านแม่นารี บ้านใหม่สุวรรณภูมิ” 
 

 
แผนที่และคู่มือเส้นทางการปั่นจักรยาน “Explore History on 2 wheels; Explore Culture  

on 2 wheels; Explore Nature on 2 wheels” 
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หนังสือเล่มเล็ก “นครชุม นครศักดิ์สิทธิ์ และเมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม” 

 

 
หนังสือเล่มเล็ก “เส้นทางแห่งการเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร” 
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โปสเตอร์ แผนที่ และแผ่นพับ ชุด “เส้นทางสายมรดกโลก กลุ่มเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย 

และเมืองบริวาร” 
 

 
โปสเตอร์ แผนที่ และแผ่นพับ ชุด “เส้นทางสายมรดกโลก กลุ่มเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย 

และเมืองบริวาร” 
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โปสเตอร์ แผนที่ และแผ่นพับ ชุด “เส้นทางสายมรดกโลก กลุ่มเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย 

และเมืองบริวาร” 
 

 
ตัวอย่างสื่อที่เป็นนวัตกรรม จากการสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงพื้นที่ของศูนย์ภูมิสารสนเทศ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและหลักสูตรภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างชุดความรู้สู่ชุมชน 
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ตัวอย่างสื่อที่เป็นนวัตกรรม จากการสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงพื้นที่ของศูนย์ภูมิสารสนเทศ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและหลักสูตรภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างชุดความรู้สู่ชุมชน 
 
7. ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 

ชื่อนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลจากการน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
มันส าปะหลังสะอาดก าแพงเพชร: 
นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
ด้านเกษตรกรรม จังหวัดก าแพงเพชร 

- ตัวแทนจาก
หน่วยงานราชการ
และท้องถิ่น 
ที่เก่ียวข้อง 
- ประชาชนในพื้นท่ี 

มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและ
เผยแพร่คู่มือหนังสือเล่มเล็ก และการจัด
กิจกรรมโรงเรียนมันส าปะหลังเคลื่อนที่ ผล
การประเมินผลการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
กระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาดให้กับ
เกษตรกร พบว่า กิจกรรมการเผยแพร่
ทัง้หมดมีภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย
มีความพึงพอใจระดับมากทุกโครงการ และ
ทุกประเด็นการส ารวจ ทั้งนี้ การประเมินผล
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิต
มันส าปะหลังสะอาดให้กับเกษตรกร โดย
วิธีการพัฒนาและเผยแพร่คู่มือหนังสือเล่ม
เล็กมีค่าคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม
เทา่กับ 4.05 ซึ่งสูงกว่าการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และจัดกิจกรรมโรงเรียนมัน
ส าปะหลังเคลื่อนที่ ที่มีค่าคะแนนความพึง
พอใจในภาพรวมเท่ากันคือเท่ากับ 4.00 
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ชื่อนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลจากการน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ความเสี่ยงด้านภัยแล้งและน้ าท่วม 
พ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

- ตัวแทนจาก
หน่วยงานราชการ
และท้องถิ่น 
ที่เก่ียวข้อง 

- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ 
- กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จาก
นวัตกรรมในด้านการเรียนรู้ด้านความเสี่ยง
ต่อภัยพิบัติในพ้ืนที่ของตน 

Explore Kamphaeng Phet on 2 
wheels 

นักท่องเที่ยวและผู้
ปั่นจักรยาน 

- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ 
- กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จาก
นวัตกรรมในด้านการเรียนรู้และมีคู่มือ
เส้นทางการปั่นจักรยาน 

คลองสวนหมาก: ลุ่มน้ าแห่งความ
หลากหลาย สารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ า
คลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร 

- ตัวแทนจาก
หน่วยงานราชการ
และท้องถิ่น 
ที่เก่ียวข้อง 
- ประชาชนในพื้นท่ี 
ลุ่มน้ าคลองสวน
หมาก 

- เกิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้สู่
คนในชุมชนลุ่มน้ าคลองสวนหมาก 
- การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการ
ฝึกอบรม 5 ด้าน ได้แก่ กระบวนการการ
ให้บริการ วิทยากรและการถ่ายทอดความรู้ 
การอ านวยความสะดวก เนื้อหา แนวคิด 
และผลจากการฝึกอบรม และความพึงพอใจ
ในภาพรวมของโครงการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยประเด็นด้านการได้รับประโยชน์
จากโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้น มีค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด คือ 4.74 จาก 5.00 

เรียนรู้ชุมชน เรียนรู้ความหลากหลาย
ผักพ้ืนบ้านภาคเหนือในท้องถิ่น: บ้าน
หนองปิ้งไก่-บ้านสร้อยสุวรรณ บ้านแม่
นารี บ้านใหม่สุวรรณภูมิ 

ชุมชนบ้านหนองปิ้ง
ไก่-บ้านสร้อยสุวรรณ 
บ้านแม่นารี บ้านใหม่
สุวรรณภูม ิ

- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ 
- กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จาก
นวัตกรรม 
- การเผยแพร่นวัตกรรมและวัดค่าคะแนน
ความพึงพอใจ 5 ระดับ จ านวน 3 ชุมชน 
ชุมชนละ 20 คน รวม 60 คน พบว่า การ
สอบถามใน 2 ประเด็น คือ ความน่าสนใจ
ของเนื้อหา และประโยชน์และการท าให้เกิด
การเรียนรู้ พบว่า อยู่ในระดับมาก และมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และ 4.55 
ตามล าดับ 

(1) นครชุม นครศักดิ์สิทธิ์ และเมือง
แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(2) เส้นทางแห่งการเรียนรู้อุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
(3) เส้นทางสายมรดกโลก กลุ่มเมือง
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร 

