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รายงานผลการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ตารางที่ 1 สรุปจ านวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2564 (จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น รวม 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ งบประมาณจากแหล่งทุนอืน่ 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 128 3 4 134 
    - ด้านเศรษฐกิจ 84  3 87 
    - ด้านสังคม 11 1  12 
    - ด้านสิ่งแวดล้อม 2   4 
    - ด้านการศึกษา  31 2 1 32 
2. การผลิตและพัฒนาครู 5 3 1 9 
    - การผลิตคร ู 5 3 1 10 
    - การพัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.)     
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 23 15 3 41 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 0 10 0 10 

รวม 155 31 8 194 
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ตารางที่ 2 : รายชื่อโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
1. การพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ 

A1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 
A2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 
A3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 
A4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยคณะวิทยาการจัดการ 1 
A5 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยคณะวิทยาการจัดการ 2 
A6 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยคณะวิทยาการจัดการ 3 
A7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
A8 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
A9 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
A10 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 
A11 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 
A12 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 
A13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดย มรภ.กพ. แม่สอด 1 
A14 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดย มรภ.กพ. แม่สอด 2 
A15 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดย มรภ.กพ. แม่สอด 3 
A16 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม 1 
A17 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม 2 
A18 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยส านักบรกิารวิชาการและจัดหารายได้ 1 
A19 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยส านักบรกิารวิชาการและจัดหารายได้ 2 
A20 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยส านักบรกิารวิชาการและจัดหารายได้ 3 
A21 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยส านักบรกิารวิชาการและจัดหารายได้ 4 
A22 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านวิชาพลศึกษา 
A23 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
A24 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ 
A25 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษ 
A26 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการศึกษาปฐมวยั 
A27 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านสังคมศึกษา 
A28 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านภาษาจีน 
A29 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร ์

ด้านสังคม 
B1 ราชภฏัจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

(กองกลาง/กองพัฒนานกัศึกษา)      
ด้านการศึกษา/การเรียนรูต้ลอดชีวติ  
B2 ยกระดับศูนย์วิจยัชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ 

(สถาบันวิจยัฯ) 
B3 สนับสนุนส่งเสริมการวิจัย การผลิตผลงาน

วิชาการรับใช้สังคมการตีพิมพ์เผยแพร่ และ
การจดอนุสิทธบิัตรและสิทธิบัตร (สถาบนัวิจัย
ฯ) 

ด้านเศรษฐกิจ 
C1 ออมสินยุวพัฒน ์รักษ์ถิ่น (ธนาคารออมสิน) 
C2 การบ่มเพาะผู้ประกอบการ (UBI) 
C3 โครงการ U2T 
ด้านการศึกษา/การเรียนรูต้ลอดชีวติ 
C4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา

ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เล้ียง (U-
School) 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
A30 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านภาษาไทย 
A31 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการประถมศึกษา 
A32 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
A33 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
A34 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านภูมิสารสนเทศ 
A35 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านภาษาไทย 
A36 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษ  
A37 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ 
A38 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
A39 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
A40 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านนิเทศศาสตร์ 
A41 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการบัญชี 
A42 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการเงินและการธนาคาร 
A43 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการตลาด  
A44 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการจัดการทั่วไป 
A45 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านสาธารณสุขศาสตร์  
A46 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านเคมี (วท.บ.) 
A47 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
A48 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านชีววิทยา 
A49 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
A50 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านเคมี (ค.บ.) 
A51 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
A52 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ 
A53 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
A54 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านฟิสิกสิ์ 
A55 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการจัดการโลจิสตกิส ์
A56 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านเทตโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า 
A57 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
A58 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชน 
A59 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมศิลป์ 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
A60 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 
A61 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
A62 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (แม่สอด) 
A63 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (แม่สอด) 
A64 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการจัดการทั่วไป (แม่สอด) 
A65 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการบัญช ี(แม่สอด) 
A66 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ (แมส่อด) 
A67 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านการจัดการโลจิสตกิส์ (แม่สอด) 
A68 พัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
A69 พัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยคณะวิทยาการ

จัดการ 
A70 พัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
A71 พัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
A72 พัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดย มรภ.กพ. แม่สอด 
A73 พัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยคณะพยาบาล

ศาสตร์ ประเด็นสุขภาพชุมชน/อสม. 
A74 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง (ส านักบริการวิชาการฯ) 
A75 ศูนย์พัฒนาและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ส านักบริการวิชาการฯ) 
A76 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (มรภ.กพ. แม่สอด) 
A77 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ (ส านักบริการวิชาการฯ) 
A78 การพัฒนาร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน บา้นทุ่งสวน (คณะวิทยาการจัดการ) 
A79 บริการวิชาการองค์ความรู้จากระดบับัณฑิตศึกษา (ส านกับริการวิชาการฯ) 
A80 ศูนย์เผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS) (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 
A81 สวนพลังงานเพื่อส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น (คณะเทคโนฯ) 
A82 ศูนย์พัฒนาก าลังคนเพื่อยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท้องถิ่น (คณะเทคโนฯ) 
A83 พัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศเพื่อการแข่งขัน (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ) 
A84 ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
 



- 5 - 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
ด้านสังคม 
A85 ส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 
A86 พัฒนาศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยฯ (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 
A87 พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ กองพัฒนา

นักศึกษา 
A88 พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ คณะครศุาสตร์ 
A89 พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
A90 พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ คณะวิทยาการ

จัดการ 
A91 พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
A92 พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
A93 พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ คณะพยาบาล

ศาสตร์ 
A94 ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรพัยากรมนษุย์สู่ความเป็นเลิศ (คณะวิทยาการจัดการ) 
A95 ศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทยท์างเลือก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
A96 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (คณะ

วิทยาศาสตร์ฯ) 
A97 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านส่งเสริมการผลิตและตรวจสอบความปลอดภยัทางอาหาร (FOSIC) 

(คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
ด้านการศึกษา/การเรียนรูต้ลอดชีวติ 
A98 วารสารวจิัยและพัฒนา (สถาบันวจิัยฯ) 
A99 วารสารพิกุล (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 
A100 วารสารครุศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 
A101 วารสารวิทยาการจัดการ (คณะวทิยาการจัดการ) 
A102 วารสารศิลปะและวัฒนธรรม (ส านักศิลปะฯ) 
A103 นิทรรศการวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ)  
A104 KPRU Road Show (งานประชาสัมพันธ์/ส านักส่งเสริมฯ) 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
A105 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
A106 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
A107 พัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น (สถาบันวิจยัฯ) 
A108 สร้างความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
A109 อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน (ส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
A110 สร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
A111 ก าแพงเพชรศึกษา (ส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
A112 ส่งเสริมการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม (ส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
A113 ส่งเสริมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (ส านกัศิลปะและวัฒนธรรม) 
A114 พิธีไหว้ครูดนตรีไทย (ส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
A115 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป ์(ส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
A116 พัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Massive Open Online Course : 

MOOC) (ส านักวิทยบริการฯ) 
A117 พัฒนาก าลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล (AUN-QA) (งานประคุณคุณภาพฯ) 
A118 ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอา่นการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านักบริการวิชาการฯ) 
A119 สนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับ

โรงเรียนขนาดเล็ก (คณะครุศาสตร์) 
A120 พัฒนาทักษะทางวิชาการนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อเตรียมสอบ O-Net ของจงัหวัด

ก าแพงเพชร (งานประคุณคุณภาพฯ) 
A121 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้

กระบวนการ PLC) (คณะครุศาสตร์) 
A122 พัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวดั (สถาบันวจิัยฯ) 
A123 เสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับต าบล (ส านัก

บริการวิชาการฯ) 
A124 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (คณะครุศาสตร์) 
A125 ศูนย์การศึกษาพิเศษ (คณะครุศาสตร์) 
A126 ศูนย์ STEM คณะครุศาสตร์ 
A127 ศูนย์ STEM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
A128 เพิ่มขีดสมรรถนะการวิจัยการผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคมและการตีพิมพ์ (สถาบันวิจัยฯ) 
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2. การผลิตและ
พัฒนาครู 

D1 พัฒนาความรู้ ทกัษะดา้นภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (คณะครุศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์ฯ/คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 

D2 ผลิตครูสมรรถนะสูง (คณะครุศาสตร์) 
D3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานระดับรายวิชา 

โดยคณะครุศาสตร์ 
D4 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยคณะครุศาสตร์ (10 หลักสูตร) 
D5 เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู (คณะครุศาสตร์) 

E1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต (คณะครุศาสตร์) 
E2 เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตก่อนการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู (คณะครุศาสตร์) 
E3 สร้างนักศึกษาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ (สาขา

เคมี คบ. คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 

F1 ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

G1 พัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา (ศูนย์ภาษา) 
G2 สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
G3 สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ โดยคณะวิทยาการจัดการ 
G4 สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
G5 สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
G6 สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ โดย มรภ.กพ. แม่สอด 
G7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานระดับรายวิชา 

โดยคณะคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
G8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานระดับรายวิชา 

โดยคณะวิทยาการจัดการ 
G9 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานระดับรายวิชา 

โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
G10 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการท างานระดับรายวิชา 

โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
G11 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการท างานระดับรายวิชา 

โดยคณะพยาบาลศาสตร์ 
G12 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการท างานระดับรายวิชา 

โดย มรภ.กพ. แม่สอด 
G13 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
G14 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยคณะวิทยาการจัดการ 

H1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

H2 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต โดยคณะวิทยาการ
จัดการ 

H3 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

H4 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต โดยคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

H5 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต โดย มรภ.กพ. แม่
สอด 

H6 การส่งเสริมคุณภาพและจรรยาบรรณในการ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิต
วิทยาลยั) 

H7 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับ
หลักสูตร (บัณฑิตวิทยาลัย) 

H8 พัฒนาศูนย์สาธิตและการเรียนรู้ทางการ
พยาบาล Smart LRC (คณะพยาบาลศาสตร์) 

H9 คัดเลือกนักศึกษาและเตรียมความพร้อม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (คณะ
พยาบาลศาสตร์) 

H10 พัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา (ส านัก
วิทยบริการฯ) 

H11 สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ (ส านกัวิทยบริการฯ) 

H12 ทุนเพชรราชภัฏ (กองพัฒนานักศึกษา) 

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) 
G15 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
G16 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
G17 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยคณะพยาบาลศาสตร์ 
G18 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดย มรภ.กพ. แม่สอด 
G19 พัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มอือาชพี (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ) 
G20 พัฒนาประชากรอาเซียนสู่คุณภาพในบทบาทเวทีโลก (งานวิเทศสัมพันธ์ฯ) 
G21 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (สถาบันวจิัยฯ) 
G22 พัฒนาหลกัสูตรที่ตอบสนองการพฒันาพื้นที่ (ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ) 
G23 บริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตรน าร่อง (งานประกัน

คุณภาพฯ) 

H13 อบรมภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษา 
(ศูนย์ภาษา) 

H14 จัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากร (ศูนย์ภาษา) 

H15 จัดสอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร (ศูนยภ์าษา) 

4. การพัฒนา
บริหารจัดการ 

ไม่มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้ในการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์นี้ K1 พัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ Webometrics 
(ส านักวิทยบริการฯ) 

K2 บ ารุงและพัฒนาระบบ MIS (ส านกัสง่เสริม
วิชาการฯ) 

K3 ประชุมนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 (งานประกันคุณภาพฯ) 

K4 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรด้วย
เกณฑ์ AUN-QA (งานประกันคุณภาพฯ) 

K5 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (กองกลาง) 
K6 Green Office (กองกลาง) 
K7 น าเสนอนวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน 

(กองกลาง) 
K8 บ ารุงและพัฒนาระบบงบประมาณและระบบ

ส านักงานอัตโนมัติและระบบอื่นๆ (กองกลาง) 
K9 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 

(กองกลาง) 
K10 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

(กองกลาง) 

ไม่มีการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งสนับสนุน
อื่นๆ เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์นี ้
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ตารางที่ 3 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2564 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
A1 พัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนท้องถิ่น 
โดยคณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
1 

กลุ่มท ากระเป๋าย่าม ลาหู่ ก่อตั้ง
เมื่อ ปี พ.ศ.2562 จ านวนสมาชิก 
20 คน 

1. พื้นที่ด าเนินโครงการ 
ที่อยู่ 301/1 หมู่ที่ 8 บ้านแปลงสี่ 

- แม่พืช ต าบลคลองลานพัฒนา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร หมายเลขติดต่อ 087- 
1940752  (นางสาว ไฮ แซ่ศิล) 

2.จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
1 หมูบ่้าน คือ หมู่ที่ 8 บ้าน

แปลงสี่ - แม่พืช ต าบลคลองลาน
พัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.
ดร.โอกาม่า  จ่าแกะ และคณะ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. อาจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ  
ต าแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและวางแผน
พัฒนาเบอร์ติดต่อ : 095 -
6407292 email address : 
Okama24@hotmail.co.th 

2. คณาจารย์โปรแกรมวิชาการ
พัฒนาสังคม อ.อิสสราพร  กล่อม
กล่ านุ่ม  

3. คณาจารย์สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคณะ

1. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่หลากหลาย 
และไม่ทันสมัย 

2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่โดดเด่น 
สวยงาม 

3. ช่องทางการจ าหน่ายยังไม่หลากหลาย 
4. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม 
5. การจัดท าบัญชียังไม่เป็นระบบ 
6. มาตรฐานเดิม 1 ดาว 

1. การพัฒนาผลิตภณัฑ์กระเปา๋ลาหู ่ให้เป็นแบบสากล
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการออกแบบผลติภณัฑ์
กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย 

1.2 ระยะเวลาด าเนินงาน 
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-

17.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านแม่พืช ต าบลคลอง
ลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์
ร่วมสมัย วิทยากรโดย นางกลอยใจ  คชฤทธ์ิ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จ่าแกะ 

 
ภาพที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย 

 
ภาพที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย 

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ 
คือ กระเป๋าเอกสาร, กระเป๋าเป้, กระเป๋าถุง
ใส่เหรียญบาท 

2. ได้วิจัยการพัฒนานวัตกรรมยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขาเพ่ือส่งเสริมรายได้ของ
กลุ่มราษฎรบนพ้ืนที่สูง หมู่ที่ 8 บ้านแปลงสี่ 
- แม่พืช ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลอง
ลาน จังหวัดก าแพงเพชร 1 เร่ือง 

3. ได้ยกระดับอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้า
ชาวเขา จ านวน 1 อัตลักษณ ์ 

4. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 59 คน ซ่ึงเป็นนักศึกษาจาก
โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม  

5. มีรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ 1) เทคนิคการให้
การศึกษาชุมชน 2) มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 
3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้  

6. ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 5,000 
บาท เพ่ิมขึ้นเป็น 8,000 บาท เพ่ิมขึ้นจาก
เดิมร้อยละ 60 (จ าหน่ายสินค้ากระเป๋าลาหู่
ให้ญาติที่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐ
แคลิฟอร์เนีย)  

7. ชุมชนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการของตลาด 

 

โครงการ
พัฒนา 

mailto:Okama24@hotmail.co.th
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 
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เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร, อ.พจน์
ธรรม ณรงค์วิทย์ และ อ.อ าไพ 
แสงจันทร์ไทย 

4. คณาจารย์โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย อ.ณัฐพล บ้านไร่, อ.สุทธี
รา ค าบุญเรือง และอ.วิยุดา ทิพย์
วิเศษ 

5. อาจารย์โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ อ.ดร.รัษฎากร  
วินิจกุล และ ผศ.ดร.พิษณุ  บุญ
นิยม   

6. อาจารย์โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษศึกษา  อ.บุญมา  กุ
พันธ์ 

7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางขนิษฐา  ศิริรัตน์     

8. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นาย
เมตตรัย  ตะติยะ 

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปี 
3 จ านวน 19 คน, ปี 2 จ านวน   
23  คน, และ ปี 1 จ านวน 17 คน  
= 59 คน ประกอบด้วยสาขาวิชา
การพัฒนาสังคม โดยบูรณาการกับ
รายวิชา 1) เทคนิคการให้การศึกษา
ชุมชน 2)มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 3) 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการ
ความรู้    

 

 
ภาพที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย 
2. พัฒนาแหล่งจ าหน่ายสินค้า คือ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา   
2.1 จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการแปรรปู

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่และการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดระหวา่งประเทศ 

2.2 ระยะเวลาด าเนินงาน 
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่
และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ 
โดยมี วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ครัวเรือนในท้องถิ่นโดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือ อาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่
ละมหาวิทยาลัย ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระเป๋าลาหู่ และเพ่ือบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคมใน
รายวิชาเทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน, วิชาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการจัดการความรู้ และวิชามานุษยวิทยา
วัฒนธรรม  ในการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 70 คนโดยประมาณ  ประกอบด้วย กลุ่มสตรี 
กระเป๋าลาหู่ หมู่บ้านแม่พืช-แปลงสี่ และกลุ่มอาชีพเก้าอี้
หวาย เพ่ือส่งออก ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน คือ 
1. อาจารย์จิระ ประสพธรรม เช่ียวชาญด้านการสอน
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

การตลาด อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชา การตลาด 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา เช่ียวชาญด้านการสอน
การตลาด อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ทั้งนี้ ทางคณะได้มอบเคร่ืองจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม ใน
ราคา 15,000 บาท  เพ่ือใช้ในการเย็บกระเป๋าอีกด้วย 
โครงการนี้จัดขึ้น ณ เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ภาพที่ 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์

กระเป๋าลาหู่และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่าง
ประเทศ อาจารย์จิระ ประสพธรรม และรศ.ดร.เพชรา บุด
สีทา เช่ียวชาญด้านการสอนการตลาด อาจารย์ประจ า
หลักสูตร สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

       
   ภาพที่ 5-6  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ระหว่างประเทศ และมอบเคร่ืองจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม ใน
ราคา 15,000 บาท  เพ่ือใช้ในการเย็บกระเป๋า 

3. การพัฒนา หรือเพิ่มข้อมูลให้ทันสมยัเว็บไซต ์และ
สื่อประชาสมัพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 

3.1 https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=426 

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=426
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ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าใหม่ ที่ได้จากโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่และการวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ และมอบเคร่ืองจักร
เย็บผ้าอุตสาหกรรม ในราคา 15,000 บาท  เพ่ือใช้ในการ
เย็บกระเป๋า 

3.2 ระยะเวลาด าเนินงาน 
วันที่ 1-30 มกราคม พ.ศ.2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
4. การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ การเรยีนรู้กับ

การท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) วิชา 
2532108 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthology) 
สาย B รหัสนักศึกษา 6212203 โปรแกรมวิชาการพัฒนา
สังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4.1 ปัจจัยน าเขา้ 
หลักสูตรการพัฒนาสังคม ได้ปรับการจัดการเรียนการ

สอนที่บูรณาการเรียนรู้กับการท างานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามปัจจัยสู่ความส าเร็จทั้ง 6 ด้าน 

1. ด้านหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบด้วย
ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านปฏิบัติการ ต้องพัฒนา
จาก 3 ส เน้นสมรรถนะอาชีพ ส-สถานศึกษา, ส-สถาน
ประกอบการ, ส-สมาคมวิชาชีพ ที่จะเก่ียวข้องตั้งแต่ขั้นตอน
การร่างหลักสูตรเพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร   

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย เน้น
สมรรถนะ อาชีพในการฝึกปฏิบัติงานจริงในแต่ละอาชีพ 
เลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
สมรรถนะอาชีพการพัฒนาชุมชน สังคม เช่น รูปแบบการ
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จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน 
มี 4 รูปแบบ ได้แก่ ระบบทวิภาคี (DVT) ระบบสหกิจ 
ศึกษา (Cooper active) ระบบฝึกงาน (Apprentice ) 
และระบบการฝึกหัด (Internship) ในการพัฒนานักศึกษา
ตามปรัชญาของระบบการฝึกงาน เน้นเรียนรู้จริง รู้จริง 
และท าจริง โดยบูรณาการกับทักษะการท างานในวิชาชีพ
การพัฒนาสังคม คือ ELO 3 ท างานบริการชุมชนได้ ELO 
7 มีจิตสาธารณะความรับผิดชอบและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ตามระบบการฝึกหัด (Internship) 

3. ด้านผู้เรียน ประกอบด้วยได้การก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้เรียนในรายวิชา วิชา 2532108 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 
(Cultural Anthology) สาย B รหัสนักศึกษา 6212203 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมปีที่ 2 จ านวน 9 คน 

4. ด้านผู้สอน ประกอบด้วย ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ มี
ประสบการณ์ในอาชีพการพัฒนาชุมชนจริงก่อนท าการ
สอนหลักสูตรการพัฒนาสังคม มีทักษะในการถ่ายทอด/
สื่อสาร/การจัดการชั้นเรียน และการประเมินผู้เรียน  

5. ด้านผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาราษฎร
บนพ้ืนที่สูง จังหวัดก าแพงเพชร มีระบบการฝึกอาชีพที่เป็น
มาตรฐาน มีระบบการฝึกที่เน้นสมรรถนะอาชีพ และมีการ
ประเมินผลของการฝึกตามหลักสูตร  

6. ด้านการเงิน ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีการจัดสรรเงินงบประมาณที่ เพียงพอตาม
ต้นทุนการผลิตในแต่ละอาชีพ ได้จัดสรรสัดส่วนความ
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายด้าน WIL ให้ชัดเจนระหว่าง 3 ส 
ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศต่างๆ ด้านการเงินให้มีความ
ยืดหยุ่น โดยได้รับการพัฒนาในรายวิชา จ านวน 5,000 บาท 

กล่าวโดยสรุป หลักสูตรการพัฒนาสังคม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ท าหน้าที่วางแผนและ
บริหารจัดการเรียน การสอน สถานประกอบการ (ศูนย์
พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูง จังหวัดก าแพงเพชร) มีหน้าที่ 
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ส่งเสริมให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการจัดการเรียน
การสอน และการฝึก ส่วนสมาคมวิชาชีพ (หน่วยงานการ
พัฒนาสังคม และพัฒนาชุมชน) ได้ก าหนด เกณฑ์มาตรฐาน
ในการประกอบอาชีพการพัฒนาสังคม ชุมชน 

4.2 กระบวนการ 
หลักสูตรการพัฒนาสังคม เลือกรายวิชามานุษยวิทยา

วัฒนธรรมคือ 1) เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติตาม
ความเหมาะสม 2) เรียนทฤษฎีจนจบก่อน จึงจะเร่ิม
ปฏิบัติงาน 3) องค์กรวิชาชีพมีส่วนจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการบูรณาการกับโครงการ
ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

4.3 ผลที่ได้รับจากการจดักิจกรรม 
- มีความรู้เก่ียวกับออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์

กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย และผลิตภัณฑ์กระเป๋าลา
หู่ และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ  

- นักศึกษาได้ท างานจริงในวิชาชีพการพัฒนาสังคมที่
เรียนมาโดยตรงสามารถสามารถท าเคร่ืองมือและสัมภาษณ์
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ และเก้าอี้หวายได้ 

- นักศึกษาได้สรรถนะตามอาชีพการพัฒนาสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น  

- ผลการด าเนินงานมีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ผลงานการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ 
การเรียนรู้กับการท างาน (Work-Integrated Learning : 
WIL) วิชา 2532108 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural 
Anthology) สาย B รหัสนักศึกษา 6212203 โปรแกรม
วิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A2 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดยคณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
2 

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมรายได้ของ
ประชาชน “กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทด าบ้านวังน้ า” 

1. การพัฒนารูปแบบของผ้ายังไม่
เป็นไปตามความต้องการของตลาด 

2. รูปแบบของเส้ือผ้าเฉพาะกลุ่มชาติ
พันธ์ุ 

3. ยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามทันสมัย 
4. ขาดการพัฒนาเทคนิคในการตัดเย็บ

ผ้าไทด า 

อบรมเชิงปฏิบัติการ วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 30-31 
มกราคม 2564 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิ
กานต์ ปิ่นจุไร และนางธโยธร ลายทอง 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไทด า 

 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไทด า 

 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้า

ไทด า 

 

 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ผ้าไทด า วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 
2564 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร 
นายสุธี ตลุ่มเครือ และนางสาวลีลา ศิริบุตร 

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
คือ ได้แบบผลิตภัณฑ์ผ้าไทด าบ้านวังน้ า  

2. ได้ยกระดับอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้า
ไทด า จ านวน 1 อัตลักษณ์  

3. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 10 คน ซ่ึงเป็นนักศึกษาที่
เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง รปศ. จาก
โปรแกรมวิชา รปศ. 

4. มีรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 1 รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทาง รปศ.  

5. ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการยัง
ไม่ได้รับการยกระดับให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพที่สูงขึ้น ตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
ชุมชน และ GMP เนื่องจากยังอยู่ระหว่าง
การด าเนินการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่การ
ประเมินมาตรฐาน 

6. ชุมชนมีรายได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
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วิธีการแกป้ัญหา /  
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้า
ไทด าบ้านวังน้ า 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจดทะเบียน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

 

 
A3 พัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนท้องถิ่น 
โดยคณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
3 

กล้วยตากและผ้าฝ้ายแกมไหม
วิสาหกิจเกษตรผสมผสานบ้านเด่น
วัว บ้านเด่นวัว ต าบลเชียงทอง 
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

 

1. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่โดดเด่น 
สวยงาม 

3. บรรจุภัณฑ์แบบกล่องของกล้วยตาก
มีต้นทุนสูงเกินไป 

4. ช่องทางการจ าหน่ายยังไม่
หลากหลาย 

5. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม 
6. ผลิตภัณฑ์กล้วยตากยังไม่ได้รับ

ระดับดาว 

1. พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์พร้อมประเมินผลการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีโลโก้ สโลแกน 
สิ่งบ่งชี้ผลิตภัณฑ์จากชุมชน และมีรายละเอียดครบถ้วน
สมบูรณ์ 

2. พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นและสวยงาม 2 
ผลิตภัณฑ์ คือ กล้วยตาก และผ้าฝ้ายแกมไหม 3 ลักษณะ 
ประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์กล้วยตากแบบกล่อง บรรจุภัณฑ์
กล้วยตากแบบถุงซิปล็อค และกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม 

3. ลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์กล้วยตากและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์แบบ Eco-packaging 

4. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับ

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ คือ พัฒนารูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้โดดเด่นและสวยงาม 2 ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ กล้วยตาก และผ้าฝ้ายแกมไหม 3 
ลักษณะ ประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์กล้วยตาก
แบบกล่อง บรรจุภัณฑ์กล้วยตากแบบถุงซิป
ล็อค และกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม 

2. ได้ยกระดับอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์
ของท้องถิ่นโดยน าอัตลักษณ์โชว์ไว้บนบรรจุ
ภัณฑ์ จ านวน 1 อัตลักษณ์  

3. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา

โครงการ
พัฒนา 



- 17 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์กล้วยตากและผ้าไหม บ้านเด่นวัว ต าบลเชียง
ทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก” ในวันที่ 26-28 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมประจ าหมู่บ้าน บ้านเด่น
วัว ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมีประเด็น
ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การยกระดับสินค้าทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา : แนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของชุมชนที่
ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
OTOP (2) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
OTOP ประเภทอาหารและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา และ 
(3) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP 
กล้วยตากและผ้าไหม บ้านเด่นวัว โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วัลลภ ทองอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
และการสอนด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง (4) การพัฒนา
สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (5) แนวคิดด้านการ
ออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (6) 
ผลสัมฤทธ์ิและแนวทางปฏิบัติที่ดีของชุมชนที่ประสบ
ผลส าเร็จด้านการออกแบบ การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP (7) การน าเสนอบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP กลว้ยตากและผ้าไหม บ้าน
เด่นวัว  และ (8) การประเมินผลการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP กล้วยตากและผ้าไหม บ้าน
เด่นวัว และการสรุปผลเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
วิทยากร โดย คุณไอริณ อภิวัฒนสิงหะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ จังหวัดก าแพงเพชร 

5. มีการมอบบรรจุภัณฑ์กล้วยตากแบบกล่อง บรรจุ
ภัณฑ์กล้วยตากแบบถุงซิปล็อค และกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้า
ไหมให้กับกลุ่ม เพ่ือใช้ในการจัดจ าหน่ายจริง 

6. มีการเสนอแนวทางให้กับกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
จ าหน่ายให้หลากหลาย เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
ครอบคลุม และผลักดันให้ผลิตภัณฑ์กล้วยตากให้ได้ระดับดาว 

ผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 7 คน ซ่ึงเป็นนักศึกษาจาก
โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  

4. มีรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ 1) การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2) การจัดท า
แผนที่  

6. ผลจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ช่วยให้
ชุมชนสามารถลดต้นทุนการผลิตด้านบรรจุ
ภัณฑ์ได้ร้อยละ 25 จากเดิม 12 บาท/ชิ้น 
ต้นทุนใหม่ 9 บาท/ชิ้น  

7. ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพด้านบรรจุภัณฑ์ โดยพัฒนาให้
มีโลโก้ สโลแกน สิ่งบ่งชี้ผลิตภัณฑ์จากชุมชน 
และมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ 
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A4 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดยคณะ
วิทยาการจัดการ 
1 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ
โบราณ ตีนจก บ้านเริงกะพง ต.หิน
ดาต อ.ปางศิลาทอง  จ.
ก าแพงเพชร 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือโบราณ ตีนจก 
บ้านเริงกะพง ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.
ก าแพงเพชร ประสบปัญหาดังนี้ 

1. ไม่มีลายผ้าเฉพาะของกลุ่ม 
2. ขาดองค์ความรู้และทักษะด้าน

การตลาดออนไลน์ 
3. ขาดความรู้และทักษะเก่ียวกับสีและ

ลายผ้าทอ 

 
 

 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะ ดังนี้ 
1. กิจกรรม “การศึกษาข้อมูลและศักยภาพการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน” วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านเริง
กะพง ต.หินดาด  อ..ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร   

2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพัฒนาลาย
ผ้าทอ” วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน  2563 ณ ห้องประชุม
ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

3. กิจกรรม “การส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน” วันที่ 27 – 
28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ
โบราณ ตีนจกบ้านเริงกะพง  

4. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การท า
การตลาดออนไลน์” วันที่ 16 มีนาคม 2564  ณ ห้อง
ประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

5. กิจกรรมการ “การก ากับติดตามการน าไปใช้
ประโยชน์ของชุมชน” วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564 

ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือโบราณตีนจก บ้าน
เริงกะพง ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
คือ ผ้าฝ้ายทอมือโบราณตีนจก บ้านเริงกะพง 

2. จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม
ของอาจารย์ จ านวน 1 องค์ความรู้ คือ การ
พัฒนาลายผ้าทอและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ลายผ้าทอ บ้านเริงกะพง ต าบลหินดาต 
อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัด และจ านวนองค์
ความรู้ งานวิจัย  นวัตกรรมของอาจารย์ 
จ านวน 1 องค์ความรู้ 

3. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา 
จ านวน 45 คน 

4. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ
จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาการพัฒนา
บุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการและ
รายวิชาการท่องเที่ยวชุมชน 

5. รายได้ของผู้ประกอบการ ซ่ึงก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรม ผู้ประกอบการมีรายได้ 
ประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน หลังเข้าร่วมมี
รายได้เพ่ิมขึ้น ประมาณ 3,210 บาทต่อเดือน 
คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 

6. จ านวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และยกระดับ 1 อัตลักษณ์คือ อัต
ลักษณ์ของบ้านเริงกะพง 

7. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี 
มาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น พบว่า ชุมชน
มีการจดลิขสิทธ์ิลายผ้าทอพ้ืนเมือง จ านวน 1 
ลาย คือ ลายก าแพงศิลา แต่ยังไม่ได้ขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

8. ชุมชนมีสินค้าชุมชน OTOP ได้รับการ

โครงการ
พัฒนา                  
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ยกระดับสินค้า อย่างน้อย 1 ระดับ น าไปสู่
การมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของชุมชน 

9. ชุมชนมีการสืบสาน เอกลักษณ์เฉพาะ
ของตนเอง คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ
โบราณ (ตีนจก) ลายผ้าทอรวงทองปางศิลา 
ให้อยู่กับชุมชนตลอดไป 

10. กลุ่มผ้าทอสามารถขายผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอของกลุ่มทางออนไลน์โดยตรงไปยังผู้ซ้ือที่
ไม่ต้องพ่ึงพาพ่อค้าคนกลาง และเป็นการท า
ให้กลุ่มได้บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับผ้าทอ
ให้กับผู้ซ้ือได้รู้ ส่งผลให้กลุ่มและผู้ซ้ือมีความ
เข้าใจในลายผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาก
ย่ิงขึ้น และท าให้การซ้ือขายง่ายมากย่ิงขึ้น  

A5 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดยคณะ
วิทยาการจัดการ 
2 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติ (ป้าแสง) ชุมชนบ้าน
สามัคคีธรรม ต.คลองน้ าไหล อ.
คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้าน
สามัคคีธรรม อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร มี
ปัญหาคือ 

1. ขาดผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผ้าทอย้อม
สีธรรมชาติที่หลากหลาย 

2. ไม่มีลายผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง 

3. ขาดความรู้เก่ียวกับการมัดย้อม การจก
ผ้า 

4. ขาดความรู้เก่ียวกับการขายสินค้า
ออนไลน์ 

 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะ ดังนี้ 
1. กิจกรรม “การศึกษาข้อมูลและศักยภาพการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน” วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ชุมชนบ้านสามัคคีธรรม ต.
คลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพัฒนาลาย
ผ้าทอ” วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน  2563 ณ ห้องประชุม
ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

3. กิจกรรม “การส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน” วันที่ 4 – 
5 มีนาคม 2564 ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ
ชุมชนบ้านสามัคคีธรรม ต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ.
ก าแพงเพชร  

4. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การท า
การตลาดออนไลน์”วันที่ 16 มีนาคม 2564  

ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
5. กิจกรรมการ “การก ากับติดตามการน าไปใช้

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
คือ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ (ป้าแสง) 
ชุมชนบ้านสามัคคีธรรม 

2. จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม
ของอาจารย์ จ านวน 1 องค์ความรู้ คือ การ
พัฒนาลายผ้าทอและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ลายผ้าทอ 

3. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา 
จ านวน 50 

4. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ 
จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาการพัฒนา
บุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ และ
รายวิชาการท่องเที่ยวชุมชน 

5. รายได้ของผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 5 ซึ่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ประกอบการ
มีรายได้ ประมาณ 2,500 บาท หลังเข้าร่วม
มีรายได้เพ่ิมขึ้น ประมาณ 2,675 บาท คิด

โครงการ
พัฒนา                
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ประโยชน์ของชุมชน” วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2564 
ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติชุมชนบ้านสามัคคี

ธรรม ต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

เป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 
6. จ านวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการ

อนุรักษ์และยกระดับจ านวน 1 อัตลักษณ์ คือ 
อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติ (ป้าแสง) ชุมชนบ้านสามัคคีธรรม 
คือ “ลายดอกลานสวรรค์” 

8. ชุมชนมีสินค้าชุมชน OTOP ได้รับการ
ยกระดับสินค้า อย่างน้อย 1 ระดับ น าไปสู่
การมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของชุมชน 

9. ชุมชนมีความรู้ทักษะ และเทคนิคการ
ย้อมสีในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้สี  การ
ย้อมสีเคมี สีจากธรรมชาติ และ 

10. ชุมชนสามารถน ารูปแบบไปใช้ในการ
ผลิตเพ่ือจ าหน่ายต่อไป 

11. กลุ่มผ้าทอสามารถขายผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอของกลุ่มทางออนไลน์โดยตรงไปยังผู้ซ้ือที่
ไม่ต้องพ่ึงพาพ่อค้าคนกลาง และเป็นการท า
ให้กลุ่มได้บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับผ้าทอ
ให้กับผู้ซ้ือได้รู้ ส่งผลให้กลุ่มและผู้ซ้ือมีความ
เข้าใจในลายผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาก
ย่ิงขึ้น และท าให้การซ้ือขายง่ายมากย่ิงขึ้น 

A6 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดยคณะ
วิทยาการจัดการ 
3 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ย้อมสี
ธรรมชาติบ้านเด่นวัว ต.เชียงทอง อ.
วังเจ้า จ.ตาก 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ 
บ้านเด่นวัว อ.วังเจ้า จ.ตาก ประสบปัญหาใน
เร่ือง 

1. พัฒนาลายผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะกลุ่ม 

2. พัฒนาความรู้ด้านการมัดย้อมและการ
จกผ้า 

3. การขายสินค้าออนไลน์ 
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะ ดังนี้ 
1. กิจกรรม “การศึกษาข้อมูลและศักยภาพการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน” วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว ต.เชียงทอง 
อ.วังเจ้า จ.ตาก 

2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพัฒนาลาย
ผ้าทอ” วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน  2563 ณ ห้องประชุม
ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

3. กิจกรรม “การส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน” วันที่ 24 – 

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
คือ ผ้าขาวม้า ย้อมสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว  

2. จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม
ของอาจารย์ จ านวน 1 องค์ความรู้ คือ การ
พัฒนาลายผ้าทอและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ลายผ้าทอ  

3. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา 
จ านวน 45 คน 

4. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ 

โครงการ
พัฒนา             
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าย้อมสี
ธรรมชาติ บ้านเด่นวัว ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 

4. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การท า
การตลาดออนไลน์” วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

5. กิจกรรมการ “การก ากับติดตามการน าไปใช้
ประโยชน์ของชุมชน” วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2564 ณ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว ต.เชียง
ทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 

จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาการพัฒนา
บุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ และ
รายวิชาการท่องเที่ยวชุมชน  

5. รายได้ของผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 5 ซึ่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ประกอบการ
มีรายได้ ประมาณ 2,000 บาท หลังเข้าร่วม
มีรายได้เพ่ิมขึ้น ประมาณ 2,140 บาท คิด
เป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 

6. จ านวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และยกระดับจ านวน 1 อัตลักษณ์ คือ 
ลายผ้าทออัตลักษณ์ของบ้านเด่นวัว “ลาย
ดอกเส้ียว” และ“ลายกระทงสาย” 

7. ชุมชนมีสินค้าชุมชน OTOP ได้รับการ
ยกระดับสินค้า อย่างน้อย 1 ระดับ น าไปสู่
การมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของชุมชน 

8. ชุมชนมีความรู้และได้รับทักษะในการ
พัฒนาด้านการออกแบบลายผ้าทอที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง คือ “ลายดอก
เส้ียว” และ “ลายกระทงสาย” 

9. ชุมชนสามารถน ารูปแบบไปใช้ในการ
ผลิตเพ่ือจ าหน่ายต่อไป 

10. กลุ่มผ้าทอสามารถขายผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอของกลุ่มทางออนไลน์โดยตรงไปยังผู้ซ้ือที่
ไม่ต้องพ่ึงพาพ่อค้าคนกลาง และเป็นการท า
ให้กลุ่มได้บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับผ้าทอ
ให้กับผู้ซ้ือได้รู้ ส่งผลให้กลุ่มและผู้ซ้ือมีความ
เข้าใจในลายผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาก
ย่ิงขึ้น และท าให้การซ้ือขายง่ายมากย่ิงขึ้น 

A7 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดยคณะ

ฟาร์มเห็ด ไฮเทคนาโน 
ก าแพงเพชร ที่อยู่ 205/1 หมู่ 3 ต.
หนองปลิง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

1.อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถ
เก็บไว้ได้นาน 

2.ขาดฉลากโภชนาการ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ให้ค าแนะน าในการยืดอายุ
การเก็บรักษา เช่น การใช้ตัวดูดซับออกซิเจน การใช้สารดูด
ความชื้นและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม พร้อมท าการ

1. แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ได้แก่  น้ า
เห็ดสามอย่าง ข้าวเกรียบเห็ด หมูยอเห็ด ลูก
ชื้นเห็ด บะหมี่เห็ด เห็ดดอง 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1 

 3.ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
4.ขาดการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

และร้านที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

วิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบ เช่น ค่า
ความชื้น aw เป็นต้น และท าการประสานกับศูนย์
นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพ่ือประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดท าฉลากโภชนาการทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยทางคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบให้กับผู้ประกอบการใน
วันที่ 7 มกราคม 2564 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดอบรมและแนะน าการท า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดที่หลากหลาย เช่น น้ าเห็ดสามอย่าง 
ข้าวเกรียบเห็ด หมูยอเห็ด ลูกชื้นเห็ด บะหมี่เห็ด เห็ดดอง 
โดยอบรมในวันที่ 30 มกราคม 2564 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ระดมความเห็นร่วมกับ
ผู้ประกอบการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น Facebook, Youtube 

   2. องค์ความรู้/งานวิจัย/นวัตกรรม ที่
น าไปใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
คร้ังนี้ ได้แก่ การน าองค์ความรู้เร่ืองการแปร
รูปอาหารไปยกระดับผลิตภัณฑ์เห็ดให้มี
ความหลากหลาย  

3. อัตลักษณ์ของท้องถิ่น ที่น าไปใช้ในการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในคร้ังนี้ คือ  การ
แปรรูปเห็ดที่หลากหลาย เช่น น้ าเห็ดสาม
อย่าง ข้าวเกรียบเห็ด หมูยอเห็ด ลูกชื้นเห็ด 
บะหมี่เห็ด เห็ดดอง กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ของฟาร์มเห็ด สร้างรายได้และพัฒนาฟาร์ม
เห็ดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเห็ดครบวงจร 
   4. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา คือ 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 8 คน 
  5. ชื่อรายวิชาที่มีการบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใน
คร้ังนี้ 2 คือ รายวิชาการแปรรูปอาหาร 
และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และเคร่ืองดื่ม 

6. รายได้ก่อนยกระดับจ านวน 30,000 
บาทต่อดือน หลังการยกระดับได้ 35,000 
บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 16.66 

7. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐาน
คือ ยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด ได้รับ
มาตรฐาน อย. 

A8 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2 

วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด 
ต าบลหนองไม้กอง อ าเภอไทรงาม 
จังหวัดก าแพงเพชร 

 

1. มีกากร าข้าวจากกระบวนการผลิต
น้ ามันร าข้าวมะลินิลสุรินทร์และข้าวท่อน
มะลินิลสุรินทร์  

2. ชุมชนต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพจากผลพลอยได้จาก

1. ให้ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุง
พัฒนาและความเป็นไปได้แก่วิสาหกิจชุมชนฯ (พฤศจิกายน 
2563) 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่มุกจากข้าวมะลินิลสุรินทร์เสริม
โพรไบโอติก (ธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564) 

ผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 
   1. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่มุก
จากข้าวมะลินิลสุรินทร์เสริมโพรไบโอติก ซ่ึง
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ 
   2. องค์ความรู้ที่ใช้/งานวิจัย/นวัตกรรม ที่

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

กระบวนการแปรรูปข้าว 3. การถ่ายทอดนวัตกรรมทางอาหารให้แก่
ผู้ประกอบการ ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด ต าบล
หนองไม้กอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร (15 
มีนาคม 2564) 

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 
   - ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน  
   - กลุ่มเป้าหมาย 15 คน (สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ) 
4. ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ประโยชน์จาก

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาปรับปรุง (15 มีนาคม 2564) 
5. ติดตามการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ (เมษายน 2564) 

น าไปใช้ คือ การน าองค์ความรู้การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารไปใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกากร าข้าวและข้าวท่อน
มะลินิลสุรินทร์  
   3. อัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
และยกระดับ โดยกลุ่มมีกากร าข้าวจาก
กระบวนการผลิตน้ ามันร าข้าวมะลินิลสุรินทร์
และข้าวท่อนมะลินิลสุรินทร์ เป็นจ านวนมาก
ชุมชนต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือ
สุขภาพจากผลพลอยได้จากกระบวนการแปร
รูปข้าว จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่มุกจากข้าว
มะลินิลสุรินทร์เสริมโพรไบโอติก  
   4. นักศึกษาที่มีส่วนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร
จ านวน 8 คน  
   5. รายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอน
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ รายวิชาบูรณา
การกับรายวิชาเคมีอาหาร 
   6. เพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตแปรรูปข้าว โดยน ากากร า
ข้าวและข้าวท่อนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่และอยู่ระหว่างขั้นตอนของการขอ อย. 
เป็นช่องทางสร้างรายได้เพ่ิมให้กับทางกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ และน าองค์ความรู้ที่ได้จาก
การท าผลิตภัณฑ์ คือ เทคโนโลยีเอ็นไซน์ มา
ใช้กับผลิตภัณฑ์ค าบูชา ซ่ึงสามารถสร้าง
ยอดขายและลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 
100,000 บาทต่อเดือน 

7. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพที่สูงขึ้น ตามมาตรฐาน
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และ GMP โดยไดไ้ด้
ข้อมูลฉลากโภชนาการส าหรับเป็นข้อมูล
สนบัสนุนการขายและเพ่ือใช้ในการขอ
มาตรฐาน อย. และอยู่ระหว่างขั้นตอนของ
การขอ อย. 

A9 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 3 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน
สมุนไพร ที่อยู่ หมู่ 1 กลุ่มวิสาหกิจ 
ถั่วค่ัวทรายทีลอซู ต าบลหนองหลวง 
อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ในพ้ืนที่มีพืชท้องถิ่น คือ ขมิ้น และ
มะขาม แต่ยังไม่มีวิธีหรือกระบวนการ
แปรรูป ให้เกิดรายได้ ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใน
ชุมชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพ มี
ช่องทางการตลาดที่หลากหลายและเข้าถึง
ได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะช่องทางจัด
จ าหน่ายและโปรโมทผลิตภัณฑ์แบบ
ออนไลน์ เป็นที่รู้จักและจดจ าได้ง่าย 
สามารถแข่งขันได้ และท าให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนและผู้ประกอบการเกิดความมั่นคง
อย่างย่ังยืนต่อไปได้ 

 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการประชุมระดมความ
คิดเห็นและส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สบู่ก้อนสมุนไพรกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2563 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่
ก้อนสมุนไพร โดยมีการถ่ายทดความรู้ วิธีการท าสบู่ 
รวมถึงการเก็บรักษาและการใช้งานในวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2563 

3. การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร 
โดยผู้รับผิดชอบโครงการท าการส่งทดสอบมาฐานความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สบู่ (มผช.) พบว่าผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์ ให้กับผลิตภัณฑ์สบู่โดยมีการระดมความ
เห็นชอบจากกลุ่มชุมชน 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาด/ส่งเสริมการขาย ในวันที่ 5 
ธันวาคม 2563 โดยมีการระดมความเห็นร่วมกับ
ผู้ประกอบการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ งานประจ าปี และ Facebook 

1. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน
สมุนไพร 

2. องค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนา คือ การ
น าหลักการทางเคมีมาสกัดและสร้าง
ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร 

3. อัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
และยกระดับ ซ่ึงในพ้ืนที่มีพืชท้องถิ่น คือ 
ขมิ้น และมะขาม จ านวนมาก กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยน ามาพัฒนา
เป็นสบู่ก่อนสมุนไพรสูตรขมิ้น และสูตร
มะขาม 

4. จ านวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ จากโปรแกรมวิชาเคมี 
จ านวน 10 คน  

5. รายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอน
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ รายวิชาเคมี
อุตสาหกรรม  

6. รายได้ของผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้น เป็น
ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของกลุ่มชุมชน และท าให้
คนในกลุ่มมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1,000-2,000 ต่อ
เดือน 

7. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพที่สูงขึ้น ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และ GMP  

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A10 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดยคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 1 

กลุ่มทอผ้าซ่ินตีนจกบ้านทรัพย์
เจริญ  ม.17 ต.ปางมะค่า  อ.
ขาณุวรลักษณ์ฯ  จ.ก าแพงเพชร 

 

1. ชุมชนมีความต้องการด้านลวดลาย
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอง  เนื่องจากกลุ่ม
ทอผ้าด้วยเทคนิคการจกนั้นเป็นการทอผ้า
ลวดลายของ จ.อุทัยธานี เป็นการทอส่ง
เท่านั้น    

2. ชุมชนอยากได้กระบวนการหรือวิธีการ
ทอผ้าประเภทผ้าตีนจกที่มีทักษะที่ไวกว่าเดิม  
เนื่องจากกระบวนการเก่าใช้ระยะเวลาเป็น
เดือนหรือสองเดือนกว่าจะทอเสร็จ 

1. อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ านวน  12  คน 
และนักศึกษาจ านวน  10  คน  ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าตีนจก โครงการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP  ในด้านของกระบวนการผลิต  การแปร
รูป  การพัฒนาลวดลาย  และการเก็บต้นทุนต่อหน่วย  
การท าบัญชีต้นทุน  เป็นต้น ระยะเวลา   11 พฤศจิกายน 
2563  ณ กลุ่มทอผ้าซ่ินตีนจกบ้านทรัพย์เจริญ ม.17 ต.
ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษณ์ฯ จ.ก าแพงเพชร 

2. น าข้อมูลที่ลงพ้ืนที่ศึกษาความต้องการแล้วนั้น  น ามา
ให้นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก จ านวน  
10  คน ด าเนินการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้า
ตีนจกร่วมกับชุมชนตามรูปแบบที่ชุมชนต้องการถอดองค์
ความรู้ (ร่างสเกตมือ) ด้วยกระบวนการ  Design Thiking  
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์  OTOP ระยะเวลา  15  
ธันวาคม 2563  สถานที่ ณ กลุ่มทอผ้าซ่ินตีนจกบ้านทรัพย์
เจริญ  ม.17 ต.ปางมะค่า  อ.ขาณุวรลักษณ์ฯ  จ.
ก าแพงเพชร 

3. การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าตีนจก
ร่วมกับชุมชนตามรูปแบบที่ชุมชน  โดยให้นักศึกษาสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก จ านวน  10  คน มา
ออกแบบและให้สีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  โครงการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์  OTOP ระยะเวลา  15  ธันวาคม 
2563  สถานที่ ณ กลุ่มทอผ้าซ่ินตีนจกบ้านทรัพย์เจริญ  ม.
17 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษณ์ฯ จ.ก าแพงเพชร 

4. การส่งมอบผลงานการออกแบบลวดลาย ประเภทผ้า
ตีนจก ได้แก่  ลายดอกกระเจียว  ลายหน่อไม้  เพ่ือสู่การ
ทอด้วยเทคนิคการจกลงพ้ืนผ้า โดยจากการศึกษาสภาพ
บริบทเร่ืองเทคนิคการจกและความเป็นได้ของชุมชนนั้น  
พบว่าระยะเวลาของการจกผ้า  1  ผืนต่อคน  (การจกเต็ม
ผืน)  นั้นใช้ระยะเวลา  30-45  วันกว่าจะเสร็จ  เมื่อเรา
น ามาวิเคราะห์ต้นทุนดูแล้วไม่คุ้ม  ดังนั้นเราสอนให้ชุมชน

ผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการ

พัฒนาและยกระดับ จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
คือ ผ้าซ่ินตีนจก บ้านทรัพย์เจริญ  

2. จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม
ของอาจารย์และนักศึกษา จ านวน 1 องค์
ความรู้ คือ 1) ได้การพัฒนาลายผ้าซ่ินตีนจก  
2) ได้รูปเล่มงานวิจัย  

3. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมพัฒนาจ านวน 50 คน   

4. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ 
จ านวน 2 รายวิชา คือ รายวิชารายวิชา
พฤติกรรมผู้บริโภคในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
และรายวิชารายวิชาการ ถ่ายภาพสร้างสรรค์ 
ในงานออกแบบสื่อโฆษณา  

5. รายได้ของผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 5 คือ ซ่ึงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม รายได้
ก่อนเข้าไปพัฒนารายได้เดือนละ 3,000 – 
6,000 บาท/คน หากไม่มีสถานการณ์ covid 
-19) รายหลังเข้าไปพัฒนารายได้เดือนละ 
4,500 – 10,000 บาท/คน (สถานการณ์ 
covid -19) คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 

6. จ านวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และยกระดับจ านวน 1 อัตลักษณ์ คือ 
อัตลักษณผ์้าซ่ินตีนจกของบ้านทรัพย์เจริญ 

7. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพที่สูงขึ้น คือ ชุมชนย่ืนขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ลายผ้าซ่ิน
ตีนจก จ านวน 1 ลาย คือ ลายดอกกระเจียว 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ปรับกระบวนการทอผ้าด้วยเทคนิคการจกผืนผ้าจากที่เรา
จกลายผ้าเป็นแนวตั้ง  ปรับเปลี่ยนเป็นแนวนอน  เพ่ือให้
การจกช่วงล าในกระบวนการจกนั้นได้เร็วขึ้น  และปริมาณ
การทอด้วยเทคนิคการจกมากขึ้นด้วย  โครงการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์  OTOP ระยะเวลา  20  ธันวาคม  2563  
สถานที่ ณ กลุ่มทอผ้าซ่ินตีนจกบ้านทรัพย์เจริญ  ม.17 ต.
ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษณ์ฯ จ.ก าแพงเพชร 

5. การน าผลงานการออกแบบลวดลาย ประเภทผ้าตีน
จก ไปขอจดงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ประเภท
สิทธิบัตรการออกแบบ   จ านวน  2  ลวดลาย  คือ  ลาย
ดอกกระเจียว และลายหน่อไม้ โครงการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP วันที่ 6 มกราคม 2564  สถานที่ ณ 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

6. ลงพ้ืนที่ถ่ายท าวีดีโอ  ผลงานและขั้นตอน 
กระบวนการการผลิตการทอผ้าตีนจก เมื่อวันที่ 9  
กุมภาพันธ์  2564 

7. การส่งมอบผลงานการทอผ้าเสร็จสมบูรณ์ ประเภทผ้า
ตีนจก  (ต้นแบบ)  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ระยะเวลา  25  มีนาคม  2564  สถานที่  ณ กลุ่มทอผ้าซ่ิน
ตีนจกบ้านทรัพย์เจริญ  ม.17 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษณ์
ฯ จ.ก าแพงเพชร  จ านวน  2  ผืน 

8. การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ  โครงการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ระยะเวลา  27-28  มีนาคม  2564 
สถานที่  ณ ศูนย์แสดงสินค้าโรบินสัน  สาขาก าแพงเพชร 

9. ติดตามผลการด าเนินผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าตีนจก  
เพ่ือยกระดับคุณภาพงาน  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์  
OTOP ระยะเวลา  30  มีนาคม  2564 

10. ติดตามผลการด าเนินผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าตีนจก  
เพ่ือยกระดับคุณภาพงาน  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์  
OTOP ระยะเวลา  30  สิงหาคม  2564  คร้ังที่ 2  เพ่ือส่ง

8. ชุมชนมีสินค้าชุมชน OTOP ได้รับการ
ยกระดับสินค้า อย่างน้อย 1 ระดับ น าไปสู่
การมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของชุมชน 

9. ชุมชนมีความรู้และได้รับทักษะในการ
พัฒนา ด้านการออกแบบลายผ้าทอที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง คือ ลายผ้าซ่ิน
ตีนจก  ได้ลายผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่ม 
คือ“ลายดอกกระเจียว” 

10. กลุ่มผ้าทอสามารถขายผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอของกลุ่มทางออนไลน์โดยตรงไปยังผู้ซ้ือที่
ไม่ต้องพ่ึงพาพ่อค้าคนกลาง และเป็นการท า
ให้กลุ่มได้บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับผ้าทอ
ให้กับผู้ซ้ือได้รู้ ส่งผลให้กลุ่มและผู้ซ้ือมีความ
เข้าใจในลายผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาก
ย่ิงขึ้น และท าให้การซ้ือขายง่ายมากย่ิงขึ้น 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ผลิตผ้าประเภทตีนจกเพ่ือเข้ารับการย่ืนจดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ (มผช.)  จ านวน  3  ผืน  ให้มีมาตรฐานการทอ
ผ้าประเภทตีนจกที่เหมือนกัน  ด้วยคุณภาพ  สี  และ
น้ าหนักในการทอ 

11. น าผลงานไปขอขึ้นทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.)  ประเภทผ้าตีนจก  เพ่ือยกระดับคุณภาพ
งาน  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์  OTOP ระยะเวลา  1 
กันยายน 2564  ณ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร   

A11 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดยคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 2 

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 
บ้านสุขส าราญ ต าบลคลองน้ าไหล 
อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร 

เป็นชุมชนที่มีการพัฒนาต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 3 ปี โดยแบ่งปัญหาเป็น 3 ระยะ
ตามปีงบประมาณดังนี้ 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ชุมชนมี
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีธรรมชาติ แต่ขายได้ยาก
เนื่องจากเป็นผ้าผืน ชุมชนต้องการพัฒนา
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีพ้ืนฐาน
ด้านการเย็บผ้า 

ระยะที่ 2  ปีงบประมาณ 62 ชุมชน
ต้องการพัฒนาให้เกิดลายผ้า เนื่องจากเดิม
เป็นการทอผ้าสีพ้ืน หรือ ลายตารางเท่านั้น 
อีกทั้งชุมชนสามารถทอผ้ามัดหมี่ได้ แต่เป็น
การซ้ือมัดหมี่ส าเร็จมาทอท าให้มีต้นทุนที่
ผลิตที่สูง และมีสถานการณ์โรคระบาค โควิf 
19 

ระยะที่ 3  ปีงบประมาณ 63 ชุมชนยัง
ขาดทักษะที่การท าผ้ามัดหมี่ ทั้งแบบ 2 สี
และ 3 สี 

วิธีแก้ปัญหาตามระยะเวลา 
ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ได้ส่งเสริมทักษะการท า

ผลิตภัณฑ์ โดยอบรมการตัดเย็บเสื้อส าเร็จรูป กระเป๋า
ให้กับชุมชน และมีการออกแบบตราสัญลักษณ์ และการท า
บรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชน 

ระยะที่ 2  ปีงบประมาณ 62 ได้มีการพัฒนาลวดลาย 
จนเกิดลาย “สิงห์เพชร” ให้กับชุมชน แต่เนื่องด้วย
สถานการณ์ โควิด 19 ท าให้ไม่สามารถจัดอบรมให้กับ
ชุมชนได้ จึงเป็นการพัฒนา ปรับลวดลายจนได้ลายผ้าที่
เหมาะสมต่อการมัดหมี่ และจัดท าชุดบุรุษและสตรีจากผ้า
ทอลาย “สิงห์เพชร” ทั้งหมดจ านวน 6 ชุด 

ระยะที่ 3  ปีงบประมาณ 63  
คร้ังที่ 1 ส่งมอบลวดลายให้วิทยากรท าการถอยลวดลาย 

เนื่องจากเป็นลายใหม่ ที่ท าการออกแบบโดยการบูรณาการ
การเรียนการสอนในรายวิชา ออกแบบกราฟิก และใส่
ศิลปวัฒนธรรมของก าแพงเพชร จาก สิงห์ในโบราณสถาน
วัดช้างรอบ โดยให้ชื่อลายว่า “สิงห์เพชร” โดยเป็นการ
มัดหมี่แบบ 3 สี และตอ่ยอดจากลวดลายร่วมการประกวด
ของกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดก าแพงเพชร จนชนะเลิศ
ลายผ้าประจ าจังหวัดก าแพงเพชร ชื่อลาย “ศิลาล้อม
เพชร” 

คร้ังที่ 2  จัดอบรมการมัดหมี่ ลวดลาย สิงห์เพชรให้กับ

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
คือ ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านสุขส าราญ   

2. จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม
ของอาจารย์และนักศึกษา จ านวน 1 องค์
ความรู้ คือ (1)ได้การพัฒนาผ้ามัดหมี่ทอมือ
ย้อมสีธรรมชาติ   

3. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด อย่างน้อย 15 คนต่อ
ผลิตภัณฑ์ คือ จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
พัฒนาจ านวน 50 คน   

4. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ 
 จ านวน 2 รายวิชา คือ รายวิชารายวิชา

ออกแบบกราฟิก และรายวิชารายวิชาการ 
ถ่ายภาพสร้างสรรค์ ในงานออกแบบสื่อ
โฆษณา  

5. รายได้ของผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 5 คือ  จากเดิมผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติเป็นผ้าทอลายพ้ืน มีมูลค่าผืนละ 
200-300 บาท ใช้เวลาผลิต 2-3 วัน ขายได้
ยากเนื่องจากสีสันไม่โดดเด่นอีกทั้งยังต้อง
น าไปแปลงรูปอีกขั้นตอนหนึ่ง แต่เมื่อท าผ้า

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ชุมชนกลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านสุขส าราญ ต าบล
คลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ในวันที่ 
25-27 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยเป็นการอบรม การมัดหมี่ 
แบบ 2 สี และแบบ 3 สี  

คร้ังที่ 3 ตรวจรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายสิงห์เพชร คร้ังที่ 1 
เพ่ือตรวจดูคุณภาพ และน าผลิตภัณฑ์น าเสนอส าหรับจัด
แสดงงานนิทรรศการ OTOP คร้ังที่ 2  

คร้ังที่ 4 การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ  โครงการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์  OTOP วันที่ 27-28  มีนาคม 2564 
สถานที่  ณ ศูนย์แสดงสินค้าโรบินสัน  สาขาก าแพงเพชร 

คร้ังที่ 5 ติดตามผลงานเพ่ือส่งตรวจสอบมาตรฐานเพ่ือ
ท าการยกระดับผลิตภัณฑ์ พบว่า ชุมชนสามารถมัดหมี่และ
ทอลวดลายดังกล่าวได้ หากแต่ยังมีการต่อหัวลวดลาย จึง
จ าเป็นต้องท าการผลิตผ้าทออีกคร้ังหนึ่งเพ่ือใช้ในการส่ง
ตรวจสอบมาตรฐานในการยกระดับต่อไป ไม่เกิน 45 วัน 

มัดหมี่ มูลค่าผืนละ 800-1,000 บาท ให้เวลา
ผลิต 3-4 วัน จะใช้เวลามากขึ้นแต่เมื่อเทียบ
กับราคาขายนั้นมีก าไรมากขึ้น เฉลี่ยวันละ 
150 บาท  

6. จ านวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และยกระดับจ านวน 1 อัตลักษณ์ คือ 
อัตลักษณผ์้า มัดหมี่ บ้านสุขส าราญ 

7. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มี 
มาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น คือ ชุมชนย่ืน
ขอขึ้นทะเบียน OTOP  

8. ชุมชนมีสินค้าชุมชน OTOP ได้รับการ
ยกระดับสินค้า อย่างน้อย 1 ระดับ น าไปสู่
การมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

A12 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดยคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 3 

เครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัด
ตาก (พริกแกงลั่นทุ่ง) ต าบล
ประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

1. ชุมชนมีความต้องการพัฒนาเคร่ืองบด
พริกแกงเคร่ืองใหม่ให้ถูกสุขอนามัย มีก าลัง
มอเตอร์และรูปแบบที่เหมาะสมต่อการบด
วัตถุดิบพริกแกง 

2. ชุมชนมีความต้องการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์พริกแกงโดยมุ่งเน้นให้มีความโดดเด่น 
และแก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีขนาดเล็ก
และเป็นทรงกระบอก ท าให้ยากต่อการใช้
งานในการประกอบอาหาร และควรมีการ
พัฒนาสัญลักษณ์ตัวแทนกลุ่ม (mascot 
character) เพ่ือให้ฉลากสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ของกลุ่มเป็นที่จดจ าได้ง่าย 

 
 

คร้ังที่ 1 อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ านวน 6  
คน ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์พริกแกงและ
เคร่ืองบดพริกแกง ส าหรับเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัด
ตาก (พริกแกงลั่นทุ่ง) ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัด
ตาก โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP  ในด้านของ
กระบวนการผลิต  การแปรรูป  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
และการเก็บต้นทุนต่อหน่วย  การท าบัญชีต้นทุน  เป็นต้น 
ระยะเวลา   17 พฤศจิกายน 2563  สถานที่  ณ เครือข่าย
เกษตรปลอดภัยจังหวัดตาก (พริกแกงลั่นทุ่ง) ต าบล
ประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

คร้ังที่ 2  น าข้อมูลที่ลงพ้ืนที่ศึกษาความต้องการแล้วนั้น  
น ามาให้นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 
จ านวน  10  คน ด าเนินการออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์และฉลากสินค้า รวมถึงร่วมบูรณาการในการพัฒนา
เคร่ืองบดพริกแกงเป็นนวัตกรรมให้กับคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พริกแกงและเคร่ือง

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
คือ พริกแกงลั่นทุ่ง   

2. จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม
ของอาจารย์และนักศึกษา จ านวน 1 องค์
ความรู้ คือ (1)ได้การพัฒนาเคร่ืองบดพริก
แกง (2) พัฒนาบรรจุภัณฑ์  

3. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด อย่างน้อย 15 คนต่อ
ผลิตภัณฑ์ คือ จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
พัฒนาจ านวน 50 คน   

4. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ
จ านวน 2 รายวิชา คือ รายวิชารายวิชา
ออกแบบกราฟิก และรายวิชารายวิชา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์   

5. รายได้ของผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้นร้อย

โครงการ
ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ 
OTOP 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

บดพริกแกง ส าหรับเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดตาก 
(พริกแกงลั่นทุ่ง) ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

คร้ังที่ 3  สรุปผลการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
พริกแกงและเคร่ืองบดพริกแกง ส าหรับเครือข่ายเกษตร
ปลอดภัยจังหวัดตาก (พริกแกงลั่นทุ่ง) ต าบลประดาง 
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ส าหรับการน าไปถ่ายทอดและใช้
งานจริงภายใต้ศักยภาพของกลุ่มชุมชน โดยมีผลสรุปการ
ออกแบบ ดังนี้ 

1) พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกงบรรจุขวด 80 
กรัม ให้มีขนาดขวดที่มีปากขวดใหญ่มากขึ้น เพ่ือให้ง่ายต่อ
การตักพริกแกงเพ่ือใช้ในการประกอบการ 

 2) ออกแบบฉลากและสัญลักษณ์ตัวแทนกลุ่ม 
(mascot character) ให้เป็นที่จดจ า โดยใช้วัสดุเป็น
กระดาษสติ๊กเกอร์กันน้ า เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดเก็บในตู้เย็น 
และฉลากไม่เส่ือมสภาพเมื่อโดนน้ าหรือความชื้น โดยมี
องค์ประกอบในแง่ของบรรจุภัณฑ์ครบถ้วน  ดังนี้ 1) ควร
เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนกลุ่ม (mascot character) ที่สื่อถึง
ความเป็นแม่ครัว หรือพ่อครัว ให้เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์
ประกอบอาหาร 2) ชื่อที่ใช้ในฉลากสินค้าคือพริกแกง “ลั่น
ทุ่ง” จึงควรมีการออกแบบให้ตัวละครมี่ความเป็นลูกทุ่ง ทั้ง
ในด้านการแต่งกายและองค์ประกอบต่าง ๆ 3) สัญลักษณ์
ตัวแทนกลุ่ม (mascot character) ต้องมีองค์ประกอบที่
เก่ียวข้องกับการท าครัว เช่น การถือกระทะ ตะหลิว หรือ
องค์ประกอบอื่น ๆ ให้เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์อาหาร 

3) พัฒนาเคร่ืองบดวัตถุดิบพริกแกงให้เหมาะสมต่อ
การใช้งาน และถูกสุขอนามัย มีก าลังมอเตอร์ที่เหมาะสม 
และง่ายต่อการดูแลท าความสะอาด 

คร้ังที่ 4  การส่งมอบผลงานการออกแบบและสรุปผล
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์พริกแกงและเคร่ืองบด
พริกแกง ส าหรับเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดตาก 
(พริกแกงลั่นทุ่ง) ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

ละ 5 คือ รายได้ก่อนเข้าไปพัฒนารายได้
เดือนละ 33,000 บาท (หากไม่มีสถานการณ์ 
covid -19) รายหลังเข้าไปพัฒนา รายได้
เดือนละ 20,000 – 15,000 บาท 
(สถานการณ์ covid -19) เพ่ิมช่องทางการ
ขายใน ออนไลน์ เพจ และฐานรากลูกค้า
ประจ า   

6. จ านวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และยกระดับจ านวน 1 อัตลักษณ์ คือ 
อัตลักษณ์พริกแกงลั่นทุ่ง 

7. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพที่สูงขึ้น คือ ชุมชนย่ืนขอขึ้น
ทะเบียน OTOP  

8. ชุมชนมีสินค้าชุมชน OTOP ได้รับการ
ยกระดับสินค้า อย่างน้อย 1 ระดับ น าไปสู่
การมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของชุมชน 

9. ชุมชนสามารถน าเคร่ืองบดพริกแกง
ต้นแบบไปใช้ในการผลิตเพ่ือจ าหน่ายต่อไป 

10. ชุมชนได้บรรจุภัณฑ์เพ่ือไปส่งเสริม
การขายให้ดีขึ้น 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

โดยการมอบให้กับชุมชนโดยตรงพร้อมทั้งสาธิตการใช้งาน 
ส่งมอบผลงานการออกแบบและสรุปผลการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์พริกแกงและเคร่ืองบดพริกแกง ส าหรับ
เครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดตาก (พริกแกงลั่นทุ่ง) 
ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน ดังนี้ 

1) บรรจุภัณฑ์พริกแกงบรรจุขวด 80 กรัม พร้อม
ฉลากจ านวน 100 กระปุก 

2) ฉลากบรรจุภัณฑ์พริกแกงแบบซองขนาด 100 
กรัม จ านวน 400 แผ่น 

3) เคร่ืองบดพริกแกงจ านวน 1 เคร่ือง 
ชุมชนได้น าผลงานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พริกแกงและ

เคร่ืองบดพริกแกง ส าหรับเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัด
ตาก (พริกแกงลั่นทุ่ง) ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัด
ตาก มาทดลองจัดจ าหน่าย และสาธิตการใช้เคร่ืองบดพริก
แกง อันเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปรับรู้ 

จากการติดตามผลพบว่า ชุมชนมีความพึงพอใจในเคร่ือง
บดพริกแกงอยู่ในระดับมาก และจากผลการประเมินความ
พึงพอใจบุคคลทั่วไปที่มีต่อบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าพริก
แกงลั่นทุ่งอยู่ในระดับมาก ส่งผลให้ชุมชนเลือกใช้ฉลาก
สินค้าจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างภาพลักษณ์
เป็นที่จดจ าต่อกลุ่มลูกค้าต่อไป 

คร้ังที่ 5  การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ  โครงการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์  OTOP ระยะเวลา  27-28  มีนาคม  
2564 สถานที่  ณ ศูนย์แสดงสินค้าโรบินสัน  สาขา
ก าแพงเพชร 

คร้ังที่ 6 ติดตามผลการใช้งานจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
พริกแกงและเคร่ืองบดพริกแกง ส าหรับเครือข่ายเกษตร
ปลอดภัยจังหวัดตาก (พริกแกงลั่นทุ่ง) ต าบลประดาง 
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก หลังการจัดแสดงนิทรรศการ 
และจากการบริการวิชาการนี้ ได้มีการตีพิมพ์ในวารสาร
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ดีไซน์เอคโค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 2 
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 
และคณะ. (2564). การออกแบบมาสคอตส าหรับฉลาก
สินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับกลุ่มเครือข่ายเกษตร
ปลอดภัยจังหวัดตาก (พริกแกงลั่นทุ่ง) ต าบลประดาง 
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก. วารสารดีรไซน์เอคโค. 2(1), 14-
25. ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเผยแพร่แนวทาง และองค์ความรู้ 
วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดขึ้นจากการบริการ
วิชาการสู่บทความทางวิชาการต่อไป 

A13 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดย มรภ.กพ. 
แม่สอด 1 

กลุ่มทอผ้าปากะญอ บ้านมอทะ  
เลขที่ 73/1 หมู่ 3 ต.แม่อุสุ อ.ท่า
สองยาง จ.ตาก 

 

1. ต้องการพัฒนารูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอสีธรรมชาติให้
หลากหลายมากย่ิงขึ้น 

2. ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการขอ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP 

3. ต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ
การประชาสัมพันธ์ ให้มีความน่าสนใจ 
และสามารถสื่อถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
ได้อย่างชัดเจน 

4. เยาวชนยังมีความรู้เก่ียวกับ
กระบวนการทอผ้าไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ในปีงบประมาณ 2563 เกิดปัญหา
สถานการณ์โควิค 19 จึงไม่ได้รับการ
อบรม และยังไม่สามารถเป็นผู้ถ่ายทอด
เร่ืองราวได้ 

 

1. การวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่แสดงอัต
ลักษณข์องท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มผ้าทอปกาญอบ้านมอทะ ต.แม่
อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ส ารวจสภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
และความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีสมาชิกกลุ่มผ้า
ทอปากะญอเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 20 คน อาจารย์และ
นักศึกษา จ านวน 15 คน ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ที่เกิด
จากการระดมความคิดของกลุ่มเพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  

2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตทอผ้าปากะญอบ้านมอ
ทะ ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ กลุ่มผ้าทอปกาญอบ้าน
มอทะ ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยได้เชิญพัฒนากร 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก มาเป็นวิทยากร ให้ค าแนะน าเก่ียวกับ
การยกระดับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ยังไม่ได้ท าการจดทะเบียน 
มผช. หรือท าการขอคัดสรรดาว นอกจากนี้ได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ท าแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน โดยมี
สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 20 คน อาจารย์และ
นักศึกษา จ านวน 15 คน ร่วมกันวิเคราะห์แผนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ใน
วันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยได้เชิญคุณ วรีวรรณ์ จ าปาโชค 

1. กลุ่มทอผ้าปากะญอ บ้านมอทะ ได้ 
SWOT ของกลุ่ม ที่สามารถน าไปวาง
แผนการพัฒนาศักยภาพต่อไปได้ 

2. กลุ่มทอผ้าปากะญอ บ้านมอทะ ได้
องค์ความรู้จากพัฒนาชุมชนอ าเภอท่าสอง
ยาง ในเร่ืองการเตรียมตัวเพ่ือขึ้นทะเบียน
สินค้า OTOP และแผนการด าเนินงานต่อไป
ของกลุ่มที่สามารถน าไปใช้ในขั้นตอนการจด
ทะเบียนสินค้า OTOP แยกเป็นชื่อผลิตภัณฑ์
ให้ชัดเจน เช่น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าถุง เส้ือผู้หญิง 
เส้ือผู้ชาย ฯลฯ, และแผนการพัฒนาทักษะ
บุคคลากรให้มีความหลากหลาย เช่น การตัด
เย็บ การออกแบบ เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ผลิตสินค้าได้ปริมาณเพ่ิมมากขึ้น  

3. กลุ่มผ้าทอปากะญอมีผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ได้แก่ หน้ากากผ้า จ านวน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
หน้ากากผ้าจากผ้าทอลาย, หน้ากากผ้าจาก
ผ้าทอสีธรรมชาติ, หน้ากากผ้าจากผ้าทอมือสี
พ้ืนปักดอก ซ่ึงจะเป็นสินค้าชนิดใหม่ของ
กลุ่ม เพ่ือเพ่ิมยอดขายและรายได้ของกลุ่ม 

4. เกิดการบูรณาการในรายวิชาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี หมู่เรียน 6155201 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

หัวหน้ากลุ่มตัดเย็บกระเป๋าสตรีพลังกร มาเป็นวิทยากร
สอนตัดเย็บหน้ากากผ้า และให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะการ
ตัดเย็บ โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 20 คน 
อาจารย์และนักศึกษา จ านวน 15 คน 

จ านวน 10 คน และรายวิชาการบัญชีเพ่ือ
การจัดการสิ่งแวดล้อม หมู่เรียน 6255301 
จ านวน 10 คน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทักษะ
การจัดโครงการ  

5. มีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยจากเดิมผู้ประกอบการมี
รายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท รายได้หลัง
การพัฒนา 5,500 บาท เพ่ิมขึ้น 500 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 10 

A14 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดย มรภ.กพ. 
แม่สอด 2 

กลุ่มสตรีผ้าลายปักม้ง หมู่ 7 
ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

1. การรวมกลุ่มยังไม่ชัดเจน 
2. ต้องการความรู้เก่ียวกับการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3. ต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

ตามความต้องการตลาด 
4. ยังไม่มีความรู้เร่ืองการคิดต้นทุน 

การตั้งราคาขายที่เหมาะสม 
5. ไม่มีกลุ่มลูกค้าส าหรับการขาย

ผลิตภัณฑ์ 

1. การรวมกลุ่มสร้างอาชีพและการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของกลุ่ม ในวันที่ 9 มีนาคม 2564  ณ ลานประชาคม หมู่ 
7 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 20 คน และนักศึกษาที่ช่วยการจัดโครงการ 
จ านวน 5 คน เพ่ือให้ความรู้ การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
ต่างๆ ของกลุ่ม และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผ้าลายปักม้ง  

2. การพัฒนาทักษะด้านกระบวนการผลิตและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 ณ 
ลานประชาคม หมู่ 7 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก  คนเข้า
ร่วมกิจกรรม 20 คน และนักศึกษาที่ช่วยการจัดโครงการ 
จ านวน 5 คน ด าเนินการสอนเร่ืองการออกแบบและการ
ตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าใยกัญชง และผ้าทอปักลาย 

3. การพัฒนาทักษะด้านการเงิน ค านวณต้นทุนและการ
วางแผนก าไร ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ลานประชาคม 
หมู่ 7 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก  คนเข้าร่วมกิจกรรม 20 
คน และนักศึกษาที่ช่วยการจัดโครงการ จ านวน 5 คน 
ด าเนินการให้ความรู้เร่ืองการบัญชีเบื้อง การค านวณต้นทุน
การตัดเย็บกระเป๋า และการตั้งราคาขายสินค้า 

4. การพัฒนาทักษะด้านการตลาดและช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้า ในวันที่ 1 และวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ 
ลานประชาคม หมู่ 7 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก  คนเข้า

1. กลุ่มสตรีผ้าลายปักม้งสามารถรวมกลุ่ม
ได้จ านวน 1 กลุ่ม เพ่ือรวมตัวกันการขาย
กระเป๋าของชุมชนท้องถิ่น 

2. กลุ่มสตรีผ้าลายปักม้งได้รับการพัฒนา
องค์จ านวน 2 องค์ความรู้ 1) ความรู้ด้าน
การตลาดเร่ืองช่องทางการจัดจ าหน่ายใน
รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และกลุ่มมี
ความรู้การขายของออนไลน์ผ่านลาซาด้า และ
ชอบปี้ รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระจายสินค้า 2) ความรู้
การจัดท าบัญชีของกลุ่ม รูปแบบการคิดต้นทุน
และก าไรที่ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดการรายงานผล
การด าเนินงานทางการเงินของกลุ่ม 

3. กลุ่มสตรีผ้าลายปักม้ง ได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นกระเป๋าที่เกิดจากผ้าใย
กัญชงและผ้าลายปักมัง โดยกลุ่มผลิตเพ่ือ
น าไปจ าหน่ายได้ โดยมีรูปแบบกระเป๋าที่
พัฒนา 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) กระเป๋าสะพาย
ข้างจากผ้าใยกัญชงปักลวดลายแบบม้ง 
ขนาดใหญ่ 2) กระเป๋าห้ิวจากผ้าใยกัญชงปัก
ลวดลายแบบม้งขนาดกลาง และ 3) กระเป๋า

โครงการ
พัฒนา 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ร่วมกิจกรรม 20 คน และนักศึกษาที่ช่วยการจัดโครงการ 
จ านวน 5 คน โดยการให้ความรู้ด้านการตลาดเก่ียวกับช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ การ
ฝึกปฏิบัติการใช้social ในการขายสินค้า 

5. การเผยแพร่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ได้
ด าเนินการเบิกวัสดุต้นแบบ และถ่ายรูปเพ่ือลงเว็บไซต์การ
ประชาสัมพันธ์ในเพจ Facebook มีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 6 คน 

เป้จากผ้าใยกัญชงปักลวดลายแบบม้ง 
4. บูรณาการในรายวิชาวิจัยทางการบัญชี  

หมู่เรียน 6155201 จ านวน 5 คน และ
รายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 หมู่เรียน 
6255201 จ านวน 15 คน นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการจัดโครงการ 
และเกิดการวิจัยจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

5. มีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยจากเดิมผู้ประกอบการยัง
ไม่ได้มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้า จากการ
พัฒนาโครงการท าให้เกิดการรวมกลุ่ม และ
สามารถจ าหน่ายสินค้าได้จากการพัฒนา
ร่วมกันได้ จ านวน 3 ชิ้น เป็นเงิน 2,400 
บาท ซ่ึงหากกลุ่มได้มีการพัฒนากลุ่มอย่าง
ต่อเนื่องก็จะท าให้มีรายได้เพ่ิมอย่างต่อเนื่อง 

A15 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดย มรภ.กพ. 
แม่สอด 3 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรบ้านโกกโก่ ที่อยู่ 112 หมู่ 4 
ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

1. ไข่เป็ดขาดแคลน ต้องไปซื้อที่ตลาด
สด เนื่องจากในหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ ท า
ให้บางคร้ังไข่ไม่สด 

2. ตลาดในการขายสินค้ายังมีน้อย 
3. อยากให้เพ่ิมผลิตภัณฑ์อื่น ที่ท าจาก

ไข่เค็ม 

1. ลงพ้ืนที่ส ารวจและวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านโกกโก่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แสดงอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่ ต าบล
แม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วม 15 คน  พร้อมด้วยนักศึกษาโปรแกรมการบัญชี 
จ านวน 5 คน เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ พบว่า กลุ่ม
มีความต้องการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท าจากไข่เค็ม 
และความต้องการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ จึงได้
กลับมาวางแผน เพ่ือการพัฒนา 

1. ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิเคราะห์ 
SWOT ของกิจการเพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มมีจุดแข็ง
ในเร่ืองวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในชุมชน และ
ได้รับการส่งเสริมจากพัฒนาชุมชนแม่สอด 
แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มยังไม่มีการวางแผนการ
ผลิตที่ชัดเจน การผลิตขึ้นอยู่กับความ
ต้องการ และผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความ
หลากหลาย และสมาชิกในกลุ่มยังขาด
ความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. บูรณาการในรายวิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ หมู่เรียน 6155201 จ านวน 15 คน 
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ SWOT 
จากธุรกิจจริง และทักษะการจัดโครงการ  

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

A16 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดยส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 1 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
1. กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ

บ้านหนองจอกพัฒนา 
2. พิพิธภัณฑสถานจังหวัด

ก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย  
1.กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้าน

หนองจอก 
2.กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล  
3.กลุ่มบ้านนวัตวิถีกลุ่มศิลปาชีพ

บ้านจอมแขวน  
4.กลุ่มทอผ้าศิลาแลงบ้านวัง

ตะเคียน 
5.กลุ่มผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ  
6.กลุ่มทอผ้าไหมโนนใหญ่พัฒนา 
7.กลุ่มผ้าปักชาวเขา 
8.กลุ่มสตรีแม่บ้านกลุ่มทอบ้านวัง

เจ้า 
9.กลุ่มทอผ้าบ้านตีนจกบ้านเริง

กระพง 
10.กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อหิน 
11.กลุ่มทอผ้าลานไผ่ 
12.กลุ่มทอบ้านเกศกาศร 
13.กลุ่มทอผ้าบ้านบึงหล่ม   
 

1. การย้อมฝ้ายจากผงศิลาแลงยังได้สีที่ไม่
สวยงามและยังไม่ได้มาตรฐานตามหลักการ
ย้อมสีจากธรรมชาติ  

2. ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี
ศิลาแลงยังมีน้อย 

3. ยังไม่มีการรวบรวมองค์ความรู้การ
ย้อมฝ้ายจากผงศิลาแลงเพ่ือน ามา
ถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่นๆได้เรียนรู้ 

1. การพัฒนากระบวนการย้อมฝ้ายจากผงศิลาแลง
เพ่ือให้ได้สีที่สวยงามและเป็นไปตามหลักการย้อมฝ้ายจากสี
ธรรมชาติ มีการด าเนินงานดังนี้  

1) กิจกรรมการลงพ้ืนที่กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
บ้านหนองจอกพัฒนา เพ่ือศึกษากระบวนการย้อมฝ้ายจาก
ผงศิลาแลงและการทดสอบสีของฝ้ายที่ย้อมจากผงศิลาแลง  
ด าเนินการในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ กลุ่มผ้าทอ
ย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน และกลุ่มเป้าหมาย 5 คน 

2) กิจกรรมการทดสอบการย้อมฝ้ายจากผงศิลาแลง 
การทดสอบสีของฝ้ายที่ได้จากการย้อมจากผงศิลาแลงเพ่ือ
สรุปเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนากระบวนการย้อมและสี
ของฝ้ายให้ได้มาตรฐานสากล ควบคุมการย้อมโดย ดร.รุ่ง
ธรรม ศรีวรรธนศิลป์ ผู้เช่ียวชาญการย้อมฝ้ายจากสี
ธรรมชาติ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ 
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน และกลุ่มเป้าหมาย 5 คน 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีศิลา
แลงให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น มีการลงพ้ืนที่กลุ่มผ้า
ทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา เพ่ือติดตามการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ผ้าคลุ่มไหล่สี่ตะกอลายดอก
พิกุล วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา อ.คลองขลุง จ.
ก าแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 6 คน และกลุ่มเป้าหมาย 5 คน มีหน่วยงานความ
ร่วมมือ ได้แก่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 
และส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้การ
ย้อมฝ้ายจากผงศิลาแลง ด าเนินการจัดท าวิจัย เร่ือง 
การศึกษากระบวนการย้อมฝ้ายจากผงศิลาแลง

1. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีศิลาแลง 
ได้รับการพัฒนากระบวนการย้อมก่อให้เกิดสี
ที่สวยงาม 

2. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดหลังจากการพัฒนา
สีของฝ้ายได้น ามาทอให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
คือ ผ้าคลุ่มไหล่สี่ตะกอลายดอกพิกุล 

3. งานวิจัย เร่ือง การศึกษากระบวนการ
ย้อมฝ้ายจากผงศิลาแลงก าแพงเพชร:
กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้าน
หนองจอกพัฒนา  

4. การอบรมถ่ายอดองค์ความรู้ 
“กระบวนการย้อมฝ้ายจากผงศิลาแลง
ก าแพงเพชร” ให้กับกลุ่มทอผ้าของจังหวัด
ก าแพงเพชร  

5. รายได้ต่อเดือนหลังการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
30% จากเดิมมีรายได้ 45,000 บาทต่อเดือน 
เพ่ิมขึ้นเป็น  58,500 บาทต่อเดือน 

โครงการ
พัฒนา 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ก าแพงเพชร:กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้าน
หนองจอกพัฒนา ด าเนินงานในเดือน ต.ค.2563-ก.ค.2564 
ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน กลุ่มเป้าหมาย 10 คน ซ่ึง
หน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดก าแพงเพชร หอการค้าจังหวัด
ก าแพงเพชร ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
ก าแพงเพชร และวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  

4. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
“กระบวนการย้อมฝ้ายจากผงศิลาแลง” วันที่ 16-17 
มีนาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน กลุ่มเป้าหมาย 35 คน ซ่ึง
หน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอก 
กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล กลุ่มบ้านนวัตวิถีกลุ่มศิลปาชีพ
บ้านจอมแขวน กลุ่มทอผ้าศิลาแลงบ้านวังตะเคียน กลุ่มผ้า
ฝ้ายมัดหมี่ทอมือ กลุ่มทอผ้าไหมโนนใหญ่พัฒนา กลุ่มผ้า
ปักชาวเขา กลุ่มสตรีแม่บ้านกลุ่มทอบ้านวังเจ้า กลุ่มทอผ้า
บ้านตีนจกบ้านเริงกะพง กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อหิน กลุ่มทอผ้า
ลานไผ่ กลุ่มทอบ้านเกศกาศร และกลุ่มทอผ้าบ้านบึงหล่ม   

A17 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดยส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 2 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Good 
Stone ผลิตภัณฑ์จากหินแกรนิต 
ที่ตั้ง 168 หมู่ที่ 3 บ้านท่าพระธาตุ 
ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 63120  

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

1. วัตถุดิบในการน ามาท าผลิตภัณฑ์
เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ(หินแกรนิต)ที่
ต้องผ่านกระบวนการแปรรูป ซ่ึงไม่
สามารถใช้งานได้ทันที 

2. คุณภาพวัตถุดิบและลวดลายของ
วัตถุดิบขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา ซ่ึงผู้ผลิตไม่
สามารถก าหนดให้ตายตัวได้ 

จากปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมด ทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นจึงแบ่งเส้นทางการพัฒนาออกเป็น 3 ส่วนคือ  

1. ส่วนที่เก่ียวข้องกับการขอรับมาตรฐานสินค้าชุมชน
(มผช) 

2. ส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
3. ส่วนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ทั้ง 3 ส่วนมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมรับ
เคร่ืองหมายมาตรฐานสินค้าชุมชน (มผช) 
จากส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) ซ่ึงปัจจุบัน
ก าลังอยู่ระหว่างกระบวนการส่งขอมาตรฐาน 

2. กลุ่มมีสื่อการประชาสัมพันธ์สินค้า ที่
สามารถสแกน QR CODE เพ่ือเข้าใจสินค้า

โครงการ
พัฒนา 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

2. ในพ้ืนที่มีผู้ขายสินค้าที่มีลักษณะ
เหมือนกันเป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถ
ขึ้นราคาได้มากกว่าท้องตลาด 

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังไม่มีเคร่ืองหมาย
รับรองมาตรฐานสินค้าทั้ง มผช ดาวOTOP 

4. แหล่งผลิตอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล จึงไม่
สะดวกที่จะขายสินค้าในรูปแบบออฟไลน์ 

5. ผลิตภัณฑ์มีน้ าหนักมาก จึงมีความ
จ าเป็นต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ
รับน้ าหนักได้มากกว่าปกติ 

1. ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือใช้
ประกอบการขอมาตรฐานสินค้าชุมชน  

2. ประสานงานกับส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม(สมอ) https://www.tisi.go.th/cps เพ่ือขอ
เอกสารในการย่ืนขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดเตรียมเอกสารและผลิตภัณฑ์
เพ่ือขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)  

4. ทีมงานประสานงานกับทีมออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์(animation cartoon)  

5. ทีมงานวางแผนเพ่ืออกแบบบรรจุภัณฑ์ “ครกหิน
ทันใจ” ซ่ึงมีลักษณะการพัฒนาเป็น 2 รูปแบบคือ  

5.1) บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุธรรมชาติ “ตะกร้าและ
กล่องจากไม้ไผ่จักสาน”  

5.2) บรรจุภัณฑ์ในลักษณะของกล่องกระดาษ  

ได้ในทันที ซ่ึงช่วยในการขอรับมาตรฐาน
สินค้า OTOP อนาคต 

3. กลุ่มมีบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในรูปแบบของกล่อง ตะกร้า
ไม้ไผ่ กล่องไม้ไผ่ และรูปแบบอื่นๆ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าใน
โอกาสที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าที่มีก าลังทรัพย์ทีแตกต่างกันแต่
ต้องการสินค้าในลักษณะใกล้เคียงกันอีกด้วย  

4. มีการบูรณาการกับรายวิชาศาสตร์
พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
รายวิชาภาพประกอบเร่ือง 

A18 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดยส านักบริการ
วิชาการและ
จัดหารายได้ 1 
(หมูอบกรอบ) 

ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

หมูอบใช้หม้ออบรมร้อนที่ซื้อตามตลาด
ทั่วไป อบได้คร้ังละ 1 กิโลกรัม ท าให้ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ต้องเพ่ิมจ านวน
หม้ออบรมร้อน และท าให้เพ่ิมต้นทุนจากค่า
กระแสไฟฟ้า 

1. ลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหา และวางแผนในการออกแบบ
ตู้อบแห้งรังสีอินฟาเรดระยะไกล ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจหมู
ไทยศรีโยธิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ คือ ตู้อบแห้งรังสีอินฟาเรด
ระยะไกล 

2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด 5 คน 

3. ชื่อรายวิชาที่มีการบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใน
คร้ังนี้ คือ  

4. รายได้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อน
ยกระดับ.32,000 บาท  รายได้ของผลิตภัณฑ์
ชุมชนหลังยกระดับ 35,000 บาท  เพ่ิมขึ้น            
ร้อยละ 9.38 และท าให้มีการลดค่า
กระแสไฟฟ้าในการผลิต ร้อยละ 5 

5. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนายกระดับให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพที่สูงขึ้น คือ มาตรฐานอาหารและยา 

 

https://www.tisi.go.th/cps
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

2. พัฒนาตู้อบแห้งรังสีอินฟาเรดระยะไกล ที่สามารถอบ
ได้คร้ังละ 5 กิโลกรัมต่อ 1 คร้ัง และลดต้นทุนค่า
กระแสไฟฟ้า พร้อมส่งมอบให้กับกลุ่ม 
  

 
 

 

6. กลุ่มมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนา
นวัตกรรม 

7. กลุ่มสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องท าให้
เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน 

A19 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดยส านักบริการ
วิชาการและ
จัดหารายได้ 2 
(ผ้าทอมือเส้นใย
กล้วยไข่) 

ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองแสงมีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์ของกลุ่มหรืออัตลักษณ์ที่สื่อถึง
จังหวัดก าแพงเพชร 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ให้กับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ชุมชนบ้านหนองแสง ต าบล
ปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร มีผู้
ร่วมอบรมจ านวน 30 คน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และจัดตั้ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจภาพรวม ร้อยละ 85.00 

2. ศึกษาดูงานผ้าทอใยกล้วย โดยน าผู้น ากลุ่มและ
อาจารย์ผู้ด าเนินงานกับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองแสง 
รวมจ านวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
บ้านแสงตะวัน ต าบลกระแชง อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือให้ชุมชนได้
เห็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มและแนวทางการท าผ้าทอ
จากใยกล้วยไข่ จากการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจภาพรวม ร้อยละ 100.00 

3. การจัดท าต้นแบบผ้าทอมือใยกล้วยไข่ เพ่ือถวาย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเพ่ือจัดแสดงใน
งานพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 วันที่ 8 – 
11 ธันวาคม ๒๕๖๓ พบว่าผ้าทอมือใยกล้วยไข่ ได้รับความ
สนใจจากผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นอย่างดี 

 
 
 

ผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าจากเส้นด้ายใย

กล้วยไข่ผสมฝ้ายได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับ  

2. องค์ความรู้/งานวิจัย/นวัตกรรม ที่
น าไปใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
คร้ังนี้ ได้แก่องค์ความรู้จากงานวิจัยการผลิต
เส้นด้ายจากใยกล้วยไข่ผสมฝ้าย งานวิจัยของ
อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย โปรแกรมวิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. อัตลักษณ์ของท้องถิ่น ที่น าไปใช้ในการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในคร้ังนี้ คือการน า
พืชสัญลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดก าแพงเพชร 
คือ กล้วยไข่ ผสานกับภูมิปัญญา งานฝีมือ
ด้านการทอผ้ามัดหมี่ของชุมชนบ้านหนอง
แสง กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชน 
สร้างรายได้และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สื่อ
ถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชรได้เป็น
อย่างดี 

4. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด 15 คน จาก หมู่เรียน 
6311216 และ 6311220 

5. บูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

 
 

และเทคโนโลยีบูรณาการ 
6. รายได้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อนยกระดับ

15,000 บาท  รายได้หลังยกระดับ 30,000 
บาท รายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 

7. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนายกระดับให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพที่สูงขึ้น โดยอยู่ระหว่างการย่ืนขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

A20 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดยส านักบริการ
วิชาการและ
จัดหารายได้ 3 
(น้ าพริกหนอง
ตาเรือ) 

ต.วังหิน  อ.เมือง  จ.ตาก 1. ช่องทางการจ าหน่ายน้อย มีใน
เฉพาะชุมชน 

2. ไม่มีตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐานและดึงดูดผู้บริโภค 

3. ไม่มีการบันทึกรายรับ-รายจ่ายเพ่ือให้
เป็นระบบเพ่ือให้เข้าใจง่าย และสามารถ
ตรวจเช็คได้ง่าย 

จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาน้ าพริกหนองตาเรือ 
เมื่อวันที่ 22 และ 25 มิถุนายน 2564  ณ ศาลาชุมชนบ้าน
หนองตาเรือ  ต าบลวังหิน  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก ให้กับ
กลุ่มน้ าพริกหนองตาเรือ จ านวน 50 คน เพ่ือพัฒนาและต่อ
ยอด และเพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น โดยได้
ด าเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า รวมถึงมีช่องทาง
การตลาดหรือการจ าหน่ายเป็นที่รู้จักในนามของชุมชมมาก
ย่ิงขึ้นจากการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ภาพรวม ร้อยละ 95.00 

 

1. องค์ความรู้ที่น าไปใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการวาง
ระบบบัญชี 

2. อัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่น าไปใช้ในการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ คือ การน าเอารูปเรือ ซ่ึง
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมาใส่ไว้ในตราสินค้า 

3. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด 5 คน 

4. บูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในรายวิชาหลักการบัญชี 

5. รายได้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อนยกระดับ
2,500 บาท รายได้หลังยกระดับ 3,200 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 28   

6. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนายกระดับให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพที่สูงขึ้น คือ มีการจดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชน และมีตราสินค้าที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน มีการบรรจุภัณฑ์ที่
ทันสมัย และมีช่องทางการจ าหน่ายมากขึ้น
เป็นที่รู้จักกันมาขึ้นเนื่องจากมีการขยาย
ช่องทางจ าหน่ายทางออนไลน์ เช่น 
Facebook Page Line ท าให้เป็นที่รู้จักกัน
มากขึ้น และยอดขายเพ่ิมมากขึ้น 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A21 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
โดยส านักบริการ
วิชาการและ
จัดหารายได้ 4 
(กระยาสารท
บ้านท่าพระธาตุ) 

ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก 

จากการลงพ้ืนที่กลุ่มกระยาสารทบ้านท่า
พระธาตุ  ต าบลเกาะตะเภา  อ าเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก พบว่า กระบวนการ
ผลิตภัณฑ์กระยาสารท  ยังไม่ได้รับมาตรฐาน 
อย. เป็นการผลิตภัณฑ์แบบชาวบ้านท ากันใน
ครัวเรือน  ผลิตภัณฑ์กระยาสารทเป็นสูตร
โบราณด้ังเดิมของท้องถิ่น  บรรจุภัณฑ์เป็น
แบบใส่ถุงไม่มีการพัฒนาให้สวยงามและ
ทันสมัยและยังไม่มีโลโก้สินค้าที่สวยงาม และ
ช่องทางการจ าหน่ายมีช่องทางเดียว คือ ตาม
ร้านค้าภายในชุมชน 

1. การศึกษาสภาพและปัญหาของกลุ่มกระยาสารทบ้าน
ท่าพระธาตุ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ กลุ่มกระยา
สารทบ้านท่าพระธาตุ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน 
และกลุ่มเป้าหมาย 5 คน 

2. การพัฒนากระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริม
การผลิตกระยาสารทบ้านท่าพระธาตุ ด าเนินการออกแบบ
นวัตกรรมถาดใส่กระยาสารทและใบมีดส าหรับตัดชิ้น
กระยาสารท ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน 

3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และโลโก้สินค้า ด าเนินการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ผลิตภัณฑ์กระยาสารท เพ่ือ
ก่อให้เกิดความสวยงามและทันสมัย และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้า ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน 

4. การพัฒนาช่องทางการจ าหน่วยสินค้าให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น 

1) ประสานงานกับร้านค้าของฝากของจังหวัด
ก าแพงเพชร ในการน าผลิตภัณฑ์กระยาสารทบ้านท่าพระ
ธาตุไปจ าหน่ายเป็นของฝากประจ าจังหวัดก าแพงเพชร  

2) ประสานงานกับพาณิชย์จังหวัดตาก เพ่ือขอน า
ผลิตภัณฑ์กระยาสารทเข้าร่วมจัดแสดงในงานจ าหน่าย
สินค้า OTOP ของจังหวัดตาก  

3) จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วในงาน
ประเพณีประจ าปีของ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 

1. พัฒนากระบวนการผลิตโดยการจัดท า
นวัตกรรมเคร่ืองตัดกระยาสารทเพ่ือให้
กระยาสารได้ชิ้นที่สวยงาม 

2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์และโลโก้สินค้าให้มี
ความสวยงามและทันสมัยมากขึ้น 

3. พัฒนาช่องทางการจ าหน่วยสินค้าให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น 

4. สามารถลดต้นทุนการผลิต จากการตัด
กระยาสารทไม่ได้ขนาดที่เหมาะสม 
ผลิตภัณฑ์มีการแตกหัก เมื่อมีการพัฒนา
นวัตกรรมเคร่ืองตัดกระยาสารทมาใช้ในการ
ตัดกระยาสารท ท าให้ลดการสูญเสียและ
ประหยัดต้นทุนได้คร้ังละ 250 บาท 

 

 

A22 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านวิชาพล
ศึกษา 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่
สุวรรณภูมิ จังหวัดก าแพงเพชร 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพล
ศึกษา จ านวน 80 คน 

กระบวนการการบูรณาการเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อการเรียนรู้และการสร้าง
ประสบการณ์ทางการเรียน เป็นการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้ และยังสามารถน าไปสู่การ

1. วางแผนด าเนินการจัดโครงการฯ โดยมีการร่วม
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา และวางแผน
ในโปรแกรมที่เข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้ 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดโครงการฯ และเตรียมสื่อ
การสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกิดการพัฒนา

1. นักเรียนที่ได้รับความรู้และพัฒนา
ทักษะทางพลศึกษา (มวยไทย) จ านวน 80 
คน 

2. นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการบูร
ณาการการบริการวิชาการกับการจัดการ

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

บริการวิชาการด้วย ทั้งสองส่วนนี้ก่อให้เกิด
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
การจัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนพลศึกษากับการบริการวิชาการใน
สถานศึกษา ในรายวิชามวยไทย จะช่วย
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับ
นักศึกษา และส่งเสริมความสามารถทาง   
พลศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

ความรู้และทักษะเก่ียวกับวิชาพลศึกษา (มวยไทย) 
3. ด าเนินการจัดโครงการฯ ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ

สอนเก่ียวกับพลศึกษา (มวยไทย) โดยด าเนินการสอนและ
สร้างกิจกรรมให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย วางแผนและ
แก้ปัญหา โดยมีอาจารย์ในโปรแกรมเป็นที่ปรึกษาในการ
ปฏิบัติคร้ังนี้  

4. ประเมินและสรุปผลการจัดโครงการฯ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ  

เรียนการสอน ในรายวิชามวยไทย 
3. ผลการทดสอบก่อนและหลังของ

นักเรียนเข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้น 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
จัดโครงการโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 

 

A23 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านทรง
ธรรม จ านวน 50 คน 

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 60 
คน 

 

กระบวนการการบูรณาการเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อการเรียนรู้และการสร้าง
ประสบการณ์ทางการเรียน เป็นการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้ และยังสามารถน าไปสู่การ
บริการวิชาการด้วย ทั้งสองส่วนนี้ก่อให้เกิด
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
การจัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์กับการบริการวิชาการ
ในสถานศึกษา ในรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์
ในสถานศึกษา จะช่วยพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา  

1. อธิบายเนื้อหาตามค าอธิบายรายวิชาสวน
พฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา ดังนี้ ชีววิทยาของพืช 
ความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณ ความหลากหลายของ
พรรณ พืชภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืช
พรรณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี การอนุรักษ์และการพัฒนาพืชพรรณ ในสถานศึกษา
เพ่ือการศึกษา และเรียนรู้ ความเป็นมา องค์ประกอบสวน
พฤกษศาสตร์ โรงเรียนการ สร้างและการจัดปัจจัยพ้ืนฐาน
ในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม  

2. แบ่งกลุ่ม ลงพ้ืนที่เพ่ือโรงเรียนบ้านทรงธรรมเพ่ือหา
ข้อมูล และออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา  

3. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา  
4. สรุปการจัดกิจกรรมและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะในการ
จัด กิจกรรมในการจัดกิจกรรมและทักษะใน 
ศตวรรษที่ 21  จ านวน 60 คน 

2. นักศึกษามีส่วนร่วมในการบูรณาการ
และ การบริการวิชาการ 

3. นักศึกษาได้รู้รูปแบบและวิธีการจัด
สวนพฤษศาสตร์ และการออกแบบสวนที่
ถูกต้องและเหมาะสม 

4. นักศึกษาได้เรียนรู้องค์ประกอบของ
งานสวนพฤกษศาสตร์และการบรูณาการ
สอนกับกลุ่มสาระต่างๆ 