ประชาชนในต าบล 
นครชุม นักท่องเที่ยว
และผู้ที่สนใจ 

- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ 
- กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จาก
นวัตกรรมในด้านการเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวเส้นทางสายมรดกโลก กลุ่มเมือง
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร 
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8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 ผลการทดลองใช้นวัตกรรมท าให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายตามประเด็นเนื้อหาของแต่ละนวัตกรรม 
การสัมมนา ฝึกอบรม และเผยแพร่นวัตกรรม ท าให้เกิดการยอมรับและน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ
ด้านการเรียนรู้ และบางนวัตกรรมที่มีการวัดผลที่ชัดเจน พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในนวัตกรรมระดับ
มากถึงมากท่ีสุด 
 
9. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 
 1. มีการพัฒนาหัวข้อโครงร่างงานวิจัยเพ่ือเสนอต่อแหล่งทุนงบประมาณ และได้รับการอนุมัติ
งบประมาณ 
 2. มีการสร้างกิจกรรมที่สอดคล้องกับงานวิจัย เช่น การฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้เกิดการประสานงานและใช้
ประโยชน์นวัตกรรมของหน่วยงานในระยะยาว 
 3. มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างการท าวิจัยในพ้ืนที่ ท าให้เกิดการยอมรับและใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรมของคนในชุมชนภายหลังเสร็จสิ้นงานวิจัย 
 4. มีการส่งเสริมงานวิจัยในหลักสูตรที่สอดคล้องบูรณาการระหว่างงานวิจัย การบริการวิชาการ และ
กระบวนการเรียนการสอน 
 5. มีการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ และสภาพปัญหาของชุมชน กิจกรรมการวิจัย
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ท าให้งานวิจัยเกิดประโยชน์และมีผลดีต่อการเผยแพร่นวัตกรรมจากผลการวิจัยใน
ภายหลัง 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 จะมีการพัฒนานวัตกรรม โดยเน้นสื่อที่หลากหลายและจัดท าสื่อเพ่ิมเติมส าหรับงานวิจัยทั้ง 6 เรื่อง 
และจะมีการน างานวิจัยอ่ืน ๆ ที่ได้รับงบประมาณและท าการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาจัดท าเป็นนวัตกรรม
และเผยแพร่ 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 ไม่มี 
 
12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/ 
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 จ านวนครั้งของการปรับปรุงนวัตกรรมแต่ละชิ้นงานขึ้นอยู่กับการวิพากษ์เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
น าเสนอก่อนการจัดท าเป็นรูปแบบหลัก และจะถูกปรับปรุงในการจัดพิมพ์หรือจัดท าครั้งใหม่ เมื่อพบ
ข้อผิดพลาดหรือมีการเพิ่มเติมประเด็นในนวัตกรรม 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 

ชื่อนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย การน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
มันส าปะหลังสะอาดก าแพงเพชร: 
นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ่ือ

- ตัวแทนจากหน่วยงาน
ราชการและท้องถิ่นที่

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการจ านวน 56 คน 
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ชื่อนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย การน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
สนับสนุนด้านเกษตรกรรม 
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกี่ยวข้อง 
- ประชาชนในพื้นท่ีลุ่ม
น้ าคลองสวนหมาก 

- การพัฒนาและเผยแพร่คู่มือหนังสือเล่มเล็กมี
การเผยแพร่องค์ความรู้ 1,000 ชุด 
- การจัดกิจกรรมโรงเรียนมันส าปะหลัง
เคลื่อนที ่มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่
กลุ่มเป้าหมาย 400 ราย 

ความเสี่ยงด้านภัยแล้งและน้ า
ท่วม พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ า
ปิง จังหวัดก าแพงเพชร 

- หน่วยงานราชการ
และท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 

- ส่งมอบองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานในพื้นท่ี
จ านวน 4 หน่วยงาน 

คลองสวนหมาก: ลุ่มน้ าแห่งความ
หลากหลาย สารสนเทศเชิงพ้ืนที่
เพ่ือการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรม ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก 
จังหวัดก าแพงเพชร 

- ตัวแทนจากหน่วยงาน
ราชการและท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง 
- ประชาชนในพื้นท่ีลุ่ม
น้ าคลองสวนหมาก 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการจ านวน 54 คน จาก 18 กลุ่ม
หน่วยงาน  
- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้สู่
คนในชุมชนลุ่มน้ าคลองสวนหมากจ านวน  
500 ราย 

เรียนรู้ชุมชน เรียนรู้ความ
หลากหลายผักพ้ืนบ้านภาคเหนือ
ในท้องถิ่น: บ้านหนองปิ้งไก่-บ้าน
สร้อยสุวรรณ บ้านแม่นารี บ้าน
ใหม่สุวรรณภูมิ 

ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่
บ้านสร้อยสุวรรณ บ้าน
แม่นารี บ้านใหม่
สุวรรณภูม ิ

- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้สู่
คนในชุมชน 3 ชุมชน 500 ราย 

Explore History on 2 wheels นักท่องเที่ยวและผู้ปั่น
จักรยาน 

- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้
จ านวน 200 คน 

(1) นครชุม นครศักดิ์สิทธิ์ และ
เมืองแห่งความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
(2) เส้นทางแห่งการเรียนรู้
อุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร 
(3) เส้นทางสายมรดกโลก กลุ่ม
เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและ
เมืองบริวาร 

ประชาชนในต าบลนคร
ชุม นักท่องเที่ยวและผู้
ที่สนใจ 

- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้
จ านวน 500 คน 

 