5. นักเรียนโรงเรียนบ้านทรงธรรม จ านวน 
50 คนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและวาง
แผนการจัดกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ใน
สถานศึกษา 

 

A24 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านคณิตศาสตร์ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านทรง
ธรรม จังหวัดก าแพงเพชร 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ จ านวน 30 คน 

กระบวนการการบูรณาการเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อการเรียนรู้และการสร้าง
ประสบการณ์ทางการเรียน เป็นการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้ และยังสามารถน าไปสู่การ
บริการวิชาการด้วย ทั้งสองส่วนนี้ก่อให้เกิด

1. การเตรียมการ เป็นการน าความรู้จากการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาค่ายคณิตศาสตร์ มา 

ออกแบบกิจกรรมคณิตศาสตร์จัดท าสื่ออุปกรณ์ 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนบ้านทรงธรรม จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 7 ฐานการเรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถออกแบบการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์นอกชั้น
เรียนในลักษณะของค่ายคณิตศาสตร์ ซ่ึง
ประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรม
นันทนาการ 

2. นักศึกษาสามารถออกแบบและจัดท า
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
การจัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์กับการบริการวิชาการ
ในสถานศึกษา ในรายวิชาค่ายคณิตศาสตร์ 
จะช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับ
นักศึกษา และส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 

3. การสะท้อนผล เป็นการประเมินผลจากการจัด
กิจกรรม โดยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ท า
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์
แบบวัดการท างานเป็นทีม และแบบวัดความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ 

สื่อประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร์ 

3. นักศึกษาสามารถออกแบบและสร้าง
เคร่ืองมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้านความรู้ เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 

และการท างานเป็นทีม 
4. นักศึกษาสามารถออกแบบและสร้าง

เคร่ืองมือวัดความพึงพอใจจากการจัด
กิจกรรม 

5. นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนคณิตศาสตร์นอกชั้นเรียนในลักษณะ
ฐานการเรียนรู้ หรือค่ายคณิตศาสตร์ 

6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
โรงเรียนบ้านทรงธรรมมีความรู้ 
ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 

A25 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านภาษาอังกฤษ 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 จ านวน 41 
คน 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนชากังราววิทยา จ านวน 
100 คน 

กระบวนการการบูรณาการเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อการเรียนรู้และการสร้าง
ประสบการณ์ทางการเรียน เป็นการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้ และยังสามารถน าไปสู่การ
บริการวิชาการด้วย ทั้งสองส่วนนี้ก่อให้เกิด
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
การจัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษกับการบริการวิชาการ
ในสถานศึกษา ในรายวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา จะช่วย
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับ
นักศึกษา และส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย 

1.ขั้นเตรียมการ  
1.1 ส ารวจ ศึกษากลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
1.2 ประชุมคณะด าเนินงาน เพ่ือวางแผนและก าหนด

แนวทางการจัดโครงการค่ายวิชาการ และร่างโครงการ 
1.4 เตรียมหนังสือขอใช้สถานที่ และ อุปกรณ์ ก าหนด

วัน เวลา สถานที่ในการด าเนินกิจกรรมก าหนดตาราง
กิจกรรม และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

1.5 น าเสนอรูปแบบโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบ 

1.6 จัดท าโครงการและน าเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
1.7 ประสานงานกับคณะด าเนินงาน เพ่ือชี้แจง

รายละเอียดโครงการ และขอความร่วมมือในการ
ด าเนินการและประชาสัมพันธ์โครงการกับทางโรงเรียนชา
กังราววิทยา และผู้ที่เก่ียวข้อง 

1.8 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
2.ขั้นด าเนินการ 

ผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ทราบ

แนวทางที่จะต้องน าไปออกแบบนวัตกรรม 
แก้ปัญหาและด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

2. นักศึกษาได้รับความรู้เร่ืองการจัดการ
เรียนรู้การบูรณาการเนื้อหาในรายวิชากับ
การบูรณาการ 

3. นักศึกษาได้รับความรู้เร่ืองเทคนิคการ
สอนในรูปแบบที่หลากหลายที่ส่งเสริม
กระบวนการคิดและการร่วมมือ 

4. นักศึกษาได้อธิบายและเตรียมการสอน
ตามที่ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และได้
ลงมือปฏิบัติจริง 

5. นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน และได้รับความรู้ด้านเน้ือหา
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

2.1 ประชุม ชี้แจง และประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้ที่
เก่ียวข้อง โรงเรียนชากังราววิทยา จังหวัดก าแพงเพชร 

2.2 ติดต่อสถานที่ส าหรับกิจกรรม และวัสดุอุปกรณ์รวม
ไปถึงอาหารหลัก อาหารว่างในการจัดเตรียมกิจกรรม 

2.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
3.ขั้นสรุปและประเมินโครงการ 
3.1 ประเมินผลการด าเนินการ 
3.2 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
4.ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน  
น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการจัด

กิจกรรมในคร้ังต่อไป 

ภาษาต่างประเทศ เทคนิคการสอน การใช้
สื่อและการท างานร่วมกับผู้อื่นและได้สอนใน
สถานที่จริง บริบทเป็นนักเรียนจริง ๆ 

6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ชากังราววิทยา จ านวน 100 คนมีความรู้
ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น   

7. รายวิชาที่บูรณาการ คือ ศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ สามารถน าไปวิเคราะห์
หลักสูตร มาตรฐานหลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ฝึกการออกแบบแผนการเรียนรู้ และ
ศึกษา เทคนิค วิธีสอน การใช้สื่อ การ
ประเมินผล เพ่ือการสอนทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับในระดับมัธยมศึกษา 

A26 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 จ านวน 
28 คน 

2. โรงเรียนเทศบาล 1 (คลอง
สวนหมาก) จังหวัดก าแพงเพชร 

กระบวนการการบูรณาการเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อการเรียนรู้และการสร้าง
ประสบการณ์ทางการเรียน เป็นการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้ และยังสามารถน าไปสู่การ
บริการวิชาการด้วย ทั้งสองส่วนนี้ก่อให้เกิด
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญดังกล่าว และการจัดกิจกรรม
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อม
ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย จะช่วย
พัฒนาความพร้อมของเด็กระดับปฐมวัยใน
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้  
นอกจากนี้ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับในชั้น
เรียน ไปใช้ในสถานการณ์จริงอีกด้วย 

1. ขั้นวางแผน (P) 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ประชุมร่วมกับ

นักศึกษา เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 จัดประชุม ศึกษาหลักการ และแนวคิด ใน

รายวิชา การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้าน
ร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็น
หัวข้อที่มีความส าคัญ และออกแบบกิจกรรมฯ 

1.3 นักศึกษาน าเสนอรูปแบบกิจกรรม ร่วมกับ
คณาจารย์ เพ่ือจัดเตรียมการด าเนินกิจกรรม 

2. ขั้นด าเนินงาน (D) 
2.1 การบรรยายพิเศษจากวิทยากรในหัวข้อ “การ

ส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย โดย
การบูรณาการกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ” 

2.2 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “การส่งเสริมความ
พร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย โดยการบูรณา
การกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ” 

2.3 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การพัฒนาทักษะตี

1. นักเรียน/สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาโดยผ่านการบริการวิชาการ 

2. เกิดการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
พร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย กับ
การบริการวิชาการกับสถานศึกษาในท้องถิ่น 

3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยชั้นปีที่ 2 จ านวน 28 คน มีความรู้
ทักษะด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
พร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย 

 
 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
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ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

กลอง-ร้องเพลง เพ่ือใช้จัดกิจกรรมการส่งเสริมความพร้อม
ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย 

2.4 กิจกรรมรวมสะท้อนคิด โดยคณะวิทยากร 
ร่วมกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เข้าร่วม
กิจกรรมฯ  

2.5 ทดลองลงจัดกิจกรรมการส่งเสริมความพร้อม
ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์จริง 
(บริการวิชาการ) 

3. ขั้นสรุปและขั้นประเมินผล (C) 
3.1 แบบทดสอบข้อค าถามแบบปรนัย 10 ค าถาม  
3.2 แบบสังเกตขณะเข้าร่วมกิจกรรมฯ  
3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 

4.ขั้นปรับปรุง (A) 
4.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุปภาพรวม และเพ่ือหา

แนวทางแก้ไขเมื่อจัดโครงการในปีต่อไป 
A27 บูรณาการการ

จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านสังคมศึกษา 

1. นักเรียนโรงเรียนสักงาม 
จังหวัดก าแพงเพชร 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา จ านวน 100 คน 

กระบวนการการบูรณาการเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อการเรียนรู้และการสร้าง
ประสบการณ์ทางการเรียน เป็นการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้ และยังสามารถน าไปสู่การ
บริการวิชาการด้วย ทั้งสองส่วนนี้ก่อให้เกิด
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
การจัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนสังคมศึกษากับการบริการวิชาการ
ในสถานศึกษา ในรายวิชารายวิชาการสอน
สังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะช่วยพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา และ
ส่งเสริมความรู้และทักษะทางรายวิชา
ประวัติศาสตร์ไทยและการเมืองการปกครอง
ไทยให้กับนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
อีกด้วย 

1. วางแผนด าเนินการจัดโครงการฯ โดยมีการร่วม
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาในโปรแกรม
ที่เข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้ 

2. จัดท าคู่มือเอกสารต่าง ๆ และเตรียมอุปกรณ์ในการ
จัดโครงการฯ ให้นักศึกษาออกแบบคู่มือการจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และเน้นให้
เกิดการบูรณาการกับประวัติศาสตร์ไทยและการเมืองการ
ปกครองไทย เตรียมสื่อการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายเกิดการพัฒนาความรู้และทักษะเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ไทยและการเมืองการปกครองไทย 

3. ด าเนินการจัดโครงการฯ ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ
สอนประวัติศาสตร์ไทยและการเมืองการปกครองไทยโดย
ด าเนินการสอนและสร้างกิจกรรมให้กับโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย วางแผนและแก้ปัญหา โดยมีอาจารย์ใน
โปรแกรมเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติคร้ังนี้  

4. ประเมินและสรุปผลการจัดโครงการฯ 

1. นักเรียนได้รับความรู้และทักษะทาง
ประวัติศาสตร์ไทยและการเมืองการปกครอง
ไทยผ่านกิจกรรมการบริการวิชาการ 

2. นักศึกษาสามารถบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชาการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
จัดโครงการโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก แสดง
ให้เห็นว่าโครงการได้รับการตอบรับเป็นอย่าง
ดี พร้อมทั้งบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนได้เกิดประสิทธิภาพ  

4. ผลการทดสอบก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอย่าง
ชัดเจน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความรู้
และทักษะประวัติศาสตร์ไทยและการเมือง
การปกครองไทยที่ดีย่ิงขึ้น  

โครงการ
พัฒนา 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A28 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านภาษาจีน 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
โรงเรียนคลอง ขลุงราษฏร์รังสรรค์ 
จ านวน 100 คน 

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรม
วิชาภาษาจีน 

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นการเพ่ิม
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่
นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้
ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปจัดกิจกรรม
บริการด้านวิชาการ ให้แก่โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่การศึกษา ในจังหวัดก าแพงเพชร และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

1. วางแผนด าเนินการจัดโครงการฯ โดยมีการสอบถาม
ความรู้พ้ืนฐานภาษาจีนกับทางโรงเรียนเป้าหมาย และ
ออกแบบเนื้อหา โดยมีการร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับนักศึกษาในโปรแกรมที่เข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้ 

2. จัดท าคู่มือเอกสารต่าง ๆ และเตรียมอุปกรณ์ในการ
จัดโครงการ โดยให้นักศึกษาออกแบบคู่มือการจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน และเน้นการบูรณาการ
กับเหตุการณ์ วัฒนธรรมและเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ 
เตรียมสื่อการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกิด
การพัฒนาทักษะและเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน 

3. ด าเนินโครงการ โดยให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติสอน
ภาษาจีน และสร้างกิจกรรมให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
วางแผนและแก้ปัญหา โดยแบ่งเนื้อหาการเรียนการสอน
ออกเป็น 6 กลุ่ม โดยมีอาจารย์ในโปรแกรมเป็นที่ปรึกษาใน
การปฏิบัติคร้ังนี้  

4. ประเมินและสรุปผลการจัดโครงการฯ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าโครงการได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดี พร้อมทั้งบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนได้
เกิดประสิทธิภาพ และผลการทดสอบก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างชัดเจน ซ่ึง
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะในด้านภาษาจีนที่ดีย่ิงขึ้น 
อุปสรรคในการจัดโครงการคือเนื่องจากในระยะเวลาการ
จัดโครงการ/กิจกรรม อยู่ในช่วงใกล้สอบปลายภาคของ
นักศึกษา จึงอาจจะมีผลกระทบในด้านของเวลาในการ
เตรียมตัวไปท ากิจกรรมที่โรงเรียนดังกล่าว 

ผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 
1. นักศึกษาเข้าใจกระบวนการการบูรณา

การการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
วิชาอื่น  

2. นักศึกษาสามารถออกแบบคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้เหมาะสม
กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

2. นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการ
พัฒนาด้านภาษาจีนที่ดีขึ้นและสนใจในด้าน
ภาษาจีนมากขึ้น 

 

A29 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านคอมพิวเตอร์ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านล า 
จังหวัดก าแพงเพชร 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ จ านวน 30 คน 

กระบวนการการบูรณาการเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อการเรียนรู้และการสร้าง
ประสบการณ์ทางการเรียน เป็นการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้ และยังสามารถน าไปสู่การ

1. ให้ความรู้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ หมู่
เรียน 6111212 ในรายวิชาการสอนเขียนโปรแกรมภาษา
เชิงวัตถุเก่ียวกับความรู้พ้ืนฐาน หลักการการเขียนโปรแกรม
ภาษาเชิงวัตถุ และฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพ่ือ
น าไปใช้งาน  

1. นักเรียนในชุมชนเป้าหมายได้รับ
ความรู้และพัฒนาทักษะทางการเขียน
โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 

2. นักศึกษาในรายวิชาการสอนเขียน
โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ เข้าใจกระบวนการ
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

บริการวิชาการด้วย ทั้งสองส่วนนี้ก่อให้เกิด
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
การจัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร์กับการบริการวิชาการ
ในสถานศึกษา ในรายวิชาการสอนเขียน
โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ จะช่วยพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา  

2. หลังจากที่นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะจากการ
เรียนในรายวิชาแล้ว ได้มีการจัดประชุมร่วมกับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ หมู่เรียน 6111212 เพ่ือ
วางแผนโครงการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ก่อน
ด าเนินการเพ่ือเลือกประเด็น กิจกรรม วันเวลา สถานที่ ที่
จะท าการจัดโครงการ 

3. ติดต่อ ประสานงานกับโรงเรียนบ้านล ามะโกรก อ.
เมือง จ.ก าแพงเพชร และด าเนินการจัดโครงการ 

4. จัดโครงการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ โดยมี
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยวิทยากร น า
ความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการเรียนในรายวิชาการสอน
เขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ ไปถ่ายทอดและให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

5. สรุปกิจกรรมพร้อมประเมินทักษะที่ได้รับจากการจัด
โครงการ 

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ 

3. นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการสอน
เขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุมีทักษะการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการ มีความรู้และทักษะ
ในการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 

 

A30 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านภาษาไทย 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อสาม
แสน จังหวัดก าแพงเพชร 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาไทย จ านวน 100 คน 

กระบวนการการบูรณาการเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อการเรียนรู้และการสร้าง
ประสบการณ์ทางการเรียน เป็นการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้ และยังสามารถน าไปสู่การ
บริการวิชาการด้วย ทั้งสองส่วนนี้ก่อให้เกิด
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
การจัดกิจกรรมการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรม Active 
Learning ในรายวิชา การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
จะช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับ
นักศึกษา และพัฒนาความรู้และทักษะ
เก่ียวกับภาษาไทยให้กับนักเรียนในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 

1. การเตรียมการ เป็นการน าความรู้จากการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา การอ่านคิดพัฒนาชีวิต มา 

ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ด้วยกิจกรรม Active Learning (ค่ายวิชาการ)  

2. จัดท าคู่มือเอกสารต่าง ๆ และเตรียมอุปกรณ์ในการ
จัดโครงการฯ ให้นักศึกษาออกแบบคู่มือการจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และเน้นให้
เกิดการบูรณาการกับภาษาไทย และเนื้อหาในรายวิชาต่าง 
ๆ เตรียมสื่อการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกิด
การพัฒนาทักษะและเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย 

3. การด าเนินการเป็นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรม Active Learningให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)  

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน จังหวัดก าแพงเพชร  

ผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนที่ได้รับความรู้และทักษะทาง

ภาษาไทยผ่านกิจกรรมการบริการวิชาการ 
2. นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการบูร

ณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ด้วยกิจกรรม Active Learning ในรายวิชา 
การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ที่ 
4.30 ระดับมาก 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

4. การสะท้อนผล เป็นการประเมินผลจากการจัด
กิจกรรม โดยที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 
ท าแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรม Active Learning 

A31 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการ
ประถมศึกษา 

1. นักเรียนโรงเรียนนารีราษฎร์
สามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา จ านวน 60 คน 

กระบวนการการบูรณาการเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อการเรียนรู้และการสร้าง
ประสบการณ์ทางการเรียน เป็นการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้ และยังสามารถน าไปสู่การ
บริการวิชาการด้วย ทั้งสองส่วนนี้ก่อให้เกิด
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
การจัดกิจกรรมการประถมศึกษาพัฒนา
แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนออนไลน์ด้วยชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพจะช่วยพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนออนไลน์ด้วยชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 

1. ให้ความรู้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
เก่ียวกับแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนออนไลน์ด้วยชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  

2. หลังจากที่นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะดังกล่าว
แล้ว ได้มีการจัดประชุมร่วมกับนักศึกษาเพ่ือวางแผน
โครงการการประถมศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน
ออนไลน์ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

3. ติดต่อ ประสานงานกับโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี จ.
ก าแพงเพชร และด าเนินการจัดโครงการ 

4. จัดโครงการการประถมศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถี
ชุมชนออนไลน์ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมี
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยวิทยากร น า
ความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการเรียน ไปถ่ายทอดและ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

5. สรุปกิจกรรมพร้อมประเมินทักษะที่ได้รับจากการจัด
โครงการ 

ผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 
1. นักเรียนที่ได้รับความรู้และทักษะการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนออนไลน์ด้วย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2. นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนออนไลน์ด้วย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

3. นักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ได้แก่ ทักษะการท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า 
การสื่อสาร IT  

 
 

โครงการ
พัฒนา 

A32 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

1. แกนน าชุมชน ต าบลคลองน้ า
ไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร 

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หมู่เรียน 
6318201 จ านวน 37 คน 

ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร เป็นแหล่งท่องเท่ียวของ
จังหวัด จึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพผู้น า
ด้านการท่องเท่ียว โดยการ reskill และ 
upskill ในด้านการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 

พัฒนาศักยภาพผู้น าด้านการท่องเท่ียว โดยการ reskill 
และ upskill ในด้านการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย  ทั้งนี้กิจกรรมมีการด าเนินงานโดย 

1. นักศึกษาท าการวิเคราะห์ (SWOT) ศักยภาพและ
ทักษะของกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร  

2. เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาช่วย upskill เร่ืองการ
จัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนโดยเน้นการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่
ชุมชน 

1. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพ
ระหว่างโปรแกรมวิชากับชุมชนในท้องถิ่น 

2. แกนน าชุมชนได้รับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ Reskilling และ Upskilling แกน
น าชุมชนเพ่ือการบริหารเชิงพ้ืนที่ โดย
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมคือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองน้ าไหล อ.คลองลาน 
จ.ก าแพงเพชร  

3. มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนกับรายวิชาทฤษฎีองค์การและ
การจัดการภาครัฐไปร่วมบูรณาการ โดย

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

บูรณาการเนื้อหาในรายวิชาเร่ืองภาวะผู้น า
กับหัวข้อบรรยายเร่ืองหัวข้อการสร้างแกนน า
ชุมชนเพ่ือการบริหารเชิงพ้ืนที่ชุมชนบ้าน
คลองน้ าไหล  

4. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หมู่เรียน 6318201 
จ านวน 37 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็นเน้ือหาเพ่ิมขึ้นจากการได้ฝึกปฏิบัติ
จริงโดยมีค่าระดับความพึงพอใจ 4.33 

A33 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สังคม 

1. พ้ืนที่คลองลานพัฒนา จังหวัด
ก าแพงเพชร 

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของ
โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม 

 

ต าบลคลองลานพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตการ
ปกครองของ อ าเภอคลองลาน ประกอบไป
ด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านคลอง
ลาน, หมู่ที่ 2 บ้านสวนส้ม, หมู่ที่ 3 บ้าน
คลองน้ าไหลใต้, หมู่ที่ 4 บ้านปากคลองลาน, 
หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้าม, หมู่ที่ 6 บ้านเลิงกระพง
, หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ธงชัย, หมู่ที่ 8 บ้านแปลง
สี,่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองเตย, หมู่ที่ 10 บ้าน
ทะเลพัฒนา, หมู่ที่ 11 บ้านโชคชัย, หมู่ที่ 12 
บ้านมอตะแบก, หมู่ที่ 13 บ้านคลองปลาร้า 
ซ่ึงตัวชี้วัดในแผนที่ความยากจน นอกเขต
เทศบาลในมติรายได้ พบว่าต าบลคลองลาน
พัฒนา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4,472บาท 
ช่องว่างความยากจนระดับ 0.8 และมีระดับ
ความรุนแรงความยากจนที่ 0.3 ซ่ึงเมื่อเทียบ
กับพ้ืนที่อื่นต าบลคลองน้ าไหล ต าบลโปร่งน้ า
ร้อนและต าบลสักงาม 

1. สร้างความรู้ของเครือข่ายสวัสดิการให้กับประชาชน
ต าบลคลองลาน โดยได้จัดสัมมนาขึ้นและมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของคนในพ้ืนที่คลองลาน นอกจากนี้ได้เชิญ
หน่วยงานที่เก่ียวข้างเข้ารับฟังและเพ่ิมเครือข่ายให้มี
ช่องทางการสร้างสวัสดิการและอาชีพเพ่ิมขึ้น 

2. ท าให้คนในชุมชนตะหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ความยากจนและการเข้าถึงสวัสดิการสังคม โดยไดจั้ด
กิจกรรมระดมอาชีพที่มีในพ้ืนที่ เช่น การท ากระเป๋า การ
ท าเก้าอี้หวาย มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลช่องทางการขาย
และช่องทางการตลาดที่จะสามารถช่วยลดปัญหาความ
ยากจน ตลอดถึงการได้ช่องทางได้รายได้เพ่ิมขึ้น 

3. จัดสัมมนาเร่ืองสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ า ต าบลคลองลานพัฒนา เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชน ต าบลคลองลาน 

ด าเนินงานวันพุธที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ประชาชนต าบลคลองลาน จ านวน 
100 คน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80
เข้าร่วมโครงการสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน 
ความยากจนและความเหลื่อมล้ าต าบลคลอง
ลานพัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร และมี
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของโปรแกรมวิชา
พัฒนาสังคมได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

2. นักศึกษาได้รับความรู้เชิงลึกในพ้ืนที่
คลองลานโดยเฉพาะคนชนเผ่าต่าง ๆ ที่มีการ
สร้างอาชีพ นักศึกษาได้ร่วมฟังสัมมนาและ
ลงพ้ืนที่ไปร่วมกระบวนการในคลองลาน 
พร้อมร่วมสะท้อนการเพ่ิมราคาจากอาชีพใน
การผลิตสินค้าต่างๆของคนคลองลาน  

3. ชุมชนได้ร่วมทั้งทางวิชาการและ
ร่วมมือในการโชว์ผลงานที่เป็นสินค้าใน
ชุมชน และได้รับความรู้ในการเพ่ิมช่องทาง
การตลาดที่ช่วยสงเสริมการขาย ในสินค้าต่าง 
ๆ ในอ าเภอคลองลาน 

 

A34 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านภูมิ
สารสนเทศ 

1. ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภูมิ
สารสนเทศ 

ประชาชน และหน่วยงานในพ้ืนที่ ขาด
ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ รวมถึงขาดข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น  

1. วางแผนบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่าง ๆ ของโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ อย่างน้อย 2 
รายวิชา ได้แก่ การประยุกต์ใช้รีโมทเซนซิง และการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2. พัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชนคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน 

1. ชุมชนได้รับการเผยแพร่นวัตกรรมภูมิ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 
และถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาและ
แก้ปัญหาในชุมชน 

2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ
เผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ่ือ

กิจกรรม
สัมพันธ์ 
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จังหวัดก าแพงเพชร 1 ชุดนวัตกรรม 
3.  เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 มีการ

แพร่ระบาดมากย่ิงขึ้น โดยประกาศทางจังหวัดงดการร่วม
กลุ่มที่มีประชากรมากกว่า 50 คนขึ้นไป ทางโปรแกรมวิชา
จึงเน้นการจัดท านวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ซ่ึงปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดกิจกรรม โดยมีการเผยแพร่ ในรูปแบบหนังสือ
เล่มเล็ก ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

 
ตัวอย่างหนังสือเล่มเล็กเพ่ือการเผยแพร่ 

สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น และน าไปสู่การ
เสนอโครงการในปีงบประมาณถัดไปบนฐาน
ขององค์ความรู้ที่ได้รับจ านวนอย่างน้อย 1 
โครงการ 

3. มีการบูรณาการรายวิชากับการบริการ
วิชาการ 2 รายวิชา ได้แก่ การประยุกต์ใช้
รีโมทเซนซิง และการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์  

4. มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 30 
คน โดยได้พัฒนาทักษะในการอธิบาย
เก่ียวกับการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายทางอากาศ 
และภาพถ่ายดาวเทียมให้กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

A35 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านภาษาไทย 

1. โรงเรียน 5 จังหวัด คือ พิจิตร 
ก าแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก และ
สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 9 
โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 
2.โรงเรียนระหานวิทยา 
3. โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 
4. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

1. นักเรียนในหลายๆ โรงเรียน ในพ้ืนที่
ด าเนินโครงการดังกล่าวขาดเวทีในการ
ประกวดประลองความสามารถทาง
ภาษาไทย  

2.มีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
โรงเรียน ทั้งในเร่ืองการฟัง พูด อ่าน เขียน  
แต่ยังไม่มีพ้ืนที่ในการแข่งขันความสามารถ
ระหว่างโรงเรียน  

1. ประสานงานเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไป
ยัง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตาก ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

2. ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ การรับสมัครล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 เดือน และมีระบบเปิดรับสมัคร 

3. ปฏิบัติตามกฎของการป้องกันไวรัสโควิด -19 อย่าง

1. การประชาสัมพันธ์ทั่วถึง มีโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการจ านวน 9 โรงเรียน 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และ
มีเวทีในการประลองศักยภาพทางภาษาไทย 
ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หวงแหนและท านุ
บ ารุงรักษาภาษาไทยสืบไป 

3. มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

กิจกรรม
สัมพันธ์ 
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5. โรงเรียนมัธยมเทศบาล
เมืองสวรรคโลก 

6. โรงเรียนศรีนคร 
7.โรงเรียนผดุงราษฎร์ 
8. โรงเรียนชากังราววิทยา 
9. โรงเรียนเทพา 

2. นักศึกษาโปแกรมวิชา
ภาษาไทย 

3.การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทั่วถึง  
4.สถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโควิด -

19 ท าให้การเดินทางมาแข่งขันไม่สะดวก 
และบางหน่วยงานต้องงดการจัดกิจกรรม 

เคร่งครัด 
4. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรม ให้มีระบบการ

คัดเลือก เพ่ือจ ากัดจ านวนคนให้พอเหมาะกับสถานที่และ
สถานการณ์เร่ือง ไวรัสโควิด -19 ณ ปัจจุบัน  

5. ประกวดแข่งขันอ่านฟังเสียงภาษาไทย เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564 

 

รางวัลชนะเลิศ  
- โรงเรียน พิจิตรพิทยาคม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
- โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมือง 

สวรรคโลก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
- โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 
รางวัลชมเชย (5 รางวัล) 
- โรงเรียนชากังราววิทยา 
- โรงเรียนศรีนคร 
- โรงเรียนศรีนคร 
- โรงเรียนเทพา 
- โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมือง 

สวรรคโลก 
4. บูรณาการกับกิจกรรมบริการวิชาการ 

จ านวน 5 รายวิชา ได้แก่ 
1) การเขียนเพ่ือประชาสัมพันธ์ โดย

ก าหนดให้นักศึกษาจัดโปสเตอร์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการ 

2) วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาไทย ให้นักศึกษาจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดผ้าเวที การตกแต่ง
สถานที่ และใช้การปฏิบัติจริงในโครงการ 

3) วิชาศิลปะการอ่านออกเสียง โดยให้
นักศึกษาฝึกการอ่านออกเสียงและเป็น
ต้นแบบในการจัดกิจกรรมโครงการ และดูแล
นักศึกษาที่มาประกวดแข่งขันการอ่านออก
เสียงในโครงการ 

4) วิชาหลักการฟังและการพูดโดยให้
นักศึกษาหาดูต้นแบบนักพูดในรูปแบบต่าง 
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ๆ จาก YouTube พร้อมฝึกปฏิบัติการพูด
เพ่ือใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแข่งขัน
อ่านออกเสียงภาษาไทย 

5) วิชาภาษากับวัฒนธรรม โดยให้
นักศึกษาสืบค้นข้อมูลบทอ่านที่เก่ียวกับภาษา
และวัฒนธรรมมาเป็นบทอ่านและน ามา
คัดเลือกบทที่ดีที่สุดมาใช้ในการประกวด 

A36 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านภาษาอังกฤษ 

1. กลุ่มโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัด
ก าแพงเพชร ตาก พิจิตร และ
สุโขทัย จ านวน 13 โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยา
คม 

2. โรงเรียนตากพิทยาคม 
3. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์

รังสรรค์ 
4. โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 
5. โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม 
6. โรงเรียนผดุงปัญญา 
7. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
8. โรงเรียนพรานกระต่าย

พิทยาคม 
9. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยา

ภา 2 
10. โรงเรียนวังประจบ

วิทยาคม 
11. โรงเรียนวัชรวิทยา 
12. โรงเรียนสวรรค์อนันต์

วิทยา 2 
13. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่มีความส าคัญ
อย่างมากในระดับสากลและยังถูกใช้อย่าง
แพร่หลายในการติดต่อสื่อสาร การเรียน 
หรือแม้กระทั่งการแข่งขันด้านทักษะภาษา 
ทั้งนี้นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายแม้จะ
มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเข้าใจ
ภาษาอังกฤษมาในระดับหนึ่งแล้วแต่ยัง
ต้องการการสนับสนุนนองค์ความรู้ทางภาษา
ที่มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่จะต้องมีความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอที่จะใช้ในการ
เตรียมสอบ O-NET และการสอบแข่งขันต่าง 
ๆ อีกทั้งการจัดการแข่งขันทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียน
เกิดความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้
ภาษาอังกฤษมากขึ้น และกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตื่นตัว ตระหนักถึงความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
และต่อยอดความรู้ต่อไปได้ในอนาคต 

 
 
 

1. โปรแกรมวิชาได้ท าการจัดประชุมเพ่ือหารือแนว
ทางการจัดกิจกรรม รวมถึงหารือเร่ืองรูปแบบของกิจกรรม
และการแข่งขันที่จะใช้ในกิจกรรม 

2. จากการประชุมได้มีมติที่ประชุมว่าควรแบ่งกิจกรรม
ออกเป็น 2  ช่วง เช้าและบ่าย โดยช่วงเช้าจัดให้มีกิจกรรม
ติวเทคนิคการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ และช่วงบ่าย
เป็นกิจกรรมการแข่งขัน ซ่ึงการแข่งขันมีทั้งหมด 2 การ
แข่งขันได้แก่ การแข่งขัน Grammar Quiz และ Spelling 
Bee ซ่ึงจะด าเนินการแข่งขันพร้อมกัน และมีมติให้การจัด
กิจกรรมมีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2563  

3. แบ่งหน้าที่ให้อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบเพ่ือดูแล
กิจกรรมต่าง ๆ  

4. ท าการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชร ตาก พิจิตร และสุโขทัย ได้ทราบถึงการจัด
กิจกรรมพร้อมทั้งแนบรายละเอียดเพ่ือแจ้งให้โรงเรียนต่าง 
ๆ รับทราบ 

5. จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยในช่วง
เช้าเป็นกิจกรรมติวเทคนิคการสอบ O-NET วิชา
ภาษาอังกฤษ และช่วงบ่ายด าเนินการแข่งขัน แข่งขัน 
Grammar Quiz และ Spelling Bee ไปพร้อม ๆ กัน   

6. ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท าแบบ
ประเมินวามพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และภายหลัง
การแข่งขันเสร็จสิ้นได้ท าการประกาศผลรางวัลให้แก่ผู้ชนะ
ทั้ง 2 กิจกรรม ทั้งนี้เกียรติบัตรได้ถูกจัดท าแบบออนไลน์ซ่ึง

1. มีโรงเรียนที่ลงชื่อสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้นจ านวน  17 โรงเรียน ทั้งจาก
จังหวัดก าแพงเพชร ตาก พิจิตร และสุโขทัย 
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ท าให้
โรงเรียนบางแห่งโทรติดต่อมาเพ่ือท าการสละ
สิทธ์ิเข้าร่วมกิจกรรม จึงท าให้มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 13 โรงเรียน โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจ านวน 79 คน   

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.26)  

3. บูรณาการกับกิจกรรมบริการวิชาการ 
จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ 

1) รายวิชารูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษ 2  
2) รายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด 1 2 และ 3 

4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษที่
เรียนรายวิชาดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการนี้จ านวน 15 คน โดยนักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินการจัดกิจกรรมและมี
การน าความรู้จากรายวิชาดังกล่าวมาใช้ใน
การบริการวิชาการ เช่น กิจกรรม Spelling 
Bee ได้บูรณาการความรู้จากรายวิชารูปแบบ
การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษฟังพูด
มาใช้ในการคัดเลือกค าศัพท์ที่ใช้และศึกษา
การออกเสียงค าให้ถูกต้องเพ่ือตรวจสอบว่า

กิจกรรม
สัมพันธ์ 
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โครงการ* 

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้ามาดาวน์โหลดได้ภายหลัง 
7. ประชุมเพ่ือสรุปงานและประเมินกระบวนการจัด

กิจกรรม  
8. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมถูก

จดบันทึกไว้เพ่ือน าไปวิเคราะห์และปรับปรุงการจัดกิจกรรม
คร้ังต่อไป 

ผู้เข้าร่วมแข่งขันสะกดค าและออกเสียงได้
อย่างถูกต้อง  และในการแข่งขัน Grammar 
Quiz นักศึกษาได้ใช้ความรู้จากรายวิชา
รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษมาใช้ในการ
คัดเลือกข้อสอบให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม
แข่งขัน และตัวนักศึกษาเองก็ได้พัฒนา
ความรู้ด้านไวยากรณ์จากการคัดเลือก
ข้อสอบมาใช้ในกิจกรรมเพราะนักศึกษาต้อง
ท าความเข้าใจในด้านไวยากรณ์ของข้อ
ค าถามแต่ละข้อให้กระจ่างก่อน 

A37 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้าน
บรรณารักษศาส
ตร์และ
สารสนเทศ
ศาสตร์ 

1. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยา
คม  
2. โรงเรียนทุ่งโพธ์ิทะเล 
3. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
4. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์

รังสรรค์ 
5. โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 
6. นักศึกษาหลักสูตร

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

ในปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้และจัดกิจกรรมรักการอ่าน
รวมถึงการจัดนิทรรศกาลของโรงเรียน ซ่ึงครู
บรรณารักษ์ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่าง
เข้มแข็ง ผ่านการประสานความร่วมมือกัน
ระหว่างนักเรียนยุวบรรณารักษ์ซ่ึงเป็นผู้ที่มี
จิตอาสานักการดูแลรักษาห้องสมุด แต่ยัง
ขาดการพัฒนาทักษะการอนุรักษ์ซ่อมแซม
ทรัพยากรสารสนเทศให้ใช้งานได้ยาวนาน 

      จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะของยุว
บรรณารักษ์ในจังหวัดก าแพงเพชรให้สามารถอนุรักษ์
ซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศให้ใช้งานได้ยาวนาน โดย
อาศัยวิทยากรที่เป็นครูบรรณารักษ์และบรรณารักษ์วิชาชีพ
เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการณ์ใน
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ.2564 

 
 

1.นักเรียนยุวบรรณารักษ์จากทั้ง 5 
โรงเรียนได้รับความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษา
ห้องสมุด และได้รับการพัฒนาทักษะการ
อนุรักษ์ซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศให้ใช้
งานได้ยาวนาน จากนั้นในช่วงสุดท้ายได้จัด
กิจกรรมประกวดนวัตกรรมห้องสมุดใน
อนาคต 

2. บูรณาการกับกิจกรรมบริการวิชาการ 
จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ 

1) รายวิชา การบริการห้องสมุดโรงเรียน
และแหล่งเรียนรู้ โดยมุ่งให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้การบริการห้องสมุดโรงเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ ในการจัดนิทรรศการและ
พิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนเผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ผลของการบูรณาการ 
คือ นักศึกษามีความเข้าใจในเชิงทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติในงานบริการห้องสมุดโรงเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ซ่ึงสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงและนักศึกษามีความภูมิใจใน
ผลงานของตนเองส่งผลให้นักศึกษามีความรู้  
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ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน และ
การซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการ
บริการมากขึ้น ซ่ึงสามารถวัดได้จากแบบ
ประเมนิก่อน-หลังเรียน 

2) รายวิชาการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศได้มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์ใน
การบูรณาการคือ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
กระบวนการจัดการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีแช่ 
Social Media และสามารถน าประสบการณ์
ที่ได้ในชั้นเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานห้องสมุด
โรงเรียน ห้องสมุดต่างๆ และการจัดกิจกรรม
เพ่ือการน าเสนอสารสนเทศได้ รวมทั้งสามารถ
น าไปใช้ในการท างานต่อไปในอนาคต ผลของ
การบูรณาการคือ ท าให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
สามารถน าเสนอทรัพยากรสารสนเทศที่
น่าสนใจจากการใช้เทคนิคหรือโปรแกรม
ส าเร็จรูปต่างๆ ในการตัดต่อผ่าน Social 
media ในช่อง Youtube ซ่ึงสามารถวัดได้
จากแบบประเมินก่อน-หลังเรียนและมีความ
พึงพอใจในการเรียนการสอน 

3) รายวิชาการอ่านและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสภาพแวดล้อม
ดิจิทัล ได้มีการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ใน
การบูรณาการคือ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
น าความรู้เก่ียวกับการอ่านและการจัด
กิจกรรมไปพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้ ผลของการบูรณา
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การคือ นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงหรือ
ได้เรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตัด
ต่อและแนะน าทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการ
อ่านได้ 

A38 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 

1. ต าบลท่าขุนราม จังหวัด
ก าแพงเพชร 

2. ต าบลในเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

3. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ชุมชนมีผลิตภัณฑ์แต่ยังขาดการโฆษณา 
และประชาสัมพันธ์ 

1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน ในวันที่ 30-
31 มีนาคม 2564 ณ อบต.ท่าขุนราม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 1 ผู้ประกอบการ คือ  

1) กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ต.ท่าขุนราม จ.ก าแพงเพชร 
2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาข้าวแปลงใหญ่ 
3) โรงแรมโกลเด้นเพลซ เกรสเฮ้าส์ 

 
 
 
 

1. จ านวนกลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนา
สื่อออนไลน์ 2 กลุ่ม 

2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม : นักศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 32 คน 

3. จ านวนชุมชนที่เข้าร่วม 18 คน 
4. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการ 1 รายวิชา 

คือ วิชาเว็บเทคโนโลยี 
5. ชุมชนได้รับความรู้ในการพัฒนาสื่อ

ออนไลน์ 
6. ชุมชนได้เว็บไซต์ 2 เว็บไซต์ 
7. นักศึกษาได้ใช้ความรู้จากการเรียนใน

ห้องเรียนไปประยุกต์ในการท าสื่อออนไลน์/
เว็บไซต์ 

โครงการ
อบรม 

A39 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

1. ชุมชนต าบลท่าขุนราม อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

2. นักศึกษาหลักสูตรท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

ชุมชนขาดความรู้และทักษะเก่ียวกับการ
ตกแต่งสถานที่ด้วยผ้าและดอกไม้ 

 
 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “เทคนิคการตกแต่งสถานที่
ด้วยผ้าและดอกไม้” วันที่ 20-22 มกราคม 2564 ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนรา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้แก่ นักศึกษา จ านวน 15 คน และชุมชน จ านวน 45 คน 

1. จ านวนชุมชนที่ประชาชนได้รับการ
ให้บริการวิชาการ จ านวน 1 ชุมชน  

2. จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจาการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา จ านวน 1 นวัตกรรม คือ 
การตกแต่งสถานที่ด้วยผ้า 

3. บูรณาการกับการบริการวิชาการ
จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชาการท่องเท่ียว
ชุมชน 

4. ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการการ
ท่องเที่ยวชุมชน อย่างร้อยละ 80 

5. ชุมชนสามารถน าความรู้และทักษะ
เก่ียวกับการตกแต่งสถานที่ด้วยผ้าและ
ดอกไม้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้

โครงการ
อบรม 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป 
6. นักศึกษาได้ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีสู่การ

ปฏิบัติจริงและฝึกการเป็นผู้ช่วยวิทยากรใน
การตกแต่งสถานที่ด้วยผ้าและดอกไม้ 

A40 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านนิเทศศาสตร์ 

1. เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบล
ท่าขุนราม อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร 
2. นักศึกษาหลักสูตรนิเทศ

ศาสตร์ 

ชุมชนต้องการความรู้และทักษะด้านการ
แสดงเต้นร่วมสมัย 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การแสดงร่วมสมัยใน
ชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2564 ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าขุนราม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 
นักศึกษา จ านวน 9 คน และชุมชน จ านวน 55 คน 

1. ชุมชนมีความรู้ทางการแสดงเต้นร่วม
สมัย เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 

2. ชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะทางการ
แสดงเต้นร่วมสมัย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 80 

3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
นักศึกษาด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ระดับ 5 

4. รายวิชาที่บูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน คือ การก ากับการแสดง 

5. เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ทางการ
แสดงเต้นร่วมสมัย 

6. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางการแสดงเต้นร่วมสมัย 

7. นักศึกษาได้ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติจริงและฝึกการเป็นผู้ช่วยวิทยากรและ 
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

โครงการ
พัฒนา                    

A41 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการบัญชี 

1. จ านวน 6 ชุมชนประกอบด้วย 
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน

อ่างทอง 
2. บ้านใหม่ศรีอุบล ม.8 ต.

นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล  
3. บ้านทุ่งโพธ์ิทะเล ม.1 ต.

นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล  
4. บ้านจอมแขวน ม.17 ต.

อ่างทอง  
5. บ้านโคกหม้อ ม.4 ต.ท่าขุน

โครงการบริการวิชาการมาบูรณาการกับ
การเรียนการสอนเพ่ือเป็นการพัฒนาทั้งตัว
นักศึกษาเองในการน าความรู้ได้รับจากการ
เรียนไปถ่ายทอดและแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชน ท าให้เกิดศักยภาพกับนักศึกษา และ
เกิดความเข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่น 

1. ศึกษาการจัดท าบัญชีของชุมชนหรือกลุ่มอาชีพ 
- การท าบัญชีที่ปฏิบัติอยู่ 
- ปัญหาในการลงบัญชี 
- สิ่งที่กลุ่มอาชีพมีความต้องการพัฒนาระบบบัญชี 

2. อบรมให้ความรู้การท าบัญชี  
- การจัดท าบัญชีส าหรับกลุ่มอาชีพ 
- การจัดท าบัญชีครัวเรือน 

3. ติดตามการจัดท าบัญชีส าหรับกลุ่มอาชีพ และการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน คร้ังที่ 1 

4. ติดตามการจัดท าบัญชีส าหรับกลุ่มอาชีพ และการ

1. ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 6 ชุมชน 
2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 57 

คน 
3. จ านวนสมาชิกกลุ่มที่ท าบัญชีต่อเนื่อง 

60 คน 
4. บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน

การสอน วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

5. ชุมชนได้รับมีความรู้ความสามารถ
จัดท าบัญชีได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 

โครงการ
อบรม 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ราม  
6. บ้านมอส าราญ ม.15 ต.

อ่างทอง  
2. นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี 

จัดท าบัญชีครัวเรือน คร้ังที่ 2 
ด าเนินการในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ณ 

พ้ืนที่ 6 ชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร 

6. นักศึกษาได้รับมีความรู้ความสามารถ
จัดท าบัญชีได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 

A42 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการเงินและ
การธนาคาร 

1. ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

2. ต าบลทุ่งโพธ์ิทะเล อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3. นักศึกษาหลักสูตรการเงินและ
การธนาคาร 

เป็นพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย โดย
ก าหนดให้คณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบ 

 

มีบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาการวิจัยทางการเงินและการธนาคาร โดย 

1. จัดการอบรมการวางแผนการลงทุนในหลักทรัพย์ ใน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ 
ต าบลทุ่งโพธ์ิทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

2. จัดการอบรมการวางแผนทางการเงินส าหรับการท า
การเกษตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-17.00 
น. ณ ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3. จัดอบรมการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางการเงินในการ
จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชุมชน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ต าบลท่าขุนราม อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
-ประชาชนในชุมชน จ านวน 31 คน 
-นักศึกษาจ านวน 9 คน 

1. เกษตรกรและประชาชนที่ผ่านการ
อบรมมีคะแนนทดสอบหลังเข้ารับการอบรม
มากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 
75 

2. มีคู่มือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ทางการเงินในการจัดท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายของชุมชน จ านวน 1 เล่ม 

3. ชุมชนสามารถวางแผนทางการเงิน
ก่อนบการท าการเกษตรเพ่ือเตรียมเงินทุนให้
เพียงพอกับการท าการเกษตร 

4. นักศึกษาได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดอบรมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการ
อธิบายและตอบข้อสักถามของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

โครงการ
อบรม 

A43 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการตลาด 

1. ผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ชุมชน 
1) แชมพูจากธรรมชาติ ต.

สระแก้ว อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
2) น้ าพริกนายพราน อ.พราน

กระต่าย จ.ก าแพงเพชร 
3) ป้ากาหลงแกงโบราณ หมู

ปิ้งสูตรโบราณ อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร 

4) กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้าน
โคกหม้อ ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร 

5) ร้านบ้านรองเท้า ต.นครชุม 

เนื่องจากสถานการณ์เกิดการแพร่ระบาด
ของโควิด 19 สาขาวิชาการตลาดจึงได้
ด าเนินโครงการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยการต่อยอดช่องทางการจัดจ าหน่ายจาก
ออฟไลน์สู่ช่องทางการจัดจ าหน่ายออนไลน์
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน และสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal 
ที่ต้องหลีกเล่ียงการไปในที่ชุมชน และต้อง
เว้นระยะห่างทางสังคมท าให้พติกรรมของ
ผู้บริโภคต้องใช้ช่องทางการบริโภคจาก
ออฟไลน์มาสู่ออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นแนวคิด

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคอนเทนต์และไลฟ์
สด” และกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเพจ เฟสบุ๊ค 
และการน าข้อมูลสู่ส่ือออนไลน์” ในวันที่ 27-28 มีนาคม 
2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน กลุ่มเป้ามาย 
จ านวน 39 คน และนักศึกษา จ านวน 33 คน 

1. จ านวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ได้รับการเพ่ิมศักยภาพด้านการตลาด 
จ านวน 39 คน 

2. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เกิดจากการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ จ านวน 8 
ผลิตภัณฑ์ 

3. จ านวนนักศึกษาในโปรแกรมวิชาการ
ตลาดที่เข้าร่วมการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ จ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

4. บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการและ

โครงการ
อบรม 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
6) ร้านเส้ือผ้าเด็ก ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
7) ผลิตภัณฑ์เส้ือผ้ามือสอง ต.

ในเมือง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
8) ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร สาขา
ก าแพงเพชร (ผลิตภัณฑ์ถั่วอบ 
กล้วยอบ กล้วยตาก แลผลิตภัณฑ์
ของศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือน บ้าน
ครองเรือ ต.เทพนคร อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร) 

9) กลุ่มต้นกล้าโกสัมพีวิทยา 
ผลิตภัณฑ์ชุดโจงกระเบน เส้ือคอ
กระเช้าใส่ตุ๊กตาป้ายแขวนกุญแจ 
DIY และกระยาสารทกล้วยไข่) 

2. นักศึกษาหลักสูตรการตลาด 

ในการด าเนินโครงการของสาขาการตลาดจึง
มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่สาขาวิชา
การตลาดได้เคยเข้าไปช่วยเหลือ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจ าหน่ายให้กับ
ผู้ประกอบกาชุมชนแล้ว รวมทั้ง 
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ของคณะ
และของมหาวิทยาลัยที่บูรณาการเรียนการ
สอน โดยให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้
ประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาและ
สร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 

การตลาดออนไลน์ 
4. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาด้านการตลาด 
5. นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

 

A44 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการจัดการ
ทั่วไป 

1. กลุ่มถุงย่ามชาวเหนือ ม.8 ต.
ท่าขุนราม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

2. การจัดการทั่วไป 

กลุ่มถุงย่ามชาวเหนือมีความต้องการที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าทอ และ
การสร้างเว็ปไซต์การขายสินค้าออนไลน์  

1. การอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าทอ 
วันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ ที่ท าการกลุ่มถุงย่ามชาวเหนือ 
ม.8 ต.ท่าขุนราม  อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม คือ ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 คน กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 20 คน และนักศึกษา จ านวน 20 คน 

2. การอบรมการท าเว็ปไซต์ขายสินค้าออนไลน์ วันที่ 3 
เมษายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 5 คณะ
วิทยาการจัดการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 5 คน กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน และ
นักศึกษา จ านวน 20 คน 

1. ชุมชนได้รับการพัฒนาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าทอ จ านวน 2 
ชิ้นงาน คือ 1) กระเป๋าย่ามสะพายแบบปัก 
2. กระเป๋าถือจากผ้าทอ  และเว็ปไซต์การ
ขายสินค้าออนไลน์เพ่ือขยายช่องทางการจัด
จ าหน่าย จ านวน 1 เว็ปไซต์ 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ได้จากการ
อบรม ร้อยละ 80 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.43 

4. นักศึกษามีทักษะในการเป็นวิทยากร
ผู้ช่วยอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.25 

5. จ านวนรายวิชาที่มีการปรับปรุงการ
เรียนการสอน จ านวน 1 รายวิชา คือ 

โครงการ
อบรม 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

รายวิชาการริเร่ิมการเป็นผู้ประกอบการ 
6. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จาก

เรียนรายวิชาการริเร่ิมการเป็นผู้ประกอบการ
ไปบูรณาการวิชาการให้กับกลุ่มถุงย่ามชาว
เหนือในการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกจากผ้าทอ และช่วยสร้างเว็ปไซต์การ
ขายสินค้าออนไลน์เพ่ือขยายช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

A45 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านสาธารณสุข
ศาสตร์ 

1. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จังหวัด
ก าแพงเพชร  

2. ต าบลสระแก้ว จังหวัด
ก าแพงเพชร  

3. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 
จังหวัดตาก 

4. นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์ 

ความต้องการของประชาชน พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ มีความต้องการให้จัด
กิจกรรมการให้ความรู้ ด้านอนามัยส่วน
บุคคล การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และ
การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มวัยหรือ 

สภาพปัญหาในพ้ืนที่/ปัญหาสาธารณสุขที่
พบบ่อยในปัจจุบัน อีกทั้งการพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีนั้นควรจะให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จากสภาพจริง 
และนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้าง
ความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและย่ังยืน โปรแกรมวิชาจึงได้จัดทา
โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่
ชุมชนขึ้น 

1. นักเรียนโรงเรียนไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ในวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564   

2. ประชาชนทั่วไป หมู่ 8 ต าบลสระแก้ว อ าภอเมือง 
จังหวัดกาแพงเพชร จ านวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2564   

3. นักเรียนโรงเรียนวังประจบวิทยาคม ตาบลวังประจบ 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 และ 
6 จ านวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการกับ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564   

 

1. นักศึกษาและประชาชน มีความรู้และ
ทักษะการดูสุขภาพตนเองได้ คิดเป็นร้อยละ 
100 และมีระดับความพึงพอใจมากกว่า 
3.51 ทั้ง 3 กิจกรรม    

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ได้ฝึกการเป็นผู้ช่วยวิทยากรท าให้มี
ความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น 

โครงการ
พัฒนา                    

A46 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านเคมี (วท.บ.) 

1. โรงเรียนพบพระวิทยาคม อ.
พบพระ จ.ตาก  

2. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้ม
ผาง จ.ตาก 

3. นักศึกษาหลักสูตร วท.บ. เคมี 

เนื่องด้วยหลักสูตร วท.บ. เคมี เล็งเห็นว่า 
นักเรียนมัธยมมีความจ าเป็นต้องได้รับการ
อบรมเสริมทักษะพ้ืนฐานทางเคมี ได้แก่ การ
ใช้สารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การใช้
เคร่ืองชั่ง เคร่ืองวัดพีเอช หรืออุปกรณ์ใน
ห้องปฎิบัติการอื่นๆ โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่
ในถิ่นทุระกันดาร ยังไม่มีความพร้อมในเร่ือง
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆในทาง
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีราคาสูงและต้องมีความ

จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพ้ืนฐาน
ทางเคมีให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ.ตาก ดังนี้  

1. โรงเรียนพบพระวิทยาคม อ.พบพระ จ.ตาก ในวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน 

2. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก ในวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน 

 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการ
อบรมอบรมเสริมทักษะพ้ืนฐานทางเคมี และ
การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100 และโรงเรียนพบ
พระวิทยาคม มีระดับความพึงพอใจกิจกรรม
โดยภาพรวมเท่ากับ 4.69 และโรงเรียนอุ้ม
ผางวิทยาคม มีระดับความพึงพอใจกิจกรรม
โดยภาพรวมเท่ากับ 4.74 

2.นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี จ านวน 24 

โครงการ
พัฒนา                    
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ช านาญในการใช้และในการบ ารุงรักษา 
ดังนั้นการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะ
พ้ืนฐานทางเคมีให้กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล จะ
เป็นประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ส าหรับ
นักเรียนนอกเหนือจากการเรียนภาคทฤษฎี
ในห้องเรียน เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนหัน
มาสนใจเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น และมี
ความจ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับนักศึกษาในการ
ใช้ประกอบการเรียน การสอน และการท า
วิจัย ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต จึง
เห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม
ทักษะพ้ืนฐานทางเคมีให้กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาที่อยู่ห่างไกล โดยให้นักศึกษา
โปรแกรมวิชาเคมีเป็นพ่ีเล้ียงหรือผู้ช่วย
วิทยากร 

 คน ที่เป็นพ่ีเล้ียงการอบรมเชิงปฏิบัติการได้
โครงการท าวิจัยที่มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มี
ระดับความพึงพอใจกิจกรรมโดยภาพรวม
เท่ากับ 4.48 

A47 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1. ครู และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสัก
งามวิทยาคม ต าบลสักงาม อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร และ
โรงเรียนอื่นๆ จ านวน 200 คน  

2. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเก่ียวการ
เขียนโปรแกรมบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
Micro: bit การถ่ายทอดความรู้ด้าน
เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และ
เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงาน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใน
พ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร หรือจังหวัดใกล้เคียง ซ่ึงจัดขึ้น
ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ 
โรงเรียนสักงามวิทยาคม ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับชุมชนต าบลปางมะค่า) ไม่ได้จัดกิจกรรม 
เพราะพบปัญหาการลงพ้ืนที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
โรคระบาดสายพันธ์ุโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19 ใน
จังหวัดเป็นเขตพ้ืนที่สีแดง จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมไม่
สามารถกิจกรรมได้ จึงจ าเป็นต้องคืนเงินงบประมาณ
ประจ าปีกลับคืนไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในพ้ืนที่จังหวัด
ก าแพงเพชรหรือจังหวัดใกล้เคียง ไป
ประยุกต์ใช้กับรายวิชาที่เก่ียวข้องในหลักสูตร 
และสามารถให้นักเรียนได้รับการต่อยอดสู่
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
ครอบคลุมกับนโยบาย Thailand 4.0 ของ
ทางภาครัฐได้  

2. มิติความรู้ความเข้าใจของ
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวการเขียนโปรแกรม
บนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Micro: bit การ
ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี Internet of 
Things (IoT) และเทคโนโลยี AR 

โครงการ
พัฒนา                    
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

(Augmented Reality)  ก่อน และหลังการ
อบรมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
โดยหลังจากอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ที่เพ่ิมขึ้น   

3. ความพึงพอใจของผู้รับการอบรมมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 หรือร้อยละ 92.00  

4. มิติด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ของกลุ่มเป้าหมายโดยรวมอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 หรือร้อยละ 86.00 

A48 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านชีววิทยา 

1.สถานประกอบการน้ ามันมินต์ 
1 แห่ง ในพ้ืนที่ ณ ต าบลปางมะค่า 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร 

2. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร 

3. นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นงาน
สนับสนุน ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้สู่
ชุมชนและสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งและ
ย่ังยืน ดังนั้นโปรแกรมชีววิทยาจึงจัดกิจกรรม
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนของชุมชนปางมะค่า และในโครงการ
บริการวิชาการจะมีการจัดการอบรมให้
ความรู้เร่ืองประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชุมชนในการยับย้ังเช้ือจุลินทรีย์ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันระหว่าง
ผู้ประกอบการและอาจารย์ และนักศึกษา 
ผลจากกิจกรรมที่ได้ผู้ประกอบการในชุมชน
สามารถน าผลดังกล่าวไปใช้ในการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือขอมาตรฐานต่างๆได้ 
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้อีกด้วย 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพน้ ายาบ้วน
ปากมิ้นต์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ต าบลปาง
มะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร โดย
อบรมให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ที่
เรียนในรายวิชาพืชสมุนไพร จ านวน 18 คน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพน้ ายาบ้วน
ปากมิ้นต์ จากผลการทดลองในห้องปฏิบัติการให้แก่
ผู้ประกอบการที่ผลิตน้ ายาบ้วนปากมิ้นต์ นักศึกษาได้เรียนรู้
การปลูกมินต์ และการผลิตน้ ายาบ้วนปากมิ้นต์จาก
ผู้ประกอบการ 

2. อบรมให้ความรู้เร่ืองประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชุมชนในการยับย้ังเช้ือจุลินทรีย์ ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.
2564 ณ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ต าบลปางมะค่า 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร โดยอบรมให้กับ
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 30 คน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าองค์ความรู้จากการเรียนการสอนไป
เผยแพร่แก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่
เรียนรายวิชาหลักการเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 13 คน 
เป็นผู้ช่วยวิทยากร 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีร้อยละ 100 
2.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วม

โครงการ 1 ผลิตภัณฑ์ 
3. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการเรียน

การสอน 2 รายวิชา ได้แก่ พืชสมุนไพร และ
หลักการเทคโนโลยีชีวภาพ 

โครงการ
พัฒนา                    

A49 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  

1. สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แป้ง
กล้วยมีรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สวยงาม ใช้

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
– 31 มีนาคม 2564 

กิจกรรมที่ 1 
1. พ้ืนที่เป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการ

โครงการ
พัฒนา                    
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

สอนกับศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร 

พ้ืนที่เป้าหมาย 
1. ต าบลปางมะค่า อ าเภอ

ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
2. นักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษา 

ผู้ประกอบการ ผู้สนใจนวัตกรรม
อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น 

วัสดุที่ไม่ป้องกันผลิตภัณฑ์ด้านใน 
2. ความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

1) สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุง
พัฒนาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้ จาก
กลุ่มเป้าหมายต้องการพัฒนามีหลากหลาย เช่น แป้งกล้วย 
แป้งมัน แป้งเผือก กระเจ๊ียบผงชงถุงชา จากนั้นจึงท าการ
คัดเลือกแป้งกล้วยเนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงในการท า
ธุรกิจและเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ 

2) หาจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์และบันทึกรายการที่
จะด าเนินการปรับปรุงพัฒนา จากการวิเคราะห์
จุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยพบว่า มีการบรรจุใน
ถุงพลาสติกใสแบบบาง และแบบกระปุกพลาสติก ซ่ึงไม่มี
ความสวยงามและไม่ป้องกันผลิตภัณฑ์จากอากาศและแสง 

3) ด าเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์
ที่สุด โดยบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีผัก
และผลไม้ โดยร่วมกันออกแบบระหว่างอาจารย์ นักศึกษา 
และนักออกแบบมืออาชีพ  

4) ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบ ตามรายการดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 

 
รูปแบบที่ 2 

 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีอัต
ลักษณ์ใช้โทนสีเขียวและเหลืองที่บ่งบอกถึง
กล้วย ท าจากวัสดุพลาสติกที่ทนร้อน มีความ
หนาป้องกันอากาศและแสง ออกแบบ 2 
รูปแบบคือ แบบด้านหน้าทึบมีรูปผงแป้ง
กล้วย และด้านหน้ามีช่องใสให้เห็นเน้ือแป้ง
กล้วยจริงข้างใน 

ภาพผลิตภัณฑ์ก่อนการปรับปรุงพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
ภาพผลิตภัณฑ์หลังการปรับปรุงพัฒนา 

 
 
2. นักศึกษาที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีผัก

และผลไม้ โดยร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สมบูรณ์ ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และนัก
ออกแบบมืออาชีพ 

 
กิจกรรมที่ 2 

1. อาจารย์ บุคลากร ครู นักเรียน 
ผูป้ระกอบการ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมชม
คลิป และการแข่งขันจ านวน 500  คน 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ทักษะและ
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

5. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 
2564 

6. ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาปรับปรุง ในเดือนกรกฎาคม 2564 

7. ติดตามการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ ในเดือน
กันยายน 2564 

 
 
2. โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

บริการวิชาการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมการ
ประกวดการจัดท าคลิปวิดีโอแบบสร้างสรรค์ นวัตกรรม
อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นแบบออนไลน์ มีอาจารย์ 
บุคลากร ครู นักเรียน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ที่
เข้าร่วมชมคลิป และเข้าร่วมการแข่งขันจ านวน 500  คน 
จ าแนกประเภทของผู้ส่งคลิปเข้าประกวด คือ ระดับ

ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน
นวัตกรรมอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น 



- 62 - 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ผู้ประกอบการด้าน
อาหาร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป   

โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจ านวนทั้งสิ้น 12 ทีม และ
ได้ท าการประเมินผลงานที่ส่งมาโดยกรรม 9 ท่าน 

 
โดยมีผลการให้รางวัล ดังนี้ 
1) ประเภทนักเรียน 

ชนะเลิศ ทีมเยลลี่เลมอน 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม หมี่ไข่เค็ม 
รองชนะเลิสอันดับ 2 ทีม TP ฤส า  
รางวัลชมเชย ทีม เค้กกล้วยไข่ 

2) ประเภทนักศึกษา 
ชนะเลิศ ทีม Gianfruit 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมปลาเกลือรสแซบ 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมสามแม่ครัว 

3) ประเภทบุคคลทั่วไป 
ชนะเลิศ ทีม TPL แยมทุ่งโพธ์ิ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมขนมโบราณหมาน้อยกะทิสด 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมเร่ืองกล้วยๆ 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A50 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านเคมี (ค.บ.) 

1. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ต.โกสัม
พี อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร 

2. โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม ต.
นาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

3. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ต.
ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.
ก าแพงเพชร 

4. นักศึกษาหลักสูตรเคมี (ค.บ.) 

1. นักเรียนขาดความรู้ด้านอุปกรณ์
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการใช้
งานอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ขาดแคลนอุปกรณ์ส าหรับใช้ท าการ
ทดลองทางวิทยาศาตร์ ท าให้ไม่ได้ลงมือ
ปฏิบัติการทดลองด้วยตนเอง 

1. อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาเคมี และหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ร่วมประชุมในวันที่ 9 กันยายน 
2563 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือหาพิจารณาถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

2. อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาเคมี และหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ร่วมประชุมในวันที่ 26 กันยายน 
2563 โดยมติที่ประชุมก าหนดให้ หลักสูตร ค.บ. เคมี 
ติดต่อประสานงานและท าความเข้าใจกับโรงเรียนทั้ง 3 
โรงเรียนคือ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา โรงเรียนนาบ่อค า
วิทยาคม และโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม และจากผลการ
ประชุมมีมติใหก าหนดรูปแบกิจกรรม วันจัดกิจกรรม และ
สถานที่ ดังนี้ 

   2.1 รูปแบบกิจกรรมเป็น การอบรมเชิงปฏิบัติการทาง
เคมีแบบฐานเวียนทั้งหมด 4 ฐาน คือ ฐานที่ 1 การสกัดน า
มันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร ฐานที่ 2 เจลล์ล้างมือ
แอลกอฮอล์ 70% ฐานที่ 3 อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ และ
ฐานที่ 4 ปฏิกิริยาสะปอนิฟิเคชั่น โดยมีอาจารย์จาก
โปรแกรมวิชาเคมีเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และท าการ
ทดลองด้วยตนเอง และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เป็นผู้ช่วย
วิทยากร ท าหน้าที่อธิบาย และช่วยสอนผูเข้าร่วมกิจกรรม
ในการใช้เคร่ืองมือต่างๆ   

   2.2 วันที่ 19 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมที่ โรงเรียน
โกสัมพีวิทยา มีนักเรียนชั้นมธยมศึกษาตอนปลายรวม
ทั้งสิ้น 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

   2.3 วันที่ 20 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมที่ โรงเรียน
นาบ่อค าวิทยาคม แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวมีการจัดสอบ
นักธรรมทั่วประเทศ และทางโรงเรียนถูกใช้เป็นสนามสอบ
ท าให้เปลี่ยนวันจัดกิจกรรมเป็น วันที่ 23 มกราคม 2564 มี
นักเรียนชั้นมธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งสิ้น 50 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม 

1. นักเรียนจ านวน 150 คนได้รับการ
พัฒนาการใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ และ
ได้ท าปฏิบัติการด้วยตนเอง และนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิสาขาวิชาเคมี
จ านวน 20 ได้ฝึกการถ่ายทอดความรู้ ซ่ึงเป็น
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นครูในอนาคต 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
(4.45) อีกทั้งผลตอบรับจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ดี เช่น 

   - ได้ทดลองปฏิบัติจริง 
   - สามารถน าไปต่อยอดใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
   - ได้ท าการทดลองท าเจลล้างมือ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาผู้ช่วยวิทยากรอยู่ในระดับมาก 
(4.48) 

3. บูรณาการกับการเรียนสอน 2 รายวิชา 
คือ การจัดการเคมีบูรณาการ และรายวิชา
ความปลอดภัยทางเคมี 

การอบรม 
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   2.4 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมที่ โรงเรียน
ปางมะค่าวิทยาคม แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวมีการจัดสอบ
นักธรรมทั่วประเทศ และทางโรงเรียนถูกใช้เป็นสนามสอบ
ท าให้เปลี่ยนวันจัดกิจกรรมเป็น วันที่ 6 มกราคม 2564 มี
นักเรียนชั้นมธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งสิ้น 50 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม 

A51 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ต.
ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.
ก าแพงเพชร 

2. กลุ่มทอผ้าบ้านเขาพริกไทย 
ต าบล ปางมะค่า อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี ก าแพงเพชร 

3. กลุ่มผ้าทอมัดหมี่บ้านหนอง
แสง ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี ก าแพงเพชร 

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรย่ังยืน ปางมะค่า (สวนมีสุข) 
ต าบล ปางมะค่า อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี ก าแพงเพชร 

5. กลุ่มปลูกต้นมินท์ ต าบล ปาง
มะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
ก าแพงเพชร 

6. นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.นักเรียนไม่มีความเชี่ยวชาญในการท า 
Portfolio เพ่ือใช้ในการสมัครเรียน 
2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนต้องการเพ่ิม

ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และจ าหน่าย
สินค้า 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การสร้างแฟ้มสะสมงาน
โดยเทคนิคอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม CANVA” วันที่ 25 
ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียน
ปางมะค่าวิทยาคม ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.
ก าแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อาจารย์
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
และ 2 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
ปางมะค่าวิทยาคม จ านวน 64 คน 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การสร้างแฟนเพจ 
Facebook เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด ในยุคดิจิทัล” วันที่ 
3 เมษายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียน
บ้านเขาพริกไทย ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.
ก าแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อาจารย์
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
และ 3 และสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านเขาพริกไทย และกลุ่มผ้า
ทอมัดหมี่บ้านหนองแสง จ านวน 20 คน 

3. พัฒนาเว็บไซต์กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 1-30 
เมษายน 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อาจารย์
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
และ 2 และกลุ่มนักธุรกิจน้อยโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 
และกลุ่มปลูกต้นมินท์ ต.ปางมะค่า 

4. พัฒนาอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
วันที่ 1-30 เมษายน 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 
อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน นักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 และ 2 และกลุ่มนักธุรกิจน้อยโรงเรียนปางมะค่า

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม จ านวน 64 คน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลในการสร้างแฟ้มสะสมงานโดยเทคนิค
อินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม CANVA ซ่ึง
สามารถน าไปสร้างแฟ้มสะสมผลงานของ
ตนเองเพ่ือนไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น น าไป
สมัครเรียน เป็นต้น 

2. สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านเขาพริกไทย 
และกลุ่มผ้าทอมัดหมี่บ้านหนองแสงสามารถ
สร้างแฟนเพจ Facebook และสามารถ
ถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ สร้างคลิปวีดีโออย่าง
ง่ายในการประชาสัมพันธ์ในแฟนเพจได้ 

3. กลุ่มทอผ้าบ้านเขาพริกไทย และกลุ่ม
ผ้าทอมัดหมี่บ้านหนองแสง มีเพจ 
Facebook เป็นของตนเองในการ
ประชาสัมพันธ์ และเพ่ิมช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้า 

4. กลุ่มนักธุรกิจน้อยโรงเรียนปางมะค่า
วิทยาคม และกลุ่มปลูกต้นมินท์ ต.ปางมะค่า 
มีเว็บไซต์ในการเพ่ิมช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า และช่องทางการติดต่อ 

กลุ่มนักธุรกิจน้อยโรงเรียนปางมะค่า
วิทยาคม กลุ่มทอผ้าบ้านเขาพริกไทย กลุ่มผ้า
ทอมัดหมี่บ้านหนองแสง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

การอบรม 
โครงการ
พัฒนา 
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วิทยาคม กลุ่มทอผ้าบ้านเขาพริกไทย กลุ่มผ้าทอมัดหมี่บ้าน
หนองแสง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรย่ังยืน ปางมะค่า 
และกลุ่มปลูกต้นมินท์ ต.ปางมะค่า 

กลุ่มเกษตรย่ังยืน ปางมะค่า และกลุ่มปลูก
ต้นมินท์ ต.ปางมะค่า มีงานอินโฟกราฟิกที่ใช้
ประชาสัมพันธ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

A52 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านคณิตศาสตร์ 

1. โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
2. นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ 
 

1. นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
ในทางลบ 

2. นักเรียนไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของวิชาที่
เรียน นอกเหนือจากน าไปสอบ 

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 
2564 

 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม40 (คน) 
2. โครงงานคณิตศาสตร์2 (เร่ือง) 
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ

โครงงานคณิตศาสตร์สู่การบริการวิชาการ
อย่างย่ังยืน 1 (รายวิชา) 

4. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ดีขึ้น 

โครงการ
พัฒนา 

A53 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

1. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม อ.
ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร 

2. นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

1. ในพ้ืนที่โรงเรียนมีการคัดแยกขยะ
ค่อนข้างถูกต้อง โดยสามารถแยกขวด
พลาสติกเพ่ือน ามาขายได้ แต่พ้ืนที่ในการ
จัดเก็บยังไม่เพียงพอ เนื่องจากขวดพลาสติก
มีขนาดใหญ่  

2. หมู่บ้านหนองแสง ยังมีปัญหาในการคัด
แยกขยะ รวมถึงพ้ืนที่จัดเก็บขยะที่ไม่
เพียงพอภายในครัวเรือน 

 

1. น านวัตกรรมเคร่ืองบดอัดขยะของทางโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ได้ท ากิจกรรม และดูข้อดี/ข้อเสียของเคร่ืองนวัตกรรม
ต้นแบบเพ่ือใช้ปรับปรุงในการน าไปเสนอให้ชาวบ้านต่อไป 

1. โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 48 คน 
ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายปีที่ 5 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
และนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร เข้าร่วมจัดกิจกรรม จ านวน 
19 คน  ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 11 
คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 8 คน 
รวมมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 67 คน เพศ
ชาย จ านวน 21 คน เพศหญิง จ านวน 46 
คน มีอายุระหว่าง 16 – 21 ปี 

2. เยาวชนมีความรู้และทักษะ ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.65 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก และ
การพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการ
ถ่ายทอดความรู้ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.32 ซ่ึง
อยู่ในระดับปานกลาง 

3. เยาวชนมีความพึงพอใจ ระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.39 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง 

4. นักศึกษามีการพัฒนาทักษะในการ

โครงการ
พัฒนา 
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ถ่ายทอดความรู้ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.32 ซ่ึง
อยู่ในระดับปานกลาง 

5. เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 ของโรงเรียน
ปางมะค่าวิทยาคม อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร และนักศึกษาโปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 2 และ
ชั้นปีที่ 3 จ านวน 67 คน มีความรู้ ความ
เข้าใจ ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมโครงการ ร้อยละ 100 สามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปใช้
ประโยชน์ได้ ร้อยละ 100 

A54 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านฟิสิกสิ์ 

1. โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร จ านวน 9 โรงเรียน 
ได้แก่ 

1) โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 
2) โรงเรียนราษฎร์ปรีชา

วิทยาคม 
3) โรงเรียนวังตะเคียน

วิทยาคม  
4) โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
5) โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม 
6) โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 
7) โรงเรียนระหานวิทยา 
8) โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 
9) โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 

2. นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ 

จากการออกให้บริการวิชาการคราวปีที่
ผ่านมา พบว่า นักเรียนในโรงเรียนยังขาด
ความเช่ือมโยงเนื้อหาความรู้ทางวิชาฟิสิกส์ที่
บูรณาการเข้าสู่โครงงาน กระบวนการวิจัยที่
ใช้ฟิสิกส์ในการแก้ปัญหา อีกทั้งนักเรียนมี
คะแนนโอเนตวิชาฟิสิกส์ค่อนข้างน้อย จึง
เป็นที่มาของการท ากิจกรรมบริการวิชาการ
ทางฟิสิกส์ความรู้สู่ชุมชน เผยแพร่งานวิจัย
ทางฟิสิกส์ที่แก้ปัญหาความต้องการของ
ชุมชน และเพ่ิมคะแนนโอเนตผ่านการติว ใน
คร้ังนี้ 

กิจกรรมในโครงการบริการวิชาการทางฟสิกสความรูสู
ชุมชน ให้บริการความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
และ 6 มีอาจารย์โปรแกรมวิชาฟิสิกส์เป็นผู้รับผิดชอบใน
การจัดกิจกรรม โดยมีนักศึกษาโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 
1 เป็นผู้ช่วยจัดกิจกรรม โดยรายละเอียด ดังนี้ 

1) กิจกรรมค่ายนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ คร้ังที่ 1/2564  วันที่ 
12 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม มี
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 

2) กิจกรรมค่ายนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ คร้ังที่ 2/2564  วันที่ 
25 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม มี
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน 

3) กิจกรรมค่ายนักฟิสิกส์รุนเยาว คร้ังที่ 3/2564  วันที่ 
28 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ มี
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 45 คน 

4) กิจกรรมคายนักฟสิกสรุนเยาว คร้ังที่ 4/2564  วันที่ 
29 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ มีนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน 

5) กิจกรรมคายนักฟสิกสรุนเยาว คร้ังที่ 5/2564  วันที่ 

1. มีโรงเรียนเครือข่ายวิชาการ จ านวน 9 
โรงเรียน 

2. สามารถเผยแพร่งานวิจัยทางฟิสิกส์ไป
ยังโรงเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการท า
โครงงานทางฟิสิกส์ ในระดับมัธยม อย่าง
น้อย 4 งานวิจัย 

3. มีผู้สนใจสมัครเรียนต่อในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเขียนใบ
สมัคร จ านวน 50 คน 

โครงการ
พัฒนา 
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22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา มีนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 

6) กิจกรรมคายนักฟสิกสรุนเยาว คร้ังที่ 6/2564  วันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนระหานวิทยา มีนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน 

7) กิจกรรมคายนักฟสิกสรุนเยาว คร้ังที่ 7/2564  วันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา มี
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 

8) กิจกรรมคายนักฟสิกสรุนเยาว คร้ังที่ 8/2564  วันที่ 
3 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม มีนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 

9) กิจกรรมคายนักฟสิกสรุนเยาว คร้ังที่ 9/2564  วันที่ 
4 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนราษฎรปรีชาวิทยาคมมี
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 

เนื้อหาวิจัยและความรู้ทางฟิสิกส์ที่ถ่ายทอดสู่โรงเรียน 
ได้แก่  

1) การผลิตและพัฒนาเสนใยจากธรรมชาติ 
2) ปรากฏการณเชิงแสงที่ส าคัญในการตรวจสอบหา

สารพิษในภาคเกษตรกรรม 
3) ฤดูการส าคัญแคไหนตอการการเกษตร 
4) ระบบโซลาเซลลในฟารมเกษตร 
5) ข้อสอบโอเนตฟิสิกส์ 

A55 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการ
จัดการโลจิสติกส์ 

1. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอบปลาย 
จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 

1) โรงเรียนคลองลานวิทยา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร  

2) โรงเรียนพรานกระต่าย
วิทยาคม อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร  

3) โรงเรียนตากพิทยาคม 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ได้มีการจัดโครงการการ
จัดการโลจิสติกส์บริการวิชาการสู่ชุมชน โดย
มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 6 โรงเรียน 
และ 1 ชุมชน (บ้านวุ้งกะสัง) โดยมุ่งหวังเพ่ือ
บริการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านโล
จิสติกส์ เร่ือง “การถ่ายทอดองค์ความรู้โลจิ

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้โลจิสติกส์สู่โรงเรียน ในวันที่ 15 
-17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอบปลาย 
จ านวน 6 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 142 คน และนักศึกษา 142 คน 

2. การส ารวจพ้ืนที่เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชน
บ้านวุ้งกะสัง ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ

1. จ านวนชุมชนที่ประชาชนได้รับการ
ให้บริการวิชาการ กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 6 
โรงเรียน และ 1 ชุมชน 

2. จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจาการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา จ านวน 1 นวัตกรรม คือ 
“การถ่ายทอดองค์ความรู้โลจิสติกส์ และการ
ส ารวจพ้ืนที่เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาชุมชน 

โครงการ
พัฒนา 
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อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
4) โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์

รังสรรค์ อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร  

5) โรงเรียนบ้านตาก (ประชา
วิทยาคาร) อ าเภอบ้านตาก จังหวัด
ตาก  

6) โรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคม 
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

7) ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง ต าบล
โป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 1 
ชุมชน 
2. นักศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ 

สติกส์ และการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนบ้านวุ้งกะสัง” โดย
เพ่ือการน าองค์ความรู้ทางด้านการจัดการ
คลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ชุมชน และการท าวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางใน
การการพัฒนาและปรับปรุงชุมชนบ้านวุ้ง
กะสัง โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าโครงการจะ
เป็นประโยชน์ต่อไป 

โครงการ 4 คน กลุม่เป้าหมาย ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง 1 ชุมชน 
และนักศึกษา 2 คน 

  3. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับ
การบริการวิชาการ คือ วิชาเทคโนโลยีการ
ขนส่ง, การวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้น, การ
ออกแบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ,
การบัญชีส าหรับโลจิสติกส,์ ธุรกิจและการค้า
ระหว่างประเทศ, ระบบการผลิตแบบลีน 
นักศึกษาหมู่เรียน 6214206, 6214207, 
6114207, 6114208, 6314206, 6314207 

4. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.25 % จากนักศึกษาทั้งหมด 
144 คน 

5. ชุมชนได้รับความรู้จากการถ่ายทอด
องค์ความรู้โลจิสติกสแ์ละน าไปปรับใช้ในชิวิต
ประจ าวัน 

6. นักศึกษาได้ข้อมูลการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนบ้านวุ้ง
กะสัง 

7. ผลการวิจัย 1 ผลงาน คือ "การพยากรณ์
ปริมาณการใช้น้ าชุมชนบ้านวุ้งกะสัง" 

A56 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า 

1. พ้ืนที่เป้าหมาย 3 พ้ืนที่  
1) ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง ต าบล

โป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลานจังหวัด
ก าแพงเพชร 

2) โรงเรียนวังตะเคียนประชา
นุสรณ์ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

3) โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 
อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
2. นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า 

1.1 จากการลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชนบ้านวุ้ง
กะสัง พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่มีความ
ต้องการความรู้เร่ืองเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน เพราะ
ในชุมชนใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักแต่
อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียแล้วไม่สามารถตรวจสอบ
หรือหาสาเหตุเองได้ 

1.2 ทางโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
ประสานผ่าน อาจารย์ ดร.วีระพล พลีสัตย์ 
แจ้งความประสงค์ให้โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าสถานศึกษา
เพ่ือให้ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงานทดแทน 3 พ้ืนที่ 

1. ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนชุมชนบ้านวุ้งกะสัง จ านวน 20 
คน นักศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรไฟฟ้า 8 คน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  

2. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์  วันพุธที่ 2 
ธันวาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในสถานศึกษา 
จ านวน 30 คน นักศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรไฟฟ้า 8 คน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า  

3. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา  วันที่ 3 มีนาคม 2564 

1. จ านวนชุมชนที่ประชาชนได้รับการ
ให้บริการวิชาการ คือ 1  ชุมชน  และ 2  
โรงเรียน 

2. จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจาการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา จ านวน 1 นวัตกรรม คือ 
อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงานทดแทน 

3. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับ
การบริการวิชาการ คือ รายวิชาวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า, รายวิชาการผลิต ส่งจ่าย และ
จ าหน่ายทางไฟฟ้าก าลัง , รายวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

แก่นักเรียนในสถานศึกษาและด าเนินการ
ปรับปรุบระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 

1.3 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ท าหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์ถึงโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
และโปรแกรมวิชาฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เร่ืองพลังงานทดแทนแก่นักเรียน และ
ครูภายในโรงเรียนอีกด้วย 

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในสถานศึกษา จ านวน 30 คน 
นักศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรไฟฟ้า 10 คน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

         
 

4. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 26 คนได้
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (คิด
สร้างสรรค์, แก้ปัญหาเป็น, ท างานเป็นทีม) 

 

A57 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

1. หมู่บ้านวุ้งกระสัง ต าบลโป่งน้ า
ร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร 
2. นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา 

หมู่บ้านวุ้งกระสัง เป็นชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดก าแพงเพชร มี
แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงจุดถ่ายรูป  
(check in) หลายแห่ง แต่จากการลงส ารวจ
พ้ืนที่ พบว่า หมู่บ้านป้ายบอกทางไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เกิดการช ารุด ทรุด
โทรม ท าให้เมื่อนักท่องเที่ยวไปอาจท าให้ไป
ยังสถานที่ต่าง ๆ ไม่ได้ อีกทั้งบริเวณต้น
มะเด่ือยักษ์ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นจุด check in มี
ความทรุดโทรมไม่สวยงามเหมือนเดิม 

* ดังนั้น ทางหลักสูตรฯ จึงได้ร่วมพูดคุย
กับผู้น าหมู่บ้านถึงแนวทางในการปรับปรุง
ป้ายบอกทาง และจุด check in ต้นมะเดื่อ
ยักษ์ ให้เกิดความสวยงามต่อไป 

1. ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 คน นักศึกษา 20 
คน และชาวบ้านวุ้งกระสัง 

- วันที่ 3 ก.พ. 2564 ลงส ารวจพ้ืนที่ พูดคุยกับผู้น า
หมู่บ้าน 

- วันที่ 25 มี.ค. 2564 น าเสนอแบบป้ายบอกทาง 
และจุดถ่ายรูปต้นมะเด่ือยักษ์ 

- วันที่ 19 เม.ย. 2564 ติดตั้งป้ายบอกทาง และจุด
ถ่ายรูปต้นมะเด่ือยักษ์สถานที่จัดกิจกรรม หมู่บ้านวุ้งกระสัง 

 

1. จ านวนชุมชนที่ประชาชนได้รับการ
ให้บริการวิชาการ คือ 1  ชุมชน   

2. จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจาการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา จ านวน 1 นวัตกรรม คือ 
อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงานทดแทน 

3. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับ
การบริการวิชาการ คือ รายวิชาการค านวณ
ฯ งานโยธา, รายวิชาเขียนแบบเทคโนโลยี
ก่อสร้าง 3  

4. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน 
5. ชุมชนได้ป้ายบอกทางส าหรับส่งเสริม

การท่องเท่ียว 
6. ชุมชนได้จุดถ่ายรูป check in ส าหรับ

นักท่องเที่ยว 

โครงการ
พัฒนา 

A58 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการ
ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

1.ชุมชนชะลอมน้อย คณฑี อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
2.นักศึกษาหลักสูตรออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

1. ชุมชนต้องการพัฒนาการตกแต่งเคร่ือง
จกสานเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

2. ชุมชนต้องการอุปกรณ์เมื่อไปท าการ
ขายนอกพ้ืนที่ (ออกงานต่างๆ) 

อบรมเชิงปฎิบัติการ “การตกแต่งเคร่ืองจักสานและ
ติดต้ัง P.O.P การส่งเสริม ณ จุดขาย” วันที่ 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 ณ ชุมชนชะลอมน้อย คณฑี อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 คน กลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 คน 
และนักศึกษา 17 คน 

ผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 
1. จ านวนชุมชนที่ประชาชนได้รับการ

ให้บริการวิชาการ คือ 1  ชุมชน   
2. จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจาการมีส่วน

ร่วมของนักศึกษา จ านวน 1 นวัตกรรม คือ 
อบรมเชิงปฏิบัติการตกแต่งเคร่ืองจักสาน
และติดต้ัง P.O.P การส่งเสริม ณ จุดขาย 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

3. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับ
การบริการวิชาการ คือ รายวิชาพฤติกรรม
ผู้บริโภคในงานออกแบบผลิตภัณฑ์,  รายวิชา
,  รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์พ้ืนฐาน , 
รายวิชาออกแบบกราฟิกพ้ืนฐาน, รายวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก, รายวิชาการ
ถ่ายภาพและตกแต่งภาพ 

4. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 17 คน 
5. ชุมชนเกิดทักษะในการท าโบว์จาก

ริบบิ้นผ้า และสามารถประดับตกแต่งเคร่ือง
จักสานได้ ,ชุมชนมีอุปกรณ์ส าหรับการขาย
เมื่อต้องงานต่างๆ และสามารถตกแต่งเพ่ือ
จากขายสินค้าได้ 

A59 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านอุตสาหกรรม
ศิลป์ 

1. ชนเผ่าม้งบ้านป่าคา ชนเผ่าปกา
กะญอบ้านวุ้งกะสัง ต.โป่งน้ าร้อน อ.
คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 

55 จ.ตาก  
3. นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรม

ศิลป์ 

1. ชนเผ่าม้งบ้านป่าคา  ต.โป่งน้ าร้อน อ.
คลองลาน จ.ก าแพงเพชร การปลูกพืชที่
หลากหลายและได้ผลในระยะสั้น 

2. ชนเผ่าปกากะญอบ้านวุ้งกะสัง  ต.โป่ง
น้ าร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร ปัญหา
น้ าท าการเกษตร 

3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.
ตาก ต้องการองค์ความรู้ด้านพลังงานและ
นวัตกรรม เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และ
ฝึกทักษะการติดตั้งโซล่าเซลล์และระบบ
เกษตรอัจฉริยะ 

 

1. การสร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดโรงเห็ดอัจฉริยะ 
เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563 ณ ชุมชนบ้าน
ป่าคา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อาจารย์โปรแกรม
พลังงานและโปรแกรมอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 7 คน คน
ในชุมชน บ้านวุ้งกะสัง 20 คน นักศึกษาโปรแกรมพลังงาน
และโปรแกรมอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 30 คน 

2. ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านด้าน
พลังงานและการจัดการน้ าฝายชะลอน้ า และธนาคารน้ า 
วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง 
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อาจารย์โปรแกรมพลังงาน
และโปรแกรมอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 7 คน คนในชุมชน 
บ้านวุ้งกะสัง 20 คน นักศึกษาโปรแกรมพลังงานและ
โปรแกรมอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 30 คน 

3. ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านพลังงาน
และเกษตรอัจฉริยะ เดือนตุลาคม 2563 ถึงกุมภาพันธ์ 
2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อาจารย์โปรแกรมพลังงาน
และโปรแกรมอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 7 คน นักเรียน/

1. จ านวนชุมชนที่ประชาชนได้รับการ
ให้บริการวิชาการ คือ 2 ชุมชน, 1 โรงเรียน 

2. จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจาการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา จ านวน 3 นวัตกรรม คือ 
นวัตกรรมและถ่ายทอดโรงเห็ดอัจฉริยะ, 
ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
ด้านพลังงานและการจัดการน้ าฝายชะลอน้ า 
และธนาคารน้ า,  ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางด้านพลังงานและเกษตรอัจฉริยะ 

3. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับ
การบริการวิชาการ คือ รายวิชาพลังงาน
ทดแทน, วิชาเทคโนโลยีสมาร์ทกริด, วิชา
แก๊สชีวภาพ 

4. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 
5. ชุมชนได้น านวัตกรรมและถ่ายทอดโรง

เห็ดอัจฉริยะไปใช้ในชีวิตประช าวัน 
6. ชุมชนได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอด

องค์ความรู้ทางด้านด้านพลังงานและได้การ

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ครู 50 คน นักศึกษาโปรแกรมพลังงานและโปรแกรม
อุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 30 คน 

หน่วยงานความร่วมมือ  
- เครือข่ายดินน้ าป่า จังหวัดก าแพงเพชร 
- เครือข่ายฅนปลูกแผ่นดินถิ่นวชิรปราการ จังหวัด

ก าแพงเพชร 
- ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดก าแพงเพชร 
- เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ จังหวัดก าแพงเพชร 

จัดการน้ าฝายชะลอน้ า และธนาคารน้ า 
7. ชุมชนได้น าการถ่ายทอดองค์ความรู้

ทางด้านพลังงานและเกษตรอัจฉริยะไปใช้
จริง 

A60 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี
พลังงาน 

1. ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง ต.โป่งน้ า
ร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

2. นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
พลังงาน 

1. ชนเผ่าม้งบ้านป่าคา  ต.โป่งน้ าร้อน อ.
คลองลาน จ.ก าแพงเพชร การปลูกพืชที่
หลากหลายและได้ผลในระยะสั้น 

2. ชนเผ่าปกากะญอบ้านวุ้งกะสัง  ต.โป่ง
น้ าร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร ปัญหา
น้ าท าการเกษตร 

3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.
ตาก ต้องการองค์ความรู้ด้านพลังงานและ
นวัตกรรม เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และ
ฝึกทักษะการติดตั้งโซล่าเซลล์และระบบ
เกษตรอัจฉริยะ 

 

1. การสร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดโรงเห็ดอัจฉริยะ 
เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563 ณ ชุมชนบ้าน
ป่าคา โรงเห็ดอัจฉริยะเพ่ิมรายได้ให้กับคนชุมชนบ้านป่าคา 
ขนาด 1,000 ก้อน เก็บผลผลิตได้ต่อวัน เก็บได้ประมาณ 7-
8 กิโลกรัมๆ ละ 80 บาท รายได้ 560-640 บาท ต่อวัน (ไม่
รวมต้นทุน)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อาจารย์
โปรแกรมพลังงานและโปรแกรมอุตสาหกรรมศิลป์ 7 คน 
คนในชุมชนบ้านวุ้งกะสัง 20 คน นักศึกษาโปรแกรม
พลังงานและโปรแกรมอุตสาหกรรมศิลป์ 30 คน 

2. ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านด้าน
พลังงานและการจัดการน้ าฝายชะลอน้ า และธนาคารน้ า 
วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง 
ประมาณการการสร้างความย่ังยืนการใช้น้ าทางการเกษตร
จากเดิมรายได้ที่เกิดจากการปลูกมันส าปะหลังชุมชนได้
รายได้ต่อปีหลังจากหักค่าใช้จ่ายต้นทุน ประมาณ 50,000-
70,000 บาท ต่อปี หากบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอกับ
การปลูกโกโก้ ประมาณปลูกโกโก้ 1 ไร่ จะใช้ต้นกล้า
ประมาณ 100 ต้น จะเก็บผลผลิตในปีที่ 4 จะให้ผลผลิต
เต็มที่ จะได้ผลผลิตเมล็ดโกโก้แห้งประมาณ 300-500 
กิโลกรัม ราคาจ าหน่ายเมล็ดโกโก้แห้ง ประมาณ 60-120 
บาท ต่อกิโลกรัม ราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพของเมล็ดโกโก้ 
เกษตรกรจะมีรายได้ขั้นต่ าเท่ากับ 3,000-6,000 บาท ต่อไร่ 
ต่อเดือน รายได้สูงสุดประมาณ 36,000-72,000 ต่อไร่ ต่อ

1. จ านวนชุมชนที่ประชาชนได้รับการ
ให้บริการวิชาการ คือ 2  ชุมชน, 1 โรงเรียน 

2. จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจาการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา จ านวน 3 นวัตกรรม คือ 
นวัตกรรมและถ่ายทอดโรงเห็ดอัจฉริยะ, 
ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
ด้านพลังงานและการจัดการน้ าฝายชะลอน้ า 
และธนาคารน้ า,  ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางด้านพลังงานและเกษตรอัจฉริยะ 

3. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับ
การบริการวิชาการ คือ รายวิชาพลังงาน
ทดแทน, วิชาเทคโนโลยีสมาร์ทกริด, วิชา
แก๊สชีวภาพ 

4. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 
5. ชุมชนได้น านวัตกรรมและถ่ายทอดโรง

เห็ดอัจฉริยะไปใช้ในชีวิตประช าวัน 
6. ชุมชนได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอด

องค์ความรู้ทางด้านด้านพลังงานและได้การ
จัดการน้ าฝายชะลอน้ า และธนาคารน้ า 

7. ชุมชนได้น าการถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านพลังงานและเกษตรอัจฉริยะไปใช้
จริง 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ปี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อาจารย์โปรแกรม
พลังงานและโปรแกรมอุตสาหกรรมศิลป์ 7 คน คนใน
ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง 20 คน นักศึกษาโปรแกรมพลังงานและ
โปรแกรมอุตสาหกรรมศิลป์ 30 คน 

3. ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านพลังงาน
และเกษตรอัจฉริยะ เดือนตุลาคม 2563 ถึงกุมภาพันธ์ 
2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก นักเรียน
และอาจารย์ในโรงเรียนได้รับความรู้ด้านพลังงานและ
เกษตรอัจฉริยะ จากการสร้างสวนพลังงานในโรงเรียนฐาน
การเรียนรู้ มีด้งนี้ 

1) เกษตรอัจฉริยะ (smart farm) 
2) พลังงานจากแสงอาทิตย์ซ่ึงแบ่งออกเป็นผลิตไฟฟ้า

จากแสงอาทิตย์ (solar cell) และการใช้ความร้อนตู้อบ
แห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (mini green house) 

3) แก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร (biogas) 
4) การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์แบบน้ าวน 

(hydroponics) 
และทางโรงเรียนเข้ารอบประกวดระดับประเทศ 

โครงการ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” ของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า และกกพ.ส านักงานคณะกรรมการกับกับ
กิจการพลังงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อาจารย์
โปรแกรมพลังงานและโปรแกรมอุตสาหกรรมศิลป์ 7 คน 
นักเรียน/อาจารย์ 50 คน นักศึกษาโปรแกรมพลังงานและ
โปรแกรมอุตสาหกรรมศิลป์ 30 คน 

หน่วยงานความร่วมมือ  
- เครือข่ายดินน้ าป่า จังหวัดก าแพงเพชร 
- เครือข่ายฅนปลูกแผ่นดินถิ่นวชิรปราการ จังหวัด

ก าแพงเพชร 
- ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดก าแพงเพชร 
- เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ จังหวัดก าแพงเพชร 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A61 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

1. หมู่บ้านวุ้งกระสัง ต.โป่งน้ า
ร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดี

พณิชยการและเทคโนโลยีจังหวัด
ก าแพงเพชร 

      จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะ
ให้นักศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ในการลงพ้ืนที่
บริการวิชาการ ในหมู่บ้านวุ้งกระสัง ต.โป่ง
น้ าร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

      ชุมชนประสบปัญหาเร่ืองการเกษตร 
เนื่องจากพ้ืนที่ไม่อ านวยต่อการท า
การเกษตรเพราะขาดแคลนน้ า และชาวบ้าน
ในชุมชนขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน Internet of 

Things (IoT) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน Internet of 

Things (IoT) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเขียน
โปรแกรม Mobile Application วันที่ 28 พฤศจิกายน 
2563 ณ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 
คน ชาวบ้านในหมู่บ้านวุ้งกระสัง และนักศึกษาหมู่เรียน 
6113211 จ านวน 20 คน 

2. กิจกรรมการสร้างต้นแบบระบบฟาร์มอัจฉริยะพร้อม
อบรมให้ความรู้ในชุมชนหมู่บ้านวุ้งกระสัง วันที่ 25 มีนาคม 
2564 ณ หมู่บ้านวุ้งกระสัง ต.โป่งน้ าร้อน อ.คลองลาน จ.
ก าแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 6 คน ชาวบ้านในหมู่บ้านวุ้งกระสัง และนักศึกษา 
20 คน 

3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เร่ือง “Internet of Things 
(IoT)” วันที่ 26 มกราคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 6 คน นักศึกษาชั้น ปวส.ปี 1 และปวส.ปี 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน และนักศึกษา 20 
คน 

4. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เร่ือง “Internet of Things 
(IoT)” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและ
เทคโนโลยีจังหวัดก าแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยีจังหวัด
ก าแพงเพชร 20 คน และนักศึกษา 20 คน 

1. จ านวนชุมชนที่ประชาชนได้รับการ
ให้บริการวิชาการ คือ 1  ชุมชน, 2  โรงเรียน 

2. จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจาการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา จ านวน 3 นวัตกรรม คือ 
นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม Mobile 
Application, สร้างต้นแบบระบบฟาร์ม
อัจฉริยะ, “Internet of Things (IoT)” 

3. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับ
การบริการวิชาการ คือ รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูล และรายวิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

4. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน 
5. นักศึกษาเกิดทักษะและได้รับ

ประสบการณ ์การบริการวิชาการทักษะด้าน 
Internet of Things (IoT) 

6. ชุมชนได้ต้นแบบระบบ Smart Farm 
เพ่ือใช้ปลูกผักไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ และได้ฐานข้อมูลเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

 

การอบรม 
 
 
 
 
 
 

A62 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (แม่

หมู่บ้านร่มเกล้าเจริญสุข ต าบล
คีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัด
ตาก ด าเนินการจัดกิจกรรมโดย
อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ประชาชนมีปัญหาเร่ืองการรดน้ าพืชผล
ทางการเกษตรไม่ทั่วแปลงส่งผลให้พืชผล
ทางการเกษตรเสียหาย ดังนั้นจึงมีความ
ต้องการระบบรดน้ าอัตโนมัติเพ่ือใช้ในการ
ท าการเกษตร 

1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างระบบรดน้ า
อัตโนมัติ ได้แก่ บอร์ด Arduino ท่อน้ า สายยาง และระบบ
การให้น้ าโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of Things: IoTs) เข้ามาควบคุมการเปิดปิดน้ า 
จัดกิจกรรมในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ หมู่บ้านร่มเกล้า

1. เกษตรกรในหมู่บ้านร่มเกล้าเจริญสุข
ได้รับความรู้ในการท าระบบรดน้ าอัตโนมัติไว้
ใช้ในการท าการเกษตร และได้รับต้นแบบ
เคร่ืองรดน้ าอัตโนมัติไว้ใช้งาน อีกทั้งยัง
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

สอด) เจริญสุข มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักศึกษา 
จ านวน 5 คน และเกษตรกรในหมู่บ้าน จ านวน 40 คน  

 

การผลิตเคร่ืองรดน้ าเพ่ือใช้เองหรือท าขายได้
ในอนาคต 

2. นักศึกษาหมู่เรียน 6153201 ได้บูรณา
การความรู้กับรายวิชาสัมมนาโครงงานด้าน
เทคโนโลยี และรายวิชาระบบควบคุม
อัตโนมัติ จ านวน 5 คน ได้รับการพัฒนา
ทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนา
ระบบรดน้ าอัตโนมัติ 

A63 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ (แม่สอด) 

1. หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ต าบล
คีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัด
ตาก ด าเนินการจัดกิจกรรมโดย
อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

ประชาชนมีปัญหาเร่ืองขาดข้อมูลเก่ียวกับ
การปกครองภายในคุ้มของแต่ละชนเผ่า การ
ปกครองที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้าน
ภาษาและวัฒนธรรม ส าหรับใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์และแสดงอัตลักษณ์ ดังนั้นจึง
มีความต้องการฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่น
และอัตลักษณ์ของชุมชน 

 

1. พัฒนาฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของ
ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลการปกครองภายในคุ้มของแต่ละชนเผ่า 
และน าข้อมูลที่ได้มาสร้างสื่ออินโฟกราฟิกการปกครองของ
หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร จัดกิจกรรมคร้ังที่ 1 ในวันที่ 14 
มีนาคม 2564 ณ หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ประกอบด้วย นักศึกษาจ านวน 15 คน และ
ประชาชนในหมู่บ้าน จ านวน 50 คน จัดกิจกรรมคร้ังที่ 2 
ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักศึกษาจ านวน 12 คน 
และประชาชนในหมู่บ้าน จ านวน 50 คน  

1. ประชาชนในหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตรได้
ฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่นและแนวทางการ
ปกครองของแต่ละคุ้มที่แสดงถึงอัตลักษณ์
ของชุมชน และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลหมู่บ้านให้เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น 

2. นักศึกษาหมู่เรียน 6258201 ได้บูรณา
การความรู้กับรายวิชานวัตกรรมการบริหาร
และการจัดการสมัยใหม่ จ านวน 27 คน 
ได้รับการพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์ข้อมูล
เก่ียวกับการปกครองในชุมชน และจัดท า
ฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่นที่แสดงถึงอัตลักษณ์
ของชุมชน  

โครงการ
พัฒนา 

 2. หมู่บ้านป่าหวาย ต าบลคีรี
ราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ด าเนนิการจัดกิจกรรมโดยอาจารย์
และนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

ประชาชนมีปัญหาเร่ืองไม่มีผลิตภัณฑ์ที่
แสดงถึงอัตลักษณข์องกลุ่มเพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ ดังนั้นจึงมีความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และโลโก้ของผลิตภัณฑ์ให้
มีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 

2. พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่แสดงอัตลักษณ์ของชุมชน 
ได้แก่ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เช่น พวงกุญแจ และแก้ว และ โล
โก้ของผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมคร้ังที่ 1 ในวันที่ 20 มีนาคม 
2564 ณ หมู่บ้านป่าหวาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
นักศึกษาจ านวน 28 คน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 
40 คน จัดกิจกรรมคร้ังที่ 2 ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ 
หมู่บ้านป่าหวาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยนักศึกษา 
จ านวน 28 คน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  จ านวน 40 คน  

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของหมู่บ้านป่า
หวายได้รับการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
และโลโก้ของผลิตภัณฑ์ที่แสดงอัตลักษณ์ของ
กลุ่ม และน าไปผลิตเป็นสินค้าส าหรับขาย
เพ่ือสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต 

2. นักศึกษาหมู่เรียน 6358201 ได้บูรณา
การความรู้กับรายวิชาสังคมศาสตร์เบื้องต้น 
จ านวน 28 คน ได้รับการพัฒนาทักษะ
เก่ียวกับการระดมความคิดเห็นและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในการแสดงอัตลักษณ์ของชุมชน 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A64 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการจัดการ
ทั่วไป (แม่สอด) 

หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ต าบลคีรี
ราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยอาจารย์
และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

ประชาชนมีปัญหาเร่ืองการขาดช่องทาง
ในการขายสินค้า ดังนั้นจึงมีความต้องการ
ช่องทางในการกระจายสินค้าเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

1. พัฒนาช่องทางในการกระจายสินค้าและเพ่ิมรายได้ใน
การประกอบธุรกิจ ได้แก่ คู่มือในการสร้างช่องทางในการ
กระจายสินค้าและเพ่ิมรายได้ในการประกอบธุรกิจของ
ชุมชน ผ่านช่องทาง Shopee และ Lazada จัดกิจกรรมใน
วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักศึกษา จ านวน 12 คน 
และประชาชนในหมู่บ้าน จ านวน 46 คน  

 
 

1. ประชาชนในหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตรได้
ช่องทางในการกระจายสินค้า และสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างรายได้ใน
อนาคต 

2. นักศึกษาหมู่เรียน 6154202 ได้บูรณา
การความรู้กับรายวิชาการพัฒนาทีมงานและ
ภาวะผู้น าในองค์การ และรายวิชาเทคนิค
การฝึกอบรมและการสัมมนา จ านวน 12 คน 
ได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในเร่ืองของการสร้างช่องทางในการ
กระจายสินค้าและเพ่ิมรายได้ในการประกอบ
ธุรกิจของชุมชน 

โครงการ
พัฒนา 

A65 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการบัญชี 
(แม่สอด) 

หมู่บ้านป่าคา และหมู่บ้านชิบา
โบ ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก ด าเนินการจัดกิจกรรม
โดยอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการบัญชี 

ประชาชนมีปัญหาเร่ืองขาดความรู้ในเร่ือง
ของบัญชีและการเงิน ดังนั้นจึงมีความ
ต้องการคู่มือการจัดท าบัญชีครัวเรือนและ
การวางแผนทางการเงิน 

 

1. จัดท าบัญชีและการวางแผนทางการเงิน ได้แก่ คู่มือ
การจัดท าบัญชีครัวเรือน การวางแผนทางการเงิน การคิด
ต้นทุนในการท าเจลแอลกอฮอล์ จัดกิจกรรมคร้ังที่ 1 ใน
วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ หมู่บ้านป่าคา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบด้วย นักศึกษาจ านวน 23 คนกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 30 คน จัดกิจกรรมคร้ังที่ 2 ในวันที่ 30 มีนาคม 
2564 ณ หมู่บ้านชิบาโบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
นักศึกษาจ านวน 23 คน  และประชาชนในหมู่บ้าน จ านวน 
30 คน  

1. ประชาชนในหมู่บ้านป่าคา และ
หมู่บ้านชิบาโบ ได้เรียนรู้เก่ียวกับการจัดท า
บัญชีและการวางแผนทางการเงิน เพ่ือเป็น
การประหยัดรายจ่ายและสามารถเป็นแนว
ทางการเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. นักศึกษาหมู่เรียน 6255201 ได้บูรณา
การความรู้กับรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 
และรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 จ านวน 23 
คน ได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในเร่ืองการการจัดท าบัญชีและการ
วางแผนทางการเงิน 

โครงการ
พัฒนา 

A66 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (แม่สอด) 

ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก ด าเนินการจัดกิจกรรม
โดยอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประชาชนมีปัญหาเร่ืองขาดความรู้
เก่ียวกับการตกแต่งภาพ/การตัดต่อวิดีโอ
เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้า และขาด
ช่องทางในการขายสินค้า ดังนั้นจึงมีความ
ต้องการระบบพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็นการ

1. พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมาย ได้แก่ การตัดต่อวิดีโอ การ
ตกแต่งภาพเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์การขายอะโวคาโด้ 
เพจการขายอะโวคาโด้ และระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับขายอะโวคาโด  

- จัดกิจกรรมคร้ังที่ 1 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ 

1. เกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดในหมู่บ้าน
ร่มเกล้าสหมิตรได้เรียนรู้เก่ียวกับการตกแต่ง
ภาพ/การตัดต่อวิดีโอเพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ วิธีการสร้างเพจขายอะโวคา
โด การใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือส่งเสริมการขายอะโวคาโด และสามารถ

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น 
 

หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
นักศึกษา 6 คน และเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด 10 คน  

- จัดกิจกรรมคร้ังที่ 2 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ 
หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
นักศึกษา 6 คน และเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด 30 คน  

- จัดกิจกรรมคร้ังที่ 3 ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ 
หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
นักศึกษา 6 คน และเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด 30 คน  

- จัดกิจกรรมคร้ังที่ 4 ในวันที่ 6-7 เมษายน 2564 ณ 
หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
นักศึกษา 12 คน และเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด 30 คน  

น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการขาย
สินค้าและสร้างรายได้ต่อไป 

2. นักศึกษาหมู่เรียน 6154201 ได้บูรณา
การความรู้กับรายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรานิกส์ 
และรายวิชาหัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จ านวน 12 คน ได้รับการพัฒนาทักษะ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในเร่ืองการสร้าง
เนื้อหาด้วยการตกแต่งภาพ/การตัดต่อวิดีโอ
ในการประชาสัมพันธ์ การสร้างเพจขายอะโว
คาโด และการขายอะโวคาโดผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

A67 บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับศาสตร์
ด้านการ
จัดการโลจิสติกส์ 
(แม่สอด) 

นักเรียนโรงเรียนป่าไมอุทิศ 4 
ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก ด าเนินการจัดกิจกรรม
โดยอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

นักเรียนมีปัญหาเร่ืองการขาดความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองของของโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ดังนั้นจึงมีความต้องการสื่อการ
เรียนรู้เก่ียวกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ 

1. สร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้เก่ียวกับโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน ได้แก่ คู่มือสอนใช้สื่อ และ สื่อประกอบการ
เรียนการสอนในเร่ืองของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จัด
กิจกรรมในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักศึกษาจ านวน 57 คน 
และนักเรียนโรงเรียนป่าไมอุทิศ 4 จ านวน 150 คน  

 

1. นักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้องค์
ความรู้เก่ียวกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการท างานในอนาคต 

2. นักศึกษาหมู่เรียน 6354203 ได้บูรณา
การความรู้กับรายวิชาธุรกิจและการค้า
ระหว่างประเทศ และรายวิชาการจัดการ
ตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในงานโล
จิสติกส์ จ านวน 25 คน นักศึกษาหมู่เรียน 
6254203, 6254204 ได้บูรณาการความรู้
กับรายวิชาเทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้า
และสินค้าคงคลัง จ านวน 12 คน นักศึกษา
หมู่เรียน 6154203 ได้บูรณาการความรู้กับ
รายวิชาการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ จ านวน 
10 คน นักศึกษาหมู่เรียน 6154204  ได้
บูรณาการความรู้กับรายวิชาซอฟต์แวร์
ประยุกต์ในงานโลจิสติกส์ จ านวน 10 คน 
ได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการสอนใช้สื่อการเรียนรู้เก่ียวกับ  
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A68 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก 
โดยคณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลอง
ลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

ต าบลคลองน้ าไหล มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สวยงามเป็นต้นทุนเดิม ปรักอบด้วยน้ าตก
คลองน้ าไหล อ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล  
ป่าชุมชน รวมทั้งมีต้นทุนด้านวิถีชีวิต อาชีพ 
ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ที่หลากหลาย 
และคนในชุมชนมีความรักความสามัคคี และ
มีผู้น าที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน รวมทั้งจากการส ารวจความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวจ านวน 200 คน  มากกว่า
ร้อยละ 70 เห็นด้วยถ้าชุมชนมีการจัด
เส้นทางและกิจกรรมทางการท่องเท่ียว
เพ่ิมเติมและมีความน่าสนใจมากขึ้น ซ่ึงจาก
ต้นทุนทรัพยากรต่าง ๆ ของชุมชนที่มี จึงได้มี
การวางแผนร่วมกันจากทั้งคนในชุมชน กลุ่ม
ต่าง ๆ  หน่วยงานภาครัฐ (พัฒนาชุมชน) 
และองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าไหล 
ในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
(Community Based Tourism) โดยการ
พัฒนาต้นทุนเดิมที่มีอยู่ให้เป็นสินค้า/บริการ
เพ่ือการท่องเท่ียวเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม ซ่ึง
การท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นเคร่ืองมือสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของตนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเท่ียว โดยเกิด
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนในท้องถิ่น มี
การกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน 

1. ประชุมเตรียมความพร้อม ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินการที่ผ่านมาของชุมชน ต าบลคลองน้ าไหล เพ่ือใช้
ในการวางแผนการท่องเท่ียวโดยชุมชน ในวันอังคารที่ 29 
ธันวาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านสามัคคีธรรม 
หมู่ที่ 16 ต าบลคลองน้ าไหล เป้าหมายจ านวน 70 คน 
ประกอบด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น 
กลุ่มจักสาน กลุ่มทอผ้า กลุ่มสมุนไพร ฟาร์มปู สวนผลไม้ 
สภาองค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าไหล 
ฯลฯ  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการด าเนินงาน
และก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 
2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านสามัคคีธรรม เป้าหมาย
จ านวน 70 คน ประกอบด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มทอผ้า กลุ่มสมุนไพร 
ฟาร์มปู สวนผลไม้ สภาองค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองน้ าไหล ฯลฯ 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียวโดยชุมชน วันที่ 29 มีนาคม 2564 
ณ องค์ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าไหล 
กลุ่มเป้าหมาย 25 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) สวนลั่นทุ่ง ม.8 
2) บ้านเคดี ม.28 3) ร้านจ าหน่ายสินค้าชุมชน 4) ตลาดก่ิง 
อ าเภอคลองลาน 5) แก้วขนเหล็ก ม.7 6) กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเท่ียวอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล 7) ไททรงด า ท่า
ช้าง ม.4 8) กะลา ม.22 9) สภาองค์กรชุมชน 10) ผ้าทอ
มือย้อมสีธรรมชาติ ม.16 11) สินค้าชนเผ่า ม.16 12) 
บายศรี ม.2 13) หมวกใบลาน ม.2 14) กล้วยเบรกแตก ม.
9 15) กระเป๋าสานเส้นพลาสติก ม.2 16) กลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตคลองน้ าไหล 17) ตะกร้ายางพารา ม.7 18) 
กระทงเปลือกข้าวโพด ม.7 19) กลุ่มสล้มซอซึง 20) อาหาร
เหนือ ไส้อั่ว ม.19 21) แปรรูปหมู ม.24 22) นักเล่าเร่ือง
ชุมชน ม.16 23) โชคขจรฟาร์ม ม.26 นักศึกษาโปรแกรม

ผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 
1. จ านวนครัวเรือนที่ได้ให้ความรู้ และ

ร่วมพัฒนาแก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ครัวเรือนจ านวน 30 
ครัวเรือน  

2. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์
ความยากจนและ/หรือ ยกระดับรายได้
ครัวเรือน ร้อยละ 80  

3. รายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 30  

4. มีรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ 1) ทฤษฎีองค์การ
และการจัดการภาครัฐ 2) วิชาบูรณาการ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ท้องถิ่น และ 3) การก าหนดต าแหน่งบนพ้ืน
โลก 

5. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
ชุมชนฐานราก ต่อจ านวนนักศึกษาใน
รายวิชาที่เก่ียวข้อง คือ ร้อยละ 10  

6. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะเป็น
วิศวกรสังคมจ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
10  

7. มีกิจกรรมที่เกิดจากการด าเนินการของ
วิศวกรสังคม จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) 
การท าไทม์ไลน์พัฒนาการและกระบวนการ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวอ่างเก็บน้ า
คลองน้ าไหล และ 2) การท าไทม์ไลน์
พัฒนาการและกระบวนการของกลุ่มทอผ้า

โครงการ
พัฒนา 
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โครงการ* 

วิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 15 คน และหน่วยงานที่
ให้ความร่วมมือ โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม  
และองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าไหล 

4. พัฒนาศักยภาพของกลุ่มตามความสามารถในการ
รองรับ ประกอบด้วย 

1) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการส ารวจเส้นทาง
การท่องเท่ียวทางธรรมชาติในพ้ืนที่ป่าชุมชนของต าบล
คลองน้ าไหล วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 ณ พ้ืนที่ป่า
ชุมชนต าบลคลองน้ าไหล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 
คน ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ า
คลองน้ าไหล ชาวบ้านปกาเกอะญอ สภาองค์ชุมชน 

2) กิจกรรมพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์ สวนลั่นทุ่ง 
เป้าหมาย 1 กลุ่ม นางพิมพรรณ บุณผ่อง นักศึกษา
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาภูมิ
สารสนเทศ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์และโปรแกรมวิชาการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม จ านวน 13 คน หน่วยงานที่ให้ความ
ร่วมมือ ธนาคารออมสิน 

5. ประชมเชิงปฏิบัติการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ให้ความรู้เก่ียวกับการเล้ียงปู
นา และการตลาดในการจัดการผลิตภัณฑ์เก่ียวกับปูนา ใน
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ สุธีราฟาร์มปูนาบ้านไร่อุดม 
ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเท่ียวอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสวนเกษตรพืชผักปลอดภัย บ้านเค ดี สวนลั่นทุ่ง
โฮมสเตย์ กลุ่มสานสุขจักสาน กลุ่มท่องเที่ยวสวนผลไม้ 
กลุ่มผ้าทอย้อมมือสีธรรมชาติ กลุ่มไททรงด า กลุ่มเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน และสุธีราฟาร์มปูนา บ้านไร่
อุดม   

6. จัดเวทีระดมความคิดและประกาศรูปแบบการ
ด าเนินการกลุ่มต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อบรมเชิงปฏิบัติการ

ย้อมมือสีธรรมชาติ  
8. มีหลักสูตรที่มีนักศึกษา/วิศวกรสังคม

เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 3 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภูมิสารสนเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 30  

9. ข้อมูลคาดการณ์รายได้จากกลุ่มต่าง ๆ 
ที่เข้าร่วมโครงการท่องเท่ียวโดยชุมชนคลอง
น้ าไหลทั้งทางตรงและทางอ้อม จ านวน 100 
คน จะมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 2,000 
บาทต่อเดือน (คาดการณ์จากจ านวนของ
นักท่องเที่ยว และการขายผลิตภัณฑ์) 

10. เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ อนุรักษ์ ใช้
ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ (อ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล 
และป่าชุมชน มีฐานข้อมูลพันธ์ุพืชในป่า
ชุมชน จ านวน 63 ชนิด) โดยการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน เพ่ือเป็นต้นทุนของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

11. เกิดความรัก ความสามัคคีของคนใน
ชุมชนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและ
กัน โดยทุกคนทุกกลุ่มสามารถร่วมคิด ร่วม
พิจารณา และร่วมปฏิบัติ รวมทั้งมีการสืบ
สานภูมิปัญญา และศิลปะวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น (ไททรงด า สล้อซอซึง จักสาน ทอ
ผ้า) 
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การสร้างสารสนเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวของต าบลคลองน้ าไหล ณ ศูนย์ ICT 
ของต าบลคลองน้ าไหล วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เป้าหมาย 
10 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว
อ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตร
พืชผักปลอดภัย บ้านเค ดี 3) สวนลั่นทุ่งโฮมสเตย์ 4) กลุ่ม
สานสุขจักสาน 5) กลุ่มท่องเที่ยวสวนผลไม้ 6) กลุ่มผ้าทอ
ย้อมมือสีธรรมชาติ 7) กลุ่มไททรงด า 8) กลุ่มเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติในป่าชุมชน 9) กลุ่มแก้วขนเหล็ก และ10) สุธีรา
ฟาร์มปูนา บ้านไร่อุดม 

7. ติดตามดูแลความก้าวหน้าการบริหารจัดการของ
กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
การสร้างเส้นทางการท่องเท่ียวร่วมกัน ในพ้ืนที่ต าบลคลอง
น้ าไหล วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 19 ต าบลคลองน้ าไหล เป้าหมาย 10 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวอ่างเก็บน้ า
คลองน้ าไหล 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรพืชผัก
ปลอดภัย บ้านเค ดี 3) สวนลั่นทุ่งโฮมสเตย์ 4) กลุ่มสานสุข
จักสาน 5) กลุ่มท่องเท่ียวสวนผลไม้ 6) กลุ่มผ้าทอย้อมมือสี
ธรรมชาติ 7) กลุ่มไททรงด า 8) กลุ่มเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติในป่าชุมชน 9) กลุ่มแก้วขนเหล็ก และ10) สุธีรา
ฟาร์มปูนา บ้านไร่อุดม 

8. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน และสรุปผล
การด าเนินงาน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
การสร้างเส้นทางการท่องเท่ียวร่วมกัน ในพ้ืนที่ต าบลคลอง
น้ าไหล วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 19 ต าบลคลองน้ าไหล กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 
ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ า
คลองน้ าไหล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรพืชผัก
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ปลอดภัย บ้านเค ดี สวนลั่นทุ่งโฮมสเตย์ กลุ่มสานสุขจัก
สาน กลุ่มท่องเที่ยวสวนผลไม้ กลุ่มผ้าทอย้อมมือสี
ธรรมชาติ กลุ่มไททรงด า กลุ่มเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่า
ชุมชน และสุธีราฟาร์มปูนา บ้านไร่อุดม หน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือสภาองค์กรชุมชน และองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองน้ าไหล 

9. พัฒนาสร้างจุดบริการนักท่องเที่ยว 
1) พัฒนาเส้นทางการเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติในป่า

ชุมชน จ านวน 7 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 เส้นต าแหน่ง
ฐานและเส้นทางศึกษา ฐานที่ 2 พ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ฐานที่ 3 พ้ืนที่ส่องสัตว์ประจ าถิ่น ฐานที่ 4 การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน ฐานที่ 5 การบริหาร
จัดการป่าชุมชน ฐานที่ 6 การจัดการความรู้ของป่าและน้ า 
และฐานที่ 7 แสดงพืชพรรณ และคุณประโยชน์ต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่ป่าชุมชน 

2) การจัดท าชุดชาวเขา 6 ชุด และชุดเหนือล้านนา 1 
ชุด เพ่ือบริการนักท่องเท่ียวในการถ่ายภาพส าหรับกลุ่ม
ท่องเที่ยวโดยชุมชนคลองน้ าไหล 

3) การพัฒนาศักยภาพทุนทางธรรมชาติที่มีในพ้ืนที่
ต าบลคลองน้ าไหล ด้วยการพัฒนาจุดถ่ายภาพและจุดชม
วิวของอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล ประกอบด้วย 1) จุด
ถ่ายภาพที่ 1 2) จุดถ่ายภาพที่ 2 3) สะพานไม้ไผ่ และ 4) 
จุดขายของและเปลี่ยนชุด หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

A69 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก 
โดยคณะ
วิทยาการจัดการ 

ชุมชนต าบลท่าขุนราม อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

1. บ้านใหม่สุวรรณภูมิ 
2. บ้านสันติสุข 
3. บ้านหัวฝายเหนือ 
4. บ้านโคกหม้อ 
5. บ้านท่าเด่ือ 

1. ตลาดท่องเที่ยว 3 วิถี มีปัญหาและ
ความต้องการ ดังนี้  

1.1 ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุอาหาร
ส่วนใหญ่ยังท ามาจากพลาสติก ซ่ึงเป็นสิ่งที่
ท าลายยาก และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น 
ชุมชนจึงต้องการพัฒนาภาชนะหรือบรรจุ
ภัณฑ์ที่จะใช้ส าหรับใส่อาหารจ าหน่ายใน

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาสูตรไส้กรอก
ลาบ”ระหว่างวันที่ 1- 4 ธันวาคม  2563 ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าขุนราม 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม  2563 ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง“กิจกรรมการท่องเที่ยว” 

1. จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมพัฒนาทั้งสิ้น 
55 ครัวเรือน มากกว่าที่ก าหนดไว้ร้อยละ 
110 

 2. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ
ยกระดับรายได้จ านวน 6 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 10 ซ่ึงไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เนื่องจากการแพร่

โครงการ
พัฒนา 
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ตลาดจากธรรมชาติ 
1.2 แหล่งท่องเที่ยวในต าบลท่าขุนราม

ยังไม่มีจุดดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวมาเท่ียว  
1.3 การแสดงของชุมชนในตลาดไม่

สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของต าบลท่าขุน
ราม 

1.4 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ตลาด 
1.5 เทคนิคการตกแต่งตลาดด้วยผ้า

และดอกไม้ 
2. การพัฒนาอาหารท้องถิ่น (ไส้กรอก

ลาบ) มีปัญหาและความต้องการ ดังนี้  
2.1 การพัฒนาสูตรไส้กรอกลาบและไส้

อั่วที่เป็นอัตลักษณ์ของต าบล 
2.2 พัฒนาแบรนด์ดิ้งและ 

บรรจุภัณฑ์ที่จะใช้ส าหรับใส่ไส้กรอกจ าหน่าย 
เนื่องจากปัจจุบัน ยังไม่มี 

2.3 การท าการตลาดออนไลน์ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์และจ าหน่าย 

2.4 การค านวณต้นทุนและราคาขาย 
เพ่ือใช้ในการตั้งราคาขาย  

2.5 การขอ อย. เพ่ือใช้ในการสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค 

ในระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2563 ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าขุนราม 

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาแบ
รนด์และบรรจุภัณฑ์” วันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม กลุ่มมีแบรนด์เป็นของ
ตนเอง เช่น ไส้อั่วลาบเหนือ ผักปลอดสารพิษ และขนมไทย 
คือ 

“สูตรฮัก 3 ภาค” 

 
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน “บ้านเสมอขนมไทย” 

 
 
 
 
 
 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ผักพ้ืนบ้าน “บ้านรักษ์ผัก” 
 
 
 
 
 
 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “เทคนิคการจัดดอกไม้
ตกแต่งสถานที่” วันที่ 11-14 มีนาคม 2564 ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าขุนราม 

นอกจากนี้ ยังได้จัดท าวีดิโอประชาสัมพันธ์ต าบลท่าขุน
รามผ่านเว็บไซต์ของ อบต. ท่าขุนราม เว็บไซต์ของคณะ

ระบาดของไวรัสโคโรน่า (covide-19) ส่งผล
ให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการไม่สามารถหา
รายได้จากองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาจาก
การเข้าร่วมโครงการได้ 

3. หลังจากเข้าร่วมการพัฒนา ครัวเรือนมี
รายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากรายได้ที่มีก่อน
เข้าร่วมพัฒนา คือ 1,500 บาท รายได้ของ
ครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับรายได้จ านวน 
6 ครัวเรือน เพ่ิมขึ้น 1,650 คิดเป็นร้อยละ 
10 ของรายได้ก่อนการพัฒนา 

 4. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการ 
บูรณาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 
จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาการการ
จัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และรายวิชา
การท่องเท่ียวชุมชน 

5. นักศึกษาของคณะทั้งสิ้น 462 คน มี
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.82 ของนักศึกษาทั้งคณะ 

6. จ านวนกิจกรรมของโครงการ จ านวน 
6 คร้ัง  

7. จ านวนสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ต าบล
ท่าขุนราม จ านวน 1 สื่อ 

8. พัฒนาความรู้และทักษะให้กับชุมชน
ท่าขุนรามในการบูรณาการกับการท่องเที่ยว 

9. ชุมชนต าบลท่าขุนรามได้ยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร คือ ลาบ พัฒนา
ให้เปน็ “ไส้กรอกลาบ” โดยเป็นไส้กรอกสูตร
เฉพาะต าบลท่าขุนราม 3 สูตร ดังนี้ 1) ไส้อั่ว
ท่าขุนราม 2) ไส้อั่วลาบเหนือ 3) ไส้กรอก
อีสาน อันเป็นอัตลักษณ์ของต าบลท่าขุนราม 
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วิทยาการจัดการ เป็นต้น 
 

10. ชุมชนต าบลท่องขุนรามมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและสวยงาม
ดึงดูดใจนักท่องเท่ียวให้มาเท่ียวชมเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านโคกหม้อ  ตลาดท่องเที่ยว 3 วิถี
ที่ท่าขุนราม  และฝายท่ากระดาน 

11. ชุมชนมีการพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชน ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวของ
ต าบลท่าขุนรามมีกิจกรรมที่จะสร้างความ
เพลิดเพลินและความสนุกสนาน สามารถ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวได้มากขึ้น 

12. ประชาชนในต าบลท่าขุนรามมีความรู้
และทักษะเก่ียวกับการจัดดอกไม้ตกแต่ง
สถานที่ เช่น การจัดแจกันทรงกลม  การจัด
แจกันทรงปิรามิด และการจัดซุ้มตกแต่งต่าง ๆ 

13.. ประชาชนในต าบลท่าขุนรามมี
ความรู้และทักษะ ด้านการตลาด  การตลาด
ออนไลน์เพ่ือประชาสัมพันธ์และจ าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ของต าบลท่าขุนราม รวมถึงการ
ท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและ
ผู้สนใจทั่วไป 

14. ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนใน
ชุมชนบนฐานการท่องเท่ียว โดยการบูรณา
การความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกคณะ 

A70 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก 
โดยคณะ

1. ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร 

1. หมู่ 1 บ้านถนอมทอง 
2. หมู่ 2 บ้านหนองกรด 
3. หมู่ 3 บ้านสระแก้ว 

1. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ ต าบล
สระแก้ว เป็นกลุ่มที่ได้รับการชี้น า แก้ไข
ปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยได้
มีการก าหนดประเด็นปัญหาหรือการพัฒนา
พ้ืนที่/ชุมชนเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของ

ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
1. การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกและเทคโนโลยี

เพ่ือจัดหาน้ าส าหรับการเกษตร โดยนัดหมายผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการใช้เคร่ืองสูบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และเจ้าหน้าที่จาก

1. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับความรู้และ
ร่วมพัฒนาแก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้จ านวน 64 ครัวเรือน  

1.1 ชุมชนต าบลสระแก้ว 34 ครัวเรือน 
1.2 ชุมชนต าบลปางมะค่า 30 ครัวเรือน 

โครงการ
พัฒนา                    
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วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4. หมู่ 4 บ้านโพธ์ิสวัสดิ์ 
5. หมู่ 6 บ้านล ามะโกรก 

2. ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.ก าแพงเพชร  

1. บ้านหนองแสง 
2. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 

 
 
 
 

ชุมชน และได้แนวทางการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนา ดังนี้ 

1. การใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือจัดหา
น้ าส าหรับการเกษตร 

2. การใช้ชีวพันธ์ุเพ่ือจัดการโรคในพืช 
3. การสะสมของปริมาตรธาตุเหล็กใน

ดินและในแหล่งน้ า 
 
2. ประชาชนหมู่บ้านหนองแสง จ านวน 

15 คน ต าบลปางมะค่า เป็นกลุ่มที่ได้รับการ
ชี้น า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
ขึ้น โดยได้มีการก าหนดประเด็นปัญหาหรือ
การพัฒนาพ้ืนที่/ชุมชนเป้าหมายโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน จากการพัฒนานวัตกรรม
เคร่ืองบดอัดขยะ (จาการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ 
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม) และได้แนว
ทางการด าเนินการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 

1. ก าจัดวัสดุ/ขยะพลาสติก 
2. การพัฒนาและการใช้เคร่ืองบดอัด

ขยะเพ่ือลดพ้ืนที่การจัดเก็บขยะเพ่ือขายให้
สะดวกมากขึ้นต่อการใช้งาน และลดพ้ืนที่
การบดอัดให้มากขึ้น 

3. เพ่ิมรายได้จากการคัดแยกขยะ
พลาสติกเพ่ือน าไปขาย 

 

ส านักงานพลังงานจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือให้ความรู้แก่
กลุ่มการใช้พลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีเพ่ือจัดหาน้ า
ส าหรับการเกษตรทดแทนการใช้น้ ามัน ในช่วงเดือน 
พฤษภาคม 2564 

2. การให้ความรู้การใช้ชีวพันธ์ุเพ่ือจัดการโรคในพืช โดย
นัดหมายผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เชื้อราไตรโคเดอมา และ
สารชีวพันธ์ุอื่นๆ เพ่ือเป็นทางเลือกในการจัดการโรคในพืช 
ลดการใช้สารเคมี จากส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 

3. การศึกษาปริมาณเหล็กในแหล่งน้ า และการให้ความรู้
การจัดการคุณภาพแหล่งน้ า ด าเนินการโดย จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมใน
ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างดินและน้ าในภาคสนามและ
วิเคราะห์ปริมาณเหล็กในดิน ในน้ า และในตัวอย่างพืช
เกษตรในแปลง เพ่ือศึกษาการศึกษาการสะสมเหล็กจากดิน
สู่ผลผลิต ในระหว่างวันที่ 13 -15 มีนาคม 2564  

จากการศึกษาปริมาณเหล็กในตัวอย่าง พบว่า จากแปลง
ตัวอย่างของเกษตรกร จ านวน 2 แปลง พบปริมาณเหล็ก
ทั้งในตัวอย่างดิน ตัวอย่างน้ าบาดาล และตัวอย่างต้นกล้วย
ไข่ในแปลง และมีปริมาณสูง แต่เนื่องจากธาตุเหล็กถือเป็น
จุลธาตุ ซ่ึงคือธาตุอาหารที่พืชต้องการน้อย แต่จะขาดไม่ได้ 
จึงมีแนวทางที่ศึกษาในล าดับต่อไปที่อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ ดังนี้ 

1) ศึกษาข้อมูลความเหมาะสมของปริมาณเหล็กใน
วงจรชีวิตกล้วยไข่ และข้อดีข้อเสียของปริมาณเหล็กที่
สะสมในผลผลิต 

2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท าการเกษตร
ปลอดภัย และให้ความรู้แก่เกษตรกร 
ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร 

1. การส่งเสริมและให้ความรู้แก่ชุมชนในท้องถิ่นในการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาและผลกระทบจากสภาวะ

มากกว่าที่ก าหนดไว้ร้อยละ 128 
2. ภายหลังการก าหนดประเด็นปัญหา

หรือการพัฒนาพ้ืนที่/ชุมชนเป้าหมายโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนและได้ด าเนินการ
เพ่ือพัฒนา ได้แก่  

2.1 การใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือจัดหา
น้ าส าหรับการเกษตร คณะฯมีแนวทางการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกและ
เทคโนโลยีเพ่ือจัดหาน้ าส าหรับการเกษตร 
โดยนัดหมายผู้เช่ียวชาญด้านการใช้เคร่ืองสูบ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร และเจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานพลังงานจังหวัดก าแพงเพชร 
เพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มการใช้พลังงาน
ทางเลือกและเทคโนโลยีเพ่ือจัดหาน้ าส าหรับ
การเกษตรทดแทนการใช้น้ ามันในช่วงเดือน 
พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564  

2.2 ในการป้องกันเช้ือราและการดูแล
รักษากล้วยไข่จากเช้ือรา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด าเนินการโดยประสานขอ
ค าปรึกษาจากส านักงานเกษตร จ.
ก าแพงเพชร และให้ข้อมูลค าแนะน าแก่
เกษตรกรในการป้องกันเช้ือรา โดยการใช้ 
เช้ือราไตรโคเดอมา ที่มีเป็นศัตรูของเช้ือรา
อื่นที่เป็นสาเหตุของโรคพืช  ในกระบวนการ
ผลิต ตั้งแต่ระยะเร่ิมต้นการปลูกให้กับ
เกษตรกร  และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับ
การด าเนินการดังกล่าว 

3. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูร
ณาการจัดการเรียนการสอน มีจ านวน 2 
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แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดการขยะ 
พร้อมทั้งการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในช่วง
เดือน สิงหาคม 2564 

2. การให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ เพ่ือน าไปขายและ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัวเพ่ิมขึ้น 

3. การให้ความรู้ในการน านวัตกรรมเคร่ืองบดอัดขยะ
พลาสติกมาบดอัดพลาสติก เพ่ือลดพ้ืนที่การจัดเก็บและ
เป็นการเพ่ิมรายได้มากขึ้น 

จากการสอบถามชาวบ้านยังไม่ค่อยมีความรู้ในเร่ืองการ
คัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่มีหลายประเภท 
และสามารถน าไปแยกขายได้ จึงมีแนวทางการศึกษาใน
ล าดับต่อไปในปีงบประมาณหน้า ดังนี้ 

1) ศึกษาข้อมูลการมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของชุมชน จา
การน าเคร่ืองบดอัดขยะพลาสติกไปใช้ประโยชน์ 

2) การพัฒนาเคร่ืองย่อยขยะ 
โดยคณะฯ ด าเนินการมิติด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงสนใจใน

ประเด็นการสะสมของปริมาตรธาตุเหล็กในดินและในแหล่ง
น้ า ซ่ีงคณะฯ ได้ท าการศึกษาปริมาณเหล็กในแหล่งน้ า และ
การให้ความรู้การจัดการคุณภาพแหล่งน้ า และมีตัวแทน
กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไข่ต าบลสระแก้ว ร่วมโครงการ จ านวน 33 
ครัวเรือน และมีผู้อาสามอบตัวอย่างดินและน้ าในการศึกษา 
จ านวน 3 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ด าเนินการโดย 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมในปฏิบัติการเก็บตัวอย่างดินและน้ าใน
ภาคสนามและวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในดิน ในน้ า และใน
ตัวอย่างพืชเกษตรในแปลง เพ่ือศึกษาการศึกษาการสะสม
เหล็กจากดินสู่ผลผลิต ในระหว่างวันที่ 13 -15 มีนาคม 
2564  จากการศึกษาปริมาณเหล็กในตัวอย่าง พบว่า จาก
แปลงตัวอย่างของเกษตรกร จ านวน 3 แปลง พบปริมาณ
เหล็กทั้งในตัวอย่างดิน ตัวอย่างน้ าบาดาล และตัวอย่างต้น

รายวิชา ได้แก่ วิชาการจัดการลุ่มน้ า วิชาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
ชุมชนฐานราก จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.57 ของนักศึกษาทั้งหมด (525 คน)  

5. นักศึกษาจ านวน 25 คนมาจากตัวแทน
ของหลักสูตร ทั้ง 10 หลักสูตร คิดเป็น ร้อย
ละ 100 ของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานสร้างนวัตกรรม   

6. ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมี
รายได้สูงขึ้นและได้รับการพัฒนาในมิติที่
ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ทั้ง ต าบล
สระแก้วและต าบลปางมะค่า โดยได้รับการ
พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
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กล้วยไข่ในแปลง และมีปริมาณสูง แต่เนื่องจากธาตุเหล็ก
ถือเป็นจุลธาตุ ซึ่งคือธาตุอาหารที่พืชต้องการน้อย แต่จะ
ขาดไม่ได้ จึงมีแนวทางที่จะศึกษาข้อมูลความเหมาะสมของ
ปริมาณเหล็กในวงจรชีวิตกล้วยไข่ และข้อดีข้อเสียของ
ปริมาณเหล็กที่สะสมในผลผลิตในคร้ังถัดไป 

A71 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก 
โดยคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1. บ้านวุ้งกะสัง ต.โป่งน้ าร้อน อ.
คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพปัญหาของชุมชน ได้แก่ การขาด
แคลนน้ าส าหรับการเกษตร 

เหตุผลที่ท าโครงการนี้ เพ่ือพัฒนาการ
บริหารจัดการน้ าเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ลงพ้ืนที่สร้างความเข้าใจชี้แจงการด าเนินงาน
รับทราบปัญหาและวางแผนการจัดการน้ า บ้านวุ้งกะสัง 
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 คน กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชน) จ านวน 
20 คน และนักศึกษา 11 คน 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอด
นวัตกรรมสู่ชุมชนเป้าหมายและชุมชนขยายผล (นวัตกรรม
โรงเรือนอัตโนมัติ) บ้านวุ้งกะสัง วันที่ 20-21 มีนาคม 
2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 5 คน กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชน) จ านวน 20 คน 
และนักศึกษา 11 คน 

หน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ เครือข่ายดินน้ าป่า 
จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายฅนปลูกแผ่นดินถิ่นวชิร
ปราการ จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดก าแพงเพชร และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

3. พัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่าง คนในชุมชน 
อาจารย์และนักศึกษาที่น าไปช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
อย่างน้อย 3 นวัตกรรมได้แก่ นวัตกรรมการปลูกผักไฮโดร
โปนิกส์แบบไหลวนประหยัดน้ า วิจัยนวัตกรรมต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานรากผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง คนในชุมชน 
อาจารย์และนักศึกษา 2 ผลงาน ได้แก่ วิจัยระบบสูบน้ าใน
พ้ืนที่เศรษฐกิจพอเพียง และวิจัยนวัตกรรมตู้อบแห้งข้าว
เกรียบพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ 

4. น าองค์ความรู้ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

1. จ านวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ คือ  
จ านวน 20 ครัวเรือน 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับ
รายได้ครัวเรือนทั้ง 20 ครัวเรือน พ้นเกณฑ์
ความยากทุกครัวเรือนคิดเป็นร้อย 100  

3. ร้อยละรายได้ของครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 
1,200 บาทต่อคร้ัง ใน 6 สัปดาห์ (จากเดิม
ไม่มีรายได้ส่วนนี้) 

4. บูรณาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชน จ านวน 2 รายวิชา 

5. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
ชุมชนฐานราก 11 คน และได้รับการพัฒนา
ทักษะเป็นวิศวกรสังคม 

6. จ านวนกิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินการของวิศวกรสังคม 2 กิจกรรม 

7. ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมี
รายได้สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งมิติ
ด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม 

8. ได้นวัตกรรมชุดต้นแบบโดมปลูกผัก
ปลอดสารพิษ รดน้ าระบบอัตโนมัติใช้ไฟฟ้า
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ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากไปใช้ประโยชน์
ขยายผลสู่ชุมชนคณฑีพัฒนา และ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 55 จ.ตาก ซ่ึงใช้องค์ความรู้การสร้างนวัตกรรมการ
มีส่วนร่วมและเทคนิคการสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่โดยยึดความต้องการของชุมชนเป็นหลัก โดยมี
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ยกระดับรายได้ครัวเรือนร้อย
ละ 80 ของชุมชนบ้านวุ้งกะสัง รายละเอียดดังนี้ 

1) จัดการน้ าเพ่ือรดน้ าปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยให้
น้ าไหลวนกลับมาใช้ใหม่ด้วยปัญหาน้ าไม่เพียงพอต่อการ
เพาะปลูกช่วงฤดูแล้งชุมชนไม่มีน้ า ซ่ึงยังสามารถเพ่ิมรายได้
ให้กับชุมชนนอกเหนือจากการปลูกพืชเชิงเด่ียวก็คือมัน
ส าปะหลังโดยผักไฮโดรโปนิกส์สามารถสร้างรายได้ ต้นละ 
20 บาท ส าหรับชุดต้นแบบน้ าสามารถปลูกได้ 60 ต้น 
รายได้ประมาณ 1,200 บาทต่อคร้ัง ใน 6 สัปดาห์ ถือได้ว่า
เป็นรายได้ระยะสั้น หากมีการขยายโรงเรือนมากขึ้นคนใน
ชุมชนจะมีรายได้มากขึ้น และถ้าสนับสนุนการแปรรูปท า
เป็นอาหารเพ่ิมมูลค่าจะท าให้ชุมชนได้รายได้มากขึ้น 

2) ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านด้าน
พลังงานและการจัดการน้ าฝายชะลอน้ า และธนาคารน้ า 
ชุมชนบ้านวุ้งกะสัง ประมาณการการสร้างความย่ังยืนการ
ใช้น้ าทางการเกษตรจากเดิมรายได้ที่เกิดจากการปลูกมัน
ส าปะหลังชุมชนได้รายได้ต่อปีหลังจากหักค่าใช้จ่ายต้นทุน 
ประมาณ 50,000 – 70,000 บาท ต่อปี  

หากบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอกับการปลูกโกโก้ ถ้า
ประมาณปลูกโกโก้ 1 ไร่ จะใช้ต้นกล้าประมาณ 100 ต้น 
จะเก็บผลผลิตในปีที่ 4 จะให้ผลผลิตเต็มที่ จะได้ผลผลิต
เมล็ดโกโก้แห้งประมาณ 300-500 กิโลกรัม ราคาจ าหน่าย
เมล็ดโกโก้แห้ง ประมาณ 60-120 บาท ต่อกิโลกรัม ราคา
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเมล็ดโกโก้ เกษตรกรจะมีรายได้ขั้น
ต่ าเท่ากับ 3,000-6,000 บาท ต่อไร่ ต่อเดือน รายได้สูงสุด
ประมาณ 36,000-72,000 ต่อไร่ ต่อปี 

จากพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 1 ชุด 
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โครงการ* 

 2. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรป่าคา ต.โป่งน้ าร้อน อ.
คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

สภาพปัญหาของชุมชน ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ได้แก่ การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่า
ผลิตทางการเกษตร  

เหตุผลที่ท าโครงการนี้  
เพ่ือพัฒนาการส่งเสิรมรายได้ในระยะสั้น 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอด
นวัตกรรมสู่ชุมชนเป้าหมายและชุมชนขยายผล อบรมเชิง
ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดนวัตกรรมโรง
เพาะเห็ดอัตโนมัติ วันที่ 22 -23 มีนาคม 2564 ณ บ้านป่า
คา จากปัญหาการปลูกพืชที่ต้องใช้พ้ืนที่ผลตามมาคือ
ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ ผลิตที่ต้องใช้ระยะเวลา การเพาะ
เห็ดจึงเป็นอีกทางเลือกที่ท าให้คนในชุมชนได้รายได้และยัง
สามารถใช้ระบบอัจฉริยะที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ โรงเห็ดอัจฉริยะเพ่ิมรายได้ให้กับคนชุมชนบ้าน
ป่าคา ขนาด 1,000 ก้อน เก็บผลผลิตได้ต่อวัน เก็บได้
ประมาณ 7 – 8 กิโลกรัมๆ ละ 80 บาท รายได้  560 – 
640 บาท ต่อวัน (ไม่รวมต้นทุน) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน กลุ่มเป้าหมาย 
(ชุมชน) จ านวน 15 คน นักศึกษา 7 คน  หน่วยงานความ
ร่วมมือ ได้แก่ เครือข่ายคนปลูกแผ่นดินถิ่นวชิรปราการ 
จังหวัดก าแพงเพชร 

1. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับความรู้ และ
ร่วมพัฒนาแก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ จ านวน 20 ครัวเรือน 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ
ยกระดับรายได้ครัวเรือน ร้อยละ 80 

3. รายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 30 ซ่ึงเพ่ิม
จากชุมชนคณฑีพัฒนาและชุมชนวุ้งกะสัง
จากเดิมมีเพียงชุมชนป่าคา 

4. บูรณาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชน 7 หลักสูตร 

5. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับชุมชนฐานราก ร้อยละ 10 

6. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะเปน็วิศวกรสังคม ร้อยละ 10 

7. จ านวนกิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินการของวิศวกรสังคม 2 กิจกรรม 

8. ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษา/
วิศวกรสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นวัตกรรม ร้อยละ 10 

9. ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
มีรายได้สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งมิติ
ด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
พัฒนา 

 3. วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎี
ใหม่คณฑีพัฒนา ต.คณฑีพัฒนา อ.
เมือง จ.ก าแพงเพชร 

สภาพปัญหาของชุมชน ได้แก่ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นทุนด้านพลังงาน 

เหตุผลที่ท าโครงการนี้  
เพ่ือพัฒนาการลดต้นทุนด้านพลังงาน 
 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอด
นวัตกรรมสู่ชุมชนเป้าหมายและชุมชนขยายผล (นวัตกรรม
เคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์) วันที่ 24-25 มีนาคม 
2564 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่คณฑีพัฒนา 

2. วิสาหกิจชุมชนน าตู้อบแห้งไปใช้ตากแห้งผลิตภัณฑ์

1. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับความรู้ และ
ร่วมพัฒนาแก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ จ านวน 20 ครัวเรือน 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับ
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ข้าวเกรียบมันปู เพ่ือลดระยะเวลาในการตากเพ่ิมปริมาณ
การผลิตมากจากตากแห้ง 5 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลา 3 วัน
หากใช้ตู้อบแห้งจะใช้เพียงวันคร่ึงมองด้านอัตราการผลิตลด
เวลาลง 50% และเพ่ิมรายได้เป็นสองเท่าหากลูกค้าสั่งก็มี
ผลิตภัณฑ์ขาย 

3. ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดต้นทุนน้ ามัน
ซ่ึงโดยทั่วไปจะใช้น้ ามัน 3 ลิตรต่อการสูบน้ าเพ่ือใช้ท าการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ ต่อ 3 วัน ใช้น้ ามัน 78 บาท (ดีเชล
ธรรมดาลิตรละ 26 บาท) สรุปได้ว่า 1 วันใช้น้ ามัน 26 
บาท เดือนละ 780 บาท หากใช้เคร่ืองสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ค่าน้ ามัน เท่ากับ 0 บาท เป็นการลดต้นทุน
การผลิตให้กับเกษตรกร 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ  2 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชน) จ านวน 20 คน 
- นักศึกษา 11 คน 

หน่วยงานความร่วมมือ  
- เครือข่ายคนปลูกแผ่นดินถิ่นวชิรปราการ จังหวัด

ก าแพงเพชร 

รายได้ครัวเรือน ร้อยละ 10 
3. ร้อยละรายได้ของครัวเรือน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น คือ  
มีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 50 

4. บูรณาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชน 7 หลักสูตร 

5. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับชุมชนฐานราก ร้อยละ 20 

6. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะเป็นวิศวกรสังคม ร้อยละ 20 

7. จ านวนกิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินการของวิศวกรสังคม 3 กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้เทคนิคการลงชุมชน 
กิจกรรมลงพ้ืนที่เพ่ือทราบปัญหาชุมชน และ
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม 

8. ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษา/
วิศวกรสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นวัตกรรม ร้อยละ 100 

9. ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมี
รายได้สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งมิติ
ด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม 

A72 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก 
โดย มรภ.กพ. 
แม่สอด 

1. หมู่บ้านป่าคาเก่าต าบลคีรี
ราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 
 

จากการเก็บข้อมูลสามารถสรุปปัญหาใน
การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไดด้ังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ยังขาดความรู้ในการ
ผลิตอาหารไก่เพื่อลดต้นทุนเองท าให้มี
ค่าใช้จ่ายสูงเดือนละ 5,050 บาท 

2. กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ยังขาดความรู้ในการ
ดูแลอนุบาลลูกไก่หลังจากฟกัตัว 

3. กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ยังขาดความรู้ในการน า

1. อบรมการผลิตอาหารไก่เพื่อลดต้นทนุ เมื่อวันที่ 9 
มีนาคม 2564 จ านวน 50 คน อบรมเชงิปฏิบัติการการ
ผลิตอาหารไก่เพื่อลดต้นทุนชุมชนหมู่บา้นป่าคาเก่า   

2. อบรมการพัฒนาปุ๋ยหมกัไม่กลับกองของมูลสัตว์ 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 จ านวน 42 คน อบรมให้
ความรู้การท าปุ๋ยหมกัอย่างถูกวิธ ีโดยการน ามูลวัวที่มอียู่
มาท าปุ๋ยเพือ่สามารถไปใช้กบัพืชทางการเกษตรได้ ซ่ึง
เป็นการลดต้นทุนในการซ้ือปุ๋ยมาใช้ 

1. กลุ่มผู้เลีย้งไก่ได้รับความรู้ในการดูแล
ไก่ในแต่ละช่วงวัยจ านวน 22 ครัวเรือน ที่
สามารถน าไปประกอบอาชีพเล้ียงไก่ซ่ึง
กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ได้มีจ านวนไก่น าร่องในการ
เล้ียงจ านวน 35 ตวั 

2. ครัวเรือนที่มีเข้าร่วมและสามารถมี
การยกระดับรายได้มีจ านวน 5 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 22.73 
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โครงการ* 

มูลสัตว์มาใช้ประโยชน ์ 
 

3. อบรมให้ความรู้ในการดูแลอนุบาลลูกไก่พันธ์ุพ้ืนเมือง   
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 จ านวน 50 คน อบรมเชงิ
ปฏิบัติการดูแลไก่พันธ์ุพ้ืนเมืองชุมชนหมู่บ้านป่าคาเก่า ใร
เร่ืองของการให้อาหาร การสังเกตอาการของไก่แต่ระช่วง
อายุ รวมทั้งการให้วัคซีนกับไก่ในแต่ละระยะอย่างถูกต้อง
และถูกวิธีโดยมีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพบพระเป็นผู้ให้
ความรู้ 

3. กลุ่มผู้เลี้ยงไก่จ านวนทั้ง 22 
ครัวเรือนได้รับความรู้ในการผลิตอาหารไก่
เพื่อลดต้นทุนในการซ้ืออาหารได้จ านวน 
3,835 บาทต่อเดือน และความรู้ในการ
ผลิตปุ๋ยจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในการลดต้นทุน
ในการซ้ือปุ๋ยมาใช้ในการปลูกพืชผล
ทางการเกษตร โดยสามารถมปีุ๋ยที่ใช้
หมุนเวียนในกลุ่ม จ านวน 15 กระสอบ คิด
เป็น 3,000 บาท 

4. บูรณาการจ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ 
รายวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และ
รายวิชาฐานข้อมูล  

5. มีนักศึกษาที่เข้ารว่มบูรณาการ
จ านวนรายวิชาละ 6 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
100 ของรายวิชาที่เขา้ร่วม 

6. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะเป็นวิศวกรสังคม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

7. จ านวนกิจกรรมที่เกิดจากการ
ด าเนินการของวิศวกรสังคม 3 กิจกรรม 

8. ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษา/
วิศวกรสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นวัตกรรมอยา่งน้อยร้อยละ 80 

9. ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมี
รายได้สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการ
น าสิ่งที่เหลือทิ้งในชุมชนมาท าปุ๋ยที่สามารถ
น าไปใช้ในการเกษตรได้ 

 2. หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตรต าบล
คีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัด
ตาก 

 

จากการเก็บข้อมูลในปจัจุบันกลุ่มยังพบ
ปัญหาดังนี้ 

1. บรรจุภัณฑ์ที่มีไม่เหมาะสมกับการ
ขนส่งของผลอะโวคาโด ้

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากอะโวคาโด้ ได้
ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาแบบ
แม่พิมพ์สบู่ อโวคาโด้ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มและ
ถ่ายทอดการให้ความรู้ในการท าพัฒนาแบบแม่พิมพ์สบู่อ

1. กลุ่มผู้ปลูกอะโวคาโดแ้ปลงใหญ่ 
หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ได้รับความรู้ใน
การน าอะโวคาโด้มาผลิตผลิตภัณฑ์ใหมท่ า
ให้มีอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ได้

โครงการ
พัฒนา  
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2. ผลิตภัณฑ์โลชั่นและสบู่ยังขาดความ
สวยงามและทันสมยั 

3. ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากอะ
โวคาโด ้

4. ต้องการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้
ปลูกอะโวคาโด้แปลงใหญ่ในการแปรรูป
ผลผลิตอะโวคาโด ้

โวคาโด้และสบู่อโวคาโด้ ในวันที่ 8 เมษายน 2564  
กลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวน 47 คน กลุ่มผู้ปลูกอะโวคาโด้
แปลงใหญ่ หมู่บ้านร่มเกลา้สหมิตร มีผลติภัณฑ์ต้นแบบ
เพื่อจ าหนา่ยตลาดและเรียนรู้ในชุมชนจ านวน 20 ก้อน 

2. การพัฒนาบรรจภุัณฑ์อะโวคาโด้เพื่อการขนส่ง ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ในพื้นที่
หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร  โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทน
ของกลุ่มจ านวน 15 คน เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์อะโวคาโด้
ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในชุมชน และสร้าง
ความเป็นเอกลักษณ์ใหก้ับกลุ่มชุมชน กลุ่มผู้ปลูกอะโวคา
โด้แปลงใหญ่ ได้บรรจุภัณฑ์อะโวคาโด้เพื่อการขนส่งที่
เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม จ านวน 1 แบบซ่ึงในการสร้าง
บรรจุภัณฑ์นี้จะเน้นความเรียบง่ายและสามารถใช้งานได้
จริง 

3. การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ปลกูอะโวคาโดแ้ปลง
ใหญ่ในพื้นที่หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตรต าบลคีรีราษฎร์ 
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมใน
วันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็น
ชาวบ้านในพื้นที่จ านวน 40 คน ในการให้ความรู้ในการ
จัดท าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซ่ึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน
ครวัเรือนในการจัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์ในสถานการ์
ปัจจุบัน 

เพิ่มขึ้นจ านวน 48 ครัวเรือน 
2. กลุ่มผู้ปลูกอะโวคาโดแ้ปลงใหญ่ 

หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร สามารถลด
รายจ่ายในการซ้ือเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือ
ได้ 500-1000  บาทต่อครัวเรือน 

3. จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วมบูรณาการ
จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาระบบ
บรรจุภัณฑ์รายวิชาเทคโนโลยกีารเก็บ
รักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง 

4. จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วมบูรณาการ
จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาระบบ
บรรจุภัณฑ์รายวิชาเทคโนโลยกีารเก็บ
รักษาสินค้าและสินค้าคงคลังมีนักศึกษา
ร่วมบูรณาการจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100  และรายวิชาเทคโนโลยกีารเกบ็
รักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง มีนักศึกษา
ร่วมบูรณาการจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10 

5. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะเป็นวิศวกรสังคม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

6. จ านวนกิจกรรมที่เกิดจากการดาเนิน
การของวิศวกรสังคมไม่น้อยกว่า 2 
กิจกรรม 

7. ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษา/
วิศวกรสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นวัตกรรมอยา่งน้อยร้อยละ 80 

8. ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
มีการลดค่าใช้จ่ายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นในการใช้ผลิตภัณฑ์สามารถป้องกันโรค
ระบาดโควิด 19 
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A73 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก 
โดยคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
ประเด็นสุขภาพ
ชุมชน/อสม. 

 

จังหวัดก าแพงเพชร และตาก ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 
2553 โดยการคาดการณ์ประชากรของ
ประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2553-2583 
สัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  
ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรทรัพยากร ของ
ประเทศ ทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคมในภาพรวม โดยสัดส่วนประชากร
สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นย่อมหมายถึงความ
รับผิดชอบของรัฐ ชุมชน และครอบครัวใน
การท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งการดูแล
สุขภาพ การจัดสวัสดิการและบริการ การ
จัดหาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้มีความแข็งแรง ป้องกันโรคเร้ือรัง
และยืดระยะเวลาการเข้าสู่ภาวะทุพพลภาพ
ให้ช้าที่สุด ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รายงาน
สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ในปี 
2563 มีจ านวน 12 ล้านคน คิดเป็น 18 
เปอร์เซ็นต์ และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะ
เพ่ิมเป็น 20.42 ล้านคน คิดเป็น 31.28 
เปอร์เซ็นต์ และคาดการณ์โครงสร้างอายุของ
ประชากรแต่ละภูมิภาคในปี 2583 
ภาคเหนือจะมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมาก
ที่สุด   

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด- 19 ในป ี2563 และต่อเนื่องถึงปัจจบุัน  
คนไทยล้วนได้รับผลกระทบจากโรคโควดิ-19 
มากน้อยแตกต่างกันไป  บุคคลที่ท างานอยู่
ในสถานที่เส่ียงต่อการติดเช้ือต้องหยุดงาน  
สูญเสียงานหรือรายได้ ส านกังานพัฒนาการ

1. การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ จัดขึ้นวันที่ 9 เม.ย. - 30 
มิ.ย. 64 (กิจกรรมที่ 3) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลปากคลองลาน อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 1 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จังหวัดก าแพงเพชรและตาก จ านวน 100 คน หน่วยงาน
ความร่วมมือ ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ก าแพงเพชรและตาก 

กิจกรรมที่ด าเนินการภายใต้โครงการนี้ 
- กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม : เป็นการสร้าง

และพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 
- กิจกรรมที่ 2 อบรมก่อนออกปฏิบัติงาน : 

ประสานงานเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรกับ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดก าแพงเพชรและตากรวมทั้งลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ชี้แจ้งในพ้ืนที่แก่กลุ่มเป้าหมาย 

- กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการปฏิบัติงาน : ด าเนินการ
อบรมโดยแบ่งการอบรมเป็นภาคทฤษฎี, ภาคฝึกทักษะ
ปฏิบัติ และ การลงเก็บประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ 

- กิจกรรมที่ 4 ติดตาม ประเมินผล  และสรุปผลงาน 
เสร็จสิ้นภายใน 31 สิงหาคม 64 

 
 

1. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น 1 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 

2. จ านวนภาคีเครือข่ายจากกิจกรรม 
ได้แก่ ส านักงาน สาธารณสุขจังหวัด
ก าแพงเพชรและตาก  

3. จ านวนอาสาสมัคร มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัด
ก าแพงเพชรเข้าร่วม จ านวน 91 คน 

4. จ านวนผู้สอบผ่านในหลักสูตร จ านวน 
31 คน  ภาคฝึกทักษะปฏิบัติมีผู้สอบผ่านการ
อบรม จ านวน 12 คน และ ภาคเก็บ
ประสบการณ์จริงในพ้ืนที่มีผู้สอบผ่านการ
อบรม จ านวน 12 คน 

5. ชุมชนมีอาสาสมัครในการเฝ้าระวังเร่ือง
สุขภาพ การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ 

6. ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในในการดูแล
สุขภาพ ลดค่าใช้จ่ายในเร่ืองสุขภาพ  
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เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติออกรายงาน
ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2563 ระบุ
อัตราการวา่งงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.03 มี
ผู้ว่างงานเกือบ 4 แสนคน และคาดว่าในปี 
2563  มีแรงงานที่เสี่ยงถูกเลิกจ้าง 8.4 ล้าน
คน ขณะที่เด็กจบใหม่ที่จะเขา้สู่
ตลาดแรงงาน 5.2 แสนคนอาจไม่มีงานท า 
และจากรายงานธนาคารโลกพบว่าการะบาด
ของโรคโควิด-19 ฉุดเศรษฐกิจไทย 
โดยเฉพาะในไตรมาสที่สองของปี 2563 โดย
มีคนตกงานกระจายไปทั่ว และกระทบต่อ
ครัวเรือนชนชั้นกลาง และครัวเรือนที่ยากจน 
มีอเสนอแนะให้พยายามเชื่อมโยงการใหเ้งิน
อุดหนุนไปกับการฝึกอบรม การให้ค าแนะน า 
และความสนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่จะชว่ยสร้าง
โอกาสในการหารายได้   ประกอบกบัรัฐบาล
มีนโยบายด าเนินมาตรการจูงใจเพื่อสร้าง
บุคลากรดูแลผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้เกิด
การจ้างงานในอาชพีผู้ดูแลผู้สูงอายุที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศใน
ปัจจุบัน  และจะเป็นอาชพีที่เป็นที่ต้องการ
จ านวนมากขึ้นในอนาคตการช่วยเหลือให้
ประชาชนมีความรู้ มีความสามารถและ
ทักษะในการประกอบอาชีพตา่งๆ จึงเปน็
เร่ืองจ าเป็นและส าคัญยิ่งในภาวะเศรษฐกิจ
เช่นนี้  การมีความรู้และทักษะการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้ปว่ยติดเตียงสามารถใช้
ประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยยัง
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนของตนได้ เป็น
การช่วยยกระดับคุณภาพชวีิตของชุมชนและ
ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้   
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  พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
1. ไร่ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชร 
กลุ่มเป้าหมาย 
1. กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชน

ทั่วไป ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร 

 

ขาดองค์ความรู้ในเร่ืองเนื้อสัตว์และการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยทางศูนย์ฯ ได้
ประสานงานกับอบต. ท่าขุนรามและ
วิทยากรในการอบรมเร่ือง เนื้อสัตว์และการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์  

 
 
 

ทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมเร่ือง เนื้อสัตว์และ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ อาคาร
เรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เวลา 08.30-16.30 น. โดยผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลท่าขุนราม อ.เมือง      
จ.ก าแพงเพชร จ านวน 30 คน  

 
 
 
 
 
 
ฐานการเรียนรู้จ านวน 6 ฐานประกอบด้วย 1. ฐานการ

ปลูกพืชปลอดสารพิษ/พืชปลอดภัย/ พืชผสมผสาน 2. ฐาน
การเลี้ยงไส้เดือน 3. ฐานการผลิตสาร อินทรีย์บ ารุงพืช  
(ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยน้ าหมัก, สารไล่แมลง) 4. ฐานการ
เพาะเห็ด 5. ฐานการท าถ่านอัดแท่ง และ 6. ฐานการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ 

1. มีเยาวชน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน
การเกษตร 30 คน 

2. จ านวนฐานการเรียนรู้ในศูนย์การ
เรียนรู้  6 ฐาน 

3. จ านวนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5 

4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  
ร้อยละ 85 

5. ความรู้ความเข้าใจต่อเร่ืองที่ฝึกอบรม
ร้อยละ 85  

 

 

A75 ศูนย์พัฒนาและ
ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน (ส านัก
บริการวิชาการฯ) 

1. ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานใช้
คอมพิวเตอร์ (น าเสนอผลงาน) 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 11 คน 

 
2. ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายใน
อาคารระดับ 1 นักศึกษาโปรแกรมวิ
ขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและ
บุคคลภายนอก จ านวน 19 คน 

 

1. นักศึกษาที่สามารถเข้ารับการสอบได้
ต้องมีวิชาการเรียนในสาขาที่เก่ียวข้อง 
จ านวน 60 ชั่วโมง หรือมีการอบรมในสาขาที่
เก่ียวข้อง จ านวนผู้สมัครส่วนใหณ่จึงเป็น
นักศึกษา ปี 2-3   

2. บุคคลภายนอกไม่ทราบข่าวสารในการ
สอบ 

1. นักศึกษาที่สามารถเข้ารับการสอบได้
ต้องมีวิชาการเรียนในสาขาที่เก่ียวข้อง 
จ านวน 60 ชั่วโมง หรือมีการอบรมในสาขาที่
เก่ียวข้อง จ านวนผู้สมัครส่วนใหณ่จึงเป็น
นักศึกษา ปี 2-3   

 

1. จัดกิจกรรมอบรม“เตรียมความพร้อมในการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ 
(การน าเสนอผลงาน) ระดับ 1 ในวันที่ 25 พ.ย. 63 มีผู้เช้า
สอบคอมพิวเตอร์ 11 คน ผ่าน 6 คน 

2. จัดกิจกรรมอบรมเชิง “เตรียมความพร้อมในการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
ระดับ 1 ในวันที่ 15 ก.พ. 64 มีผู้เข้ารับการอบรม 19 คน 

 
 
 
 
 
 

1. มีผู้เข้ารับการอบรมมาตรฐานฝีมือ
แรงงานจ านวน จ านวนผู้ทดสอบในสาขา
อาชีพที่กรมฯ ก าหนด 51 คน จากเป้าหมาย 
50 คน 

2. จ านวนผู้ได้รับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
จ านวน 19 คน จากเป้าหมาย 30 คน 

3. รายได้ที่ทางศูนย์ฯได้รับ  จ านวน 
12,750 บาท 

4. ความพึงพอใจผู้เข้าอบรม 4.52 
5. ผู้ผ่านการทดสอบและได้ใบรับรอง

มาตรฐานฝีมือแรงงานสามารถสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 

โครงการ
อบรม 
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3. จ านวนผู้เข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่าง
ไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 
บุคคลภายนอก จ านวน 6 คน 

1. นักศึกษาในสาขาที่เก่ียวข้องไม่สามารถ
เข้ารับการสอบได้ เนื่องจากการเรียน
ออนไลน์ไม่สะดวกในการเข้ารับฝึกอบรม
และการฝึกซ้อมก่อนการสอบจริง 

2. ส านักงานฝีมือแรงงานจังหวัดส่ง
รายชื่อบุคคลภายนอก 6 คนลงชื่อสอบไว้ 
ซ่ึงลงทะเบียนไม่ทันจากการสอบคร้ังก่อน 

3. จัดสอบมาตรฐานไฟฟ้า 19 คน นักศึกษา 17 คน คน
นอก 2 คน  สอบผ่านมีนักศึกษา 6 คน คนนอก 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.84 

4. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานช่างไฟฟ้า 
วันที่ 12-13 และ 19 มิ.ย. 64 จ านวน 15 คน  

5. จัดกิจกรรมอบรมเชิง “เตรียมความพร้อมในการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
ระดับ 1 ในวันที่ 31 ก.ค. 64 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
จ านวน 6 คน 

6. จัดกิจกรรม“การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 

ในวันที่ 1 ส.ค. 64 เวลา 09.00 – 12.00 น. จ านวน 6 
คน ผ่าน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 
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A76 ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ 
(มรภ.กพ. แม่
สอด) 
 

 

1. ก าลังคนด้านโลจิสติกส์ในเขต
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะ
จังหวัดตาก 

1. การยกระดับก าลังคนด้านโลจิสติกส์ 
เพ่ือตอบสนองให้อุตสาหกรรมตามความ
ต้องการให้กับท้องถิ่นและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจได้อย่างย่ังยืน 

2. ศูนย์กลางในการให้ค าปรึกษา/
วิชาการ/วิจัย/การพัฒนาก าลังคนด้านโลจิ
สติกส์ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง 

1. อบรมนักบริหารขนส่งสินค้าทางถนนระดับ 1 จ านวน 
45 คน ด าเนินการจัดวันที่ 25 มี.ค. 64 ณ ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด โดยบูรณาการร่วมกับ ส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก ร่วมกับ โปรแกรมการ
จัดการโลจิสติกส์ (มรภ.กพ.แม่สอด) 

2. ทดสอบนักบริหารขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 
จ านวน 40 คน ด าเนินการจัดวันที่ 26 มี.ค. 64 ณ ศูนย์
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร แม่สอด โดยบูรณาการร่วมกับ ส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก ร่วมกับ โปรแกรมการ
จัดการโลจิสติกส์ (มรภ.กพ.แม่สอด) 

2. สาขาเทคนิคการวางแผนและบริหารงานขนส่งสินค้า
ทางถนน จ านวน 43 คน ด าเนินการจัดวันที่ 26-30 พย. 
64 จ านวน 36 ชั่วโมง ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
โดยบูรณาการร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 
(เชียงแสน) ร่วมกับ โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ 
(มรภ.กพ.แม่สอด) 

3. สาขาเทคนิคการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel จ านวน 45 คน ด าเนินการจัดวันที่ 28-
31 มี.ค. 64 จ านวน 30 ชั่วโมง ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่
สอด โดยบูรณาการร่วมกับ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดตาก ร่วมกับ โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ 
(มรภ.กพ.แม่สอด) 

4. หลักสูตรการยกระดับมาตรฐานฝีมือ “สาขาพนักงาน
ขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน ระดับ 1” จ านวน 70 
คน ด าเนินการจัดวันที่ 21-22, 28-29 ส.ค. 64 จ านวน 30 
ชั่วโมง ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด โดยบูรณาการ

1. ผลิตก าลังคนด้านโลจิสติกส์ เพ่ือ
ตอบสนองเขตพ้ืนที่จังหวัดตากและ
ภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งหมด 9 กิจกรรม 
จ านวน 255 คน 

2. ผู้ประกอบการได้ก าลังแรงงานที่มี
ทักษะผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน 5 
หลกัสูตร  

3. ประเทศมีก าลังพลด้านโลจิสติกส์ที่มี
ศักยภาพ 

4. ผู้ผ่านการทดสอบและได้ใบรับรอง
มาตรฐานฝีมือแรงงานสามารถสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 

 

โครงการ
พัฒนา 
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ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก ร่วมกับ 
โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ (มรภ.กพ.แม่สอด) 

5. พัฒนาศัยภาพบุคลากรสายวิชาการ 6 โครงการ The 
Cooperation of SMEs and Labour in Logistics and 
Border Trade in Cambodia Laos Myanmar 
Thailand Vietnam  and China Under the Plan to 
Develop an Integrated Transportation and 
Logistics ภายใต้ Lancang-Mekong Cooperation 
Special Fund จ านวนอาจารย์ 5 คน ด าเนินการจัดวันที่ 
1 ม.ค. 64 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด โดยบูรณาการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ร่วมกับโปรแกรมการ
จัดการโลจิสติกส์ (มรภ.กพ.แม่สอด) เพ่ือสร้างผลงานวิจัย
ระหว่างเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

1) มาตรฐานแรงงานศักยภาพและความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะ แรงงานด้านโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน/การค้าผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเมียนมา  

2) ศักยภาพและความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน/การค้าผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเมียนม่า 

3) โอกาสทางการค้า-โลจิสติกส์บนเส้นทางไทย-
เมียนมา-จีน 

6. โครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเช่ือกองทุน
พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (ที่ปรึกษา) จ านวน
อาจารย์ 3 คน ด าเนินการจัดวันที่ 1 ส.ค.-30 ก.ย.64 ณ 
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด โดยบูรณาการร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, 
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9 สถานประกอบการ ร่วมกับโปรแกรมการจัดการโลจิ
สติกส์ (มรภ.กพ.และ มรภ.กพ.แม่สอด) 

7. อบรม “อุตสาหกรรมโลจิสติกส์แม่สอด ระดับ ปวช.” 
จ านวนนักเรียนปวช.  30 คน ด าเนินการจัดวันที่ 3 ก.ย. 
64 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด โดยบูรณาการ
ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมกับ โปรแกรมการ
จัดการโลจิสติกส์ (มรภ มรภ.กพ.แม่สอด) 

8. ผู้จัดการศูนย์ด้านคลังความรู้ LKC : Logistics 
Knowledge Center เป็นศูนย์รวมของนักวิชาการและนัก
วิชาชีพที่ท างานเก่ียวข้องกับงานโลจิสติกส์ การผลิตและโซ่
อุปทานในประเทศไทย จ านวนอาจารย์  5 คน ด าเนินการ
ตั้งแต่ 8 ส.ค.64 - 8 ส.ค. 68 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่
สอด โดยบูรณาการร่วมกับ สมาคมไทยโลจิสติกส์ และการ
ผลิต ร่วมกับ โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ (มรภ 
มรภ.กพ.แม่สอด) 

A77 บูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์เพ่ือ
พัฒนาชุมชน
ต้นแบบ (ส านัก
บริการวิชาการฯ) 

1. ชุมชนต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร 

1. ต้องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 

2. ชุมชน ม. 2 มีพ้ืนที่สาธารณะที่ต้องการ
ส่งเสริมให้ชุมชนน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผลิตภัณฑ์ผ้าในช่วงสถานการณ์ 
Covid-19 ไม่สามารถออกงานเทศกาลต่างๆ 
ได ้ในชุมชนยังไม่  ร่วมทั้งศูนย์การเรียนรู้ยัง
ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เนื่องจากความ
รู้อยู่ในตัวบุคคล ยังไม่ถ่ายทอดออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
กิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนิคมทุ่ง
โพธ์ิทะเล ให้กับนักศึกษา จ านวน 30 คน ในวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564  ณ  หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ต.นิคมทุ่ง
โพธ์ิทะเล อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาเร่ืองเล่าผ้าทอบ้านใหม่ศรีอุบล ใน

ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. มีครัวเรือนที่เข้ามาให้ความรู้และร่วม
พัฒนาแก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ครัวเรือน จ านวน 53 คน        

2. ทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการทุก
ครัวเรือนพ้นเกณฑ์ความยากจน  

3. กลุ่มทอผ้าหมู่ 8 มีรายได้เฉลี่ย 12,000 
บาทต่อเดือน (ซ่ึงรายได้ลดลงเนื่องจาก
สถานการณ์โควิคที่ไม่สามารถขายตามงาน
แสดงสินค้าได้) สถานการณ์ปกติสามารถขาย
ได้เดือนละ 32,000 บาทถ้วน  

4. ชุมชนสามารถลดรายจ่ายได้ 500-
1,500 ต่อครัวเรือนต่อเดือนตามที่ได้เข้าไป
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน 

5. มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอน

โครงการ
พัฒนา 
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ก าแพงเพชร และศูนย์ทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 8 
ต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร 

 
 
 
 

 
 
 
3. พัฒนาศูนย์ฯ แหล่งเรียนรู้ และจัดนิทรรศการก่ึงมี

ชีวิต ให้กับชุมชนบ้านใหม่ศรีอุบล ณ หมู่ 8 บ้านใหม่ศรี
อุบล ต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 

 

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนในรายวิชาศาสตร์
พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยเข้าไป
ช่วยท าแผ่นพับองค์ความรู้แต่ละฐาน
ประชาสัมพันธ์ 

6. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน
ฐานรากต่อจ านวน 30 คน 

7. ผลลัพธ์ในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 
7.1) มิติด้านเศรษฐกิจชุมชนมีอาหาร

บริโภคตลอดทั้งปี 
7.2) มิติสังคมชุมชนเกิดความรักความ

สามัคคีมีการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และขยาย
ผลไปสู่พ้ืนที่อื่น 

7.3) สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมมี
การสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่
ตลอดไป เช่น การทอผ้า 

 2. ชุมชนหมู่บ้านพุสะแก ต าบล
วังหิน อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

1. ชุมชน ม. 11 ต.วังหิน อ.เมือง มีการจด
ทะเบียนตั้งกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม
จักสานไม้ไผ่บ้านพุสะแก” แต่สมาชิกยังขาด
ระบบการบริหารกลุ่มจัดการกลุ่มในเร่ือง  
สต๊อกสินค้า การวางระบบการบริหารจัดการ
การเงินและบัญชี และสมาชิกต้องการให้มี
วัตถุดิบไว้ส าหรับผลิตสินค้าไว้ในกลุ่ม 

2. ม. 5 และ ม. 10 ต.วังหิน อ.เมือง การ
บริหารขยะ และน าขยะมาท าปุ๋ยแล้วในไปใช้
ในการปลูกผัก แต่ส่วนใหญ่ต้องการความรู้
ในการแยกขยะอย่างถูกวิธี และขยายผลการ

1. ประชุมวางแผนการท างานร่วมกับ อบต.วังหิน และ
ชุมชน ในการขยายพ้ืนที่ในการพัฒนา ในวันที่ 22 มีนาคม 
2564 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 

 
 
 
 
 
2. ลงพ้ืนที่วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกหม่อน 

ให้กับชุมชนบ้านประจ ารักษ์  ในวันที่ 25 มีนาคม 2564  
ณ หมู่ 10 บ้านประจ ารักษ์ ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 

1. มีครัวเรือนที่เข้ามาให้ความรู้และร่วม
พัฒนาแก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ครัวเรือน จ านวน  30 คน        

2. ทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการทุก
ครัวเรือนพ้นเกณฑ์ความยากจน  

3. กลุ่มปลูกผักมีรายได้จากการขายผัก
ก่อนเข้าร่วมโครงการ 9,500 บาทต่อเดือน 
เมื่อท าโรงเรือนเพ่ิมขึ้นคาดว่ารายได้จะ
เพ่ิมขึ้น เดือนละ 12,000 บาท 

4. ผลกระทบในด้านต่างๆ  
4.1) มิติด้านเศรษฐกิจชุมชนมีผัก

โครงการ
พัฒนา 
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น้ าขยะเปียกไปจัดท าปุ๋ยให้เพ่ิมมากขึ้น 
3. กลุ่มผู้ปลูกผักปันสุข มีการรวมตัวกัน

ปลูกผักสวนครัวเพ่ือจ าหน่าย มีมัลเบอร์ร่ี
เป็นจ านวนมาก แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง และ
บางช่วงมีแมลงมากัดกินท าความเสียหาย
ให้กับกลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
3. ลงพ้ืนที่เพ่ือวางแผนการพัฒนาชุมชน หมู่ 5 บ้านวัง

หิน และ หมู่ 10 บ้านประจ ารักษ์ ในวันที่  1 เมษายน 
2564 ณ หมู่ 5 บ้านวังหิน และ หมู่ 10 บ้านประจ ารักษ์  
ต าบลวังหิน  อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพการปลูกพืช

หมุนเวียนของเกษตรกร ณ หมู่ที่ 10 ต าบลวังหิน อ าเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564  

  
 
 
 
 

 

ปลอดภัยบริโภคตลอดทั้งปี และมีรายได้
เพ่ิมขึ้นจากอาชีพเสริม 

4.2) มิติสังคมชุมชนเกิดความรักความ
สามัคคีมีการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเกิด
การบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ 

4.3) มิตสิิ่งแวดล้อมด าเนินกิจกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการปลูกผักแบบ
อินทรีย์ 
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A78 การพัฒนาร้านค้า
ประชารัฐกองทุน
หมู่บ้าน บ้านทุ่ง
สวน (คณะ
วิทยาการจัดการ) 

1. หมู่ 7 บ้านทุ่งสวน ต าบลนคร
ชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  

ร้านค้าสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนได้จัดท า
โครงการภายใต้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
โครงการประชารัฐเพ่ือสนับสนุน ทุนให้กับ
ชุมชนขับเพ่ือขับเคลื่อนและร่วมกันบริหาร
จัดการทุนหมุนเวียนลักษณะการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ สร้างสวัสดิการให้กับชุมชน  
และที่ส าคัญคือปลูกฝังให้มีความสุจริต ความ
เสียสละ การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงาน  

จากการศึกษาสภาพปัญหาการบริหาร
จัดการร้านค้าสวัสดิการชุมชน พบว่า เป็น
ร้านสวัสดิการชุมชนที่ก าลังมีวางแผนที่จะ
ด าเนินการ ซ่ึงร้านค้าสวัสดิการชุมชนแต่ละ
พ้ืนที่จะมีกระบวนการด าเนินงานและ
ผลลัพธ์ที่ต่างกัน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะประสบ
ปัญหาในเร่ืองของวางแผนการบริหารจัดการ
ภายในกลุ่ม การจัดหาเงินทุน การสรร
เงินทุนรวมถึงเอกสารทางบัญชี ที่มีจ านวน
มาก การจ าแนกจัดหมวดหมู่   รวมไปถึง
ขาดการจัดท าเอกสารทางการเงินและบัญชีที่
เป็นดี อีกทั้งยังขาดคู่มือส าหรับการน าไปใช้
ประโยชน์อนาคต ดังนั้นจึงได้มีการจัดอบรม
วางแผนการบริหารจัดการ การวางระบบ
การเงินและสร้างรูปแบบทางการบัญชี 
พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานส าหรับในอนาคต
ต่อไปปัญหาการบริหารจัดการและระบบ
เอกสารทางการเงินและบัญชีส าหรับร้านค้า
ประชารัฐ : กองทุนหมู่บ้านทุ่งสวน 

1. กิจกรรมการจัดประชุมวางแผน กระบวนการ การ
บริหารจัดการส าหรับร้านค้าประชารัฐ: กองทุน หมู่บ้าน
บ้านทุ่งสวนกับสมาชิกชุมชน วันที่ 4 ธันวาคม 2563  ณ 
ศาลาประชาคม ร้านค้าประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านบ้านทุ่ง
สวน ผู้เข้าร่วมจ านวน 35 คน   

ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน และนักศึกษา 2 คน  
หน่วยงานความร่วมมือชุมชน บ้านทุ่งสวน หมู่ 7  
2. กิจกรรมการสร้างรูปแบบเอกสารทางเงินและบัญชี

ส าหรับร้านค้าประชารัฐ: กองทุนหมู่บ้านบ้านทุ่งสวน วันที่ 
21 ธันวาคม 2563 และวันที่ 13 มกราคม 2564   

สถานที่ศาลาประชาคม ร้านค้าประชารัฐ กองทุน
หมู่บ้าน บ้านทุ่งสวน ผู้เข้าร่วม จ านวน 33 คน   

ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน  
หน่วยงานความร่วมมือ ชุมชนบ้านทุ่งสวน หมู่ 7   
3. กิจกรรมการสร้างคู่มือบริหารจัดการและเอกสารทาง

เงินและบัญชีส าหรับร้านค้าประชารัฐ: กองทุนหมู่บ้านบ้าน
ทุ่งสวน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ ศาลาประชาคม ร้านค้าประชา
รัฐกองทุนหมู่บ้าน บ้านทุ่งสวน ผู้เข้าร่วม จ านวน 33 คน   

ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน  
หน่วยงานความร่วมมือ  ชุมชนบ้านทุ่งสวน หมู่ 7 และ 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดก าแพงเพชร    
4. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการใช้คู่มือ  

ระบบเอกสารทางการเงินและบัญชี การใช้ โปรแกรมการ
ขายส าเร็จรูปส าหรับร้านค้าประชารัฐ วันที่ 13 มีนาคม 
2564 สถานที่ ศาลาประชาคม ร้านค้า ประชารัฐ กองทุน
หมู่บ้าน บ้านทุ่งสวน ผู้เข้าร่วม จ านวน 32 คน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน   

หน่วยงานความร่วมมือ  ชุมชนบ้านทุ่งสวน หมู่ 7  และ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

5. กิจกรรมการติดตามและประเมินผล วันที่ 20 มีนาคม 

1. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วม จ านวน 35 
คน 

2. ประชาชนผู้เข้าร่วมมีทักษะและน า
ความรู้ในการบริหารจัดการร้านค้าประชารัฐ
ไปใช้เพ่ิมขึ้นจ านวน 26 คน คิดเป้นร้อยละ 
75 

3. จัดคู่มือการบริหารจัดการส าหรับ
ร้านค้าประชารัฐ:กองทุนหมู่บ้านทุ่งสวน 
จ านวน 1 เล่ม 

4. คู่มือการเงินและบัญชีส าหรับร้านค้า
ประชารัฐ:กองทุนหมู่บ้านทุ่งสวน จ านวน 1 
เล่ม 

5. โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการขาย
สินค้า ร้านค้าประชารัฐ:กองทุนหมู่บ้านทุ่ง
สวน จ านวน 1 โปรแกรม 

6. ชุมชนร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน 
บ้านทุ่งสวนมีการบริหารงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

7. ชุมชนร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน 
บ้านทุ่งสวนมีการบริหารจัดการกลุ่มที่
เข้มแข็ง 

8. ชุมชนร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน 
บ้านทุ่งสวนมีความรักความสามัคคี เกิดการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

โครงการ
พัฒนา 
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2564  สถานที่ ศาลาประชาคม ร้านค้า ประชารัฐกองทุน
หมู่บ้าน บ้านทุ่งสวน  ผู้เข้าร่วม จ านวน 17 คน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน นักศึกษา จ านวน 4 คน 
หน่วยงานความร่วมมือ ชุมชนบ้านทุ่งสวน หมู่ 7 

A79 บริการวิชาการ
องค์ความรู้จาก
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
(บัณฑิตวิทยาลัย) 

1. ชุมชนทีจะข่อ หมู่ที่ 2 ต าบล
สักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 21 ครัวเรือน 

ชุมชนทีจะข่อ หมู่ที่ 2 ต าบลสักงาม 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เป็น
ชุมชนชาติพันธ์กลุ่มปกาเกอะญอ  มีปัญหา
ด้านขาดแคนที่ท ากิน  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือนน้อย/  กลุ่มผู้สูงอายุ สตรี และ
เด็กไม่มีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ /โดย
ชุมชนมีความต้องการพัฒนาอาชีพเสริม โดย
ใช้ทนุทางวัฒนธรรม และทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แปรรูป 
บรรจุภัณฑ์ และการตลาด เพ่ือสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในชุมชน และลดความเลื่อม
ล้ าสร้างความเท่าเทียมทางด้านสังคม 

 

1. เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ของชุมชน
เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
 

 
  2. เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือน และ

บัญชีการเงินของกลุ่มอาชีพ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 
 

 
3. เสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาด 

แลกาออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมืองให้กับชุมชน วันที่  
17 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ กลุ่มอาชีพ คือ 
กลุ่มสตรีทอผ้าทีจะข่อ 

2. กลุ่มมีระบบการบริหารจัดการด้าน
การเงินบัญชีที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 

3. กลุ่มมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
4. ชุมชนมีการสืบสานวัฒนธรรมส่งต่อ

ลูกหลาน 
5. ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเกิดความรัก

สามัคคี 
 
 

โครงการ
พัฒนา 
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A80 ศูนย์เผยแพร่
นวัตกรรมภูมิ
สารสนเทศ (GIS) 
(คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ) 

ต าบลคลองลานพัฒนา 
ต าบลคลองน้ าไหล 
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดา

ศักดิ์ 
อ าเภอคลองลาน จังหวัด

ก าแพงเพชร 

เนื่องจากปัจจุบันมีการบรรจุองค์ความรู้
ด้านภูมิสารสนเทศ ลงไปในหลักสูตรระดับ
มัธยมตอนปลาย ซ่ึงใช้เรียนควบคู่กับรายวิชา
ภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์บางวิชา แต่ยัง
ขาดสื่อการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมภูมิ
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้ และเครือข่าย
การส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงขาดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
เพ่ือใช้ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่
ส าหรับท้องถิ่น 

1. การพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ และถ่ายทอดองค์
ความรู้ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย  

1) วางแผนการจัดกิจกรรม โดยบูรณาการเรียนการสอน
กับรายวิชาที่สามารถพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย (จ านวนมากกว่า 70 
คน) 

2) จัดท าสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
ของครูและนักเรียน 

3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่
เก่ียวข้อง 

4) ประเมินการจัดกิจกรรมโครงการ และให้
ข้อเสนอแนะ ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2564 

2. การส่งเสริมกระบวนการเผยแพร่และการสร้าง
เครือข่ายชุมชนด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ
และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องจากกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมที่ 
1  

2) วางแผนจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่
เป้าหมาย โดยเพ่ิมเติมหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น เช่น เทศบาลฯ อบต. และหน่วยงานอื่นๆ แต่ด้วย
สถานการณ์โรคระบาด ท าให้ทางศูนย์ฯมีความจ าเป็นต้อง
ชะลอการจัดโครงการในส่วนที่เหลือ 

 

1. แผนที่ท่องเท่ียวโดยมีชุมชนเป็นฐาน
ของต าบลคลองลานพัฒนา 

2. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนด้านภูมิ
สารสนเทศ แผนที่ภูมิประเทศ (แบบจ าลอง
ชั้นความสูง) อ าเภอคลองลาน 

3 เครือข่ายชุมชนด้านการเรียนรู้
นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 

   4. ชุมชนลดความเส่ียงการปลูกพืช
ทางการเกษตร เนื่องจากมีระบบสารสนเทศ
ภูมิ สนับสนุนกระบวนการผลิตมัน 
ส าปะหลังสะอาด จังหวัด ก าแพงเพชร  

 

โครงการ
พัฒนา 
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ตัวอย่างภาพการจัดกิจกรรมและมอบสื่อการเรียนการ

สอนด้านภูมิสารสนเทศส าหรับโรงเรียนระดับมัธยมปลาย 
 
1. น าผลการวิจัยเร่ือง “การสร้างการ เชื่อมโยงด้านการ

ท่องเที่ยวจาก ไทยสู่เมียนมาร์โดยใช้อ าเภอแม่ สอด 
จังหวัดตาก เป็นศูนย์กลาง ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ 
สารสนเทศภูมิศาสตร์การ ท่องเท่ียวชุมชน การสร้างคู่มือ 
ท่องเที่ยวและแผนที่ท่องเท่ียว อัจฉริยะ” โดย อ.ภาวิณี ภู
จริต น าไปสู่การถ่ายทอด ในโครงการ การส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศและ การ
สร้างเครือข่ายชุมชน จัด ณ โรงเรียนคลองลานจินดาศักดิ์ 
วันที่ 19-20 มีนาคม 2564 และบูรณา การร่วมกับการ
เรียนการสอน รายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาค
เรียนที่ 2/2563  

2. น าผลการวิจัยเร่ือง “รูปแบบการ พัฒนาความรู้
ท้องถิ่นและภูมิปัญญา ท้องถิ่นสู่การผลิตกล้วยไข่
ก าแพงเพชรเพ่ือการผลิตที่ เหมาะสม” โดย ผศ.วัลลภ ทอง 
อ่อน มาออกแบบกิจกรรมที่น าไปสู่ การถ่ายทอดเพ่ือ
พัฒนาชุมชน เป้าหมาย ลงภาคสนามเพ่ือสะท้อน ปัญหา
เชิงพ้ืนที่ และบูรณาการ ร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชา 
ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 2/2562 
ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอด/ การบริการวิชาการ ใน
การน า นวัตกรรมไปสู่การแก้ปัญหา ต่อเนื่องตลอด
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ระยะเวลา 3 ปี อาทิ 1. โครงการ การส่งเสริมกระบวนการ 
เรียนรู้นวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศ และการสร้างเครือข่าย
ชุมชน จัด ณ โรงเรียนคลองลานจินดาศักดิ์ วันที่ 19-20 
มีนาคม 2564 จัดกิจกรรม ส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ตอนปลาย และมอบสื่อการเรียน การสอน
ส าหรับรายวิชาภูมิศาสตร์ เป็นแผนที่แบบจ าลองความสูง
ภูมิ ประเทศ 

3. การจัดกิจกรรมตอบปัญหา ภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมปลาย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 
และ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

4. การส่งมอบงานโครงการ “การสร้างภาพจ าลองสาม
มิติของเทศบาล ท่ามะเขือ เพ่ือสนับสนุนโครงการ เมืองน่า
อยู่ของเทศบาล” วันที่ 2 เมษายน 2561 

5. โครงการการเผยแพร่นวัตกรรมภูมิ สารสนเทศและ
ต่อยอดเพ่ือ สนับสนุนกระบวนการผลิตมัน ส าปะหลัง
สะอาด จังหวัด ก าแพงเพชร วันที่ 27-28 พฤษภาคม 
2562 ณ องค์การ บริหารส่วนต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอ
คลองลาน จังหวัด ก าแพงเพชร 

6. โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศเพ่ือ
การพัฒนา ท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับ เครือข่าย
ชุมชน ในระหว่างวันที่ 3- 4 กรกฎาคม 2560 ณ 
ห้องปฏิบัติการโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร  

7. โครงการการเผยแพร่นวัตกรรมภูมิ สารสนเทศและ
การผสานองค์ ความรู้ท้องถิ่นด้านการผลิตกล้วยไข่ เพ่ือ
สนับสนุนการผลิตที่เหมาะสม 

8. มีการพัฒนากระบวนการโจทย์ วิจัยเกิดจากการลง
พ้ืนที่ ซ่ึงอยู่ ระหว่างการด าเนินงานวิจัยเร่ือง “การสราง
แบบจ าลองเชิงอรรถ ศาสตร์ส าหรับการจ าแนกการใช้ 
ที่ดินในจังหวัดก าแพงเพชร” โดย ได้รับการสนับสนุน
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

งบประมาณด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่ม 
Basic Research Fund จาก สกสว.  

9. มีการพัฒนากระบวนการโจทย์ วิจัยที่เกิดจากการลง
พ้ืนที่ ซ่ึงอยู่ ระหว่างการด าเนินงานวิจัยเร่ือง “การศึกษา
ห่วงโซ่อุปทานและ แนวทางเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ากล้วยไข่ 
ก าแพงเพชรสด – เหลือขาย ใน ตลาดมอกล้วยไข่สู่การ
ยกระดับ ผลิตภัณฑ์แปรรูป” รวมถึงการจัด กิจกรรม
น าเสนอนวัตกรรม 

10. มีการเผยแพร่นวัตกรรมด้านภูมิ สารสนเทศ ได้แก่ 
แผนที่ท่องเท่ียว ต าบลปางมะค่า แผนที่ท่องเที่ยวมีการ
เผยแพร่นวัตกรรมด้านภูมิ สารสนเทศ ได้แก่ แผนที่
ท่องเที่ยว ต าบลปางมะค่า แผนที่ท่องเที่ยว 

11. มีเผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (แผนที่ท่องเท่ียว
และแผนที่พ้ืนที่ เหมาะสม) ผ่านเครือข่ายออนไลน์ และอยู่
ระหว่างการพัฒนาหนังสือ เผยแพร่องค์ความรู้เร่ือง 
“กล้วยไข่ ก าแพงเพชร” โดยมีคณะ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ ฟิสิกส์) และ
ศูนย์เผยแพร่นวัตกรรม ภูมิสารสนเทศ ในรูปแบบ 
Hardcopy 

12. มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนา หนังสือเผยแพร่องค์
ความรู้เร่ือง “กล้วยไข่ ก าแพงเพชร” โดยมีคณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ 
ฟิสิกส์) และคณะมนุษยศาสตร์ (ภูมิ สารสนเทศ) และอยู่
การประเมินผล การถ่ายทอด/ให้บริการวิชาการ 

13. มีการน าเทคนิคการส ารวจ ภาคสนาม เทคโนโลยี
รีโมทเซนซิง และการน าเข้าเข้ามูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
จากการบริการวิชาการ ในการเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ มา 
ประยุกต์ร่วมกับการบูรณาการ รายวิชาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และส่งบทความงานวิจัยเข้าร่วม น าเสนอในงาน 
“การประชุม วิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์ และภูมิ
สารสนเทศแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 12” ระหว่างวันที่ 18-
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย นเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และสมาคม 
ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ ราชูปถัมภ์ โดยได้รับ
รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 1 งานวิจัยยอด เย่ียม ประเภท
การน าเสนอ โปสเตอร์สาขาภูมิสารสนเทศ ประยุกต์ 

14. มีการบูรณาการต่อเนื่อง ใน ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่าน
มา ได้แก่ วิชา ภูมิศาสตร์ท่องเท่ียว และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

A81 สวนพลังงานเพ่ือ
ส่งเสริม
การเกษตร
อัจฉริยะและ
พัฒนานวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยี
เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น (คณะ
เทคโนฯ) 

1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
55 จ.ตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎี

ใหม่คณฑีพัฒนา ต.คณฑีพัฒนา อ.
เมือง จ.ก าแพงเพชร  

 
 
  
 

สภาพปัญหาของชุมชน ได้แก่ โอกาส
ทางการศึกษาการเรียนรู้นวัตกรรมและ
น าไปสู่การสร้างรายได้สร้างอาชีพเพ่ือพึงพา
ตนเองของนักเรียนในโรงเรียน 
เหตุผลที่ท าโครงการนี้ เพ่ือเป็นสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาประชาชนทั่วไป
และส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะและพัฒนา
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
 
 
 
สภาพปัญหาของชุมชน ได้แก่ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นทุนด้านพลังงาน 

เหตุผลที่ท าโครงการนี้ เพ่ือพัฒนาต้นแบบ
ศูนย์เรียนรู้เพ่ือเพยแพร่นวัตกรรม 

1. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมพลังงานและ
เกษตรอัจฉริยะภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก ช่วงเดือนตุลาคม 2563 ถึง  
กุมภาพันธ์ 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อาจารย์
โปรแกรมพลังงานและโปรแกรมอุตสาหกรรมศิลป์ รวม
จ านวน 7 คนนักเรียน/อาจารย์  50 คน นักศึกษา
โปรแกรมพลังงานและโปรแกรมอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 
30 คน รวม 87 คน หน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ 
เครือข่ายคนปลูกแผ่นดินถิ่นวชิรปราการ จังหวัด
ก าแพงเพชร และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

2. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมพลังงานและ
เกษตรอัจฉริยะภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่คณฑีพัฒนา ต.คณฑีพัฒนา อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ วิสาหกิจชุมชน
เกษตรทฤษฎีใหม่คณฑีพัฒนา ต.คณฑี อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  5 คน กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชน) จ านวน 20 คน 
และนักศึกษา 11 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน หน่วยงานความ
ร่วมมือ ได้แก่ เครือข่ายคนปลูกแผ่นดินถิ่นวชิรปราการ 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ในส่วนของส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน

1. ผลการวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีอยู่เดิม 
ไปถ่ายทอดเพ่ือพัฒนาชุมชนเป้าหมาย 5 
นวัตกรรมให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
โรงเรียนคณฑีพัฒนา ชุมชนคณฑีพัฒนา 
และโค้กหนองนาไร่แรงดินได้แก่ 

1) เกษตรอัจฉริยะ (smart farm) 
2) การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 

(solar cell) 
3) ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (mini 

green house) 
4) แก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร 

(biogas) 
5) การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์แบบ

น้ าวน (hydroponics) 
2. ผลวิจัยหรือนวัตกรรมไปพัฒนาชุมชน 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนคณฑี
พัฒนา ชุมชนคณฑีพัฒนา และโค้กหนองนา
ไร่แรงดิน  

3. รายงานวิจัยที่เกิดจากการลงพ้ืนที่
หัวข้อ “ศึกษารูปแบบการถ่ายทอดออกแบบ
และสร้างแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานและ 

เกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษา : โรงเรียนราช

กิจกรรม
สัมพันธ์ 
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โครงการ* 

พลังงานและเกษตรอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
55 จ.ตาก นักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียนได้รับความรู้
ด้านพลังงานและเกษตรอัจฉริยะ จากการสร้างสวน
พลังงานในโรงเรียนฐานการเรียนรู้ มีด้งนี้ 

1) เกษตรอัจฉริยะ (smart farm) 
2) พลังงานจากแสงอาทิตย์ซ่ึงแบ่งออกเป็นผลิตไฟฟ้า

จากแสงอาทิตย์ (solar cell) และการใช้ 
ความร้อนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (mini green 

house) 
3) แก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร (biogas) 
4) การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์แบบน้ าวน 

(hydroponics) 
และทาง โรงเรียนเข้ารอบประกวดระดับประเทศ 

โครงการ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” ของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า และกกพ.ส านักงานคณะกรรมการกับกับ
กิจการพลังงาน 

ประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก” 
4. ผลของการถ่ายทอด/ให้บริการวิชาการ

สร้างอาชีพหรือรายได้ให้กับคนในชุมชน
เพ่ิมขึ้น 2 โรงเรียน 1 ชุมชน และ 1 เอกชน 

5. ความพึงพอใจต่อการให้บริการจาก
แบบสอบถามพึงพอใจร้อยละ 85 

6. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการนวัตกรรม โดย
นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้ 55 คน 

7. คนในชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมเพ่ือได้รับ
การพัฒนา 123 คน 

 
 
 

A82 ศูนย์พัฒนา
ก าลังคนเพ่ือ
ยกระดับการ
พัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ท้องถิ่น (คณะ
เทคโนฯ) 

1. จ านวนชุมชนเป้าหมายที่
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอด
นวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน 
ไม่น้อยกว่า 1 นวัตกรรม   

2. จ านวน สถานศึกษาเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 
สถานศึกษา 

3. กลุ่มอาชีพ ประชาชนทั่วไป
ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 50 คน  

 

1. ประชาชนขาดความรู้และทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและ
พลังงานทดแทน 

2. กลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไป ยังขาด
ความรู้ในการพัฒนาและยกระดับอาชีพให้
เป็นที่รู้จัก 

3. สถานการณ์โรคระบาดโควิค 2019 ท า
ให้ไม่สามารถเข้าอบรมให้กับสถานศึกษาได้  

1. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการหัวข้อ “นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงานทดแทน สู่ชุมชน” ให้แก่
ประชาชนในชุมชนบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 25 คน โดยน าชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบใช้แบตเตอร่ีเก็บพลังงานและชุดสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ของศูนย์พัฒนาก าลังคนที่ได้จัดท าขึ้น
ในปีงบประมาณ 2563 น าไปถ่ายทอดความรู้พร้อมสาธิต
การท างานโดยเร่ิมตั้งแต่  

- ผู้เข้าอบรมรู้จักชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ 
- ผู้เข้าอบรมประกอบและติดต้ังด้วยตนเอง 
- ผู้เข้าอบรมทราบปัญหาและวิธีแก้ไขด้วยตนเอง  

2. วันที่ 5 มีนาคม 2564 ได้ร่วมมือกับส านักงานพัฒนา 
ฝีมือแรงงานก าแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 11 อ าเภอ ภายในจังหวัด

1. ผลจากการถ่ายทอด/ให้บริการวิชาการ
น าไปสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
เป้าหมายได้ หรือสถานศึกษาเป้าหมายได้  
คือ ชุมชน  3 ชุมชน และ  โรงเรียน  2 
โรงเรียน 

2. ผลจากการถ่ายทอด/ให้บริการวิชาการ
น าไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้
ชุมชนเป้าหมาย หรือน าไปสู่การพัฒนาการ
เรียนการสอนเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของ
นักเรียนในสถานศึกษาเป้าหมาย  คือ 1) 
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมช่างไฟฟ้า
ได้เพ่ิมทักษะในด้านช่างไฟฟ้าหรือการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้งานภายในครัวเรือนได้ 
และ 2) นักเรียนได้เพ่ิมทักษะทางด้านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนออกฝึก

โครงการ
พัฒนา 



- 108 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ก าแพงเพชร ในหัวข้อเร่ือง “การเตรียมความพร้อมสู่ฝีมือ
แรงงาน 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ได้เตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาในการกลุ่มวิสาหกิจเข้าสู่
ตลาดแรงงาน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 26 คน 11 อ าเภอ 

3. วันที่ 3 เมษายน 2564 จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง “การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
และการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติจากพลังงาน
แสงอาทิตย์” ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจ าโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเกศกาสร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเกศกาสร ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวนผู้เข้าร่วม 10 คน  

4. การจัดซ้ือวัสดุเพ่ือเตรียมความพร้อมในการการอบรม
และทดสอบมาตรฐานทางด้านผู้ปฏิบัติการคลังสินค้าระดับ 
1  ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษา และ
บุคคลภายนอกที่มีความสนใจ  (กิจกรรมอยุ่ระหว่างการ
จัดซ้ือวัสดุ) 

5. วันที่ 31 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงานทดแทนสู่ชุมชน เพ่ือเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม ทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงานทดแทนให้กับประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่น จ านวน 30 คน ณ ชุมชนบ้านคลองน้ าเย็นใต้ 
ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร 

6. จัดกิจกรรมอบรมให้กับสถานศึกษา ในรูปแบบ
ออนไลน์ ได้แก่ 

1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พนักงานการใช้
คอมพิวเตอร์ (ประเภทการประมวลค า) รูปแบบออนไลน์ 
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (รูปแบบออนไลน์) จ านวน 20 คน โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Teams 

ประสบการณ์ของนักเรียนวิทยาลัย
อาชีวศึกษา  

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของศูนย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85.8 

ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
- ประชาชนในชุมชนวุ้นกะสังที่เข้ารับการ

อบรมบางส่วนมีความต้องการให้ทางศูนย์ฯ 
จัดอบรมความรู้เร่ืองของระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิม เพ่ือจะน าความรู้ไป
ใช้ในการแก้ปัญหาภายในชุมชนด้วยตนเอง
และเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการหารายได้
นอกการท าการเกษตร แต่ถึงขณะนี้ทาง
ศูนย์ฯ ไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมให้
ได้เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดโควิค 
19 

- จากการเข้าร่วมกิจกรรมกับส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานก าแพงเพชร ท าให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
และสถานประกอบ การได้รู้จักศูนย์พัฒนา
ก าลังคนฯ และทราบถึงภารกิจของศูนย์
พัฒนาก าลังคนฯ  

- ประชาชนต าบลเกศกาศรที่เข้าร่วม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการของได้รู้จักโคม
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และสามารถ
น าไปใช้ในกิจกรรมของตนเองรวมทั้งทราบ
ถึงแหล่งจัดชื้อเพ่ือน าไปใช้เป็นช่องทางการ
หารายได้เพ่ิมจากอาชีพที่กระท าอยู่  

- กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาก าลังคนฯ 
ด าเนินการจัดอบรมให้กับบุคคลทั่วไป 
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2) อบรมเชิงปฏิบัติการ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ 
(ประเภทตารางการค านวณ) รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 1 
สิงหาคม 2564 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (รูปแบบออนไลน์) จ านวน 20 คน โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Teams 

3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง ช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร ระดับ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับนักเรียน
โรงเรียนวังทอง ต.วังทอง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ในวันที่ 7 
สิงหาคม 2564 ณ ห้องจ าลองติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เก่า) (ออนไลน์) จ านวน 20 
คน โดยใช้โปรแกรม google meet 

นักเรียนและนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด
ในการเพ่ิมช่องการหารายได้เพ่ิมและยังเป็น
การเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนภายนอก
รู้จักศูนย์พัฒนาก าลังคนฯ มากย่ิงขึ้น 

A83 พัฒนาวิชาการสู่
ความเป็นเลิศเพ่ือ
การแข่งขัน 
(ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ) 

มหาวิทยาลับราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีพันธ
กิจหนึ่งคือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ดังนั้นการจัดการศึกษา  จึงจ าเป็นต้อง
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
และกิจกรรมต่าง ๆ จึงต้องมีการส่งเสริม   
และพัฒนาให้มีความรู้ ด้านทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ การสร้างความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการให้กับนักศึกษา เพ่ือให้บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

1. เข้าร่วมโครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ คร้ัง
ที่ 4 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย คณะศิลปะ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัด  

2. ชมรมลีดดิ้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เข้าร่วม
การแข่งขันเชียร์ลีดด้ิงระดับประเทศในรายการ Thailand 
National Championship 2020 ในวันที่ 5-6 ธันวาคม 
2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. ตัวแทนจากมหาวิทยาราชภัฏ
ก าแพงเพชรได้รับรางวัลจ านวน ดังนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การ
แข่งขันประเภท cheerleading double 
(ต่อตัวคู่) 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การ
แข่งขันประเภท cheerleading double 
(ต่อตัวคู่) 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันประเภท cheerleading team 

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 การ
แข่งขันประเภท cheerleading team 

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การ
แข่งขันประเภท cheerleading 
groupstunt mix (ต่อตัวกลุ่ม) 

6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 การ

โครงการ
พัฒนา 
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แข่งขันประเภท cheerleading 
groupstunt mix(ต่อตัวกลุ่ม) 

7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 การ
แข่งขันประเภท cheerleading solo 

8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 8 การ
แข่งขันประเภท cheerleading solo 

9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 9 การ
แข่งขันประเภท cheerleading solo 

10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การ
แข่งขันประเภท Urban Cheerdance 
Double  

11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 การ
แข่งขันประเภท Urban Cheerdance 
Double  

12. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การ
แข่งขันประเภท Cheerdance Double  

13. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 การ
แข่งขันประเภท Cheerdance Double  

14. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 การ
แข่งขันประเภท Cheerdance 

15. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 การ
แข่งขันประเภท Cheerdance 

16. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การ
แข่งขันประเภท Urban Cheerdance 

17. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การ
แข่งขันประเภท Cheerleading Allstar 

A84 ศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและ
นวัตกรรม AIC 
(คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แหล่งบริการทั้งภาคการเกษตร 
เอกชน และเกษตรกร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดตั้ง
ศูนย์ AIC จังหวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเช่ือมโยง
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จัดท าโครงการขับเคลื่อนการเกษตรสมัยใหม่ตาม
นโยบาย Thailand 4.0 เป็นประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าการเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าเพ่ิม สร้างคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า
ชุมชนให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และจัดซ้ือวัสดุ

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร
ผ่านการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานเกษตร
จังหวัด และองค์การข้าวแห่งประเทศไทย 
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

โครงการ
พัฒนา 
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ทางด้านเกษตรจากภาครัฐ ภาควิชาการ 
ภาคเอกชน และเกษตรกร  ผ่านการวิจัย 
การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการ
บริหารจัดการเชิงพาณิชย์ การสร้างความ
พร้อมรวมทั้งสร้างแนวทางความร่วมมือกับ
เครือข่ายต่างๆในการส่งเสริมบทบาทของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งบริการองค์ความรู้
และแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและ
สร้างสรรค์ 

อุปกรณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริการวิชาการ 
 

2. มีฐานข้อมูลของโครงการ AIC 
3. ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร โดยมี

นวัตกรรม ได้แก่ ระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์และโรงเรือนเพาะเห็ดแบบ
อัจฉริยะ ณ ศูนย์พลังงาน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

4. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้ 

     - การจัดท าแอทานอลจากมัน
ส าปะหลัง โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ชีววิทยา 

     - การจัดท าสเปรย์แอลกอฮอล์โดย
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี 

     - การสาธิตการซ่อมและประกอบ
เคร่ืองบินไร้คนขับ (โดรน) ทางการเกษตร
โดยนักศึกษาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
A85 ส่งเสริม ความรัก

สามัคคี เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พ้ืนฐาน
ของสังคม
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
(คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ) 

โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัด
ก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 
จ านวน 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
ผดุงปัญญา โรงเรียนมัธยมพัชรกิติ
ยาภา 2 ก าแพงเพชร โรงเรียน
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา โรงเรียนบ่อ
แก้ววิทยา โรงเรียนหนองกองพิทยา
คม โรงเรียนสักงามวิทยา โรงเรียนว
ชิปราการวิทยาคม โรงเรียนนคร
ไตรตรึงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เร่ือง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ 
คือ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีงานท า มีอาชีพ 4. 
เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย การสร้างคน
ไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นี้ 
การศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
พัฒนาคนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว และเป็น
พันธกิจส าคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง
ต้องปฏิบัติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ทั่ว
ประเทศ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ

1. ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. เขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 
3. จัดท าหลักสูตรอบรม “การเสริมสร้างความรักความ

สามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่น การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ คุณลักษณะ คน
ไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ” 

4. จัดท าหนังสือเล่มเล็กและคู่มือประกอบการจัด
กิจกรรม 

5. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการแก่โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

6. ท าบันทึกข้อตกลงร่วมเชิงวิชาการ (MOU) ระหว่าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ โดยมีเง่ือนไขในการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

1. ได้ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  พบว่า มี
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 13 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนมัธยมพัชรกิติ
ยาภา 2 ก าแพงเพชร โรงเรียนคลองลาน
พัฒนาจินดาศักดิ์ โรงเรียนปางมะค่า
วิทยาคม โรงเรียนโกสัมพีวิทยา โรงเรียนบ่อ
แก้ววิทยา โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 
โรงเรียนสักงามวิทยา โรงเรียนวชิปราการ
วิทยาคม โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ก าแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ

โครงการ
พัฒนา 
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ก าแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคณฑี
พิทยาคม โรงเรียนปางศิลาทอง
ศึกษา 

พัฒนาท้องถิ่น มีขอบเขตพ้ืนที่ให้บริการ
ทางการศึกษาครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด 
ตระหนักถึงความส าคัญและ 

ความจ าเป็นต่อการขับเคลื่อนเครือข่ายใน
การส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและ
ผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของสังคมของคนในชาติ 
โดยน ารูปแบบการด าเนินงาน 

ในการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือก่อให้เกิด
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างย่ังยืนที่
สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น” เพ่ือส่งเสริมสร้างจิตส านึก
ของคนในชาติให้ความหวงแหนและธ ารง
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและ
ผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อันจะ
น าไปสู่สังคมที่มีความรัก ความเข้าใจ เอื้อ
อารีต่อกัน สร้างความเป็นปึกแผ่นในชาติ
โดยรวมอย่างมั่นคงและย่ังยืนในสังคม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนาคนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์นี้ จึงก าหนดจัด
โครงการ “ส่งเสริมความรักความสามัคคี 
ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ขึ้น โดยน้อม

6.1) โรงเรียนต้องจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) 
กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือการจัดและใช้
ประโยชน์จากการด าเนินโครงการ  

6.2) ส่งตัวแทนครู 2 ท่าน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
กลางของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเวลา 3 
วัน เพ่ือกลับไปด าเนินโครงการต่อที่โรงเรียนต้นสังกัด 

6.3) โรงเรียนด าเนินโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 100 คน โดยมีทีมที่ปรึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เป็นผู้ช่วยประสานงานด้านต่าง ๆ  

เนื้อหาในบันทึกข้อตกลงร่วมมีการก าหนดหน้าที่ของ
ทั้งสองฝ่าย ดังนี้ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1) วางแผนการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ “ส่งเสริม

ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น” 

2) จัดท าหลักสูตรอบรม “การเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง 
และผู้อื่น การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ คุณลักษณะ 
4 ประการ” 

3) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะและโรงเรียน 

4) ประสานงานและเป็นที่ปรึกษาในการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการ
เรียนรู้ เข้าใจ และร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต่อ
การเรียนรู้ เข้าใจ ในคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 
ประการ  

5) ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนใน
เครือข่ายความร่วมมือ 

6) จัดเวทีน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ 
“ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น” 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม และโรงเรียนปาง
ศิลาทองศึกษา 

2. ได้พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท า
หลกัสูตรและหนังสือเล่มเล็กเพ่ือใช้ใน
โครงการ โดยหลักสูตรมีเน้ือหาหลักสูตร 
ประกอบด้วย ความรักความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย สิทธิ เสรีภาพ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 
4 ประการ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ หลักการของกลุ่มสัมพันธ์ เทคนิค
การสอน การจัดท าแผนการเรียนรู้ และ
ตัวอย่างเกมกลุ่มสัมพันธ์ และตัวอย่างเพลง
ประกอบกิจกรรม ฯลฯ 

3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ คุณลักษณะ 4 ประการ 

4. มีรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมความรัก
ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและ ผู้อื่น จ านวน 3 
รายวิชาได้แก่ พลเมืองในสังคมพลวัต(วิชา
ศึกษาทั่วไป) จิตอาสาและพันธทางสังคม
พลเมือง(วิชาในหลักสูตรพัฒนาสังคม) และ 
ความรู้พ้ืนฐานการเมืองการปกครอง (วิชาใน
หลักสูตร รปศ.)  

5. มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 1,651 คน   
6. มีกิจกรรม ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิด
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น าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
มาเป็นกรอบในการด าเนินงานดังกล่าว 

โรงเรียน 
1) ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ 

“ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น” 

2) ลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ 

3) ส่งตัวแทนครู 2 ท่านเพ่ือเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสร้างความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ คุณลักษณะ 4 ประการ” เป็นเวลา 3 วัน 

4) ด าเนินกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน
และเยาวชนในโรงเรียน จ านวน 100 คน เพ่ือส่งเสริม และ
พัฒนากระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ เข้าใจ สิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ จัด
ในวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

7. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรกลางของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการส่งเสริมความรัก
ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข พบว่า มีครูแกนน า เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 13 โรงเรียน จัดขึ้นในวันที่ 7-9 เมษายน 
พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมการฝึกฝนวิทยากรครูแกนน าเพ่ือจัด
กิจกรรมแต่ละโรงเรียน ตามกรอบโครงการ 

8. จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี 
ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐาน
ของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใน
รูปแบบออนไลน์โดย พบว่า มีโรงเรียนเข้าร่วมการจัด
กิจกรรมในลักษณะออนไลน์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมท าระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งสิ้น 13 
กิจกรรม 

7. มีเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
คือโรงเรียนจ านวน 13 โรงเรียนที่ได้ให้ความ
ร่วมมือและท าบันทึกข้อตกลงร่วมเชิง
วิชาการ (MOU) ซ่ึงท าให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือแพร่ขยายองค์ความรู้ ได้ในวง
กว้าง  

8. โครงการกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของครูจากโรงเรียนต่าง ๆ และอาจารย์
ที่เป็นวิทยากรประจ ากลุ่มซ่ึงได้มีการอบรม
และด าเนินกิจกรรมร่วมกันจนท าให้เกิด
ความเข้มแข็งและด าเนินการจัดกิจกรรม
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ส าเร็จ 
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ทั้งหมด จ านวน 1,651 ราย 
9. ด าเนินกิจกรรมแบบออนไลน์ตามแผน โดยมีการ

ประสานงานระหว่างครูวิทยากรแกนน า และอาจารย์ที่
ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

10. ประเมินผล สรุป และจัดท ารายงานเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด 

A86 พัฒนาศูนย์
ส่งเสริม
ประชาธิปไตยฯ 
(คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ) 

เยาวชนที่สนใจที่อาศัยอยู่ในทุก
อ าเภอของจังหวัดก าแพงเพชร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราโชบายส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผ่าน
กระบวนการจิตอาสา “ท าความดีด้วยหัวใจ 
ไม่หวังผลตอบแทน และการอยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
เพ่ือให้เกิดความอยู่ดีมีสุขของประชาชนทุก
หมู่เหล่าในแผ่นดินไทย  

     เยาวชน คือ กลุ่มพลังสร้างสรรค์ของ
ชาติ ที่จะเติบโตขึ้นและมีส่วนส าคัญในการ
พัฒนาประเทศในอนาคต การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและการเสริมสร้างแนวความจิตอาสา
ให้เข้าไปอยู่ในจิตส านึก ตามพระราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็น
เร่ืองส าคัญย่ิง ในการปลูกฝังแนวคิด เจตคติ 
ค่านิยมให้ลงรากลึกเข้าไปจิตใจของเยาวชน
ที่พร้อมจะเสียสละเพ่ือการพัฒนาชุมชน/
สังคม โดยมิหวังผลตอบแทน ให้มากที่สุด
และขยายให้กว้างขวางขึ้นต่อๆ ไปในอนาคต 

      ทั้งนี้ เพ่ือเป็นไปตามพระราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งเสริม
เสริมศักยภาพ ปลูกฝังค่านิยม เจตคติที่ดี

เสริมศักยภาพของแกนน าเยาวชนของจังหวัด
ก าแพงเพชร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี และ
สามารถน าแนวคิดต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้การ
เสนอแนะหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือข้อเสนอ
แผนงานโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้ายศาสตร์
พระราชา ให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้เร่ืองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและกระบวนการจิตอาสา  โดยมีกิจกรรม
เป้าหมายที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. กิจกรรมเวทีเสริมศักยภาพแกนน าเยาวชนในระดับ
อ าเภอ ( 4 เวที)  

- เวที 1 โรงเรียนคลองลานจินดาศักดิ์ ต าบลคลอง
ลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 
กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน 50 คน  

- เวที 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 5 
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน 50 คน  

- เวที 3 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วันที่ 5 ธันวาคม 
2563 กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน 50 คน  

- เวที 4 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วันที่ 6 ธันวาคม 
2563 กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน 50 คน  

2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบาย/ข้อเสนอแผนงานโครงการเสนอหน่วยงานที่

1. มีการส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายใน
เร่ืองการเสริมสร้างจิตอาสาในการพัฒนา
ชุมชนของกลุ่มเยาวชนให้กับส านักงาน
จังหวัดก าแพงเพชรและส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดก าแพงเพชร (เพ่ือให้น าไปพิจารณา
จัดท านโยบายที่เก่ียวข้องต่อไป) 

2. กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 
345 คนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและกระบวนการจิตอาสา เพ่ิมมาก
ขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของศูนย์ ร้อยละ 87.41 

4. มีการบูรณาการกับรายวิชา (1)สุข
ภาวะชุมชน (นักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 22 
คน)  (2) การประเมินผลกระทบทางสังคม 
(นักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 22 คน)          
(3) นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสังคม (นักศึกษาที่
เข้าร่วมจ านวน 32 คน)  (4) วิจัยภาคสนาม  
(นักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 32 คน)   (5) 
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (นักศึกษาที่
เข้าร่วมจ านวน 40 คน)  (6) มานุษยวิทยา
ประยุกต์ในการพัฒนาสังคม (นักศึกษาที่เข้า
ร่วมจ านวน 22 คน)  รวมทั้งสิ้น 170 คน 

โครงการ
พัฒนา 
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ให้กับเยาวชนให้มีคุณภาพและเติบโตไป
พัฒนาประเทศต่อไปในภายภาคหน้า 
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมและคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้น้อมน า
พระราโชบายดังกล่าว น ามาปฏิบัติให้เกิดผล
ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน 
ต่อไป 

เก่ียวข้อง ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (1 เวที/2 วัน) ณ 
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วันที่ 9 และ 10 มกราคม 
2564 กลุ่มเป้าหมาย แกนน าเยาวชน 50 คน  

3. กิจกรรมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายหรือข้อเสนอ
แผนงานโครงการต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสรุปบทเรียน 
(1 เวที) ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
กลุ่มเป้าหมาย แกนน าเยาวชน 50 คน  

A87 พัฒนาทักษะ
วิศวกรสังคมและ
ส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์ 
กองพัฒนา
นักศึกษา 

1. ชุมชนต าบลลานดอกไม้ 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. การระบาดของโรคโควิดและสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกษตรกรใน
ชุมชนต าบลลานดอกไม้ซ่ึงเดิมทีประกอบ
อาชีพเกษตรกรได้หันมาประกอบอาชีพเสริม
คือการเพาะเล้ียงจ้ิงหรีด เป็นการสร้างอาชีพ
ใหม่ให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในชุมชนลาน
ดอกไม้ แต่เนื่องจากสมาชิกในชุมชนจ านวน
มากได้หันมาเพาะเลี้ยงจ้ิงหรีดเป็นอาชีพ
เสริมหลายหลังคาเรือน ส่งผลให้เกิดการผลิต
สินค้า(จ้ิงหรีด) เกินความต้องการของตลาด 
จนท าให้ราคาของสินค้าตก มีการตัดราคา
การซ้ือขายสินค้า นอกจากนี้หลังจากการ
เก็บเก่ียวมีสินค้าเสียหายจ านวนมาก
เนื่องจากสินค้านั้นมีเกินกว่าความต้องการ
ของตลาด ท าให้ชาวบ้านต้องทิ้งสินค้าทันที 

2. ชุมชนมีความต้องการองค์ความรู้ในการ
แปรรูปสินค้า เพ่ือการเก็บรักษาที่ยาวนาน
ขึ้นและสามารถท าการขยายตลาดได้ 

 
 
 

 

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่น ด้วยกระบวนการเพาะเล้ียงจ้ิงหรีดและการ
แปรรูป ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ ชุมชนต าบลลาน
ดอกไม้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2 คน กลุ่มเป้าหมาย 10 คน และนักศึกษา 10 
คน ซ่ึงมีหน่วยงานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลลานดอกไม้ มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. ลงชุมชนเพ่ือเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ ศึกษากระบวนการ
เพาะเลี้ยงจ้ิงหรีดจากเกษตรกรผู้เลี่ยงจ้ิงหรีดในชุมชน ทั้ง
ด้านความเป็นมา สภาพ ปัญหา อุปสรรคของการ
เพาะเลี้ยงจ้ิงหรีด 

2. ประชุมระดมความคิดในการแก้ปัญหา น าข้อมูลที่ได้
จากการลงพ้ืนที่มาวิเคราะห์เพ่ือหาหนทางแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนเป้าหมาย 

3. ลงพ้ืนที่แก้ปัญหา โดยนักศึกษาและวิทยากรที่มีความ
ช านาญในการแปรรูปอาหาร เพ่ือน าความรู้ไปถ่ายทอด
ให้กับสมาชิกในชุมชน 

4. ติดตามผล เป็นการลงไปขยายความรู้ให้ชุมชนในการ
แปรรูปอาหาร พร้อมทั้งสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
ของชุมชนทั้งรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการจ าหน่ายสินค้า 

1. นักศึกษาที่มีทักษะวิศวกรสังคม 10 
คน 

2. ได้นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าจ้ิงหรีด 
1 ชิ้น  

3. ได้ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของ
ชุมชนทั้งรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ 

4. ระดับความพึงพอใจของชุมชนท้องถิ่น
ที่มีต่อโครงการ/กิจกรรม (4.25) จากคะแนน
เต็ม (5)  

5. จ านวนกิจกรรมที่มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 3 กิจกรรม  
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A88 พัฒนาทักษะ
วิศวกรสังคมและ
ส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์ 
คณะครุศาสตร์ 

 

ศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือน (บ้าน
คลองเรือ) ม.11 ต.เทพนคร อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร 

 ณ ศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือน (บ้านคลอง
เรือ) ม.11 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร เป็นศูนย์ที่เห็นความส าคัญของ
โครงการเศษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้น าชุมชน
คณะครู นักเรียน และชาวบ้านในพ้ืนที่เข้า
ร่วมและท ากิจกรรมนี้อย่างตั้งใจ ซ่ึงกิจกรรม
ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็จะเก่ียวกับการเพาะปลูก
พืชต่างๆ อาทิ  การปลูกผักสวนครัว การ
ปลูกผักปลอดสารพิษ อีกทั้งยังมีแพะ
พระราชทานและโรงเรือนปศุสัตว์ ซ่ึงทาง
ศูนย์ฯ มีปัญหาเร่ืองการประชาสัมพันธ์ ท า
ให้ยังไม่เป็นที่รู้จัก ส่งผลให้ยังไม่มีรายได้
เสริมให้กับคนในชุมชนเท่าที่ควร โดย
วิศวกรสังคณะครุศาสตร์ได้ประชุมและลง
ความเห็นเลือกพ้ืนที่นี้เพราะเป็นชุมชนที่มี
ความพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงชุมชน เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยปัญหาที่จะแก้ไขก็คือ
เร่ือง 1.การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเป็นที่
รู้จักมากขึ้น 2.การท าให้ชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1. กิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาและปฏิบัติงาน
วิศวกร วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ดาวล้อม
เดือน (บ้านคลองเรือ) ม.11 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายคือศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือน มี
ประธาน รองประธานและคณะกรรมการศูนย์และผู้น า
ชุมชน จ านวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 คน รูปแบบ
กิจกรรมจะเป็นลักษณะกิจกรรมนาฬิกาชีวิต กิจกรรม
พัฒนาการ กิจกรรมพัฒนากระบวนการ การเก็บข้อมูล 
ปัญหาต่างๆ และให้ความรู้วิศวกรสังคมกับโควิด-19 และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักศึกษาและคนในชุมชน 

2. กิจกรรมทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้
ดาวล้อมเดือน (บ้านคลองเรือ) ม.11 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายคือศูนย์เรียนรู้ดาวล้อม
เดือน มีประธาน รองประธานและคณะกรรมการศูนย์และ
ผู้น าชุมชน จ านวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 คน 
รูปแบบกิจกรรมจะเป็นลักษณะกิจกรรมการน าเสนอ
นาฬิกาชีวิต กิจกรรมพัฒนาการ กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการ  รายงานผลเร่ืองการประชาสัมพันธ์ชุมชน
และสรุปองค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน 

1. นักศึกษาที่มีทักษะวิศวกรสังคม 
จ านวน 20 คน 

2. สื่อสร้างสรรค์ น าเสนอข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว และศูนย์การเรียนรู้ “ดาวล้อม
เดือน” 

3. ประชาชนทั่วไปรู้จัก และเข้ามา
ท่องเที่ยวพร้อมศึกษาข้อมูลจากศูนย์การ
เรียนรู้ “ดาวล้อมเดือน” และสร้างแหล่งงาน
ให้แก่คนในชุมชน 

4. ระดับความพึงพอใจของชุมชนท้องถิ่น
ที่มีต่อโครงการ/กิจกรรม (4.80) จากคะแนน
เต็ม (5) 

5. จ านวนกิจกรรมที่มีความส าเร็จตามวัตุ
ประสงค์ของโครงการ 3 กิจกรรม 

โครงการ

พัฒนา 

A89 พัฒนาทักษะ
วิศวกรสังคมและ
ส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์ 
คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ชุมชนต าบลลานดอกไม้ อ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร 

 

1. การระบาดของโรคโควิดและสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกษตรกรใน
ชุมชนต าบลลานดอกไม้ซ่ึงเดิมทีประกอบ
อาชีพเกษตรกรได้หันมาประกอบอาชีพเสริม
คือการเพาะเล้ียงจ้ิงหรีด เป็นการสร้างอาชีพ
ใหม่ให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในชุมชนลาน
ดอกไม้ แต่เนื่องจากสมาชิกในชุมชนจ านวน
มากได้หันมาเพาะเลี้ยงจ้ิงหรีดเป็นอาชีพ

1. จัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาทักษะวิศวกร
สังคมและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์คณ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษาคณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ประสานงานเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรกับกลุ่มเกษตรกรชุมชนผู้เล้ียงจ้ิงหรีดในต าบล
ลานดอกไม้ 

1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น
จ านวน 114 คน (กิจกรรมขยายความรู้ 104 
คน ได้พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา การ
วางแผน การท างานอย่างเป็นระบบ การ
ท างานร่วมกับผู้อื่น  

2. ชุมชนเป้าหมายมีองค์ความรู้ในการ
แปรรูปอาหารให้กับชุมชนเป้าหมาย  

  

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

 เสริมหลายหลังคาเรือน ส่งผลให้เกิดการผลิต
สินค้า(จ้ิงหรีด) เกินความต้องการของตลาด 
จนท าให้ราคาของสินค้าตก มีการตัดราคา
การซ้ือขายสินค้า นอกจากนี้หลังจากการ
เก็บเก่ียวมีสินค้าเสียหายจ านวนมาก
เนื่องจากสินค้านั้นมีเกินกว่าความต้องการ
ของตลาด ท าให้ชาวบ้านต้องทิ้งสินค้าทันที 

2. ชุมชนมีความต้องการองค์ความรู้ในการ
แปรรูปสินค้า เพ่ือการเก็บรักษาที่ยาวนาน
ขึ้นและสามารถท าการขยายตลาดได้ 

3. ด าเนินงาน ณ ชุมชนต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

4. งานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์ ณ พ้ืนที่เป้าหมาย เก็บข้อมูลในพ้ืนที่ 
ศึกษากระบวนการเพาะเล้ียงจ้ิงหรีดจากวิทยากรผู้ให้
ความรู้ในการเพาะเล้ียงจ้ิงหรีด เก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้
เล้ียงจ้ิงหรีดในชุมชนดังกล่าวทั้งด้านความเป็นมาของการ
เล้ียงจ้ิงหรีด สภาพปัญหาและอุปสรรคของการเพาะเล้ียง
จ้ิงหรีด เก็บข้อมูลและท าการวิเคราะห์การแก้ปัญหาของ
ชุมชน  

5. น าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนกลุ่มชุมชนผู้เพาะเลี้ยง
จ้ิงหรีดมาวิเคราะห์ เพ่ือวิเคราะห์ศึกษาหนทางแก้ปัญหา
และความต้องการของชุมชนเป้าหมาย 

A90 พัฒนาทักษะ
วิศวกรสังคมและ
ส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

 

ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

เพ่ือพัฒนานักศึกษาของคณะให้มีทักษะการ
เป็นวิศวกรสังคม และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง ให้บรรลุตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
นักศึกษาทั้งหมด  

1. อบรมพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ในระหว่างให้กับนักศึกษา
ของคณะให้มีทักษะการเป็นวิศวกรสังคม และมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นวันที่ 29 มีนาคม – 
2 เมษายน 2564 ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค.) ณ ห้อง
ประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

1. นักศึกษาน าทักษะ 4 ประการของ
วิศวกรสังคมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน
และพัฒนาสังคม จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 

2. กิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 1 กิจกรรม  
3. ระดับความพึงพอใจของโครงการ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. ผลงานนวัตกรรม จ านวน 1 ชิ้น 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A91 พัฒนาทักษะ
วิศวกรสังคมและ
ส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์ 
คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

โรงเรียนบึงทับแรต ต าบลบึงทับ
แรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ต าบลบึงทับแรต 
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร เป็น
โรงเรียนที่เห็นความส าคัญของโครงการเศษฐ
กิจพอเพียงและได้รับคัดเลือกโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียน
เป็นศูนย์กลาง School bird โดยได้รับการ
สนับสนุนและความร่วมมือระหว่างมูลนิธิมี
ชัย วีระไวทยะและบริษัท ปตท.ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) แห่งเดียว
ของจังหวัดก าแพงเพชร โดยมีคณะครู 
นักเรียน และชาวบ้านในพ้ืนที่เข้าร่วมและท า
กิจกรรมนี้อย่างตั้งใจ ซ่ึงกิจกรรมส่วนใหญ่ที่
เกิดขึ้นก็จะเก่ียวกับการเพาะปลูกพืชต่างๆ 
อาทิเช่น การปลูกไผ่กิมซุง การปลูกผักสวน
ครัว การปลูกแตงโม ฯลฯ ต่างๆ เหล่านี้มัก
เก่ียวข้องกับดิน ซ่ึงทางโรงเรียนมีปัญหาเร่ือง
การปลูกพืชดังกล่าวและปัญหาเร่ืองแมลง
ศัตรูพืชบางฤดูกาล ท าให้ผลผลิตในแต่คร้ังไม่
เท่ากัน ส่งผลให้ได้ที่โรงเรียนได้รับน้อยลงทุก
ปี โดยวิศวกรสังคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ประชุมและลงความเห็นเลือก
พ้ืนที่นี้เพราะเป็นพ้ืนที่บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรอีกทั้งยัง
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัทปตท.
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
และระหว่างมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เพ่ือให้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยปัญหาที่
จะแก้ไขก็คือเร่ืองดินและเร่ืองแมลงศัตรูพืช
เพ่ือให้ทางโรงเรียนมีรายได้จากการขาย
ผลผลิตได้มากกว่าเดิม 

1. กิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาและปฏิบัติงาน
วิศวกร วันที่ 29 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านบึงทับ
แรต ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนบ้านบึงทับแรต มี
ครู นักเรียน และผู้น าชุมชนในต าบล จ านวนของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 100 คน โดยมีหน่วยงานความร่วมมือ 
บริษัทปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
และระหว่างมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ผู้สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับวิศวกรสังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน
เงินทั้งสิ้น 10,000 บาท เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหา รูปแบบกิจกรรมจะเป็นลักษณะ
กิจกรรมนาฬิกาชีวิต กิจกรรมพัฒนาการ กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการ การเก็บข้อมูล ปัญหาต่างๆ และให้ความรู้
วิศวกรสังคมกับโควิด-19 การท าเจลแอลกอฮอร์ฆ่าเช้ือโค
วิด-19 อีกทั้งยังเก็บอย่างของดินเพ่ือท าการตรวจวัดและ
วิเคราะห์คุณภาพของดินของโรงเรียน 

2. กิจกรรมทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2564 ณ 
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายคือ
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต มีครูและนักเรียน จ านวนของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 70 คน โดยมีหน่วยงานความ
ร่วมมือ บริษัทปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
รูปแบบกิจกรรมจะเป็นลักษณะกิจกรรมการน าเสนอ
นาฬิกาชีวิต กิจกรรมพัฒนาการ กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการ  รายงานผลการตรวจคุณภาพของดินใน
ปัญหาเร่ือง การแก้ปัญหาเร่ืองดินและปัญหาเร่ืองแมลง
ศัตรูพืช มีการส ารวจและการท าแผนที่ GPS ของโรงเรียน 

1. ผลการด าเนินกิจกรรมวิศวกรสังคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียน เร่ือง แก้ปัญหา
เร่ืองดิน ผลการศึกษาคุณภาพดิน โรงเรียน
บึงทับแรต ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน (Organic matter) ดิน
ตัวอย่างมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินใน
ระดับสูง ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
กรดปานกลาง และปริมาณเหล็กในดิน เร่ือง
ปัญหาแมลงศัตรูพืช นักศึกษาวิศกรสังคมได้
ศึกษาและหาข้อมูลจากผู้ปกครองและ
ปราชญ์ชาวบ้านพบว่าสามารถน้ าหมักก าจัด
วัชพืชและน้ าหมักก าจัดแมลงปลอดสารเคมี
เพ่ือใช้โครงการเศษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 
ได้จึงได้ทดลองและจัดท าน้ าหมักดังกล่าว
และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงทับแรต  

2. ผลการด าเนินโครงการ มีดังนี้ 
ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ เป้าหมาย ผลงานที่

ปฎิบัติได้ 

1. จ านวนนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
วิศวกรสังคม 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ
(80.63) 

2. ลงพื้นที่ไป
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

3. ปัญหาที่ได้รับการ
แก้ไขและช่วยเหลือ 

แก้ไข
ส าเร็จ 

ส าเร็จ 

4.ระดับความพึงพอใจ
ของชุมชนท้องถ่ินที่มี
ต่อโครงการ/กิจกรรม 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มากที่สุด 
(4.82) 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

5.ระดับความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มากที่สุด 
(4.80) 

6.จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
(100) 

7.หน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ 

1 2 

3. โรงเรียนมีรายได้จากการขายผลผลิต
ได้แก่หน่อไม้ไผ่กิมซุงสด หน่อไม้ดอง ผักสวน
ครัว แตงโม และสามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้
มากขึ้น โดยรายได้เข้าสู่โครงการโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้เพ่ิมขึ้น 3000-
5000 บาท ต่อคร้ังการเก็บเก่ียวหรือต่อรอบ
การปลูก 

A92 พัฒนาทักษะ
วิศวกรสังคมและ
ส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์ 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 
อบต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.
ก าแพงเพชร 

ปัญหาเร่ืองระบบรดน้ าให้พืชในศูนย์การ
เรียนรู้ เนื่องจากภายในศูนย์เรียนรู้มีพืชอยู่
เป็นจ านวนมาก และในช่วงสถานการณ์ 
Covid-19 มีการท างานแบบ WFH แต่ต้นไม้
ยังคงต้องการการได้รับการดูแลอยู่
โดยเฉพาะเร่ืองการรดน้ าในทุกวัน 

1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิศวกรสังคม
ให้กับนักศึกษาสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2564 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วันที่ 31 มีนาคม 2564) 

2. การลงพ้ืนที่คร้ังที่ 1 (วันที่ 1-9 เมษายน 2564) ได้
แบ่งกลุ่มสมาชิกเพ่ือลงไปส ารวจพ้ืนที่ที่ตนเองสนใจเพ่ือ
น ามาเสนอในที่ประชุมและคัดเลือกพ้ืนที่ที่สนใจและลง
ความเห็นตรงกันมากที่สุดในการด าเนินโครงการ  

3. การลงพ้ืนที่คร้ังที่ 2 (วันที่ 16 เมษายน 2564) 
นักศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือไปเก็บข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในศูนย์เรียนรู้ และท าการเก็บข้อมูลเพ่ือท าไทม์ไลน์
ของศูนย์เรียนรู้ และมาประชุมกันภายในทีมเพ่ือคิดหาวิธี
ในการแก้ปัญหา โดยได้น าความรู้เร่ืองของระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ จึงเกิดเป็นไอเดียในการติดตั้งระบบ โซล่า
เซลล์ในการให้พลังงานระบบรดน้ าแปลงพืชขนาดเล็ก เพ่ือ
แก้ปัญหาให้กับศูนย์เรียนรู้ 

4. การลงพ้ืนที่คร้ังที่ 3 (วันที่ 10 มิถุนายน 2564) ไปดู
เร่ืองพ้ืนที่ในการติดต้ังระบบ โซล่าเซลล์ เพ่ือออกแบบ
ระบบและอุปกรณ์เพ่ือเตรียมการติดต้ัง  

1. ได้นักศึกษาที่มีทักษะวิศวกรสังคมจาก
การผ่านการเข้าอบรม 20 คน 

2. ได้นวัตกรรมระบบรดน้ าด้วยโซล่าเซลล์ 
1 ชุด 

3. การแก้ปัญหาระบบการรดน้ าในแปลง
พืชขนาดเล็กของศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่ อบต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.
ก าแพงเพชร (ก าลังด าเนินการ) 

4. วิดีโอถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ใน
การติดตั้งและใช้งานระบบรดน้ าด้วยโซล่า
เซลล์ 1 ชุด 

โครงการ
พัฒนา 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

5. การลงพ้ืนที่คร้ังที่ 4 (วันที่ 29 สิงหาคม2564) ลง
พ้ืนที่ไปท าการติดต้ังระบบ โซล่าเซลล์ เพ่ือประยุกต์ใช้กับ
ระบบรดน้ าในแปลงพืชขนาดเล็กภายในศูนย์การเรียนรู้ 
และสาธิตวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาให้กับทาง
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ 

6. การลงพ้ืนที่คร้ังที่ 5 ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการใช้งานของระบบ โซล่าเซลล์ เพ่ือ
ประยุกต์ใช้กับระบบรดน้ าในแปลงพืชขนาดเล็กภายในศูนย์
การเรียนรู้ 

แนวทางในการด าเนินงานโครงการวิศวกรสังคม มี
ปัญหาคือในพ้ืนที่ที่ลงไปท าโครงการมีการระบาดของ
Covid-19 สูง ท าให้ไม่สามารถลงพ้ืนที่ไปท ากิจกรรมได้ จึง
มีวิธีการด าเนินการดังนี้  

ขั้นตอนในการเก็บข้อมูลเพ่ือท าเคร่ืองมือทางวิศวกร
สังคม นาฬิกาชีวิต และไทม์ไลน์ใช้วิธีการโทรสัมภาษณ์
แทนการลงไปเก็บข้อมูลโดยตรง ขั้นตอนในการลงพ้ืนที่
ส ารวจแหล่งเป้าหมายใช้วิธีการลงพ้ืนที่กลุ่มย่อยประมาณ 
3 คนและเป็นนักศึกษาวิศวกรสังคมที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นั้น
เก็บข้อมูลและบันทึกภาพส่งกลับมาให้กับทางทีมเพ่ือ
ด าเนินการต่อ (ดูสถานที่พ้ืนที่หน้างานวัด ขนาดแปลงพืชที่
จะไปท าการติดตั้งระบบรดน้ าด้วยโซล่าเซลล์)  

ขั้นตอนในการติดตั้งนวัตกรรม วางแผนไว้ว่าจัดท าระบบ
โซล่าเซลล์เบื้องต้นก่อนและส่งมอบให้กับทางชุมชนโดยใช้
ทีมวิศวกรสังคมไม่เกิน 5 คน ไปส่งมอบให้กับชุมชน  

ขั้นตอนในการเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตาม
ผล รวมไปถึงการขยายผลสู่ชุมชนอื่น ใช้ทีมวิศวกรสังคมท า
การบันทึก VDO สาธิตและการติดต้ังและใช้งานรวมไปถึง
การดูแลรักษาระบบรดน้ าด้วยโซล่าเซลล์เผยแพร่ให้
กลุ่มเป้าหมาย และ เก็บผลหลังการติดตั้งเพ่ือดูผลจากการ
ใช้งานหลังจากนั้น 1 เดือนโดยเก็บข้อมูลผ่านการโทรศัพท์
ติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์เกษตร 
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A93 พัฒนาทักษะ
วิศวกรสังคมและ
ส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์ 
คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
พุทรา ต าบลท่าพุทรา อ าเภอ
คลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

พ้ืนที่ต าบลท่าพุทรา มีการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย ส่งวางจ าหน่าย ณ จุดบริการ
นักท่องเที่ยว หรือ จุดขายสินค้าของฝาก
ภายในจังหวัด แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่เป็นที่
รับรู้ว่ามาจากต าบลท่าพุทรา ประกอบกับ
บริเวณพ้ืนที่ตั้งของต าบลติดริมแม่น้ า มี
บรรยากาศสวยงาม สถานที่ส าคัญของชุมชน
มีประวัติความเป็นมาที่มีเร่ืองเล่าน่าสนใจ 
ทางทีมวิศวกรสังคมจึงมีแนวความคิดที่จะ
ร่วมมือกับชุมชนในการสร้างการท่องเท่ียว
โดยชุมชน (Community - Based 
Tourism) และพ้ืนที่ต าบลจ าเป็นต้องได้รับ
การช่วยเหลือเพ่ือรับมือกับ Covid-19 เป็น
การเร่งด่วน จึงร่วมมือกับชุมชนในการจัดตั้ง 
ศูนย์พักคอย/ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนขึ้นโดย
ใช้ความรู้ที่มีจากนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพในมหาวิทยาลัย ช่วยคิดและน าทีม
วิศวกรสังคมลงพ้ืนที่เพ่ือก่อตั้งศูนย์ดังกล่าว 

1. ส ารวจชุมชนเพ่ือท ารายงานศักยภาพในต าบล ในช่วง
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 โดยร่วมกับผู้น าชุมในการ
ส ารวจและให้นักศึกษาวิศวกรสังคมได้รู้จักชุมชนที่ตนเอง
รับผิดชอบ ด้วยการใช้ทักษะด้านวิศวกรสังคมที่ได้รับการ
อบรมมาจากมหาวิทยาลัย คือ ทักษะด้านการสื่อสารและ
เคร่ืองมือนาฬิกาชีวิตให้รู้จักชุมชนที่ทีมจะต้องใช้ลงไป
พัฒนาเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาตนเองด้าน 
Soft Skills โดยวิธีภาคปฏิบัติ ด้วยวิธีการพูดคุยถามข้อมูล
กับผู้น าชุมชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ต าบล และลง
ไปส ารวจพ้ืนที่จริงเพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน 

2. วิศวกรสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ร่วมต่อสู้
สถานการณ์โควิด-19 ด าเนินการวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
โดยร่วมมือกับชุมชนในการจัดตั้ง ศูนย์พักคอย/ศูนย์แยก
กักตัวในชุมชน วิธีการด าเนินการแยกออกเป็น 2 ฝ่ายดังนี้ 

1) ฝ่ายผู้น าชุมชน จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมแก่การ
จัดตังศูนย์พักคอยโดยความร่วมมือของสาธารณสุขประจ า
ต าบล ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจกับ
คนในหมู่บ้าน เพ่ือแจ้งให้กับคนในครอบครัวได้ทราบว่า
หากจะเดินทางกลับภูมิล าเนาจะต้องมีขั้นตอนอย่างไร 

2) ฝ่ายทีมวิศวกรสังคม ช่วยปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีความ
เหมาะสมส าหรับการเป็นศูนย์พักคอย/ศูนย์แยกกักตัวใน
ชุมชน ตามแนวทางการแยกกักผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน 
(Community Isolation) ในด้านการจัดการระบบ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีระบบลงทะเบียนรับผู้ป่วยเข้ามา
ในศูนย์แยกกักตัว การด าเนินการเร่ืองอาหาร ระบบระบาย
อากาศ ระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ าเสีย ระบบ
การจัดการกับสิ่งปฏิกูล เป็นต้น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 
คน กลุ่มเป้าหมาย 20 คน และนักศึกษา 19 คน 

หน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าพุทรา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าพุทรา 

1. นักศึกษาที่มีทักษะวิศวกรสังคม 19 
คน 

2. มีผลรายงานศักยภาพในต าบล  
3. มีศูนย์พักคอย/ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน 

ต าบลท่าพุทรา  
4. ระดับความพึงพอใจของชุมชนท้องถิ่น

ที่มีต่อโครงการ/กิจกรรม (3.82) จากคะแนน
เต็ม (5) 

5. จ านวนกิจกรรมที่มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 3 กิจกรรม  

 

โครงการ
พัฒนา 
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A94 ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
สู่ความเป็นเลิศ 
(คณะวิทยาการ
จัดการ) 

1. ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ธงชัย 
อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 40 คน  

2. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 40 คน 

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดี
พณิชยการและเทคโนโลยี อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 
25 คน 

4. วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 30 คน 

5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล
เมืองก าแพงเพชร อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 25 คน 

สืบเนื่องจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ตาม
ความต้องการของชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่
ธงชัยที่สามารถใช้เวลาว่างของสมาชิกภายใน
กลุ่มให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้เสริม
ให้กับตนเองและชมรมฯ รวมถึงเป็นการ
สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับตนเอง 
จึงได้มีการถอดบทเรียนความส าเร็จของ
ชมรมฯ ออกมาในรูปงานวิจัย และน าไป
ถ่ายทอดให้กับชมรมผู้สูงอายุกลุ่มอื่นได้ 
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการ
บริหารธุรกิจก็เป็นการตอบสนองความ
ต้องการของสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาที่
ต้องการให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญและ
สามารถปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีในด้าน
บริหารธุรกิจ 

 

1. ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ฯ ด าเนินการจัด
กิจกรรมถอดบทเรียนและถ่ายทอดบทเรียนของชมรม
ผู้สูงอายุ จ านวน 3 คร้ัง ดังนี้ 

- คร้ังที่ 1 ลงพ้ืนที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ธงชัย เพ่ือ
เตรียมการการถอดบทเรียน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ 
บ้านใหม่ธงชัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2 คน หน่วยงานความร่วมมือ ชมรมผู้สูงอายุบ้าน
ใหม่ธงชัย 

- คร้ังที่ 2 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพ
ด้านอาชีพแบบครบวงจรของชมรมผูสู้งอายุบ้านใหม่ธงชัย 
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ บ้านใหม่ธงชัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
40 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการเงินและการธนาคาร 6 คน  

- คร้ังที่ 3 จัดกิจกรรมถ่ายทอดบทเรียนการ
พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของชมรมผู้สูงอายุ วันที่ 16 
ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว เทศบาล
เมืองก าแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม40 คน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 3 คน  

2. ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ฯ ด าเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการบริหารธุรกิจ 
ให้กับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 3 คร้ัง ดังนี้ 

- คร้ังที่ 1 จัดกิจกรรม “การน าทักษะการวิจัยตลาดสู่
การพัฒนาอาชีพในชุมชนท้องถิ่น” ในวันที่ 5 มีนาคม 
2564 ณ ห้องเรียน 613 ตึกการตลาด วิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน  

- คร้ังที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้าน
การบริหารธุรกิจในหัวข้อ “การสร้างวีดีโอคอนเทนต์ด้วย
สมาร์ทโฟน" ในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 25 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 

- คร้ังที่ 3 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้าน

1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการใน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้านการ
บริหารธุรกิจ จ านวนทั้งสิ้น 80 คน จากที่
ก าหนดตัวชี้วัดไว้ 50 คน ซ่ึงถือว่าบรรลุ
ตัวชี้วัด 

2. จ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการใน
กิจกรรมถอดบทเรียนและถ่ายทอดบทเรียน
ของชมรมผู้สูงอายุ จ านวนทั้งสิ้น 80 คน 
จากที่ก าหนดตัวชี้วัดไว้ 50 คน ซ่ึงถือว่า
บรรลุตัวชี้วัด 

3. ได้บทความวิจัยเร่ือง “การพัฒนา
ศักยภาพด้านอาชีพแบบครบวงจรชมรม
ผู้สูงอายุบ้านใหม่ธงชัย ต าบลคลองลาน
พัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร” จ านวน 1 บทความ จากที่
ก าหนดตัวชี้วัดไว้ 1 เร่ือง ซ่ึงถือว่าบรรลุ
ตัวชี้วัด 

4. มีชมรมผู้สูงอายุที่ได้รับการขยายผล
การด าเนินงานจากความส าเร็จของชมรม
ผู้สูงอายุบ้านใหม่ธงชัย จ านวน 1 ชมรม 
ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว 
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร จากที่ก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ 1 ชุมชน ซ่ึงถือว่าบรรลุตัวชี้วัด 

5. มีสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ จ านวน 8 รายวิชา ได้แก่ 

   1. รายวิชาการออกแบบกราฟฟิกข้อมูล 
(Infographic Design)  

   2. รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
   3. รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   4. รายวิชาการเงินธุรกิจ 

กิจกรรม
สัมพันธ์ 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

การบริหารธุรกิจในหัวข้อ “การสร้างวีดีโอคอนเทนต์ด้วย
สมาร์ทโฟน" ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
25 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 

3. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค 
Covid-19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ทางศูนย์พัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรม โดย
เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการ
จัดท าหลักสูตรระยะสั้นในอนาคต ซ่ึงในคร้ังนี้มีการจัดท า
สื่อมัลติมีเดีย จ านวนทั้งสิ้น 8 รายวิชา ได้แก่ 

   1. รายวิชาการออกแบบกราฟฟิกข้อมูล (Infographic 
Design)  

   2. รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
   3. รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   4. รายวิชาการเงินธุรกิจ 
   5. รายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
   6. รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 
   7. รายวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชี 
   8. การเป็นผู้ประกอบการ 

   5. รายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
   6. รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 
   7. รายวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชี 
   8. การเป็นผู้ประกอบการ 

A95 ศูนย์การแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก 
(คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ) 

1. เทศบาลต าบลนครชุม  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
(กิจกรรมที่ 1) 

2. ต าบลสระแก้ว  อ าเภอเมือง  
จังหวัดก าแพงเพชร (กิจกรรมที่ 2) 

ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ทางประชากรอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้าน
โครงสร้างอายุของประชากร ที่มีสัดส่วนของ
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงถือ
ว่าเป็นประชากรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิง (ต้องการ
การดูแลจากรัฐและครอบครัว) ซ่ึงเร่ืองนี้เป็น
ประเด็นท้าทายส าคัญ ที่ประเทศไทย
จ าเป็นต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การมีอายุขัยที่ยืนยาวกับสุขภาพที่ดีขึ้น  

1. การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก คร้ังที่ 1 
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เทศบาลต าบลนครชุม  
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

2. การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก คร้ังที่ 2 
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์
บ้านห้วยปักษ์  ต าบลสระแก้ว  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวด้วย
การแพทย์ทางเลือกกันมากขึ้น ทั้งด้านร่างกาย 
เช่น การฝึกการทรงตัวของผุ้สูงอายุ การออก
ก าลังกายด้วยผ้าขนหนู การท าฤาษีดัดตน การ
นวดตนเองเพ่ือสุขภาพ การพอกเข่าแก้ปวด
เมื่อย การแช่เท้าด้วยสมุนไพร และจิตใจ เช่น 
การฝึกการก าหนดลมหายใจเข้าออก การท า
สมาธิบ าบัด 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
A96 ศูนย์อนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
(คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ) 

1. ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร 

2. กลุ่มป่าชุมชนบ้านคลองลึก ต.
ทรงธรรม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  

3. โรงเรียนบ้านไทรย้อย ต.ทรง
ธรรม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

3. กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแสง ต.
ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี 

4. ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่น 

5. สวนพฤกษศาสตร์ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร 

1. กลุ่มป่าชุมชนบ้านคลองลึกมีการ
จัดการป่าชุมชนดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าชุมชน 
และต้องการส ารวจสมุนไพรที่มีในชุมชนเพ่ือ
การอนุรักษ์ รวมไปถึงความต้องการปลูก
จิตส านึกให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ได้
เรียนรู้สมุนไพรตามธรรมชาติ  

2. จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอใยกล้วย
ไข่ผสมฝ้ายชุมชนมีความต้องการต่อยอด
เส้นด้ายด้วยการย้อมสีผ้าจากธรรมชาติ และ
มีความต้องการผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่แสดงถึง 
อัตลักษณ์ของกลุ่มหรืออัตลักษณ์ที่สื่อถึง
จังหวัดก าแพงเพชร 

3. การรวบรวมข้อมูลด้านพันธ์ุพืช การใช้
ประโยชน์จากพันธ์ุพืชต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น 

4. การปรับปรุงดูแลสวนพฤกษศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของคน
ภายนอกและนักศึกษาที่สนใจ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการส ารวจสมุนไพรโดยชุมชน
เพ่ือการอนุรักษ์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์2564 ให้กับ
ประชาชนให้กับประชาชนที่ดูแลป่าชุมชน และนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านไทรย้อย 40 คน และนักศึกษาที่เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 25 คน และ
นักศึกษาโปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 6 คน 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมสีเส้นด้ายใยกล้วยไข่ด้วย
พืชพรรณพ้ืนบ้าน ร่วมกับโปรแกรมฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2564 ณ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองแสง ที่ท า
การผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน 

3. รวบรวมข้อมูลด้านพันธุกรรมพืช และการใช้
ประโยชน์จากพันธ์ุพืช และพันธ์ุพืชต่างๆที่ได้จากการ
ส ารวจเพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบเว็บไซต์
ของโครงการภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4. ปรับปรุงดูแลสวนพฤกษศาสตร์ในมหาวิทยาลัย 
ให้บริการพรรณไม้ส าหรับผู้ที่มีความต้องการน าไปจัดเป็น
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน และเปิดให้เข้าชมเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืช/สัตว์ 

1. ประชาชนและนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการ
ส ารวจสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง 
และเรียนรู้เร่ืองชนิดพันธ์ุ สรรพคุณ และการ
น ามาใช้จากหมอยาพ้ืนบ้าน จ านวน 40 คน
น าไปสู่การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมุนไพร
ท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์  

2. ผลจากการถ่ายทอดน าไปสู่การสร้าง
อาชีพและรายได้ให้ชุมชนเป้าหมาย โดยมี
กลุม่ทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองแสงเป็น
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 ราย  

3. เกิดฐานข้อมูลด้านพันธุกรรมพืชจาก
การส ารวจ และการใช้ประโยชน์  

4. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 
และให้บริการด้านพันธ์ุไม้แก่ผู้ที่สนใจ 

โครงการ
พัฒนา 

A97 ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านส่งเสริม
การผลิตและ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยทาง
อาหาร (FOSIC) 
(คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ) 

 

ศูนย์ส่งเสริมการผลิตและ
ตรวจสอบตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

1. การรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
2. ขาดการผลิตงานวิจัย 
3. การบริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มี

น้อย 
4. ขาดการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
5. ขาดการพัฒนาบุคลากรและเคร่ืองมือ

ให้ได้มาตรฐาน 
 

1. ศูนย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 
2005 หรือ มอก. 17025-2548 ใบรับรองเลขที่ 18T083/ 
0707 โดย ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ตัง้แต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 - 12 กรกฎาคม 2564 
ด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2564 

2 .เตรียมการย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตรเร่ืองการศึกษาชนิด
และปริมาณสารก่อโฟมที่เหมาะสมในการผลิตสารสีชนิดผง
จากใบหม่อนโดยวิธีท าแห้งแบบโฟมเมท  

3. มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในพร้อมทั้งแก้ปัญหา
ที่ตรวจพบ ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1. ย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตรเร่ืองการศึกษา
ชนิดและปริมาณสารก่อโฟมที่เหมาะสมใน
การผลิตสารสีชนดิผงจากใบหม่อนโดยวิธีท า
แห้งแบบโฟมเมท  

2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการร้อยละ 87.50 และน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการไป
วางแผนการด าเนินงานในปีถัดไป 

3. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอน 1 วิชาได้แก่ รายวิชาการประกัน
คุณภาพอาหารกับการตรวจสอบจุลินทรีย์ 

4. มีนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์

โครงการ
พัฒนา 
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4. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การประกันคุณภาพอาหารกับการตรวจสอบจุลินทรีย์โดย
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารร่วมทดสอบตัวอย่างอาหารจากสถาบันอาหาร โดย
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 

5. ผลิตผลงานวิจัยเร่ืองความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภค
เก่ียวกับสารก่อภูมิแพ้ในส้มต าและการลดปริมาณสารก่อ
ภูมิแพ้ที่ตกค้างโดยการล้างครก น าเสนอการประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางออนไลน์ 

6. ให้บุคลากรพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ISO/IEC 
17025 ออนไลน์ ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

7. สอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ คือ 
เคร่ืองชั่ง เคร่ืองวัดน้ าอิสระในอาหาร เคร่ืองวัดความชื้น
และอุณหภูมิห้องปฏิบัติการ และเคร่ืองวัดความเป็นกรด
ด่าง พบว่า ทั้ง 4 เคร่ืองมือ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 

8. ด าเนินการทดสอบความช านาญรายการ pH value  
วันที่ 22 ม.ค. 2564 ด าเนินการทดสอบความช านาญ
รายการ Aerobic Plate Count วันที่ 3 มี.ค. 2564 

9. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตลอด
ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) จ านวน 365 
ตัวอย่าง 

และเทคโนโลยีการอาหารร่วมทดสอบ
ตัวอย่างอาหารจากสถาบันอาหาร โดยผล
การประเมินผ่านเกณฑ์และเข้าร่วมกิจกรรม
ทดสอบความช านาญในห้องปฏิบัติการ
รายการ Salmonella spp., Clostridium 
spp., Staphylococcus aureus, Bacillus 
cereus, Yeast and Mold เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการร้องขอใบรับรองเพ่ือน าไปใช้เป็น
เอกสารอิงทางการค้าหรือประเมินระบบ
ความปลอดภัยทางอาหารในรับสากล 

5. น าผลการเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการ ไปใข้ในการ
วางแผนงานทดสอบในรายการอื่นๆ ในปี
ถัดไป หรือตามค าร้องขอจากลูกค้า 

6.รายรับจากงานให้บริการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ ตลอดปีงบประมาณ 2564 (รอบ 
12 เดือน)  คือ 244,600 บาท 

7.รายงานตามตัวชี้วัดศูนย์ความเป็นเลิศ
ดาวโหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 
https://drive.google.com/file/d/1Zqxo
JANo7C3Rkbp90MrMclMSPY2_PZtP/vi
ew?usp=sharing 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
A98 วารสารวิจัยและ

พัฒนา 
(สถาบันวิจัยฯ) 

1. บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2. ผู้สนใจทั่วไป ทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผลงานวิจัยของบุคลากรมีจ านวนมาก แต่
ชุมชนหรือแวดวงวิชาการ อาจไม่รับทราบถึง
ผลงานที่จัดท า จึงควรสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 
ในศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และศาสตร์ทางด้าน

มีการวางแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน เมื่อวันที่ 1 ต.ค.
2563 ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการด าเนินงาน
ของวารสารในคู่มือและบนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยระบุระยะเวลาในการด าเนินงานที่ชัดเจนท าให้
ผู้ที่ลงบทความสามารถทราบสถานะของผลการด าเนินงาน
ของตนเองได้ มีการประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ติดตามบทความที่อยู่ระหว่างการพิจารณา มีการรักษา
คุณภาพของวารสารให้ได้มาตรฐาน TCI  

1. มีการด าเนินการจัดท าวารสารสักทอง 
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
4 ฉบับต่อปี รวม 60 บทความ 

2. มีการด าเนินการจัดท าวารสารสักทอง 
สาขาวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ฉบับต่อปี รวม 
20 บทความ 

3. วารสารสักทอง สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็น

โครงการ
พัฒนา 

https://drive.google.com/file/d/1ZqxoJANo7C3Rkbp90MrMclMSPY2_PZtP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZqxoJANo7C3Rkbp90MrMclMSPY2_PZtP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZqxoJANo7C3Rkbp90MrMclMSPY2_PZtP/view?usp=sharing
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วิทยาศาสตร์   
 
 
 

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
4. วารสารสักทอง สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ได้รับการจัดอันดับเป็นวารสารที่
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

A99 วารสารพิกุล 
(คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ) 

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

2. บุคลากรภายนอก
มหาวิทยาลัยที่สนใจส่งบทความ
ตีพิมพ์เผยแพร่  

โดยมีเป้าหมาย 
1. จ านวนวารสารพิกุล 2 ฉบับ/ปี 
2. จ านวนบทความในวารสาร

พิกุล 10 เร่ือง 
3. มีบทความจาก บุคลากร

ภายนอกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ที่
ได้รับการตีพิมพ์ลง 

4. วารสารพิกุลได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

2. เป็นบทความที่ผ่านการ
ตรวจสอบเนื้อหาและคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องตรงศาสตร์
อย่างน้อย 2 คน/บทความ 

การยกระดับคุณภาพวารสารพิกุลให้ได้
มาตรฐานระดับชาติ TCI 1กลุ่มที่ 1 

 

จัดท าวารสารให้มีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. และ
ศูนย์ดัชนีวารสารไทย  (TCI) โดยมีระยะเวลาดังนี้ 

- ฉบับ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน) 
- ฉบับ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) 

1. วารสารพิกุลได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและมีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ 
สกอ. และศูนย์ดัชนีวารสารไทย  (TCI) คงอยู่
ในระดับเดิม (TCI กลุ่ม 2) รวมถึงมีโอกาสที่
สามารถการพัฒนาให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 ได้ 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวารสาร
พิกุลออกจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับ 1 
(เดือนมกราคม – มิถุนายน) และฉบับ 2 
(เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) 

3. มีบทความ 41 เร่ือง ดังนี้ ฉบับที่ 1 
จ านวน 21 เร่ือง และฉบับที่ 2 จ านวน 20 
เร่ือง 

4. มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเนื้อหาและ
คุณภาพของบทความ จ านวน 69 คน 

5. มีบทความทั้งหมด 41 บทความ เป็น
บทความจากบุคลากรภายนอกจ านวน 30 
บทความ คิดเป็นร้อยละ  73.17  และเป็น
บทความจากบุคลากรภายในจ านวน 11 
บทความ คิดเป็นร้อยละ 26.82 

โครงการ
พัฒนา 

A100 วารสารครุ
ศาสตร์ (คณะครุ
ศาสตร์) 

1. อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

2. ไม่น้อยกว่า 2 เล่ม / ปี 

การจัดท าวารสารครุศาสตร์เพ่ือเป็นแหล่ง
เผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับบุคลากรภายใน
และภายนอกสถาบัน ให้มีมาตรฐาน 

1. ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 เดือน มกราคม–มิถุนายน 2564
เผยแพร่ จ านวน 8 บทความ 

2. ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 เดือน กรกฎาคม–ธันวาคม 2564 
(อยู่ในระหว่างด าเนินการ) เผยแพร่จ านวน 8 บทความ 

1. วารสารครุศาสตร์ จ านวน 2 ฉบับ 
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–มิถุนายน 2564 มี
บทความที่เผยแพร่ลงในวารสาร จ านวน 8 
บทความ และฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม–
ธันวาคม 2564 * (อยู่ในระหว่างด าเนินการ) 
มีบทความที่เผยแพร่ลงในวารสาร จ านวน 8 
บทความ 

โครงการ
พัฒนา 
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A101 วารสาร
วิทยาการจัดการ 
(คณะวิทยาการ
จัดการ) 

1. บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย 
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. ผู้สนใจทั่วไป ทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. จ านวนผู้ส่งบทความวิจัยและบทความ
วิชาการมีจ านวนน้อย 

2. บุคลากรของคณะฯ มีความต้องการ
วารสารเพ่ือใช้ในการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและผลงานวิจัย 

ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยของ
บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึง
ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับในแวดวงวิชาการ อีกทั้งเป็นสื่อกลางในการส่งเสริม
องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนทางวิชาการเผยแพร่ความรู้ตาม
ศาสตร์ ด้านวิทยาการจัดการในแขนงต่างๆ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 

1. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ การส่งบทความ (ไตร
มาสที่ 1) 

2. จัดท าวารสาร โดยวารสารมีก าหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปี
ละ 2 ฉบับ ได้แก่ 

- ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  
- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม  

 (ด าเนินการจัดกิจกรรม ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4) 

1. จ านวนวารสารที่ออกต่อปี 2 ฉบับ 
หลังจากด าเนินโครงการพบว่า วารสารออก
ได้ 1 ฉบับ เนื่องจากจ านวนบทความที่ส่งมา
ลงในวารสารไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ส่งผลให้
การออกวารสารท าได้เพียงฉบับเดียว 

2. วารสารผ่านเกณฑ์การประเมิน  เข้าสู่
ฐานข้อมูล TCI  หลังจากด าเนินงาน พบว่า 
วารสารยังไม่ได้รับการประเมินเข้าสุ่
ฐานข้อมูล TCI เนื่องจากการจัดท าวารสาร
ไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่จะเข้ารับการ
ประเมนิฐานข้อมูล TCI 

3. มีผู้ส่งบทความวารสารทันตามก าหนด
ออก หลังด าเนินงาน พบว่า มี
บุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยส่ง
บทความวารสารไม่ทันตามก าหนด  

โครงการ
พัฒนา                    

A102 วารสารศิลปะ
และวัฒนธรรม 
(ส านักศิลปะฯ) 

1. บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. ผู้สนใจทั่วไป ทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

วารสารสาร สื่อ ศิลป์ ของส านักศิลปะแล
วัฒนธรรม เป็นสื่อกลางในการรวบรวมและ
เผยแพร่ความรู้ การศึกษา ค้นคว้า งานวิจัย
และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ 
ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมในทุก ๆ 
แขนง เพ่ือเผยแพร่ต่อผู้อ่านทั้งนักวิชาการ
และสาธารณชนทั่วไป ทางส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมเล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเป็นพ้ืนที่ใน
การรวบรวมและถ่ายทอดศิลปะและ
วัฒนธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้อ่าน
และวงการการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือการต่อยอดการพัฒนาด้านศิลปร่วมสมัย
และอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้
คงอยู่สืบไป 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ส่งบทความเข้า
มาร่วมตีพิมพ์วารสาร สาร สื่อ ศิลป์  

2. กองบรรณาธิการวารสาร ท าการคัดเลือกและ
ตรวจสอบข้อมูลและรูปแบบการเขียนบทความให้ถูกต้อง
ตามรูปแบบของวารสารสาร สื่อ ศิลป์ และน าส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพของบทความต่อไป 

3. บทความอยู่ในกระบวนการการตรวจสอบคุณภาพ
และปรับปรุงเนื้อหาของบทความ เพ่ือส่งบทความที่แก้ไข
กลับมาด าเนินการตีพิมพ์ 

4. ตีพิมพ์เผยแพร่เล่มวารสาร สาร สื่อ ส านักศิลป์  
5. พัฒนาวารสารเข้าสู่ฐาน TCI ซ่ึงมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์ข้อที่ 1 วารสารตีพิมพ์มาแล้วต่อเนื่อง 3 ปี 
(นับจากปัจจุบัน) หรือไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ (กรณีวารสารที่
ตีพิมพ์ไม่ถึง 3 ปี)     

เกณฑ์ข้อที่ 2 ศูนย์ TCI เปิดรับสมัครวารสารที่ต้องการ

มีการตีพิมพ์วารสาร สาร สื่อ ศิลป์ ปีที่ 2 
จ านวน 2 เล่ม  

1. ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2562 – พฤษภาคม 
2563 จ านวน 7 เร่ือง บทความวิชาการ 2 
เร่ือง บทความวิจัย 5 เร่ือง ซ่ึงเป็นบทความ
จากหน่วยงานภายใน จ านวน 3 เร่ือง เป็น
บทความจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 4 
เร่ือง 

2. ฉบับที่ 4 มิถุนายน 2563 – 
พฤศจิกายน 2563 จ านวน 6 เร่ือง บทความ
วิชาการ 5 เร่ือง บทความวิจัย 1 เร่ือง ซ่ึง
เป็นบทความจากหน่วยงานภายใน จ านวน 2 
เร่ือง เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 
จ านวน 4 เร่ือง 

ซ่ึงสถานะปัจจุบันของวารสารสาร สื่อ 
ศิลป์ ก าลังอยู่ในกระบวนการของเกณฑ์ข้อที่ 

งานวิจัย 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

เข้าสู่ฐานข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
เกณฑ์ข้อที่ 3 กองบรรณาธิการวารสารกรอกข้อมูล

ในระบบประเมินคุณภาพวารสารออนไลน์ 
เกณฑ์ข้อที่ 4 ศูนย์ TCI พิจารณาวารสารตามเกณฑ์

ในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 
เกณฑ์ข้อที่ 5 ศูนย์ TCI แจ้งผลการพิจารณากลับไป

ยังกองบรรณาธิการวารสาร และประกาศรายชื่อวารสารที่
ได้รับการตอบรับ (วารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เท่านั้น) 

เกณฑ์ข้อที่ 6 กองบรรณาธิการวารสารติดต่อขอรับ 
Username และ Password โดยแจ้งข้อมูลวารสาร ดังนี้ 
1.ISSN (ถ้ามี) 2.E-ISSN (ถ้ามี) 3.ชื่อวารสารภาษาไทย 4.
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ เพ่ือบันทึกข้อมูลการตีพิมพ์และ
ข้อมูลการอ้างอิงของวารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ 
Fast Track  

เกณฑ์ข้อที่ 7 กองบรรณาธิการวารสารด าเนินการ
บันทึกข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงของวารสาร
เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ Fast Track 

ทั้งนี้ ด้วยวารสารที่เป็นด้านศิลปวัฒนธรรมมีจ านวนน้อย 
จึงท าให้ผู้ที่มีต้องการเผยแพร่บทความด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้ความสนใจ รวมถึงการมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอก  

1 โดยจะตีพิมพ์ครบ 3 ปี ในปี 2565 ที่จะถึง
นี้  

A103 นิทรรศการ
วิชาการ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 
(ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
จากการด าเนินงานภารกิจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และด้าน
การผลิตและพัฒนาครู เพ่ือเป็นการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และ
นักศึกษา อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การน าเสนอ
ผลการจัดการศึกษาการเรียนการสอน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ไม่ได้ด าเนินการจัดนิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แต่มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท า 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา, ป้าย
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ขนาด 60x160 เซนติเมตร 
และป้าย x stand ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ขนาด 
80 x 180 เซนติเมตร เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แนะ
แนวการศึกษา และข้อมูลหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่รู้จัก เป็นข้อมูลให้มีการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน

1. มีจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 1,472 คน    

โครงการ
พัฒนา 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

งานวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน            
ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และ
เป็นการเผยแพร่ผลงาน ข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้ชุมชน
และท้องถิ่นได้รับทราบ รวมถึงการสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในมุมมองของ
บุคคลและหน่วยงานภายนอก 

ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือก
สถานที่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 

 

 
 
 

A104 KPRU Road 
Show (งาน
ประชาสัมพันธ์) 

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
พ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัด
ตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัด
สุโขทัย จ านวน 25 โรงเรียน 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่
จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัด
พิจิตร และจังหวัดสุโขทัย ไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลการสมัครเรียน ข้อมูลการเรียนการ
สอนของแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
อีกทั้งหลายโรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล จาก
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นการขยายโอกาส
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน
ประจ าต าบล ประจ าอ าเภอ ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัด
พิจิตร และจังหวัดสุโขทัย  จึงได้จัดโครงการ 
“KPRU  ROAD SHOW” แนะแนว
การศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประจ าปี 2564 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา และอ านวยความสะดวก 
ในการสมัครเรียน พร้อมทั้งสามารถสอบ
สัมภาษณ์ และสมัครเรียนได้เลย ณ จุด
ให้บริการรับสมัคร เพ่ือได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
รวดเร็วและส ารวจความต้องการของนักเรียน
เก่ียวกับคณะสาขาวิชาที่สนใจ เพ่ือน ามาเป็น
ข้อมูลให้มหาวิทยาลัยพิจารณามากย่ิงขึ้น 

1. ประชุมคณะท างานเพ่ือหาแนวทางการด าเนินงาน 
และวางแผนการจัดกิจกรรม 

2. ก าหนดสถานที่ และจังหวัดในการลงพ้ืนที่ด าเนิน
โครงการ  

3. ติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการ
ตั้งจุดรับสมัครของโครงการ 

4. ด าเนินการลงพ้ืนที่ท าการประชาสัมพันธ์ แนะน า
หลักสูตร สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี และรับสมัครเรียน 
พร้อมทั้งส ารวจความต้องการของนักเรียนเก่ียวกับคณะ
สาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

5. ด าเนินกิจกรรม KPRU ROAD SHOW ในพ้ืนที่
จังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย จ านวน 7 โรงเรียน 
ซ่ึงจ านวนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สืบเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระรอกใหม่ (มกราคม 2564 
เป็นต้นมา) ทางคณะท างานจึงได้ปรับรูปแบบกิจกรรม 
KPRU ROAD SHOW ให้เป็นระบบออนไลน์ โดยได้
ถ่ายทอดสด การแนะแนวการศึกษาต่อ ผ่านเฟสบุคมหา
วิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร นอกจากนี้คณะท างานยังได้
วางแผนการจัดกิจกรรม KPRU ROAD SHOW Live 
ส าหรับสาขาวิชาที่ขาดแคลนนักศึกษา เพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักเรียนในเขต
พ้ืนที่ก าแพงเพชร ตาก พิจิตร และสุโขทัย ได้รับทราบ
ข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ในปี
การศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2564  

1. จัดกิจกรรม KPRU ROAD SHOW 
ระบบออนไลน์ โดยได้ถ่ายทอดสด การแนะ
แนวการศึกษาต่อ ผ่านเฟสบุคมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ซ่ึงมีผู้ติดตามจ านวน 
30,809 คน  

2. จัดกิจกรรม KPRU ROAD SHOW 
Live ส าหรับสาขาวิชาที่ขาดแคลนนักศึกษา 
ซ่ึงมียอดผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น 27,800 คร้ัง   

โครงการ
พัฒนา 
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A105 ศูนย์
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ (คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ) 

ศูนย์วิทยาศาสร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

มีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ ชุมชน 
ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา 
เจ้าหน้าที่อาจารย์ บุคลากรครู
ประจ าการ บุคคลทั่วไป หน่วยงาน
ภายนอก ภายในจังหวัด
ก าแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง 

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
มีความต้องการให้ส่งเสริมพัฒนาการเรียน
การสอน สนับสนุนให้มีการวิจัยการฝึกอบรม
และการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์
และข้อมูลสารสนเทศต่างๆเป็นศูนย์กลาง
บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์
ฯ มีแผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้คล
อบคลุมต่อความต้องการของหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก ได้แก่ 

1. ด าเนินการพัฒนาทักษะวิชาการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ โดยมี
ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ทั้งในจังหวัด
ก าแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง 

2. ด าเนินการพัฒนา สนับสนุนเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์เพ่ือการสอนและการวิจัย 

3. ส่งเสริมการท าวิจัย เสริมสร้างองค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ด าเนินการส่งเสริมและ
ยกระดับห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้าน
การวิจัยหรือ ESPReL 

4. ด าเนินการบริการวิชาการปฏิบัติการ
พ้ืนฐานทางเคมีและชีววิทยา ร่วมถึงความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาของพ้ืนที่ และให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายจึงก าหนดภารกิจ
หน้าที่ ไว้ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. สนับสนุนการเรียนการสอน จะให้การสนับสนุนการ
เรียนการสอนในโปรแกรมวิชาต่างๆ ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ละวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่สอดคล้องกับปัญหา
หลักของท้องถิ่น และสนองความต้องการของท้องถิ่น 

2. การสนับสนุนงานวิจัย จัดทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้ง
ทางด้านการฝึกอบรมและการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนอาจารย์นักศึกษา ให้ท างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ที่จะช่วยแก้ปัญหาหลักของท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการฟ้ืนฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

3. การให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมครูวิทยาศาสตร์ในด้านองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเรียนการสอน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีการด าเนินโครงการ 8 
โครงการ ดังนี้ 

1. การพัฒนาทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมที่น าไปใช้พัฒนาชุมชน 

2. การพัฒนาส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์  
3. สร้างศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินด้วย smart 

farm 
4. บริการวิชาการทางดาราศาสตร์ 
5. การเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมวัสดุเหลือทิ้งให้แก่ผู้ประกอบการ 
6. บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
7. พัฒนาและส่งเสริมการน านวัตกรรม/เทคโนโลยีไปใช้

ประโยชน์ในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
8. พัฒนานวัตกรรมทางอาหารเพ่ือถ่ายทอดความรู้สู่

ชุมชน 

ด้านการศึกษา 
1. ให้บริการสถานที่ในการเรียนการสอน

ประกอบด้วย 
1. ห้องประชุม จ านวน 3 ห้อง 
2. ห้องเรียนจ านวน 4 ชั้น 
3. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา เคมีและ

ฟิสิกส์ 
4. ห้องปฏิบัติบริการวิชาการเคมีและ

ชีววิทยา 
5. ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์บริเวณ

ดาดฟ้า 
6. ห้องปฏิบัติการชีวอนามัยระดับ 2 

2. ให้บริการห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา 
และกล้องจุลทรรศน์ส าหรับโปรแกรม
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
ด้านวิจัย 

1. สนับสนุนสถานที่ เคร่ืองมือวิจัย
ทางด้านดาราศาสตร์ 

2. ยกระดับเก่ียวกับความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดย
เป็นต้นแบบและถ่ายทอดสู่อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา 

3. สนับสนุนสถานที่บริเวณชั้น 4 ให้กับ
งานวิจัยเพาะเล้ียงเนื้อเย้ือของโปรแกรมวิชา
ชีววิทยาและปฏิบัติการชีวอนามัยระดับ 2 

4. สนับสนุนสถานที่ส าหรับโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
ด้านบริการวิชาการ 

1. บริการวิชาการด้านดาราศาสตร์ทั้งใน
และนอกสถานที่ จ านวน 3 คร้ัง  

2. บริการวิชาการทางดาราศาสตร์ให้กับ

โครงการ
พัฒนา 
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นอกจากนี้กิจกรรมที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็ คือ การ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใน
ระดับหน่วยงานท้องถิ่น เพ่ือให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร 
ให้ค าแนะน าเสนอแนะ 

บุคคลทั่วไป  มีผู้รับบริการมากกว่า 100 คน 
ณ บริเวณห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ 
ดาดฟ้าตึกจุฬาภรณ์และนอกสถานที่  

3. บริการวิชาการปฏิบัติเคมีให้กับ
นักเรียนมัธยมปลาย จ านวน 5 โรงเรียน 30 
คน ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 

4. บริการวิชาการปฏิบัติการชีววิทยา
ให้กับนักเรียนมัธยมปลาย จ านวน 5 
โรงเรียน จ านวน 30 คน ในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชร 

5. ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัด
อบรมต่าง ๆ เช่น การบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับกลุ่มวิสาหกิจ 

6. การจัดท าโครงการก าจัดสารเคมีและ
ต้นแบบห้องปฏิบัติการเคมีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

7. การจัดท าโครงการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของห้องปฏิบัติการชีววิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

A106 สัปดาห์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ) 

นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่
อาจารย์ บุคลากรครูประจ าการ 
บุคคลทั่วไป หน่วยงานภายนอก 
ภายในจังหวัดก าแพงเพชรและ
จังหวัดใกล้เคียง 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสนใจในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวนน้อยลง 

จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. จัดท านิทรรศการออนไลน์โดยให้นักเรียน นักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป สามารถเข้ารับชม
นิทรรศการออนไลน์ของหลักสูตร และศูนย์ต่าง ๆ ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้เข้ารับชมจะได้รับ
เกียรติบัตรของการเข้ารับชมนิทรรศการออนไลน์ และ
ด าเนินการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2564 

2. จัดการประกวดและแข่งขันและการอบรมสัมมนา
ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

1. อบรมความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวัคซีนโควิด 19 
2. การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์จูเนียร์ 

1. ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการออนไลน์ 
จ านวน 220,900 คน 

2. มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 85.80 
3. มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

นวัตกรรมหลังเข้าชมนิทรรศการ ดังนี้ 
- ระดับมากที่สุด 32.26% 
- ระดับมาก 57.31% 
- ระดับปานกลาง 9.96% 
- ระดับน้อย  0.39% 
- ระดับน้อยที่สุด 0.07% 

4. การจัดการแข่งขันและประกวดแบบ
ออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 685 คน 

โครงการ
พัฒนา 
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โครงการ* 

3. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ฯ 
4. การแข่งขัน 180-IQ 
5. การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ 
6. การแข่งขัน E-sport ROV Championship 
7. การประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic 
8. การประกวดคลิปวีดีโอ 
9. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
10. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
11. การแข่งขันการท าแผนที่ด้านสิ่งแวดล้อม 
12. การประกวดภาพถ่ายอาหารพ้ืนบ้าน 

5. การอบรมความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโควิด 
19 มีครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรม 116 คน
และผ่านการประเมินได้รับเกียรติบัตร 44 
คน 

A107 พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
(สถาบันวิจัยฯ) 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

หนึ่งในภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ การ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยงานวิจัย และเพ่ือ
การส่งเสริมนักวิจัยให้ท างานได้อย่างเต็ม
ความสามารถ จึงจัดสรรทุนวิจัยเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ 

1. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

2. ประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการ
คัดเลือก  

3. ประกาศผลการพิจารณาทุน สายวิชาการ วันที่ 21 
มกราคม 2564 

4. ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย ในเดือน พ.ค. – มิ.ย. 
2564 

 
 
 
 
 
 

1. มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานวิจัย 29 เร่ือง เป็นจ านวนเงิน
จัดสรรทั้งสิ้น 725,023 บาท โดยมีการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ 16 ต าบล แบ่งเป็น จ.
ก าแพงเพชร 14 ต าบล คือ ต.ในเมือง ต.นคร
ชุม ต.สระแก้ว ต.ท่าขุนราม ต.นาบ่อค า 
ต.คณฑี ต.คลองขลุง ต. คลองลานพัฒนา ต.
ท่าพุทรา ต.ปางมะค่า ต.วังยาง ต.คลองน้ า
ไหล ต.สลกบาตร ต.ถ้ ากระต่ายทอง และ จ.
ตาก 2 ต าบล คือ ต.คีรีราษฎร์ และ ต.แม่
สอด 

2. มหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ 
จ านวน 29 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 100 

โครงการ
พัฒนา 

A108 สร้างความ
ร่วมมือด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  

2. กลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

โดยมีเป้าหมาย ผลงานที่ได้รับ
การน าเสนอ ในงานประชุมวิชาการ
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 

ด้วยปัจจุบันอิทธิพลของกระแส
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยง ทางสังคม 
วัฒนธรรม และข่าวสาร ที่ส่งผลให้เกิดการ
ความรู้ และการเรียนรู้ ในรูปแบบลักษณะ
ต่างๆ ที่ต่อยอดไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และ
แนวคิดสร้างสรรค์อื่นๆ ซ่ึงในขณะเดียวกัน

1. ประชุมความร่วมมือเครือข่ายเพ่ือหาเจ้าภาพในการ
จัดงานและพูดคุยขอบข่ายงานคร้ังต่อไป โดยในปีนี้
เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด จึงปรับ
เป็นการประชุมออนไลน์ 

2. ประสานงานเพ่ือเตรียมการและก าหนดกิจกรรมความ
ร่วมมือ (ออนไลน์) 

3.เครือข่ายแต่ละแห่งจัดท าบทความทาง   วิชาการด้าน

1.ได้เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จ านวน 
1 เครือข่าย (14 MOU) 

2.บุคลากรได้น าเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม จ านวน 3 ผลงาน 

3.ด าเนินกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับเครือข่าย 

กิจกรรม
สัมพันธ์ 
 



- 133 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ความเชื่อมโยงนั้น ก่อให้เกิดการบูรณาการ 
สร้างความหลากหลาย และส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาประเทศในทุกระดับชั้น  

ดังนั้น ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จึงจัด
โครงการสร้างความร่วมมือด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือด าเนินการส่งเสริมให้เกิด
เครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น 
และระดับชาติ มีกิจกรรมการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ ส าหรับน าเสนอผลงาน
ทางด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งพัฒนาความ
ร่วมมือของกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยต่อไป 

ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือส่งมหาวิทยาลัยเจ้าภาพเข้า
กระบวนการประเมินพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
เตรียมการตีพิมพ์ลงวารสารเครือข่าย 

4.เครือข่ายแต่ละแห่งด าเนินการเตรียมงานนิทรรศการ
และการแสดงทางวัฒนธรรม เพ่ือน าเข้าร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 

5.ร่วมประชุมเครือข่ายเพ่ือติดตามงานและร่วมตัดสินใจ
เก่ียวกับกิจกรรมและปัญหาในการเตรียมจัดงาน (ออนไลน์) 

6.เข้าร่วมกิจกรรมและน าเสนอผลงานวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ในการประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติ
และนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ ม.
ราชภัฏพระนคร ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564  

จ านวน 1 คร้ัง (นิทรรศการ) 

A109 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เยาวชนนาฏศิลป์
อาเซียน 

 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัย           
ราชภัฎก าแพงเพชรและ นักเรียน
ชุมนุมนาฏศิลป์ ศูนย์จริยศึกษา สธ 

ศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึง
ความมีอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองของ
กลุ่มชนในแต่ละท้องถิ่น ดนตรีและนาฏศิลป์
ไทยในประเทศอาเซียนทุกประเทศมี
เอกลักษณ์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษที่สร้างสรรค์ที่แตกต่างกันเป็นมรดกทาง
ปัญญาที่ควรอนุรักษ์ ควรศึกษาเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้สู่เยาวชนอย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้
เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน   

ในขณะเดียวกันศิลปะและวัฒนธรรมของ
อาเซียน มีความส าคัญเช่นเดียวกัน  จึงควร
ส่งเสริมและอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นาฏศิลป์อาเซียน  ซ่ึงกันและกัน 
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่มี
ความแตกต่างและยังก่อให้เกิดความผูกมิตร
สานความสัมพันธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ในระดับอาเซียนได้อีกทางหนึ่ง 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียนเมื่อ
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอศิลปะดุริยนาฏ ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม ม.ราชภัฏก าแพงเพชร 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรและ 
นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ ได้รับถ่ายทอด
องค์ความรู้นาฏศิลป์อินโดนีเซีย (อังกะลุง)  

3. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชรและ นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์
ศูนย์จริยศึกษา สธ.  1 คร้ัง จ านวน  150 
คน ได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์
ความรู้นาฏศิลป์อินโดนีเซีย (อังกะลุง) 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

3. มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาสุนทรียภาพทางการแสดง 

การอบรม 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A110 สร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 
เร่ือง 

การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม นอกเหนือจากด้านการแสดงตาม
ขนบประเพณี ศิลปะ ภูมิปัญญาไทย การ
ถ่ายทอดด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง งาน
การสร้างมาตรฐานทางด้านการแสดงเป็นอีก
บทบาทหนึ่งของส านักฯ ที่จะสร้างสรรค์ชุด
การแสดงที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชาว
จังหวัดก าแพงเพชร โดยมุ่งเน้นให้เห็น
ความส าคัญของมาตรฐานการแสดง โดยผ่าน
การพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดง
นาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย 

1. ศึกษาและเก็บข้อมูลที่จะน ามาสร้างมาตรฐานด้าน
การแสดง 

2. ศึกษาจ านวนเพลงประกอบชุดการแสดง 
3. การจัดสัมมนาเป็นคณะ เพ่ือเป็นแนวทางส าคัญใน

การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและเพลงประกอบการแสดง 
“ระบ านารีศรีก าแพงเพชร” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 

4. จัดท าข้อมูลสรุปวิเคราะห์พ้ืนฐานการสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 เร่ือง 

5. จัดท าเพลงประกอบชุดการแสดง จ านวน 1 เพลง 
6. รวบรวมเป็นองค์ความรู้และเข้ากระบวนการการสร้าง

มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงมีการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ได้มาตรฐานระบ านาฏศิลป์ใหม่ คือ 
ระบ านารีศรีก าแพงเพชร 1 ชุด 

2. ได้ข้อมูลพ้ืนฐานในการด าเนินการใน
การสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม 
“ระบ านารีศรีก าแพงเพชร” 1 เร่ือง 

3. ได้เพลงประกอบการแสดงการสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม 1 ผลงานเพลง 

โครงการ
พัฒนา 

A111 ก าแพงเพชร
ศึกษา 
 

1. จังหวัดก าแพงเพชร 
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
3. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

จังหวัดก าแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีประวัติ
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน ทั้งวัฒนธรรม
การแต่งกาย วัฒนธรรมการกินการดื่ม การ
ด ารงชีวิต รวมไปถึงวัฒนธรรมทางความเช่ือ
ในรูปแบบต่างๆ แต่ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน ดังนั้น เมื่อมีการสืบค้นข้อมูลจึงไม่
สามารถรวบรวมหรือหาแหล่งอ้างอิงที่
น่าเช่ือถือได้ 

 
  

1. ประสานงานให้นักศึกษา/บุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชรที่สนใจน าเสนอหัวข้อเก่ียวกับข้อมูลจังหวัด
ก าแพงเพชรที่ต้องการศึกษา   

2. นักศึกษา/บุคลากรที่ท าการศึกษาข้อมูลจัดท าข้อมูล
ก าแพงเพชรศึกษาในรูปแบบบทความ และน าส่งส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3. คณะท างานโครงการก าแพงเพชรศึกษาและผุ้
ทรงคุณวุฒิ ท าการตรวจสอบข้อมูลและรูปแบบการเขียน
บทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของวารสารก าแพงเพชร
ศึกษา และส่งให้เจ้าของผลงานปรับแก้บทความเพ่ือส่งกลับ
มาให้คณะท างาน  

4. คณะท างานจัดท ารูปเล่มวารสารก าแพงเพชรศึกษา 
และจัดท าข้อมูลเพ่ือบันทึกในรูปแบบฐานข้อมูล
ก าแพงเพชรศึกษา และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
(https://acc.kpru.ac.th)  

1. จ านวนหน่วยงานที่เข้าร่วมการศึกษา
ค้นคว้าส ารวจข้อมูล ไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยงาน ร่วมจัดท าข้อมูลก าแพงเพชร
ศึกษา 

2. ได้วารสารก าแพงเพชรศึกษา จ านวน 
1 ฉบับ ประกอบไปด้วยข้อมูลก าแพงเพชร
ศึกษา จ านวน 10 เร่ือง ดังนี้ 

2.1 หลวงพ่อพระศรีสรรเพชญ์ วัดศรี
โยธิน ก าแพงเพชร 

2.2 พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ วัดบาง
ก าแพงเพชร 

2.3 สุวรรณปรางทอง ไม้ผลเมือง
ก าแพงกับกล้วยภัสนันท์ กล้วยไม้สายพันธ์
ก าแพงเพชร 

2.4 แกงหยวกกล้วยไข่กับเมี่ยงนครชุม 
พ้ืนดินถิ่นก าแพงเพชร 

2.5 ผมแดง คนไทยเช้ือสาย
เวียงจันทน์ ในจังหวัดก าแพงเพชร 

2.6 กระทงเปลือกข้าวโพด ต าบลลาน
ดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัด

งานวิจัย 
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ก าแพงเพชร 
2.7 เขานางทอง ต าบลเขาคีริส อ าเภอ

พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
2.8 ผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยชากังราว ของ

ชาวจังหวัดก าแพงเพชร 
2.9 แม่ผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ บ้าน

คลองแขยง ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร 

2.10 หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์ 
จังหวัดก าแพงเพชร 

3. มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
ในรายวิชา การสื่อสารทางวัฒนธรรม 

A112 ส่งเสริมการวิจัย
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

การวิจัย เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้
ความจริงในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง การวิจัย
ทางด้านศิลปและวัฒนธรรมก็เช่นกัน คือ
งานวิจัยที่ค้นหาความจริงที่เก่ียวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรม ที่มีการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและวิธีการที่น่าเช่ือถือ โดยองค์ความรู้
ที่ได้จากงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมนั้น 
สามารถที่จะน ามาต่อยอด พัฒนางานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณค่าเพ่ิมมากขึ้น  จาก
เหตุผลดังกล่าว ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการวิจัยด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริม
งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับอาจารย์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมงานวิจัยด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชร 
และเป็นแหล่งข้อมูลในการน าไปพัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชา ที่เก่ียวข้องกับ
จังหวัดก าแพงเพชรอีกด้วย 

 

1. ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรที่สนใจการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
น าเสนอหัวข้อแก่ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

2. บุคลากรที่ได้รับทุนวิจัยจัดท าโครงร่างงานวิจัยเสนอ
ต่อส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

3. บุคลากรที่ได้รับทุนวิจัยด าเนินการวิจัยตามที่ได้
น าเสนอเพ่ือให้งานวิจัยแล้วเสร็จ 

4. บุคลากรที่ได้รับทุนวิจัยจัดส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แก่
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

1. ได้งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม จ านวน 
2 เร่ือง ได้แก่ 

1.1 การสร้างความหมายทาง
วัฒนธรรมของประเพณีผ่าป่าแถวจังหวัด
ก าแพงเพชร 

1.2 นโยบายภาครัฐที่มีต่อประเพณีแห่
พระด้วยเกวียน อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

2. น าผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ลง
วารสารของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
(วารสารสาร สื่อ ศิลป์) 

งานวิจัย 



- 136 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A113 ส่งเสริมการ
แข่งขันด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2. นักเรียนและครูในโรงเรียน
เครือข่ายจังหวัดก าแพงเพชร 

ในปัจจุบันเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียน
นักศึกษามีความสนใจในศิลปวัฒนธรรม
น้อยลง กว่าในอดีตมาก ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
จูงใจให้นักเรียน และนักศึกษาหันมาสนใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยมากย่ิง  

1. จัดการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย
ผ่านชมรม TO BE NUMBER ONE  

2. รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม ศิลปะร่วมสมัย ในกิจกรรมของ ชมรม TO BE 
NUMBER ONE  

3. จัดตารางฝึกซ้อมกิจกรรมศิลปะร่วมสมัยเพ่ือเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาค และในระดับประเทศต่อไป 
ทั้งนี้ มีการจัดตารางการฝึกซ้อม ณ อาคาร SAC กิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่ช่วงเดือน
กรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 
จ านวน 20 คน 

4. เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE 
Dancercise ระดับจังหวัดตาก จ านวน 1 คร้ังและเป็น
ตัวแทนเข้าสู่ระดับภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คร้ัง  

5. นักศึกษาฝึกซ้อม จ านวน 20 คน ช่วงเดือนธันวาคม 
– เดือนมกราคม เพ่ือเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าสู่แข่งขัน 
TO BE NUMBER ONE Dancercise ระดับประเทศ 
จ านวน 1 คร้ัง ณ กรุงเทพมหานคร 

สิ่งที่เพ่ิมเติมจากโครงการ 
1. ขยายผลการด าเนินงานตามโครงการสู่โรงเรียนใน

เครือข่าย (ร.ร.ทุงทรายวิทยา อ.ทรายทองวัฒนา จ.
ก าแพงเพชร) เพ่ือเป็นการเผยแพร่การด าเนินงานของ
โครงการในรูปแบบ พ่ีสอนน้อง ต่อไป ซ่ึงมีนักเรียนเข้าร่วม 
จ านวน 20 คน 

1. มีนักเรียนและนักศึกษาให้ความสนใจ
ในศิลปวัฒนธรรม รูปแบบศิลปะร่วมสมัย
และจากการคัดเลือกมีผู้เข้าร่วมจ านวน 20 
คน 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรเข้าแข่งขัน และได้เป็นตัวแทน
ระดับจังหวัดตาก เข้าไปสู่ระดับภาค  

3. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรเป็นตัวแทนในระดับภาค โดยใน
ระดับภาคได้รับรางวัลชมเชย และได้เป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันสู่ระดับประเทศ  

ผลลัพธ์เพ่ิมเติมจากโครงการ 
1. ผลจากการเป็นพ่ีเล้ียงในการฝึกซ้อม

ให้กับนักเรียนในโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
จ านวน 20 คน ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับ
จังหวัด และเป็นตัวแทนจังหวัดก าแพงเพชร 
ได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค ณ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

งานวิจัย 

A114 พิธีไหว้ครูดนตรี
ไทย 

 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัย           
ราชภัฎก าแพงเพชร เครือข่าย
โรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร  
และศิษย์เก่า 

คนไทย มีความยึดมั่นในความกตัญญูต่อผู้
มีพระคุณ โดยเฉพาะอย่างย่ิงครูอาจารย์ไม่
ว่าจะสาขาวิชาใด ส าหรับสาขาวิชาดนตรี
ไทยนั้นจะแสดงกตเวทีถึงครูบาอาจารย์ด้วย
การจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยขึ้น  ซ่ึงเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ครูบา
อาจารย์ได้ก าหนดระเบียบแผนให้ปฏิบัติสืบ

1. น าความรู้การไหว้ครูดนตรีไทยจัดท าเป็นข้อมูล

เผยแพร่ออนไลน์ให้แก่ศิษย์เก่า นักเรียน และบุคคลที่สนใจ 

2. ปรับรูปแบบเป็นการจัดซ้ือวัสดุส าหรับเตรียมไว้จัด

กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย/ศิลปะและวัฒนธรรมในคร้ัง

ต่อไป 

1. น าความรู้ กระบวนการและวัสดุที่ซ้ือ
เตรียมไว้ส าหรับใช้ประกอบโครงการด้านการ
ไหว้ครูดนตรีไทย บูรณาการเป็นส่วนหนึ่งใน
การสอนรายวิชาทักษะดนตรี ส าหรับครู
ดนตรีศึกษารูปแบบการสอนออนไลน์ ซ่ึงมี
นักศึกษาจ านวน 20 คน  

2. น าความรู้การไหว้ครูดนตรีไทยจัดท า

กิจกรรม
สัมพันธ์ 
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ต่อกันมา โดยได้น าหลักเกณฑ์และความ
เช่ือมั่นในศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนา
เข้าด้วยกัน 

เป็นข้อมูลเผยแพร่ออนไลน์ให้แก่ศิษย์เก่า 
นักเรียน และบุคคลที่สนใจจ านวนไม่น้อย
กว่า 150 คน 

3. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการไหว้ครู
ดนตรีไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

A115 พิธีไหว้ครู
นาฏศิลป์ 

 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัย           
ราชภัฎก าแพงเพชร เครือข่าย
โรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร  
และศิษย์เก่า 

พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ เป็นพิธีที่
ดีงาม ควรยกย่อง และควรแก่การอนุรักษ์
โดยพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย
นับว่าเป็นวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่สมัย
โบราณกาล การไหว้ครูถือเป็นการแสดงออก
ถึงความอ่อนน้อมถ่อตน ความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ ซ่ึงในปัจจุบันทุกภาคส่วนต้อง
มีการอบรมบ่มเพราะและถ่ายทอด
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 

1. บูรณาการเป็นส่วนหนึ่งในการสอนรายวิชา

สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง รูปแบบการสอนออนไลน์ 

2. ปรับรูปแบบเป็นการจัดซ้ือวัสดุเพ่ือเตรียมใช้ในการจัด

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และจัดซ้ือวัสดุส าหรับจัดกิจกรรมด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม 

1.น าความรู้และวัสดุที่ซ้ือเตรียมไว้ส าหรับ
ใช้ประกอบโครงการด้านการไหว้ครูนาฏศิลป์ 
บูรณาการเป็นส่วนหนึ่งในการสอนรายวิชา 
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง รูปแบบการ
สอนออนไลน์โดยมีนักศึกษา ในรายวิชา
จ านวน 220 คน 

2.มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการไหว้ครู
นาฏศิลป์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

กิจกรรม
สัมพันธ์ 
 

A116 พัฒนาหลักสูตร
เพ่ือการเรียนรู้
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
(Massive Open 
Online Course 
: MOOC) (ส านัก
วิทยบริการฯ/
ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ) 

อาจารย์ผู้ได้รับทุน จ านวน 7 
ท่าน นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร จ านวนไม่น้อย
กว่า 100 คน และประชาชนทั่วไป 
จ านวนไม่น้อยกว่า 150 คน ที่เข้าใช้
งานสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ 

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ไม่ได้
จ ากัดเพียงแต่การเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น 
แต่การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเนื้อหามากย่ิงขึ้น 
ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน การเรียนรู้ตลอดเวลา และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้ ดังนั้น จึงควรพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษา
หรือบุคคลที่สนใจ สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ทั้งยังสามารถเข้าเรียน หรือทบทวน
เนื้อหาได้บ่อยคร้ังเท่าที่ต้องการหรือตาม
ความเหมาะสมกับเง่ือนไขในการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 
30/09/2564 โดยด าเนินงานโครงการตามกิจกรรมย่อย 
ดังนี้ 

1. จัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริม
การเรียนรู้ มีรายชื่อผู้ได้รับทุน 
เพ่ือพัฒนาสื่อจ านวน 7 เร่ือง ดังต่อไปนี้ 

1) นายสฤษณ์ พรมสายใจ (เทคโนโลยีเซรามิกส์
เบื้องต้น) 

2) นางสาวปรัชญา ชะอุ่มผล (เทคนิคทางชีววิทยา) 
3) นางสาวตรรกพร สุขเกษม (ทฤษฎีองค์การและ 

การจัดการภาครัฐ) 
4) นางสาวสุภาพร ปรารมย์ (นวัตกรรมทางสุขภาพ) 
5) นางสาวธัญรดี บุญปัน และนายประจักษ์ กึกก้อง

(การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์) 
6) นายเมธี มธุรส (ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์) 
7) นายกฤติเดช จินดาภัทร์, นายก าภู สุจริตจันทร์, 

นายณัฐพงษ์ ล าจะเรา และนายณัฐพงษ์ เครือสาร 

1. ได้สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ จ านวน 7 วิชา สรุปจ านวนผู้
เข้าใช้งานดังต่อไปนี้  

เร่ือง 
จ านวนผูใ้ช้งาน 

นักศกึษา บุคคล 
ภายนอก 

1) เทคโนโลยีเซรามิกส์
เบื้องต้น 

- - 

2) เทคนคิทางชีววทิยา 36 - 
3) ทฤษฎีองค์การและ
การจัดการภาครัฐ 

- - 

4) นวัตกรรมทางสุขภาพ - - 
5) การพัฒนาบคุลิกภาพ
เพื่องานนิเทศศาสตร ์

28 - 

6) ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

21 - 

7) โปรแกรมส าเร็จรปู
เพื่อการประยุกต์ใช้งาน 

20 - 

รวม 105 0 
 

โครงการ
พัฒนา 
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โครงการ* 

(โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน) 
2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การใช้เคร่ืองมือ

พัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 23-24 
พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6/1 ชั้น 
6 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

3. ประเมินสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ และทดลอง
ใช้และประเมินผลส่ือมัลติมีเดีย โดยคณะกรรมการประเมิน
สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียน โครงการพัฒนาสื่อ/
กระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดส าหรับ
มหาชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

บางรายวิชา ที่ยังไม่มีนักศึกษาเข้าใช้งาน
เนื่องมาจาก ระยะเวลาที่พัฒนาสื่อแล้วเสร็จใน
ภาคเรียนนั้นไม่มีการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังกล่าว และทุกรายวิชาที่ยังไม่มี
บุคคลภายนอกเข้าร่วมใช้งานอาจเป็นเพราะ
ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกทราบ  

2. มีการส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้
ที่ทดลองใช้สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักศึกษา ได้ผลดังนี้ 

เร่ือง 
ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 SD ระดบั 

1) เทคโนโลยีเซรามิกส์
เบื้องต้น 

- - - 

2) เทคนคิทางชีววทิยา 4.28 0.57 ดี 
3) ทฤษฎีองค์การและ
การจัดการภาครัฐ 

- - - 

4) นวัตกรรมทาง
สุขภาพ 

- - - 

5) การพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่องาน
นิเทศศาสตร ์

3.93 0.54 ดี 

6) ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

3.76 0.62 ดี 

7) โปรแกรมส าเร็จรปู
เพื่อการประยุกต์ใช้
งาน 

4.05 0.65 ดี 

 
A117 พัฒนาก าลังคน

เพ่ือให้สอดคล้อง
ตาม
มาตรฐานสากล 
(AUN-QA) 
(ส านักประคุณ

ด าเนินการในหลักสูตร AUN-QA 
(ใหม่) 6 หลักสูตร ได้แก่ 

1. ค.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2. นศ.บ.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
3. วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ (ก าแพงเพชร) 

จากนโยบายมหาวิทยาลัยที่ต้องการเพ่ิม
จ านวนหลักสูตรที่น าเกณฑ์ AUN-QA มาใช้
ในการประกันคุณภาพภายใน จึงได้
ก าหนดให้คณะเสนอรายชื่อหลักสูตรที่มี
ความพร้อมแก่มหาวิทยาลัย จนท าให้ใน
ปีงบประมาณ 2564 มีจ านวนหลักสูตร 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการเบิกใช้งบประมาณจาก
โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์ AUN-QA และแนวทาง
การตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA เมื่อวันที่ 
7 ตุลาคม 2563 โดยมีหลักสูตร AUN-QA (เก่า) และ
หลักสูตร AUN-QA (ใหม่) จ านวน 14 หลักสูตรเข้าร่วม
แลกเปลี่ยน 

1. ร้อยละ 100 ของหลักสูตร AUN-QA 
(ใหม่) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเนื้อหา
เกณฑ์ AUN-QA version 3.0 และสามารถ
วางแผนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์ได้ 

2. ร้อยละ 100 ของหลักสูตร AUN-QA 

โครงการ
พัฒนา 
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โครงการ* 

คุณภาพฯ) 4. วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (แม่สอด) 

5. วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
6. วท.บ.สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

AUN-QA (ใหม่) เพ่ิมขึ้นมาอีก 6 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตร ค.บ.ภาษาอังกฤษ  วท.บ.
คณิตศาสตร์  นศ.บ.นิเทศศาสตร์  วท.บ.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (มรภ.กพ)  วท.บ.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (มรภ.กพ.แม่สอด)  
และ วท.บ.ภูมิสารสนเทศ เพ่ือให้หลักสูตร
ดังกล่าวสามารถด าเนินการพัฒนาการ
บริหารจัดการหลักสูตร และพัฒนาผู้เรียน
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ได้
ส าเร็จ จึงเกิดโครงการพัฒนาก าลังคนเพ่ือให้
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล (AUN-QA) 
ขึ้น เพ่ือจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่
หลักสูตร AUN-QA (ใหม่) จ านวนหลักสูตร
ละ 15,000 บาท โดยมีงานมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบโครงการ 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับเนื้อหาเกณฑ์ AUN-QA 
version 3.0 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยมีอาจารย์ใน
หลักสูตร AUN-QA (ใหม่) รองคณบดีฝ่ายประกันฯ และ
รองคณบดีฝ่ายวิชา เข้าร่วม จ านวน 40 คน เพ่ืออธิบาย
เนื้อหาเกณฑ์เบื้องต้น และแนวทางพัฒนาหลักสูตรใน
ระยะแรก 

3. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
(ก าแพงเพชร) ด าเนินการดังนี้ 

- จัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และจัดประชุมออนไลน์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือทบทวนผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง“การสร้างระบบ 
Chatbot ด้วย Integromat และ chatfuel” เมือวันที่ 28 
มีนาคม 2564 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 
จ านวน 30 คน เข้าร่วม 

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง“Info Graphic 
Media and Presentation ด้วย Microsoft Power 
Point” เมือวันที่ 28 มีนาคม 2564 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 
3 และชั้นปีที่ 4 จ านวน 30 คน เข้าร่วม 

- กิจกรรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง“การเข้าสาย
เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยมี
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 15 คน เข้าร่วม 

4. หลักสูตร ค.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมก าหนดก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ระดับหลักสูตร (PLOs) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2564 

- กิจกรรมพัฒนาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม 

(ใหม่) มีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (ELOs) ที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ 
รวมถึงก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับ ELOs 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 100 มีความ
เข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA จนสามารถด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ 
AUN-QA สถานะปัจจุบันได้  (ร่าง)หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 

4. ร้อยละ 75 ของจ านวนนักศึกษาใน
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ได้รับการพัฒนาทักษะสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละชั้นปีของ
หลักสูตร 

5. หลักสูตร ค.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) จ านวน 7 
ผลการเรียนรู้ซ่ึงได้ระบุไว้ใน มคอ.2 

6. ร้อยละ 49.5 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
และร้อยละ 69.57 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
ของหลักสูตร ค.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มี
ผลการประเมินทักษะการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก 

7. นักศึกษาจ านวน 40 คน ของหลักสูตร 
วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการพัฒนา
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5. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแอพพลิเคชั่น

สื่อการสอน ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 40 คน เมื่อ
วันที่ 27-28 มีนาคม 2564 

6. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ, หลักสูตร 
นศ.บ.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แม่สอด) ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 

ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
ก าหนด และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่ค่าเฉลี่ย 4.70 รวมถึงส่งผลต่อการ
ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA ซ่ึงมีผลการประเมินที่ระดับ
คะแนน 3 จากระดับคะแนนเต็ม 7 

A118 ยกระดับการ
เรียนรู้ด้านการ
อ่านการเขียน
และการวิเคราะห์
ของนักเรียนใน
ระดับการจัด
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ส านัก
บริการวิชาการฯ) 

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

1. โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 
2. โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 
3. โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 
4. โรงเรียนบ้านวังทอง 
5. โรงเรียนบ้านหนองโสน 
6. โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 
7. โรงเรียนบ้านหนองแดน 
8. โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 
9. โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 
10. โรงเรียนบ้านคลองเมือง 
11. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 

(สระเตย) 
2. โรงเรียนในสังกัด สพป.
ก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 10 
โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านวังพลับ 
2. โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์

พัฒนา 
3. โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 

 นักเรียนในหลายๆ โรงเรียนของพ้ืนที่
ด าเนินโครงการดังกล่าว มีบริบทที่แตกต่าง
กัน นักเรียนบางกลุ่มพูดภาษากลุ่มชาติพันธ์   
บางกลุ่มพูดภาษาถิ่น  บางกลุ่มพูดภาษาย่อย
ที่มีเสียงวรรณยุกต์ต่างจากภาษาไทย
มาตรฐานประกอบกับโรงเรียน มีการจัดการ
เรียนการสอนที่ไม่ตรงกับปัญหาของผู้เรียน  
จึงท าให้ผลการสอบ O-Net กลุ่มวิชา
ภาษาไทย อยู่ในระดับปานกลาง และ ต่ า  
และเมื่อวิเคราะห์แล้วพบปัญหาว่า นักเรียน
มีปัญหาด้านการอ่าน ที่เก่ียวกับ การอ่าน
สะกดค า ความเข้าใจในการอ่าน และการ
อ่านจับใจความส าคัญ  จึงส่งผลถึงปัญหา
ด้านการเขียนการสะกดค า รวมถึงทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์   

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานในโครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 คร้ังที่ 1 ร่วมกับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 เขต 2 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
เขต 2 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม
รวงผึ้ง  ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร และตาก ส่งรายชื่อโรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วม
โครงการฯ เพ่ือแทนโรงเรียนที่แจ้งการความประสงค์เข้ามา

1. อาจารย์มหาวิทยาลัยฯ ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหาร และครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 

2. นักเรียน จ านวน 3,875 คน (โรงเรียน
ในเขต สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 
1,005 คน , โรงเรียนในเขต สพป.
ก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน  986 คน , 
โรงเรียนในเขต สพป.ตาก เขต 1 จ านวน 
1,010 คน และโรงเรียนในเขต สพป.ตาก 
เขต 2 จ านวน 874 คน) ที่เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
(ระดับโรงเรียน) ภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการพัฒนาด้าน
การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 

3. นักศึกษาจ านวน 34 คน ร่วมจัด
กิจกรรมค่ายภาษาไทยบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสวน  

โครงการ
พัฒนา 



- 141 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

4. โรงเรียนบ้านวังแขม “สว่างชัย
วงษ์” 

5. โรงเรียนบ้านสุขส าราญ 
6. โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 
7. โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 
8. โรงเรียนบ้านท่าช้าง 
9. โรงเรียนวัดแสงอุทัย 
10. โรงเรียนบ้านวังชะโอน 

3. โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 
1 จ านวน 10 โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านปากวัง 
2. โรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 
2 

3. โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 
4. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 
5. โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 
6. โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 
7. โรงเรียนบ้านนาตาโพ 
8. โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 
9. โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 
10. โรงเรียนบ้านแม่สลิด 

4. โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 
2 จ านวน 9 โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 
2. โรงเรียนบ้านยะพอ 
3. โรงเรียนบ้านแม่พลู 
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 
5. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 
6. โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 
7. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 

ว่าไม่ประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง ในประจ าปี
งบประมาณ 2564 ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้กระบวนการ PLC ในการ
ด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2564”   

- คร้ังที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้อง
ประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1. โรงเรียนในเขตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1 จ านวน 11 โรงเรียน 

2. โรงเรียนในเขตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 2 จ านวน 10 โรงเรียน 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 

- คร้ังที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้อง
ประชุมอาคารแม่ 80 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 

1. โรงเรียนในเขตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 จ านวน 10 โรงเรียน 

2. โรงเรียนในเขตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 9 โรงเรียน 

4. โรงเรียนมีวัสดุในการจัดท าสื่อการสอน
เพ่ือพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน การ
เขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

5. ครูสามารถพัฒนานวัตกรรมและ
น ามาใช้ในชั้นเรียนซ่ึงน าไปสู่การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

6. ได้จ านวนนวัตกรรม/รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้   ในการยกระดับการเรียนรู้
ด้านการอ่านออกเขียนได้  หรือการคิด
วิเคราะห์ได้ จ านวน 39 นวัตกรรม 

7. เครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือ
ส่งเสริมโครงการอ่านออกเขียนได้ จ านวน 
16 เครือข่าย 

8. ผลการทดสอบทางการศึกษา 
สรุปผลการทดสอบ O-Net, NT, RT 
1. สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 มีจ านวน 11 

โรงเรียน 
จ านวนโรงเรียนที่มีผลคะแนน เพิ่มขึ้น/
ลดลง 
เข้าร่วม
สอบ  

O-Net 
O-Net 

ร้อย 
ละ 

NT 
ร้อย 
ละ 

RT 
ร้อย 
ละ 

8 6 75.00 7 63.64 7 63.64 

 
2. สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 มีจ านวน 10 

โรงเรียน 
จ านวนโรงเรียนที่มีผลคะแนน เพิ่มขึ้น/
ลดลง 
เข้าร่วม
สอบ  

O-Net 
O-Net 

ร้อย 
ละ 

NT 
ร้อย 
ละ 

RT 
ร้อย 
ละ 

6 6 100.00 3 30.00 7 70.00 
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8. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี  
สาขาบ้านสามยอดดอย 
9. โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 

สรุป 
- จังหวัดก าแพงเพชร 21 

โรงเรียน 
- จังหวัดตาก 19 โรงเรียน 
- โรงเรียนทั้งหมด 40 โรงเรียน 
 
จ านวน 2 โรงเรียนเป้าหมาย ที่

คณะครุศาสตร์รับผิดชอบ คือ 
- โรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านห้วยสลุง ต.พระธาตุ 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

- โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนศาสตราจารย์ส าเภา-
ไพวรรณ วรางกูร ต.พระวอ อ.แม่
สอด จ.ตาก 

 
 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

4. ประชุมวางแผนการด าเนินงานในโครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 คร้ังที่ 2 ร่วมกับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 เขต 2 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
เขต 2 วันที่ 18 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
โปรแกรม Microsoft Teams 
 
 
 

5. ประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการจัด
กิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การ
เขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เขต 2 และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เขต 2 วันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม 
Microsoft Teams 
 
 
 

6. ประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการจัด
กิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การ
เขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษา

3. สพป.ตาก เขต 1 มีจ านวน 10 
โรงเรียน 
จ านวนโรงเรียนที่มีผลคะแนน เพิ่มขึ้น/
ลดลง 
เข้าร่วม
สอบ  

O-Net 
O-Net 

ร้อย 
ละ 

NT 
ร้อย 
ละ 

RT 
ร้อย 
ละ 

7 3 42.86 3 30.00 5 50.00 

 
4. สพป.ตาก เขต 2 มีจ านวน 9 โรงเรียน 

จ านวนโรงเรียนที่มีผลคะแนน เพิ่มขึ้น/
ลดลง 
เข้าร่วม
สอบ  

O-Net 
O-Net 

ร้อย 
ละ 

NT 
ร้อย 
ละ 

RT 
ร้อย 
ละ 

7 7 100.00 8 88.89 7 77.78 

 
สรุปภาพรวมจ านวนทั้งหมด 40 โรงเรยีน 
เพิ่มขึ้น/ลดลง 
เข้าร่วม
สอบ  

O-Net 
O-Net 

ร้อย 
ละ 

NT 
ร้อย 
ละ 

RT 
ร้อย 
ละ 

28 22 78.57 21 52.50 26 65.00 

 
ผลการทดสอบ O-Net เพ่ิมขึ้นจ านวน 22 

โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 78.57 
ผลการทดสอบ NT เพ่ิมขึ้นจ านวน 21 

โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 52.50 
ผลการทดสอบ RT เพ่ิมขึ้นจ านวน 26 

โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 65.00 
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ขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 เขต 2 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1 เขต 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams 
 
 
 

7. โรงเรียนเป้าหมาย จ านวน 40 โรงเรียน ด าเนินการ
จัดกิจกรรมตามแผน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
(ระดับโรงเรียน) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับ
นักเรียน ภายในเดือนมีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 

8. ศึกษานิเทศก์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่ด าเนินการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือเสริมสร้างการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
ให้กับคุณครูของโรงเรียนเป้าหมาย จ านวน 40 โรงเรียน 
พร้อมทั้งติดตาม ภายในเดือนมีนาคม 2564 
 
 
 

หมายเหตุ : มีโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมสอบ 
O-Net  

ในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากเกิดการ
แพร่ระบาด      ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้สถานศึกษาไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ านวน 11 โรงเรียน ดังนี้ 

1. สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 3 
โรงเรียน 

2. สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 4 
โรงเรียน 

3. สพป.ตาก เขต 1 จ านวน 3 โรงเรียน 
4. สพป.ตาก เขต 2 จ านวน 2 โรงเรียน 
 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน

ห้วยสลุง 
1. ได้จ านวนนวัตกรรม/รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ในการยกระดับการเรียนรู้ด้าน
การอ่านออกเขียนได้  หรือการคิดวิเคราะห์
ได้ จ านวน 3 นวัตกรรม 

2. ได้ชุดการสอนการฟัง-การพูด
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

3. คุณครูมีความสามารถในการใช้รูปแบบ
เทคนิควิธีการสอนที่เสริมสร้างทักษะการฟัง-
การพูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มี
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

5. ครูใหญ่ มีการก ากับติดตาม ส่งเสริม 
เพ่ือสร้างให้ครูเกิดการพัฒนาสมรรถนะ และ
เกิดความภาคภูมิใจน าไปสู่การพัฒนา
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9. จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทยบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะ
การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งสวน และอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาไทย
บูรณาการ เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้กับครู วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ 
โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

10. จัดสรรงบประมาณในการซ้ือวัสดุสนับสนุนโรงเรียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และ
การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน จ านวน 39 โรงเรียน  

11. ศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่ จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ระหว่างวันที่ 19-27 
สิงหาคม 2564 ให้กับคุณครูของโรงเรียนเป้าหมาย จ านวน 
39 โรงเรียน พร้อมทั้งติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

ศาสตราจารย์ส าเภา-ไพวรรณ วรางกูร 
1. ได้จ านวนนวัตกรรม/รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ในการยกระดับการเรียนรู้ด้าน
การอ่านออกเขียนได้ หรือการคิดวิเคราะห์ได้ 
จ านวน 11 นวัตกรรม 

2. ได้ชุดการสอน แบบเรียน สื่อ แบบ
ประเมิน ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทย 

3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 
ที่มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย เป็นผู้น าการ
ใช้ทักษะภาษาไทยและวัฒนธรรมในกิจกรรม
หน้าเสาธง ร่วมครับครู 

4. คุณครูมีความสามารถในการใช้รูปแบบ
เทคนิควิธีการสอนที่เสริมสร้างทักษะการ
สื่อสารภาษาไทย 

และมีทักษะการใช้สื่อ เคร่ืองมือ
เทคโนโลยีในการสื่อสาร ส าหรับกิจกรรม
ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
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โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหว้ยสลุง 
1. ส ารวจสภาพปัญหา และความต้องการวิเคราะห์

หลักสูตรภาษาไทย และสร้างชุดการสอนการฟัง-การพูด
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

2. จัดอบรมการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน การฟัง-
การพูดภาษาไทย เพ่ือการสื่อสาiให้กับคุณครู วันที่ 16-17 
พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง อ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก เพ่ือให้ครูน าแนวทางการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดการสอนการฟัง-การพูดภาษาไทย เพ่ือการสื่อสาร
ไปจัดการเรียนการสอน 

3. ครูใหญ่ และครูแกนน ามีการติดตามนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนครูที่ได้รับการพัฒนา โดยเคร่ืองมือที่
พัฒนาขึ้น อย่างน้อย 2 คร้ัง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มี
การติดตามการน าสื่อนวัตกรรมไปใช้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2563 - มกราคม 2564 โดยระหว่างนั้นมีกระบวนการ
ติดตามนิเทศจาก ครูใหญ่ ต ารวจนิเทศ โค้ช ด้วย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จ านวน 2 
คร้ัง ได้แก่ คร้ังที่ 1 นิเทศติดตาม ณ โรงเรียน ตชด. วันที่ 
11 มกราคม 2564 และคร้ังที่ 2 นิเทศติดตามผ่านระบบ
ออนไลน์ วันที่ 22 มกราคม 2564 

4. จัดกิจกรรม PLC ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูแกนน า 
ครูใหญ่ ในประเด็นที่สังเกตการณ์สอน เพ่ือให้เกิดการ
สะท้อนความคิดที่มีคุณภาพการสอนของครู และน าผลการ
สะท้อนคิดไปสู่การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ
มีการติดตามนิเทศ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณภาพของ
ครูผู้สอน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง 

5. ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการฟัง-การพูด
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน       

6. น าผลการพัฒนาปรับปรุงไปใช้ในการจัดการเรียนการ
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สอน โดยมีมหาวิทยาลัย โค้ช และต ารวจนิเทศติดตามผล
การด าเนินงาน 

 
 
 
 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ส าเภา-

ไพวรรณ วรางกูร 
1. ส ารวจปัญหาและความต้องการ SWOT โรงเรียน 

ตชด. ภายใต้โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ส าเภา-ไพวรรณ วราง
กูร บ้านห้วยระพร้ิง ต.พระวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูของ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ส าเภา-
ไพวรรณ วรางกูร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานฯ คุณครู ในวันที่ 
16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนศาสตราจารย์ส าเภา-ไพวรรณ วรางกูร ระหว่าง
เดือน ธันวาคม 2563 ถึง มกราคม 2564 โดยระหว่างนั้นมี
กระบวนการติดตามนิเทศจาก ครูใหญ่ ต ารวจนิเทศ โค้ช  
ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จ านวน 
2 คร้ัง ได้แก่ คร้ังที่ 1 นิเทศติดตาม ณ โรงเรียน ตชด. วันที่ 
7 มกราคม 2564 และคร้ังที่ 2 นิเทศติดตามผ่านระบบ
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ออนไลน์ วันที่ 24 มกราคม 2564 
4. จัดกิจกรรมการติดตามนิเทศ ประเมินครู และ PLC 

ร่วมกัน โดยโค้ช ต ารวจนิเทศ คณาจารย์ ส าหรับกิจกรรม 
ทั้งระบบออนไลน์ และเข้าไปในพ้ืนที่ ณ โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ส าเภา-ไพวรรณ ระหว่าง
เดือน กันยายน 2563 - มกราคม 2564 โดยติดตามนิเทศ 
คร้ังที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2564 และ
คร้ังที่ 4 นิเทศติดตาม ณ โรงเรียน ตชด. วันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 
 
 
 
 

A119 สนับสนุนสื่อวีดี
ทัศน์
ประกอบการ
เรียนการสอน
เพ่ือแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนครู
ให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็ก (คณะ
ครุศาสตร์) 

1. โรงเรียนขนาดเล็กหรือ
โรงเรียนขยายโอกาสที่เป็นเครือข่าย
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

2. ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมีบทบาทส าคัญใน
การพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพ
ปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
น้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุน 
DLTV เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเยาวชน
และผู้สนใจทั่วไปให้ได้เสริมสร้างศักยภาพ
ความรู้ที่สามารถน าไปปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป แนวทางการผลิตสื่อวีดีทัศน์
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนผ่าน
สถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจความต้องการ 
1. จัดท าแบบสอบถามส ารวจความต้องการผลิตสื่อ

วิดีทัศน์ จ านวน 5 รายวิชา คือ คณิตสาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาการค านวณ 

2. น าผลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดล าดับเนื้อหาที่
ต้องการให้น าไปสร้างเป็นวิดีทัศน์ ได้ดังนี้ 

   2.1 รายวิชาคณิตศาสตร์  
     - อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
     - ระบบสมการ 
     - ความน่าจะเป็น 
     - ฟังก์ชั่น 
     - พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
   2.2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
     - ระบบร่างกายมนุษย์ 
     - โครงสร้างอะตอม 

1. กิจกรรมที่ 1 ประเด็นในการน าไปสร้าง
เป็นสื่อ DLTV จ านวน 5 รายวิชา 
ประกอบด้วย คณิตสาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาการ
ค านวณ 

2. กิจกรรมที่ 2 ได้สื่อ DLTV จ านวน 5 
รายวิชา ๆ ละ 5 เร่ือง รวมเป็นทั้งหมด 25 
เร่ือง 

3. กิจกรรมที่ 3 มีครูในสถานศึกษาขนาด
เล็กที่เข้ารับการอบรม จ านวน 100 คน  

 

โครงการ
พัฒนา 
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(DLTV) ของแต่ละภูมิภาค ในแต่ละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีมาตรฐานและ
รูปแบบเดียวกัน ในเบื่องต้นที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการ
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละ
ภูมิภาคผลิตรายการสื่อการสอน 
มหาวิทยาลัยละไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง 

     - โลกและการเปลี่ยนแปลง 
     - การสะท้อนของแสงและการหักเหของแสง 
     - พลังงานความร้อน 
   2.3 รายวิชาภาษาอังกฤษ 
     - Basic Grammar 
     - Basic Conversation 
     - Conversation in daily life 
     - Reading 
     - Cloze test 
   2.4 รายวิชาภาษาไทย 
     - การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
     - การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
     - การเขียนย่อความ 
     - การสร้างค าสมาส 
     - การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด 
   2.5 รายวิชาวิทยาการค านวณ 
     - ทางเลือกที่ดีที่สุด (1) 
     - ทางเลือกที่ดีที่สุด (2) 
     - ลิขสิทธ์ิ 
     - พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
     - ถูกต้องปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ 
3. ผู้รับผิดชอบงานแต่ละรายวิชาน าเนื้อหารายวิชาที่ได้

จากการส ารวจความต้องการไปสร้างเป็นสื่อวิดีทัศน์ 
กิจกรรมที่ 2 : สร้างสื่อ DLTV 

1. เตรียมความพร้อมข้อมูลสารสนเทศ สื่อ วัสดุอุปกรณ์
ที่จะน ามาสร้างสื่อ DLTV 

2. ออกแบบทเรียน ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนและ
หลังเรียน กิจกกรรม สื่อ ใบงาน ใบความรู้ และแบบ
ประเมิน  

3. เขียนผังงานการท างานของโปรแกรม 
4. สร้างสตอร่ีบอร์ด 
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5. สร้างและพัฒนาสื่อ DLTV ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
6. สร้างเอกสารคู่มือประกอบบทเรียน 
7. ประเมินผลและแก้ไขสื่อ DLTV 

กิจกรรมที่ 3 : อบรมการใช้งานสื่อ DLTV 
1. ก าหนดรายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
2. ท าหนังสือเชิญให้โรงเรียนส่งบุคลากรเข้าร่วมการ

อบรม 
3. ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
4. มอบหมายงานให้ผู้เข้ารับการอบรมน าสื่อ DLTV ไป

ทดลองใช้และสรุปผล 
กิจกรรมที่ 4 : การจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ 

1. รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินการใช้สื่อ DLTV 
2. น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ผลการใช้งานสื่อ DLTV 
3. จัดท ารูปเล่มรายงานผลสรุปโครงการ 

A120 พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ
นักเรียนชั้น ม.6 
เพ่ือเตรียมสอบ 
O-Net ของ
จังหวัด
ก าแพงเพชร 
(งานมาตรฐาน
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษาฯ) 

ระดับประถมศึกษา จ านวน 137 
รร. ดังนี้ 
1 โรงเรียนบ้านวังธาร 
2 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 
3 โรงเรียนบ้านธารชะอม 
4 โรงเรียนบ้านวังพลับ 
5 โรงเรียนบ้านวังบัว 
6 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 
7 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 
8 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 
9 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 
10 โรงเรียนบ้านเขาน้ าอุ่น 
11 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 
12 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 
13 โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 
14 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 

1. จ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่
บริการมีผลคะแนนการสอบO-NET น้อยเมื่อ
เทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

2.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่
บริการยังมีปัญหาต้องการพ่ีเล้ียงไปช่วย
ชี้แนะแนวทางการด าเนินการที่ถูกต้อง 

1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเพ่ิมผล
คะแนน O-Net ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึง
จะมีการสอบในวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรคือหน่วยงานส่งเสริมการ
เรียนรู้ในท้องถิ่นจึงได้มีก าหนดการจัดอบรมเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการสอบ O-NET ให้กับนักเรียนในเขต
บริการทั้ง 4 จังหวัดข้างต้น โดย วิทยากรระดับชาติ จึงได้มี
ก าหนดจัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 โดยมี
การจัดกิจกรรม ดังนี้ 

    1.1 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 9.30– 
12.30 น. เตรียมความพร้อมเพ่ือสอบ O-NET ม.6 วิชา
คณิตศาสตร์ ครู SUP’K จ านวน 1,500 คน ณ ชั้น 3 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

    1.2 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30– 
16.30 น. เตรียมความพร้อมเพ่ือสอบ O-NET ม.6 วิชา
ภาษาอังกฤษ ครูดิว บริษัท OPEN DURIAN จ านวน 
1,500 คน ณ ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

1. จ านวนโรงเรียนที่มีผลคะแนน
พัฒนาการสอบ O-NET ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น จ านวน 13 
โรงเรียน จาก 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
76.47   

2. จ านวนโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพ่ี
เล้ียงในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้ง
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 137 โรงเรียน 

3. E-Book แนวข้อสอบ NT และ O-NET 
ระดับประถมศึกษา จ านวน 5 เล่ม (ต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณ 2563) ได้แก่ 

ที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน 

1 

ข้อสอบวิชา
คณิตศาสตร์ NT 
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

ผศ.อุไรวรรณ ปานท
โชติ 
รศ.ยุภาดี ปณะราช 

การพัฒนา 
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15 โรงเรียนบ้านหนองหิน 
16 โรงเรียนบ้านชุมนาก 
17 โรงเรียนบ้านหนองจอก 
18 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 
20 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 
21 โรงเรียนอนุบาลวังไทร 
22 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
23 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 
24 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 
25 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 
26 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
27 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 
28 โรงเรียนบ้านบึงส าราญ 
29 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 
30 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 
31 โรงเรียนบ้านตาลพร้า 
32 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 
33 โรงเรียนบ้านสุเม่น 
34 โรงเรียนบ้านธารน้ าทิพย์ 
35 โรงเรียนบ้านน้ าด้วน 
36 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 
37 โรงเรียนบ้านวังทองแดง 
38 โรงเรียนบ้านหนองน้ าแดง 
39 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 
40 โรงเรียนบ้านวังหิน 
41 โรงเรียนบ้านด่าน 
42 โรงเรียนวัดวังตะขบ 
43 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 
44 โรงเรียนบ้านหนองบัว 

2. การเป็นพ่ีเล้ียงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 
โดยกิจกรรมนี้มีก าหนดการจัด ทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ 2 วัน  

รุ่นที่ 1) ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 
รุ่นที่ 2) ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2564 
รุ่นที่ 3) ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนครูระดับ
ประถมศึกษา จ านวนรุ่นละ 120 คน รวมจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 360 คน วิทยากรโดย ผศ.ดร.ประจบ ขวัญ
มั่น อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

3. กิจกรรมการจัดท าคู่มือพัฒนาคุณภาพการศึกษา NT 
และ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 5 เล่ม 
(โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2563) 

 
 

2 

ข้อสอบวิชา
คณิตศาสตร์ O-NET 
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

รศ.ยุภาดี ปณะราช 
ผศ.อุไรวรรณ ปานท
โชติ 

3 

ข้อสอบวิชา
วิทยาศาสตร์ O-NET 
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ดร.มณฑา หมีไพร
พฤกษ์ 
ดร.ปราณี เลิศแก้ว 
ผศ.ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริ
กุล 

4 
ข้อสอบวิชาภาษาไทย 
O-NET ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

รศ.ดร.สุนทรี ดวง
ทิพย ์
อ.พรพรรณ มีเจริญ 
อ.ตรีรัตน์ เครือกลัด 
อ.สุธาทิพย์ แหงบุญ 
อ.พนัส เพ็งเลิก 
อ.ทิพย์วรรณ สีสัน 

5 

ข้อสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ O-NET 
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์
กล่ า 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

45 โรงเรียนบ้านหนองบัว 
46 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 
47 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 
48 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 
49 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 
50 โรงเรียนวัดปากพระ 
51 โรงเรียนศรีมหาโพธ์ิ  

(ประชาสรรค์) 
52 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 
53 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 
54 โรงเรียนบ้านน้ าขุม 
55 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 
56 โรงเรียนบ้านวังประจบ 
57 โรงเรียนบ้านไดลึก 

 "ประชานุสรณ์" 
58 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 
59 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
60 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย 

(บ้านหาดสูง) 
61 โรงเรียนวัดคลองคูณ 
62 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 
63 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 
64 บ้านท่าช้าง 
65 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 
66 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชา

อุทิศวิทยาคาร) 
67 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 
68 โรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม 
69 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 
70 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

71 โรงเรียนวังก้านเหลือง 
72 โรงเรียนวัดเขารวก 
73 โรงเรียนบ้านดงยาง 
74 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 
75 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 
76 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 
77 โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 
78 โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 
79 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 
80 โรงเรียนบ้านหนองพง 
81 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 
82 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริก

กฤตยาอุปถัมภ์) 
83 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 
84 โรงเรียนเทศบาลเมืองหนอง

ปลิง  
(ท านองอุปถัมภ์) 

85 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่ง
สวน) 

86 โรงเรียนบ้านวังทองแดง 
87 โรงเรียนเทศบาลเมืองปาง

มะค่า 
88 โรงเรียนบ้านน้ าด้วน 
89 โรงเรียนบ้านสระตาพรม 
90 โรงเรียนวัดวังค่า 
91 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนา

ศึกษา 
92 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 
93 โรงเรียนบ้านสุเม่น 
94 โรงเรียนบ้านวังน้ า 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

95 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระสาน 
สองแคว 

96 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 
97 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 
98 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 
99 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 
100 โรงเรียนบ้านท่าชุม 

(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 
101 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 
102 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 
103 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 
104 โรงเรียนเด่นไม้ซุงสิทยาคม 
105 โรงเรียนบ้านยางโอนนอก 
106 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 
107 โรงเรียนวัดพร้าว 
108 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์

สงเคราะห์ 
109 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 
110 โรงเรียนวัดปากพระ 
111 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 
112 โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 
113 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2  

(บ่อทอง) 
114 โรงเรียนบ้านหลานเต็ง 
115 โรงเรียนวัดโรงช้าง 

(ธรรมกิตต์วิทยา) 
116 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 
117 โรงเรียนบ้านสระตาพรม 
118 โรงเรียนบ้านซ่าน 
119 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

"ราษฏร์อุทิศ" 
120 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 
121 โรงเรียนวัดขวาง 
122 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
123 โรงเรียนผาผึ้งซิทยาคม 
124 โรงเรียนบ้านท่าชุม  

(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 
125 โรงเรียนวชิรสารศึกษา 
126 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 
127 โรงเรียนวัดจันทร์  

(ลอมราษฎร์บ ารุง) 
128 โรงเรียนบ้านวังหันน้ าดึง 
129 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 
130 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 
131 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 
132 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 
133 โรงเรียนบ้านหัวดง 
134 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์  

(เพียวอนุสรณ์) 
135 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38  

(บ้านหนองเรียง) 
136 โรงเรียนบ้านท่าโพธ์ิ 
137 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 
 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 17 รร. 
ดังนี้ 
1 โรงเรียนขาณุวิทยา 
2 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระศรีนครินทร์  
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ก าแพงเพชร 
4 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 
5 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 
6 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 
7 โรงเรียนครไตรตรึงษ์ 
8 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์

รังสรรค์ 
9 โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม 
10 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 
11 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยา

คม 
12 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 
13 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 
14 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 
15 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 
16 โรงเรียนวังตะเคียนประชา

นุสรณ์ 
17 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 

 

A121 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนของครูใน
สถานศึกษา
ขนาดเล็กโดยใช้
กระบวนการ 
PLC (คณะครุ
ศาสตร์) 

1. สถานศึกษาขนาดเล็ก ในเขต
พ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร และ
จังหวัดตาก จ านวน 10 โรงเรียน 
ประกอบด้วย 

- โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 
- โรงเรียนบ้านโนนม่วง 
- โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 
- โรงเรียนบ้านวังพลับ 
- โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 
- โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 
- โรงเรียนบ้านวังหันน้ าดึง 
- โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 

1. โรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบตาม
จ านวนชั้นเรียน เมื่อครูประจ าการไม่ครบ
ตามจ านวนชั้นเรียน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน 

2. อาจารย์ยังขาดการพัฒนางานวิจัยที่
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ 

1. ส ารวจความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งใน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่ต้องการได้รับการ
พัฒนาในแต่ละสาระการเรียนรู้ 

2. แต่ละสาขาวิชารับผิดชอบ 1 โรงเรียน ที่เป็นโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา 

3. แต่ละสาขาวิชาประสานไปยังโรงเรียนที่มีความ
ต้องการได้รับการพัฒนา แล้วประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหาร ผู้สอน และตัวแทนนักศึกษา เพ่ือหาแนวทาง
ร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ 

4. จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกับ 10 โรงเรียนเป้าหมาย โดยจัดขึ้นในวันที่ 18 

1. การวิจัยที่บูรณาการกับการบริการ
วิชาการ สามารถช่วยยกระดับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาขนาดเล็กที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ทั้ง 10 เร่ือง 

2. ผลงานวิจัยที่บูรณาการกับการบริการ
วิชาการ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ 
PLC จ านวน 10 เร่ือง ดังนี้ 

1) การวิจัย เร่ือง การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกระบวนการ PLC 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที่ / 
ที่มาของโครงการ 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

- โรงเรียนเทศบาล 1  
(คลองสวนหมาก) 
- โรงเรียนเทศบาล ๓ (อินทรัม

พรรย์บุญประคองพิทยาคม) 
2. จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการ

กับการจัดการเรียนการสอนที่และ
การบริการวิชาการ จ านวน 10 
เร่ือง 

ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์  
5. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ และอุปกรณ์ร่วมกับ

โรงเรียนเป้าหมายโดยให้นักศึกษาในสาขาวิชาร่วมเรียนรู้
และออกแบบด้วย 

6. ประสานโรงเรียน เพ่ือก าหนดวันเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

7. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ออกแบบโดย
เน้นให้นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้ หรือด าเนินการ ร่วมกับครู 
โดยมีอาจารย์แต่ละโปรแกรมร่วมสังเกต และก ากับติดตาม 

8. แต่ละโรงเรียน ประเมินผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ หรือความพึง
พอใจ 

9. แต่ละสาขาวิชา น าผลการประเมินมาปรับปรุง
กิจกรรม โดยจัดประชุมร่วมกับทางโรงเรียน 

 

(โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา) บูรณาการกับ
การบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต  

2) การวิจัย เร่ือง การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย
ใช้กระบวนการ PLC บูรณาการกับการบริการ
วิชาการ ณ โรงเรียนบ้านโนนม่วง  

3) การวิจัย เร่ือง การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้
กระบวนการ PLC บูรณาการกับการบริการ
วิชาการ ณ โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา  

4) การวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมความสามารถของครูในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ภายใต้บริบทชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส าหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก บูรณาการกับการบริการวิชาการ ณ 
โรงเรียนบ้านวังพลับ  

5) การวิจัย เร่ือง การสร้างเกณฑ์ปกติ
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพส าหรับ
นักเรียน บูรณาการกับการบริการวิชาการ ณ 
โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี  

6) การวิจัย เร่ือง การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ 
PLC บูรณาการกับการบริการวิชาการ ณ 
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา  

7) การวิจัย เร่ือง ศึกษาผลการใช้ชุดฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนพ้ืนฐาน  

โดยใช้สื่อผสมของนักเรียนโรงเรียนบ้านวัง
หันน้ าดึง บูรณาการกับการบริการวิชาการ ณ 
โรงเรียนบ้านวังหันน้ าดึง  

8) การวิจัย เร่ือง การพัฒนาศักยภาพครูใน
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สถานศึกษาขนาดเล็กด้านการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
บูรณาการกับการบริการวิชาการ ณ โรงเรียน
หนองปรือประชาสรรค์  

9) การวิจัย เร่ือง ผลการศึกษาการจัด
กิจกรรมนันทนาการสันทนาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยการบูรณาการทักษะทางสมองเพ่ือ
ชีวิตที่ส าเร็จ (Executive Function : EF) 
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) จังหวัด
ก าแพงเพชร บูรณาการกับการบริการวิชาการ 
ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก)  

10) การวิจัย เร่ือง การพัฒนาเครือข่ายครู
ภาษาไทยด้วยกิจกรรม PLC เพ่ือส่งเสริม
ทักษะการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้การอ่าน
การเขียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร บูรณาการกับการ
บริการวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 
(อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม)  

A122 พัฒนาระบบ
ข้อมูลต าบลใน
จังหวัด 
(สถาบันวิจัยฯ) 

ต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร และ
จังหวัดตาก จ านวน 37 ต าบล 

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยงานวิจัยและ
นวัตกรรม ควรด าเนินการได้อย่างสอดคล้อง
กับสภาพที่แท้จริงและความต้องการของ
ชุมชน จึงจ าเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
ของชุมชนก่อนการลงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาด้วย
งานวิจัยและนวัตกรรม 

1. มีการประชุมเพ่ือวางแผนการจัดเก็บข้อมูลต าบล โดย
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลแต่ละต าบล และท า
ความเข้าใจแบบจัดเก็บข้อมูล ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 

2. มีการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบ
การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนที่ต าบล ในวันที่ 13 มกราคม 2564 

3. มีการประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 

4. ผู้ประสานงานจัดส่งรายงานฉบับสรุป ภายใน มี.ค. 
2564  

5. ผู้ประสานงานจัดท านวัตกรรมเพ่ือชุมชน และจัดส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน ส.ค. 2564  

1. มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนที่
ต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัด
ตาก จ านวน 37 ต าบล  

2. มีการด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูล
ต าบล จ านวน 1 ระบบ 

3. มีอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนที่ต าบล จ านวน 52 คน 
(15.62%)  

4. มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนที่ต าบล จ านวน 
168 คน (3.52%) 

5. มีรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการ

โครงการ
พัฒนา 
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สอนกับกิจกรรม จ านวน 25 รายวิชา 
(2.89%) 

6. ผลประเมินทักษะการท างานร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น ส าหรับนักศึกษา ก่อนและ
หลัง การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน พบว่า 
นักศึกษาทั้งหมด มีทักษะเพ่ิมขึ้น จากเดิม มี
ค่าเฉลี่ยของทักษะ เท่ากับ 3.74 เป็น 4.47 

7. มีต าบลที่น าข้อมูลที่ได้รับมาจัดท าเป็น
นวัตกรรมต าบล จ านวน 6 นวัตกรรม 
(16.21%) ดังนี้  

1) ต้นแบบระบบการดูแลพืชผล
ทางการเกษตรแบบแม่นย า เพ่ือถ่ายทอด
นวัตกรรมสู่ชุมชนต าบลปางตาไว จ.
ก าแพงเพชร 

2) ต้นแบบระบบการให้น้ าไม้ไผ่จัก
สานแบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือถ่ายทอด
นวัตกรรมสู่ชุมชนต าบลวังหิน จ.ตาก 

3) ชุดการเรียนรู้การเพาะเห็ดขอนด า 
เพ่ือถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชนต าบลหนอง
ปลิง จ.ก าแพงเพชร 

4) จัดท าชุดตุ๊กตาบีบคลายกล้ามเน้ือ 
squeeze doll พร้อมเอกสารส าหรับ
เผยแพร่ เพ่ือถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน
ต าบลหนองหลวง จ.ก าแพงเพชร 

5) ต้นแบบการขึ้นเครือด้ายส าหรับมัด
ลายผ้า เพ่ือถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชนต าบล
ปางมะค่า จังหวัดก าแพงเพชร 

6) ออกแบบและพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลคลอง
ลานพัฒนา เพ่ือถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน
ต าบลคลองลานพัฒนา จ.ก าแพงเพชร 
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A123 เสริมสร้าง
สมรรถนะภาคี
เครือข่าย การ
วางแผนพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ระดับ
ต าบล (ส านัก
บริการวิชาการฯ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปัจจุบันการวางแผนและการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ของประเทศไทย มุ่งเน้นการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาหรือการมีนวัตกรรม
ทางสังคมเกิดขึ้นทั้งในเขตเมืองและชุมชน
ท้องถิ่น โดยมีปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จที่ส าคัญได้แก่ 1) การมีบุคลากร
ที่สมรรถในการวางแผนและพัฒนานวัตกรรม 
(Policy Lab) ในทุกระดับ 2) การบูรณาการ
แผน และขับเคลื่อนการพัฒนาแบบเครือข่าย
ร่วมรังสรรค์และเสริมพลังกันระหว่าง
หน่วยงาน (Collaborative and 
Empowerment) ทั้งในแนวนอนละแนวตั้ง 
3) การมีเวที พ้ืนที่ จัดตั้งกลุ่มเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการ
ขับเคลื่อนการวางแผน และการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ และนอกจากนี้ ยังควรมี 4) ต้นแบบ
นวัตกรรมชุมชนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายที่
สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของพ้ืนที่  
และ 5) การเผยแพร่ถ่ายทอดภูมิปัญญา 
ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน 
อันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและ 

หวงแหน รวมถึงน าไปสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความย่ังยืนต่อไป 

1. กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้นเพ่ือจ้างเหมาบริการตามโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 
ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) วันที่ 19 - 20 และ 23 มกราคม
2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. กิจกรรมประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติและแนว
ทางการคัดเลือกผู้สมัครเพ่ือจ้างเหมาบริการตามโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ วันที่ 
27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารที
ปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

3. กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
เพ่ือจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ของพ้ืนที่ต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร และจังหวัดตาก วันที่ 29 มกราคม 2564 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

4. กิจกรรมรายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศและจัดท า
ข้อตกลงจ้างบุคคลจ้างเหมาบริการในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมในต าบลแบบบูรณาการ ดังนี้ 

4.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร
ประกอบด้วยพ้ืนที่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรีอ าเภอคลองขลุง 
อ าเภอทรายทองวัฒนา อ าเภอไทรงาม อ าเภอบึงสามัคคี 
อ าเภอปางศิลาทอง และอ าเภอพรานกระต่าย ให้มา
รายงานตัวเพ่ือเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 31 มกราคม 
2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

4.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร 
ประกอบด้วย พ้ืนที่ต าบลในเขตอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
อ าเภอลานกระบือ และจังหวัดตากฝั่งตะวันออก 
ประกอบด้วย พ้ืนที่ต าบลในเขตอ าเภอเมืองตากอ าเภอบ้าน
ตาก อ าเภอวังเจ้า และอ าเภอสามเงา ให้มารายงานตัวเพ่ือ

1. มีการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
COVID-19 จ านวน  1,200 คน 
ประกอบด้วย 

    1.1 บัณฑติจบใหม่ จ านวน 600 คน 
    1.2 ประชาชนทั่วไป จ านวน 300 คน 
    1.3 นักศึกษา จ านวน 300 คน 
2. มีแผนการพัฒนาพ้ืนที่ จ านวน 60 

แผน ประกอบด้วย 
    2.1 จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 36 

แผน 
    2.2 จังหวัดตาก จ านวน 24 แผน 
3. มีนวัตกรรมต้นแบบ จ านวน 6 

นวัตกรรม  
    ได้แก่ 

3.1 เคร่ืองต้นแบบการท าถ่านอัดแท่ง 
3.2 เคร่ืองต้นแบบในการย่อยสลาย

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
3.3 เตาต้นแบบในการท าถ่านไบ

โอชาร์ 
3.4 เตาต้นแบบในการเผาถ่านผลิต

ถ่านอัดแท่งและน้ าส้มควันไม้ 
3.5 ตู้อบพลังงานต้นแบบ 

3.6 ต้นแบบโรงเรือนส าหรับปลูกพืช
สมุนไพรปลอดสาร 

 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
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วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

เข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

4.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกในพ้ืนที่อ าเภอฝั่งตะวันตกของ
จังหวัดตาก ประกอบด้วยพ้ืนที่ต าบลในเขตอ าเภอพบพระ 
อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอแม่สอด และอ าเภออุ้มผาง ให้มา
รายงานตัวเพ่ือเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 2 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

5. การรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและการปฐมนิเทศที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานความร่วมมือของ กพร. 

5.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก (ประเภทบัณฑิตจบใหม่) ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานความร่วมมือของ กพร. ในพ้ืนที่
จังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดตากฝั่งตะวันออก ให้มา
รายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

5.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก (ประเภทบัณฑิตจบใหม่) ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานความร่วมมือของ กพร. ในพ้ืนที่
อ าเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก ให้มารายงานตัวเข้ารับ
ฟังการปฐมนิเทศ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

6. จัดกิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพรายต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิ
ทะเล จ านวน 16 หมู่บ้าน ในวันที่ 17 และ 19 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเลต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิ
ทะเล อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ 
Project-Based Management : PBM และระบบการ
บันทึกการปฏิบัติงาน วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

8. จัดท านวัตกรรมต้นแบบเสริมสร้างสมรรถนะภาคี
เครือข่าย ได้แก่ 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

   8.1 เคร่ืองต้นแบบการท าถ่านอัดแท่ง 
 
 
 
 
    8.2 เคร่ืองต้นแบบในการย่อยสลายวัสดุ 
เหลือใช้ทางการเกษตร 
 
 
 
 
    8.3 เตาต้นแบบในการท าถ่านไบโอชาร์ 
 
 
 
 
    8.4 เตาต้นแบบในการเผาถ่านผลิตถ่านอัดแท่งและ

น้ าส้มควันไม้ 
 
 
 
 
    8.5 ตู้อบพลังงานต้นแบบ 
 
 
 
    8.6 ต้นแบบโรงเรือนส าหรับปลูกพืชสมุนไพรปลอดสาร 
 
 
 

 3

.

0

0

 

4

.

0

0
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

A124 ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 
(คณะครุศาสตร์) 

นักเรียน และครูในโรงรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก 

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนยังไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับ
ได้ นั่นคือ ผู้เรียนยังมีปัญหาในเร่ืองของการ
อ่านออกเขียนได้ และการใช้ภาษาไทย 
เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ เป็นเด็กชนเผ่า 
ดังนั้น เพ่ือให้คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้น ควรมี
แนวทางการเข้าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งในระดับผู้เรียน ครูผู้สอน และโรงเรียน  

ทั้งนี้โรงเรียน ตชด. มีความจ าเป็นอย่างย่ิง
ที่ต้องพัฒนาโรงเรียนทั้งในเร่ืองของระบบ
การใช้ห้องสมุดและรูปแบบการเรียนการ
สอนของครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีย่ิงขึ้นไป ดังนั้น
จึงได้จัดให้มีการออกค่ายอาสาพัฒนาขึ้นใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือเข้าไป
พัฒนาโรงเรียนให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด 

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ก าหนดพ้ืนที่ใน
การด าเนินงาน ประกอบด้วย 6 โรงเรียน คือ  

1) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์
ส าเภา-ไพวรรณ วรางกูร ต.พระวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 

2) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านแพะ) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด 
จ.ตาก  

3) โครงการการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยใน
รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง ต.พระธาตุ อ.แม่
ระมาด จ.ตาก 

4) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย ต.
แม่หละ อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก 

5) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 
3 ต.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

6) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี ต.
โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

2. ศึกษาปัญหาของโรงเรียนเป้าหมาย โดยการส ารวจ
ความต้องการ เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาให้ตรงตาม
ความต้องการของโรงเรียนเป้าหมาย โดยความต้องการของ
โรงเรียนคือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องเด็กเล็ก 
ห้องสมุด รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนภายใน
ห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน 
ห้องสมุดที่เหมาะสม 

3. ลงพ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
19-24 เมษายน 2564 โดยกิจกรรมที่ด าเนินการ มีดังนี้ 

1) ตกแต่งและจัดห้องสมุด (จัดตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้)  มีมุมหลักสูตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี  มุมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

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

2. นักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 34 มีแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน 
ห้องสมุดที่เหมาะสม และส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตและคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 

3. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้รับ
การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที่ 

4. ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านการเขียนและ
การวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น
สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

5. จ านวนสื่อ/ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านออก
เขียนได้หรือการคิดวิเคราะห์ได้ จ านวน 1
สื่อ/รูปแบบ 

โครงการ
พัฒนา 
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โครงการ* 

เดช  มุมหลักสูตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุมอาเซียน  
และมุมนิทานส าหรับเด็ก 

2) การจัดระเบียบและการตกแต่งห้องเรียนปฐมวัย 
3) การจัดระเบียบและการตกแต่งห้องเรียนสาธิตการ

สอน 
4. สรุปผลการด าเนินงาน และวางแผนการด าเนินงานใน

ปีการศึกษาถัดไป โดยวางแผนการพัฒนาด้านคุณภาพการ
จัดการศึกษาของครูโรงเรียน ตชด. และผู้เรียน 

A125 ศูนย์การศึกษา
พิเศษ (คณะครุ
ศาสตร์) 

1. นักศึกษาที่มีความต้องการ
พิเศษ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ดูแลเด็กพิการประจ าสถานศึกษา  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย
ด้านเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมการศึกษานับเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยพัฒนาให้มนุษย์เกิดการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการน าสิ่งที่ได้
เรียนรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เป็นกลุ่มบุคคล
ที่ครอบคลุม 3 ประเภท คือ บุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
และบุคคลด้อยโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวเป็นมนุษย์ซ่ึงมีศักดิ์และศรี
อย่างเท่าเทียมในการได้รับการศึกษาตาม
หลักสิทธิมนุษยชน 

คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เห็น
ความส าคัญและด าเนินโครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 
เป็นต้นมา ซ่ึงกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ มี
ความมุ่งจะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
ให้บริการทางวิชาการเก่ียวกับการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ และจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนอง

1. ส ารวจความต้องการในหัวข้อการเข้าร่วมอบรมของ
คณะครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1 (โรงเรียนสังกัดต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร) 

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการจัดกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม (ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการคัดกรองเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ) 

3. ด าเนินการเสนอการจัดซ้ือจัดจ้าง และงานเก่ียวกับ
งบประมาณของกิจกรรมดังกล่าว  

4. ด าเนินงานตามกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการ
คัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ) ในวันที่ 20-21 
มีนาคม 2564 

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
(ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1  (โรงเรียนสังกัดต าบลสระแก้ว อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร) จ านวน ๒๕ คน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และมีแนวทาง
ในการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หรือส่งต่อแพทย์เพ่ือวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง 

2. เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการ
ช่วยเหลือและการพัฒนาอย่างถูกต้องตรง
ตามสภาพความบกพร่อง 

โครงการ
พัฒนา 
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นโยบายเพ่ือความก้าวหน้าของการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลกลุ่มดังกล่าวของ
ประเทศสืบไป 

A126 ศูนย์ STEM 
คณะครุศาสตร์ 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา และโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์  

2. โรงเรียนที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ STEM  

- เนื่องจาก STEM ถือเป็นองค์ความรู้ใหม่
ส าหรับนักศึกษา และนักศึกษายังขาดความรู้
ความเข้าใจ และไม่สามารถเอาองค์ความรู้
ดังกล่าวไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน เมื่อนักศึกษาต้องไปฝึก
ปฏิบัติการสอน ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้
จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 
STEM  Education เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จัก
การวางแผนการท างานและการแก้ปัญหา 
รวมถึงการคิดสร้างสรรค์  และการออกแบบ 
ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาที่
คุณภาพต่อไป 

1. รอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ STEM 
ขั้นเตรียมการ 

- จัดท าบันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ STEM 

- ประสานประธานโปรแกรมวิชา 4 โปรแกรมวิชา 
ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรม
คณิตศาสตร์ โปรแกรมประถมศึกษา และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพ่ือแจ้งให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

- ประสานวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษา 
ขั้นด าเนินการ  

- ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ STEM ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 

- วิทยากรด าเนินการให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา และจัดกลุ่มออกแบบการจัดการเรียนรู้
สะเต็ม และน าเสนอ 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ ออกแบบและเทคโนโลยี และ
วิทยาการค านวณ 

ขั้นเตรียมการ 
- จัดท าบันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรมการส่งเสริม

การเรียนรู้ ออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ 
- ประสานประธานโปรแกรมวิชา 4 โปรแกรมวิชา 

ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรม
คณิตศาสตร์ โปรแกรมประถมศึกษา และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพ่ือแจ้งให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

- ประสานวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษา 
ขั้นด าเนินการ  

- ก าหนดจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ ในวันที่ 26 

1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
เร่ืองการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  

2. นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการท างานต่อไปในอนาคต 

โครงการ
พัฒนา 
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มีนาคม 2564 
- วิทยากรด าเนินการให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการ

เรียนรู้สะเต็มศึกษา และจัดกลุ่มออกแบบการจัดการเรียนรู้
สะเต็ม และน าเสนอ 

A127 ศูนย์ STEM 
คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ต าบลท่าขุนราม และต าบล
สระแก้ว 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้
ความส าคัญให้ความส าคัญกับนวัตกรรม ที่
จะใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สามารถเพ่ิมรายได้และ
โอกาสในการแข่งขันของประชาชน โดย
นวัตกรรมดังกล่าวเกิดจากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรม ซ่ึง
เป็นนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาใน
พ้ืนที่ในภาคการศึกษา ภาคการเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมแก่สังคมได้ 

จากกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาผลงาน
ด้านนวัตกรรมจากหลักการสะเต็มศึกษาของ
อาจารย์ และนักศึกษา ซ่ึงทางโครงการฯ ได้
สนับสนุนงบประมาณการท าวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมแก้ปัญหาท้องถิ่นทุกๆปี โดยมี 
อาจารย์ได้รับทุน จ านวน 2 ท่าน ได้แก่      

1. อ.ดร.นิภัชราพร สภาพพร ท าวิจัยเร่ือง 
“การบูรณาการความรู้เชิงสะเต็ม เพ่ือใช้ใน
กระบวนการหมักปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้
แห้ง”  ซ่ึงกลุ่มเกษตรกรพ้ืนที่มีความต้องการ
ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
ต้องการแนวทางการพัฒนาการผลิตปุ๋ยที่มา
จากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพ่ือลด
การใช้สารเคมี ดังนั้น การหมักปุ๋ยอินทรีย์จึง
เป็นทางเลือก หนี่งที่มีความเหมาะสมการ

1. งานวิจัยเร่ือง “การบูรณาการความรู้เชิงสะเต็ม เพ่ือ
ใช้ในกระบวนการหมักปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้แห้ง”  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาจุลินทรีย์ที่มีส่วนเก่ียวข้องต่อการ
หมักปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้แห้งโดยการใช้การบูรณา
ความรู้เชิงสะเต็ม  ซ่ึงในกระบวนการ พัฒนาผลงาน
นวัตกรรม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) ด าเนินการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษใบไม้แห้ง
พร้อมการวิเคราะห์สภาวะที่เหมาะสมของเจริญของ
จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ในปุ๋ยหมัก พร้อมจ าแนกชนิดของ
จุลินทรีย์ 

2) การอัดเม็ดปุ๋ยด้วยเคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ย และวิเคราะห์
คุณสมบัติของปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษใบไม้แห้ง และ
วิเคราะห์ค่าปริมาณธาตุอาหารหลัก ปริมาณธาตุอาหารรอง 
องค์ประกอบอื่นๆ และสารเป็นพิษในดิน 

2. การแปรรูปเป็นดินพร้อมปลูก ภายหลังจากการเก็บ
ตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์แล้วจึง ท า
ปุ๋ยผสมดินพร้อมปลูก ใส่ถุงพร้อมจ าหน่าย 

3. งานวิจัยแบบส ารวจข้อมูลพันธ์ไม้ และฐานข้อมูลด้าน
พันธ์ไม้ออนไลน์  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการ
ส ารวจ การจัดเก็บข้อมูล และการเผยแพร่พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ในพ้ืนที่ด าเนินของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
และจังหวัดใกล้เคียง 

ซ่ึงในกระบวนการ พัฒนาผลงานนวัตกรรม มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. การสร้างแบบส ารวจพันธุกรรมพืชออนไลน์  
2.  การจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ 

1. จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
สร้างสรรค์ขึ้นถูกน าไปพัฒนาชุมชนเป้าหมาย 
จ านวน 2 เร่ือง ดังนี้   

1.1 การบูรณาการความรู้เชิงสะเต็ม 
เพ่ือใช้ในกระบวนการหมักปุ๋ยอินทรีย์จาก
เศษใบไม้แห้ง 

1.2 แบบส ารวจข้อมูลพันธ์ไม้ และ
ฐานข้อมูลด้านพันธ์ไม้ออนไลน์  

2. กลุ่มเป้าหมายสามารถน าองค์ความรู้
งานของศูนย์ฯ จัดการปัญหาของตนเองได้
โดยการความรู้ไปใช้ในการการท าปุ๋ยหมัก
อินทรีย์จากเศษใบไม้แห้ง เพ่ือลดต้นทุนการ
ซ้ือปุ๋ยในการท าการเกษตร และสามารถ
สร้างอาชีพในการน าดินพร้อมปลูกไปขาย
และมีรายได้เสริมนอกจากการประกอบ
อาชีพปกติ 

 

โครงการ
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โครงการ* 

ส่งเสริมวิธีการให้แก่เกษตรกร 
   2. อ.ดร.พิมประไพ ขาวข า ส ารวจข้อมูล
พันธ์ไม้ และฐานข้อมูลด้านพันธ์ไม้ออนไลน์  
โดยจังหวัดก าแพงเพชรพบพรรณไม้มีจ านวน
มากหลากหลายชนิด การจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวจะจัดเก็บข้อมูลในรูปของเอกสาร 
ท าให้ไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย มีความไม่
ชัดเจนและซับซ้อนเข้าถึงยาก รวมไปถึง
วิธีการส ารวจมีความซับซ้อน มีขั้นตอนใน
การจัดการข้อหลายขึ้นตอน ท าให้ข้อมูล
บางส่วนหายไป 

พิกัด วันเกิดเวลาในการส ารวจ และลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์เบื้องต้น  

3.  การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนที่ออนไลน์เพ่ือ
แสดงพ้ืนที่และชื่อต้นไม้ที่มีการส ารวจเพ่ือเป็นฐานข้อมูลใน
ส่วนของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมไปถึงเพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการวางแผนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป 

4. มีการขยายผลองค์ความรู้ที่ได้สู้พ้ืนที่ร่วมด าเนินการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
ฯ และพัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

A128 เพ่ิมขีด
สมรรถนะการวิจัย
การผลิตผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม
และการตีพิมพ์ 
(สถาบันวิจัยฯ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงใน
การวิจัย แต่ยังขาดความสามารถในการ
เช่ือมโยงประเด็นหัวข้อวิจัย การขยาย
ผลงานวิจัย และการเขียนโครงร่างวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถน าไปสู่การขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงพ้ืนที่ จากแหล่งทุน
ภายนอก 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 24 
มีนาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เส้นทางสู่ความส าเร็จของ
นักวิจัย วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์  

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การก าหนดหัวข้องานวิจัย 
การหาแหล่งทุนวิจัย และการปรับโครงร่างงานวิจัยเพ่ือ
เตรียมความพร้อมขอทุน ปีงบประมาณ 2565” วันที่ 5 
สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง สิ่งที่ควรรู้และแนวทางการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ กองทุน ววน. วันที่ 11 
สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์  

1. จัดกิจกรรม 4 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 
305 คน ดังนี้ 

1.1) กิจกรรมที่ 1 จ านวน 50 คน  
1.2) กิจกรรมที่ 2 จ านวน 66 คน  
1.3) กิจกรรมที่ 3 จ านวน 90 คน 
1.4) กิจกรรมที่ 4 จ านวน 99 คน 

2. มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ จ านวน 89 เร่ือง 

3. มีการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 
จ านวน  27 ต าบล แบ่งเป็น จ.ก าแพงเพชร 16  
ต าบล ได้แก่ ต.นาบ่อค า ต.ท่าขุนราม ต.ท่า
พุทรา ต.นครชุม ต.ในเมือง ต.ถ้ ากระต่ายทอง 
ต.ทรงธรรม ต.คณฑี ต.มหาชัย ต.คลองแม่ลาย 
ต.คลองขลุง ต.คลองลานพัฒนา ต.สระแก้ว ต.
นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล ต.วังยาง ต.ไตรตรึงษ์ และ จ.
ตาก 11 ต าบล ได้แก่ ต.มหาวัน ต.ระแหง ต.
สามเงา ต.พบพระ ต.วังหิน ต.แม่จะเรา ต.แม่
สอด ต. แม่อุสุ ต.แม่ระมาด ต.แม่กาษา ต.แม่
จัน 

โครงการ
พัฒนา 
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ตารางที่ 4 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2564 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
B1 ราชภัฏจิตอาสา

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
(กองกลาง/กอง
พัฒนานักศึกษา) 

ชุมชนบ้านวังยาง 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ใน
ส านักงาน และชุมชนบ้านวัง
ยาง จ านวนประมาณ 50 คน 

สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีการทางธรรมชาติและวิถีการใช้ชีวิต
ของมนุษย์ ท าให้เกิดสิ่งต่าง ๆ มากมาย อนึ่ง เนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีนโยบายสิ่งแวดล้อมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ เพ่ือรักษามาตรฐานส านักงานสี
เขียวให้มีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและขยายไปสู่ภายนอกใน
พ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียง เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการท างาน
ร่วมกันและร่วมกันในชุมชนเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี จึงได้เล็งเห็นความส าคัญต่อการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวด้วยการด าเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกับชุมชน
บ้านวังยาง เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถท าให้
บุคลากรและคนในชุมชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม
ในการลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อนตามนโยบาย
ของรัฐบาลและที่ส าคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ออกมาในปริมาณต่ า ดังนั้น กองกลาง ส านักงานอธิการบดี
จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนบ้านวังยางขึ้น 

จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 โดย
ด าเนินการดังนี้ 

1. ตัดหญ้าบริเวณโดยรอบชุมชน 
2. ท าความสะอาดห้องน้ า 
3. ท าความสะอาดศาลาวัดและโดยรอบ 

 
 

1. สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีส่วนท าให้บุคลากร
และคนในชุมชนมีความภาคภูมิใจและมีความ
สามัคคีกันในพ้ืนที่ 

2. ส่งเสริมให้ส านักงานน าเกณฑ์ส านักงาน
สีเขียว Green Office ไปประยุกต์ใช้ 

3. บริเวณชุมชนและวัดวังยางมีความน่าอยู่  
สะอาด ปลอดภัย 

 

โครงการ
พัฒนา 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
B2 ยกระดับศูนย์วิจัย

ชุมชนสู่การเป็น
ต้นแบบ 
(สถาบันวิจัยฯ) 

ศูนย์วิจัยชุมชนต าบลท่า
พุทรา จังหวัดก าแพงเพชร 

การพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยใช้ผลงานวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาชุมชนนั้นอย่างต่อเนื่องให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการการวิจัยกับการบริการ
วิชาการ จ าเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินงานร่วมกับ 
อบต.ท่าพุทรา เพ่ือพัฒนาศูนย์วิจัยชุมชน และจัด
กิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเท่ียวชุมชน วิถีคน
บ้านปรึกมะกรูด ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.
ก าแพงเพชร ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และจัด
กิจกรรมอบรม เร่ือง การเป็นนักสื่อความหมาย ณ 
ศูนย์วิจัยกล้วยไข่แปลงใหญ่ ต.ท่าพุทรา ในวันที่ 
20 มีนาคม 2564 

1. มีผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่น ามา
ถ่ายทอดให้กับชุมชนเป้าหมายเพ่ือให้เป็น
ศูนย์วิจัยชุมชนต้นแบบ จ านวน 3 เร่ือง  

2. มีบุคลากรจากชุมชนที่มีองค์ความรู้ใน
การพัฒนาชุมชนต้นแบบ (นักวิจัยชุมชน) 
จ านวน 5 คน 

3. มีหน่วยงานที่เข้ากิจกรรมศึกษาดูงาน
หรือรับบริการจากชุมชนต้นแบบ จ านวน 5 
หน่วยงาน เช่น วัฒนธรรมจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล ส านักงานเกษตร เป็นต้น 

 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

B3 สนับสนุนส่งเสริม
การวิจัย การ
ผลิตผลงาน
วิชาการรับใช้
สังคมการตีพิมพ์
เผยแพร่ และการ
จดอนุสิทธิบัตร
และสิทธิบัตร 
(สถาบันวิจัยฯ) 

บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

เพ่ือเป็นกองทุนวิจัยที่สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษา 
ในเร่ือง การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และจัดอบรม 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการเขียน 
แบบฟอร์มการขอย่ืนค าขอจดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร รวมทั้งจัด
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย นักศึกษาที่ท าวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม
หรือชุมชนดีเด่น และการบริหารจัดการการด าเนินงานวิจัย 

ด าเนินการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพ่ือ
พัฒนาตนเอง เร่ือง ทรัพย์สินทางปัญญา กับ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงเดือน ตุลาคม 2563 – 
มกราคม 2564 มีการก าหนดระยะเวลาในการ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือจดลิขสิทธ์ิ เป็น 4 คร้ัง ต่อปี 

 
  

1. มีผลงานวิจัยที่ด าเนินการจดลิขสิทธ์ิ
ผลงานวิจัย จ านวน 22 เร่ือง  

2. การจดอนุสิทธิบัตร ซึ่งในปีงบประมาณ 
2564 มีผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างการย่ืนค าร้อง
ขอจดอนุสิทธิบัตร จ านวน 29 เร่ือง  

3. มีข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุน
สนับสนุนการวิจัยงบประมาณ บกศ. จ านวน 
ทั้งสิ้น 34 เร่ือง 

4. มีบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
จ านวน 35 บทความ 

5. มีงานวิจัยที่แล้วเสร็จ จ านวน 27 เร่ือง 
คิดเป็นร้อยละ 100 

6. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 31.25 ต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 

โครงการ
พัฒนา 
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ตารางที่ 5 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ประจ าปี 2564 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
C1 ออมสินยุวพัฒน์ 

รักษ์ถิ่น (ธนาคาร
ออมสิน) 

    โครงการ
พัฒนา 

1. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากเสื่อ
กก บ้านหนองคล้า 

กลุ่มอาชีพแม่บ้านหนอง
คล้า142/1 หมู่ 1 ต.หนอง
คล้า อ.ไทรงาม  จ.
ก าแพงเพชร จ านวน 10 คน 

กลุ่มอาชีพแม่บ้านหนองคล้า เป็นกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนก่อตั้งเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.

2560 ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มประมาณ 10 คน 

ซ่ึงมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรและท าเส่ือกกขาย

เป็นอาชีพเสริม ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่มีแบ

รนด์หรือตราสินค้าส าหรับจัดจ าหน่าย และขาด

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 

จนกระทั่งได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้

โครงการออมสินฯ 

 

1. ลงชุมชนเพ่ือเก็บข้อมูลปัญหาและความต้องการ

ของชุมชน ท าให้ได้สภาพปัญหา แลผลิตเดิมของชุมชน 

 

 

2. พัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์เส่ือกก ให้เป็นลวดลายที่

เป็นเอกลักษณ์ส่ือถึงมรดกวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 

ภายใต้ชื่อ “รักษ์ระย้า” 

 

 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เส่ือกกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

กระเป๋าสุภาพสตรี ที่ลดกระบวนการผลิต และเพ่ิมมูลค่า

ให้กับผลิตภัณฑ์ให้คุ้มทุน 

 

 

4. จัดท าตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชน 

 

 

1. รายได้ของกลุ่มเพ่ิมขึ้น เฉลี่ย 3,550 บาท 
(เนื่องจากสถานการณ์โควิด การออกงานแสดง
สินค้าได้น้อยลง) 

2. กลุ่มมีระบบบริหารจัดการเป็นระบบจากการ
บันทึกบัญชีกลุ่ม 

3. กลุ่มมีการสืบสานภูมมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป 
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5. ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ และการทดลอง

จ าหน่ายในกลุ่มผู้ซ้ือมูลค่าสูง โดยมีการทดลองตลาด ณ 

ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ก าแพงเพชร 

 

 

6. ส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนในกลุ่มชุมชน 

 

 
2. พัฒนา

ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
โฮมสเตย์บ้านมอ
ทะ 

กลุ่มผ้าทอปาเกอะญอ
บ้านมอทะ บ้านมอทะ หมู่ 3 
ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง  จ.
ตาก จ านวน 5 ราย 

หมู่บ้านมอทะ ตั้งอยู่ใน ต.แม่อุสุ อ.ท่าสอง
ยาง จ.ตาก เป็นหมู่บ้านที่มีทรัพยากรและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ชาวบ้านส่วน
ใหญ่มีฝีมือการทอผ้าที่มีความประณีต สวยงาม
ที่เป็นเอกลักษณ์ควรที่จะอนุรักษ์ไว้ ปัจจุบันเร่ิม
มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในลักษณะ
ของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เพ่ิมมากขึ้น ท าให้
ชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนาโฮมสเตย์ให้
เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เพ่ืออนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม 
และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

1. ลงพ้ืนที่ส ารวจสภาพปัญหาความต้องการของกลุ่ม
ผู้ประกอบการบ้านมอทะโฮมสเตย์ และสภาพการ
ด าเนินงานก่อนพัฒนา 

 
 
 

 
 
 
 

2. พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ แต่ละ
หลังให้มีความเหมาะสม ตามมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 

1. ยอดขายจ านวน 36,400 บาท 
2. ก าไรสุทธิ 6,160 บาท (รายรับ 36,400 บาท 

ต้นทุน 30,240 บาท) 
3. จ านวนผู้รับผลประโยชน์ เพ่ิมขึ้น 10 ราย 

(ก่อนเร่ิมโครงการ 5 ราย หลังโครงการ จ านวน 15 
ราย) 

4. มีช่องทางการตลาดออนไลน์ที่หลายหลาย 
เช่น Page Facebook บ้านมอทะโฮมสเตย์ ID 
Line บ้านมอทะโฮม สเตย์ 
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3. จัดท าบัญชีต้นทุนส าหรับกลุ่ม และบัญชีส าหรับ
ผู้ประกอบการ 

 
 
 
4. จัดท าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ได้แก่ โปรแกรมการ

ท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
5. สร้างช่องทางการตลาดได้แก่ Line  Facebook 

และ Website 
 
 
 
 
 

3. พัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ าพริก
ท่าช้าง 

วิสาหกิจชุมกลุ่มแม่บ้าน
ท่าช้าง 55 หมู่ 4 ต.คลองน้ า
ไหล อ.คลองลาน จ. 
ก าแพงเพชร จ านวน 20 คน 

ผลิตภัณฑ์น้ าพริกท่าช้าง เกิดขึ้นจากการ
รวมตัวของ “กลุ่มแม่บ้านท่างช้าง” เลขที่  55  
หมู่ที่ 4 ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 
2561 มีสมาชิกเร่ิมแรก 10 กว่าคน โดยมี นาง
ทองศุกร์  เกิดด้วง หรือ ป้าแหว่ว เป็นหัวหน้า
กลุ่มรวมกลุ่มกันเพ่ือน าผลผลิตทางการเกษตรที่
แต่ละบ้านปลูกไว้ เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด 
มาแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ต่อมาเมื่อมี
ผลผลิตมากขึ้นจึงเร่ิมน าไปจ าหน่ายในหมู่บ้าน 

1. ลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหาความต้องการของกลุ่ม 
 
 
 
 2. มีการพัฒนาตราสัญญาลักษณ์และบรรจุภัณฑ์

เพ่ือที่จะให้เกิดความดึงดูดใจลูกค้าได้มากขึ้น 
 
 
 
 

1. ยอดขายของกลุ่มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 55.20 (ก่อน
เร่ิมโครงการ ยอดขาย จ านวน 2,500บาท หลัง
ด าเนินการ จ านวน 3,880 บาท) 

2. จ านวนผู้ได้รับผลประโยชน์เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
33.33 (ก่อนเข้าร่วมโครงการผู้ได้รับผลประโยชน์ 
จ านน 30 คน หลังเข้าร่วมโครงการมีผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ จ านวน 40 คน  

3. กลุ่มมีแหล่งจ าหน่ายที่หลากหลาย เช่น 
online ผ่าน Facebook, LINE, website 
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ตลาดนัด และงานต่างๆ ในหมู่บ้านและหมู่บ้าน
ใกล้เคียง เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน จึง
ได้จัดตั้งกลุ่มเพ่ือหารายได้โดยการจ าหน่าย
น้ าพริกซ่ึงในกลุ่มยังต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
มีปัญหาในด้านต่างๆ ด้านผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่ม
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ไม่ว่าจะ
เป็นบรรจุภัณฑ์ ตราสัญญาลักษณ์ 

ด้านการตลาด ทางกลุ่มยังไม่มีช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
จ าหน่ายสินค้า และช่องทางอื่นๆ ที่สามารถจะ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ ด้านบัญชีและการเงินทาง
กลุ่มยังไม่มีการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
และการจัดท างบประมาณที่สามารถท าให้ทราบ
ว่าในกลุ่มมีก าไรหรือขาดทุน 

   

3. มีการจัดการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย และมี
การบริหารจัดการเงิน ทั้งมีการค านวณต้นทุนได้มากขึ้น 
ทางกลุ่มที่มีความเพ่ือจ าเป็นจดโครงสร้างเพ่ือการบริหาร
จัดการกลุ่ม และส าหรับบัญชีครัวเรือนหลังจากมีการ
อบรมก็มีการจดบันทึกเพ่ือให้ทราบรายรับ-รายจ่ายซ่ึงท า
ให้ง่ายและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

 
 
 
 
4. การขยายช่องทางการตลาดจาก offline สู่

การตลาดแบบ online และมีประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สังคม online เพ่ิมขึ้น ท าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่
หลากหลายและ มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 

4. การแปรรูป
มะม่วงหาวมะนาว
โห่ฮ้ิว 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าว
เกรียบสมุนไพรใบหม่อน
44/2 หมู่ 13  

ต.หนองหลวง  
อ.ลานกระบือ  
จ.ก าแพงเพชร 
จ านวน 12 คน 

กลุ่มข้าวเกรียบสมุนไพรใบหม่อน บ้านปรือ
กระเทียม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ.2537 โดยมี
จุดเร่ิมต้นที่ครอบครัวของนางบุญยัง ศรีสุข ได้
ท าสวนกล้วยไข่เพ่ือที่จะจัดจ าหน่าย แต่ประสบ
ปัญหาลมแรง ท าให้สวนกล้วยไข่ได้รับความ
เสียหายเป็นอย่างมาก_นอกจากจะปลูกกล้วย
และหม่อนแล้วทางกลุ่มยังหาพืชที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย คือ มะม่วงหาวมะนาวโห่ 
มีธาตุเหล็กและวิตามินซีสูง มะม่วงหาวมะนาว
โห่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ จึงช่วยในการชะลอ
วัยและร้ิวรอย เพ่ิมความกระชุ่มกระชวยให้กับ

1. ประชุมวางแผนการท างานกลุ่มระหว่างนักศึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ลงพ้ืนที่สอบถามปัญหาและความต้องการของกลุ่ม 
 
 
 
 
3. ส ารวจความตลาดและความพร้อมของผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ 
4. การจัดการระบบการผลิตผลิตภัณฑ์มะม่วงหาว

มะนาวโห่ โดยใช้หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

1. ยอดขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 (ก่อนเร่ิมโครงการ  
10,000 บาท หลังเข้าโครงการ 15,000 บาท)  

2. ผู้รับประโยชน์ เพ่ิมขึ้น 25 ราย (ก่อนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 7 ราย หลังเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 35 ราย) 

3. กลุ่มมีช่องทางการจ าหน่ายที่หลากหลายทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ เช่น Off line : ส่งขายตาม
ร้านอาหาร   ร้านก๋วยเต๋ียว   

ร้านโชห่วย  ตลาดนัดนัดประชารัฐทุกวันศุกร์ 
และวันอาทิตย์ 04.00-12.00 น. ร้านกาแฟ  งาน 
Event ต่าง ๆ  
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ร่างกาย ปัจจุบันทางกลุ่มมีผลผลิตเป็นจ านวน
มาก จึงต้องการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิค   

 
 
 
 
 
 
5. พัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต ทดสอบ

ผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดสูตรและกระบวนการผลิตให้กับ
วิสาหกิจชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
 
 
 
7. จัดจ าหน่ายทั้งออนไลน์ เช่นเพจFb. Line และ

ออฟไลน์ เช่น ตลาดประชารัฐ 
 
 
 
 
 

 

On line : Page Facebook   Line Website 
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5. พัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวอ่างเก็บ
น้ าคลองน้ าไหล 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ าคลอง
น้ าไหล 224 หมู่ 18 หมู่บ้าน
ไร่อุดม ต.คลองน้ าไหล อ.
คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
จ านวน 8 คน 

ต าบลคลองน้ าไหล มีทุนทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวทั้งที่   เป็นทางธรรมชาติและมนุษย์
สร้าง อยู่เป็นจ านวนมาก ประกอบด้วยน้ าตก
คลองน้ าไหล อ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล เส้นทางดู
นก การทอผ้า  เคร่ืองจักสาน รวมถึงวิถีชีวิต
แบบชนเผ่า ความพอเพียง เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ 
กลุ่มต่าง ๆ จึงมีความต้องการสร้างการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based 
Tourism: CBT) 

1. ส ารวจความต้องการและปัญหาร่วมกับกลุ่มการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนคลองน้ าไหล 

 
 
 
 
 
 
2. ปรับปรุงที่พักโฮมสเตย์ 

 
3. จัดกิจกรรมและเส้นทางการท่องเท่ียว 
 
 
 
 
4. จัดกิจกรรมสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. วิเคราะห์ต้น ทุน รายรับ รายจ่าย ทั้งทางตรง และ

ทางอ้อม และแบ่งก าไรที่ได้รับให้กับกลุ่ม 

1. ยอดขายเพ่ิมขึ้นต่อหลัง 1,350 บาทต่อเดือน  
2. ผู้รับประโยชน์ (Supply Chain ต้นน้ า กลาง

น้ า ปลายน้ า) เพ่ิมขึ้น 13 ราย (ก่อนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 8 ราย หลังเข้าโครงการ จ านวน 
21 ราย) 

3. เกิดความเช่ือมโยงไปยังธุรกิจอื่น เช่น ฟาร์มปู
นา กลุ่มเคร่ืองจักสาน สวนผลไม้ 
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6. เทเลทับบี้
แห่งนครชุม  
แหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรม เลิศล้ า
ประเพณี วิถีชีวิต 
นครชุม 

999 หมู่ 6  
ต.นครชุม  
อ,เมืองก าแพงเพชร 
จ.ก าแพงเพชร  
จ านวน 79 คน 

นครชุม เป็นตาบลเล็ก ๆ ของจังหวัด
ก าแพงเพชร และยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งการผสมผสานด้านความ
เป็นอยู่ของคนหลายชาติพันธ์ุอย่างแน่นแฟ้น 
อาท ิคนลาว คนจีน คนมอญ คนกะเหร่ียง และ
คนในพ้ืนที่ จากจุดเด่นดังกล่าว ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนาชุมชน จึงพัฒนาเป็นตลาดย้อนยุค
บ้านนครชุม จ.ก าแพงเพชร และต้องการ
เผยแพร่ตลาดย้อนยุค เพ่ือให้นักท่องเท่ียวเมา
เท่ียวเพ่ิมทากขึ้น 

1. ลงพ้ืนที่ส ารวจตลาดย้อนยุคนครชุม 
 
 
 
 
2. เผยแพร่วีดีโอบนเว็บไซต์ Youtube เฟสบุค 
 
 
 
 
3. เผยแพร่เว็บไซต์สองภาษาที่ออกแบบและเช่ือมโยง

เว็บไซต์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
4. ติดต้ังบิลบอร์ดขาตั้งสองภาษา ที่มีข้อมูลด้าน

อาหาร สถานที่ท่องเท่ียว ตลาดย้อนยุค สถานที่พัก และ
ข้อมูลอื่นๆ โดยเพ่ิมเติมไว้ด้วย QR Code เพ่ือง่ายต่อ
การดูข้อมูลเพ่ิมเติม โดยจัดทาไว้ 3 ชิ้น ติดต้ังบริเวณ 
สถานีขนส่ง วัดพระบรมธาตุนครชุม และบริเวณจัด
ตลาดย้อนยุคนครชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตลาดย้อนยุคนครชุมมีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 

2. ตลาดย้อนยุคนครชุมเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ 

3. ชุมชนมีรายได้จากตลาดย้อนยุคนครชุม 
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7. การตลาด
น้ าเกาะแพะ
เกาะแกะ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ผูเ้ล้ียงแพะ  
364/1 หมู่ 3  
ต.ท่าพุทรา  
อ.คลองขลุง  
จ.ก าแพงเพชร   
จ านวน 75 คน                    

ชุมชนตลาดน้ าเกาะแพะเกาะ ม.3 ต.ท่า
พุทรา อ.คลองขลุง  จ.ก าแพงเพชร  โดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมผู้เล้ียงแพะที่มีความเข้มแข็ง ได้
รวมตัวชาวบ้านในขุมชนจัด  “ตลาดน้ าเกาะ
เเพะเกาะแกะ” เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2562 มี
สมาชิกเร่ิมแรก 40 คน ปัจจุบันเพ่ิมเป็น 75 คน 
เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 
21.00 น. บริเวณริมแม่น้ าปิงหลังเทศบาลต าบล
ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร โดยมี
กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในพ้ืนที่อ าเภอคลองขลุง 
จ านวนมากมาจ าหน่ายขายของกันกว่า 100 
ร้านค้า มีอาหารพ้ืนถิ่น ขนมพ้ืนบ้านของดีในขุม
ชน มากมาย นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศริมหาด
แม่น้ าปิงที่มีแพให้นั่งกินชิวๆ และวิวริมน้ ายาม
เย็นที่สวยงาม สร้างรายได้ให้กับชุมชน  ในพ้ืนที่
เป็นอย่างย่ิง แต่อย่างไรก็ตามทางกลุ่มยัง
ต้องการการจัดระบบตลาด การปรับภูมิทัศน์
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

1. ปรับภูมิทัศน์บริเวณตลาดน้ า เกาะแพะเกาะแกะ 
 
 
 
2. ท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
3. อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการปลดปล่อย

คาร์บอนฟุตฟร๊ิน (carbon footprint) 
 
 
 
 
4. การวางแผนบริหารจัดการตลาดโดยใช้หลักการ 

Low carbon ได้แก่ การจัดการภาชนะใส่อาหาร การ
จัดการที่จอดรถ ขยะ/ของเสียที่เกิดจากตลาด 

 
 
 
 
 
5. การจัดท าบัญชีครัวเรือน/ การจัดท าบัญชีต้นทุน 
 
 
 
 

1. รายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 (ก่อนพัฒนารายได้ 
30,000 บาทต่อคร้ัง หลังพัฒนา 31,500 บาท) 

2. ก าไร 1,500 บาทต่อคร้ัง 
3. ผู้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้น ก่อนด าเนินโครงการ 

75 รายหลังเข้าร่วมโครงการ 600 ราย 
4. กลุ่มมีระบบการบริหารจัดการอย่างเป๋นระบบ 

ลดการใช้วัสดุที่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
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6. ทดลองตลาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 

 
C2 การบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการ 
(UBI) 

ผู้ประกอบการและ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยไปสู่
ชุมชน/ผู้ประกอบการเพ่ือการน าไปใช้ในเชิง
พาณิชย์เป็นบทบาทที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้สามารถ
แข่งขันในตลาดยุคปัจจุบันได้ด้วยองค์ความรู้ จึง
ต้องประสานงานกับชุมชนหรือผู้ประกอบการ
อย่างใกล้ชิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนว
ทางการประกอบธุรกิจ 

1. เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ 
2. สร้างความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา 
3. พัฒนาและให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการ/นักศึกษาที่

ต้องการสร้างธุรกิจ 
 

1. ผู้ประกอบการระดับ pre-incubator จ านวน 
3 ราย 

2. ผู้ประกอบการระดับ startup company 
จ านวน 2 ราย 

3. ผู้ประกอบการระดับ spin-off จ านวน 1 ราย 
4. มีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้าง

ความเป็นผู้ประกอบการ 16 กิจกรรม 
5. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม รวม 184 คน 
6. อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวม 80 คน 
7. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม รวม 19 คน 

โครงการ
พัฒนา 

C3 โครงการ U2T     จังหวัดตาก จ านวน 
24 ต าบล 

จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 36 ต าบล 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(Covid – 19) ท าให้เกิดปัญหาการว่างในวง
กว้าง ทั้งบัณฑิตท่ีจบใหม่ ผู้ที่ท างานในภาค
อุตสหกรรม มีการอพยกกลับบ้านเป็นจ านวน
มาก ในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง การส่งเสริมเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิด
รายได้และแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชน 
บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่ม OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น  เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
และพ่ึงตนเองได้ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา

1. จ้างงานบัณฑิต 600 อัตราๆละ 15,000 บาทต่อ
คน ประชาชน จ านวน 300 อัตราๆละ 9,000 บาทต่อ
คน และนักศึกษา จ านวน 300 อัตราๆ ละ 5,000 บาท
ต่อคน ระยะเวลาการจ้างงาน กุมภาพันธ์- ธันวาคม 
2564 

2. ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากรายต าบลในจังหวัดตาก 
24 ต าบล และจังหวัดก าแพงเพชร 36 ต าบล ให้มีอาชีพ
ที่หลากหลาย ใประเด็น ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการน าวัสดุใน
ท้องถิ่นมาหมุนเวียนให้เกิดรายได้ 
 

 

1. จ านวนผู้ได้รับการจ้างงานในพ้ืนที่ทั้งจังหวัด
ตากและก าแพงเพชร 1,200 อัตรา 

2. ต าบลได้รับการยกระดับ 60 ต าบล 
3. ชุมชนมีรายได้จากการส่งเสริมอาชีพ 
4. ชุมชนเกิดความเข้มแข็งจากการรวมกลุ่มใน

พัฒนาอาชีพเสริม 
5. ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพ 

การป้องกันสถานการณ์โควิด 

โครงการ
พัฒนา 
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และสถาบันต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีพลัง และพร้อมรับการปรับตัว
กับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 

 
 

 
 
 

ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมอาชีพช่างชุมชน ไฟฟ้า และซ่อมรถ 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมอาชีพ 
3. เฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 ของ 60 ต าบล โดยเก็บ

ข้อมูลจากครัวเรือน ตลาด โรงเรียน เป็นประจ าทุกเดือน 
4. เก็บข้อมูล Big Data เก่ียวกับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ร้านอาหาร แหล่งท่องเท่ียว ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ประจ าทุกเดือน 
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โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา/การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
C4 การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดย
มี
สถาบันอุดมศึกษา
เป็นพ่ีเล้ียง (U-
School) 

เป้าหมาย  
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

- เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการผลิตครูให้ได้
ครูดี ครูเก่ง เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วกลับไป
ช่วยพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นของตนเอง  

1. เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 ที่มีผลการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด เพ่ือเข้าร่วมโครงการครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นตามโควต้าของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เป็น
สถาบันการผลิตตามโครงการ 

2. นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จะต้อง
เข้ารับการสอบคัดเลือก ประกอบไปด้วย การสอบ
ข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ และต้องผ่านเกณฑ์การ
สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่ก าหนด 

3. เมือ่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการ
บรรจุแต่งต้ังเข้าเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนตามท้องถิ่น
ของตนเอง 

1. ผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ดังนี้ 

- นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จ านวน 70 คน  
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 58 คน 
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 31 คน 
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 17 คน 

โครงการ
พัฒนา 
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ตารางที่ 6 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2564 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

การผลิตครู   
D1 พัฒนาความรู้ 

ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (คณะครุ
ศาสตร์/คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ/คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ) 

นักศึกษาครูหลักสูตร    
ครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 
500 คน 

นักศึกษาครูมีผลการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับนอ้ย นอกจากนี้ 
ภาษาอังกฤษยังมีความส าคัญส าหรับการจัด
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ใน
ศตวรรษที่ 21 ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่ท าให้
การผลิตครูต้องปรับตามสภาพ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เท่าทันกับความเจรญิและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ นกัศึกษาครูเป็นบคุลากรที่
จ าเป็นต้องพัฒนาเป็นล าดับแรก เพราะจะน าไปสู่
การถ่ายทอดความรู้ใหก้ับทุกอาชีพ ซ่ึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาความรู้และทกัษะดา้นภาษาอังกฤษให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานต่อไป 

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ ทกัษะด้าน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนกัศึกษาครู  

2. ก าหนดรูปแบบของโครงการ โดยแบง่เป็น 2 กิจกรรม คือ 1) 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และ 2) กจิกรรมทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ 

3. ก าหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาความรู้ ทกัษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาครู 

4. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารการพัฒนาความรู้ ทกัษะด้าน
ภาษาอังกฤษใหแ้ก่นักศึกษาครู จ านวน 6 วัน ระหว่างวันที ่5 – 6, 
12 – 13 และ 19 – 20 ธันวาคม 2563 

5. สรุปผลการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู ้
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

6. ประสานหน่วยงาน ที่เกีย่วข้องเพื่อด าเนินการจัดสอบ TOEIC 
ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 

7. ประเมินผลการสอบ และผลการจัดกจิกรรม โดยการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ CEFR 
ระดับ B1 (400 คะแนนขึ้นไป) 

1. มีนักศึกษาเข้ารว่มโครงการ 501 คน  
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

อยู่ในระหวา่งการสรุปผลการประเมิน 
3. ผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

TOEIC มีผู้เขา้สอบ จ านวน 150 คน ผลการ
ทดสอบ พบว่า 

คะแนนระหวา่ง 605 -780 คะแนน จ านวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.33 

คะแนนระหวา่ง 405 - 600 คะแนน 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18 

คะแนนระหวา่ง 255 - 400 คะแนน 
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 48.67 

คะแนนระหวา่ง 110 - 250 คะแนน 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24 

4. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมมผีล
การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.78 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

นักศึกษาชั้นปีที ่4 
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
และบรรณารักษ์ฯ 

มหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาที่
จบหลักสูตรปริญญาตรีต้องมีผลคะแนนสอบวัดผล 
CEFR (B1) หรือเทยีบเท่าและคะแนนสอบวัด
มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า 

ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
ของที่เข้าสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจึงต้องจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษและ
ดิจิทัล 

1. จัดกิจกรรมการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การวัดผล 
CEFR (B1) แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ 
4 จ านวน ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 

2. จัดกิจกรรมการอบรมทักษะด้านดิจิทลั ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
IC3 ตาม แก่นกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 
จ านวน ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 

 

1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับที่
สามารถสื่อสารได้และมีผลการทดสอบวดั
มาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

1. นักศึกษาวิทยาศาสตร
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 8 
หลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตรเคมี, วิทยาการ
คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี
สารสนเทศ, วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร, 
สาธารณสุขศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, 
ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ 

2. นักศึกษาครุศาสตร
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 2
หลักสูตร ประกอบด้วย 
ฟิสิกส์, เคมี 

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง และมีความจ าเป็นต่อการ
ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวันด้านต่าง ๆ เฉพาะ
ในยุคนี้กับ Thailand 4.0 โดยรัฐบาลได้เล็งเห็น
ความส าคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่าง
มาก รวมทั้งผลักดันให้ทางอุตสาหกรรม หรือ
สถานศึกษา ฯลฯ ให้มีการพัฒนาบุคลากร 
นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน
สมรรถนะทางด้านดิจิทัล และภาษาอังกฤษ ให้มี
ทักษะการเรียนรู้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น ดังนัน้ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีแนวคิดให้
นักศึกษาภายในคณะได้มีการเพิ่มทักษะที่ต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน จึงมีความจ าเป็น
จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทกุด้าน 
โดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่มีลักษณะการท างานที่มี
ความหลากหลาย และให้เป็นฐานความคิดก้าวสู่
การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ครบทุกดา้น และ
ก าหนดให้หลกัสูตรผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึง
ประสงค์ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การ
ด าเนินงานและการบริหารงานระดับหลกัสูตรจึงถือ
ว่าส าคัญที่สุด ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยให้
พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แกก่ารก ากับ
มาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลติบัณฑิตให้
มีคุณภาพ และผสมผสานกับการบูรณาการการ
เรียนการสอนในรายวิชากับการวิจยั การบริการ
วิชาการ หรือดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น 
เพื่อให้ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะดา้นการใชภ้าษาอังกฤษ จัดขึน้ในระหว่างวันที ่20 
กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2564 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 10 
หลักสูตร ทั้งหมดจ านวน 113 คน ที่ประกอบดว้ยนักศึกษาหลกัสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตจ านวน 8 หลักสูตร และนักศึกษาหลกัสูตรครุศา
สตรบัณฑติ จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก ่หลักสูตรฟิสิกส์ และเคมี โดย
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีการพัฒนาคุณลักษณะนกัศึกษาตามกรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตรครบถ้วน 

2. เพื่อให้นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีทักษะการเรียนสรู้ในตวรรษที่ 21 ครบทุกด้าน 

3. เพื่อให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชากับการวจิัย 
หรือการบูรณาการวิชาการ หรือด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. เพื่อให้นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีทักษะดา้นสมรรถนะด้านดจิิทัล 

5. เพื่อให้นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีทักษะดา้นสมรรถนะการใชภ้าษาอังกฤษ 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 
 

1. จ านวนหลกัสูตรที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 10 หลักสูตร ประกอบด้วย
นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจ านวน 
8 หลักสูตร และนกัศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลกัสูตร
ฟิสิกส์ และเคม ี

2. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 มีนักศึกษาเขา้ร่วมจ านวน 10 
หลักสูตร ทั้งหมดจ านวน 131 คน 

3. ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมด้านสมรรถนะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 85 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับ 4.31 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการ/กิจกรรม
ด้านสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ มีระดับ
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่ามีระดบัความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.37 
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และผ่านการประเมินในระดับดี และพฒันา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thailand Qualifications Framework : TQF) 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ดังนั้น คณะฯ 
จึงจัดโครงการให้กับนักศึกษาภายใต้คณะให้
สาธารณชนมั่นใจวา่หลักสูตรสามารถสร้างผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น 

D2 ผลิตครูสมรรถนะสูง 
(คณะครุศาสตร์) 

นักศึกษาครู หลกัสูตร   
ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 – 
5 

  จากนโยบายด้านการศึกษา และสภาพสังคมใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง
มีการพัฒนาครูและเตรียมครูที่จะเข้าสูว่ชิาชีพให้มี
สมรรถนะสูงเพราะครูต้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
เผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต ดังนั้นการศึกษาและพัฒนาครูเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นจึงมีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่ต้องกระท าอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องให้ครูบังเกิดศักยภาพทาง
สมรรถนะที่สูงก้าวสู่ความเป็น “ครูมืออาชีพ” 

1. วางแผนก าหนดกิจกรรมที่จะพัฒนานักศึกษา โดยวิเคราะห์
จากขอ้มูลจากผู้ใช้บัณฑิต และความคิดเห็นจากศิษย์เก่า 

2. จัดประชุมอาจารย์เพื่อชีแ้จงแนวทางและความส าคัญกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในแต่ละกิจกรรม 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรม โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 
    3.1 กิจกรรมพัฒนาคลังข้อสอบวัดสมรรถนะนักศึกษาครู 

ระยะเวลาในการพัฒนาขอ้สอบ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 
2563  

    3.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการแนะแนวและให้ค าปรกึษา
ส าหรับนักศึกษาครู ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 
2564 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาครู ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร  

    3.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะงานเอกสารประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1-9) ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 
10 และ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยกลุม่เป้าหมาย คือ นกัศึกษาครู 
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  

    3.4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมกอ่นฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ก าหนดจัดกจิกรรมในวันที่ 21 และ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดย
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1 - 4 มหาวิทยาลยัราชภฎั
ก าแพงเพชร 

    3.5 กิจกรรมเตรียมความพร้อมกอ่นสอบบรรจุเข้ารับราชการ
ครู ก าหนดจัดกจิกรรมในวันที่ 20 และ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดย

1. กิจกรรมพัฒนาคลังข้อสอบวัดสมรรถนะ
นักศึกษาครู ได้ข้อสอบที่ใช้เพื่อการวัด
สมรรถนะนักศึกษาครู จ านวน 18 วิชา ดังนี้ 

   1) วิชาเอกการศึกษาปฐมวยั 
   2) วิชาเอกการประถมศึกษา 
   3) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
   4) วิชาเอกคอมพิวเตอร ์
   5) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
   6) วิชาเอกพลศึกษา 
   7) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
   8) วิชาเอกภาษาไทย 
   9) วิชาเอกภาษาจีน 
   10) วิชาเอกสังคมศึกษา 
   11) วิชาเอกดนตรี 
   12) วิชาเอกเคม ี
   13) วิชาความสามารถดา้นการคิด

ค านวณ 
   14) วิชาทักษะภาษาอังกฤษ 
   15) วิชาการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา 
   16) วิชาชีพคร ู
   17) วิชาความรู้และลักษณะการเป็น

ข้าราชการที่ดี 
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กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาครู ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลยัราชภฎั
ก าแพงเพชร 

4. สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม และน าเสนอผลการ
พัฒนาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

   18) วิชากฎหมายการศึกษา 
2. กิจกรรมพัฒนาทกัษะการแนะแนวและ

ให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาครู โดยมี
นักศึกษาครู ชั้นปีที ่4 จ านวน 427 คน 

3. กิจกรรมเตรียมความพรอ้มก่อนฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบดว้ย 2 
หลักสูตร ประกอบด้วย 

1) อบรมทักษะการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน มีนกัศึกษาเขา้ร่วมอบรม 
จ านวน 151 คน 

2) อบรมทักษะการเขียนป้ายโฟมเพื่อ
งานนิทรรศการและการประชาสัมพันธ ์มี
นักศึกษาเข้ารว่มอบรม จ านวน 128 คน 

4. กิจกรรมพัฒนาทกัษะงานเอกสาร
ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(ปพ.1-9) มีนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 เข้ารว่ม
กิจกรรมทั้งสิ้น จ านวน 465 คน 

5. กิจกรรมเตรียมความพรอ้มก่อนสอบ
บรรจุเข้ารับราชการครู โดยมีนักศึกษาครู ชั้น
ปีที่ 5 ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรม จ านวน 
536 คน และมีศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ เข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน 178 คน 

6. นักศึกษาชั้นปีที ่5 ส่งผลงานวิจัยเพือ่การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในงานประชุมวิชาการครุศา
สตรศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ (ในรูปแบบ online) 

D3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการ

นักศึกษาครู หลกัสูตร    
ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5
จ านวน 500 คน 

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่วยให้นกัศึกษาครูมี
โอกาสในการประยกุต์ความรู้ทกัษะการท างาน 
และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กบัวิชาชีพครู ได้รู้จัก
ชีวิตที่แท้จริงของการท างานก่อนส าเร็จการศึกษา 
นอกจากนี้องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและ

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเตรียมความพร้อมรายวิชาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 

2. ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ เพื่อท าข้อตกลง
ร่วมกันในการก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการท างานของภาคการศึกษา 

1. นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริง 
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

2. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก
การบูรณาการกับการท างานรายวิชาฝกึ
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ท างานระดับรายวิชา 
โดยคณะครุศาสตร์ 

สถาบันอุดมศึกษายังได้รับประโยชน์ในเชิงความ
ร่วมมือและการพัฒนาปรับปรุงงานและหลักสูตร 

3. มีการจัดท า มคอ.6 จัดสรรงบประมาณ การปฐมนิเทศ
นักศึกษากอ่นออกฝึกฯ กิจกรรมสัมมนาหว่างฝึกฯ และกจิกรรม
สัมมนาปลายภาคในรูปแบบของการจัดนิทรรศการนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คร้ังที่ 2 ในระวา่งวันที่ 1 – 2 มีนาคม 
2564 และกิจกรรมประกวดสื่อการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 
มีนาคม 2564 

4. คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาได้ติดตามความส าเร็จของแผน 
ด้วยการก าหนดการนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู
ในสถานศึกษา โดยจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ า
สาขาวิชาก่อนการนิเทศทุกภาคเรียน เพือ่ให้มีแนวทางการนิเทศ
นักศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งประชุมระหว่างภาคเรียนเพื่อ
ติดตามผลการนิเทศ และผลการปฏิบัติงานของนักศึกษารวมทั้งการ
รายงานปัญหาต่าง ๆ ที่ม ีซ่ึงเป็นผลมาจากการนิเทศของอาจารย์แต่
ละหลักสูตร และก่อนการสิ้นภาคเรียนจะมีรายงานผลการนิเทศจาก
ทุกสาขาวิชา มีการสัมมนาอาจารย์พี่เล้ียง เพื่อระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกบัการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

5.ก าหนดแนวปฏิบัติเกีย่วกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การท างาน ออกมาในรูปแบบของการด าเนินการจัดกจิกรรม
นิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 
ในชื่อ “ประตูสู่อาชพี จากใจพี่สู่ใจนอ้ง” และโครงการการประกวด
สื่อการจัดการเรียนการสอนนกัศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา
สู่สาธารณะ และเพื่อประชาสัมพันธ ์สรา้งภาพลักษณ์ มาตรฐาน
ผลงานและความสามารถของนักศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ เสริมสร้างความภาคภูมิใจและทัศนคริที่ดีต่อวิชาชีพครู 

 
 
 

ประสบการณ์วิชาชีพครู ไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และหลังส าเร็จการศึกษา 
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D4 ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 โดย
คณะครุศาสตร์ (10 
หลักสูตร) 

    

1. โปรแกรม
วิชาการศึกษาปฐมวัย 

นักศึกษาชั้นปีที ่4 จ านวน 
50 คน 

- การเรียนการสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 นกัศึกษา
ถือเป็นปัจจยัหนึ่งของความส าเร็จของการจัด
การศึกษา ซ่ึงหลักสูตรควรจะให้ความส าคัญและ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพรอ้มทางการ
เรียน และมีกจิกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตาม
หลักสูตร รวมทั้ง มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ซ่ึงทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 มี 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะ
ชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม และกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี       

 ดังนั้น นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาทกัษะใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็น และเพื่อให้สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 

1. คณะจัดประชุมประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกจิกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา 

2. แต่ละหลักสูตรก าหนดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2  

3. หลักสูตรก าหนดวัน และเวลาในการจัดกิจกรรม รูปแบบของ
กิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการพฒันา โดยจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีแก่นกัศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย จัดขึ้นในวันที ่23 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม
ครุร่มสัก 1 อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4. หลักสูตรสรุปผลการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ปัญหา และวางแผน
การจัดกิจกรรมในปีต่อไป 

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลย ี

3. นักศึกษาน าความรู้ทีได้จากการจัด
กิจกรรมไปประยกุต์ใช้ในการเรียน และการ
ชีวิตประจ าวัน 

4. ผลการประเมินของกิจกรรม ภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.70) 

2. โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ 

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ 1-3 จ านวน 60 
คน 

การเรียนการสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 นักศึกษา
ถือเป็นปัจจยัหนึ่งของความส าเร็จของการจัด
การศึกษา ซ่ึงหลักสูตรควรจะให้ความส าคัญและ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพรอ้มทางการ
เรียน และมีกจิกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตาม
หลักสูตร รวมทั้ง มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ซ่ึงทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 มี 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะ
ชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ

1. จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลกัสูตรเพื่อวางก าหนดการและ
รูปแบบของกิจกรรม 

2. จัดประชุมนักศึกษาเพื่อก าหนดคณะท างานในฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับการจัดกิจกรรม  

2.1 ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร การเตรียมรับลงทะเบียนผู้สมัคร
เข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ และการเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวขอ้งกับการจัดการแข่งขัน   

2.2 ฝ่ายพิธกีาร การเตรียมผู้ด าเนินรายการจัดกิจกรรมตาม
ก าหนดเวลาที่ตั้งไว้  

1. ผลการประเมินของกิจกรรม ภาพรวมอยู่
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41) 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะดิจิทัลผา่น
การจัดการแข่งขัน A-math และ 180IQ สูง
กว่าระดับรอ้ยละ 80 (ผ่านเกณฑ์) 

3. นักศึกษาสามารถจัดกจิกรรมร่วมกันได้ 
และเกิดทักษะการท างานเป็นทีม ท าให้
กิจกรรมด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

4. นักศึกษาเกิดทักษะทางดิจิทัลควบคูก่าร
จัดกิจกรรม เช่น สามารถสมัครเข้าร่วม
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

นวัตกรรม และกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี       

 ดังนั้น นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาทกัษะใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็น และเพื่อให้สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 

2.3 ฝ่ายโสต/ประชาสัมพันธ์ การจัดเตรยีมระบบการถ่ายทอดสด 
ผ่านเพจ Facebook ประชาสัมพันธข์องสาขาวิชา (live 
streaming) และการประชาสัมพันธ์กจิกรรมเพื่อรับสมัครผู้เข้า
แข่งขันผ่านหน้าเพจ  

2.4 ฝ่ายสถานที่ การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดการแข่งขัน พื้นที่
ส าหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน และพื้นที่ส าหรบัผู้เข้าร่วมรับชมกิจกรรม 

2.5 ฝ่ายประสานงาน ประสานงานอาจารย์ ประสานงาน
นักศึกษา เพือ่ให้การจัดกิจกรรมด าเนินไปได้ตามแผนที่ก าหนดไว ้ 

2.6 ฝ่ายสวัสดิการ อ านวยความสะดวก จัดเตรียมอาหารวา่ง 
อาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมกจิกรรม  

2.7 ฝ่ายประเมินผล จัดเตรียมประเด็นค าถามในการประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม และประเมินทักษะทางดิจิทัลของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

3. นักศึกษาประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนรายละเอียดการท างาน 
และเตรียมการจัดกิจกรรมในฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบ  

4. จัดกิจกรรมตามแผนทีว่างไว้ โดยจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 
การแข่งขัน A-math และการแข่งขัน 180IQ โดยมีรูปแบบการ
ท างานที่ผสมผสานการใช้ทักษะดิจิทัล เช่น ระบบของการรับสมัครผู้
เข้าแข่งขันออนไลน์ ระบบของการจัดท าเกียรติบัตรออนไลน์ ระบบ
การถ่ายทอดสดระหว่างการแข่งขัน การท าแบบประเมินผ่านระบบ
ออนไลน์ ฯลฯ  

5. นักศึกษาท าแบบประเมินความพึงพอใจและประเมินตนเอง
ด้านทักษะทางดิจิทัล  

6. สรุปผลการประเมิน และจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ ท าแบบ
ประเมินออนไลน์ รวมถึงการสร้างและการ
รับชมการถ่ายทอดสดในระหวา่งการจัด
กิจกรรมได้   

3. โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ทัว่ไปชั้นปีที่ 2 
และ 4 จ านวน 80 คน 

การเรียนการสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 นักศึกษาถือ
เป็นปัจจัยหนึ่งของความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
ซ่ึงหลักสูตรควรจะให้ความส าคัญและส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และ
มีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 

1. คณะผู้รับผิดชอบโครงการ ประชุมร่วมกับคณาจารย์เพือ่
ออกแบบกิจกรรมฯ วางแผนการด าเนินงาน 

2. ประชุมคณะท างาน 
   2.1 ศึกษาหลักการและแนวคิด 
   2.2 วิเคราะห์ ประเด็นหวัข้อที่มีความส าคัญ 

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลย ี
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

รวมทั้ง มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี 
4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี       

 ดังนั้น นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็น และเพื่อให้สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

   2.3 สังเคราะห์ หวัข้อ “สื่อการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21” 

3. น าเสนอหลักสูตร กับรว่มกับคณาจารย์เพื่อจัดเตรียมการ
ด าเนินกิจกรรม 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรในหวัข้อ “การจัดท าสื่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการ
จัดการศึกษาไทยในยุค 4.0” ในวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ชั้น 9 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

3. นักศึกษาน าความรู้ทีได้จากการจัด
กิจกรรมไปประยกุต์ใช้ในการเรียน และการ
ชีวิตประจ าวัน 

4. ผลการประเมินของกิจกรรม ภาพรวมอยู่
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24) 

4. โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 และ 2 
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ จ านวน 84
คน 

การเรียนการสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 นักศึกษาถือ
เป็นปัจจัยหนึ่งของความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
ซ่ึงหลักสูตรควรจะให้ความส าคัญและส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และ
มีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
รวมทั้ง มทีักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี 
4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี       

 ดังนั้น นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็น และเพื่อให้สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

1. ประชุมก่อนด าเนินการ ก าหนดโครงร่างและกรอบของ
โครงการทั้งหมด (Bird’s eye view) และศึกษาเอกสาร โครงการจัด
สัมมนาในครั้งที่แล้ว 

2. วางแผนก าหนดหัวข้อสัมมนา และแบ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ฝ่าย 

และขอยืมสถานที่ในการจัดสัมมนา   
3. ติดต่อประสานงาน    

1.1 เชิญวิทยากร  
1.2 เชิญประธานเปิดงาน  
1.3. เชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา 

4. เตรียมวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาและจัดสถานที่ในการ
สัมมนา 

5. ด าเนินการจัดการสัมมนา หวัข้อ “เรียนภาษาอังกฤษอยา่งไร
ให้สื่อสารได้ ไม่ใช่แค่สอบผ่าน” ในวันที ่7 มีนาคม 2564 

6. สรุปกิจกรรมพร้อมประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
7. สรุปผลจากการด าเนินการจัดสัมมนา โดยน าเสนอในรูปแบบ

โครงการ เพื่อน าไปปรับปรุงในการจัดสมัมนาครั้งต่อไป 

1. นักศึกษาชั้นปีที ่1 และ 2 โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษเข้ารว่มกิจกรรมในโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21 ในหัวข้อเร่ือง “เรียนภาษาอังกฤษอย่างไร
ให้สื่อสารได้ ไม่ใช่แค่สอบผ่าน” จ านวน 84 
คน คิดเป็นร้อยละ 93 

2. นักศึกษาชั้นปีที ่1 และ 2 มีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การ
สื่อสาร และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ และเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบ
อาชีพในอนาคต นกัศึกษาที่เข้าร่วมใน
กิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับไม่น้อยกว่า 
3.51 

3. นักศึกษาได้ท างานร่วมกันเป็นทีม และมี
ทักษะด้านการสื่อสาร และสามารถน าไป
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

5. โปรแกรมวิชา
พลศึกษา 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 จ านวน 
50 คน 

การเรียนการสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 นักศึกษาถือ
เป็นปัจจัยหนึ่งของความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
ซ่ึงหลักสูตรควรจะให้ความส าคัญและส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และ
มีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้

1. คณะจัดประชุมประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกจิกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา 

2. แต่ละหลักสูตรก าหนดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2  

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

2. นักศึกษาน าความรู้ทีได้จากการจัด
กิจกรรมไปประยกุต์ใช้ในการเรียน และการ
ชีวิตประจ าวัน 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
รวมทั้ง มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี 
4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี       

 ดังนั้น นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็น และเพื่อให้สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

3. หลักสูตรก าหนดวัน และเวลาในการจัดกิจกรรม รูปแบบของ
กิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการพฒันา โดยจัดกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาพลศึกษา จัดขึ้นในวันที ่14 มีนาคม 
2564  

4. หลักสูตรสรุปผลการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ปัญหา และวางแผน
การจัดกิจกรรมในปีต่อไป 

3. ผลการประเมินของกิจกรรม ภาพรวมอยู่
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45) 

6. โปรแกรมวิชา
ภาษาจีน 

นักศึกษาชั้นปีที ่3 – 4 
จ านวน 30 คน 

การเรียนการสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 นักศึกษาถือ
เป็นปัจจัยหนึ่งของความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
ซ่ึงหลักสูตรควรจะให้ความส าคัญและส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และ
มีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
รวมทั้ง มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี 
4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี       

 ดังนั้น นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็น และเพื่อให้สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

1. คณะจัดประชุมประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกจิกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา 

2. แต่ละหลักสูตรก าหนดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2  

3. หลักสูตรก าหนดวัน และเวลาในการจัดกิจกรรม รูปแบบของ
กิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการพฒันา โดยจัดกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้
ทางภาษาจีน (HSK) โปรแกรมวิชาภาษาจีน จัดขึ้นในวันที่ 13-14 
มกราคม 2564  

4. หลักสูตรสรุปผลการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ปัญหา และวางแผน
การจัดกิจกรรมในปีต่อไป 

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

2. นักศึกษาน าความรู้ทีได้จากการจัด
กิจกรรมไปประยกุต์ใช้ในการเรียน และการ
ชีวิตประจ าวัน 

3. ผลการประเมินของกิจกรรม ภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.51) 

7. โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ 

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ 
จ านวน 60 คน 

การเรียนการสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 นักศึกษาถือ
เป็นปัจจัยหนึ่งของความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
ซ่ึงหลักสูตรควรจะให้ความส าคัญและส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และ
มีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
รวมทั้ง มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี 

1. คณะจัดประชุมประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกจิกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา 

2. แต่ละหลักสูตรก าหนดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2  

3. หลักสูตรก าหนดวัน และเวลาในการจัดกิจกรรม รูปแบบของ
กิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการพฒันา โดยจัดกิจกรรมการ

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

2. นักศึกษาน าความรู้ทีได้จากการจัด
กิจกรรมไปประยกุต์ใช้ในการเรียน และการ
ชีวิตประจ าวัน 

3. ผลการประเมินของกิจกรรม ภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.52) 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี       

 ดังนั้น นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็น และเพื่อให้สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ประยุกต์ใช้ IoT กับชีวิตประจ าวัน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จัดขึ้น
ในวันที่ 21 พฤศจกิายน 2563 

4. หลักสูตรสรุปผลการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ปัญหา และวางแผน
การจัดกิจกรรมในปีต่อไป 

8. โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย 

นักศึกษาชั้นปีที ่2 จ านวน 
50 คน 

การเรียนการสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 นักศึกษาถือ
เป็นปัจจัยหนึ่งของความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
ซ่ึงหลักสูตรควรจะให้ความส าคัญและส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และ
มีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
รวมทั้ง มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี 
4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี       

 ดังนั้น นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็น และเพื่อให้สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

1. คณะจัดประชุมประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกจิกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา 

2. แต่ละหลักสูตรก าหนดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2  

3. หลักสูตรก าหนดวัน และเวลาในการจัดกิจกรรม รูปแบบของ
กิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการพฒันา โดยจัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดท าสื่อการเรียนรู้ส าหรบัผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
โปรแกรมวิชาภาษาไทย จัดขึ้นในวันที ่22 กุมภาพันธ์ 2564  

4. หลักสูตรสรุปผลการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ปัญหา และวางแผน
การจัดกิจกรรมในปีต่อไป 

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

2. นักศึกษาน าความรู้ทีได้จากการจัด
กิจกรรมไปประยกุต์ใช้ในการเรียน และการ
ชีวิตประจ าวัน 

3. ผลการประเมินของกิจกรรม ภาพรวมอยู่
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30) 

9. โปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา 

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 
3 จ านวน 43 คน 

การเรียนการสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 นักศึกษาถือ
เป็นปัจจัยหนึ่งของความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
ซ่ึงหลักสูตรควรจะให้ความส าคัญและส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และ
มีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
รวมทั้ง มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี 
4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี       

1. คณะจัดประชุมประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกจิกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา 

2. แต่ละหลักสูตรก าหนดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2  

3. หลักสูตรก าหนดวัน และเวลาในการจัดกิจกรรม รูปแบบของ
กิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการพฒันา โดยจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ ์2564 
ในหัวข้อ “การสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียนส าหรับครู
ประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21” 

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

2. นักศึกษาน าความรู้ทีได้จากการจัด
กิจกรรมไปประยกุต์ใช้ในการเรียน และการ
ชีวิตประจ าวัน 

3. ผลการประเมินของกิจกรรม ภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.56) 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

 ดังนั้น นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็น และเพื่อให้สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

4. หลักสูตรสรุปผลการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ปัญหา และวางแผน
การจัดกิจกรรมในปีต่อไป 

10. โปรแกรมวิชา
สังคมศึกษา 

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
สังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 
จ านวน 100 คน  

การเรียนการสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 นักศึกษาถือ
เป็นปัจจัยหนึ่งของความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
ซ่ึงหลักสูตรควรจะให้ความส าคัญและส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และ
มีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
รวมทั้ง มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี 
4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี       

 ดังนั้น นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็น และเพื่อให้สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

1. คณะจัดประชุมประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกจิกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา 

2. แต่ละหลักสูตรก าหนดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2  

3. หลักสูตรก าหนดวัน และเวลาในการจัดกิจกรรม รูปแบบของ
กิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการพฒันา โดยจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2564 ใน
หัวข้อ “ส้วมในสถานศึกษากบัการพัฒนาสุขภาวะการเรียนรู้ของ
เด็ก” 

4. หลักสูตรสรุปผลการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ปัญหา และวางแผน
การจัดกิจกรรมในปีต่อไป 

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

2. นักศึกษาน าความรู้ทีได้จากการจัด
กิจกรรมไปประยกุต์ใช้ในการเรียน และการ
ชีวิตประจ าวัน 

 

D5 เตรียมความพร้อม
เพื่อการสอบบรรจุ
เข้ารับราชการครู 
(คณะครุศาสตร์) 

1. นักศึกษาครู ชั้นปีที ่5 
จ านวน 500 คน 

2. ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์  

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องเข้ารบัการ
สอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูใน
โครงการต่างๆ ของรัฐบาล ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ 
จงึได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ
บรรจุครูส าหรับนักศึกษาและศิษย์เกา่ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ ทั้งความรู้
เกี่ยวกบัวิชาชีพครู ความรู้ทัว่ไป ฯลฯ ให้แก่
นักศึกษา และศิษย์เกา่ของคณะครุศาสตร์ ซ่ึงจะ
ส่งผลให้บัณฑิตของคณะครุศาสตร์สามารถสอบ
บรรจุได้ เป็นครูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

1. ก าหนดจัดกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 24 - 25 มีนาคม 
2564 รายวิชาที่จัดตวิ ประกอบดว้ย 

- วิชาความรู้ด้านการศึกษา และการเปน็ข้าราชการที่ดี 
- วิชาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ (ภาษาไทย) 

ซ่ึงศิษย์เก่าสามารถเลือกรูปแบบกิจกรรมที่ตัวเองต้องการได้  
2. ประชาสัมพันธโ์ครงการในเว็บไซต์ facebook คณะครุศาสตร์ 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ส าหรับศิษย์เกา่ทีส่นใจเข้าร่วมกิจกรรม และ
ผ่านอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 

3. ศิษย์เก่าที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกจิกรรมผ่านระบบ
ออนไลน ์

4. ด าเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที ่24 - 25 มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ หอประชุมทีปงักรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

5. สรุปผลการจัดกิจกรรม 

1. นักศึกษาชั้นปีที ่5 และศิษย์เก่า เข้ารว่ม
กิจกรรม ทั้งสิ้น จ านวน 671 คน 

2. นักศึกษาชั้นปีที ่5 และศิษย์เก่า ได้รับ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ที่จะน าไปใช้
ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู 
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ตารางที่ 7 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2564 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

การผลิตครู   
E1 พัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิต (คณะครุ
ศาสตร์) 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 – 4 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่วิชาชีพ
ครูอย่างมีคุณภาพ ทกัษะและคุณธรรม เป็นคน
เก่ง คนดี พร้อมด้วยคุณลักษณะของบณัฑิตที่
พึงประสงค์ และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข โดยผ่านกจิกรรมที่คณะจัดขึน้ 

การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะและทักษะนักศึกษา (ชุมนุม) จัด
กิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2563  

2. เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ด าเนินการจัด
กิจกรรม ในวันที ่10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 14 อาคาร
คณะครุศาสตร์ ด าเนินการในรูปแบบออนไลน์ 

3. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและขอขมาลาครูและสานสัมพันธ์นอ้งพี่ 
ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมรัตนอาภา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

4. EDU STAR ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 27 พฤศจกิายน 2563 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

5. อบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 
19 กรกฎาคม 2563 ณ ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัด
ก าแพงเพชร  

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในประเด็นที่ก าหนดตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

 

E2 เสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิต
ก่อนการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู (คณะครุศาสตร์) 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที ่5 จ านวน 
500 คน 

กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
นอกเหนือจากเป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษา
ที่เรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตแล้ว ยังเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง รู้จักการพัฒนาทกัษะด้าน
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นตอ่การท างานให้แก่นตนเอง 

นอกเหนือจากการลงไปปฎิบัติงานจริงใน
สถานศึกษาแลว้ สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับกลับมา
คือการพัฒนาการผลิตผลงานทางวิชาการ การ
พัฒนาและออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่
นักศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของ
ตนเอง  

1. จัดประชุมวางแผนการจัดกจิกรรม และรูปของการจัดกจิกรรม 
ระหว่างอาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู และ
ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 5  

2. นักศึกษาประชุมวางแผน และมอบหมายความรับผิดชอบงานใน
ส่วนต่าง ๆ ร่วมกัน โดยกจิกรรมทั้งหมดจะด าเนินการโดยนักศึกษาชั้นปี
ที่ 5 โดยมอีาจารย์และเจา้หนา้ที่ศูนย์ฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูเป็น
ผู้ให้ค าแนะน า 

3. ตัวแทนนักศึกษาน าเสนอผลการออกแบบกิจกรรม และรูปแบบ
ของนิทรรศการแก่อาจารย์ผู้ดูแล เพื่อน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ไป
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของกิจกรรมให้ดีขึ้น โดบรูปแบบของ
กิจกรรม ประกอบดว้ย  

   - นิทรรศการผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปี
ที่ 5  

1. นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานของตนเอง 
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการ

ท างานร่วมกับผู้อื่น ปฎิบัติงานจริง ทักษะ
การแก้ปญัหา และทกัษะการคิดวิเคราะห์/
คิดสร้างสรรค์ 

3. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากการลงมือปฏิบัตจิริงไปประยุกต์ใช้ใน
การท างาน 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

คณะครุศาสตร์ เล็งเห็นถึงการพัฒนาต่าง ๆ 
ของนักศึกษา และไม่อยากให้ชิ้นงานที่
นักศึกษาได้พัฒนาขึ้นถกูน าไปใช้ในชั้นเรียน
เพียงอย่างเดียว คณะฯ จึงจัดกจิกรรม
นิทรรศการ ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้น าผลงาน
ของตนเองในระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู มาน าเสนอในรูปแบบตา่ง ๆ 

   - กจิกรรมการเสวนาทางวิชาการ 
4. จัดกิจกรรมนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู 

ประจ าปกีารศึกษา 2563 “ประตูสู่อาชพี จากใจพี่สู่ใจน้อง” ในวันที่ 1 - 
2 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

5. สรุปผลการจัดกิจกรรม 

E3 สร้างนักศึกษาครูสู่
การเป็นครูมืออาชีพ 
(สาขาเคมี คบ. คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ) 

นักศึกษาหลกัสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ชั้นปีที ่1-4 
จ านวน 53 คน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้
ก าหนดให้มีการพัฒนานกัศึกษาครูสู่การเป็นครู
มืออาชีพตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการ
ผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพื่อให้นักศึกษาครูได้รับ
ประสบการณ์จริงในการจัดการเรียนรูส้ าหรับ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน จากระบบ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแบบ
ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ เพื่อเป็นทางให้
นักศึกษาวางแผนการจัดการเรียนการสอนใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู และเป็นครูเคมี
อย่างมืออาชีพ 

1. หลักสูตรได้จัดกิจกรรมเพื่อน านกัศึกษาไปศึกษาดูงานของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2564 จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วม 60 คน 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอน
ด้วยการสร้างสื่อการสอนผ่านแอปพลิเคชันส าหรับนักศึกษาครูสู่การเป็น
ครูมืออาชีพใน ยุคออนไลน ์ในวันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 ณ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ จะแบ่งนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ออกเป็น 2 กลู่ม กลู่มละไม่เกิน 30 คน จ านวน 3 วัน ซ่ึงในการจัด
กิจกรรมดังกล่าวมีมาตรการปอ้งกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
Covid-19 มีการเว้นระยะหา่งคนละอยา่งน้อย 2 เมตร มกีารตรวจวัด 
อุณหภูมิ และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ ในขณะเขา้ร่วมกจิกรรม  

1. นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี มีทักษะการท างานวิจยั และ

ทักษะการน าเสนอผลงานวิจยัทางเคมี
เพิ่มขึ้นโดยประเมินจากการน าเสนอ

ผลงานวิจัยของนักศึกษาก่อนและหลังที่เข้า

ร่วมกิจกรรม  
2. นักศึกษาร้อยละ 80 เกิดความรู้ความ

เข้าใจในจิตวิญญาณความเป็นครูสู่การเป็น
ครูมืออาชีพโดยวัดผลจากการท าข้อสอบ

ก่อนและหลังท ากิจกรรม และประเมินจาก
การสัมภาษณ์นักศึกษาระหวา่งการออก

สังเกตการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 
และระหวา่งออกฝกึประสบการณ์วิชาชพี

ครูของนักศึกษาชั้นปี 4 

3. นักศึกษาร้อยละ 80 เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการเตรียมตัวสู่อาชีพครูในอนาคต
มีทักษะและประสบการณ์ในการจัด
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และสามารถจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียนได้ 
ประเมินจากการสอนออนไลน์ของนักศกึษา
ในระหว่างการสังเกตการสอน และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
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ตารางที่ 8 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณสนับสนนุจากแหล่งอืน่ ประจ าปี 2564 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

การผลิตครู   
F1 ครูเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น 
ผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่

สอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียนในชุมชนพื้นที่
ห่างไกลจ านวน 5 รุ่น ๆ ละ 
300 คน (1,500 คน) 
 

จากการวิเคราะหข์องคณะวิจัยธนาคารโลก 
ร่วมกับการสอบทานฐานข้อมูล สพฐ. พบว่า
ประเทศไทยมีโรงเรียนราว 2,000 แห่ง ที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลและไม่อาจจะควบรวมเช่น โรงเรียน
บนพื้นที่สูง ตามแนวชายขอบ หรือตั้งอยู่บนเกาะ
แก่ง ซ่ึงจ าเป็นต้องได้รับการดูแลให้ด ารงอยู่ต่อไป
ได้ (Protected School หรือ Standalone) เพื่อ
สร้างโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่เยาวชนในท้องถิ่น 
พบว่า ปัญหาของโรงเรียนที่อยูห่่างไกล คือ ครูขอ
ย้ายบ่อยเพราะไม่ใช่คนท้องถิ่น และไมม่ีครูมา
ทดแทน ครูจึงไม่พอกับชั้นเรียน โดยเฉพาะครูที่
สอนระดับชั้นประถมศึกษา 

1. ส ารวจนักเรียนเปา้หมาย โดยด าเนินการร่วมกับชุมชน และ
โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อคัดกรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

2. ลงพื้นที่แนะแนว สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

3. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก โดยนกัเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจ า
ได้รับทุนการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา และได้งานท าทันทีเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้ว 

5. ปรับพื้นฐานนักศึกษาทุน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
เรียนในระดับอุดมศึกษา 

6. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา และจัดระบบดูแลและให้ค าปรึกษา 

1. ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน มี
นักศึกษาทุนโครงการครูรักษ์ถิ่น จ านวน 2 
รุ่น รุ่นละ 30 คน โดยศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา  
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ตารางที่ 9 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆ นอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2564 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแกป้ัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

G1 พัฒนาความรู้ 
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักศึกษา 
(ศูนย์ภาษา) 

นักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร 

    เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มี
ความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาเพือ่ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันและใน
สถานการณ์จริง นักศึกษาจ าต้องหมั่นฝกึฝนอยู่
อย่างสม่ าเสมอและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้
จ าต้องมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้
ทางด้านภาษาต่างประเทศมากขึ้น  โดยมีการ
จัดอบรมภาษาต่างประเทศ และยังมีการวัดและ
ประเมินผลนักศึกษา เพือ่ให้เกิดการพัฒนา
อย่างมีประสิทธภิาพ 

1. ประชุมประสานงานพิจารณาแผนระหว่างศูนย์ภาษาและคณะ 
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) โดยมรีองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะ
วัน รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน เมื่อวันที ่16 ตุลาคม 
2563 ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

2. จัดท าแผนพัฒนาภาษาอังกฤษของนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 ตามข้อแนะน าปรับปรุงแก้ไขจากการประชุมระหว่างศูนย์ภาษา
และคณะ และน าเสนอแผนต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร โดยน าเสนอในที่ประชุม ก.บ. 

3. จัดโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยมกีิจกรรมดังนี ้

3.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสอบนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 โดยจัดกิจกรรมเม่ือวันที่ 
26 ธันวาคม 2563 – 7 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม 271 คน 

3.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสอบนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (แม่สอด) โดยจัดกิจกรรม 
เมื่อวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2564 ณ ห้องเรียนทางไกล อาคารสิรินธร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด โดยมีนักศึกษาเข้ารว่ม
อบรม 44 คน 

3.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสอบนักศึกษาที่
คัดเลือกจากทุกคณะ โดยจัดกิจกรรมเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ ์– 8 
มีนาคม 2564 ณ สถานที่ที่แต่ละคณะจดัเตรียมไว้ให้ โดยมีนักศึกษา
เข้าร่วม 174 คน  

3.4 กิจกรรมจัดสอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษา โดยจัด
กิจกรรมเม่ือวันที ่13 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิยา
ลัยราชภฏัก าแพงเพชร โดยมีนกัศึกษาเข้าร่วมกจิกรรม 355 คน และ
วันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ หอ้งประชุมรัตนมณี มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร (แม่สอด) 50 คน 

1. นักศึกษาที่มีระดับระความสามารถดา้นการใช้
ภาษาอังกฤษตามเดณฑ์มาตรฐาน CEFR (B1) ขึ้นไป 
จ านวน 34 คน จากจ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด 
405 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 

ระดับ 
ช่วง

คะแนน 
จ านวน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

C2 785-990 1 

8.40 
C1 605-780 4 
B2 405-600 21 

B1 ป.ตรี 380-400 8 
B1 255-375 148 36.54 
A2 110-250 223 55.06 
A1 0-110 - - 

รวม 405  
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G2 สร้างหลักสูตรที่
ตอบสนอง
อุตสาหกรรม
เป้าหมายเพือ่สร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ โดยคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

นักศึกษาหลกัสูตร
ระดับหลักสูตรภูมิ
สารสนเทศ 

1. เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ (MOU) ในการผลิตและพฒันา
บัณฑิตท่ีตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

2. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในการเรียนรู้กระบวนการท างานในสถาน
ประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชา 

3. เพื่อปรับปรุงรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร
ให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการ 
บูรณาการกับการท างาน 

1. จัดโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) โดยมี
รายวิชาที่ใช้ในการบูรณาการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภูมิ
สารสนเทศ ซ่ึงมีนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ 3 ชั้นปี (มากกว่าร้อย
ละ 80 ของนักศึกษาปัจจุบัน) มกีารก าหนดรายวิชาบูรณาการการ
เรียนการสอนกับสถานประกอบการ อาทิเช่น รายวิชาการแปลตีความ
ภาพถา่ยทางอากาศ (ชั้นปีที่ 1) รายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(ชั้นปีที่ 2) รายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง (ชั้นปีที่ 3) 
และรายวิชาวิจัยและสัมมนาทางภูมิสารสนเทศ (ชั้นปีที่ 4) โดย
โครงการ/กิจกรรม จะมีการด าเนินการอย่างน้อยใน 1 ภาคการศึกษา 

 
 
 
 

 

1. ได้ด าเนินการต่อเนื่องจากป ี2562 โดย
ประสานงานกับสถานประกอบการ (บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ) ท าให้มีเครือข่ายความรว่มมือ คือ  สถานี
พัฒนาที่ดิน จ.ก าแพงเพชร  และมีการวางแผนงานตาม
โครงการของสถานประกอบการและออกแบบรายวิชาที่
ร่วมบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ให้สอดคล้อง
กับนักศึกษาแต่ละชั้นป ี

   

G3 สร้างหลักสูตรที่
ตอบสนอง
อุตสาหกรรม
เป้าหมายเพือ่สร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ โดยคณะ
วิทยาการจัดการ 

1. นักศึกษา
โปรแกรมวิชาการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

2. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 
คน 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการปฎิบัติงานจริง (Cooperative and 
Work Integrated Learning : CWIE) เป็นการ
จัดเรียนรู้ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสรู้จักชีวิต
การท างานที่แทจ้ริงก่อนส าเร็จการศึกษา ดังนั้น
เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการมีงานท าของ
นักศึกษา และยกระดับคุณภาพนักศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบาย โปรแกรมวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมได้เล็งเห็นว่า การ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ
ปฏิบัติงานจริง โดยการประยุกต์ความรู้ให้เข้า
กับทักษะการท างาน และทกัษะเฉพาะที่
สัมพันธ์กับวิชาชีพ ซ่ึงมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาในปัจจบุัน    

 

1. สร้างเครื่อข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและการเรียน
การสอนกับการปฎิบัติงานจริง (Cooperative and Work 
Integrated Learning : CWIE) 

1.1 การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU) 
ประสบปัญหาปัญหาสถานการณ์โรคระบาดในระลอกใหม่  ตั้งแต่
มกราคม 2564  ท าให้สถานประกอบการไม่พร้อมส าหรับการสร้าง
ความร่วมมือ 

1.2 การเรียนการสอนกับการปฎิบัติงานจริง ปรับรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนสอนโดยใช้การประยกุต์ความรู้ให้เข้ากับทกัษะการ
ท างานในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงและรูปแบบกิจกรรมการเรียนสอนโดย
ใช้วิธี่ Job shadow ด าเนินการชว่ง พ.ค. 64 

2. กิจกรรมศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถานประกอบการประสบปัญหาปัญหา
สถานการณ์โรคระบาดในระลอกใหม่  ตั้งแต่มกราคม 2564  ท าให้
สถานประกอบการไม่พร้อมส าหรับการรับอาจารย์เข้าฝึกทกัษะ   

1. การเรียนการสอนกับการปฎิบัติงานจริง จากการ
ด าเนินการปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนสอนโดยใช้
การประยกุต์ความรู้ให้เข้ากับทักษะการท างานในพื้นที่
ชุมชนใกล้เคียงอาจารย์ผู้สอน ขอความร่วมมือจาก
ตัวแทนชุมชนประเมินทักษะการปฏิบัตงิานของ
นักศึกษาพบว่า นักศึกษาสามารถประยกุต์ความรู้ที่ได้
จากการเรียนในชั้นเรียนมาปฏิบัติงานได้ โดยการช่วย
ชุมชนจัดร้านแสดงสินค้าเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว จาก
รายวิชา MICE  และ จัดกิจกรรมการทอ่งเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ จากรายวิชา การจัดการธุรกจิท่องเท่ียว  
รายวิชาการท่องเท่ียวชุมชน และสินค้าของที่ระลึก จาก
รายวิชา การจัดการอุตสาหกรรมบริการ นอกจากนั้น
นักศึกษได้าเข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดนิทรรศการการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม ในงานไทยเท่ียวไทย ณ 
ศูนย์การค้าไบเทค บางนา 
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2. กิจกรรมศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่บรรลุ
เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการได้ 

G4 สร้างหลักสูตรที่
ตอบสนอง
อุตสาหกรรม
เป้าหมายเพือ่สร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ โดยคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

1. นักศึกษาหลกัสูตร
ชีววิทยา 

2. สถาน
ประกอบการ
ภาคเอกชน จ านวน 4 
แห่ง ได้แก ่

1. บริษัท เฉากว๊ย
ชากังราว จ ากัด อ าเภอ
เมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

2. จ านงค์ ฟาร์ม 
อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 

3. สวนสัตว์
เชียงใหม่ อ าเภอเมือง 
จ างหวัดเชียงใหม ่

   4. บริษัท ราชา
เฉาก๊วย จ ากัด อ าเภอ
เมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นไป
ยังอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ทาง
โปรแกรมวิชาชีววิทยาจึงออกแบบหลกัสูตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจดัการ
เรียนการสอนในรูปแบบ WIL รว่มกับ
ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and 
Biotechnolgy) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
จริงในสถานประกอบการ 

 

1. การลงนามความร่วมมอืกับสถานประกอบการด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฎก าแพงเพชร และบริษัท เฉากว๊ยชากังราว จ ากัด ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ประกอบดว้ย อธกิารบดี รอง
อธิการบดี อาจารย์ 2 คน และเจ้าหนา้ที่ 1 คน ตัวแทนผูป้ระกอบการ 
2 คน และนักศึกษา 5 คน  

2. ฝึกอบรมและปฎิบัติการด้านชีววิทยา จัดกิจกรรม ณ สวนสัตว์
เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้
เมื่อ 13 มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารว่มกจิกรรม คือ อาจารย์ 1 คน 
นักศึกษา 4 คน   

- อบรมเชิงปฏิบัตกิารสัตววิทยาและพฤติกรรมสัตว์ จัดกิจกรรม ณ 
สวนสัตว์เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วเมื่อ 13 มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมกจิกรรม คือ 
อาจารย์ 1 คน นกัศึกษา 4 คน 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เครื่องมือทางสัตววิทยา จัด
กิจกรรม ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้เมื่อ 13 มนีาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม คือ อาจารย ์1 คน นักศึกษา 4 คน  

4. ฝึกอบรมและปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม ณ 
บริษัท ราชาเฉาก๊วย จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัด ก าแพงเพชร โดย
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ อาจารย์ 1 คน นกัศึกษา 5 คน 

5. ฝึกอบรมและปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม ณ 
บริษัท เฉากว๊ยชากังราว จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัด ก าแพงเพชร 
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้เมื่อคือ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2564 
และ 21 – 26 เมษายน 2564 โดยมีผู้เขา้ร่วมกิจกรรม คือ อาจารย์ 1 
คน นักศึกษา 8 คน 

1. จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมมีร้อยละ 100 
2. มีสถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการ 4 แห่ง 
3. นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะด้าน

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ มากกว่า
ร้อยละ 65 

4. จ านวนรายวิชาที่การจัดการเรียนการสอนแบบ 
WILl 3 รายวิชา  

5. ผลลัพธ์ของการด าเนินงานโดยประเด็นได้ดังนี้ 
ผู้ประกอบการ 

1. ได้รับนักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการช่วย
ปฏิบัติงานและการท าปฏิบัติการ 

2. สถานประกอบการได้แลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด
ด้านวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ ๆ 
นักศึกษาและอาจารย ์

- กิจกรรมฝึกอบรมและปฎิบัตกิารด้านการผลิตสัตว์
เชิงพาณิชย์ 

1. นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิคเกี่ยวกบัการอนุบาล
ลูกปลาหลังจากที่มีการปฏิสนธแิล้ว ใหม้ีจ านวนและ
อัตรารอดที่มากขึ้น โดยขึ้นอยูก่ับการควบคุมปัจจัยทาง
กายภาพ และเคมีของน้ าให้มีความเหมาะสม และคงที่  

2. นักศึกษาได้รับความรู้ ขั้นตอนวธิีการในการแปลง
เพศปลานิลด้วยฮอร์โมน ระยะเวลาของการแปลงเพศ 
และการตรวจเช็คเพศหลังจากที่ปลาไดร้ับฮอร์โมน เพื่อ
เพิ่มอัตราการแลกเนื้อให้มีปริมาณและคุณภาพมากขึ้น 

3. เช่ือมโยงกับรายวิชา หวัข้อการอบรม เร่ืองการ
อนุบาลลูกปลานิลให้ได้ขนาดมาตรฐาน การแปลงเพศ
ปลานิลด้วยฮอร์โมน การคัดเลือกพ่อแมพ่ันธุ์ เพื่อการ
ผสม ปัจจัยที่มีผลต่อการกระตุ้นความสมบูรณ์ของไข่แม่
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6. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ จัด
กิจกรรม ณ บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัด 
ก าแพงเพชร อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยก าหนดการคือ 27 เมษายน 
2564 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ อาจารย์ 1 คน นักศึกษา 8 คน 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรม 
จัดกิจกรรม ณ บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัด 
ก าแพงเพชร อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยก าหนดการคือ 28 เมษายน 
2564 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ อาจารย์ 1 คน นักศึกษา 8 คน 

8. ฝึกอบรมและปฎิบัติการด้านการผลิตสัตว์เชิงพาณิชย์ ณ จ านงค์ 
ฟาร์ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้เมื่อ 
8 – 29 เมษายน 2564 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสุขาภบิาลฟาร์มด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วเมื่อ 8 – 29 เมษายน 2564 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสัตว์ให้มีคณุภาพเพื่อการพาณิชย์ จัด
กิจกรรม ณ จ านงค์ ฟาร์ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ 8 – 29 เมษายน 2564 

พันธุ์ปลา มีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวิชาพฤติกรรมสัตว์ 
ในบทเรียนเร่ือง การผสมพันธุ์สัตว์ทั้งแบบธรรมชาติ 
และการผสมเทียม การปฏิสนธิของสัตว ์การพัฒนาและ
การเจริญของตัวออ่น ซ่ึงการอบรมสามารถช่วยให้
นักศึกษาได้เข้าใจเนื้อหาและทฤษฎีมากขึ้น 

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสุขาภิบาล
ฟาร์ม 

1. นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิคเกี่ยวกบัการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ า ดว้ยเครื่องมือทางวทิยาศาสตร์ 
และปัจจจัยทางกายภาพและเคมีของน้ าที่มีผลต่อการ
อยู่รอด การเจริญเติบโตของปลา  

2. นักศึกษาได้รับความรู้ ขั้นตอนวธิีการในการปรับ
คุณภาพน้ าให้มภีาวะที่เหมาะสมตอ่การเล้ียงปลา  

3. นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้ที่ไดร้ับ เร่ืองการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าผิวดินไปประยุกต์ใชใ้น
ชีวิตประจ าวันได้ โดยสามารถด าเนินการปรับปรุง
คุณภาพแหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภคได้ เช่น ปรับปรุง
คุณภาพเพื่อการเกษตรกรรม การปศุสัตว์ และการ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ าได้  

4. เช่ือมโยงกับรายวิชา หวัข้อการอบรม เร่ืองการ
ตรวจวัด และปรับคุณภาพน้ าส าหรับเล้ียงปลา มีเน้ือหา
สอดคล้องกับรายวิชาพฤตกิรรมสัตว์ ในบทเรียนเร่ือง 
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของ
สัตว์ ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ช่วยให้นักศึกษามี
ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น และเข้าใจ
หลักการของการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวันได้ 

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสัตว์ให้มีคุณภาพ
เพื่อการพาณิชย ์

1. นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิคทางห้องปฏิบัติการ
เกี่ยวกบั การเช็คเพศของปลาในระยะตวัอ่อนภายใต้
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กล้องจุลทรรศน์ ท าให้สามารถคัดแยกเพศของปลาเพื่อ
การขุนเพิ่มขนาดได้ตั้งแต่ระยะตวัอ่อน  

2. นักศึกษาได้รับความรู้ หลักการปฏิสนธิในปลา 
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิสนธิ พฤติกรรม และการจ าลอง
สภาพธรรมชาติ ที่ช่วนเอือ้ให้อัตราการปฏิสนธิเพิ่มมาก
ขึ้น  

3. นักศึกษาได้รับความรู้ เกีย่วกับระยะการเจริญของ
ตัวอ่อน พัฒนาการ และชว่งเวลา เพือ่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในด้านการอนุบาลและดูแลตัวอ่อนให้
เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ  

4. นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้ที่ไดร้ับ เร่ืองเช็ค
เพศของปลาในระยะตัวอ่อนที่ไม่สามารถแยกเพศได้
ด้วยตาเปล่า และความรู้เกี่ยวกับการปฏสินธิ สามารถ
น าความรู้ที่ได้มาประยกุต์ใช้ในด้านการเพาะพันธุ์สัตว์
น้ า การอนุบาลตวัอ่อนของปลา และการเพิ่มอัตราการ
รอดของปลาได้  

5. เช่ือมโยงกับรายวิชา หวัข้อการอบรม เร่ืองการ
เช็คเพศของปลา ในระยะตัวออ่น (Larva) ภายใต้กลอ้ง
จุลทรรศน์ การปฏิสนธิในสัตว์น้ า และระยะการเจริญ
ของตัวอ่อน มีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวชิาพฤติกรรม
สัตว์ ในบทเรียนเร่ือง การผสมพันธุ์ (Reproductive 
system) การปฏิสนธิ (Fertilization) และการเจริญ
ของตัวอ่อน (Embryonic development) ความรู้ที่
ได้รับจากการอบรม ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจใน
เนื้อหาบทเรียนมากขึ้น และเข้าใจหลกัการเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

- กิจกรรมอบรมสัตววิทยาและพฤตกิรรมสัตว์ผ่านสื่อ
ออนไลน 

1. นักศึกษาได้รับความรู้ เกีย่วกับอปุกรณ์ เครื่องมือ
ทางห้องปฏิบัติการฮอร์โมน เทคนิคการตรวจฮอร์โมน
ในสัตว์ และการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ใน
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ด้านการประเมินสุขภาพของสัตว์ ความพร้อมในการ
ผสมพันธุ์ และภาวะการติดเช้ือในสัตว์ได้  

2. นักศึกษาได้รับความรู้เกีย่วกบัพฤติกรรมของสัตว์ 
และการการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นที่อยูอ่าศัย บทบาท
ของสวนสัตว์ และความส าเร็จของการด าเนินการใน
ประเทศไทย นักศึกษาสามารถใช้เป็นขอ้มูลเบื้องต้นใน
การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าได้  

3. นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้ที่ไดร้ับ เร่ืองการ
ใช้เครื่องมือและปฏิบัติการด้านการตรวจฮอร์โมนสัตว์  
สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยกุต์ใช้ในด้านการวจิัยการ
ตรวจฮอร์โมนในสัตว์ หรอืสามารถน าเทคนิคที่ได้ไป
ประกอบอาชีพในอนาคตได้  

4. นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้ที่ไดร้ับในเรื่อง
พฤติกรรมวิทยา และการอนุรักษ์สัตว์ปา่นอกถิ่นอาศัย 
มาประยกุต์ใช้ในรายวิชาพฤติกรรมสัตว ์สามารถเข้าใจ
ความหมายของพฤตกิรรมที่สัตว์แสดง เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ได้  

6. เช่ือมโยงกับรายวิชา หวัข้อการอบรม เร่ืองการใช้
เครื่องมือและปฏิบัติการดา้นการตรวจฮอร์โมนสัตว์ 
พฤติกรรมวิทยา และการอนุรักษ์สัตว์ปา่นอกถิ่นอาศัย 
มีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวิชาพฤติกรรมของสัตว์ ใน
บทเรียนเร่ือง รูปแบบพฤติกรรมของสัตว์ สัญชาตญาณ
และการเรียนรู้ สรีรวิทยากับพฤตกิรรม ความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรม ชว่ยให้นกัศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหา
บทเรียนมากขึ้น และเข้าใจหลักการเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสัตววิทยาและ
พฤติกรรมสัตว ์

1. นักศึกษาได้รับความรู้ เกีย่วกับงานวจิัยด้านการ
ตรวจฮอร์โมนในสัตว์ การน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการ
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ประเมินสุขภาพของสัตว์ ความพร้อมในการผสมพันธุ ์
และภาวะการติดเช้ือในสัตว์ได้  

2. นักศึกษาได้รับความรู้เกีย่วกบังานวิจยัด้าน
พฤติกรรมของสัตว์ และการการอนุรักษส์ัตว์ป่านอกถิ่น
ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย นักศึกษาสามารถใช้เป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการอนุรักษ์ทรพัยากรสัตว์ป่าได้  

3. นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้ที่ไดร้ับเกี่ยวกบั
งานวิจัยทั้งทางด้านการตรวจวัดฮอร์โมนในสัตว์ และ
การอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นที่อยู่อาศัย ท าได้เข้าใจใน
สถานการณ์ในปัจจบุัน พร้อมเทคนิควิธกีารศึกษา
สมัยใหม่ และน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้าน
การประกอบอาชพีในชีวิตประจ าวันได้  

4. เช่ือมโยงกับรายวิชา หวัข้อการอบรม เร่ือง
งานวิจัยดา้นการตรวจฮอร์โมนสัตว ์พฤติกรรมวิทยา 
และการอนุรกัษ์สัตว์ปา่นอกถิ่นอาศัย มีเนื้อหา
สอดคล้องกับรายวิชาพฤตกิรรมของสัตว์ ในบทเรียน
เร่ือง รูปแบบพฤติกรรมของสัตว ์สัญชาตญาณและการ
เรียนรู้ สรีรวิทยากบัพฤติกรรม ความรู้ทีไ่ด้รับจากการ
อบรม ช่วยให้นักศึกษามีความเขา้ใจในเนื้อหาบทเรียน
มากขึ้น และเข้าใจหลักการเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เครื่องมือ
ทางสัตววิทยา  

1. นักศึกษาได้รับความรู้ เกีย่วกับการใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ที่เป็นเทคโนโลยทีี่ทันสมัย ที่มี
การใช้งานจริงในสถานประกอบการ ซ่ึงทาง
มหาวิทยาลัยไม่มีเครื่องมือดังกล่าว  

2. นักศึกษาได้รับความรู้เกีย่วกบัเครื่องแปรรูป
อาหารขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรม  
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3. นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ใน
การปฏิบัตกิารทดลองโครงการวิจยั และในการสมัคร
งานในอนาคตได้  

4. เชื่อมโยงกับรายวิชา หวัข้อการอบรม การใช้
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยีชีวภาพ มีเน้ือหา
สอดคล้องกับรายวิชาหลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ใน
บทเรียนเร่ือง เทคนิค และกระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ และความก้าวหนา้ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ช่วยให้
นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น และ
เข้าใจหลักการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ได้รวมทั้งเป็นแนวทางในการท างานในอนาคตได้ 

- กิจกรรมอบรมการควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงาน
อุตสาหกรรมผ่านสื่อออนไลน 

1. นักศึกษาได้รับความรู้เกีย่วกบัการควบคุม
จุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก ่GMP และ 
HACCP  

2. นักศึกษาได้รับความรู้เกีย่วกบัเทคนิกการการ
ป้องกันและลดการปนเปื้อเชื้อจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม
อาหาร  

3. นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ใน
การปฏิบัตกิารทดลองโครงการวิจยั และในการสมัคร
งานในอนาคตได้  

4. เช่ือมโยงกับรายวิชา หวัข้อการอบรมกิจกรรม
อบรมการการควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรม
ผ่านสื่อออนไลน์ มีเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชาหลักการ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ในบทเรียนเร่ือง เทคนิค และ
กระบวนการทางเทคโนโลยีชวีภาพ และความก้าวหนา้
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 
ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น 
และเข้าใจหลักการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน
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ชีวิตประจ าวันได้รวมทั้งเป็นแนวทางในการท างานใน
อนาคตได้ 

- กิจกรรมฝึกปฎบิัติการด้านเทคโนโลยชีีวภาพ 
1. นักศึกษาได้รับความรู้และปฏิบัตกิารจริงเกี่ยวกับ

กระบวนการผลิตเฉากว๊ยและทักษะความสามารถด้าน
การขาย ของบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จ ากัด  

2. นักศึกษาได้รับความรู้และปฏิบัตกิารจริงเกี่ยวกับ
การชงการแฟและพัฒนาทกัษะความสามารถด้านการ
ขาย ของบริษัท บริษัท ราชาพาณิชย ์ฟูด๊ 

3. นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ใน
การปฏิบัตกิารทดลองโครงการวิจยั และในการสมัคร
งานในอนาคตได้  

4. เช่ือมโยงกับรายวิชา หวัข้อการอบรม กิจกรรมฝึก
ปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีชวีภาพ และหลักการ
กระบวนการผลิตเฉากว๊ย การชงการแฟและพัฒนา
ทักษะความสามารถด้านการขาย มีเน้ือหาสอดคล้องกับ
รายวิชาหลักการทางเทคโนโลยีชวีภาพ ในบทเรียนเร่ือง 
เทคนิค และกระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพ และ
ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรม ชว่ยให้นกัศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหา
บทเรียนมากขึ้น และเข้าใจหลักการเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้รวมทั้งเป็นแนวทางในการ
ท างานในอนาคตได้กิจกรรมการจัดล่าชา้เนื่องจาก
เหตุการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 

G5 สร้างหลักสูตรที่
ตอบสนอง
อุตสาหกรรม
เป้าหมายเพือ่สร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ โดยคณะ

1. นักศึกษา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน ชั้นปีที่ 3 
จ านวน 15 คน 

2. สถานประกอบ
การณ์ ได้แก ่

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ
การท างาน CWIE เป็นการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมกลมกลืนกันระหวา่งการเรียนกับการ
หาประสบการณ์ท างานนอกห้องเรียน ท าให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะกระบวนการที่ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ พร้อม

เนื่องจากสถานการณ์โรค ติดเชื้อไวรัส Corona 2019 ในจังหวัด
ก าแพงเพชร พบผู้ติดเชื้อสะสม เป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีปัจจัยเส่ียง
สัมพันธ์กับการเดินทางกลับภูมิล าเนา กจิกรรมรวมกลุ่มงานเล้ียง
สังสรรค์ และแพร่กระจายไปยังผู้สัมผัสในครอบครัวกลุ่มเพื่อนและ
เพื่อนท างานมีความเส่ียงต่อการติดต่อเชื้อไวรัสชนิดนี้ ทางโปรแกรม
วิชาเทคโนโลยพีลังงาน ได้ด าเนินการ ตามมาตรการปอ้งกัน และ
ควบคุมโรคให้อย่างมีประสิทธภิาพ จึงได้ เปลี่ยนการจัดกิจกรรม ใน

1. ได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการที่
เกี่ยวขอ้ง 

2. รายวิชาที่ท าการปรับปรุงหลักสูตรแบบบูรณาการ
กับการท างาน 

3. นักศึกษาได้รับการยกระดับคุณภาพนักศึกษาหรือ
บัณฑิตท่ีมีความพร้อมต่อความตอ้งการของกลุ่ม
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เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1. บริษัท บิ๊ก โซ
ล่าเซลล์ 

2. บริษัท อี โฟร์ ซ ี
อินโนเวชั่น 

3. เอ็ม เอ เซอร์วิส 
สามง่าม จ ากัด 

4. ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ก าแพงเพชร 
อินดัสเตรียล เซอร์วิส 

สร้างความพร้อมในการท างานในระดับ
ปฏิบัติการภายหลังจบการศึกษา 

ดังนั้นทางสาขาเทคโนโลยีพลังงาน จึงเห็น
ความส าคัญที่จะส่งเสริมให้แต่ละหลักสตูร
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกบัการ
ท างานให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา
หรือบัณฑิตให้สามารถแข่งขันและสนองความ
ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย New 
S-Curve 

ลักษณะการอบรม เป็นการอบรมแบบมมีาตรการป้องกันโดยการเว้น
ระยะหา่งไม่น้อยกวา่ 2 เมตรรวมถึงจ ากดัคนเข้าอบรมไม่เกิน 20 คน
ตามมาตรการที่รัฐก าหนด และตามที่มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชรได้ออกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร โดยมี
กิจกรรมดังนี้ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การท าเซลล์แบตเตอรี่ลิเท่ียม ขนาด 12 V. 
20 Ah และ 24 V. 15 Ah ในรายวิชาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก 
วันที่ 30-31 มีนาคม 2564 โดยได้รับความรู้จากวิทยากร คุณวรชัย 
วรชินา จาก บริษัท แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส โดยนกัศึกษาที่เขา้ร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
พลังงาน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.30 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ ชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ใหก้ับ
นักศึกษาโปรแกรมเทคโนโลยพีลังงาน ซ่ึงทางโปรแกรมจะจัดอบรมให้
นักศึกษาเพื่อน าไปต่อยอดในการเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
อนาคต และพัฒนานักศึกษาฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเติม
ความรู้ความสามารถในด้านการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
ระหว่างวันที ่24 – 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องจ าลองติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟ้า อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เก่า) 

3. อบรมเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยใ์นอนาคต ในวันที่ 12-13 
เดือนมิถุนายน 2564 ณ สวนพลังงานมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร จ านวน 30 คน โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนกับการท างาน (Work Integrated Learning : 
WIL) ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว่างการเรียนใน
ห้องเรียนกับการหาประสบการณ์ท างานนอกห้องเรียน โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนตามรูปแบบที่เหมาะสมตามเน้ือหา 
รายวิชา เพื่อเป็นการเตรียมทักษะการท างานให้กับนักศึกษาก่อนจบ
ออกไปสู่ตลาดแรงงานจริง นั้น 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์การใช้งานระบบโฟโตโวลเต
อิก และระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟา้” ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
ระบบโฟโตโวลเตอิก และวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า ในวันที่ 7 - 8 

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยมีนักศึกษาที่
เข้าร่วม 15 คน 

4. นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ของรายวิชามากขึ้น สามารถเช่ือมโยงทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติได้ 

5. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับหลังส าเร็จ
การศึกษา 
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เมษายน 2564 ให้กับนกัศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยพีลังงาน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร จ านวน 30 คน 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์การใช้งานตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์และการใช้งานตู้อบแห้ง FIR เพื่อการแปรรูป” ซ่ึงเป็นส่วน
หนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีอบแห้ง  ในวันที่ 27-28  เดือน กุมภาพันธ์ 
2564 สวนพลังงาน มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ให้กับนกัศึกษา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน จ านวน 30 คน 

G6 สร้างหลักสูตรที่
ตอบสนอง
อุตสาหกรรม
เป้าหมายเพือ่สร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ โดย 
มรภ.กพ. แม่สอด 

สถานประกอบการ
ด้านโลจิสติกส์ใน
เครือข่าย MOU ดังนี ้

1. สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดตาก 

2. หอการค้าจังหวัด
ตาก 

3. บริษัท สยามนิส
สันแม่สอด จ ากัด 

4. ศูนย์การค้าโรบิน
สัน ไลฟ์สไตล์ แม่สอด 

5. บริษัท ซีพี ออลล ์
จ ากัด (มหาชน) 

6. สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานนานาชาติ 
เชียงแสน 

7. สมาคมไทยโลจิ
สติกส์และการผลิต 

8. ส านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดตาก 

1 ตลาดแรงงาน มีความเปลี่ยนแปลงต่อ
ความมต้องการของทักษะท าใหก้ารผลิตบัณฑิต
ต้องเปลี่ยนแปลงตาม 

2 ต้องการให้นักศึกษามีความรู ้
ความสามารถ เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าสู่
สถานประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ  

3 ต้องการท าความร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิตหรือ
สถานประกอบการ ในการชว่ยหลอ่หลอมให้
นักศึกษามีการเรียนรู้/ปฎิบัติในสถานประกอบ 
เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบที่เรียกว่า การจัดการ
ศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Cooperative and Work Integrated 
Education: CWIE) 

 

1. เรียนรู้กระบวนการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ (หลกัสูตร 
การบริหารศูนยก์ระจายสินค้าและการขนส่ง) วันที่ 25 มีนาคม 2564 
ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอดผู้เข้าร่วมกจิกรรม ประกอบดว้ย ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 5 คน และนกัศึกษาชั้นปีที ่3 จ านวน 42 คน หน่วยงาน
ความร่วมมือ บริษัท ชิเชโด้ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

2. บูรณาการเรียนการสอนในรูปแบบ CWIE วันที ่14-15 มึนาคม 
2564 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบดว้ย ผูร้ับผิดชอบโครงการ 5 คน และนักศึกษาชั้นปีที ่1 
จ านวน 33 คนหน่วยงานความร่วมมอื ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล ์

3. ฝึกปฏิบัติการตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่ม
อุตสาหกรรมโลจิสติกส ์(สาขาอาชพี เทคนิคการวางแผนและ
บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน) วันที ่26-30 พฤศจิกายน 2563 ณ 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชยีงแสน จังหวัดเชียงราย 
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน 
นักศึกษาชั้นปีที ่3 จ านวน 43 คน และพนักงานขับรถ 2 คน 
หน่วยงานความร่วมมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

4. อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (มฝร.) (ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สาขาอาชีพ
นักบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1) วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ 
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่
สอด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 คน และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 40 คน หน่วยงานความร่วมมือ ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดตาก, สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต 

1. หลักสูตรได้ขยายเครือข่ายความรว่มมือในการ
พัฒนาบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
8 เครือข่าย 

2. นักศึกษาชั้นปีที ่1 และ 3จ านวน 75 คนได้เรียนรู้
และปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการที่เหมาะสมกับ
รายวิชา 

3. นักศึกษาและอาจารย์ได้เรียนรู้กระบวนการ
ท างานและน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 2 รายวิชาบูรณาการ ได้แก่ เทคโนโลยี
คลังสินค้า และออกแบบคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
และธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

4. อาจารย์ได้ใบรับรองการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสตกิส ์4 สาขาอาชีพ  

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่านผา่น
กระบวนการลงฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง 
จ านวน 240 ชั่วโมงเพื่อน าประสบการณ์ดังกล่าวมา
ถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้และพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบ CWIE 5 หลกัสูตร: ได้ผลิต
นักศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างแท้จริง และได้รับมาตรฐานระดับรายได้ด้านสาขา
อาชีพโลจิสตกิส ์

มหาวิทยาลัย : ได้รับความเชื่อมั่นจากผูใ้ช้บัณฑิตใน
การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางสาขาอาชพีโลจิสติกส์สู่
สถานประกอบการ 
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5. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ วันที่ 
26 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้รับผดิชอบโครงการ 5 คน 
นักศึกษาชั้นปีที ่1-3 จ านวน 100 คน ผู้ร่วมลงนาม MOU 6 คน 
อาจารย์และเจา้หน้าที ่20 คน หนว่ยงานความร่วมมือ: สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน 

ผู้ประกอบการ : ได้ก าลังคนด้านโลจิสติกส์ที่มีทักษะ
ความรู้ผ่านการประเมินทางสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์ที่
รับรองในการปฏิบัติงานได้จริง 

G7 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน
ระดับรายวิชา โดย
คณะคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

1. คณาจารย์และ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
กระบวนการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการ
ท างานระดับรายวิชา
(Work-integrated 
Learning : WIL) 

2. หน่วยงาน
ภายนอกที่ได้ร่วม
กระบวนการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการ
ท างานระดับรายวิชา
(Work-integrated 
Learning : WIL) 

 

    1. คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่มีความประสงค์จะการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Work-integrated Learning : WIL) ยงัไม่
เข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการท างานระดับรายวชิา  
   2. นกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ยังไม่เข้าใจเข้าใจในวิธีการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการท างาน (Work-integrated 
Learning : WIL) ระดับรายวิชาและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบดังกล่าว 
 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (Work-integrated Learning : WIL) (เป็นกจิกรรมภายใน 
จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิกุลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กิจกรรมจัดขึ้นในวันที ่9 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยากรโดย ดร.สุรเชษฐ์ 
ตุ้มมี  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยคณาจารย์ที่เข้าอบรมต้อง
ร่วมกันออกแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานระดับ
รายวิชา เพื่อใหอ้าจารย์สามารถออกแบบการสอนที่เหมาะสมกับ
รายวิชาและน าไปอธิบายสร้างความเขา้ใจรูปแบบการเรียนให้
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนให้รายวิชาได้ 

2. จัดการเรียนสอนเชิงบูรณาการกบัการท างาน (Work-
integrated Learning : WIL) ระดับรายวิชา จ านวน 5 รายวิชาใน
ภาคเรียนที่ 2/2563  

2.1) หลักสูตรการพัฒนาสังคม โดย ผศ.ดร.โอกาม่า จ่าแกะ 
รายวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม หมู่บา้นแม่พืช ต าบลคลองลาน
พัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน สัปดาห์ที่ 9-13 รวม 5 สัปดาห์  

ระยะที่ 1 อบรมให้ความรู้เกีย่วกับการออกแบบและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู ่และอบรมการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลอด
ระหว่างประเทศ 

ระยะที่ 2 นกัศึกษาลงพื้นที่ท างานจริงในวิชาชีพการพัฒนา
สังคมที่เรียนมาโดยตรงสามารถท าเครื่องมือและสัมภาษณ์ผลิตภัณฑ์
ลาหู่และเกา้อี้หวายได้ 

ระยะที่ 3 นกัศึกษาลงพื้นที่ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ ท าให้
นักศึกษาได้สรรถนะตามอาชีพการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

1. กิจกรรมที่ 1 
1.1 ได้รายวิชาที่ด าเนินการจัดการเรียนสอนเชิง

บูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning 
: WIL จ านวน 5 รายวิชาในภาคเรียนที่ 2/2563 

1.2 ได้รูปแบบวิธีการด าเนินการจัดการเรียนสอน
เชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated 
Learning : WIL ที่น าไปใช้ในภาคเรียนที่ 2/2563  

2. กิจกรรมที่ 2  
เกิดการจัดจัดการเรียนสอนเชิงบูรณาการกับการ

ท างาน (Work-integrated Learning : WIL จ านวน 5 
รายวิชาในภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมีรายละเอียดและ
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้

2.1 หลักสูตรการพัฒนาสังคม โดย ผศ.ดร.โอ
กาม่า จ่าแกะ รายวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม 
หมู่บ้านแม่พืช ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลอง
ลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลลัพธ์ 
- เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ ให้เป็นแบบ

สากลพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่
- พัฒนาและวางแผนการตลาด เพื่อการส่งออกไป

ยังประเทศอเมริกา 
- พัฒนาและเพิ่มข้อมูลเวบ็ไซค์และสื่อ

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=426 
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2.2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ โดย ผศ.ดร. พิษณุ บุญนิยม 
ในรายวิชาระเบยีบวิธวีิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ หมู่บ้านวังน้ า 
ต าบลวังยาง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ในวันที่ 30-31 
มกราคม 2564 และวันที ่6-7 กุมภาพันธ์ 2564 

ระยะที่ 1 นกัศึกษาลงพื้นที่สังเกตการณ์และเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไทด าบา้นวังน้ า 

ระยะที่ 2 นกัศึกษาลงพื้นที่สังเกตการณ์และเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไทด าบ้านวังน้ า 

ระยะที่ 3 นกัศึกษาได้หัวข้อวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
2.3) หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดย ดร.วิชรุา วินยัธรรม ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว พื้นที่เทศบาลต าบลนครชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ระหว่างเดือน มีนาคม-กรกฎาคม 
2564 

ระยะที่ 1 วางแผนการท างานและลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลเบื้อต้น, 
สร้างเครื่องมือ(แบบสอบถาม) 

ระยะที่ 2 ลงพื้นที่เกบ็ข้อมูลและส ารวจข้อมูลจากการสอบถาม
และสัมภาษณ์, วิเคราะห์ขอ้มูล, ลงพื้นที่ส ารวจสถิติจ านวนคนมา
ตลาดย้อนยุคนครชุม 

ระยะที่ 3 ท างานร่วมกับองค์กรชุมน, ลงพื้นที่ถ่ายท าวิดีโอ, 
เตรียมสคลิป ตัดต่อวิดีโอ 

ระยะที่ 4 เขา้ร่วมเวทีเพือ่น าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
โครงการออมสินยุวพัฒน ์

4. หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศึกษา โดย ดร.
โชคธ ารงค์ จงจอหอ ในรายวิชาการ ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับห้องสมุด พื้นทีโ่รงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ระหวา่งสัปดาห์ที่ 6-11 รวมทั้งหมด 6 
สัปดาห ์

ระยะที่ 1 จัดกิจกรรมอบรมยวุบรรณารักษ์ให้นักเรียนชมรม
ห้องสมุด 

ระยะที่ 2 นกัศึกษาช่วยหาขอ้มูลและสาสนเทศเพื่อจัดท า
นิทรรศการในห้องสมุดโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

2.2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ โดย ผศ.ดร. 
พิษณุ บุญนิยม ในรายวิชาระเบยีบวธิีวจิยัทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ หมู่บ้านวังน้ า ต าบลวงัยาง อ าเภอ
คลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลลัพธ์ 
- ชาวบ้านไทด าบา้นวังน้ าได้รับความรู้เกี่ยวกับ

ออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไทด า ทั้งหมด 9 แบบ 
โดยประยกุต์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกบัลวดลายของ
ไทด า 

- นักศึกษาได้อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผ้าไทด าบ้านวังน้ า  

- นักศึกษาได้น าแนวคิดปรับหัวขอ้งานวจิัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

2.3 หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดย ดร.วิชุรา วินัย
ธรรม ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว พื้นที่
เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลลัพธ์ 
ด้านการประชาสัมพันธ์ขอ้มูล  
- เผยแพรว่ิดีโอบนเว็บไซค์ ยูทูป และเฟสบุ๊ค 
ด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชวีิตเพื่อการ

ท่องเที่ยวชุมชน 
- พัฒนาเวบ็ไซค์ 2 ภาษาชุมชนนครชุม 
- จัดท าวิดีโอ Vlog และ VTR โปรโมทบา้นนครชุม

และจังหวัดก าแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักอยา่งกว้างขวาง 
- จัดตั้งบิลบอร์ดขาตั้ง 2 ภาษาที่มีข้อมลูด้านอาหาร 

สถานที่ท่องเท่ียว ตลาดย้อนยุค 
สถานที่พัก และขอ้มูลอื่นๆ ผา่น QR Code  
ด้านการอนุรักษ์และสืบทอดประวัติศาสตร์

วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวถิีชวีิตของคนนคร
ชุม 

- เผยแพรว่ิดีโอบนเว็บไซค์ ยูทูป และเฟสบุ๊ค 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแกป้ัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ระยะที่ 3 นกัศึกษาถ่ายทอดความรูก้ารอ้างอิงให้กับผู้ใช้
ห้องสมุดโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

5. หลักสูตรภาษาจีน โดย อาจารย์มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ 
ในรายวิชาภาษาจีนในสื่อบันเทิง พื้นที่ชมุชนคลองน้ าไหล อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรระหวา่งสัปดาห์ 12-14 รวมทั้งหมด 3 
สัปดาห ์

ระยะที่ 1 นกัศึกษาลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทุกมิติ และ
สร้างเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 

ระยะที่ 2 นกัศึกษาลงพื้นที่คัดเลือกชิ้นงานที่ตรงตาม
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเท่ียว เก็บข้อมูล บันทกึภาพ 
ท างานร่วมกับขุมชน 

ระยะที่ 3 ส ารวจพื้นที่เพื่อท าแผนที่ชุมชน และออกแบบแผนที่
ดิจิทัลของชุมชนคลองน้ าไหล และเตรียมข้อมูลด้านภาษาจีน 

ระยะที่ 4 ท า E-book เป็นภาษาจีน  
3. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งคณาจารย์และนักศึกษาที่

เข้าร่วมกระบวนการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-
integrated Learning : WIL) คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การท างานระดับรายวิชา เพื่อให้อาจารย์ที่ได้ด าเนินการน าความรู้ 
ปัญหา อุปสรรค์ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว 
แลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์ภายในคณะ และส่งเสริมการเรียนการ
สอนรูปแบบนี้มากยิ่งขึ้น ในวันที่ 21 ก.ค. 2564 ณ ห้องประชุมพิกุล 

- สร้าง QR Code บนบิลบอร์ขาตั้ง 
2.4 หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 

ศึกษา โดย ดร.โชคธ ารงค์ จงจอหอ ในรายวิชาการ 
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับหอ้งสมุด พื้นที่
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลลัพธ์ 
- นักเรียนชมรมหอ้งสมุดโรงเรียนพรานกระต่าย

พิทยาคมได้รับความรู้ด้านบรรณรักษศาสตร์ 
- นักศึกษาได้ทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เบื้องต้น และได้ถ่ายทอดไปยังผู้ที่มาใช้ห้องสมุด
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

- นักศึกษาได้ว่าจ้างให้เป็นผู้วิเคราะห์และตัวสอบ
รายการบรรณานกุรมหรือเอกสารอ้างองิทางวิชาการ 

2.5 หลักสูตรภาษาจีน โดย อาจารย์มาลัยรัตน์ 
คณิตชยานันท์ ในรายวิชาภาษาจีนในสื่อบันเทิง พื้นที่
ชุมชนคลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

ผลลัพธ์ 
- ชุมชนคลองน้ าไหลได้รับแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว 
- ชุมชนได้รับคู่มือท่องเท่ียวชุมชนในรูปแบบ E-

BOOK  
- นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีน และฝึก

ทักษะการลงพื้นที่พูดคุยกับชาวชุมชนคลองน้ าไหล 
3. กิจกรรมที่ 3 
เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกีย่วกับ

ด าเนินการจัดการเรียนสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Work-integrated Learning : WIL ระดับรายวิชา 

ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนร็กระบวนการ

จัดการเรียนสอนเชิงบูรณาการกบัการท างาน (Work-
integrated Learning : WIL รวมถึงรับทราบปัญหา
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ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแกป้ัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

อุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อน าไปวางแผน ปรับปรุง
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน (Work-integrated Learning : WIL 
ระดับรายวิชาในปีการศึกษาถัดไป 

G8 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน
ระดับรายวิชา โดย
คณะวิทยาการ
จัดการ 

    

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ 
(รายวิชาการผลิต
รายการโทรทัศน์
เบื้องต้น) 

สถานประกอบการ
มืออาชีพในจังหวัด
ก าแพงเพชร ณ สถาน
ประกอบการ พีเคเวดดิ้ง
แอนด์โฟโต ้จ.
ก าแพงเพชร 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน
เป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่วยให้
นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู ้ทักษะ
การท างาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธก์ับ
วิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตการท างานที่แทจ้ริงก่อน
ส าเร็จการศึกษา ซ่ึงในรายวิชากิจกรรมการผลิต
รายการโทรทัศน์เบื้องต้น จะเป็นต้องให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และหาประสบการณ์จาก
สถานประกอบการมอือาชพีในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

ด าเนินงานในวันที่ 12 ธ.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2564 ณ สถาน
ประกอบการ พีเคเวดดิ้งแอนด์โฟโต้ จ.ก าแพงเพชร 

1. น าเสนอโครงการ 
2. ประสานงานสถานประกอบการ 
3. น าส่งนักศึกษาออกบูรณาการกับการท างาน 
4. ประเมินผลการบูรณาการกบัการท างาน  

1. นักศึกษาได้รับประสบการณ์และทักษะการ
ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการจริง จ านวน 30 
ชั่วโมง 

โปรแกรม
วิชาการเงินและ
การธนาคาร 
(รายวิชา ตลาด
การเงินและ
สถาบันการเงิน) 

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการเงินและการ
ธนาคาร  

นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหา แตย่ังขาด
การปฏิบัตจิริง 

 
 

1. อบรมการลงทุนในตลาดปริวรรตเงินตรา ผ่านโปรแกรม MT4 
เพื่อให้นักศึกษาฝกึการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน 
ผ่านการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ ผู้เข้ารว่ม
โครงการ นักศึกษาการเงินและการธนาคาร 24 คน 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการ
อบรม และสามารถใช้โปรแกรม MT4 ในการวิเคราะห์
จุดซื้อจุดขายของสกุลเงินตราต่างประเทศได้ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 81.22 

2. นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการมีความพงึพอใจ 
ระดับพอใจมาก มีค่าเฉลีย่ 4.53 

3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการ
อบรม และสามารถใช้โปรแกรม MT4 ในการวิเคราะห์
จุดซื้อจุดขายของสกุลเงินตราต่างประเทศได้ 
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ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแกป้ัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

โปรแกรม
วิชาการตลาด 
(รายวิชา 
การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์) 

นักศึกษาการตลาด 
จ านวน 16 คน 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
(Work Integrated Learning : WIL) เป็นการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามี
โอกาสในการประยกุต์ความรู ้ทักษะการท างาน 
และทักษะเฉพาะ  ที่สัมพันธ์กับวิชาชพี ได้รู้จัก
ชีวิตการท างานทีแ่ท้จริงก่อนส าเร็จการศึกษา  

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการมีงานท าของ
นักศึกษา และยกระดับคุณภาพนักศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายแนวทางขับเคลื่อนของ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนถาบันอุดมศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการได้เล็งเห็นว่าการจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการกับการท างานมีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในปัจจบุัน 
โปรแกรมวิชาการตลาด จึงได้จัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ใน
รายวิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวขอ้ "การ
ท าการตลาดออนไลน์และออฟไลน์" ให้กับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน (WIL) ในรายวิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในหวัข้อ
“เทคนิคการท าการตลาดออนไลน์และออฟไลน์” วันที่ 15 และ 22 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25505 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้รับผดิชอบโครงการ 1 คน 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด ชั้นปีที ่2 จ านวน 16 คน หน่วยงาน
ความร่วมมือ ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร และ
ผู้ประกอบการธุรกจิร้านนมหนา้หมี 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาดเข้าร่วม
โครงการฯ  ร้อยละ 100 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาดที่เรียนใน
รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
(WIL) มีความรู้ความเข้าใจ ไม่ต่ ากวา่ รอ้ยละ 80  

3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาดที่เรียนใน
รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเกิดสมรรถนะ
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาดในการพัฒนา
ทักษะด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ซ่ึงสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู ้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก ่
นักศึกษาสามารถสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของ
นักศึกษาได้เอง, นักศึกษาเขา้ใจถึงรูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ของสถานประกอบการ/
หน่วยงาน และสามารถสร้างคลิปเพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ผา่นช่องทาง Youtube ของ MK KPRU 
และนักศึกษาเข้าใจถึงรูปแบบการท า Content การ
ท าไลฟ์สด ซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ได้ 

โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(รายวิชา
คอมพิวเตอร์
ส าหรับออกแบบ
กราฟิก) 

นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

นักศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการท างานจริง
ในการออกแบบกราฟิก 

จากเดิมทางหลักสูตรได้วางแผนให้นกัศึกษาออกไปฝึกงานกบั
สถานประกอบการเป็นเวลา 2 สัปดาห์ แต่ปัญหาที่พบ คือ นกัศึกษา
ไม่สามารถออกฝกึประสบการณ์โดยการเก็บชั่วโมงการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ/หน่วยงานภายนอกได้ เนื่องจากเกิดภาวะโรค
ระบาดระลอกใหมโ่ควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงให้กับ
นักศึกษา ทางหลักสูตรจึงได้ด าเนินการขอปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรม โดยทางหลักสูตรจึงได้ติดต่อ คุณพรไพรสิงห์ บุญภักดี ร้าน
พิมพ์ดี เพื่อให้สถานประกอบการให้โจทย์แก่นกัศึกษาและให้นักศึกษา
ปฏิบัติตามโจทย์ทีก่ าหนด จ านวนงานทีไ่ด้รับ คนละ 4 ชิ้นงาน 

1. จ านวนรายวิชาการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน WIL 1 รายวิชาคือ รายวิชา
คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟกิ ที่จัดการเรียน
การสอนแบบ WIL 

2. มีการประเมินผลงานที่ได้มอบหมาย โดย
นักศึกษาได้ผลประเมิน ร้อยละ 90 

3. นักศึกษาได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
4. นักศึกษาได้ใช้ความรู้จากการเรียนในห้องเรียน

ไปประยุกต์ในการท าสื่อประชาสัมพันธ ์
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โปรแกรม
วิชาการบัญชี 
(รายวิชาการภาษี
อากร 1) 

นักศึกษาสาขาวิชา
การบัญชีชั้นปีที่ 1 
หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน 
หมู่เรียน 6315201 
จ านวน 26 คน   

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบั
การท างาน (WIL) เพื่อให้นกัศึกษาที่ศึกษาใน
รายวิชาการภาษอีากร 1 ได้รับความรู้จาก
วิทยากรที่ปฏิบัติติงานจริงในสถานประกอบการ 
ซ่ึงปฏิบัติงานด้านวิชาชีพโดยตรงในส่วนของ
การปฏิบัติติงานดา้นการจัดเกบ็รายได้และการ
จัดเก็บภาษีอากรของหน่วยงานภาครัฐ จึงท าให้
นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
หลักเกณฑ์ เทคนิคและวิธกีารจัดเก็บภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษอีากร 
ซ่ึงท าให้นักศึกษาได้รับประสบการจริงจาก
วิทยากร  

นักศึกษาไม่สามารถออกฝกึประสบการณ์โดยการเก็บชัว่โมงการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/หนว่ยงานภายนอกได้ เนื่องจากเกิด
ภาวะโรคระบาดระลอกใหม่โควิด-19 เพื่อเป็นการปอ้งกันความเส่ียง
ให้กับนักศึกษา ทางหลักสูตรจึงได้ด าเนินการขอปรับเปลีย่นกิจกรรม 
โดยผู้สอนได้ท าการเชิญวิทยากรที่ปฏบิตัิงานจริงในสถานประกอบการ
ภายนอกที่เกีย่วขอ้งและปฏบิัติงานจริงในปัจจุบันมาให้ความรู้กับ
นักศึกษา โดยเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ จ านวน 7 ชั่วโมง ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

 
 

1. นักศึกษาหมู่เรียน 6315301 จ านวน 26 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดที่เข้ารับโครงการ WIL คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รว่ม WIL รายวิชา
การภาษีอากร 1 พบวา่ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การอบรมภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.51 

3. นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดเก็บภาษีอากร
ของหน่วยงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

4. นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจดา้นการ
เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเขา้รับราชการใน
ต าแหน่งเจ้าพนกังานจัดเก็บภาษ ีและเจ้าพนักงานบัญชี
ส่วนกองคลัง 

โปรแกรม
วิชาการจัดการ
ทั่วไป (รายวิชา
เทคนิคการ
ฝึกอบรมและ
สัมมนา) 

สถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชนใน
จังหวัดก าแพงเพชร 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ
การท างาน (Work Integrated Learning : 
WIL) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผสม
ระหว่างการเรียนในห้องเรียนกับการหา
ประสบการณ์นอกห้องเรียน ซ่ึงเป็นการเปิด
โอกาสให้นกัศึกษาได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีควบคู่
ไปกับการปฏิบัติจริง โดยสามารถประยกุต์ใช้
ความรู้ ทักษะการท างาน และทักษะเฉพาะที่
สัมพันธ์กับวิชาชีพ และได้รู้จักชวีิตการท างานที่
แท้จริง และเพื่อให้เกิดการปรับตัวในการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้เพื่อ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสามารถออกไป
ปฏิบัติงานได้จริง หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการทัว่ไปจึงเล็งเห็นประโยชน์
และความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน

1. ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนให้นกัศึกษาทราบ 
2. นักศึกษาประสานหน่วยงาน/สถานประกอบการที่จะเข้าไปฝกึ

ปฏิบัติงาน 
3. สอนเนื้อหาตาม มคอ.3 
4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 
5. นักศึกษาน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน 
6. สรุปผลการด าเนินโครงการและจัดท ารายงาน 
ด าเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 

กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการทั่วไป หมู่เรียน 
6114204 จ านวน 15 คน ณ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
ในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 12 แห่ง ได้แก่  

1. บริษัท ซูซูกิ ที เค ซี มอเตอร์ลิสซ่ิง จ ากัด 
2. โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 
3. ส านักงานน้ าค้างการบัญช ี
4. วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร 
5. เคเอฟซี 
6. โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่189 

1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทัว่ไปมคีวามรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการท างานและมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 80  

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL มีความพึง
พอใจเท่ากับ 4.02 (ระดับมาก) 

3. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทัว่ไปมคีวามรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการท างานและมีทักษะการ
ฝึกอบรมและสัมมนาจากการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการภายนอก 
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แบบ WIL และได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็น
การพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของ
นักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7. โครงการชลประทานก าแพงเพชร 
8. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอปุถัมภ์) 
9. สถานีอนามยับ่อทอง 
10. โรงเรียนบ้านหนองรี 
11. โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 
12. บริษัท ไทยศรีประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 

G9 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน
ระดับรายวิชา โดย
คณะวิทยาศาสตร์
ฯ 

    

โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

รายวิชาเทคโนโลยี
เครื่องดื่ม 

จากสถานการณ์ Covid -19 ท าให้บาง
กิจกรรมต้องงดและปรับเปลี่ยนไป ท าให้น า
นักศึกษาศึกษาดูงานและเรียนรู้ผ่าน
ผู้ประกอบการในจังหวัดก าแพงเพชร และ
จังหวัดใกล้เคียง  

 1.  การอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม (5074706) ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก   

2. น านักศึกษาศึกษาดูงานและเรียนรู้ผ่านผู้ประกอบการในจังหวัด
ก าแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

2.1) เรียนรู้และศึกษาดูงานกระบวนการผลิตนมกล่อง UHT  
โรงงานผลิตนม อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย    

2.2) เรียนรู้และศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ าประปาของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

2.3) เรียนรู้และศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ าดื่ม ของโรง
ผลิตน้ าดื่มศิริเลิศ จ ากัด จังหวัดก าแพงเพชร 

2.4) เรียนรู้และศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเครื่องดื่มกาแฟ
และชา กับผู้ประกอบการร้าน กาแฟ W coffee จังหวัดก าแพงเพชร 

2.5) เรียนรู้และศึกษาดูงานกระบวนการชงชาและกระบวนการ
ท าเครื่องดื่ม mock tail กับมืออาชีพ รา้นชาใจ จังหวัดก าแพงเพชร 

2.6) รียนรู้และศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเครื่องดื่มคอมบุชะ
กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด จังหวัดก าแพงเพชร 

1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจกิจกรรม ผลการประเมิน 
พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับ ดี คิด
เป็นร้อยละ 80 ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.00   

2. นักศึกษามีทักษะศตวรรษที่ 21 เมื่อเข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 

3. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
   - สามารถเรียนรู้ กจิกรรม และสามารถท างาน

หรือสร้างงานใหม่ๆ ได้ ค่าเฉลี่ย 3.50   
    - สามารถสร้างชิ้นงานโดยค านึงถึงความต้องการ

ของผู้อื่นและสังคม  ค่าเฉลี่ย 3.37   
4. นักศึกษาทักษะเทคโนโลยีส ารสนเทศและก ารสื่อ

สาร  
    - สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.62  
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2.7) เรียนรู้และศึกษาดูงานกระบวนการการผลิตน้ ากล้วยไข่
เพื่อสุขภาพ กบักลุ่มแปรรูปขา้วบา้นสร้อยสุวรรณ จังหวัดก าแพงเพชร 

    - สามารถใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงในการสร้าง
ชิ้นงานได้ ค่าเฉลี่ย 3.50  

5. นักศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา 

    - สามารถวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธกีาร
แก้ไข รวมถึงคิด แยกแยะ ประเด็นปัญหาในแง่มุมต่างๆ 
ในระหว่างการท างาน/สร้างชิ้นงานได้ ค่าเฉลี่ย 3.50   

    - สามารถวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ คิด
วิเคราะห์ คิด สังเคราะห์แนวทางในการท างาน/สร้าง
ชิ้นงานได้อย่างมีขั้นตอน ค่าเฉลีย่ 3.25   

6. นักศึกษาทักษะอาชีพและทกัษะชวีิต 
   - มีความรับผิดชอบในหน้าที่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง

ของกลุ่ม/ชั้นเรียน ค่าเฉลี่ย 3.25   
   - สามารถน าผลงานไปแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกับ

กลุ่มอื่นๆได้/เพื่อนคนอื่นได้ ค่าเฉลี่ย  3.25 
โปรแกรมวิชา

สาธารณสุขศาสตร์   
รายวิชาการดูแล

สุขภาพ ผู้สูงอาย ุ
1) นักศึกษาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร์  
จ านวน 19 คน  

2) โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลนครชุม จังหวัด
ก าแพงเพชร  

ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง  ยังขาดความรูและทักษะในการดูแล
สุขภาพ   

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลสุขภาพผสููงอายุ” เทศบาลต าบล
นครชุม ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

1. ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
มากขึ้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น การออกก าลัง
กายแบบง่ายๆ การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะ
ส าหรับผู้สูงอาย ุการด าเนินชวีิตที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและรวมทั้งนักศึกษาได้ลงฝึกปฏิบัติ
จริงในการดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุ

โดยการให้สุขศึกษา  
2. นักศึกษามีความรู้และทักษะดูแลผู้สูงอาย ุ 

โปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์   

รายวิชาการดูแล
ผู้ป่วยที่บา้น   

1) นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์  
จ านวน 19 คน  

2) ผู้ป้วยติดเตียงใน
ความรับผิดชอของ

ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง   ยังขาดความรู้และทกัษะในการดูแล
สุขภาพ   

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผปูวยติดเตียง” ศูนยสุขภาพชุมชน
เมืองโรงพยาบาลก าแพงเพชร อ าเภอเมอืง จังหวัดก าแพงเพชร  
เรียนรู้และฝึกปฏิบัตกิารดูแลผปูวยติดเตียง  เชน การพลิก ตะแคง
ตัวผูปวย การท ากายภาพบ าบัด  

  

1. ผูเขารับการอบรมไดรับความรูเร่ืองการดูแลผปู
วยติดเตียงมากขึ้น ทั้งการดูแลทางดาน รางกายและ
จิตใจ การดูแลทั้งสภาพแวดลอมที่อยอูาศัย อาหารที่
รับประทาน ยาที่ใชในชีวิตประจ าวัน  การจัดทาผปูวยติ
ดเตียงที่เหมาะสม การด าเนินชวีิตที่เหมาะสมกับสถาน
การณปจจุบันและรวมทั้ง 
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ศูนย์บริการสาธารณสุข  
เทศบาลนครชุม จังหวัด
ก าแพงเพชร 

2. นักศึกษาไดลงฝกปฏิบัติจริงในการดูแลผูปวยติ
ดเตียง นักศึกษามีความรู้และทักษะดูแลผู้ป่วยติดเตียง   

โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์   

รายวิชาการวิเคราะห์      
เชิง คณิตศาสตร์   

1) นักศึกษาหลักสูตร
คณิตศาสตร์ 22 คน 

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ สามารถ
น าไปใช้ในการเรียน และในชวีิตประจ าวันของ
นักศึกษาได ้

จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับ “การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน (WIL)” ใหก้ับนักศึกษาโปรแกรม
คณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่เรียน 6113208 
วิชาการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของนักศึกษา สามารถน าไปใช้ในการเรียน และใน
ชีวิตประจ าวันต่อไป 

1. ผลการด าเนินการ พบวา่  เนื้อหาวิชาการ ดา้น
ประโยชน์ของกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 

2. นักศึกษามีการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ที่สามารถ
น าไปใช้ในการเรียน และในชวีิตประจ าวัน 

โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

รายวิชาเทคโนโลยี
การจัดการน้ าเสีย 

1) นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
จ านวน 18 คน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร มีระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ที่ระบบติดตั้งยังไม่สมบูรณ์  
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทกัษะและการจัดการ
น้ าเสีย ครบองค์ประกอบ 

น านักศึกษาเรียนรูแ้ละศึกษาดูงานระบบบ าบัดน้ าเสีย และการ
จัดการน้ าเสีย ของมหาวิทาลยันเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

1. นักศึกษา ได้รับการประเมินความพึงพอใจตาม
ประเด็นผลการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลยัก าหนดในด้าน 
การเป็นพลเมืองดี มีคะแนนสูงสุดเท่ากบั 5.00 ล าดับที่ 
2 คือ ด้านคุณลักษณะด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และ คุณลักษณะที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เท่ากบั 4.80 และล าดับทีม่ีต่ าสุดคือ คือ 
คุณลักษณะด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะที่จ าเป็นในยุค Thailand 4.0 มีคะแนนเท่ากับ 
4.10 

G10 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน
ระดับรายวิชา โดย
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1. นักศึกษาหมู่เรียน 
6214206 และ หมู่
เรียน 6214207 จ านวน 
50 คน ในรายวิชา การ
จัดซื้อและการจัดการ
ผู้ขาย โปรแกรมวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ์ได้เข้า
ฝึกประสบการณ์ในการ
ท างานจากสถาน
ประกอบการจริง  

2. ได้พัฒนาความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหา

1.โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ชว่ง
ระยะเวลาการออกฝึกประสบการณ์ตามแผน 
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ท า
ให้ต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน ซ่ึงส่งผลท า
ให้นักศึกษาไม่สามารถฝกึประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านการจัดการซ้ือและการจัดการผู้ขายจาก
สถานประกอบ ทั้งนี้ทางอาจารย์ผู้สอนได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน และติดตาม
ผลที่ได้จากการจัดท ารายงานของนักศึกษา ซ่ึง
ผลลัพธ์ที่ได้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลัก
ในการบริหารการจัดซ้ือและการจัดการผู้ขาย 
เพียงแต่นักศึกษายังไม่สามารถน าความรู้ที่ได้

1. โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดกิจกรรมหลังการเรียน
ในรายวิชา การจัดซ้ือและการจัดการผู้ขาย โดยให้นักศึกษา หมู่เรียน 
6214206 และ หมู่เรียน 6214207 จ านวน 50 คน ออกฝึก
ประสบการณ์การท างานกับสถานประกอบการ อยา่งน้อย 180 ชม. 
โดยเร่ิมออกฝึกระหวา่งวันที่ 20 เมษายน 2564 ถึง 12 มิถุนายน 
2564 จ านวน 27 สถานประกอบการ ดงันี้ 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังควง จ านวน 2 คน คือ  
1. นายสราวธุ เกิดพงษ์ 
2. นายปิ่นโชค ตั่นปิน 

2. นายอ าเภอพรานกระต่าย จ านวน 2 คน คือ  
1. นางสาวอ าพร เนื้อไม้  
2. นางสาวปรีดาภรณ์ เพชรทอง  

1. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา นักศึกษา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ได้รับความรู้ใน
การถ่ายทอดความรู้ด้านงานก่อสร้าง หลังจากการอบรม
และสามารถน าไปใช้เตรียมความพร้อมส าหรับเตรียม
ออกฝึกงานได้ 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 25 คน ได้รับทกัษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์มากขึ้น โดยเฉพาะการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ โดยสังเกตจากการทดสอบก่อน-หลังการ
เรียน และนักศึกษาได้น าความรู้ไปต่อยอดในการเรียน
ในทางภาคทฤษฎแีละปฏบิัต ิ
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ของรายวิชามากขึ้น 
สามารถเช่ือมโยงทฤษฎี
สู่การปฏิบัติได ้

3. นักศึการายวิชา 
การบ ารุงรักษา
ไมโครคอมพิวเตอร์ 
ได้รับการอบรมหลังการ
เรียน-การสอน จาก
สถานประกอบการจริง 

4. โปรแกรมวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กราฟิก ได้จัดท า wil ใน
รายวิชา ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อจัดจ าหน่าย 
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
คือ นักศึกษาหมู่เรียน 
6217203 จ านวน 3 คน 

5. โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า อาคาร
เรียนภายใน
มหาวิทยาลัยราชภฎั
ก าแพงเพชร 

 

จากการเรียนไปใช้ในการปฏบิัติงานจริงใน
กิจกรรมการจัดซื้อและการจัดการผู้ขายได้ ซึ่ง
จะด าเนินการแก้ไขในปีการศึกษาถัดไปใน
รายวิชาดังกล่าว 

2. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมโยธา 
เนื่องจากสถานการณ์โควิค ท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ จึงต้องจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์   

3. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 
ได้มีการเรียนในรายวิชา การบ ารุง
ไมโครคอมพิวเตอร์ และเพื่อให้นกัศึกษาได้เพิ่ม
ทักษะทางด้านการบ ารุงรักษาและซ่อม
ไมโครคอมพิวเตอร์ และน าความรู้ไปต่อยอดใน
การท างาน 

4.โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กราฟิก นักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกราฟกิ ได้มีการเรียนในรายวิชา 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อจัดจ าหนา่ย ซ่ึงเป็น
รายวิชาที่ใช้ส าหรับการบริการวิชาการชมุชน
เป็นจ านวนมาก และเป็นการฟิกพื้นฐานส าหรับ
หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟกิ ที่
นักศึกษาควรมีความรู้และทักษะ ซ่ึงการเรียน
การสอนในปัจจบุันเป็นการออกแบบและ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซ่ึงในกระบวนการผลิตจริง มี
กระบวนการและขอ้ก าหนดในการผลิตภัณฑ์ 
ในระบบการพิมพ ์และกับตัดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ 
ซ่ึงต้องใช้เครื่องการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
และพัฒนาหลกัสูตรให้สอดคล้องกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาและความทนัสมัย 

3. ผู้จัดการ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส สาขาราชภัฏก าแพงเพชร 
จ านวน 3 คน คือ 

1. นายกันตภณ สุขชุ่ม  
2. นางสาวสุกัญญา นาคข า  
3. นายชนิสร ไทยแท ้ 

4. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ์ จ านวน 2 คน คือ  
1. นางสาวนริศรา จันผ่อง 
2. นายพีระพงษ์ คล้ายลกัษณ์ 

5. นายอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จ านวน 4 คือ  
1. นางสาวสุชานาฎ เสือยิ้ม 
2. นางสาวประวีณา ทรัพย์โฉม 
3. นางสาวลักขณา สีเพชร 
4. นางสาวชนากานต์ โพธิ์เทพ 

6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 2 คน คือ 
1. นางสาวกิติมา รอดศรี 
2. นางสาวกมลวรรณ สุนทร 

7. สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองก าแพงเพชร จ านวน 2 คน คือ  
1. นางสาวศิริธนาภรณ์ แย้มทุ่ง 
2. นางสาวชญาณี ปรีชา 

8. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงธรรม จ านวน 2 คน คือ  
1. นางสาวรัชนีญา เมาะราษี 
2. นางสาวกรรภิรมย์ เทียมเพชร 

9. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
ก าแพงเพชร จ านวน 2 คน คือ  

1. นายธนบูรณ์ ร่มโพธิ์เจริญ 
2. นางสาวฑิตธิตา ภิรมย์นา 

10. ผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด สาขาก าแพงเพชร 
จ านวน 4 คน คือ  

1. นางสาวธัญญาลักษณ์ สมพมิตร 
2. นางสาวคณัสนันท์ พลอยวิเศษ 
3. นางสาวชลฤชา พูลอนันต ์

3. โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟกิจาก
การศึกษาดูงาน นักศึกษาโปรแกรมวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกราฟกิ ได้เห็นรูปแบบการท างานจริงใน
สถานที่จริง และได้รับความรู้ในเร่ืองการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อจ าหนา่ย ในรูปแบบที่ทันสมยั และได้เรียนรู้
เครื่องมือในการท างานของ และได้ทดลองการการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในการดูงานครั้งนี้นักศึกษาจึงได้
ท าความรู้มาต่อยอดในการฝึกหัดออกแบบและเพิ่ม
ทักษะในการออกแบบได้ดียิ่งขึ้น 

4. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า นักศึกษา
หมู่เรียน 6217201 แต่ละกลุ่มน าเครื่องวัดและบันทึก
ค่า (Data Logger) ไปด าเนินการติดตั้งและจัดท า
รายงานมาส่งให้กับผู้สอน ท าให้นกัศึกษาได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัตจิริง และมีทักษะการวัดและการบันทึกค่า
สูงขึ้น 
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และเพื่อให้นักศึกษาที่ศึกษารูปแบบการฝึก
ปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี 

5. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีในด้านตา่งๆ ได้มีการพัฒนา
อย่างกา้วกระโดด ท าให้ต้องมีการปรับปรุง 
จนถึงปรับเปลี่ยนเน้ือหาที่ใช้ในการเรียนการ
สอน วิชาปฏิบัตกิารเครื่องวัดและการวดัทาง
ไฟฟ้า เป็นอกีวิชาที่ตอ้งปรับเปลี่ยนเน้ือหาเดิม
ตามค าอธิบายของรายวิชาจากเดิมที่เน้น
เครื่องวัดชนิดอนาล็อคมาเป็นชนิดดิจิตอล และ
ตามที่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า 
ได้รับครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้าในปี2563 
ท าให้สามารถน าไปวัดค่าทางไฟฟ้าได้
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ผู้สอนจึงต้องปรับเนื้อหา
การสอนในภาคปฏิบัติตามรายการครุภณัฑ์ที่
ได้รับ 

4. นางสาวจริญญา กบขุนทด 
11. ผู้จัดการ บริษัท FIASH HOME สาขาข้างโรงแรมชากังราว 

จ านวน 2 คน คือ  
1. นางสาวกนกพร พนาวงศ์ 
2. นางสาวสุทธิดา นามธรรม 

12. ผู้จัดการ บริษัท Kerry Express สาขาศูนย์บริการ
ก าแพงเพชร จ านวน 2 คน คือ  

1. นายอดิเทพ สมเพ็ชร 
2. นายสิรภพ ปัญญาวัง 

13. นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลวังแขม จ านวน 1 คน คือ  
1. นายสหพัฒน ์มีชัย 

14. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองแม่ลาย จ านวน 1 คน คือ  
1. นายศุภกจิ มว้นทอง 

15. นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลคลองขลุง จ านวน 1 คน คือ  
1. นายภานุวิชญ ์ร่มโพธิ ์

16. ผู้จัดการบริษัท พลศิลป์ ทรานสปอร์ต จ านวน 1 คน คือ  
1. นางสาวพรพิมล เพ็งวงศ์ 

17. นายกเทศมนตรีเมืองก าแพงเพชร จ านวน 1 คน คือ  
1. นางสาวศิริลักษณ์ ทองทับทิม 

18. ผู้จัดการโรงงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด 
โรงงานก าแพงเพชร จ านวน 1 คน คือ  

1. นางสาวกุลปรยีา ปานกลีบ 
19. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท เอส พี เมทัลพาร์ท จ ากัด 

จ านวน 1 คน คือ  
1. นางสาวขวญัชีวัน ภูมิคอนสาร 

20. ผู้จัดการฝ่ายทะเบียนและบุคลากร ห้างหุ้นส่วน ว พัฒนา 
999 จ านวน 1 คน คือ  

1. นางสาววาณิชา ฝอยทอง 
21. ผู้จัดการไปรษณีย์ สาขาพิษณุโลก จ านวน 1 คน คือ  

1. นายอนุสรณ์ ก ามา 
22. นายกเทศมนตรีต าบลท่ามะเขือ จ านวน 1 คน คือ  
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1. นางสาวณัฐพร แซ่เต๋ิน 
23. นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลนาบ่อค า จ านวน 1 คน คือ  

1. นางสาววัลภา ทวีสวย 
24. นายกเทศมนตรีต าบลไทรงาม จ านวน 1 คน คือ  

1. นายสุทธิรักษ์ คัชพงษ ์
25. หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลก าแพงเพชร จ านวน 2 คน คือ  

1. นางสาวณัฐณิชา ปัจฉิม 
2. นางสาวนิภาพร บวัหลวง 

26. นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลนครชุม จ านวน 5 คน คือ  
1. นายภาคภูมิ ทองศรี 
2. นางสาวณัฐการต์ อว่มสถิตย ์
3. นางสาวชลธิชา พลศร 
4. นางสาวสุรีรัตน์ สุขอิ่ม 
5. นางสาวชรินทร์ทิพย ์สุขพร้อม 

27. ผู้จัดการฝ่ายทะเบียนบุคลากร บริษทัโพลิพลาส (ไทยเเลนด์
จ ากัด) จ านวน 1 คน คือ  

1. นางสาวฉรัชฏา เปรมพล 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมทักษะการท างานด้านการจัดซื้อจัด

จ้างการบริหารคลังหรือพัสดุภายใต้สถานการณ์จริง  
1. โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นกัศึกษาโปรแกรมวิชาการ

จัดการโลจิสติกส ์หมู่เรียน 6214206 และ หมู่เรียน 6214207 ที่ได้
เรียนในรายวิชา การจัดซ้ือและการจัดการผู้ขาย และอยู่ระหว่างการ
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ จ านวน 27 แห่ง นกัศึกษา
จ านวน 50 คน 

ผลการด าเนินการ : ทางผู้สอนได้ด าเนินการตามแผนบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างานของหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ การออกฝึกประสบการณ์ด้านการจัดซ้ือ ในช่วง
ปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ถึงขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการจัดท าหนังสือส่งตัว
ฝึกประสบการณ์ พร้อมแนบรายงานผลการฝึกประสบการณ์ และ
แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์เรียบร้อยแล้วนั้น  
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เกิดสถานการณ์ Covid-19 ซ่ึงทางสาขาวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ประชุมหารือกันตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยฯ วา่ด้วยเร่ือง การ
ยกเลิกหรือปรับเปลีย่นการออกฝกึประสบการณ์วิชาชพี โดยมีมติ
ร่วมกันให้ยกเลิกการออกฝกึประสบการณ์และให้อาจารย์ผู้สอน
ด าเนินการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินจากการออกฝึก
ประสบการณ์ด้านการจัดซ้ือ กบัหน่วยงานหรือสถานประกอบโดยตรง  

ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการจัดท าหนังสือชี้แจ้งหน่วยงานและ
ขอให้ทางหน่วยงานท าหนังสือส่งตัวนักศึกษากลับ และชี้แจงเรื่องแนว
ทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินโครงการเป็นการขอสัมภาษณ์
ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานแทน ซ่ึงได้รับการ
ตอบรับจากทางหน่วยงานเป็นอยา่งดี 

ในส่วนรายละเอยีดของงานที่นักศึกษาตอ้งปรับจากฝึก
ประสบการณ์เป็นการลงพื้นเก็บขอ้มูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนอ
เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube  

โดยมีรายละเอียดการจัดท ารายงานดังนี้ 
1) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มละไม่เกิน 3 คน  
2) ให้นักศึกษาหาบริษัทหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่มีอยู่ในเขต พื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร (หรือหนว่ยงานที่
ขอฝึกประสบการณ์วิชาชพี) โดยลงพื้นที่ได้เฉพาะภายในจังหวัดหรือ
ชุมชนที่นักศึกษาอยู่หรือโทรศัพท์ขอสอบถามข้อมูลในการจัดซ้ือ และ
น ามาจัดท าผังทางเดินเอกสารการจัดซ้ือ ทั้งนี้หากต้องลงพื้นที่ขอให้ใส่
แมสและป้องกันตวัเองด้วย  

3) ให้นักศึกษาจัดท าการน าเสนอบริษัทในรูปแบบของวีดีโอ
และเผยแพร่ผ่านชอ่งทางออนไลน์ YouTube โดยต้องผ่านการรับรอง
จากหนว่ยงานตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูลและอนุญาตให้
สามารถแผยแพร่ได้ 

2. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมโยธา ได้จัดกจิกรรม ขอ
อนุญาตจัดกจิกรรมการถา่ยทอดความรูด้้านงานก่อสร้างให้แก่
นักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ (รูปแบบออนไลน์) 24-25 กค.
2564 
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3. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร ์ได้จัดกิจกรรม เร่ือง การ
อบรมเสิรมทักษะหลังการเรียนการสอน (wil) ในวันที่ 13 มีนาคม 
2564 ณ ห้องไมโครคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการ
อบรมหลังการเรียนในรายวิชา การบ ารุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาน าไปปรบัใช้ในการท างานจริง และเพือ่
เพิ่มทักษะทางด้านลงโปรแกรม ตรวจเชค็ ตรวจซ่อม
ไมโครคอมพิวเตอร์ จ านวนนกัศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรม 25 คน จาก
การด าเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต่อการท างาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับหลัง
ส าเร็จการศึกษาและได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชา
มากขึ้น สามารถเช่ือมโยงทฤษฎีสูก่ารปฏิบัติได ้

4. โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟกิ ได้จัดกิจกรรม
เป็นการน านักศึกษา หมู่เรียน 6217203 จ านวน 3 คน โดยขอ
อนุญาตไปราชการเพือ่ศึกษาดูงานและเข้าร่วมกจิกรรมแบบบูรณา
การในการท างาน ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ บริษัท B-smart 
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัตจิริงภายหลังส าเร็จการเรียน
ทฤษฎี โดยนักศึกษาได้ศึกษารูปแบบการท างานจริง และได้เรียนรู้
รูปแบบการท างานเสมือนจริง 

5. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า ในการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ 1 ผู้สอนได้แจกแจงถึงเนื้อหาและรายละเอยีดของรายวิชา
ให้ผู้เรียนทราบรวมถึงการจัดการการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (CWIE) โดยแบ่งคะแนนจ านวน 25 คะแนนจาก 100 คะแนน 
เป็นคะแนนในหัวข้อการใช้เครื่องวัดและบันทึกค่า (Data Logger) ไป
ติดต้ังเพื่อวัดค่าทางไฟฟ้าของอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลยัราชภฎั
ก าแพงเพชรโดยการขอความร่วมมอืกับหน่วยงานไฟฟา้และอนุรักษณ์
พลังงาน ของมหาวิทยาลยัฯ เป็นผู้ช่วยในการติดตั้งเครื่องวัดค่าทาง
ไฟฟ้า กจิกรรมนี้ด าเนินงานในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 โดย
การแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนไปติดต่อกับงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน และ
น าเครื่องวัดและบันทึกค่าไปติดตั้งตามอาคารต่าง ๆ  จ านวน 5 วัน 
และน าค่าที่บันทกึได้มาจัดท าเป็นรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าตาม
รูปแบบที่ก าหนด 
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G11 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน
ระดับรายวิชา โดย
คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

หลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ 

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบั
การท างานระดับรายวิชาเป็นการฝกึใหน้ักศึกษา
น าความรู้ไปใช้ในการปฏบิัติงานและเรียนรู้
เพิ่มเติมจากการปฏบัติจริง 

  จัดกจิกรรม ณ ภาควิชากายวภิาคศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลยันเรศวรวันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 
1. นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้น5.00 
2. นักศึกษามีประสบการณ์ด้านการเรียนรู้เพิ่ม 4.87 
3. นักศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
โครงการ 4.82 

G12 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน
ระดับรายวิชา โดย 
มรภ.กพ. แม่สอด 

    

โปรแกรม
วิชาการจัดการ
ทั่วไป 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
1. ศาลจังหวัดแม่

สอด อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

2. โรงพยาบาลแม่
ระมาด อ าเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก 

นักศึกษายังมีความเข้าใจการจัดรูปแบบ
เอกสารในการท าหนังสือราชการน้อย   

พัฒนาทักษะการเรียนรู้การท างานด้านการจัดการส านักงานและ
เอกสารร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน จ านวน 2 คร้ัง ได้แก ่

1. วันที่ 5 มีนาคม 2564 การบรรยายระบบงานสารบรรณ 
วิทยากรภายนอกจากศาลจังหวัดแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

2. วันที่ 6 มีนาคม 2564 การบรรยายระบบงานพัสดุวิทยากร
ภายนอกจากโรงพยาบาลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชา 
35615001 การจัดการส านกังานและเอกสาร ประจ าภาคเรียนที่ 
2/2563 จ านวน 17 คน  

1. นักศึกษาได้รับความรู้ในเร่ืองการเรียนรู้ระบบสาร
บรรณ และการท างานทางด้านเอกสารราชการต่างๆ 

2. นักศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการจัดท ารายงาน และ
การท าหนังสือราชการในการขอจัดกจิกรรมของ
สาขาวิชา 

3. นักศึกษามีผลงานจากการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับท างานท างาน คือการจัดการรูปแบบ
หนังสือราชการอย่างถูกหลักการ ไปใช้ในการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ใหบรรณ และการท างานทางด้านเอกสาร
ราชการต่างๆรถเรียนรู้การซ่อมคอมพวิเตอร์ร่วมกับโร
องโปรแกรมวิชาเทคโนโเกิดผลงานจากการ WIL 
หน่วยงานมอบหมายให้ท าอะไรนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่อง
ในระบบของงานสรรบรรณ และการจัดการรูปแบบ
หนังสือราชการอย่างถูกหลักการ 
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โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนบ้านแม่

ปะ ต าบลแม่ปะ อ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก 

เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
มีปัญหา 

1. พัฒนาทักษะการซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับสถาน
ประกอบการ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) วันที่ 5 เดือน มีนาคม 2564 
ณ โรงเรียนบ้านแม่ปะ ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้รับผดิชอบโครงการ 1 คน และ
นักศึกษา 15 คน หน่วยงานความรว่มมอื โรงเรียนบ้านแม่ปะ ต าบล
แม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

1. นักศึกษาเข้ารว่มปฏบิัติงานในสถานประกอบการ
ทุกคน ได้รับการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง 

2. หน่วยงานได้รับการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท าให้นักศึกษาสามารถซ่อม
บ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ การลงโปรแกรมให้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งสัญญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้กับห้องปฏิบัตกิารของโรงเรียนได้ 

โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนบ้านแม่

ปะ ต าบลแม่ปะ อ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก 

นักศึกษามีทักษะการซ่อมบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์น้อย ควรต้องมีการเรียนรู้ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก หรือเรียนรู้การซ่อม
คอมพิวเตอร์จากสถานการณ์จริง 

1. พัฒนาทักษะการซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับสถาน
ประกอบการ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) วันที่ 5 เดือน มีนาคม 2564 
ณ โรงเรียนบ้านแม่ปะ ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นกัศึกษา 15 คน หน่วยงานความร่วมมอื 
โรงเรียนบ้านแม่ปะ ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

1. นักศึกษาได้รับความรู้ในเร่ืองของการซ่อม
คอมพิวเตอร์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและการเรียนรู้
การซ่อมคอมจากเคสจริงของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ 

2. นักศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ให้กับตนเองและสามารถบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัตกิารของโปรแกรมวิชาได้ 

3. นักศึกษามีผลงานจากการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับท างานท างาน คือนกัศึกษาสามารถเรียนรู้
การซ่อมคอมพิวเตอร์ร่วมกับโรงเรียนแม่ปะ ซ่ึงสามารถ
ซ่อมคอมพิวเตอร์และท าให้นกัศึกษาสามารถซ่อมบ ารุง
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ การลงโปรแกรมให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การติดตั้งสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ให้กับห้องปฏิบัติการของโรงเรียนได้ 

โปรแกรม
วิชาการบัญช ี

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
1. ส านักงานอัคร

เจริญการบัญชี ตั้งอยู่
เลขที่ 446 หมู่ 10 
ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก 

 เนื่องจากการเรียนการสอนในห้องเรียนท า
ให้นักศึกษาไม่สามารถได้เรียนรู้ในเร่ืองของการ
ของใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านการบญัชี จึง
มีความต้องการที่จะต้องเรียนรู้ร่วมกับสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกบัส านักงานบญัชี 

1. จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการท างานในระดับ
รายวิชา (CWIE) กิจกรรมพัฒนาทกัษะการเรียนรู้การจัดท าบัญชีด้วย
โปรแกรส าเร็จรูปร่วมกับสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการท างานจะชว่ยให้นกัศึกษาสามารถมองภาพการ
จัดท าบัญชี วงจรการจัดท าบัญชี และมแีนวทางการจัดท าบัญชีได้ โดย
โปรแกรมบัญชีได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การจัดท าบัญชี
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปร่วมกบัสถาน ประกอบการ (การบัญชี) ในวันที่ 
4-5 มีนาคม 2564 โดยมีนกัศึกษาชั้นปทีี่ 3 จ านวน 28 คนเข้าร่วม
โครงการ ณ ส านักงานอัครเจริญการบญัชี 

 

1. นักศึกษาได้รับความรู้ในเร่ืองวิเคราะห์เอกสาร
ฉบับจริงว่าเอกสารฉบับใดสามารถน ามาบันทึกบัญชี 

2. นักศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการลงบัญชีโดย
โปรแกรมส าเร็จรูป การตรวจสอบความถูกต้องของการ
ลงบัญชี การแกป้ัญหาของการจัดท างบการเงินไม่ลงตัว 
สามารถหาข้อมูลจากการบันทึกบัญชแีละเอกสารต่าง ๆ 
ได้อย่างเป็นระบบ 

3. นักศึกษามีผลงานจากการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับท างานท างาน สามารถน าเอกสารต่าง ๆ 
มาบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ไป สมุดบัญชีแยก
ประเภท และการจัดท างบทดลอง 
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โปรแกรมวิชา
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
1. ต าบลแม่สอด  
2. ต าบลท่าสายลวด  
3. ต าบลช่องแคบ 
4. ต าบลแม่กลอง 
5. ต าบลสามหมื่น 

เนื่องจากการท างานภาคประชาสังคมที่
ด าเนินการโดยไม่ใช่รัฐนักศึกษาต้องเข้าใจ
บริบทของชุมชนตนเองและรู้จักกลุ่มองค์กร
ชุมชนในพื้นที่ 

 

 1. พัฒนาทักษะการเรียนรู้กระบวนการภาคประชาสังคมร่วมกับ
ชุมชนในเขต 5 อ าเภอชายแดนจังหวัดตาก  

1) กิจกรรมส ารวจชุมชุนและท าชุมชนโปรไฟล์ ลงปฏิบัติการใน
พื้นที่ชุมชนของนักศึกษาในระหวา่งสัปดาห์ที่นักศึกษามีการเรียนใน
รายวิชาภาคการศึกษา 2/2563  

2) กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การพัฒนาภาคประชาสังคม ใน
วันที่ 12 มี.ค. 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้รับผดิชอบโครงการ 1 คน 
ชุมชนในพื้นที่ จ านวน 30 ชุมชน ภาคประชาสังคมจังหวัดตาก และ
นักศึกษา 30 คน 

1. นักศึกษาได้โปรไฟล์ ชุมชนของตนเอง 
ประกอบดว้ย ความเป็นมา บุคลากรที่ส าคัญ สถานที่
ส าคัญและสิ่งที่ชุมชนต้องการพัฒนา 

2. นักศึกษามีความเข้าใจชุมและท ารายงานมา
น าเสนอจ านวนที่ครบถว้น 30 ชุมชน 

 

โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
1. ต าบลคีรีราษฎร์ 

อ าเภอพบพระ จังหวัด
ตาก 

นักศึกษายังมีทักษะทางการด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศจากสถานการณ์จริงน้อย จึง
ต้องมีการเรียนร่วมกับกลุ่มในพื้นที่ต าบลคีรี
ราษฎร ์

 

1. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการร่วมกับ
สถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน
ในระดับรายวิชา (CWIE)  กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน
สารสนเทศเพื่อการจัดการร่วมกับสถานประกอบการ  (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) ณ บ้านปา่คาเก่า ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ กลุ่มเลี้ยงไก่ ณ บ้านปา่คาเก่า ต าบลคีรี
ราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
อาจารย์และนกัศึกษา 6 คน และนกัศึกษาและชุมชน จ านวน 10 คน 
หน่วยงานความร่วมมือ ประกอบด้วย อบต. คีรีราษฎร์ และปศุสัตว์ 
อ าเภอพบพระ 

1. นักศึกษารู้และเขา้ใจกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริงและเสริมสร้าง
ทักษะทางด้านระบบสารสนเทศพร้อม โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูลโรงเรือนเลี้ยงไก่ ด้วย 
Microsoft office Access อย่างเป็นระบบ 

2. นักศึกษามีความรู้และได้ปฏิบัตจิริงจากสถาน
ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการ
จัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานธุรกิจ 

3. มีระบบสารสนเทศของการเลี้ยงไก่ 1 ระบบ 

G13 ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 โดย
คณะมนุษยศาสตร์
ฯ (8 หลักสูตร) 

    

1.โปรแกรม
วิชาการพัฒนา
สังคม 

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการพัฒนาสังคมชั้น
ปีที่ 2 

การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ส่งผล
ต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย การเรียนการสอนใน
รูปแบบเดิมจึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามบรบิท 
ทักษะที่ควรมุ่งเน้นคือ สร้างและกระตุ้นให้

1. อบรมความรู้และพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาทักษะ Infographic (เพื่อ
น าเสนอประเด็นส าคัญในสังคม) ซ่ึงส่วนหนึ่งของรายวิชาสังคมวิทยา
ครอบครัว ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอน 

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามกรอบการประกันคุณภาพหลักสูตร พัฒนา
สังคม 

2. นักศึกษาได้รับการพัฒนานักศึกษาใหม้ีศักยภาพ
และทักษะสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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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 อีกทั้งยังได้รวบยอด
ความคิดในการน าเสนอของผู้เรียน รวมถึงเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการท างานใน
อนาคต 

1. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ 8 มกราคม 2564 
2. ประสานวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
3. แจ้งให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการท ากจิกรรมโครงการ 

22 กุมภาพันธ์ 2564 
4. จัดอบรมโครงการ 13 มีนาคม 2564 
5. ประเมินผลการจัดท าโครงการ15 มีนาคม 2564 

2.โปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ 

นักศึกษาโปรแกรม
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
จ านวน 70 คน 

1. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
กรอบการประกันคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและ
ทักษะสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1. เชิญวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “นกัรัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่
ในศตวรรษที่ 21” และ หวัข้อ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นคว้าอย่าง
ชาญฉลาด” 

2. เชิญวิทยากรร่วมเวทีเสวนา ในประเด็น “ทักษะชวีิตและทักษะ
วิชาชีพ (Life and Career Skills)  รู้จดุมุ่งหมายของชีวิตมีแรง
บันดาลใจ รู้จักวางแผน กล้าตัดสินใจท างานมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ รู้จัก
ประเมินตนเอง มีความสามารถในการเป็นผู้สร้างงาน” 

3. มีการแลกเปลี่ยนระหวา่งวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยก
เป็นการถามตอบและให้รางวัล เพื่อเป้นการทวนความรู้จากกิจกรรม 
และมีการประเมินความรู้ก่อน-หลัง เมื่อรับฟังบรรยายแลว้ 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน วันที ่15 มกราคม  2564 
5. การด าเนินการไม่พบปญัหา เนื่องจากมีการวางแผนการ

ด าเนินงาน PDCA 

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามกรอบการประกันคุณภาพหลักสูตร รัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

2. นักศึกษาได้รับการพัฒนานักศึกษาใหม้ีศักยภาพ
และทักษะสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

3.โปรแกรมวิชา
นิติศาสตร์ 

นักศึกษาชั้นที่ 1-3 
จ านวน 100 คน 

ในการเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์ ทกัษะที่
ส าคัญต่อการเรียนนิติศาสตร์คือหลักการท่องจ า
ตัวบทกฎหมาย การวิเคราะห์เหตกุารณ์ต่าง ๆ 
และน าไปปรับใช้ให้ตรงกับหลักกฎหมายในเรื่อง
นั้น ๆ ซ่ึงการที่นักศึกษาจะถ่ายทอดความเข้าใจ

1. ประชุมเพื่อหารือการแบ่งกลุ่มนกัศึกษา และกลุ่มวิชาที่จะ
น ามาใช้การฝึกทกัษะการเขียนตอบ และร่วมกันพจิารณาทาบทาม
วิทยากร 

2. แบ่งการจัดกจิกรรมออกเป็น 2 ชว่ง ภาคเช้าและภาคบ่าย  

1. นักศึกษาสามารถอ่านและจับประเด็นในเนื้อของ
ข้อกฎหมายต่าง ๆ ได้ และมีเทคนิคการท่องจ าตัวบทได้ 

2. นักศึกษาสามารถน าเทคนิคการเขียนตอบ
กฎหมายไปใช้ได้จริง โดยดูจากคะแนนการแข่งขันเขียน
ตอบกฎหมาย 
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ออกมาได้นั้น นกัศึกษาตอ้งสามารถเขียน
บรรยายและวิเคราะหว์ินิจฉยัให้ผู้สอนทราบได้
ว่านักศึกษามีความเข้าใจลึกซ้ึงมากนอ้ยเพียงใด  

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 
21 ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ระบบ
การศึกษา ส่งผลต่อนักศึกษาโดยตรงไม่ว่าจะ
เป็นการรับข่าวสาร ขอ้มูลต่าง ๆ รวมทัง้วิธีการ
ในการเรียนที่มีสื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
เป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นตอ้งพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย 
การเรียนการสอนในรูปแบบเดิมจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนไปตามบริบท ทกัษะที่ควรมุง่เน้นคือ 
สร้างและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อม ๆ 
กัน ผู้เรียนต้องฝึกฝนจากการลงมือปฏิบตัิและ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครเูป็นโค้ช 
ที่เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียน
บรรลุผลได้ 

- ภาคเช้า บรรยายเทคนิคการอ่าน การจับประเด็นต่าง ๆ และ
การเขียนตอบกฎหมาย  

- ภาคบ่าย จัดให้มกีารแข่งขันเขียนตอบข้อสอบกฎหมายวา่
ใครสามารถท าคะแนนได้ดีที่สุดจะได้รับเงินรางวัล 

 

4.โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย 

  นักศึกษา 70 คน ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
ความส าคัญในยุคปัจจบุัน ยิ่งเป็นเรื่องการท าสื่อ
แล้วนั้นยิ่งส าคัญจ าเป็นในการจัดการเรียนการ
สอนในปัจจุบัน นกัศึกษาจึงสมควรได้รับการ
ฝึกฝนทักษะนี้ เพือ่สามารถจัดท าสื่อสรา้งสรรค์
ทางภาษาไทยได้ 

1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การสร้างสื่อเชิงสร้างสรรค์ทาง
ภาษาไทย” เมื่อวันที ่15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษาเข้ารว่มจ านวน 70 
คน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในเรื่อง การสร้างสื่อผ่านโปรแกรม 
Photo shop รวมทั้งเทคนิคการท าป้ายประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อ
ออนไลน์  

 
 
 

นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและมีโอกาส
ได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติตาม  ท าให้สามารถจัดท าชิ้นงานสื่อ
ในรูปแบบออนไลน์ได้ และสามารถน ามาใช้ในการเรียน
ในรายวิชาอื่นได้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 70 
คน มีรายวิชาที่ใช้ในการบูรณาการกับกจิกรรมจ านวน 
2 รายวิชา ได้แก ่วิชาการเขยีนเพื่อการประชาสัมพันธ์
และวิชาการเขียนบท จากการเข้าร่วมกจิกรรมนักศึกษา
ได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้รับ
มอบหมายในรายวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ได้ 
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5.โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ
จ านวน 30 คน 

ในยุคปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย
หลากหลายด้านอยา่งรวดเร็ว นักศึกษาในยุค
ปัจจุบันต้องมีความพร้อมในการปรับตวัเพื่อรับ
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและมีศักยภาพ
หลากหลายด้านเพือ่ที่จะสามารถเป็นพลเมือง
หนึ่งที่ชาวยขบัเคลื่อนประเทศให้มี
ความก้าวหนา้ ดังนั้นการพัฒนาทักษะศตวรรษ
ที่ 21 จึงมีความส าคัญยิ่งต่อนกัศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในด้านภาษาและ
การสื่อสารและทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งนี้โปรแกรมวิชาได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม พัฒนา
คุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะด้านดิจิทัลใหแ้ก่นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษภายใต้หัวขอ้การน าเสนองานเป็น
ภาษาอังกฤษและการสืบค้นขอ้มูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่มีความเหมาะสมและน่าเช่ือถือเพื่อ
น ามากลั่นกรอง วิเคราะหแ์ละน าขอ้มูลมาใช้ใน
การน าเสนอผลงานของตน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และทักษะดา้นดิจิทัล โปรแกรมวิชาได้ท าการ
สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อส ารวจหวัข้อที่นกัศึกษาสนใจที่จะพัฒนา โดย
นักศึกษาอยากพัฒนาทกัษะการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
โปรแกรมวิชาจึงได้ท าการประชุมเพือ่วางแผนการจัดกิจกรรม 
ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาภายใต้หัวขอ้
การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษและการสืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกแหล่งที่มาของข้อมูลที่มีความ
เหมาะสมและน่าเช่ือถือ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
พุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากร
โดยคุณภาคภูม ิพิณเมืองทอง ภายหลังจากการจัดกจิกรรมแล้วทาง
โปรแกรมวิชาได้ท าการประชุมเพือ่ประเมินกระบวนการจัดกจิกรรม
และน าผลที่ได้จกการประเมินกระบวนการมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ครั้งต่อไป 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาชั้นปทีี่ 1 และ 2 
จ านวน 36 คน มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกจิกรรม
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.11 
ทั้งนี้ภายหลังการเข้าร่วมกจิกรรม นักศึกษาเข้าใจถึง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
สามารถพิจารณาถึงการเลือกแหล่งข้อมลูที่น่าเช่ือถือ 
สามารถเข้าใจถึงการวางแผนและการจดัข้อมูลเพื่อท า
โครงร่างส าหรับการน าเสนอได้อย่างเปน็ระบบ ทราบถึง
ส านวนภาษาที่ใช้ในการน าเสนองานเปน็ภาษาอังกฤษ 
นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการการจัดกจิกรรมเข้ากับ
รายวิชาการสื่อสารทางธุรกิจอีกดว้ยโดยในรายวิชา
ดังกล่าวได้มอบหมายให้นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเอง
สนในและท าการสืบค้นข้อมูล วางโครงร่างในการ
น าเสนองานและให้นักศึกษาท าการบันทึกการน าเสนอ
งานของจนเป็นวีดีโอส่งอาจารยป์ระจ าวชิา 

6.โปรแกรมวิชา
ภาษาจีน 
 
 

 

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาจีน ชั้นปีที ่1, 
ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที ่4 

  ในโลกปจัจุบันเข้าสูยุ่คศตวรรษที่ 21 เป็น
ยุคที่เทคโนโลยีความก้าวหน้า ซ่ึงมีบทบาทและ
ความส าคัญต่อการใช้ชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้นในกระบวนการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนนัน้ ยังให้
ความส าคัญ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพนกัศึกษา เพื่อให้นกัศึกษาเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยี ทั้งสามารถน าทักษะความรู้ที่
เกี่ยวขอ้งกับคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยไีปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

1. เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาจีน จัดกจิกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใน
ด้านทักษทางด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีให้กับนกัศึกษา ดังนี้ 

1. ประชุมและวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ 16 
พฤศจิกายน 2563 

2. ติดต่อ/ประสานงานกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 1 
ธันวาคม 2563 

3. ติดต่อสถานที่ที่ใช้ในการจัดกจิกรรม 2 ธันวาคม 2563 
4. แจ้งให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม 17 

ธันวาคม 2563 
5. ด าเนินการจัดอบรมกจิกรรม/โครงการ 19 ธันวาคม 2563 

1. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการมจี านวนไม่
น้อยกว่า 50 คน 

2. นักศึกษามีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ
เฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป 

4. มีรายวิชาที่ท าการบูรณาการกับโครงการคือ
รายวิชาภาษาจีน 1 
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สังคม ด้วยความตระหนกัในความส าคัญ
ดังกล่าว โปรแกรมวิชาภาษาจีนจึงได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาในด้านทกัษะทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น  

6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการ 21 ธันวาคม 2563 

7.โปรแกรมวิชา
บรรณารักษ์ฯ 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 
หลักสูตร ค.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา) 
จ านวน 10 คน 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 หลักสูตร ค.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา) ยัง
ขาดทักษะทางคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและ
ทักษะการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับห้องสมุดโรงเรียนซ่ึงเป็นการยกระดับ
สมรรถนะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับ
นักศึกษาในหลักสูตรได้อยา่งสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต 

1. อบรมเชิงปฏิบิตการณ์ทักษะทางคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพื่อการ
สอบมาตรฐาน และจัดอบรมการตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อน าเสนอ
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องทางยูทูป "LIS Kpru" ซ่ึงเป็นสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดขึ้นในวันที่ 31 
มกราคม 2564 

2. ทัศนศึกษา ณ ห้องสมุดโรงเรียนประจ าจังหวัดที่มกีาร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1. นักศึกษาหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา จ านวน 10 คน ได้รับการพัฒนา
ทักษะศตวรรษที่ 21 ได้ครอบคลุมทุกดา้น 

2. มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนได้แก่ 
วิชาการอ่านและการส่งเสริมการอ่านในสภาพแวดล้อม
ดิจิทัล และวิชา การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 3. นักศึกษาเกิดความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ใน
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา เพื่อ
การก้าวสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเกิดทักษะ
การสื่อสารสารสนเทศผ่านสื่อออนไลน์สู่โลกดิจิทัล โดย
เผยแพร่ที่ช่องยูทูป "LIS Kpru" 

 
 

 
8.โปรแกรมวิชา

ภูมิสารสนเทศ 
 

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาภูมิสารสนเทศ ร้อย
ละ 80 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ในเนื้อหา ทักษะ 
และความเชี่ยวชาญ มีกระบวนการเรียนรู้ใน
รูปแบบสหวิทยาการ ในการเรียนวิชากลุม่
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศจ าเป็นต้องเรียนรู้
ในทุกด้าน ทั้งทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี รวมทั้งทักษะชีวิต
และอาชีพ และการส ารวจภาคสนามด้วย
เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับคือทักษะที่จ าเป็น
อย่างยิ่ง เพราะเป็นการส ารวจแบบใหม่ที่
ประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย ทั้งยังได้ข้อมูล

1. พัฒนาทักษะดา้นการส ารวจภาคสนามด้วยเทคโนโลยอีากาศ
ยานไร้คนขับ Drone มกีารด าเนินการดังนี้ 

1. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2. วางแผนกิจกรรม และการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทกัษะ
ดิจิทัลของนักศึกษาทกุชั้นป ี

3. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกจิกรรมโครงการ คือ  
4. ประสานงานกับหนว่ยงานที่มีผู้เชีย่วชาญเฉพาะดา้นเพื่อขอ

ความอนุเคราะหว์ิทยากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษา 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 27 มนีาคม 2564 โดยมี

อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ เป็นผู้ควบคุมดูแลความ
เรียบร้อยของการจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ 

1. นักศึกษาได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่  
21 ฝึกใช้เครื่องมือส ารวจ (อากาศยายไร้คนขับ) และฝึก
ทักษะการส ารวจภาคสนามดา้นภูมิสารนเทศในพื้นที่
จริง  

2. บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวชิา ได้แก่ 
วิชาการออกแบบและการท าแผนที่ที่ดิจทิัล และ
วิชาการแปลความหมายจากภาพถา่ยทางอากาศ 

3. นักศึกษาได้ฝึกการวางแผนการท างาน ตรวจสอบ
ความพร้อมของสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ 
และฝึกการท างานเป็นทีม 

4. นักศึกษาได้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
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เชิงพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน ก่อนการสังเคราะห์ข้อมูล
ให้ออกมาเป็นแผนที่ เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าวในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

5. สรุปและประเมินผลโครงการ 5. นักศึกษาฝึกการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจและน ามาท าการออกแบบและสร้างแผนที่เฉพาะ
เร่ือง 

G14 ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 โดย
คณะวิทยาการ
จัดการ (5 
หลักสูตร) 

    

1.โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ 

นักศึกษาโปรแกรม
วิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 
2-3 จ านวน 28 คน 

นิเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีลักษณะการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงการพัฒนา
หรือผลิตสื่อขึ้นมานักศึกษาจะต้องอาศัยทักษะ
ดังกล่าวทั้งใน 4 กลุ่มหลกั ได้แก ่กลุ่มวชิาหลัก 
กลุ่มทักษะชวีิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม และกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลย ี

ทั้งนี้ การฝึกปฏิบัติการผลิตสื่ออย่างเต็ม
รูปแบบนั้นต้องอาศัยการผสมผสานสาระจาก
รายวิชาที่นักศึกษาได้เรียนมา ประกอบกับ
ทักษะอื่นๆ ซ่ึงในแต่ละรายวิชามีการมุ่งเน้นผล
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
ในขณะที่ยังเอื้ออ านวยให้นกัศึกษาได้ฝกึปฏิบัติ
โดยผสามผสานองค์ความรู้อย่างเต็มรูปแบบได้
เพียงเล็กน้อย 

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ช่วยให้นักศึกษาได้
พัฒนาทักษะ โดยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการ
อบรมจากผู้เชี่ยวชาญ และเป็นเวทีให้ที่นักศึกษา
จะได้และฝึกปฏิบัติการผลิตสื่ออย่างเต็มรูปแบบ  

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 อบรมให้
ความรู้การผลิตสื่อมัลติมีเดีย วันที่ 21 กมุภาพันธ์ พ.ศ.2564 อบรมให้
ความรู้โดยวิทยากร คุณวรรณภา สุวรรณพงษ์ ณ ห้องปฏิบัตกิาร
วารสาร ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร ผู้เข้ารว่มกิจกรรมประกอบด้วย ผู้รับผดิชอบโครงการ 5 
คน (อ.ดร.พิมพ์นารา บรรจง อ.ธัญรดี บุญปัน ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นัน
ทศรี ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้องและนายณัฐพล วรรณสุทธะ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2-3 จ านวน 28 คน และวิทยากร จ านวน 1 คน  

2. การผลิตสื่อมัลติมีเดียโดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรม เป็น
รูปแบบการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ค 
CommArts KPRU Official ทั้งสิ้นจ านวน 2 คร้ัง เมื่อวันที่ 4 และ 
11 มีนาคม พ.ศ.2564 

1. จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรม ร้อยละ 80 

2. ระดับความพึงพอใจ 3.51  
3. ระดับทักษะการผลิตสื่อมัลติมีเดียของนักศึกษา

ร้อยละ 80 
4. นักศึกษานิเทศศาสตร์มีความรู้การผลิตส่ือ

มัลติมีเดียและได้ฝึกปฏิบัติจริงจากกิจกรรมการ
ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ค ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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2.โปรแกรม
วิชาการบัญช ี

นักศึกษาโปรแกรม
การบัญชีชั้นปีที่ 3 
จ านวน 73 คน 

เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีซ่ึงจ าเป็นต่อการน าไปใช้ในการ
ท างานเม่ือเข้าสู่อาชพีนักบัญชีในอนาคต 

- ขั้นตอนการลงโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชีมีความซับซ้อน 

- ควรลงโปรแกรมและตรวจสอบก่อนการ
อบรมเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 

1. อบรมโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี ในวันที่ 25 มีนาคม 
2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะความรู้ด้านโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี ใหก้ับนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี ชั้นปีที่ 3 จ านวน 73 คน 
ในการจัดกิจกรรมนี้ได้เชิญ คุณศศกาญจณ์ ศิรอัศวกุญช์ (จาก
ส านักงานบัญชีน้ าค้าง) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นกัศึกษา 

1. นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ นักศึกษามีความรู้ที่
เกิดจากการเสริมทักษะที่สูงขึ้น ร้อยละ 80 

2. นักศึกษามีทักษะด้านการจัดท าโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญช ี

3.โปรแกรม
วิชาการตลาด 

นักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด จ านวน 40 
คน  

 

โปรแกรมวิชาการตลาด จึงได้จัดให้มีการ
พัฒนาทักษะดา้นภาษาอังกฤษ โดยในปนีี้ได้จัด
จัดอบรมเพื่อพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษให้
นักศึกษาโดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าและเตรียมความพร้อมใหก้ับนกัศึกษา
ชั้นปีที่ 1 และเพือ่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้
นักศึกษาสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ 
นักศึกษาการตลาดบางส่วนยังสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด หรือเทียบเท่ามาตรฐานอื่นๆ ทีเ่ป็นที่
ยอมรับในระดับชาต ิ

1. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
(การตลาด) ใหก้ับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด วันที่ 6-7 มีนาคม 
2564 ณ ห้อง 11301 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ผู้เข้ารว่มกิจกรรม นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
จ านวน 40 คน  

1. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมอบรมทกัษะ
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 95 

2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้นกัศึกษาสามารถสอบผา่นเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

4.โปรแกรม
วิชาการเงินและ
การธนาคาร 

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการเงินและการ
ธนาคาร  

ยังขาดทักษะการน าเสนองานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และออกแบบงานกราฟฟกิที่ใช้
ประกอบการน าเสนอไม่ได้ 

 
 

1. อบรมเทคนิคการใช้งาน Microsoft PowerPoint ส าหรับการ
น าเสนออย่างมืออาชีพ และอบรมเทคนิคออกแบบงานกราฟฟิกที่ใช้
ประกอบการน าเสนออย่างมืออาชีพ ด าเนินงานวันที่ 27 ธันวาคม 
2563 ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ ศูนยภ์าษาฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ 
นักศึกษาจ านวน 30 คน 

1. นักศึกษามีผลการทดสอบคอมพวิเตอร์ก่อน-หลัง
การอบรมสูงขึ้น ร้อยละ 80.00 

2. นักศึกษาสามารถปฏบิัติได้ สามารถใช้งาน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ และมีทักษะการใช้งาน
โปรแกรมส าเร็จรูปในส านักงานเพิ่ม มีความพึงพอใจ 
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.21 

3. นักศึกษามีเทคนิคการใช้งาน Microsoft 
PowerPoint ส าหรับการน าเสนออย่างมืออาชีพมาก
ขึ้น 

4. นักศึกษาสามารถใช้เทคนิคออกแบบงานกราฟฟกิ
ที่ใช้ประกอบการน าเสนอได้สวยงามขึ้น 
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5.โปรแกรม
วิชาการจัดการ
ทั่วไป 

โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร นกัศึกษา
หมู่เรียน 6214204 
จ านวน 21 คน 

ต้องการพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะดิจิทลั
ส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 
21 ที่เปลี่ยนไป โดยเน้นการผลิตสื่อออนไลน์
ด้วยสมาร์ทโฟน 

 

1. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเร่ือง “การ
ผลิตสื่อออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน” วันที ่14 มีนาคม 2564 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คือ ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 
คน และนักศึกษา 21 คน 

1. นักศึกษาเข้ารว่มอบรม 21 คน 
2. นักศึกษามีทักษะในการผลิตสื่อออนไลน์ด้วย

สมาร์ทโฟน ร้อยละ 82 
3. นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล โดยได้ท าการผลิตสื่อออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน 
จ านวน 1 คร้ัง (6 ชั่วโมง) 

4. นักศึกษาได้การท างานเป็นทีม มีการวางแผน และ
วิธีการจัดการโดยได้เรียนรู้การน าเสนอและการสร้าง
การท างานเป็นทีม โดยได้ลงพื้นที่ถ่ายท าวีดีโอ ท าการ
ตัดต่อ น าเสนองาน และรับรางวัลการท างานที่มี
คุณภาพ 

G15 ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 โดย
คณะวิทยาศาสตร์
ฯ (10 หลักสูตร) 

1. นักศึกษาหลกัสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
จ านวน 8 หลักสูตร 
ประกอบดว้ยหลกัสูตร
เคมี, วิทยาการ
คอมพิวเตอร์, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ, 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร, 
สาธารณสุขศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ 

2. นักศึกษาหลกัสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 
จ านวน 2 หลักสูตร 
ประกอบดว้ย ฟิสิกส์, 
เคมี 

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง และมีความจ าเป็นต่อการ
ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวันด้านต่าง ๆ 
เฉพาะในยุคนี้กบั Thailand 4.0 โดยรัฐบาลได้
เล็งเห็นความส าคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นอย่างมาก รวมทั้งผลักดันให้ทาง
อุตสาหกรรม หรอืสถานศึกษา ฯลฯ ใหม้ีการ
พัฒนาบุคลากร นกัศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านสมรรถนะทางด้านดิจิทัล 
และภาษาอังกฤษ ให้มีทกัษะการเรียนรู้เพิ่มพูน
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจึงมีแนวคิดให้นักศึกษาภายในคณะ
ได้มีการเพิ่มทักษะที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในแต่
ละด้าน จึงมีความจ าเป็นจะต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทกัษะ ทุกด้าน โดยเฉพาะยุค
ปัจจุบันที่มีลักษณะการท างานที่มีความ
หลากหลาย และให้เป็นฐานความคิดก้าวสู่การ
พัฒนาในศตวรรษที่ 21 ครบทุกด้าน และ
ก าหนดให้หลกัสูตรผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สมรรถนะความสามารถดา้นการใช้
ดิจิทัล ด้วยเครื่องมือระดับมาตรฐานสากล (IC3 Digital Literacy 
Certification) รูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นวันที่ 6-7 กุมภาพันธ ์2564 มี
นักศึกษาเข้ารว่ม 10 หลกัสูตร จ านวน 156 คน 

2. ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดา้นการใช้ภาษาอังกฤษ จัดขึ้นวันที ่
20 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2564 มีนักศึกษาเข้าร่วม 10 หลักสูตร 
จ านวน 113 คน 

3. กิจกรรมระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ดังนี้  
1) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร

วิทยาการคอมพวิเตอร์ เร่ืองการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเปน็ไทยในจังหวัดก าแพงเพชร 
จัดขึ้นเม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2564 (ไตรมาส 2) โดยมีจ านวนนักศึกษา
เขา้ร่วม 24 คน ณ หอ้งเรียนด้านข้อมูลและสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร
เรียนและปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร 

2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ือง การใช้ Google Application ส าหรับ
การศึกษา จัดขึ้นเม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ ์2564 (ไตรมาส 2) โดยมี

กิจกรรมระดับคณะ 
1. จ านวนหลกัสูตรที่เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 10 หลักสูตร 

2. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

2.1) กิจกรรมที่ 1 มีนักศึกษาเข้ารว่ม 10 
หลักสูตร จ านวน 156 คน 

2.2) กิจกรรมที่ 2 มีนักศึกษาเข้ารว่ม 10 
หลักสูตร จ านวน 113 คน 

3. รายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนตาม
พันธกิจกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
จ านวน 8 รายวิชา 

4. ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมด้าน
สมรรถนะด้านดิจิทัล ร้อยละ 90 

5. ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมด้าน
สมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 85 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแกป้ัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

พึงประสงค์ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การ
ด าเนินงานและการบริหารงานระดับหลกัสูตรจึง
ถือว่าส าคัญที่สุด ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดย
ให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แกก่าร
ก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ และผสมผสานกับการบูร
ณาการการเรียนการสอนในรายวิชากับการวิจยั 
การบริการวิชาการ หรือดา้นท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น เพื่อให้ด าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและผ่านการ
ประเมินในระดับดี และพัฒนานกัศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(Thailand Qualifications Framework : 
TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ดังนั้น 
คณะฯ จึงจัดโครงการให้กับนักศึกษาภายใต้
คณะให้สาธารณชนมั่นใจว่าหลักสูตรสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและ
สนองความต้องการของท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อให้หลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ฯ มี
การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ครบถ้วน 

2. เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ มี
ทักษะการเรียนสรู้ในตวรรษที่ 21 ครบทุกด้าน 

3. เพื่อให้หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ มี
การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวชิากับ

จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม 20 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

3) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์ เร่ืองการเขียนรายงานการด าเนินโครงการ จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 (ไตรมาส 3) โดยมีจ านวนนกัศึกษาเขา้
ร่วม 31 คน จัดในรูปแบบออนไลน์  

4) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร
คณิตศาสตร์ เร่ืองเสริมสร้างความรู้ด้านคณิตศาสตร์ จัดขึ้นเม่ือวันที่ 
29-30 เมษายน 2564 (ไตรมาส 3) โดยมีจ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม 24 
คน จัดในรูปแบบออนไลน ์

5) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร
เคมี วท.บ. เร่ืองการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิค
ห้องปฏิบัติทางเคมี จัดขึ้นเม่ือวันที่ 23 มกราคม 2564 (ไตรมาส 2) 
โดยมีจ านวนนักศึกษาเข้ารว่ม 10 คน ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 1 อาคาร
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

6) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จัดขึ้นเม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2563 (ไตรมาส 1) 
โดยมีจ านวนนักศึกษาเข้ารว่ม 8 คน ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

7) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ทักษะดิจิทัลหลกัสูตรฟิสิกส์ ค.บ. เร่ืองการพัฒนาผู้เรียนโดยบูรณา
การการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์กบัการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จัดขึ้นเม่ือวันที่ 3 เมษายน 2564 (ไตรมาส 3) โดยมี
จ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม 10 คน ณ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

8) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ทักษะดิจิทัลหลกัสูตรเคมี คบ. โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การจัดการค่ายวิชาการและด้านการบรกิารวิชาการ จัดขึ้นเม่ือวันที ่
28 พฤศจิกายน 2563 (ไตรมาส 1) โดยมีจ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม 42 
คน ณ ห้องปฏิบัตกิารทางเคมี (48321) ชั้น 3 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

6. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ใน
ระดับ 4.44 

7. ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระดบัความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.51 
กิจกรรมระดับหลักสูตร 

1. ผู้สอนได้มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิชาออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ และวิชาไมโครโปรเซสเซอร์กับด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท าให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้และ
ทักษะในรายวิชามาน าเสนอเป็นผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดก าแพงเพชร และนักศึกษายัง
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มี
ความรู้ความเข้าใจตอ่กิจกรรมโดยรวม ร้อยละ 83.36 
และผลประเมินความพึงพอใจตอ่กิจกรรมโดยรวม ร้อย
ละ 85.35 

2. ผู้สอนได้มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งานกับ
ด้านการวจิัย ท าให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้และทักษะใน
รายวิชามาน าเสนอเป็นผลงานวจิัยดว้ยฟังก์ชันของ 
Google Application และนักศึกษายังมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีความรู้ความ
เข้าใจต่อกิจกรรมโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และ
ผลประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวม มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.48 

3. ผู้สอนได้มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการพัฒนาอนามยัชุมชน โภชนาการ
สาธารณสุข การดูแลผู้ป่วยที่บา้น กายวภิาคศาสตร์ กับ
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การวิจยั หรือการบูรณาการวิชาการ หรอืด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ มี
ทักษะด้านสมรรถนะด้านดจิิทัล 

5. เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ มี
ทักษะด้านสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

9) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร
ชีววิทยา ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 
2019 หรือโควิด-19 ท าให้เปา้หมายนักศึกษาไม่สามารถจัดกิจกรรม
ได้ตามปกติ 

10) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากติดปัญหา
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ท าให้เปา้หมาย
นักศึกษาไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ 

ด้านการบริการวิชาการ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก
ถ่ายทอดความรู้การเขยีนรายงานการด าเนินโครงการ 
ท าให้ผู้เรียนได้ความรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีความรู้ความเข้าใจต่อกิจกรรม
โดยรวม และผลประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม
โดยรวม มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.56 

4. ผู้สอนได้มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์กับด้านวิจัย 
ท าให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้และทักษะในรายวิชาแคลคูลัส
และเรขาคณิตมาช่วยคิดวิเคราะห์โจทย์ต่างๆ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยดว้ยฟังก์ชันต่างๆ ของสูตร และ
นักศึกษายังได้รับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพิ่มขึ้น เฉพาะการคิด วิเคราะห์ การท างานเป็นทีม 
ส่งผลให้มีความรู้ความเข้าใจต่อกจิกรรมโดยรวม และ
ผลประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวม มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.38 

5. ผู้สอนได้มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาเคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1 กับด้านการ
บริการวิชาการ ท าให้ผู้เรียนได้ใช้ความรูแ้ละทักษะใน
รายวิชา และทกัษะการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิค
ห้องปฏิบัติทางเคมีที่สูงขึ้น เพื่อน ามาพฒันาตนเอง และ
ยังได้รับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้นอีก
ด้วย ส่งผลให้มีความรู้ความเข้าใจต่อกิจกรรมโดยรวม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และผลประเมินความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมโดยรวม มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.34 

6. ผู้สอนได้มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มกับด้านการบริการวิชาการ 
ท าให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาและ
น ามาต่อยอดจากการอบรมเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้ และได้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพจากตวันักศึกษาเอง พร้อมได้รับทักษะการ
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เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากวิทยากรในด้านทักษะการ
คิด วิเคราะห์ และรู้จักการท างานเป็นทมีเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้มีความรู้ความเข้าใจตอ่กิจกรรมโดยรวม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 และผลประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม
โดยรวม มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 

7. ผู้สอนได้มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาดาราศาสตร์กับดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจ
ในรายวิชาและน ามาบูรณาการกับการคิดวิเคราะห์วัน
ข้างขึ้น ข้างแรมตามหลักการวิทยาศาสตร์ และ
นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ตามหลักการเนื้อหาที่ได้
จากการอบรม พร้อมทั้งนักศึกษายังได้รับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากวิทยากรในด้านทักษะการ
คิด วิเคราะห์ และรู้จักการท างานเป็นทมีเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้มีความรู้ความเข้าใจตอ่กิจกรรมโดยรวม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.57 และผลประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม
โดยรวม มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.86 

8. ผู้สอนได้มีบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
จัดการค่ายวิชาการและดา้นการบรกิารวิชาการ โดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 
วิชาชีพทางเคมี เพื่อให้นักศึกษาได้เป็นวทิยากร/ผู้ช่วย
วิทยากรที่ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่สามารถ
ถ่ายทอดไปยังพื้นที่เป้าหมายได้อยา่งถูกต้อง และ
นักศึกษายังน าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แต่ละ
ด้านมาปรับใช้ในด้านความคิด วิเคราะห ์และการ
ท างานเป็นทีม มากขึ้น ส่งผลให้มีความรู้ความเข้าใจต่อ
กิจกรรมโดยรวม มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.63 และผล
ประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 
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G16 ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 โดย
คณะเทคโนฯ (6 
หลักสูตร) 

1. นักศึกษาโปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
ชั้นปีที่ 1-4 

2. นักศึกษาโปรแกรม
วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
และกราฟิกชั้นปีที่ 1-4 

3. นักศึกษาโปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธา ชั้นปีที ่1-4  

4. นักศึกษาโปรแกรม
วิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรช์ั้นปีที่ 1-4 

5. นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการจัดการโลจิ
สติกส ์ชั้นปีที่ 4 

6. นักศึกษาโปรแกรม
วิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้าทุกชั้นปี 

 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลงังาน 
ยังขาดทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใช้ประยุกต์เกี่ยวกบัเทคโนโลยีพลังงาน หากมี
การส่งเสริมเทคนิคที่เกี่ยวข้อง จะช่วยยกระดับ
นักศึกษาเทคโนโลยพีลังงานให้มีทักษะด้าน
ดิจิทัลได้ดีมากขึ้น 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกราฟกิมีความต้องการในการ
พัฒนาทักษะดา้นการออกแบบ และทักษะทาง
ดิจิทัลที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงานจริง จึงควรมี
การน านักออกแบบที่มีประสบการณ์ท างานใน
สายงานที่เกี่ยวข้องจริงๆมาอบรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

3. นักศึกษามีความต้องการที่จะท าแฟ้ม
สะสมผลงานแบบดิจิทัล เพื่อเกบ็ผลงานทาง
วิชาการ การไปศึกษาดูงาน กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
เป็นข้อมูลส าหรับเตรียมไปใช้สมัครงานใน
อนาคต 

4. เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตวิศวกรรมโยธา
ให้พรอ้มส าหรับการปฏบิัติงานในตลาดแรงงาน
และให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
โดยเน้นทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบดว้ย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
กลุ่มวิชาหลกั กลุ่มทักษะชวีิตและอาชีพ  กลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และกลุม่ทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซ่ึงเมื่อนักศึกษา
เรียนครบหลักสูตร จะได้รับการพัฒนาทักษะ
ครบทั้ง 4 กลุ่ม 

5. เนื่องจากปัญหาจากการออกฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ ทีจ่ าเป็นจะตอ้งให้
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับทกัษะทางด้าน

1. อบรมเชิงปฎิบัติการ “การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับระบบ
อัจฉริยะ” ในวันที ่20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ 18404 ชั้น 4 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ให้กับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 30 คน 

2. อบรมเชิงปฎิบัติการ “การออกแบบในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ทักษะดิจิทัล” ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ห้อง 47222 
อาคารกิจการนักศึกษา (SAC) ให้กบันักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกราฟกิ 30 คน และมีการน านักออกแบบที่มี
ประสบการณ์ท างานในสายงานที่เกี่ยวขอ้งจริง ๆ มาอบรมเชิง
ปฏิบัติการและแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั 

3. การท า Resume ด้วยโปรแกรม Infographic ในวันที่ 23 
มกราคม 2564 ณ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา นกัศึกษา
เข้าร่วม 40 คน โดยวัตถปุระสงค์ เพื่อพฒันาทักษะด้านดจิิทัล ให้กบั
นักศึกษา และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปท า Resume ในการสมัครได้
อีกด้วย 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อบรมภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวันและการท างาน” ในวันที่ 30 มกราคม 2564 ให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที ่1 และนกัศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ณ ชั้น 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน โดยมอีาจารยบ์ุญญวัฒน์ ศรีวังราช เป็น
วิทยากร  และอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง “การเขียนโปรแกรมภาษา 
Python เพือ่แก้ปญัหาโจทยอ์ุตสาหกรรมในยุค Thailand 4.0” ใน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ใหก้ับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนกัศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ ณ ชั้น 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ จ านวน 38 คน 

5. อบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
เพื่อใช้โปรแกรม Microsoft Office ส าหรับการท างานทางด้าน
วิชาชีพโลจิสติกส์ในปัจจบุันด้วย วันที ่29-30 มีนาคม 2564 ณ 
อาคารการจัดการโลจิสตกิส์ (อาคาร 22) หัวขอ้ส าหรับการอบรม 1) 
Microsoft Excel 2016 และการประยกุต์ใช้ใน กิจกรรมการจัดการ
คลังสินค้า 2) การสร้างรายงานด้วย Pivot Table 3) Microsoft 

1. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน กิจกรรมครั้งนี้ได้
เพิ่มทักษะด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับระบบ
อัจฉริยะ เพื่อให้นกัศึกษาได้เรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติได้
จริงๆและได้น าความรู้ไปต่อยอดในอนาคตได้ 

2. โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก กิจกรรม
ครั้งนี้ได้เพิ่มทักษะด้านการออกแบบ และยังน าความรู้
มาประยกุต์ใช้ในการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการ
ปฏิบัติงานในสายงานออกแบบ โดยผู้มปีระสบการณ์
ด้านการออกแบบในภาคเอกชน ซ่ึงท าให้เห็นปัญหา
เฉพาะหนา้หลายอย่างที่เกิดขึ้นจริงในการท างาน
ออกแบบ ท าให้นักศึกษามีการปรับตวัในการท างาน
ด้านการออกแบบเพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมเข้า
สู่การเป็นวิชาชพีนักออกแบบ 

3. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมโยธา กิจกรรม
อบรมความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการท า Resume โดย
โปรแกรม Infographic ในครั้งนี้ นักศึกษาได้ทักษะใน
การสร้าง Resume ของตัวเอง จากการสังเกตการสร้าง 
Resume นักศึกษาในครั้งนี้นักศึกษาได้เข้าใจในการท า 
Resume มากขึ้น และเห็นความส าคัญของ Resume 
เพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตต่อไป รวมทั้งเป็นการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณภาพ
ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

4. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร ์กิจกรรม
ครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที ่4 โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาทกัษะการเรียนรู้
ด้านชีวิต ด้านอาชีพและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ปฏิบัติงาน ด้านทกัษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะดา้นดิจิทัลตามที่
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คอมพิวเตอร์ และทกัษะวิชาชีพโลจิสติกส์ ซึ่ง
ทางหลักสูตรอยากให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้น
ในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับงานทาง
วิชาชีพโลจิสติกส ์

6. นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า ยังขาดทกัษะการเรียนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 และทักษะด้านดิจิทัลตามที่
หลักสูตรก าหนด 

 

Excel 2016 และการประยกุต์ใช้ใน กิจกรรมการจัดซ้ือ และ 4) “การ
ท างานกับข้อมูลที่มปีริมาณมากดว้ย Microsoft Excel 2016 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยภาคเช้า
เป็นอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการโค้ดดิ่งให้กับนักศึกษา
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT ควบคุมการ
ท างานกับเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยวิทยากรถา่ยทอดความรู้ อ.จตุรงค์ ธงชัย 
และภาคบา่ยจัดการบรรยายโดย คุณจารุวรรณ วุฒิเวชนันท์ เจ้าของ
สถานประกอบการ เพื่อถา่ยทอดประสบการณ์การเป็นผู้รับเหมางาน
ในศตวรรษที่ 21 ทันต่อโลกเทคโนโลยีปจัจุบัน 

หลักสูตรก าหนดและมีคุณภาพตามกรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร 

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
และ ปีที่ 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้
ฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา Pythonและ
ฝึกฝนการประยุกต์โปรแกรมภาษา Python ในงานด้าน
อุตสาหกรรมประมวลผลภาพและมีคุณภาพตามกรอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร 

5. โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นกัศึกษา
สามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัตจิริง
ในสถานประกอบการหรือองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวขอ้งหรือมีกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ได้ และได้
เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 

6. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า กจิกรรม
ครั้งนี้ได้เพิ่มทักษะด้านการเขียนโค้ดดิ่งในด้านเขียน
โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ และประสบการณ์การ
เป็นผู้รับเหมางานอย่างไรในยุคปัจจุบันผ่านสถานการณ์
โควิด-19 โดยนกัศึกษาน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ โดยใช้เทคโนโลยี IOT 
การอบรมในครั้งนี้นักศึกษาได้ทั้งการฝึกเขียนโค้ดจริง 
และหลังจาการอบรมนักศึกษาได้น าความรู้มาต่อยอดใน
การท าวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟา้ เปน็การน าความรู้ที่
ได้รับมาต่อยอดในการเรียน 

G17 ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 โดย
คณะพยาบาล
ศาสตร์ (1 
หลักสูตร) 

พื้นที่ด าเนินการ คือ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

การจัดการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดย
พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ได้แก่ การมีความคิดวิเคราะหว์ิจารณ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการ

1. การจัดการเรียนการสอน Problem Based Learning (PBL) 
วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ หอ้งปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพช มีนักศึกษาเข้าร่วม 
39 คน 

2. รูปแบบการเรียนการสอน flipped classroom วันที่ 19 
มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัตกิารกายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มีนักศึกษาเขา้ร่วม 39 คน 

1. นักศึกษาพยาบาลมีทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 
21 น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตกิารพยาบาลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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แสวงหาความรู้ การติดต่อสื่อสารและการ
ร่วมมือ สามารถน าความรู้ไปสู่การปฏบิตัิการ
พยาบาลและตอบสนองความต้องการด้าน
สุขภาพของครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นได้ 

   วิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นรายวิชาเฉพาะ 
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ จัดเป็นรายวิชาที่มี
ความส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการศึกษาวิชา
ทางการพยาบาล นักศึกษาพยาบาลจ าเป็นต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดี จึงได้
ปรับเปลี่ยนวิธกีารเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้
เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จึงได้จัดให้
มีการส่งเสริมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ให้กับนักศึกษาพยาบาลในรายวิชากายวภิาค
ศาสตร์ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน
การสอนให้นักศึกษาได้มีกระบวนการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ การ
แสวงหาความรู้ การติดต่อสื่อสารและการ
ร่วมมือ เพื่อให้เป็นไปตามตวัชี้วัดของ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

3. รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ฐานข้อมูล online, 
application และ google form วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ 
ห้องปฏิบัติการกายวภิาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร มีนักศึกษาเขา้ร่วม 39 คน 

G18 ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 โดย 
มรภ.กพ. แม่สอด 
(6 หลักสูตร) 

    

1.โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  
จ านวน 25 คน  

วิถีชีวิตแบบดิจิทัลในปัจจบุันมีแนวโน้มการ
เป็น content creator มากขึ้น และ content 
creatorเร่ิมมีบทบาทในการช่วยผลักดันธุรกิจ
มากขึ้น และกลายเป็นอาชีพใหม่ที่ดึงดูดให้คน
รุ่นใหม่สนใจท าเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่ดี มี

1. อบรมเชิงปฏิบัติการคอนเทนต์ออนไลน์และการถา่ยทอด
ประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ ให้กับนกัศึกษา
ในโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 25 คน  วิทยากร โดยคุณ
ศรณ์ภพ พงษ์วีระพัฒน ์เจ้าของเพจชือ่ดัง “หลินปิงกินเท่ียว”ของ
จังหวัดตาก  จัดขึ้นเม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2564 โดยนักศึกษาสามารถ

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ จ านวน 
25 คน ได้รับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 กลุ่ม
ทักษะชีวิตและอาชพี และกลุ่มทักษะด้านสารสนเทศ 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ จ านวน 
25 คน ที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างคอนเทนต์
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อิสระ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ในฐานะที่เป็นบัณฑิตที่มีความเกี่ยวข้องและต้อง
น าเทคโนโลยีมาใช้และสรา้งคอนเทนท์ 
อาทิ YouTube มาสรา้งสรรค์งานคอนเทนท์ 
ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหนว่ยงานธุรกิจต่าง 
ๆ ในอนาคต และเพือ่ให้นักศึกษาสามารถใช้
เครื่องมือนี้ได้ในการแข่งขันต่อไป โปรแกรมวิชา
จึงเห็นถึงศักยภาพที่มีความส าคัญนี ้จึงได้จัดท า
โครงการนี้เพื่อเป็นการพัฒนานกัศึกษาต่อไป  

สร้างคอนเทนต์ออนไลน์และประยุกต์ใชส้ื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่
คอนเทนต์ได้  

ออนไลน์และประยกุต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่
คอนเทนต์ได้  มีความพอพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
เฉลี่ยเท่ากับ 4.17  

2.โปรแกรม
วิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ 

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ จ านวน 40 คน  

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด ได้
เล็งแห็นถึงความส าคัญดังกล่าว และพยายาม
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนกัศึกษา
ในหลักสูตรมาอยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้าน
ทักษะอาชีพ ซ่ึงปัจจุบันอาชีพในสายงานด้านโล
จิสติกส์ มีมาตรฐานทางอาชีพที่ช่วยยกระดับ
มาตรฐานการท างานด้านโลจิสติกส์ เช่น 
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่ม
อุตสาหกรรมโลจิสติกส ์และมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ มาตรฐานอาชพีด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 
ซ่ึงทางหลักสูตรได้มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะอาชีพที่ตรงกับความตอ้งการของ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งในพื้นที่และใน
ระดับประเทศ และเป็นการยกระดับนกัศึกษา
ให้มีความพร้อมต่อการท างานในอนาคตต่อไป 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการให้กบันักศึกษาในโปรแกรมวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ์จ านวน 40  คน เกี่ยวกับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“หลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการจัดการขอ้มูล
ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel” (หลกัสูตร 30 ชม.) หลักสูตรจาก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี ดร.เอกรฐั  ปัญญาเทพ  และนายก าภู  
สุจริตจันทร์ เป็นวิทยากร จัดขึ้นเม่ือวันที่ วันที่ 28 – 31 มีนาคม 
2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด โดยเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทกัษะ
ทางด้านเทคโนโลยีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
ก าหนด และได้รับเกียรติบัตรจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
จ านวน 40 คน ได้รับการพัฒนาทกัษะศตวรรษที่ 21 
กลุ่มทักษะชวีิตและอาชีพ และกลุ่มทกัษะด้าน
สารสนเทศ 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
จ านวน  คน ที่เข้ารว่มโครงการได้รับพัฒนาทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรก าหนดและได้รับเกียรติบัตรจากกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน มีและความพอพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
เฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ระดับมาก 

3.โปรแกรม
วิชาการบัญช ี

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการบัญชี จ านวน 
48 คน  

 

เพื่อประยุกต์เขา้กับทกัษะวิชาชีพ 
โปรแกรมวิชาการบญัชี เป้าหมายส าคัญของ
การศึกษาไทย คือ การพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นผู้ที่
มีความรู้ที่ดี และสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล โดยเป้าหมายดังกล่าวได้ถูกก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และทกัษะ
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีดิจิตัล เพื่อประยุกต์เข้ากับทักษะวิชาชีพ 
โปรแกรมวิชาการบญัชี โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กบันักศึกษาใน
โปรแกรมวิชาการบญัชี จ านวน 48 คน เกี่ยวกบัเกี่ยวกับการตัดต่อ
ภาพและวีดีโอ โดยมี ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์ เป็นวิทยากร จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยนักศึกษาสามารถตัดต่อภาพและวีดีโอได้  

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี จ านวน 48 คน 
ได้รับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 กลุ่มทักษะชีวิต
และอาชีพ และกลุ่มทักษะด้านสารสนเทศ 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีจ านวน 48 คน ที่
เข้าร่วมโครงการสามารถสามารถตัดต่อภาพและวีดีโอ
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วิธีการแกป้ัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ฉบับปรับปรุงแก้ไข ปี 2545 โดยก าหนดความ
มุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาไวว้่า
“การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่รว่มกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” การจัดการเรียนรู้
ทักษะในศตวรรษที่ 21 นับว่ามีความส าคัญ
อย่างยิ่ง ต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาด้านการบริหารจัดการในทุกระดับ 
เนื่องด้วยเพราะความก้าวหนา้ทางด้าน
เทคโนโลยีที่เข้ามา ส่งผลให้รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย ์มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซ่ึงก็รวมถึงวิธีการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่จ าเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21   

ได้ และมีความพอพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 

4.โปรแกรม
วิชาการจัดการ
ทั่วไป 

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการจัดการทัว่ไป 
จ านวน 35 คน  

 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นกัศึกษาเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพและสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
มีความสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบัน และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่ก าหนดของ
หลักสูตรการจัดการทั่วไป ได้แก ่เป็นนักบริหาร
จัดการที่มีความรู้ทันสมยั สามารถพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินยัและ
ความรับผิดชอบ มจีิตบริการ และมีภาวะผู้น า
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิตัล 
โปรแกรมการจัดการทัว่ไป โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
นักศึกษาในโปรแกรมวิชาการการทั่วไป จ านวน 35 คน เกี่ยวกับ
เกี่ยวกบัการท าอินโฟกราฟฟิก  โดยได้รับเกียรติจากคุณก าภ ูสุจริต
จันทร์ เป็นวิทยากร จัดขึ้นเม่ือวันที ่6 มนีาคม 2564 โดยนักศึกษา
สามารถออกแบบอินโฟกราฟฟกิได้  

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไป จ านวน 
35 คน ได้รับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 กลุ่ม
ทักษะชีวิตและอาชพี และกลุ่มทักษะด้านสารสนเทศ 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไปจ านวน 
35 คน ที่เข้าร่วมโครงการสามารถสามารถออกแบบ
อินโฟกราฟฟิกได้ และมีความพอพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 

5.โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ จ านวน 
35 คน  

 

กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายเร่งปฏริูป
การเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เช่ือมโยงกันเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศกัยภาพ
ของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การสร้างเสริม

1. พัฒนาคุณลักษณะและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนกัศึกษาในโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จ านวน 35 คน เกี่ยวกบัการตัดต่อภาพและ
วีดีโอด้วยมือถอื โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติคุณ ยศบรรเทิงและ
อาจารย์วัชระพงษ์  ปันพรม วิทยากรผู้เชี่ยวชาญดา้นการตัดต่อภาพ

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จ านวน 35 คน ได้รับการพัฒนาทกัษะศตวรรษที่ 21 
กลุ่มทักษะชวีิตและอาชีพ และกลุ่มทกัษะด้าน
สารสนเทศ 
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สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  

ดังนั้น  เพื่อสนองนโยบายการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ  ความสามารถและ
ทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษ  ที่ 21  ด้าน
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และการน า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่ชั้นเรียน  ใหผู้้เรียน
ได้พัฒนาการเรียนรู้ตลอดจนเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ทั้งระบบ  สูก่ารยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  ด้านทกัษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ  
2564 ขึ้น ในหัวข้อเร่ืองการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ดว้ยมอืถือสมาร์ทโฟ 

และวีดีโอดว้ยมอืถือ ทีมงานศูนย์ดิจิทัลภาคเหนือ จัดขึ้นในวันที่ 15 
พ.ย.63 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  โดยนกัศึกษา
สามารถตัดต่อภาพและวีดีโอดว้ยมอืถือได้  

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จ านวน 35 คน ที่เข้าร่วมโครงการสามารถสามารถตัด
ต่อภาพและวีดโีอด้วยมือถอืได้ และมีความพอพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 

6.โปรแกรมวิชา
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

นักศึกษาโปรแกรม
วิชารัฐประศาสนศาสตร์  
จ านวน 32 คน  

 

จากการที่มีพระราชกฤษฎีกาการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ.2548 ท าให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏบิัติราชการของ
ข้าราชการไทย โดยเฉพาะเรื่อง ธรรมาภิบาล ที่
น ามาใช้ในการปฏิบัติราชการ การสร้าง และ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับนักศึกษารัฐ
ประศาสนศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน
อาชีพของนักศึกษาในอนาคต ให้สามารถเป็น
ข้าราชการที่ดี ความซ่ือสัตย ์สุจริต ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม การมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ภาระความรับผิดชอบ รวมถึง
ฉันทามติ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานใน
อนาคต  

ดังนั้นโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึง
ได้จัดกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้แก่
นักศึกษาโดย วิทยากรในการท าความเขา้ใจ

1. พัฒนาทักษะศตวรรษที ่21  ในวถิีชีวติแบบดิจิทัล โปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการใหก้ับนักศึกษาใน
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 32  คน เกีย่วกับการ
ออกแบบและจัดท าอินโฟกราฟฟิกเพือ่การสื่อสารอยา่งสร้างสรค์ โดย
ได้รับเกียรติจากคุณก าภู สุจริตจันทร์เปน็วิทยากร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2564 โดยนักศึกษาสามารถออกแบบและจัดท าอินโฟ
กราฟฟกิเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ได้  

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
จ านวน 32 คน ได้รับการพัฒนาทกัษะศตวรรษที่ 21 
กลุ่มทักษะชวีิตและอาชีพ และกลุ่มทกัษะด้าน
สารสนเทศ 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
จ านวน 32 คน ที่เข้าร่วมโครงการสามารถสามารถ
ออกแบบและจัดท าอินโฟกราฟฟิกได้ และมีความพอพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 
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เร่ืองธรรมาภิบาล และมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลโดยการสร้างส่ือ
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเพื่อเผยแพร่แก่
นักศึกษา ในมหาวิทยาลยั และบุคคลทั่วไป  

G19 พัฒนาอาจารย์สู่
อาจารย์มืออาชีพ 
(ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ได้ให้
ความส าคัญของบุคลากรสายวิชาการ ทัง้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน อาจารยป์ระจ า
ตามสัญญาจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาทุก
คน เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามพีันธกจิหลัก
ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยคณาจารย์
เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันพันธกิจดงักล่าว
ไปสู่ ความส าเร็จตามเป้าหมาย เป็นผู้ทีม่ี
บทบาท  ส าคัญต่อการจัดกระบวนการเรียน
การสอน ดังนั้น บทบาทของอาจารย์ในสถาบัน 
อุดมศึกษานอกจากจะต้องเป็นผู้สอน และผู้
ถ่ายทอดความรู้แล้ว ยังต้องสามารถเปน็ผู้ชี้แนะ 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ เน้นการสอนเชิง
สร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลง 
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตลอดจน
ดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อาจารย์
ผู้สอนจึงต้องเป็นทั้งผู้ที่มีความช านาญทัง้ด้าน
การสอน การวจิัยการบริการชุมชน มีมนุษย
สัมพันธ์ และมีการประเมินผลการสอนอย่าง
เป็นระบบ ที่ส าคัญคือมีความรกัและศรทัธาใน
วิชาชีพอาจารย์ อันเป็นคุณลักษณะของอาจารย์
มืออาชีพ 

ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลยัได้ก าหนดกจิกรรมในโครงการ
เพื่อพัฒนาอาจารย์สู่มอือาชพี ดังนี้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพส าหรับผู้สอนที่จัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรทางการศึกษา 

2. กิจกรรมอบรมเกีย่วกบัการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
3. กิจกรรมอบรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสอนของอาจารย์ 
4. กิจกรรมอบรมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพส าหรับผู้สอนทีจ่ัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทาง
การศึกษา เป็นที่เรียบร้อยในไตรมาสที่ 1 และ 2 ดังนี้   

1. มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร โดยส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ได้ด าเนินการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทาง
การศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรืออาชวีศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาดา้นสมรรถนะทางวิชาชีพครู ใน
ด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและประสบการณ์การสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรืออาชีวศึกษา โดยผ่านกระบวนการวิจยั 
บริการวิชาการ และเป็นผู้ร่วมสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าปีละ 45 
ชั่วโมง ดังนี้ 

2. มหาวิทยาลัยฯ ได้ท าการส ารวจอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทาง
การศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรืออาชวีศึกษา 

3. มหาวิทยาลัยฯ จัดประชุมเพือ่ชี้แจงเหตุผลและกระบวนการการ
พัฒนาอาจารย์ผู้สอนในหลกัสูตรทางการศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์
การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรืออาชีวศึกษา ในวันพุธที ่23 
กันยายน 2563 โดยมีรองศาสตราจารยว์ิสิฐ  ธัญญะวัน เป็นประธาน
ในการประชุมชี้แจงดังกล่าว ดังนี้ 

อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพส าหรับผู้สอนที่
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทางการศึกษา จ านวน 
15 คน  โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 

1. อาจารย์เฉลิม  ทองจอน  ได้รับการพฒันา ณ 
โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี จ.ก าแพงเพชร 

2. อาจารย์ธัชนิติ  วีระศิริวัฒน ์ ได้รับการพัฒนา ณ 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเล จ.ก าแพงเพชร 

3. ผศ.ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ ์ ได้รับการพัฒนา ณ 
โรงเรียนบ้านทรงธรรม จ.ก าแพงเพชร 

4. ผศ.ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม ได้รับการพัฒนา ณ 
โรงเรียนวชิรปราการ จ.ก าแพงเพชร 

5. ผศ.รัตติกาล  ดสภัคค์ศรีกุล ได้รับการพัฒนา ณ 
โรงเรียนบ้านขโมงหัก จ.ก าแพงเพชร 

6. อาจารย์ ดร.ศรวัส  ศิริ ได้รับการพัฒนา ณ 
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จ.
ก าแพงเพชร 

7. อาจารย์มุทิตา  นาคเมือง ได้รับการพัฒนา ณ 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร จ.
ก าแพงเพชร 

8. อาจารย์ปภาตพงศ์  วันภักด ี ได้รับการพัฒนา ณ 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร จ.
ก าแพงเพชร 

9. อาจารย์ ดร.โชคธ ารงค์  จงจอหอ ได้รับการ
พัฒนา ณ โรงเรียนพรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 

10. อาจารย์มัลลกิา  ทองเอม  ได้รับการพัฒนา ณ 
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จ.ตาก 
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3.1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการส ารวจและประสานกับทางโรงเรียน
ที่อาจารย์ผู้สอนประสงค์จะด าเนินการสอนเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าจะท า
การสอน ณ โรงเรียน รายวิชา อะไร พรอ้มทั้งระบุวัน เวลา ในการ
สอนแต่ละสัปดาห ์โดยเป็นผู้ร่วมสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกวา่ปีละ 
45 ชั่วโมง 

3.2) เมื่ออาจารย์ผู้สอนติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียน
เรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าหนังสือแสดงความประสงค์ขอ
หนังสือราชการในการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมายัง
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอยีดเนื้อหาในหนังสือว่าท่านท าการสอน 
ณ โรงเรียน รายวิชา อะไร พร้อมทั้งระบุวัน เวลา ในการสอนแต่ละ
สัปดาห์ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ออกหนังสือส่งตัวอาจารย์ผู้สอนไป
ยังโรงเรียนที่ท่านระบุ 

3.3) ด าเนินการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.4) หลังจากที่อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนครบ 

45 ชั่วโมง ให้อาจารย์ผู้สอนน าส่งรายงานสรุปการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อมหาวิทยาลยัฯ 

4. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการติดต่อประสานกับทางโรงเรียนและแจ้ง
ข้อมูลมายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดส่งหนงัสือไปยังโรงเรียน  

5. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6. มหาวิทยาลัยส่งหนังสือ เร่ือง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายงาน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังอาจารย์
ผู้สอนทุกท่านที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อเป็นการรายงานผลจากการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านจัดการเรียนการสอน 
โดยมีก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 24 เมษายน 2564 เพื่อใหม้หาวิทยาลัยสรุปผลการพัฒนา
อาจารย์ดังกล่าวเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

7. จากการด าเนินการพัฒนาด้านสมรรถนะทางวิชาชพีครูของ
อาจารย์ผู้สอนที่ไม่มีวุฒิครูในปีงบประมาณ 2564 มีอาจารย์ที่เข้ารับ

11. อาจารย์นวิดี  คลังสีดา ได้รับการพฒันา ณ โรง
เรียนคณฑีพิทยาคม จ.ก าแพงเพชร 

12. อาจารย ์ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี ได้รับการพัฒนา ณ 
โรงเรียนวัชรวิทยา จ.ก าแพงเพชร 

13. อาจารย ์ดร.อัจฉรา  ใจด ีได้รับการพัฒนา ณ 
โรงเรียนวัชรวิทยา จ.ก าแพงเพชร 

14. อาจารย ์ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม ได้รับการพัฒนา ณ 
โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม จ.ก าแพงเพชร 

15. อาจารยว์ันวิสา  พวงมาลยั ได้รับการพัฒนา ณ 
โรงเรียนวัชรวิทยา จ.ก าแพงเพชร 
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การพัฒนาตามกระบวนการขา้งต้น 15 คน จากจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75  

โดยกิจกรรมอื่นๆ ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากในช่วงระยะเวลาตาม
ก าหนดการจัดกิจกรรมเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ขึ้น 

G20 พัฒนาประชากร
อาเซียนสู่คุณภาพ
ในบทบาทเวทีโลก 
(งานวิเทศสัมพันธ์
ฯ) 

1. นักเรียนในพื้นที่
บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเขต 1 เขต 
2 จ านวน 16 โรงเรียน 

2. นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร  

1. เยาวชนขาดพื้นที่ในการพัฒนาทัศนคติ
และแนวคิดความเป็นสากล รวมถึงการแสดง
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาตนเองสู่สากล 

2. ทักษะภาษาตา่งประเทศในการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ รวมถึงเทคนิคการพัฒนาทกัษะ
ทางภาษาตา่งประเทศของเยาวชนทีย่ังมีอยู่น้อย  

3. ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้าน
ทักษะภาษาตา่งประเทศ  

1. ประสานและจัดท าหนังสือเชิญโรงเรียนในพื้นที่บริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลยัจ านวน 16 โรงเรียนเปา้หมาย เพื่อขอให้คัดเลือก
เยาวชนเข้ารว่มกิจกรรม  

2. ประสานและจัดส่งหนังสือแจ้งคณะตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชรเพื่อพจิารณาคัดเลือกนกัศึกษาเข้ารว่มกิจกรรม พร้อม
รายละเอียดกิจกรรม 

3. โรงเรียน และคณะจัดส่งรายชื่อเยาวชนมายังงานวิเทศสัมพันธ์ฯ  
4. จัดกิจกรรม Smart Youth Camp เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 

2563 โดยประกอบดว้ยกิจกรรม Workshop : การน าเสนอ Smart 
Youth หวัข้อ "Smart Youth ในแบบที่เราเป็น" และกจิกรรม
น าเสนอ : "บทบาทเยาวชนจังหวัดก าแพงเพชรในเวทีอาเซียน" โดย
ตลอดการจัดกิจกรรมจะมีคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกเยาวชนที่มืทัศ
คติ แนวคิด ความกล้าแสดงออก และพร้อมจะเป็นเยาวชนที่มีความ 
Smart เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป จ านวน 30 คน  

มีเยาวชนเข้ารว่มร่วมกจิกรรมรวมทั้งสิ้น 190 คน
จากคณะและโรงเรียนต่างๆ ดังนี้  

1) คณะครุศาสตร์ จ านวน 16 คน  
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 19 คน 
3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 15 คน 
4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์จ านวน 18 คน 
5) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 13 คน 
6) มรภ.ก าแพงเพชร แม่สอด จ านวน 16 คน 
7) คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 15 คน  
8) นักศึกษาตา่งชาติ มรภ. กพ. จ านวน 26 คน  
9) โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จ านวน 5 คน 
10) โรงเรียนพิไกรวิทยา จ านวน 4 คน 
11) โรงเรียนมัธยมพัชรกิตยิาภา 2 จ านวน 5 คน 
12) โรงเรียนคลองลานวิทยา จ านวน 7 คน 
13) โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยา จ านวน 5 คน 
14) โรงเรียนบ่อแก้วิทยา จ านวน 5 คน 
15) โรงเรียนโกสัมพีวิทยา จ านวน 5 คน 
16) โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จ านวน 5 คน 
17) โรงเรียนวัชรวิทยา จ านวน 9 คน  
18) โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ ์จ านวน 5 คน  

G21 สนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงาน
วิชาการใน
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ
(สถาบันวิจยัฯ) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ยังขาดการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เนื่องด้วยค่าใช้จ่าย
ในการตีพิมพ์ที่สูง อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่
ความสามารถของนักวจิัยให้แวดวงระดบัโลกได้
เป็นที่รู้จัก 

จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ลง
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ กับนกัวิจยั ที่มีผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2564 

1. มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาขาติ 
SCOPUS จ านวน 7 บทความ 



- 241 - 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแกป้ัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

G22 พัฒนาหลกัสูตรที่
ตอบสนองการ
พัฒนาพื้นที่ 
(ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ การ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความทันสมัย
ทันเหตุการณ์และมีเน้ือหาที่ทันตอ่ความรู้กับ
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง และ
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรด้านการด าเนินการเกีย่วกับ
หลักสูตร ที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 
ปี และหลกัสูตรของมหาลัยตอ้งตรงและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ  ด้วยเหตุนี้
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึง
ได้ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนซ่ึง
เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย
ประสานงานกับคณะต่างๆ  ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรที่ได้ท าการเปิดการสอน
มาแล้ว 4 ปี หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่ต้องการ
พัฒนาหรือปรับปรุง เพื่อใหห้ลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศ 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดพันธกิจหลักเกีย่วกับในการผลิตบัณฑิต 
เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลยัมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร
ด้วยหลักคุณธรรม โดยมีคุณภาพและไดม้าตรฐานในระดับชาติและ
สากล ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมามหาวิทยาลัยได้ท าการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรเปิดท าการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยน าขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบ อาท ิความต้องการของตลาดแรงงาน ผลสะท้อนจากแหล่ง
ฝึกประสบการณ์ ผลการตรวจประเมินคุณภาพของแต่ละหลักสูตร ผล
สะท้อนจากบัณฑิตปัจจุบันและศิษย์เกา่  รวมถึงข้อเสนอแนะและ
ค าแนะน าจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระบวนการวิพากษ์
หลักสูตร เพื่อหลักสูตรของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรทุก
หลักสูตรมีคุณภาพ 

ในปีงบประมาณ 2564 มีหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพฒันาประเทศ 
จ านวน 13 หลักสูตร ประกอบดว้ย 

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) 

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

7. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) 

12. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
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13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

โดยรูปแบบในการปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ในปีงบประมาณ 
2564 คือ การควบรวมหลักสูตรและการบูรณาการ
ความรู้แบบขา้มศาสตร์ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
ทั้งในแง่ของงบประมาณและอัตราก าลัง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้และทักษะ
ต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

และนอกจากนั้นในปีงบประมาณ 2564 
มหาวิทยาลัยฯ ยังได้ท าการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2564) โดยการสร้างรายวิชาที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ออกแบบใหม่ เป็นหลักสูตรแบบบูรณาการข้าม
ศาสตร์ มีการออกแบบรายวิชาที่ปรับใหเ้หมาะกับความ
ต้องการของผู้เรียน มีการเช่ือมโยงสาระความรู้ที่เป็น
วิทยาการความก้าวหนา้และเช่ือมโยงกบัการน าไปใช้ได้
ในชีวิตจริง สร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุง่มั่น มานะ 
บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  การเป็นผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาสังคม สามารถสร้างโอกาสและเพิ่ม
มูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ และ การ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
ยึดมั่นในความถูกตอ้ง รู้คุณค่าและรักษค์วามเป็นไทย 
ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและ
เสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

ผลจากการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ตามนโยบายการควบรวมหลักสูตรและการบูรณาการ
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ความรู้แบบขา้มศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรได้ด าเนินการนั้น พบวา่ สงผลกระทบเชิง
บวกใหก้ับมหาวิทยาลัยในหลายๆ ด้าน ยกตัวอย่างเช่น  

- นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสตูรมีองค์
ความรู้มากกว่า 1 ศาสตร์ และเกิดการแลกเปลี่ยนและ
การเรียนรู้ร่วมกันทั้งระหว่างอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา 

- เป็นการลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สามารถน าศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
เหลือไปเปิดหรือพัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตอ่ไปในอนาคตได้ 

- การควบรวมหลกัสูตร ท าให้เกิดวิชาแกนกลาง
ร่วมกัน นักศึกษาในหลกัสูตรสามารถเรียนร่วมกันได้
โดยใช้จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่ลดลง ส่งผลต่อการลด
การใช้ทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลยัได้เป็นอย่าง
มาก 

G23 บริหารจัดการและ
พัฒนาผู้เรียนตาม
เกณฑ์ AUN-QA 
ของหลักสูตรน า
ร่อง (งานประกัน
คุณภาพฯ) 

ด าเนินการใน
หลักสูตร AUN-QA 
(เก่า) 8 หลกัสูตร ได้แก ่

1. หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา 

2. หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 

3. หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

4. หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา

ด้วย เมื่อป ี2563 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย
สนับสนุนให้หลักสูตรได้น าเกณฑ์คุณภาพ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) มา
ใช้ในประกันคุณภาพภายใน จึงท าให้ในปีนั้นมี
หลักสูตร AUN-QA ทั้งหมด 8 หลักสูตร ได้แก่ 
ค.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค.บ. สาขาการ
ประถมศึกษา  ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
ศศ.บ. สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
ศศ.บ. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  บธ.บ. 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (กพ.)  บธ.บ.
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (แม่สอด) และ 
วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดังนั้น จึง
สืบเนื่องมาถึงปีงบประมาณ 2564 ที่
มหาวิทยาลัยจะใหก้ารสนับสนุนให้หลักสูตร 
AUN-QA สามารถพัฒนาคุณภาพระบบบริหาร

1. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  ด าเนินงานดังนี้ 
1.1) กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกนัคุณภาพตามเกณฑ์ 

AUN-QA ณ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดย
มีตัวแทนหลักสูตร AUN-QA (เก่า) เข้ารว่ม ได้แก่  หลักสูตร วท.บ.
สาธารณสุขศาสตร์  บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์  และ ศศ.บ.การ
พัฒนาสังคม ไปพร้อมกับทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าทีข่องงานมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.2) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA เมือ่วันที่ 4 มีนาคม 2564 โดยมี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลกัสูตร AUN-QA (ทั้งหมด) 
ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วม เพื่อหารือเกีย่วกับการ
ก าหนด “ปรัชญาการจัดการศึกษา” ของมหาวิทยาลัย  และการ
ก าหนดสูตรการค านวณค่าภาระงานเทียบเท่าเต็มเวลาของอาจารย ์
(FTE) และค่า FTE ของนักศึกษา เพื่อให้หลักสูตร AUN-QA น าไปใช้
ส าหรับน าเสนอข้อมูลเพือ่รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 

1. มหาวิทยาลัยมปีรัชญาการจัดการศึกษาที่ชัดเจน 
คือ “จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นส าคัญ โดย
เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ
ปฏิบัติจริงและให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการทักษะวิศวกรสังคม เพื่อใหผู้้เรียนเป็นผู้มี
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตอาสา มีความรู้
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่น าไปพัฒนา
ท้องถิ่น” ตลอดจนการถ่ายทอดให้ทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยน าไปด าเนินการ รวมถึงมีวธิีการต านวณ
ค่า FTE ที่ชัดเจน 

2. หลักสูตรโลจิกติกส์, สาธารณสุขศาสตร์ และการ
พัฒนาสังคม สามารถน าแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
AUN-QA ของมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ ไปใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงหลักสูตรฉบับใหม ่มคอ.2 - 5 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแกป้ัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

การท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

5. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

6. หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม 

7. หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์  (มรภ.กพ.) 

8. หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์  (มรภ.กพ. แม่
สอด) 

จัดการหลักสูตร และสามารถพัฒนาผู้เรียนตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ได้ จึงได้จัดตั้ง
โครงการบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียนตาม
เกณฑ์ AUN-QA ขึ้น ซ่ึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักคือส านักประกันคุณภาพการศึกษา และ
โครงการดังกล่าวได้มีการจัดสรรงบประมาณลง
สู่หลักสูตร AUN-QA (เก่า) จ านวน 8 หลักสูตร 
ๆ ละ 20,000 บาท เพือ่ให้หลักสูตรได้น าไป
ด าเนินการตามวัตถปุระสงค์ของโครงการต่อไป 

2. หลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
2.1) กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์ 

AUN-QA เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยมีอาจารย์ในหลักสูตร
ร่วมกันวิเคราะหจ์ุดแข็งและจุดที่ตอ้งพัฒนาปรับปรุงของหลักสูตร 
(พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพ ปีที่ผ่านมา) 

2.2) กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 16-
17 พฤศจิกายน 2563 โดยน านักศึกษา จ านวน 20 คน ไปอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องต่างๆ ได้แก่ 1) การศึกษาประวัติชุมชน” 2) โครงสร้าง
ชุมชน  3) การเขียนแผนที่เดินดิน: การศึกษาทางมานุษยวิทยาและ
การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) การเขียนแผนผังครอบครัว
เครือญาต ิ5) การเขียนปฏิทินชุมชน 6) การศึกษาระบบสุขภาพชุมชน 
และ 7) การศึกษาประวัติบุคคลส าคัญ  ณ หมู่บ้านปรึกมะกรูด หมู่ที ่
2 ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

3. นักศึกษาทั้ง 20 คน ของหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม ได้รับการพัฒนาทกัษะความรู้ตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตร และ
พบว่านกัศึกษาที่เขา้ร่วมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลีย่ 4.84) นอกจากนี้ ยังได้ท าการ
วัดทักษะผู้เรียนโดยให้นักศึกษาท าการประเมินตนเอง 
พบว่า ก่อนเขา้ร่วมผู้เรียนมีทักษะการบริการวิชาการแก่
ชุมชนที่ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.23) และหลงัเข้าร่วม 
ผู้เรียนมีทักษะการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.85) 
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ตารางที่ 10 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆ นอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2564 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

H1 พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
 
 

การพัฒนากจิกรรมให้นักศึกษามีคุณภาพ 
ประสบการณ์ มีจิตสาธารณะ มีทักษะการ
ด ารงชีวิต สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเอง และประกอบอาชพี รวมถึงการ
ฝึกฝนให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยผ่าน
กระบวนการท างาน ของคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนกัศึกษา และสโมสรนกัศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ฯที่เน้นการท างานแบบมีสว่นร่วม  
ด้วยความตระหนักในความส าคัญดังกล่าว และ
ให้การท างานมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงจัดโครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ขึ้น
เพื่อพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และกรอบมาตรฐาน 
KPRUQF 

 

1. ส่งเสริมวันส าคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สุชิน  รอดก าเหนิด คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธ ีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทกุชั้นปี ร่วมพธิีท าบุญตกั
บาตร ข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้  โดยนิมนต์พระสงฆ์ 
จ านวน 9 รูป จากวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง นครชุม 
ณ ลานพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

2. พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ในระหว่าง
วันที่ 27 มีนาคม 2564 ถึงวันที ่28 มีนาคม 2564 สถานที่
ด าเนินงาน ณ ห้องประชุมพุทธชาด อาคารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
ได้จัดกิจกรรมซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ที่เสริมสร้างพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน เป็นทีพ่ึ่งพิงของท้องถิ่นโดยมีบทบาท
ส าคัญในการยกระดบัการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยราชภฎัสู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยก
คุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิน่ และพื้นที่ให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนาทอ้งถิ่นด้วยพันธกจิสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกบั
สังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา โดยมีการด าเนินงานที่
เน้นให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน โดยการบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงาน คณะ สนับสนุนการพัฒนา

1. นักศึกษาที่เรียนภายในคณะมีความรู้ มีทักษะ มี
คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และรู้จกัคิดวิเคราะห์การ
แก้ปัญหาในระหวา่งเรียน และก่อนจบการศึกษา โดยเป็น
ภารกิจหลักของคณะที่จ าเป็นตอ้งพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพต่อไป 

2. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับการพัฒนาให้เกิด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 

3. นักศึกษาได้รับบริการด้านวิชาการ การใช้ชีวิต และ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน ์

4. ศิษย์เก่าได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในสาย
อาชีพ 

5. นักศึกษาชั้นปีที ่4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐาน KPRUQF  
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

นักศึกษาให้มีทกัษะการเป็น “วิศวกรสังคม” และส่งเสริม
ให้วิศวกรสังคมได้ปฏิบัติงานจริงในพื้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ต่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

3. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

3.1) กิจกรรมพัฒนาและยกย่องนักศึกษาให้เป็นคนดี 
มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา  

3.2) กิจกรรมส่งเสริมแนวคิดของนักศึกษาในการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

3.3) กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้กบันักศึกษา 

4. อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่การท างานในศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

5. ปลูกจิตส านึกดา้นจิตสาธารณะหรือจติอาสา คือการ
ปลูกฝังจิตใจให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษารู้จกั
เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและรว่มมือในการท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์เพื่อสว่นรวมหรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชน ท้องถิ่น สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน ในฐานะเป็น
หน่วยงานทีจ่ัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการจัดกจิกรรมพัฒนา
นักศึกษาของคณะ และเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาอยา่งครบถ้วน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ 
7. พัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF 
8. กิจกรรมให้ข้อมูลขา่วสารที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพ

แก่ศิษย์เกา่ 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

H2 พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต โดยคณะ
วิทยาการจัดการ 

    

 นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการเงินและการ
ธนาคาร  

เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการ
ธนาคาร มีความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎี แตย่ัง
ขาดการน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริง 

1. อบรม 2 หวัข้อ ได้แก่ 1) ความรู้เรื่องตลาดเงินและ
ตลาดทุนโดยวิทยากรจากบริษัทหลักทรพัย์ เพื่อให้นักศึกษา
เห็นภาพชัดเจนในตลาดการเงิน 2) การวิเคราะห์หุ้นทาง
เทคนิคโดยปรึกษาการลงทุนอาวุโส บรษิัทหลักทรัพย ์ฟิล
ลิป (ประเทศไทย) และให้ทดลองวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซ่ึง
เป็นการฝึกปฏบิัติในตลาดจรืง ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นกัศึกษาโปรแกรมวิชาการเงิน
และการธนาคาร 23 คน 

1. นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการมีความพงึพอใจ ระดับดี 
มีค่าเฉลี่ย 3.46 

2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้
โปรแกรม streaming pro ในการวิเคราะห์หุ้นได้ ร้อยละ 
72.55 

3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการอบรม 
และสามารถใช้โปรแกรม streaming pro ในการวิเคราะห์
หุ้นได ้

 ศูนย์วัฒนธรรมไทด า 
บ้านวังน้ า อ.คลองขลุง จ.
ก าแพงเพชร 

เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

2. วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน ในวันที่ 6-7 มีนาคม 
2564 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทด า บ้านวังน้ า อ.คลองขลุง จ.
ก าแพงเพชร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา 40 คน 

1. นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ จ านวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

2. แบบบันทึกประสบการณ์และความรู้ ร้อยละ 100 
3. ระดับความพึงพอใจของโครงการ เทา่กับ 4.41  
4. นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้และตระหนกัถึง

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น 
 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะได้ร่วม
ท าบุญตักบาตรและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิป์ระจ า
คณะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาววิทยาการ
จัดการ 

3. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ กจิกรรมท าบุญใส่
บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และท าบุญคณะวิทยาการจัดการ
ด าเนินการกิจกรรมท าบุญใส่บาตรขา้วสารอาหารแห้ง และ
ท าบุญคณะ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 

1. บุคลากรและนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ จ านวน 80 
คน 

2. กิจกรรมด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 
1 กิจกรรม 

3. ระดับความพึงพอใจของโครงการ เท่ากับ 4.47 
4. นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและ

ศิลปวัฒนธรรมไทยมากขึ้น 
H3 พัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิต โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 280 
คน 

นอกจากความรู้ความสามารถทางวิชาการแล้ว  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ได้มีการ
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยา่ง
เหมาะสมและครบถ้วน เพื่อให้นกัศึกษาได้รับการ
พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ

1. รักแรกผูกจิตนกัศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
วันที่ 7-9 สิงหาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  

2. ส่งเสริมความรู้เชิงสร้างสรรค์ ในวันที่ 6 มีนาคม 
2564 ณ ห้องบรรยาย (48158) อาคารเรียนและปฏบิัติการ
ทางวิทยาศาสตร์      

1. รักแรกผูกจิตนกัศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1) จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรม รอ้ยละ 100  
2) ระดับความพึงพอใจในการเข้ารว่มกจิกรรม 

ระดับมากที่สุด (4.65) 3)  
3) ระดับความรู้ความเขา้ใจกิจกรรม ระดับมากที่สุด 

(4.58)   
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ที่พึงประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทกัษะทางปัญญา และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัต
ลักษณ์รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนแนวคิดของนักศึกษาให้มีทัศนคติที่ดี
ต่อกันอีกทั้งปลูกผังให้นักศึกษาของคณะรัก
สถาบันการศึกษา ให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความสมบูรณ์
ในทุกๆ ด้าน  

1. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และอัตลกัษณ์ของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีทักษะทางปัญญา มีวินัย
และมีจิตสาธารณะ 

3.เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะด้านด้าน
วิชาการวิชาชพีนักศึกษา 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เชิง
สร้างสรรค์ 

5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

3. ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 
2564 ณ ห้องบรรยาย (48158) อาคารเรียนและปฏบิัติการ
ทางวิทยาศาสตร์      

4. พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการวิชาชีพนักศึกษา ในวันที่ 
18 - 20 มิถุนายน 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams   

2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้เชิงสร้างสรรค์  
1) จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรม รอ้ยละ 95  
2) ระดับความพึงพอใจในการเข้ารว่มกจิกรรม 

ระดับมากที่สุด (4.68)  
3) ระดับความรู้ความเขา้ใจกิจกรรม ระดับมากที่สุด 

(4.55)  
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 

1) จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรม รอ้ยละ 95  
2) ระดับความพึงพอใจในการเข้ารว่มกจิกรรม 

ระดับมากที่สุด (4.68)  
3) ระดับความรู้ความเขา้ใจกิจกรรม ระดับมากที่สุด 

(4.55) 
4. พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการวิชาชีพนักศึกษา  

1) จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรม รอ้ยละ 98  
2) ระดับความพึงพอใจในการเข้ารว่มกจิกรรม 

ระดับมากที่สุด (4.60)  
3) ระดับความรู้ความเขา้ใจกิจกรรม ระดับมากที่สุด 

(4.52) 

H4 พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต โดยคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรมทุก
ชั้นปี 

เนื่องจากการเขา้มาเป็นนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้วนั้น การเปลีย่นแปลง
และพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาตั้งแต่วันแรก
ที่เข้ามาเรียนจนถึงวันทีจ่บการศึกษาและพร้อมที่
จะออกไปท างานในโลกภายนอกรัว้มหาวิทยาลยั
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กบันักศึกษาให้
มีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของตลาด 
สังคม และยุคปัจจุบันเสมอ จึงต้องจัดโครงการที่

1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที ่1 กรกฎาคม 2563 
มีผู้เข้าร่วม 115 คน วัตถปุระสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ท า
ความรู้จักกบัผู้บริหาร บุคลากร และโปรแกรมวิชาต่าง ๆ 
อีกทั้งยังสร้างคุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้เกิด
ความส านึกและความตระหนักในการเป็นนักศึกษาที่ดี 

2. พัฒนาทักษะทางวิชาชพีเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่
ตลาดแรงงาน เร่ือง  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานและการ
สมัครงาน จัดขึ้นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วม 

1. นักศึกษามีทักษะ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) ทั้ง 5 ดา้น ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม การมีจิตอาสา ความเป็นผู้น า
ในการท ากิจกรรม  การมีมนุษยสัมพันธก์ับผู้อื่นและการ
เตรียมความพร้อมในการท างาน โดยมีรายละเอยีดในแต่
ละกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่นักศึกษาได้รับการ
อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และผลประเมินความพึง
พอใจ ร้อยละ 83.40 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

มีกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพที่มุ่งหวงัของการ
เป็นนักศึกษาเทคโนโลยีใหก้ับนักศึกษา 

94 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในอาชีพและการสมัครงาน 

3. เทคโนจิตอาสา  
จัดขึ้นวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม 44 คน 

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่งานช่างส าหรับชุมชนท้องถิ่น 

4. ปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานจัดขึ้น
ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 

มีผู้เข้าร่วม 79 คน เพื่อเตรียมความพรอ้มให้กับนักศึกษา
ก่อนจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต มีการ
เชิญหน่วยงานจัดหางานจังหวัก าแพงเพชรมาบรรยายและ
การการอบรมเร่ืองการวางแผนการเงินส าหรับการวาง
อนาคตของนักศึกษาหลังเรียนจบ 

5. เครือข่ายผู้น านักศึกษา โครงการเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพดา้นกิจการนักศึกษา
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 12 
รูปแบบ Online และ Onsite จัดขึ้นในวันที่ 19 และ 25 
กุมภาพันธ์ 2564  วัตถุประสงค์เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้
ความเข้าใจระบบการวางแผนการด าเนินงานเพื่อ
ประเมินผลงาน PDCA ของการจัดกจิกรรม 

2. กิจกรรมพัฒนาทกัษะทางวิชาชีพเพือ่เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทกัษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครเข้าท างาน การสอบ
สัมภาษณ์ การเขียน Resume ผลประเมินความพึงพอใจ 
ร้อยละ 87.47  

3. กิจกรรมเทคโนจิตอาสา นักศึกษาไดฝ้ึกในการเป็นผู้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านงานช่างสู่ชุมชน รวมไปถึงการ
ลงพื้นที่ไปท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนใ์ห้กับทางชุมชน มี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 90.67 

4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน นักศึกษาได้รับความรู้ในด้านการท าบญัชี
และการวางแผนทางการเงิน การออมเงินส าหรับอนาคต
เมื่อจบการศึกษาและออกไปท างานและความเข้าใจในการ
ใช้ระบบหางานผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานจัดหางาน
จังหวัดก าแพงเพชร ระดับผลการประเมินความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90.20  

5. กิจกรรมเครือข่ายผู้น านักศึกษา นักศึกษาได้มีโอกาส
ส่งผลงานเข้าร่วมและได้รับรางวัลชมเชยในการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม และการน าเสนอโครงงานนวัตรกรรมของ
นักศึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 81.53 

H5 พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต โดย มรภ.กพ. 
แม่สอด 

    

โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  1. นักศึกษาขาดประสบการณ์และความรู้
เกี่ยวกบักฎระเบียบการจัดซ้ือจัดจา้งและขาด
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงานของการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีความเส่ียง
ในการไปฝึกประสบการณ์และการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

2. นักศึกษาขาดประสบการณ์และความรู้
เกี่ยวกบัการบรหิารท้องถิ่นและการบริการ

1. อบรม “ประโยชน์ทับซ้อนในองค์การ” จัดในวันที่ 30 
สิงหาคม 2564 บูรณาการในรายวิชาธรรมาภิบาลในการ
จัดการภาครัฐ โดยเชิญวิทยากร คุณเกศกนก ไทยแท้ นัก
พัสดุช านาญการ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ให้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ป ี3 จ านวน 29 คน 

2. อบรม “ปฏิรูปธรรมาภบิาลท้องถิ่น” ก็จะเกิด 
“นวัตกรรมการบริการสาธารณะ” ที่ตอบโจทย์ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามมา? ในวันที ่31 สิงหาคม 2564 บูรณาการ

1. นักศึกษาได้ความรู้เกีย่วกบัผลประโยชน์ทับซ้อนใน
องค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการท างาน ทราบประสบการณ์
จริงจากการท างานของท่านวิยากรเพื่อที่จะได้ปรับใช้ และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้างถูกตามระเบยีบ
ราชการและไม่เกิดปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อนในองค์กร  

2. นักศึกษาได้ความรู้เกีย่วกบัการปฏิรูปธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นว่ามีการด าเนินงานอยา่งไร รวมทั้งได้ทราบ
นวัตกรรมการบริการสาธารณะที่ตอบโจทย์ประชาชน
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
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ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

สาธารณะที่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น 
รวมทั้งการน าหลักธรรมมาภบิาลมาปรับใช้ในการ
บริหารท้องถิ่น ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเส่ียงในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

3. นักศึกษาขาดองค์ความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกบัวธิีปฏบิัติราชการทางปกครอง และขาด
ความรู้เกี่ยวกับหลกักฎหมายวา่ด้วยความละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงมีความเส่ียงในการไปฝึก
ประสบการณ์และการประกอบอาชีพในอนาคต 

4. นักศึกษายังขาดการน าหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

5. นักศึกษายังขาดความรู้เกีย่วกับการจดัการ
องค์การและนวัตกรรมในการบริหารงานแบบ
ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซ่ึงมีความ
เส่ียงในการไปฝึกประสบการณ์และการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

6. นักศึกษายังขาดความรู้เกีย่วกับการบริหาร
การเมืองท้องถิ่น และการจัดการเกี่ยวกบัภาวะ
โรคระบาดของท้องถิ่น ซ่ึงมีความเส่ียงในการไป
ฝึกประสบการณ์และการประกอบอาชีพใน
อนาคต 

7. นักศึกษายังขาดความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกบักฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน 
รวมทั้งวินัยของทางราชการ ซึ่งมีความเสี่ยงใน
การไปฝึกประสบการณ์และการประกอบอาชีพใน
อนาคต 

8. นักศึกษายังขาดความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวการเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญ รวมถงึ
กฎหมายสิทธิมนษุยชน ซ่ึงมีความเส่ียงในการไป

รายวิชาการประเมินผลโครงการภาครัฐ โดยเชิญวิทยากร 
อาจารย์ ดร.นพพล อัคฮาด อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลยั สุโขทัยธรรมาธิราช ให้แก่
นักศึกษาชั้นปีที ่4 จ านวน 30 คน 

3. อบรม “วธิีปฏบิัติราชการปกครองและหลักกฎหมาย
ว่าด้วยความละเมิดของเจ้าหน้าที่” ในวนัที่ 31 สิงหาคม 
2564 บูรณาการในรายวิชากฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยเชิญวิทยากร คุณจุฑาทิพย ์ลิ้มพงษ์
ประเสริฐ ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ให้แก่นกัศึกษาชั้นปีที ่3 จ านวน 26 คน 

4. อบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนกัรัฐประศาสน
ศาสตร์ “การครองตน ครองคน ครองงาน” ในวันที่ 1 
กันยายน 2564 โดยเชิญวิทยากร พระปลัด วรวัฒน์ วรว
ฑฺฒโน ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโตนด บางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ให้แก่นกัศึกษาชั้นปีที ่1-4       

5. อบรม “การจัดการนวัตกรรม” ในวนัที่ 2 กันยายน 
2564 บูรณาการในรายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐ โดยเชิญวิทยากร อาจารย์ ดร.ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร 
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัย
นวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ใหแ้ก่นักศึกษาชั้นปีที่ 
3 จ านวน 26 คน        

6. อบรม “ประสบการณ์การบริหารเทศบาลภายใต้
การเมืองท้องถิ่นและการจัดการภาวะโรคระบาด” ในวันที่ 
2 กันยายน 2564 โดยบูรณาการในรายวิชา  การ
ประเมินผลโครงการภาครัฐ โดยเชิญวิทยากร คุณยุทธเดช 
ขนาดก าจายนายกเทศมนตรีต าบลทากาศเหนือ อ าเภอแม่
ทา จังหวัดล าพูน ใหแ้ก่นกัศึกษาชั้นปีที ่4 จ านวน 30 คน       

7. อบรม “กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน และ
การรักษาวินัย” ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ในรายวิชา ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 จ านวน 30 คน        

ท้องถิ่น ว่าจะต้องท าอย่างไร ด าเนินการอย่างไรเพื่อที่จะ
ตอบโจทยป์ระชาชนได้ รวมทั้งการใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารท้องถิ่นอย่างไรเพื่อให้ได้ผลอย่างแท้จริง 

3. นักศึกษาได้ทราบวธิีปฏิบัติราชการปกครองว่ามี
แนวทางในการปฏิบัติอย่างไร และกฎหมายวา่ด้วยการ
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงนักศึกษาได้ทราบแนวทางการ
ปฏิบัติรวมทั้งการละเมิดของเจ้าหน้าทีจ่ะต้องรับผิด
อย่างไร และได้ทราบจากประสบการณ์จริงของวิทยากรที่
ได้น ามาเล่าเป็นประสบการณ์เพื่อที่นกัศึกษาจะได้น าไป
ปรับใช้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกีย่วกบัการท าผิดวิธีปฏิบัติ
ราชการปกครองหรือกระท าผิดทางละเมิดเจ้าหน้าใน
อนาคต 

4. นักศึกษาได้หลักแนวคิดโดยการน าหลักธรรมมาใช้ใน
การวิเคราะหแ์ละไตร่ตรองในการด าเนินชีวิตและท างาน 
ยึดหลักคุณธรรมและจรยิธรรมมาเป็นพืน้ฐานในการ
ท างานในอนาคต 

5. นักศึกษาได้ความรู้เกีย่วกบัการท างานโดยใช้
นวัตกรรมการบริหารแบบใหม ่และเพื่อให้ทราบการ
จัดการในองค์การและทันต่อการเปลี่ยนแปลงและน าการ
บริหารแบบใหม่มาปรับใช้ในอนาคตได้ 

6. นักศึกษาได้ความรู้เกีย่วกบัประสบการณ์บริหาร
เทศบาล และได้ทราบแนวทางการบริหารจัดการภายใน
ท้องถิ่น รวมทั้งได้ทราบการบริหารการจัดการภาวะโรค
ระบาดของท้องถิ่นวา่มีแนวทางในการบริหารจัดการรอย่าง
ไร เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้ใน
ท้องถิ่นของตนเองได้ในอนาคต 

7. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน โดยทราบเกี่ยวกบักฎเกณฑ์ต่างๆ 
รวมทั้งการใช้อ านาจของข้าราชการพลเรือน และการ
รักษาวินยัทางราชการ และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ใน
การท างานในอนาคตได ้
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ฝึกประสบการณ์และการประกอบอาชีพใน
อนาคต 

9. นักศึกษาชั้นปีที ่1 ยังขาดความรู้ทางด้าน
พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์และความเขา้ในการ
เรียนและการปรับตวัในร้ัวมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางมหาวทิยาลัย 
อีกทั้งยังขาดความรู้เกีย่วกับการใช้ระบบ 
โปรแกรม MS-TEAM ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่ใช้ใน
การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซ่ึงอาจท า
ให้นักศึกษาไม่สามารถปรับตัวในการเป็น
นักศึกษาและไม่สามารถเตรียมพร้อมกบัการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ 

8. อบรม “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ในวันที่ 4 
กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น โดยบูรณาการใน
รายวิชา พลเมืองในสังคมพลวัต โดยเชิญวิทยากร คุณจุฑา
ทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ ที่ปรึกษากฎหมาย/ ทนายความ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค 
กศ.บป. โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์และโปรแกรมบัญช ี
จ านวน 45 คน 

9. เตรียมความพร้อมส าหรับนกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 
(6458201) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลันราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสสิ้น 25 คน และได้มีจัดกิจกรรม
อบรมโปรแกรม MS-TEAM เพือ่ให้นักศึกษาได้ทราบ
เกี่ยวกบัการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และได้เชิญ
ศิษย์เก่า นางสาวนฤเนตร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องแคบ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้รุ่นน้องได้ฟัง 
ทั้งทางด้านการปรับตัว การท ากิจกรรม การเรียนการสอน 
เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถน าไปปรับใช้ในร้ัว
มหาวิทยาลัย 

8. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรฐัธรรมนูญที่ให้
สิทธิ เสรีภาพ หน้าที ่กับประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมทั้งได้ทราบเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนและพลเมืองที่มีสิทธหิน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป 
และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการฝึก
ประสบการณ์หรือการท างานในอนาคต 

9. นักศึกษาได้ทราบแนวทางการปฏิบัตตินในการที่เข้า
มาเรียนในร้ัวของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ทราบวิธกีาร
เรียนนการสอนในระบบออนไลน์ เพื่อให้ทราบระบบการใช้
งานหรือการเข้าห้องเรียนในช่วงที่มีการเรียนการสอน
ออนไลน์  

โปรแกรมวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ์ 

นักศึกษาหลกัสูตรการ
จัดการโลจิสติกส ์

1. นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ์ทางด้านวิชาการและวชิาชีพ ใน
การปฏิบัติงานจริงจากประสบการณ์จรงิในการ
ท างานด้านโลจิสติกส ์

2. นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในการน า 
การวางแผนและควบคุมการผลิต เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส ์

3. นักศึกษาขาดทักษะการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวขอ้งกับอาชพีด้านโลจิสติกส์ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  

4. นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของโปรแกรมวิชาการ

1. ศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกสใ์ห้กับนักศึกษา 
เพื่อหาประสบการณ์จริงจากหน่วยงานภายนอก โดยจัด
กิจกรรมระหว่างวันที่ 21-24 ธ.ค. 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้
ป่าในกรุง ปตท. กรุงเทพฯ และ ศูนย์กระจายสินค้า 7-11 
ภาคตะวันออก ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อ
ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที ่3 
เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงและเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคตต่อไป 

2. สร้างนักโลจิสติกส์สู่ความเป็นมืออาชพี เร่ือง การ
วางแผนและควบคุมการผลิต โดยจัดกจิกรรมรูปแบบอบรม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์มีระยะเวลาการจดักิจกรรมในวันที่ 3 
– 4 กันยายน 2564 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ
และทักษะวิชาชพีทางด้านโลจิสตกิส์เพิ่มมากขึ้น และ

1. นักศึกษามีความรู้ ประสบการณ์ในการศึกษาดูงานใน
ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏบิัติให้กับนกัศึกษา และน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต ทั้งในด้านการการฝึกประสบการณ์ 
และประกอบอาชพีทางด้านโลจิสตกิส์  

2. นักศึกษามีความรู้ และ ทักษะ เร่ือง การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต เพื่อน าไปใช้ประโยชนส์ามารถน าไปสร้าง
ใช้ในการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณืวิชาชพี
ต่อไป  

3. นักศึกษามีความรู้ และ ทักษะอาชพีทางด้านโลจิ
สติกส์สาขาพนกังานขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน 
ระดับ 1  และได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน  
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จัดการโลจิสติกส ์ทางด้านการ คิด วิเคราะห์ 
น าเสนอผลงาน ที่นักศึกษาพึงมี และเปน็การ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีย่ั่งยืนให้กับบัณฑิต 

น าไปใช้ในการการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพต่อไป 

3. พัฒนาทักษะตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การ
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือสาขาพนักงานขนส่งสินค้าผ่านแดน
และข้ามแดน ระดับ 1  ให้แก่อาจารย ์นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ จ านวน 50 คน ในหลกัสูตรการฝึกยกระดับ
ฝีมือ ในวันที่ 21-22 และ 28-29 สิงหาคม 2564 โดย
จัดการอบรมในรูปแบบอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

4. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ท าให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใชก้ับการเรียนการสอนและการ
ประกอบอาชีพต่อไป โดยจะจัดกจิกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“การฝึกประสบการณ์วิชาชพีโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์” ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ให้กบันักศึกษา ชั้นปีที่ 
3-4 จ านวน 76 คน ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด 

4. นักศึกษามีความรู้ และ ทักษะ เร่ือง คิด วิเคราะห์ 
น าเสนอผลงาน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์สามารถน าไปสร้าง
ใช้ในการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณืวิชาชพี
ต่อไป 

โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

นักศึกษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 
3 -4  

 

1. นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
และเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีย่ั่งยืนให้กับ
บัณฑิต 

2. นักศึกษาขาดความรู้และเขา้ใจด้าน
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้นมากยิ่งขึ้น 

3. นักศึกษาขาดการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมส าหรับนักศึกษา 

4. นักศึกษาขาดความรู้และสรา้งสรรค์ชิ้นงาน
ในรูปแบบ Infographic สู่ชุมชนและสังคม 

1. ดูงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก ระหว่าง
วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ บริษัท True 
Digital Park กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาดูงานทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย แหล่งรวมธุรกิจทางด้าน 
Startup เพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทางในการประกอบอาชพี
ในอนาคตต่อไป ซ่ึงมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เขา้
ร่วมกิจกรรมจ านวน 16 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
มาก (4.52) 

2. อบรมด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ พัฒนา
ความรู้และความเขา้ใจด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
จากผู้มีประสบการณ์ จัดกิจกรรมในวันที่ 22 สิงหาคม 
2564 วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตาเสนา 
และอาจารยว์ิชานนท ์ผ่องจิตต์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Microsoft Teams ซ่ึงมีนักศึกษาชั้นปีที ่2 และ

1. นักศึกษาน าความรู้จากการดูงานไปใช้ในการเขียน 
storyboard และการสร้างงาน 2 มิต ิในรายวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจในเรื่องกระบวนการวจิัย พรอ้มกับ
นักศึกษาน าความรู้จากการศึกษาดูงานไปปรับการท า
โครงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประกอบการ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

2. นักศึกษาได้มีความรู้และเขา้ใจด้านทกัษะทาง
คณิตศาสตร์สามารถน าความรู้ที่ได้รับเข้าสอบ กพ. และน า
ความรู้ไปใช้ในสถิติการวิจยัได้ และการเขียน Resume 
เป็นภาษาอังกฤษในภาคเอกชนหรือบรษิัทต่างชาติได้ 

3. นักศึกษาได้รับส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมสามารถน าหลักความคิดของวิทยากรมา
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม 
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ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 16 คน มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (4.43) 

3. อบรมการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
และศิลปวัฒนธรรมส าหรับนกัศึกษาดว้ยการอบรมให้
ความรู้ เร่ือง “แนวทางการด าเนินชีวิตวถิีใหม่ (New 
Normal) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและศลิปวัฒนธรรม
ส าหรับนักศึกษาเป็นอยา่งไร”  โดยวิทยากร พระมหาสุธี
ลักษณ์ สุทฺธิเมธ ีวัดโนนราศรี พร้อมคณะ และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารยว์ชิระ พิมพ์ทอง อาจารยป์ระจ าโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชรมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ผ่านออนไลน์ (MS-Teams) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564  
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งเพิ่มคุณค่าและคุณภาพ
ให้กับนักศึกษาให้เป็นนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ในการ
ประกอบอาชีพสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏบิัติ
จริงตลอดจนน าปรับใช้การเรียนการสอนและการด ารงชีวิต 
ซ่ึงมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เขา้ร่วมกิจกรรม
จ านวน 16 คน ผลปรากฎวา่มีนักศึกษาและคณาจารย์เขา้
ร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับศีล และผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (4.53) 

4. อบรมสร้างสรรค์ชิ้นงานในรูปแบบ Infographic สู่
ชุมชนและสังคม ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มรภ.
ก าแพงเพชร แม่สอด เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อและการ
เผยแพร่สื่อที่ถูกต้อง รวมไปถึงวิธีการสกัดข้อมูลที่สนใจมา
จัดท าเป็นสื่อ Infographic ที่มีความนิยมแพร่หลายใน
ปัจจุบัน ซ่ึงมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 20 คน มีความพอพึงพอใจในระดับดี (4.29) 

4. นักศึกษาเข้าใจเทคนิค รูปแบบ และวิธีการสร้าง
ชิ้นงานแบบ Infographic เพื่อการเผยแพร่สู่ชุมชนและ
สังคมอย่างถูกต้อง 
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โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ชั้นปีที่ 1-4 

1. นักศึกษาขาดประสบการณ์ด้านเครือค่าย
คอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยไม่มีอุปกรณ์ ตัวอย่างและ
สามารถยังน าความรู้ไปใช้ในการฝึกประการณ์
วิชาชีพ 

2. นักศึกษายังขาดทักษะความรู้การใช้
อุปกรณ์เคลื่อนที่มาท าสื่อมัลติมีเดียและแอนิ
เมชั่น 

3. นักศึกษายังขาดทักษะความรู้ในการ
เตรียมพร้อมในการน าเสนอข้อมูลของตนเองเพื่อ
ใช้ในการประกอบการสมัครงาน 

4. นักศึกษายังขาดทักษะความรู้การน า
เทคโนโลยีมาใช้ทางด้านการตลาด และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 

 

1. อบรมด้านเครือค่ายคอมพิวเตอรภ์ายในองค์กร  โดยที่
ให้นักศึกษาได้รับความรูภ้ายนอกชั้นเรียนจากผู้มี
ประสบการณ์โดยตรง นักศึกษาชั้นปีที ่3 จ านวน 9 คน 
ได้รับการพัฒนาความรู้ ในการควบคุม ขั้นตอนการใช้ งาน
และการแก้ปัญหากาดูแลระบบเครือค่ายภายในของ มรภ.
ก าแพงเพชร แม่สอด โดย เจ้าหน้าที่ที่มปีระสบการณ์
โดยตรงและเช่ียวชาญ บูรณาการความรู้กับรายวิชาความ
มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ วันที่ 28 มีนาคม 2564 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อภาพและวีดีโอดว้ยมือ
ถือ นักศึกษาชั้นปีที ่1, 2, 3 จ านวน 34 ในวันที่ 14-15 
พฤศจิกายน 2563 โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน
ศูนย์ดิจิทัลภาคเหนือ อีกทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้บูรณาการ
ความรู้กับรายวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
นักศึกษาชั้นปีที ่2 ได้บูรณาการความรู้กบัรายวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน  

3. ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม การฝึกทักษะการ
เขียน ในหัวข้อ How I do resume  และการประยุกต์ใช้ 
web application ในการช่วยออกแบบ resume นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1,2,3 จ านวน 34 เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 29 
มีนาคม 2564 โดย วิทยากร ภายนอก กิจกรรมนี้ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ได้บูรณาการความรู้กับรายวิชา ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้บูรณาการความรู้กับรายวิชา 
ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพวิเตอร์ และรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานและการน าเสนอ 

4. แนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
นักศึกษาได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยี การสร้างสรรค์
นวัตกรรมดิจิทัลและการตลาดในยุคดิจทิัล ให้ทันกับ
ปัจจุบัน โดยวิทยากรภายนอก จ านวนทีน่ักศึกษาเข้าอบรม  
25 คน วันที่ 20 มีนาคม 2564 

 

1. นักศึกษามีความเข้าใจด้านเครือค่าย เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ ในการฝึกประการณ์วิชาชีพและการดูแล
รักษาการใช้อุปกรณ์อยา่งถูกต้อง สามารถน าไปสร้างใช้
อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตวันักศึกษา เช่น การเดิน
เครือค่ายภายในอาคาร เป็นต้น 

2. นักศึกษามีความรู้ และ ทักษะ การสร้างสรรค์งาน
ด้วยอุปกรณ์มือถือ เพือ่น าไปใช้ประโยชน์สามารถน าไป
สร้างใช้ในการเรียนและใช้อาชีพเสริมเพือ่สร้างรายได้ เช่น 
วีดีโอน าเสนอ เป็นต้น 

3. นักศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้ การประยุกต์ใช้ 
web application ในการช่วยออกแบบ resume เพิ่มเติม
โดยการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้วิชาภาษาอังกฤษ และ
สามารถกน าไปใช้ในการสมัครงานหรือการน าเสนอตนเอง
ในรูปแบบภาษาอังกฤษ 

4. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ ได้ความรู้ ได้แนวคิด
ในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น ท าให้นักศึกษา
เกิดความคิดธุรกิจ start up สามารถน าไปใช้เป็นอาชีพ
เสริมได้ 
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โปรแกรมวิชาการ
บัญชี  

 

นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการบัญช ี
ชั้นปีที่ 1-4  
 
 
 
 
 

1. นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
การวิเคราะห์รายการส าหรับการปรับปรุง ปิด
บัญชี และอกีทั้งยังขาดทักษะการปรับปรุงและ
ปิดงบการเงิน ท าให้นักศึกษาไม่สามารถน า
ความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และน าไปต่อประยกุต์ใช้ในงานด้านบัญชี
ต่อไป 

2. นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจด้านภาษี
ออนไลน์ เนื่องจากภาษีมกีารปรับเปลี่ยน
มาตราการใหม่ๆในด้านการจัดเก็บ และน าส่ง
ภาษี ท าให้ต้องมีการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษี
อย่างต่อเนื่อง 

3. นักศึกษายังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจน 
เกี่ยวกบัการปรับตวัในบทบาทของนักบญัชีในทุก 
new normal ที่เกิดจากสถานการณ์โควิดที่
เกิดขึ้น ซ่ึงท าให้ทุกอาชพีต้องมีการปรับตัว 

4. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ 
ที่นอกเหนือจากการบัญชีน้อย ควรได้รับการ
พัฒนาในด้านอื่นๆ  เช่น ภาษาอังกฤษ การตลาด 
เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความรู้รอบด้าน ทันต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  

 
 
 
 
 
 
 

1. อบรมการปิดงบการเงินอย่างมืออาชพี จัดกจิกรรม
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2564 ให้กับนกัศึกษาชั้นปีที ่2 ชั้นปี
ที ่3 และชั้นปีที ่4 จ านวน 64 คน บูรณาการกบัรายวิชา
การภาษีอากร 2 และวิชาการสัมมนาทางวิชาการบัญชี โดย
มี คุณณปภัช ดลภัคนันทน ์(ครูอัง) เจ้าของส านักงานบัญชี/
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และเป็นเจา้ของเพจใต้โต๊ะบัญชี มา
ให้ความรู้ในเร่ืองของการปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้
มีเนือ้หาในการตรวจสอบงบทดลองแต่ละรายการ การ
จัดท ารายละเอยีดประกอบงบการเงินเพื่อส่งให้ผู้สอบบัญชี 
การโอนปิดภาษ ีรวมไปถึงการจัดท ากรอกแบบ ภงด.50  

2. อบรมการรู้ทันเรื่องกฎหมายภาษีใหม่อย่างมืออาชีพ 
จัดกิจกรรมวันที ่17 สิงหาคม 2564 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
และชั้นปี 4 จ านวน 61 คน รายวิชาภาษีอากร 2 และ
วิชาการสัมมนาทางการบัญชี รายละเอยีดการจัดโครงการ 
โดยท่านวิทยาการท่าน ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม กรรมการ
บริษัทและที่ปรึกษาทางด้านบัญชภีาษีสว่นบุคคล ทั้งนี้มี
เนื้อหาการอบรมในเร่ืองกฎหมายภาษีทีม่ีการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ภาษีในชีวิตประจ าวัน ภาษีธุรกจิออนไลน์ และระบบ 
ELECTRONICS ตา่งๆที่เกี่ยวกับภาษี  

3. อบรม “แนวทางการเป็นนักบัญชีในยุค New 
normal” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปี
ที ่1 และชั้นปีที ่2 จ านวน 33 คน วิทยากรโดยผศ. สุธีรา  
วิไลกุล หลักสูตรการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั   พิบูลสงคราม ผู้เชี่ยวชาญดา้นการ
ท าบัญช ีและเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีภาษอีากร มาให้ความรู้
ในเรื่อง  บทบาทของนักบญัชีที่เปลี่ยนไปยุค New normal 
เส้นทางการประกอบอาชีพของนักบัญชียุคใหม่ และแนว
ทางการเตรียมตัวส าหรับการเป็นผู้สอบบัญชีภาษอีากร ผล
การจัดกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(4.43) 

1. นักศึกษามีความรู้ด้านบัญชีในเรื่องการปิดงบการเงิน
ร้อยละ 91 และในการจากการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้
นักศึกษาได้น าความรู้ และประสบการณ์ในการอบรมในไป
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับนกัศึกษา และน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต ทั้งในด้านการการฝึกประสบการณ์ 
และประกอบอาชพีทางงานด้านการเป็นผู้ท า และผู้สอบ
บัญชีต่อไป 

2. นักศึกษามีความรู้ด้านบัญชีในเรื่องกฎหมายภาษีใหม่ 
ร้อยละ 92 และในการจัดการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้
นักศึกษาได้น าความรู้ทางด้านภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ และน าประสบการณ์ในการอบรมไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานทางด้านภาษีให้กับธุรกิจออนไลน์ที่ก าลัง
เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน และสามารถน าไปประยุกต์
ในการบริหารจัดการภาษี และประกอบอาชีพทางงานด้าน
การเป็นผู้ประกอบการของตนเอง หรือเป็นที่ปรึกษาใหก้ับ
ผู้ประกอบการได้ต่อไป  

3. นักศึกษาได้ความรู้และความเข้าใจเกีย่วกบับทบาท
ของนักบัญชีในยุค New normal เส้นทางการประกอบ
อาชีพของนักบัญชียุคใหม่ที่หลากหลาย และแนวทางการ
เตรียมตัวส าหรับการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และ
สามารถน าไปปรับใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพและ
การสอบเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

4. นักศึกษาได้ความรู้และความเข้าใจเกีย่วกบัหลักการ
ตลาด และการตลาดออนไลน์ โดยนักศึกษาที่ไม่เคยเปิด
ร้านค้ามาก่อนสามารถน าสินค้าเขา้สู่ช่องทางการขายได้ 3 
รูปแบบ คือการขายผ่านแอฟพลิเคชั่น shopee, 
Facebook และ Instagram และมีนกัศึกษาจ านวนหนึ่งที่
เคยเปิดร้านค้าในแบบออนไลน์มาแลว้ ที่ต้องการพัฒนา
ร้านค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นกัศึกษาสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์เพื่อเพิ่มจ านวนผู้ชมสินค้าได ้
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4. อบรม “Marketing Online : Get a Business 
Online” เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2564 ให้กับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 และปีที ่4 จ านวน 44 คน วิทยากรโดย อาจารย์ 
ดร.ปิยธิดา เปีย่มงาม และอาจารย ์ดร.ชลธิชา อยู่พว่ง 
หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตลาดออนไลน์ มาให้ความรู้ในเร่ือง ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกบัการตลาด การพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น และช่องทางการขายสินค้าออนไลน ์และการท า
การตลาดให้เหมาะสมกับช่องทางการขายสินค้าออนไลน์
ชนิดต่างๆ ผลการจัดกจิกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด (4.51) 

5. อบรม “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการใช้สื่อ
มัลติมีเดียในชีวิตประจ าวัน” เมื่อวันที ่26 สิงหาคม 2564 
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที ่2 จ านวน 33 คน 
วิทยากรโดย อาจารยธ์ีริทธิ ์กันยารอง และ อาจารย์มุทิตา 
นาคเมือง อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ผู้มีประสบการณ์การใช้
ชีวิต ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านหลักสูตรการอบรม
หลากหลายในต่างประเทศ มาให้ความรูใ้นเรื่อง การใช้สื่อ
มัลติมีเดียในชีวิตประจ าวัน เช่น หนัง เพลง และอื่นๆ เพือ่
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นและสนุกสนาน ผลการ
จัดกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก (4.17) 

5. นักศึกษาได้ความรู้และความเข้าใจ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แหล่งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่นักศึกษา
สนใจ โดยนักศึกษาสามารถน าไปประยกุต์ใช้เกี่ยวกับ
เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษจากการใช้สื่อมัลติมีเดียใน
ชีวิตประจ าวันจากแหล่งต่างๆ เช่นการดหูนังหรือฟังเพลง
ผ่าน Youtube, BBC learning English, Ted talk, 
Netflix English room กบัพี่ลูกกอล์ฟ และเพจการสอน
ภาษาอังกฤษต่างๆ ใน Facebook เช่น ครูดิว และครู
คะน้า รวมทั้งได้เทคนิคจากการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ท า
ให้สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษให้เร็วมากขึ้น และได้รับ
การแนะน าช่องทางการไปศึกษาต่อ แหล่งทุนต่างๆ 
ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการไปศึกษายังตา่งประเทศ 

โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

1. นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการจัดการทัว่ไป ชั้น
ปีที่ 2-4  

2. นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ชั้นปีที ่
1  

นักศึกษาขาดทักษะวางแผนการเงินและการ
ลงทุนนักศึกษาขาดทักษะการด าเนินการทางด้าน
การตลาดออนไลน ์

เนื่องจากข้อจ ากัดภายใต้สถานการณ์ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลให้มีการปรับรูปแบบการ
จัดโครงการ โปรแกรมวิชาฯ จึงจัดโครงการโดย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกจิกรรมดังกล่าว โดยการเชิญวิทยากร
ภายนอกบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1. อบรมหลักสูตรการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ส าหรับ
นักลงทุนหน้าใหม่ ในวันที ่4 กันยายน 2564 ผ่านระบบ

1. การอบรมหลักสูตรการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ส าหรับนักลงทุนหน้าใหม ่เกิดผลลัพธก์บัผู้เรียน คือ ผู้เรียน
สามารถน าความรู้จากการเข้ารว่มอบรมไปใช้ในการ
วางแผนและบริหารการเงินเพื่อรองรับการลงทุนและ
แนวทางในการหารายได้จากการท าธุรกจิใน 4 แบบ ได้แก่ 
การเป็นลูกจ้าง การเป็นเจ้าของธุรกิจ การท าธุรกจิส่วนตัว 
และการเป็นนักลงทุน 
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ออนไลน์ทางโปรแกรม Microsoft Team ส าหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไป ชั้นปีที่ 2-4 จ านวน 40 คน 
และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการธรุกิจระหวา่ง
ประเทศ ชั้นปีที่ 1 จ านวน 14 คน  

2. อบรมหลักสูตรการปลกุพลังความเปน็นักธุรกิจและ
การตลาดออนไลน์ที่สร้างก าไรในยุคโควดิ 6 กันยายน 
2564 ผ่านระบบออนไลน์ทางโปรแกรม Microsoft Team 
ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 2-4 
จ านวน 40 คน และนกัศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ชั้นปีที ่1 จ านวน 14 คน 

2. การอบรมหลักสูตรการปลุกพลังความเป็นนักธุรกิจ
และการตลาดออนไลน์ที่สร้างก าไรในยุคโควิด เกิดผลลัพธ์
กับผู้เรียน คือ ผู้เรียนสามารถน าความรูจ้ากการเข้าร่วม
อบรมไปใช้ในการริเร่ิมในการประกอบธรุกิจทั้งระหว่าง
เรียนและหลังส าเร็จการศึกษาโดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้มี
กิจกรรมการค้นหาธุรกจิที่เหมาะสมกับธรรมชาติของ
ผู้เรียนแต่ละคน รวมถึงช่องทางในการท าการตลาด
ออนไลน์ในช่องทางต่างๆ ซ่ึงผู้เรียนสามารถน าผลการ
อบรมไปใช้ได้ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.2 

H6 การส่งเสริมคุณภาพ
และจรรยาบรรณใน
การท าวิทยานพินธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา 
(บัณฑิตวิทยาลัย) 

1. นักศึกษาระดับ ป.โท     
- สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา จ านวน 30 คน 
- สาขาวิชายุทธศาสตร์

การบริหารและการพัฒนา 
จ านวน 5 คน 
2. นักศึกษาระดับ ป.เอก 

- สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา จ านวน 7 คน 

- สาขาวิชายุทธศาสตร์
การบริหารและการ
พัฒนา จ านวน 6 คน 
3. นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 48 คน 

1. เพื่อให้นักศึกษามีทกัษะในการท า
วิทยานพินธ์และบทความเพือ่การตีพิมพ์เผยแพร่
อย่างมีคุณภาพ 

2. เพื่อให้นักศึกษามจีรรยาบรรณในการท า
วิทยานพินธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

3. เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโท  ระดับ
ปริญญาเอกมีความรู้ความเข้าใจและมีทกัษะการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิทยานพินธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ  (I-THESIS) 

1. อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก จ านวน 
1 ครั้ง นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความ
วิจัย /จัดกจิกรรมวันที่ 30-1 มกราคม  2564  และ วันที ่6 
กุมภาพันธ์ 2564 

2. อบรมใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นควา้อิสระ  (I-THESIS) ใหก้ับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทวันที ่/ระดับปริญญาเอก/มีก าหนดจัดกิจกรรม
ใน ในวันที่ 1- 8 และ 14-15  กุมภาพันธ์ 2564  

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวจิัยเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ในวันที่ 
10 สิงหาคม 2564 

1. นักศึกษามีความรู้และทักษะในการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ 

2. บทความวจิัยและผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

3. นักศึกษาระดับปริญญาโท/ระดับปริญญาเอก มี
ความรู้และทักษะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปฯ 

4. นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้รับ
ความรู้และทักษะการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

5. บทความวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ (Proceeding) หรือวารสารวชิาการในฐาน TCI 

H7 การพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการระดับ
หลักสูตร (บัณฑิต
วิทยาลยั) 

1. สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบรหิาร
และการพัฒนา 

2. สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

เป็นกลไกให้หลักสูตรฯ ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามควม
ต้องการที่จะพัฒนา เพื่อให้ได้มคุณภาพมาตรฐาน
หลักสูตร 

 

1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ดังนี้ 

1) กิจกรรมสัมมนาวิชาการ “การศึกษาวิถีใหม่ในยุค 
Disruption” จัดขึ้นเม่ือวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ ห้อง
ประชุมคุรุร่มสัก 1  อาคารคณะครุศาสตร์ มีวัตถุประสงค์

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษาได้รับความรู ้ทักษะ และประสบการณ์ ต่าง ๆ 
ทางการบริหารการศึกษาใหม่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง 
Disruption 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
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วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตา่ง 
ๆ ทางการบริหารการศึกษาใหม่ในยุคทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 
Disruption 

2) อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา” จัดขึ้นวันที่ 16-17 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมบัณฑิตวิทยาลยั ชั้น 7 อาคารเรียนรวม 12 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร มีวัตถปุระสงค์เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้และทกัษะในการใช้สถิติขั้นสูงในการ
วิจัย และเป็นการเตรียมพร้อมในการท าวิทยานพินธ์ใหก้ับ
นักศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 

3) สัมมนาวิชาการ “ผู้บรหิารสถานศึกษามืออาชพีใน
ศตวรรษที่ 21 และวพิากษ์โครงร่างวิจัย สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา” จัดขึ้นวันที่ 16-19 กมุภาพันธ์ 2564  ณ 
ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวม (อาคาร 12)  มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับ
นกัศึกษา และเป็นการเตรียมพร้อมก่อนสอบโครงร่าง 

4) ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดชลบุรี 
เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563  

5) การติดตามความก้าวหน้าในการท าวทิยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา โดย
อ้างอิงจากปฏิทินระดับบัณฑิตศึกษา ในการก าหนดวันให้
นักศึกษามารายงานความกา้วหนา้ของการท าวิจยั ว่ามี
ปัญหา หรืออุปสรรค อะไรบ้าง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถท างานวิจยัต่อไปได้  

 2. กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบรหิารและการพัฒนา (ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก) ดังนี ้

2. นักศึกษาได้รับความรู้และทกัษะในการใช้สถิติขั้นสูง
ในการวิจยั และเป็นการเตรียมพร้อมในการท าวิทยานพินธ์
ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 

3. นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์มีความพร้อม
ก่อนสอบโครงร่าง 

4. นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์การบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

1) สัมมนานักศึกษาปริญญาโท เมื่อวันที ่12 
พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลยั ชั้น 7 
อาคารเรียนรวม 12 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ต่าง ๆ ทางการบริหารจัดการโครงการ การ
จัดสัมมนา 

2) อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเขยีน
โครงร่างวิทยานิพนธ ์เมื่อวันที ่10 -11 มีนาคม 2564  มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมทางการการท าวิจยั
ก่อนสอบโครงร่าง 

3) การติดตามความก้าวหน้าในการท าวทิยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

H8 พัฒนาศูนย์สาธิตและ
การเรียนรู้ทางการ
พยาบาล Smart LRC 
(คณะพยาบาล
ศาสตร์) 

จ านวนนกัศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาด้วย
ระบบศูนย์สาธิตและการ
เรียนรู้ทางการพยาบาล 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม้ี
คุณลักษณะ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) ทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21    

จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการปฏบิัติทางวิชาชีพ
ผ่านระบบศูนย์ศูนย์สาธิตและการเรียนรูท้างการพยาบาล 

H9 คัดเลือกนักศึกษาและ
เตรียมความพร้อม
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต (คณะ
พยาบาลศาสตร์) 

 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการ  ได้
ข้อมูล สมัครเรียน ผ่าน
การคัดเลือก รายงานตัว 
ปฐมนิเทศ และเตรียม
ความพร้อมเข้าสูว่ิชาชีพ 

กลุ่มเป้าหมายบางส่วน ยังเข้าไม่ถึง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธห์ลักสูตร 1. กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจมีความรู้เกี่ยวกับหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

2. มีผู้สนใจมาสมัครเรียน 
3. มีผู้สนใจผ่านการคัดเลือก 
4. นักศึกษาเข้ารายงานตัว 
5. นักศึกษามีความพร้อมเข้าสูว่ิชาชีพพยาบาล 

H10 พัฒนาทักษะดิจิทัล
ส าหรับนักศึกษา 
(ส านักวิทยบริการฯ) 

นักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นหน่วย งานที่มี
ภาระกจิในการอบรมถ่ายทอดด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้กับนกัศึกษา  ให้มี
ความรู้และทักษะมีความพร้อมในการกา้วสู่สังคม
ระดับสากล  มีความจ าเป็นต้องจัดอบรมความรู้
ด้านเทคโนโลยีที่เป็นสากล และเปิดโอกาสให้
สอบใบประกาศระดับสากล รวมทั้งพัฒนา

1. อบรมเตรียมความพร้อมใหแ้ก่นักศึกษาในการเข้ารับ
การทดสอบวัดความรู้มาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ให้กบั
นักศึกษาภาคปกต ิจ านวน 10 ครั้ง โดยรับสมัครครั้งละ 80 
คน ก าหนดการอบรมดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1/2563  
- วันที ่12 กันยายน 2563   
- วันที ่26 กันยายน 2563   
- วันที ่8 ตุลาคม 2563  

1. จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
ในการเข้ารับการทดสอบวัดความรู้มาตรฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 10 ครั้ง มีนักศึกษาเข้ารับการอบรม
ทั้งสิ้น 105 คน ท าให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้ารับ
การทดสอบวัดความรู้มาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ 

2. จัดกิจกรรมการสอบเพื่อประเมินสมรรถนะความ 
สามารถด้านการใช้ดิจิทัล ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล 
IC3 Digital Literacy Citification จ านวน 299 license 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

นักศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน
ในอนาคต 

- วันที ่22 ตุลาคม 2563  
ภาคเรียนที่ 2/2563 

- วันที ่26 ธันวาคม 2563  
- วันที ่30 มกราคม 2564  
- วันที ่6 กุมภาพันธ์ 2564  
- วันที ่20 กุมภาพันธ์ 2564  
- วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2564 
- วันที ่27 กุมภาพันธ์ 2564  

2. จัดกิจกรรมการสอบเพื่อประเมินสมรรถนะความ 
สามารถด้านการใช้ดิจิทัล ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล 
IC3 Digital Literacy Citification  จ านวน 299 license 

แยกเป็นนักศกึษาจ านวน 281 คน และบุคลากรจ านวน 
18 คน ท าให้ทราบสมรรถนะความ สามารถด้านการใช้
ดิจิทัลเพื่อการน าไปสู่การวางแผนพัฒนาต่อไป 

 
 

H11 สอบวัดมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์ 
(ส านักวิทยบริการฯ) 

นักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร 

ศูนย์คอมพิวเตอร์  ส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่รบัผิดชอบ
ในการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์  เพื่อพัฒนานกัศึกษาให้มีความ
พร้อมก่อนอออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 

1. จัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 39 ครั้ง โดย
เปิดรับสมัครสอบ ครั้งละ 200 คน  

2. สนับสนุนให้นักศึกษาน าผลการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถดา้นการใช้ดิจิทัล ดว้ยเครือ่งมือคอมพิวเตอร์
สากล IC3 Digital Literacy Citification มาเทียบการสอบ
วัดมาตรฐานความรู้ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยได้  

(เนื่องจากมีสภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 
จึงส่งผลให้จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ศูนย์คอมพวิเตอร์จึงด าเนินการขอความ
อนุเคราะห์มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศเร่ือง การสอบวัด
มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ กรณีพิเศษ 
ส าหรับนักศึกษาที่จ าเป็นต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคเรียน 2/2564 เพื่อแกป้ัญหาดังกลา่ว) 

 
 
 
 

1. จัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ จ านวน 21 ครั้ง  มีนกัศึกษาสมัครสอบ
ทั้งหมด 2,222 คน ผู้เข้าสอบทั้งหมด 1,535 คน ขาดสอบ
ทั้งหมด 687 คน โดยผลของการสอบมนีักศึกษาสอบผา่น
ทั้งหมด 933 คน นักศึกษาสอบไม่ผ่านทั้งหมด 602 คน  

2. มีนักศึกษาน าผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ
ด้านการใช้ดิจิทัล ดว้ยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล IC3 
Digital Literacy Citification มาเทียบการสอบวัด
มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลยั จ านวน 27 ราย เนื่องจากนักศึกษา
บางส่วน สอบผา่นเกณฑ์ตามที่หมาวิทยาลัยก าหนดแล้ว 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

H12 ทุนเพชรราชภัฏ (กอง
พัฒนานักศึกษา) 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่าและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

1. เนื่องจากจ านวนนักเรียนที่มีความประสงค์
จะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชรมีจ านวนที่ลดลงทุกๆปี มหาวิทยาลัย
จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างทางเลือกและโอกาสให้
นักเรียน ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาให้เข้ามา
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียนเรียน 

2. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนกัศึกษาที่
สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและเป็นแรงจูงใจ
ให้กับนักศึกษาในการฝึกทกัษะทางด้านกีฬาและ
ยกระดับความสามารถทางด้านกีฬาให้สงูขึ้น 
กระตุ้นให้นักศึกษาหมั่นฝึกซ้อมกีฬาและทุ่มเทใน
การแข่งขันอย่างเต็มความสามารถของตนเพื่อชิง
เหรียญรางวัลในการแข่งขันมาใช้ในการสมัคร
ขอรับทุนในปีการศึกษาต่อไป 

1. จัดตั้งทุนค่าเทอมส าหรับนักเรียนและศึกษาที่มี
ความสามารถทางด้านกีฬาในประเภทและรายการต่างๆ
เพื่อให้สมัครเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชรโดยไม่เสียค่าใช้จา่ยในการลงทะเบียนเรียน 
โดยมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

2. จัดตั้งทุนค่าเทอมส าหรับศึกษาที่มีความได้รับเหรียญ
รางวัลในการแข่งขันกีฬาระดับภาคและระดับประเทศ มีทั้ง
ประเภทและรายการตา่งๆ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาหมั่น
ฝึกซ้อมกีฬาและทุ่มเทในการแข่งขันอยา่งเต็มความสามารถ
ของตนและชิงเหรียญรางวัลในการแข่งขันมาใช้ในการสมัคร
ขอรับทุน โดยมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่ 15 
พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 

1. มีนักเรียนที่มีความสารถทางด้านกีฬาสนใจเข้ามา
สมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร
เพื่อที่จะขอขอสมัครรับทุนความสามารถทางด้านกีฬาท า
ให้มีนักศึกษามีจ านวนเพิ่มขึ้นโดยการสมัครและใด้ผ่านการ
ได้รับทุนการศึกษา จ านวน 12 คน จ านวนเงินทุน 92,450 
บาท 

2. เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทาง
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จึงมีมติ
เล่ือนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทยครั้งที่ 
48 (ปี พ.ศ.2563) ออกไปไม่มีก าหนดและได้มีเฉพาะ
นักกีฬาฟุตซอลหญิง ที่ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศใน
ระดับประเทศ ในการแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัยแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 47 (2563) และได้ยื่นสมัครขอรับทุน
เพชรราชภัฏ 2 จ านวน 9 คน เป็นเงิน 62,550 บาท รวม
เป็นเงินทุนทั้งสิ้น  155,000  บาท                                      

H13 อบรม
ภาษาตา่งประเทศ
ส าหรับนักศึกษา 
(ศูนย์ภาษา) 

นักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร 

เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียนและภาษาที่ใข้ในการสื่อสาร
ทางราชการในภูมภิาคอาเซียนคือภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยจึงต้องเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาทางด้านภาษาต่างประเทศไม่วา่จะเป็น
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนหรือภาษาอื่นๆ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
การเรียนและการท างานหลังจากส าเร็จการศึกษา 
ท าให้ต้องมีการจัดการเตรียมความพรอ้มให้แก่
นักศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาต่อไปในอนาคต 
และสามารถต่อยอดความรู้น าไปใช้ในการเรียน
หรือการท างานได้ 

 
 

1. อบรมภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษามีก าหนดจัด
อบรมในวันที่ 8 กันยายน 2564 จัดอบรมรูปแบบออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมในชั้นเรียน
ได้ โดยเชิญวิทยากรจากหนว่ยงานภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถและเป็นที่ได้รับความสนใจมาให้ความรู้แก่
นักศึกษา อีกทั้ง นกัศึกษาสามารถน าจ านวนชั่วโมงอบรมใน
ครั้งนี้ไปรวมกันกับชั่วโมงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ 

1. นักศึกษาเข้ารว่มเป็นจ านวนมากเนื่องจากวิทยากรมี
ความรู้ความสามารถและเป็นที่สนใจของนักศึกษา 

2. นักศึกษาสมัครเข้าร่วมอบรมแล้ว จ านวน 1,360 คน 
(ข้อมูล ณ วันที ่30 สิงหาคม 2564) 



- 262 - 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

H14 จัดสอบวัดมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถ
ด้าน
ภาษาตา่งประเทศ
ส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากร (ศูนย์ภาษา) 

นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร  

    ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
สื่อสารและการติดต่อกับประชาคมโลก ซ่ึงจ าต้อง
หมั่นฝึกฝนพัฒนาอย่างสม่ าเสมอและตอ่เนื่อง 
ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรได้มีความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จึงต้องมีการวัดและ
ประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองในก้าวทัน
ประชาคมโลก 

1. จัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 ให้แก่นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 ในภาคเรียน
ที ่2/2563 เมื่อวันที่ 5-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารศูนย์
ภาษาและคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมสอบรวมทั้งสิ้น 1,887 คน ดังนี้ 

2. จัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 ในภาคเรียน
ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3-25 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์
ภาษาและคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมสอบรวมทั้งสิ้น 541 คน ดังนี้  

3. จัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร เพื่อใช้ในการประกอบ
คะแนนการประเมินผลปฏบิัติการ โดยก าหนดสอบวันที ่
24-25 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

1. นักศึกษาสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 มีผลสอบดังต่อไปนี้ 

1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1 ลงทะเบียนสอบ 715 คน สอบผ่าน 647 
คน สอบไม่ผ่าน 48 คน และขาดสอบ 20 คน 

2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 2 ลงทะเบียนสอบ 285 คน สอบผ่าน 192 
คน สอบไม่ผ่าน 90 คน และขาดสอบ 3 คน 

3) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3 ลงทะเบียนสอบ 637 คน สอบผ่าน 292 
คน สอบไม่ผ่าน 311 คน และขาดสอบ 34 คน 

4) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 4 ลงทะเบียนสอบ 250 คน สอบผ่าน 73 
คน สอบไม่ผ่าน 163 คน และขาดสอบ 14 คน 

2. นักศึกษาสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 มีผลสอบดังต่อไปนี้ 

1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1 ลงทะเบียนสอบ 105 คน สอบผ่าน 96 
คน สอบไม่ผ่าน 2 คนและขาดสอบ 7 คน 

2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 2 ลงทะเบียนสอบ 99 คน สอบผ่าน 44 คน
สอบไม่ผ่าน 53 คน และขาดสอบ 2 คน 

3) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3 ลงทะเบียนสอบ 160 คน สอบผ่าน 50 
คน สอบไม่ผ่าน 102 คน และขาดสอบ 8 คน 

4) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 4 ลงทะเบียนสอบ 177 คน สอบผ่านจ านวน 
28 คน สอบไม่ผ่าน 132 คน และขาดสอบ 17 คน 

3. การสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร มีบุคลากรสนใจเข้าร่วมสอบ
ทั้งหมด 115 คน 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

H15 จัดสอบ TOEIC 
ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร (ศูนย์
ภาษา) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้มี
การส่งเสริมในด้านภาษาต่างประเทศใหแ้ก่
นักศึกษา และเพื่อให้นกัศึกษาได้หมั่นฝกึฝนและ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ จึงจ าต้องสอบวัด
มาตรฐานความรู้ตามมาตรฐานระดับสากล 
เพื่อให้เกิดความกระตอืรือร้นในการพัฒนาตนเอง 
ให้ก้าวทันประชาคมโลก 

1. จัดสอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษา ครั้ง ที่ 1 โดยจัด
กิจกรรมเม่ือวันที ่13 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมรัต
นอาภา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร โดยมีนักศึกษา
เข้าร่วมสอบ ทั้งหมด 355 คน และ วันที่ 29 มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุมรัตนมณี มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
(แม่สอด) โดยมีนกัศึกษาเข้าร่วมสอบ 50 คน 

1. นักศึกษาที่มีระดับระความสามารถดา้นการใช้
ภาษาอังกฤษตามเดณฑ์มาตรฐาน CEFR (B1) ขึ้นไป 
จ านวน 34 คน จากจ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด 
405 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 รายละเอยีดดังนี้ 

ระดับ 
ช่วง

คะแนน 
จ านวน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

C2 785-990 1 

8.40 
C1 605-780 4 
B2 405-600 21 

B1 ป.ตรี 380-400 8 
B1 255-375 148 36.54 
A2 110-250 223 55.06 
A1 0-110 - - 

รวม 405  
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ตารางที่ 11 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆ นอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณสนับสนนุจากแหล่งอื่น ประจ าปี 2564 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

I1 GSB Innovation Club ผู้ประกอบการและ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยไปสู่
ชุมชน/ผู้ประกอบการเพื่อการน าไปใช้ในเชิง
พาณิชย์เป็นบทบาทที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในท้องถิ่นใหส้ามารถ
แข่งขันในตลาดยุคปัจจุบันได้ด้วยองค์ความรู้ จึง
ต้องประสานงานกับชุมชนหรือผู้ประกอบการ
อย่างใกล้ชิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนว
ทางการประกอบธุรกจิ 

1.เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ 
2.สร้างความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา 
3.พัฒนาและให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการ/นักศึกษา

ที่ต้องการสร้างธุรกิจ 
 

1. ผู้ประกอบการระดับ pre-incubator จ านวน 3 ราย 
2. ผู้ประกอบการระดับ startup company จ านวน 2 

ราย 
3. ผู้ประกอบการระดับ spin-off จ านวน 1 ราย 
4. มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเป็น

ผู้ประกอบการ 16 กจิกรรม 
5. นักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรม รวมทั้งหมด 184 คน 
6. อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งหมด 80 คน 
7. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งหมด 19 คน 

I2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“YOUNG 
ENTREPRENEUR 
SUPPORT IDEA 
CHALLENGE CAMP” 

นักศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร 

สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการท ากจิกรรม
ร่วมกันอยา่งสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
กระตุ้นแนวคิดในรูปแบบใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี 
ซ่ึงก่อให้เกิดอิสระทางความคิดและการ
แลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์ 

ปรับปรุงพื้นที่ว่างในอาคารเรียนให้เป็นห้องส่งเสริม
กิจกรรมกลุ่ม พร้อมทั้งมีบุคลากรประจ าห้อง เพื่อให้
ค าปรึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ 

1. นักศึกษาเข้าใช้งานและรับค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทาง
มหาวิทยาลัยจึงปิดให้บริการชัว่คราว) 

I3 Startup Thailand 
league 2020 

นักศึกษาที่เป็นสมาชกิ
ชมรมผู้ประกอบการ 
อาจารย์และเจา้หน้าที ่

นักศึกษารุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ที่
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ แตย่ังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ รวมถึง
แนวโน้มของธุรกิจในยุคดิจิทัล จึงควรเสริมสร้าง
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจของตนเอง 

อบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้ประกอบการ และ
วิทยากร ในวันที ่17-19 มกราคม 2564 

1. มีนักศึกษาเข้ารว่ม 40 คน  
2. มีผู้ส่งโครงการเข้าร่วมการแข่งขันระดับมหาวิทยาลยั 

14 ทีม ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษา 10 ทีม 
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ตารางที่ 12 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2564 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ไม่มีการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งสนับสนุนอื่นๆ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์นี้ 
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ตารางที่ 13 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2564 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแกป้ัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

K1 พัฒนาเว็บไซต์ตาม
เกณฑ์ 
Webometrics 
(ส านักวิทยบริการฯ) 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
1. มหาวิทยาลัยราชภฏั

ก าแพงเพชร 
กลุ่มเป้าหมาย 
1. เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธข์่าวสารผ่านทาง
เว็บไซต์เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะใน
ยุค Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในการ
พัฒนาเว็บไซต์นี้จะใช้แนวทางของการจดัอันดับ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ Webometrics 
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในการเตรียมพร้อมการเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส ์และเพื่อใหอ้ันดับ
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรในการ
จัดล าดับของ Webometrics อยู่ในล าดบัที่
สูงขึ้น 

เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics 
เปลี่ยนแปลง โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 
เว็บไซต์ webometrics.info ได้ประกาศปรับ
รายละเอียดเกณฑ์การประเมินใหม่ ดังนี้ 

เกณฑ์วัดผลเดิม 4 ด้าน ได้แก่  
1) Presence (5%) 
2) Impact (50%) 
3) Openness (10%)  
4) Excellence Rank (35%)  
เกณฑ์วัดผลใหม่ ปรับรายละเอยีดเกณฑ์

เหลือเพียง 3 ด้าน ได้แก่  
1) Impact (50%) 
2) Openness (10%) 
3) Excellence Rank (40%)  

1. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ 
เพื่อประเมินตามเกณฑ์ Webometrics ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ 
ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ (ตึก 14)  

- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์  

- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง
ประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ (ตึก 14) 

- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร ์

- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์  

2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม เป็นการติดต่อ
ผ่านกลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์ KPRU  และสรปุองค์ความรู้ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บไซต์ 
https://www.kpru.ac.th/km-web/ เพื่อให้ Admin 
ติดตามข่าวสาร รวมถึงทบทวนรายละเอียดที่
เกี่ยวขอ้งการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลกโดย 
Webometrics ได้ 

 3. จัดกิจกรรมแบบประชุมออนไลน์ผ่าน 
Microsift Team โดยสรุปองค์ความรู้ และรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต ์
https://www.kpru.ac.th/km-web/ เพื่อเป็น
ช่องทางให้ Admin สามารถติดตามขา่วสาร และ

อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามที่ 
webometrics.info ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับ
มหาวิทยาลัยทัว่โลก โดยจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ เดือน
มกราคม และ เดือนกรกฎาคม ของทุกปี โดยผลการจัด
อันดับ Ranking Web of Universities ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ดังนี้  

ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2564 
- ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก อันดับที่ 8364 

ของโลก เดิมอันดับที่ 7938 
- ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของเอเชีย อันดับที ่

3177  เดิมอันดับที่ 2976 
- ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 

อันดับที่ 73 ของ เดิมอันดับที ่68  
- ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอันดบัที่ 22 (เดิมอันดับที่ 21) 
ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2564 

- ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก อันดับที่ 7150 
ของโลก เดิมอันดับที่ 8364 

- ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของเอเชีย อันดับที ่
2810  เดิมอันดับที่ 3177 

- ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 
อันดับที่ 64 ของ เดิมอันดับที ่73 

- ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอันดบัที่ 15 เดิมอันดับที่ 22 

สรุปว่า ผลการจัดอันดับตามเกณฑ์การจัดอันดับของ 
Webometrics มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีอันดับที่
สูงขึ้น 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแกป้ัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ซ่ึงส่งผลให้การจัดอันดับ webometrics 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร รอบปี 
2021 มีอันดับลดลง ดังนี้ 

- ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก อันดับที่ 
8364 ของโลก เดิมอันดับที่ 7938 

- ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของเอเชีย 
อันดับที่ 3177  เดิมอันดับที่ 2976 

- ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศ
ไทย อันดับที่ 73 ของ เดิมอันดับที่ 68  

- ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภฏัอันดับที่ 22 เดิมอนัดับที่ 
21 

ทบทวนรายละเอียดยอ้นหลัง และติดต่อ
ความก้าวหนา้ผลการด าเนินงาน ผา่นแฟนเพจกลุ่ม 
ผู้ดูแลเว็บไซต์ KPRU 

4. กิจกรรมแปลขอ้มูลเว็บเพจ ด าเนินการรวบรวม
เนื้อหาจัดส่งให้คณะกรรมการแปลแต่ละภาษาจ านวน  
3 ภาษา และด าเนินการน าข้อมูลและสารสนเทศมา
ปรับปรุงเว็บไซต์ 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
และภาษาพมา่ 

K2 บ ารุงและพัฒนา
ระบบ MIS (ส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ) 

นักศึกษา อาจารย ์และ
เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยมกีารพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการมาอยา่งต่อเนื่อง เพื่อ
สนับสนุนการท างานและอ านวยความสะดวก
ให้แก่อาจารย ์บุคลากรและนักศึกษา และเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร แต่ระบบ
สารสนเทศที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมการท างาน
ทั้งหมด อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีการเตรียมพร้อม
เข้าสู่การเป็น e-university ซ่ึงต้องพัฒนาระบบ
สารสนเทศมาเพื่อใช้งานเพิ่มเติมเป็นจ านวน
มาก และยังต้องปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิม
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นผู้พัฒนาระบบจึงควรเพิ่มพูน
ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน า
ความรู้มาช่วยให้ระบบสารสนเทศที่ด าเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ระบบสารสนเทศที่สร้างขึ้นจะ
ประสบความส าเร็จได้จะต้องผู้ใช้เข้ามาใช้งาน 

1. พัฒนาทักษะของโปรแกรมเมอร์ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ โดยอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ 
FutureSkill เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ โดยใช้เครื่องมือใหม่ๆ และวธิีการ
เขียนโปรแกรมใหม่ๆ เพื่อให้ทันสมยัต่อการ
เปลี่ยนแปลง  

2. พัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานและผู้บริหาร 

3. ปรับปรุงระบบสารสนเทศตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้งานและผู้บริหาร 

4. ประชาสัมพันธ ์ระบบสารสนเทศที่พัฒนาและ
ปรับปรุงให้กับผู้ใช้งานทราบถึงระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นใหม่ ซ่ึงช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมูลและ
ระบบได้อย่างถูกตอ้งและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
โดยการประชาสัมพันธ์ผ่าน 

1) บันทึกข้อความไปยังทุกคณะ ศูนย ์ส านัก  
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย  
3) เว็บไซต์/สื่อโซเชียลเน็ทเวิร์ก 

1. บุคลากรที่พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการเพิ่ม 1 คน รวมเป็น 3 คน ซ่ึงช่วยกัน
พัฒนาและปรับปรุงระบบ ท าให้มีระบบสารสนเทศที่
อ านวยความสะดวกต่อนกัศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมาก
ยิ่งขึ้น 

2. โปรแกรมเมอร์ทั้ง 3 คน สามารถเข้าไปศึกษา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในเว็บไซต์ที่สมัครอบรมออนไลน์ได้หลาย
ครั้งในรอบ 1 ปีที่สมัครอบรม ท าให้สามารถเรียนรู้ ทบทวน 
และใช้วิธกีารใหม่ๆ ในการเขียนโปรแกรมส่งผลให้ระบบที่
พัฒนาและปรับปรุง เป็นระบบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
ซ่ึงสามารถลดปัญหาของระบบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
เก่าๆ ได้ 

3. ระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

4. ระบบสารสนเทศที่พัฒนาและปรับปรุงในปี 2564 ดังนี้  
4.1) ระบบที่พัฒนา จ านวน 14 ระบบ 

1) ระบบสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละรอบ
เข้าสภามหาวิทยาลยั 

2) ระบบเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา 
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ดังนั้นการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจใหก้ับ
ผู้ใช้งานระบบจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้
ข้อมูลและระบบได้อย่างถูกต้องและน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้ หลังจากใช้งานถ้าผู้ใชม้ีการ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ผล
ประเมินความพึงพอใจจะช่วยให้ผู้พัฒนา
สามารถน าไปวิเคราะห์และน าไปปรับปรุงระบบ
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4) อบรมระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์ระบบ
ใหม่ให้กับอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ผ่าน MS Teams 
วันที่ 16-17 มีนาคม 2564 

5. ดูแลระบบสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ 

6. ประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศจากผู้ใช้งาน 

 

3) ระบบกรอกผลการเรียน 
4) ระบบช าระเงินและออกใบเสร็จแบบเรียลไทม์ 
5) ระบบรับสมัครป.วิชาชีพคร ู
6) ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 
7) ระบบลงทะเบียนกู้กยศ. ส าหรับผู้สมัครศึกษา

ต่อมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ประจ าปกีารศึกษา 
2564 

8) ระบบสมัครสอบธรรมศึกษา ปี 2564 
9) ระบบการประชุมวิชาการระดับชาต ิส าหรับ

นักศึกษา 
10) ระบบยกเลิกรายวิชาเรียน 
11)  ระบบออกเกียรติบัตรงานประชุมวิชาการ

ส าหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 
12)  ระบบจัดการข้อมูลบุคลากรส าหรับกองการ

เจ้าหน้าที ่
13)  ระบบขอขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษา/ยื่นเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย ์
14)  ระบบกรอกข้อมูลการโอนเงินส าหรับครูแนะ

แนวหรือผู้ประสานงานโรงเรียน 
4.2) ระบบที่ปรับปรุง จ านวน 9 ระบบ 

1) ระบบรับสมัครนักศึกษา 2564 
2) ระบบ มคอ.ออนไลน ์
3) ระบบการเพิ่มถอนรายวิชา 
4) ระบบรับสมัครนักศึกษา 2564 
5) ระบบสอบมาตรฐานคอมพวิเตอร ์
6) ระบบจัดการและแสดงผลรายการเงินเดือน 
7) ระบบการพิมพ์สัญญาจา้งส าหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
8) ระบบพิมพ์ใบรายงานผลการเรียน 
9) ระบบรายงานตวันักศึกษา 
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5. ได้ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
(ระบบสารสนเทศรวมทั้งที่มีอยู่เดิมที่พัฒนาขึ้นเองและที่
มหาวิทยาลัยจัดหาให้ใช ้รวมทั้งระบบทีพ่ัฒนาและปรับปรุง
ในปี 2564) ซ่ึงมีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 760 คน 
แบ่งเป็นอาจารย์ 135 คน นักศึกษา 590 คน และ
เจ้าหน้าที่ 35 คน ซ่ึงมีความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.37 และมี
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในแต่ละ
ด้านดังนี้ 

1) ด้านการจัดการเรียนการสอน มีความพึงพอใจใน
การใช้ระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 

2) ด้านการเงิน ความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.40 

3) ด้านบริหารจัดการ มีความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.44 

4) ด้านการวิจัย มีความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.37 

5) ด้านบริการวิชาการ มีความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่ 4.40 

6) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจในการใช้
ระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29 

ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ และ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินสามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ตรงตามความ
ต้องการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. ระบบที่พัฒนาหรือปรับปรุงสามารถน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการดา้นต่างๆ ตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย  

7. ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากระบบสารสนเทศเพื่อ
น าไปสนับสนุนการตัดสินใจ 

8. น าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-
university) 
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K4 ขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการหลักสูตรด้วย
เกณฑ์ AUN-QA 
(งานประกันคุณภาพ
ฯ) 

ด าเนินการในหลักสูตร AUN-
QA 14 หลักสูตร ได้แก ่ค.บ.การ
ประถมศึกษา  ค.บ.วิทยาศาสตร์
ทั่วไป  ค.บ.คณิตศาสตร์  ศศ.บ.
การท่องเท่ียวและการโรงแรม  
ศศ.บ.การพัฒนาสังคม  บธ.บ.การ
จัดการโลจิสติกส ์(ก าแพงเพชร)  
บธ.บ.การจัดการโลจิสตกิส์ (แม่
สอด)  วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์   
นศ.บ.นิเทศศาสตร์  วท.บ.
คณิตศาสตร์  ค.บ.ภาษาอังกฤษ  
วท.บ.ภูมิสารสนเทศ  วท.บ.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
(ก าแพงเพชร) และ วท.บ.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แม่สอด) 

ด้วยปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตรจ านวน 
14 หลักสูตรที่น าเกณฑ์ AUN-QA มาใชใ้นการ
ประกันคุณภาพภายใน ได้แก่ ค.บ.การ
ประถมศึกษา  ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ค.บ.
คณิตศาสตร์  ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการ
โรงแรม  ศศ.บ.การพัฒนาสังคม  บธ.บ.การ
จัดการโลจิสติกส ์(ก าแพงเพชร)  บธ.บ.การ
จัดการโลจิสติกส ์(แม่สอด)  วท.บ.สาธารณสุข
ศาสตร์   นศ.บ.นิเทศศาสตร์  วท.บ.
คณิตศาสตร์  ค.บ.ภาษาอังกฤษ  วท.บ.ภูมิ
สารสนเทศ  วท.บ.เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 
(ก าแพงเพชร) และ วท.บ.เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (แม่สอด)  ซ่ึงทั้ง 14 หลักสูตร
ดังกล่าวมีความจ าเป็นที่ต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ในปกีารศึกษา 
2563 ด้วยนั้น  ทั้งนี้  งานมาตรฐานฯ ได้
ก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องรับการประเมินผ่าน
ระบบออนไลน์ แบบกึ่ง Sitevisit Assessment 
ที่จะต้องมีการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ด้วย โดยจะด าเนินการตรวจประเมินในช่วง
เดือนกรกฎาคม 2564 

ก าหนดการตรวจประเมินหลกัสูตร AUN-QA 
ประจ าปกีารศึกษา 2563 ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร วันตรวจประเมินฯ 
ค.บ.การ

ประถมศึกษา 
3-4 กรกฎาคม 2564 

ค.บ.วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

5-6 กรกฎาคม 2564 

ศศ.บ.การท่องเท่ียว
และการโรงแรม 

5-7 กรกฎาคม 2564 

วท.บ.สาธารณสุข
ศาสตร์ 

8-9 กรกฎาคม 2564 

ค.บ.คณิตศาสตร์ 8-10 กรกฎาคม 2564 
บธ.บ.การจัดการโล

จิสติกส์ (กพ.) 
11-12 กรกฎาคม 

2564 
ศศ.บ.การพัฒนา

สังคม 
14-16 กรกฎาคม 

2564 
บธ.บ.การจัดการโล

จิสติกส์ (แม่สอด) 
12-13 กรกฎาคม 

2564 
วท.บ.เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ (กพ.) 
1-2 กรกฎาคม 2564 

วท.บ.ภูมิสารสนเทศ 14-15 กรกฎาคม 
2564 

นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 8-9 กรกฎาคม 2564 
วท.บ.คณิตศาสตร์ 12-13 กรกฎาคม 

2564 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 16-17 กรกฎาคม 

2564 
วท.บ.เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ (แม่สอด) 
14-15 กรกฎาคม 

2564  

หลักสูตรล าดับที่ 1-7 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพฯ 
แบบ Site Visit  ส่วนหลักสูตรล าดับที่ 8-14 ได้รับการ
ตรวจประเมินแบบกึ่ง Site Visit (ผ่านระบบออนไลน์ + มี
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) โดยมีผลจากการตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร AUN-QA ประจ าปกีารศึกษา 
2564 ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร Score 
(Overa
ll) 

1. ค.บ.การประถมศึกษา 2 
2. ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 
3. ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม 3 
4. วท.บ.สาธารณสุขศาสตร ์ 3 
5. ค.บ.คณิตศาสตร์ 3 
6. บธ.บ.การจัดการโลจิสตกิส์ (กพ.) 3 
7. ศศ.บ.การพัฒนาสังคม 3 
8. บธ.บ.การจัดการโลจิสตกิส์ (แม่

สอด) 
2 

9. วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์(กพ.) 2 
10. วท.บ.ภูมิสารสนเทศ 2 
11. นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 3 
12. วท.บ.คณิตศาสตร์ 3 
13. ค.บ.ภาษาอังกฤษ 3 
14. วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
(แม่สอด) 

2 
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K5 ส่งเสริมภาพลักษณ์
องค์กร (กองกลาง) 

นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
ประชาชนทั่วไป สือ่มวลชน 
หน่วยงานราชการ หน่วยงาน
เอกชน หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ  

ปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกจิ ไม่
ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างก็ต้องเตรียมความ
พร้อมรับมือ ซ่ึงปัจจยัส าคัญในการสร้างความ
ได้เปรียบด้านการแข่งขันขององค์กร โดยองค์กร
ต่างให้ความสนใจกับการบริหารภาพลกัษณ์แบ
รนด์หรือตราสัญลักษณ์และการประชาสัมพันธ์
กันอยา่งกันอยา่งจริงจัง การที่องค์กรส่วนใหญ่
หันมาใช้เรื่องการขับเคลื่อนแบรนด์และการ
สื่อสารองค์กร มาจากข้อพิสูจน์วา่องค์กรที่มี
ภาพลักษณ์ดีเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมาย
และสังคม ย่อมได้รับความสนใจ และถกู
เลือกใช้มากกว่า อีกทั้งองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ต่างให้ความส าคัญกับบทบาทการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น เพือ่ให้ทัน
ต่อกระแสโลกของการแข่งขัน เพื่อตอบสนอง
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้ อย่างตรงจุด
ยิ่งขึ้น โดยแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และ
ไว้วางใจจาก สาธารณชน 

โดยมีวัตถุประสงค์คือ 
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร ความ

เคลื่อนไหว และกจิกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยไปสู่สาธารณชน 

2. เพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่หลากหลาย 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
และคณะกรรมการส่งเสริมและประเมินภาพลักษณ์
และความผูกพันของลูกค้าภายในมหาวทิยาลัย ท า
หน้าที่ประชุมเพื่อรว่มกันวางแผน ประสานงาน และ
จัดกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าและบุคลากร เพื่อกอ่ให้เกิดความผูกพันของ
ลูกค้าที่มีต่อองค์กร และความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อมหาวิทยาลยั ซ่ึงประเมินผลความผูกพันของลูกค้า
และบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลยัฯ ด้วยแบบสอบถาม
ระดับความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยฯ  รวมถึงการแจ้งบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ท าหน้าที่ประชาสัมพันธป์ระจ าหน่วยงาน เพื่อสร้าง
เครือข่ายการส่งข้อมูล ข่าวสารให้รวดเร็ว ถูกตอ้ง 
แม่นย า  

2. ติดตามสอบถามขอ้มูลข่าวสารของแต่ละ
หน่วยงานเป็นประจ า เพื่อวางแผนและเลือกช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม 

3. ติดตามการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ว่าได้รับการ
เผยแพร่หรือไม่ ข้อมูลครบถว้น ถกูต้องหรือไม่     

4. ติดตามคณะกรรมการฯ ในการด าเนนิงานด้าน
การแจกแบบประเมินระดับความผูกพันของลูกค้าที่มี
ต่อมหาวิทยาลยัฯ ในส่วนของผู้รับบริการตามพันธกจิ
ของแต่ละหน่วยงาน  

5. ท าการประเมินผลระดับความผูกพันของ
บุคลากรและลูกค้าที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรายงาน
มหาวิทยาลัยตอ่ไป  

1. ข่าวสารของมหาวิทยลัยราชภฏัก าแพงเพชร ได้รับการ
เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ ์5 
ช่องทาง ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ ์(ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์) 
สื่อวิทยกุระจายของมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร สื่อ
โทรทัศน์ (ทิพย์เคเบิ้ลทีวีก าแพงเพชร) สือ่ออนไลน์ (เว็ปไซต์ 
เฟสบุค ไลน์ ทวิตเตอร์ และTiktok) และสื่อวารสาร
ประชาสัมพันธ ์KPRU NEWS (จัดท าปลีะ 2 ฉบับ โดยอยุ่
ในขั้นตอนก าลังด าเนินการ) 

2. ผลการประเมินระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ซึ่งอยูใ่นขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ 

3. ผลการประเมินระดับความผูกพันของลูกค้ามีต่อ
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ซึ่งอยูใ่นขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์  

 

K6 Green Office 
(กองกลาง) 

คณาจารย์ ขา้ราชการบุคลากร 
และนักศึกษาทุกคน ของอาคาร
เรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 
๑๔) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพือ่ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกการพัฒนาที่
สะอาด นอกจากนี้ ยังมีการด าเนินงานในระดับ
หน่วยงานตา่ง ๆ ให้มกีารลดใช้พลังงาน ถึง 3 

1. ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ส านักงานสีเขียว Green Office ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 
14) เพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ
ส านักงานสีเขียวให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินและ

1. หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกการเขา้ร่วมโครงการ
ส านักงาน สีเขียว คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด และอาคารหลักสูตร
บริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยทั้ง 2 หน่วยงาน ด าเนินการ
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แม่สอด และอาคารหลักสูตร
บริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาการ
จัดการโลจิสติกส ์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
 
 
 

ใน 4 ส่วนของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด ดังนั้น           
การพัฒนาโครงการส านกังานสีเขียวของ
มหาวิทยาลัย เช่น การส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทางเลือก การปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในอาคาร การจัดการขยะและน้ าเสีย และการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว เหลา่นี้ จึงมีความจ าเปน็ในการ
ใส่ใจเร่ืองปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้คุ้มค่า  โดยการ
ปรับปรุงพฤติกรรมในการใช้พลังงาน ลดการใช้
พลังงาน เป็นต้น จึงได้เล็งเห็นความส าคัญต่อ
การพัฒนาพื้นที่สีเขยีวดว้ยการด าเนินการให้
สถานที่ท างานเป็นส านักงานสีเขยีวเพือ่เป็น
แนวทางหนึ่งที่จะสามารถท าใหบุ้คลากรเกิด
ความตระหนักและมีส่วนร่วมในการลดปัญหา      
ที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกรอ้นตามนโยบายของ
รัฐบาลและที่ส าคัญจะต้องปล่อยกา๊ซเรือน
กระจกออกมาในปริมาณต่ า อกีทั้ง 
มหาวิทยาลัยโดยอาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ จ าเป็นต้องรักษาระดับการ
ปฏิบัติงานด้าน Green Office ให้มีความยั่งยืน
ต่อไป โดยมวีัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.เพื่อสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีส่วนท าให้
บุคลากรมีความภาคภูมิใจและมีก าลังใจในการ
ท างาน 

2. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

3. เพื่อการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกออกมาใน
ปริมาณต่ า 

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านพลังงานและสร้างจิตส านึก ความ

ได้ผ่านการรับรองการเป็นส านักงานสีเขยีว พร้อมทั้ง
เปน็การรักษามาตรฐานเพื่อการปรับปรงุพัฒนา ตาม
ระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุลต่อเนื่อง 
และยั่งยืน 

2. การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเขา้รับการตรวจส านักงาน         
สีเขียวของอาคารเฉลิมพระเกียรติ  

3. ด าเนินการวางแผนงาน โครงการและด าเนินการ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการด าเนินการตาม
เกณฑ์ส านักงานสีเขียวของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด และอาคารหลกัสตูร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว โดยมีพี่เล้ียงเป็นที่ปรึกษา ตรวจ
เบื้องต้น และติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยผล
การประเมินตนเองเบื้องต้น มีดังนี้ 
      1.1 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด ร้อยละ 97 % ทั้งนี้ จะได้รับการตรวจ
ประเมินส านักงานสีเขียว วันที ่9 กันยายน 2564 จากผู้
ประเมินกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รอผลการยืนยัน
คะแนนภายในเดือนตุลาคม 2564  
     1.2 อาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจ บณัฑิต สาขาการ
จัดการโลจิสติกส ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 
96.44  ทั้งนี้ ได้รับการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว วันที่ 
1 กันยายน 2564 จากผู้ประเมินกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รอผลการยืนยันคะแนนภายในเดือนตุลาคม 
2564  

2. อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ได้มีการ
จัดเก็บข้อมูลและการด าเนินการอยา่งต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุก ๆ ป ีเพื่อรักษามาตรฐานการเป็นส านักงานสีเขียว 
ปีงบประมาณ 2562 – 2564 และสามารถแสดงข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ป ีหลังจากการรับรอง จึงได้มีการก าหนดให้        
ทุกหมวดรายงานความก้าวหน้าติดตามผลการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
ประจ าทุก ๆ เดือน หรือ รายไตรมาส เพื่อน าข้อมูลผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อกรรมการสิ่งแวดล้อมพิจารณาเพื่อหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข พัฒนาต่อไป อยา่งยั่งยืน  
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กระตือรือร้นในการอนุรักษ์พลังงานให้เกิด
ขึ้นกับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร                                        

5. เพื่อการลดการใช้พลังงานภายในอาคาร 
และลดภาระค่าใช้จา่ยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

K7 น าเสนอนวัตกรรม
ของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
(กองกลาง) 

1. หน่วยงานระดับคณะ 6 คณะ 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด 

2. หน่วยงานสนับสนุน จ านวน 

10 หน่วยงาน 

ผู้ปฏิบัติงานเม่ือมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการ
ปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องคิดค้นวิธีการหรือสิ่ง
ใหม่ๆขึ้นมา เพื่อลดปญัหาหรือน ามาชว่ย
แก้ปัญหานั้นให้หมดไป เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้ค าปรึกษา คู่มือการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ประกาศแนวปฏบิัติต่าง ๆ หรือ
พัฒนาเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ 
เป็นต้น  

1. จัดท าเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ

เกี่ยวกบัแนวปฏิบัติที่ด ีA1-A4 

2. ประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการ

พัฒนานวัตกรรม/แนวปฏบิ้ติที่ดี 

3. อบรมแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดท าคู่มือ

ปฏิบัติงาน  

 

1. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคู่มือปฏบิัตงิานเพื่อใช้เป็น
แนวปฏบิัติที่ดี 

2. มีคู่มือปฏิบัติงานที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการมหาวิทยาลยั จ านวน 10 เร่ือง 

1) คู่มือปฎิบัติงานหลกัการจัดท าสัญญาและตรวจร่าง
สัญญา 

2) คู่มือการด าเนินโครงการส านักงานสีเขียวGreen 
Office 

3) คู่มือปฎิบัติงานหลกัการเบิกจ่ายเงิน คณะวิทยาการ
จัดการ 

4) คู่มือปฎิบัติงานหลกัการสรรหาพนักงานราชการ
ทั่วไป 

5) คู่มือปฎิบัติงานหลกัการจัดท าแผนการจัดหาพัสด ุ
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

6) คู่มือปฎิบัติงานหลกัการบริหารสัญญาของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร กรณี การจัดซ้ือจัดจา้งที่มี
วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป 

7) คู่มือปฎิบัติงานหลกั เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ในรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

8) คู่มือปฏิบัติงานหลกั เร่ือง งานการเงินและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ คณะครุศาสตร์ 

9) ปฎิบัติงานหลกักระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาสู่สากล 
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10) คู่มือปฎิบัติงานหลัก การเข้าใช้งานระบบกองทุน
เงินให้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

3. สายสนับสนุนมีการพัฒนานวตกรรมร่วมกันเพื่อจัดท า
แนวปฏบิัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร จ านวน 1  
แนวปฏบิัติ คือ ระบบพัฒนาบุคลากร HRD เป็นระบบ
บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วมประชุม /การอบรมสัมมนา ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หรือการศึกษาดูงานเพื่อ
เป็นผู้ช่วยในการจดจ า และกระตุ้นเตือนบุคลากรให้มีการ
บันทึกสาระส าคัญของกิจกรรม  การพฒันาของแต่ละบุคคล  
และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานและองค์กร และที่
ส าคัญเป็นการน าบุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กันระหว่างการบันทึกกิจกรรมและการน าไป
ประยุกต์ใช้ของแต่ละบุคคล โดยมีผลประเมินของระบบ 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.01 

K8 บ ารุงและพัฒนา
ระบบงบประมาณ
และระบบส านกังาน
อัตโนมัติและระบบ
อื่นๆ (กองกลาง) 

1. คณะครุศาสตร์ 
2. คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
4. คณะวิทยาการจัดการ 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
7. กองกลาง ส านกังาน

อธิการบดี 
8. กองนโยบายและแผน 
9. กองพัฒนานักศึกษา 
10. ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. สถาบันวิจยัและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรได้มี
นโยบายให้น าระบบส านกังานอัตโนมัติ (e-
Office Automation) มาใช้ในการปฏิบตัิงาน               
สารบรรณด้วยระบบ เอกสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งงานธุรการได้มี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนา
ระบบส านักงานอัตโนมัติ(e-Office 
Automation) โดยงานธุรการ กองกลาง 
ส านักงานอธกิารบด ีเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
หลักในการด าเนินการบริหารงานสารบรรณของ
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานสารบรรณ
และด าเนินการภายใต้ระเบยีบส านกั
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

1. จัดอบรมการใช้งานระบบส านักงานอตัโนมัติ      
(e-Office Automation) ใหก้ับบุคลากรทุกระดับ 
ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย ์เจ้าหนา้ที่ธุรการ  และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ 

2. บ ารุงและพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ                      
(e-Office Automation) ให้มปีระสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้นโดยนักพัฒนาระบบ (Programmer)                       
เพื่อรองรับการใช้งานอยา่งต่อเนื่อง 

3. ติดตามความก้าวหนา้ของการบ ารุงและพัฒนา
ระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถกูต้องเป็นไป
ตามระเบียบงานสารบรรณฯ 

 

1. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตัิงานที่สะดวก 
รวดเร็ว และมีความถูกต้อง 

2. ลด ขั้นตอน/เจ้าหน้าที่ ในการสืบค้นหนังสือราชการ 
3. ผู้บังคับบัญชาลงนามสั่งการได้ สะดวกรวดเร็ว 
4. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล 
5. ลดปริมาณการใช้กระดาษ ประหยัดค่าใช้จ่าย 
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12. ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

13. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด 
15. บัณฑิตวิทยาลัย 
16. ส านักบริการวิชาการและ

การจัดหารายได ้
 
 

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2560 และ ฉบับที ่4 พ.ศ. 2564  

2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหนว่ยงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ ลดระยะเวลา
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

3. บุคลากรสามารถสืบค้นเอกสารได้อยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว เอกสารมีความถกูตอ้งมาก
ยิ่งขึ้น  

4. ผู้บริหารสามารถสั่งการดว้ยลายเซ็นต์
แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

5. การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
เอกสารไม่ถูกท าลายหรือสูญหายได้ง่าย           
และลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร  

6. ลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน  
7. สามารถให้บริการเอกสารได้ทันที  
8. ประหยัดทรัพยากร ลดการใช้กระดาษ 

K9 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
(กองกลาง) 

1. บุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ ลูกจา้งประจ า 
และลูกจ้างชัว่คราว จ านวน 147 
คน 

  

1. บุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดมีน้อย ไม่ถึงร้อยละ 50  
2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยนับจากจ านวนบุคลากรจ านวน
ทั้งสิ้น 147 คน ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน  พนกังาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  และพนักงาน
ราชการ  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 บุคลากรที่มอีายุงานตั้งแต ่9 เดือน
ขึ้นไป  จ านวน 55 คน  มีสมรรถนะ  ดงันี้ 

ข้อ 1 มวีุฒิการศึกษาไม่ต่ ากวา่ระดับ
ปริญญาตรี 

ข้อ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร จ านวนเงิน 100,000 บาท 

2. สร้างความเข้าใจกับหัวหนา้หนว่ยงานในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
สายสนับสนุน ได้แก ่

- จัดสอบวัดมาตรฐานคอมพวิเตอร์  
- จัดอบรมทกัษะภาษาอังกฤษออนไลน์  
- จัดสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะ

ทางด้านภาษาอังกฤษ  
4. การสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าผลงานระดับ

ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 

1. มีการอบรมมาตรฐานคอมพวิเตอร์ของสายสนับสนุน 
- ครั้งที่ 1 หลักสูตรการอบรม Google doc  

จ านวน 46 คน จากบุคลากร 55 คน คิดเป็นร้อยละ 83.63 
- ครั้งที่ 2 หลักสูตรการอบรม Googoe Form จ านวน 

51 คน จากบุคลากร 55 คน คิดเป็นร้อยละ 92.72 
2. มีการสอบวัดมาตรฐานความรู้และทกัษะ 

ทางด้านภาษาอังกฤษของสายสนับสนุน จ านวน 90 คน 
จากบุลากรทั้งหมด 147 คิดเป็นร้อยละ 61.22 

3. มีผู้ได้รับการปรับระดับช านาญการ จ านวน 20 คน 
ดังนี้  

- รุ่นที่ 1 จ านวน 8 คน 
- รุ่นที่ 2 จ านวน 9 คน 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแกป้ัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ข้อ 3 ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาตา่งประเทศตามที่มหาวิทยาลยัฯ  
ก าหนด 

กลุ่มที่ 2 บุคลากรที่มอีายุงานพร้อมเข้าสู่
ระดับต าแหน่งช านาญการ  จ านวน 92 คน  มี
สมรรถนะ ดังนี้ 

ข้อ 1 มวีุฒิการศึกษาไม่ต่ ากวา่ระดับ
ปริญญาตรี 

ข้อ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 3 ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาตา่งประเทศตามที่มหาวิทยาลยัฯ  
ก าหนด 

ข้อ 4 มีการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาชพีไม่ต่ ากวา่ระดับช านาญการ 

5. หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดกจิกรรม
ร่วมกัน ประกอบดว้ย กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี 
งานการเจ้าหนา้ที่และนิติการ ศูนยภ์าษาและ
คอมพิวเตอร์ 

- รุ่นที่ 3 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.73 
 
 

 

K10 ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 
(กองกลาง) 

1. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร (คณาจารย ์
บุคลากร) 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
นักศึกษา ประชาชนทัว่ไปที่มารับ
บริการ 

การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to 
Transparency” ซ่ึงเป็นหลักการพื้นฐานส าคัญ
ของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปดิ” 2 
ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ และ
สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ  
“เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าทีภ่ายในหน่วยงาน 
และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกบั
หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมิน
หรือแสดงความเห็นต่อหนว่ยงานภาครฐัผ่าน
การประเมิน ITA ซ่ึงการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการ
ข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริม 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2564 

2. มหาวิทยาลัยมกีารจัดส่งบุคลากร ที่รับผิดชอบ
แต่ละตัวชี้วัดเข้ารว่มประชุมเพื่อรับนโยบายเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2021 กับ
ส านักงานป.ป.ช. เมื่อวันที ่19 ก.พ.2564 ทาง
Facebook และYouTube : ITAS NACC  

3. มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2564  
เพื่อวางกรอบเกณฑ์การประเมินตามคู่มอืการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ม.ค.64 
- ครั้งที่ 2 วันที่ 5 ก.พ.64 
- ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เม.ย. 64 

4. มีการมอบหมายงานตามค าสั่งฯ เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบไปด าเนินการตามแบบส ารวจ OIT 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ร้อยละ 91.03 ล าดับ 3 ของสถาบันอุดมศึกษา 
ทั้ง 88 แห่ง 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ร้อยละ 92.34 ล าดับ 3 ของสถาบันอุดมศึกษา 
ทั้ง 88 แห่ง 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ร้อยละ 91.91 

4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ร้อยละ 92.01 
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ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแกป้ัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและ
น าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

ของทุกภาคส่วน 

5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแบบส ารวจ 
OTI  โดยแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประจ าป ี2564 

6. มีการจัดท ามาตรการปรับปรุงภายใน ปี 2564 
7. มีการด าเนินการกรอกขอ้มูลรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแบบส ารวจ OIT สู่ระบบ ITAS ของ
ส านักงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ป.ป.ช. 

8. มีการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกีย่วกับการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งขอความรว่มมือบุคลากร
ภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ารว่มการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านQR Cord หน้า
เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
www.kpru.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kpru.ac.th/
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ตารางที่ 14 : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอืน่ๆ ประจ าปี 2564 

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 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีการพัฒนาทอ้งถิ่นโดยการ บูรณาการความร่วมมอืกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครือข่าย ชุมชน และส่วนราชการ

ของจังหวดั โดยมีผูว้่าราชการจังหวัดรับทราบข้อมูลดังกล่าว 
2. มีนโยบายในการพัฒนาทอ้งถิน่ตามพนัธกิจสัมพนัธท์ี่ครอบคลุมด้านเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอ้มและการศกึษา 
3. ได้รับมอบพิพิธภัณฑ์สถานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดก าแพงเพชร เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม  
4. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความรว่มมอืทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
5. มีการคิดค้นการแสดงที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของจังหวัดก าแพงเพชรและได้ผ่านกระบวนการจนกลายเป็นมาตรฐาน

ด้านศิลปวัฒนธรรมได้แก่ระบ าชากังราว ระบ าพุทธบูชา และระบ าเผ่าชาวเขา 

1. ศูนย์การเรียนรู้ที่ให้บรกิารแก่ชุมชนยังไม่สามารถแก้ไขปญัหาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนทอ้งถิน่ได้  
2. ระบบ กลไก การติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะผลที่เกิดกับชุมชนและขาดกลไก

การปรับปรุงเพื่อให้ผลลัพธ์และประสทิธิผลดีขึ้น 
3. ระบบ กลไก การก าหนดให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมีส่วนรว่มในการวางแผนด าเนินการ ตดิตาม ประเมนิผล และน าผล

ประเมนิไปปรับปรุงยังไม่ชัดเจน และด าเนนิการยังไม่ต่อเนื่อง  
4. ระบบ กลไก การติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบของพนัธกิจสัมพนัธข์องมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม ยังไม่ชัดเจนและยังขาดการมีส่วนร่วม ท าให้การประเมนิเพือ่การปรับปรุงให้เกิดประสิทธภิาพยังไม่สามารถท าได้  
5. กระบวนการบริหารจัดการงานวจิัยประเภทวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของนักวิจัย ยังมีประสิทธิภาพนอ้ย  
6. การประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับข้อมูลงานวิจยั และระบบสภาพปัญหาชมุชน ยังไมเ่พียงพอ และการเพิ่มข้อมูลในฐานยัง

ขาดแรงจูงใจ  
7. การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ให้มีพันธกิจด้านการวิจัยยังมีน้อย ท าให้ศูนย์การเรียนรู้ขาดงานวิจัยเพื่อน าไปบริการวิชาการ 
8. ทุนวิจัยจากภายนอกมนี้อย 
9. ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงท าให้อาจารย์มีภาระงานหลายด้าน 

อาจารย์บางส่วนขาดความสามารถด้านงานวิจัยและปรมิาณงานวิจัยที่ตีพมิพ์ระดับชาตแิละนานาชาตมิีนอ้ย 
10. การบูรณาการองค์ความรูเ้พื่อ พัฒนาโจทย์วิจัยทีต่อบสนองการแก้ไขปัญหา พฒันาและชี้น าสังคมยังมีนอ้ย 
11. ฐานขอ้มูลสืบคน้งานวิจัยไม่เพียงพอตอ่ความต้องการของนกัวิจัย 
12. การวจิัยไม่ได้ตอบสนองการแก้ไขปัญหาของท้องถิน่อย่างแทจ้ริง ขาดความต่อเนือ่งในการด าเนินการ  
13. การพัฒนาและการจัดการงานวจิัยและนวัตกรรมยังไม่ส่งผลกระทบต่อชมุชนในวงกว้างอย่างชัดเจน 
14. ฐานข้อมูลก าแพงเพชรศึกษาอยู่ระหว่างการพัฒนาและเผยแพร่ยังไม่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานภายนอกได้ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การสนับสนุนและมอบหมายให้ส่วนราชการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้ความรว่มมอืใน

การด าเนนิโครงการ  
2. ได้รับการสนับสนนุเชิงนโยบายในการเป็นมหาวทิยาลัยราชภัฏเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่ 
3. จังหวัดก าแพงเพชรเป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ีความโดดเดน่ทางศิลปวฒันธรรม ทั้งโบราณสถาน โบราณวตัถุ ประเพณี วิถี

ชีวิต และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

1. ส่วนราชการมีภารกจิหลักตามต้นสงักัด ท าให้การสนับสนนุการบูรณาการความร่วมมือในการพฒันาท้องถิ่นกับ
มหาวิทยาลัยได้ไม่เต็มที่ และ สนับสนุนกลุม่ผู้ประกอบการได้ไม่ทัว่ถึง 

2. มหาวิทยาลัยวิจัย ที่มีศกัยภาพการวิจัยสงูกว่า ด าเนนิงานวิจัยในประเด็นที่เป็นโจทย์ในพื้นทีก่ าแพงเพชรและตาก ท า
ให้โอกาสในการท าวิจัยของมหาวทิยาลัยน้อยลง 

3. กระแสความนิยมทางสังคมที่มีตอ่วัฒนธรรมท้องถิ่นลดลง 
TOW’S MATRIX 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 
1. ส่งเสรมิการเรียนรูแ้ละท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนเพือ่เพิม่พลังปัญญาของแผน่ดนิ S3, 4, 5 / W14 / 

O3 / T3 
1. ยกระดับการตีพมิพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวจิัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา W12, 13 / T2 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (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. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหนา้อยา่งรวดเร็วเอื้อต่อการพัฒนาด้านตา่งๆ อยา่งต่อเนื่อง  
3. มีเครือข่ายการวิจัยภายนอกที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหก้ารสนับสนุนในการพัฒนางานวจิัย 
4. นักเรียนต้องการศึกษาตอ่ในสาขาวิชาชีพครูจ านวนมาก  
5. อาชีพรับราชการครูยังเป็นอาชีพที่นา่สนใจ มีเกียรติในสังคม และมีความเชื่อว่าเป็นอาชพีที่มั่นคง 
6. นโยบายของรัฐในเรื่องการสนับสนุนให้ข้าราชการครูเข้ามาพัฒนาวิชาชพีของตนเอง 

1. ภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น 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 ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทุก
หลักสูตร 

2. อาจารย์และนักศึกษามีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ท าให้นักศึกษาได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
3. มีการพัฒนาท้องถ่ินโดยการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เครือข่ายชุมชน และส่วนราชการ  
4. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และบุคลากรที่ เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัยและ

การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
5. อาจารย์มีศักยภาพในการลงพื้นที่ท างานร่วมกับชุมชน  
6. อาจารย์มีความรู้ความสามารถและพร้อมในการให้บริการวิชาการจนเป็นที่ยอมรับของท้องถ่ิน  
7. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ต าแหน่ง

วิชาการที่มีประสิทธิภาพ ท าให้มีอัตราการก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

1. นักศึกษาที่มีผลงานที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย 
2. การได้งานท าตรงสาขาของบัณฑิตยังอยู่ในอัตราที่ไม่สูงมากนัก 
3. นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้มีน้อย 
4. ศักยภาพในการแข่งขันของบัณฑิตยังไม่สูงมากนัก 
5. ระบบและกลไกการแนะแนวนักศึกษาด้านการเรียน การใช้ชีวิตและการให้ความช่วยเหลือยังไม่มีประสิทธิภาพท าให้มีนักศึกษา

ออกกลางคัน  
6. นักศึกษาบางส่วนยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย 
7. ไม่มีหลักสูตรหรือรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  (ยกเว้นสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)  
8. มหาวิทยาลัยยังไม่มีหลักสูตรในระดับต่างๆ ที่หลากหลายพอที่จะตอบสนองความต้องการของสังคม  
9. ขาดระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ 
10. อาจารย์มีผลงานที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย  
11. บุคลากรมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้มีน้อย  
12. อาจารย์บางส่วนขาดความสนใจและความสามารถในการท างานวิจัย  
13. บุคลากรที่บรรจุใหม่บางส่วนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยท าให้ไม่สามารถตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยที่

หลากหลายได้ครบถ้วน 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ชุมชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการวิจัย  
2. มีเครือข่ายการวิจัยภายนอกที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้การสนับสนุนในการพัฒนางานวิจัย 
3. นโยบายทางการศึกษาเอื้อต่อการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเปิดหลักสูตรสหวิทยาการ  
4. เทศบาลนครแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นชายแดนติดกับประเทศเมียนม่าร์ ท าให้มีโรงงานอุตสาหกรรม/ธุรกิจ โลจิสติกส์ 

ฯลฯ หลากหลาย สามารถเป็นคู่ความร่วมมือหรือ พันธมิตรในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
5. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  
6. ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การสนับสนุนและมอบหมายให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความร่วมมือในการด าเนิน

โครงการ 
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลาโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต   
8. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเอื้อต่อการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

1. ส่วนราชการมีภารกิจหลักตามต้นสังกัด ท าให้การสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาท้องถ่ินกับมหาวิทยาลัยได้ไม่
เต็มที่ และ สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการได้ไม่ทั่วถึง 

2. การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก ท าให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อ 
3. ค่านิยมในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยใหญ่และมีชื่อเสียง  
4. ประชากรที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง 
5. ภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษาที่สูงข้ึน ท าให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้พัฒนาชุมชน S1 / W1 / O1, 2 
2. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างานและเสริมสร้างทักษะและจิตส านึกในการพัฒนาท้องถ่ิน S1, 3, 4 / O5, 

6 

1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
S2 / W2, 3, 4, 5, 6 / T2 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
ไม่มี 1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถ่ิน และสอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนาประเทศ 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 และได้รบัการยอมรับในระดับชาติ 

3. มหาวิทยาลัยมกีารพัฒนาระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพือ่ใช้ในการบริหารจัดการ และระบบมหาวิทยาลยั
อิเล็กทรอนิกส์ (E-University) 

4. มหาวิทยาลัยมีเครือขา่ยความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศและมีการด าเนินกิจกรรม
เพื่อพัฒนาองค์กรตามพันธกิจรว่มกันอยา่งต่อเนื่อง 

1. มหาวิทยาลัยขาดเครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการเพิ่มรายได้  
2. การหารายได้จากการจัดหลักสตูรระยะสัน้มีนอ้ย 
3. ขาดกลยุทธ์ด้านการตลาดของมหาวิทยาลัย  
4. การด าเนนิการเพือ่ให้มีเงนิรายได้จากการวิจัยเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการในระดับต่าง ๆ ยังมีนอ้ย  
5. ไม่มีแผนจัดการความเสี่ยงระยะยาวเกี่ยวกับจ านวนนักศกึษารับเข้ามีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม  
6. ระบบบริหารจดัการเพือ่สร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน 
7. ข้อมูลสารสนเทศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังมีน้อยเพือ่ใช้ในการวางแผน  
8. นโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวทิยาลัยเกี่ยวกับการน าเกณฑ์ PMQA, TQA, EdPEx หรือเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน 

(AUN-QA)  ไปใช้ในการพฒันามหาวิทยาลยัยังไม่ชัดเจน 
9. ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจในแต่ละพันธกิจยังไม่สมบูรณ ์ 
10. การจดัท าฐานข้อมูลพื้นฐาน บริบทชุมชนเป้าหมายการพัฒนาและฐานข้อมูลรายได้ ยังไม่สามารถน ามาใช้ในการ

ตัดสินใจได้  
11. ระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตของมหาวิทยาลัยไม่รองรับการจัดการเรียนการสอน 
12. ระบบการจัดการความรู้ และการพฒันานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ด/ีแนวปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ ยังไม่สามารถน าไปใช้

พัฒนางานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
13. ระบบกลไกในการสร้างและประเมนิบุคลากรยังไม่ชัดเจน  
14. กระบวนการปลูกฝังค่านิยมหลกัของมหาวิทยาลัยไปสู่บุคคลากรทกุคนให้มีพฤติกรรมหรือทักษะตามค่านิยมหลกัที่

ก าหนดยังไม่ชัดเจน 
15. การบริหารและพัฒนาบุคลากรยังไม่ไดม้ีการก าหนดประเด็นในการพัฒนาที่สามารถน าไปตอบสนองตอ่การบรรลุ

วิสัยทัศน์ พนัธกิจของมหาวทิยาลัย 
16. การเตรียมพร้อมในการสร้างผู้บริหารในอนาคตและการประเมินผลของผูน้ ายังไม่เป็นระบบ  
17. การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความทุม่เทในการพัฒนางานและสร้างนวัตกรรม มแีรงขับไม่มากพอ เนื่องจากผลงาน

ที่เกิดขึน้มาจากเฉพาะบุคลากรบางกลุ่ม  
18. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจนที่ส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์  
19. ความร่วมมอืในการด าเนนิงานวจิัยแบบชุดโครงการ เพื่อแก้ปัญหาอย่างครบวงจร ยังมีน้อย ท าให้ผลกระทบตอ่การ

พัฒนาชุมชนยังไม่ชัดเจน 
20. ระบบ กลไก การติดตามผลลัพธ์ และผลกระทบของมหาวทิยาลัยยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะที่เกิดกับชุมชน และขาด

กลไกการปรับปรุงเพื่อให้ผลลัพธ์และประสทิธิผลดขีึ้น 
21. ระบบ กลไก การก าหนดให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสียมีสว่นร่วมในการวางแผนด าเนนิการ ติดตามประเมนิผลและน าผลการ

ประเมนิไปปรับปรุงยังไม่ชัดเจน และด าเนนิการยังไม่ต่อเนื่อง  
22. ศูนย์การเรียนรู้ให้บริการแก่ชุมชนยังไมส่ามารถแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนทอ้งถิน่ได้ 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. การเปิดประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อการบริการวิชาการและการหา

รายได้ให้มหาวิทยาลยั  
2. ประเทศพม่าอยู่ใกล้ที่ตั้งมหาวิทยาลยั ท าให้สามารถรับนักศึกษาจากประเทศพม่าได้  
3. นโยบายรัฐบาลกระจายความเจริญและการลงทุนออกมายังส่วนภูมิภาคมากขึ้นรวมทั้งนโยบายการกระจาย

อ านาจสู่ทอ้งถิ่น เพิ่มโอกาสให ้มหาวิทยาลัยเขา้ถึงแหล่งงบประมาณได้มากขึ้น 
4. มีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความรว่มมือเป็นเครือข่ายในการด าเนินงาน 
5. นโยบายของภาครัฐ เช่น กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธกิาร ฉบับที่ 12 นโยบายการปรบัยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภฏั ระยะ 20 ปี มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการพัฒนาองค์กรให้คุณภาพที่เป็นเลิศ  

6. หน่วยงานภายนอกมแีนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการที่สามารถเป็นตัวอยา่งและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
7. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหนา้อยา่งรวดเร็วเอื้อต่อการพัฒนาด้านตา่งๆ อยา่งต่อเนื่อง 
8. ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลาโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต   
9. นโยบายรัฐบาลกระจายความเจริญและการลงทุนออกมายังส่วนภูมิภาคมากขึ้นรวมทั้งนโยบายการกระจาย

อ านาจสู่ทอ้งถิ่น เพิ่มโอกาสให ้มหาวิทยาลัยเขา้ถึงแหล่งงบประมาณได้มากขึ้น 
10. มีหน่วยงานภายนอกใหก้ารสนับสนนุการให้บริการในระดับชาติเช่น เครือข่ายแกนหลัก (node) ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบ (TCDC) 

1. ภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น 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. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี 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 2564 
Key Indicator ปี 2563 ปี 2564 การเปลีย่นแปลง 

เชิงปรมิาณ    
1. จ านวนโครงการตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
131 โครงการ 134 โครงการ จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 
จ านวน 3 โครงการ 

2. จ านวนโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
คร ู

14 โครงการ 10 โครงการ จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนาครู ลดลงจากปี 2563 
จ านวน 3 โครงการ 

3. จ านวนโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

37 โครงการ 42 โครงการ จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ิมขึ้น
จากปี 2563 จ านวน 5 โครงการ 

4. จ านวนโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

12 โครงการ 10 โครงการ จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ลดลงจาก
ปี 2563 จ านวน 2 โครงการ 

5. จ านวนหมู่บา้นที่มหาวิทยาลัย
เข้าด าเนินโครงการ 

14 หมู่บ้าน 
1. ชุมชนต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1.1 บ้านใหม่สุวรรณภูมิ 
1.2 บ้านสันติสุข 
1.3 บ้านหัวฝายเหนือ 

2. ชุมชนต าบลทุ่งโพธ์ิทะเล อ าเภอเมือง จ านวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ 
2.1 บ้านใหม่ศรีอุบล 

3. ชุมชนต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จ านวน  3 หมู่บ้าน ได้แก่ 
3.1 บ้านสระแก้ว 
3.2 บ้านหนองกรด 
3.3 บ้านถนอมทอง 

4. ชุมชนต าบลปางมะค่า อ าเภอบึงสามัคคี จ านวน  2 หมู่บ้าน ได้แก่ 
4.1 บ้านหนองแสง 
4.2 บ้านเขาพริกไทย 

5. ชุมชนต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จ านวน  1 หมู่บ้าน 
ได้แก่ 

5.1 บ้านสามัคคีธรรม 

20 หมู่บ้าน 
1. ชุมชนต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1.1 บ้านใหม่สุวรรณภูมิ 
1.2 บ้านสันติสุข 
1.3 บ้านหัวฝายเหนือ 
1.4 บ้านโคกหม้อ 
1.5 บ้านท่าเด่ือ 

2. ชุมชนต าบลทุ่งโพธ์ิทะเล อ าเภอเมือง จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 
2.1 บ้านใหม่ศรีอุบล 
2.2 บ้านโพธ์ิทะเลกลาง 

3. ชุมชนต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 
3.1 บ้านสระแก้ว 
3.2 บ้านหนองกรด 
3.3 บ้านถนอมทอง 

4. ชุมชนต าบลปางมะค่า อ าเภอบึงสามัคคี จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 
4.1 บ้านหนองแสง 
4.2 บ้านเขาพริกไทย 

จ านวนหมู่บ้านเพ่ิมขึ้นจากปี 2563 
จ านวน 6 หมู่บ้าน 
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Key Indicator ปี 2563 ปี 2564 การเปลีย่นแปลง 
6. ชุมชนหมู่บ้านป่าคา ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จ านวน 1 

หมู่บ้าน ได้แก่ 
6.1 บ้านใหม่ชุมนุมไทร 

7. ชุมชนหมู่บ้านป่าคาเก่า ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จ านวน  2
หมู่บ้าน ได้แก่ 

7.1 บ้านร่มเกล้าสหมิตร 
7.2 บ้านป่าคาเก่า 

8. ชุมชนหมู่บ้านพุสะแก ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก จ านวน  1
หมู่บ้าน ได้แก่ 

8.1 บ้านพุสะแก 

5. ชุมชนต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จ านวน 1 หมู่บ้าน 
ได้แก่ 

5.1 บ้านสามัคคีธรรม 
6. ชุมชนหมู่บ้านป่าคา ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จ านวน 2 

หมู่บ้าน ได้แก่ 
6.1 บ้านใหม่ชุมนุมไทร 
6.2 บ้านวุ้งกะสัง 

7. ชุมชนหมู่บ้านป่าคาเก่า ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จ านวน 2 
หมู่บ้าน ได้แก่ 

7.1 บ้านร่มเกล้าสหมิตร 
7.2 บ้านป่าคาเก่า 

8. ชุมชนหมู่บ้านพุสะแก ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก จ านวน 3 
หมู่บ้าน ได้แก่ 

8.1 บ้านพุสะแก 
8.2 บ้านประจ ารักษ์ 
8.3 บ้านวังหิน 

6. จ านวนโรงเรียนที่ได้รบัการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

130 โรงเรียน 
1. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธ์ิทะเล) 
2. โรงเรียนบ้านวังพลับ 
3. โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 
4. โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 
5. โรงเรียนบ้านวังแขม“สว่างชัยวงษ์” 
6. โรงเรียนบ้านสุขส าราญ 
7. โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 
8. โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 
9. โรงเรียนบ้านท่าช้าง 
10. โรงเรียนวัดแสงอุทัย 
11. โรงเรียนบ้านโพธ์ิเอน 
12. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 
13. โรงเรียนบ้านยะพอ 
14. โรงเรียนบ้านแม่พลู 
15. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 

181 โรงเรียน 
1. โรงเรียนบ้านปากวัง 
2. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 
3. โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 
4. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 
5. โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 
6. โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 
7. โรงเรียนบ้านนาตาโพ 
8. โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 
9. โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 
10. โรงเรียนบ้านแม่สลิด 
11. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 
12. โรงเรียนบ้านยะพอ 
13. โรงเรียนบ้านแม่พลู 
14. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 
15. 15.โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 

มีจ านวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 51 โรงเรียน 
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16. โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 
17. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 
18. โรงเรียนห้วยน้ านักวิทยา 
19. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 
20. โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 
21. โรงเรียนบ้านอู่หู่ 
22. โรงเรียนบ้านปากวัง 
23. โรงเรียนบ้านหนองร่ม 
24. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 
25. โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 
26. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 
27. โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 
28. โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 
29. โรงเรียนบ้านนาตาโพ 
30. โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 
31. โรงเรียนบ้านมูเซอ 
32. โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 
33. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 
34. โรงเรียนบ้านล ามะโกรก 
35. โรงเรียนลานกระบือวิทยา 
36. โรงเรียนระหานวิทยา 
37. โรงเรียนบ้านโนนจ่ัน 
38. โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 
39. โรงเรียนวัชรวิทยา 
40. โรงเรียนวัดมุจรินทราม 
41. โรงเรียนขาณุวิทยา 
42. โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 
43. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
44. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
45. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
46. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
47. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 

16. โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 
17. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 
18. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 
19. โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 
20. โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 
21. โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 
22. โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 
23. โรงเรียนบ้านวังทอง 
24. โรงเรียนบ้านหนองโสน 
25. โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 
26. โรงเรียนบ้านหนองแดน 
27. โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 
28. โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 
29. โรงเรียนบ้านคลองเมือง 
30. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 
31. โรงเรียนบ้านวังพลับ 
32. โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 
33. โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 
34. โรงเรียนบ้านวังแขม“สว่างชัยวงษ์” 
35. โรงเรียนบ้านสุขส าราญ 
36. โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 
37. โรงเรียนบ้านคลองสุขใจโรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 
38. โรงเรียนบ้านท่าช้าง 
39. โรงเรียนวัดแสงอุทัย 
40. โรงเรียนบ้านวังชะโอน 
41. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 
42. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 
43. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง 
44. โรงเรียนบ้านวังธาร 
45. โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 
46. โรงเรียนบ้านธารชะอม 
47. โรงเรียนบ้านวังพลับ 
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48. โรงเรียนคลองลานวิทยา 
49. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจันดาศักดิ์ 
50. โรงเรียนคลองน้ าไหลใต้ 
51. โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
52. โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 
53. โรงเรียนคลองแขยงวิทยา 
54. โรงเรียนคลองมดแดง 
55. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 
56. โรงเรียนบ้านโพธ์ิทอง 
57. โรงเรียนสหวิทยาคม 
58. โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 
59. โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม) 
60. โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 
61. โรงเรียนบ้านหนองกรด 
62. โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 
63. โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
64. โรงเรียนบ้านน้ าดิบ 
65. โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 
66. โรงเรียนบ้านวังหันน้ าดึง   
67. โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
68. โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 
69. โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บ ารุง   
70. โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 
71. โรงเรียนบ้านคลองแขยง 
72. โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 
73. โรงเรียนหนองแม่แตง 
74. โรงเรียนเทพนคร 
75. โรงเรียนวัชรวิทยา 
76. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
77. โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 
78. โรงเรียนพิไกรวิทยา 
79. โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก 

48. โรงเรียนบ้านวังบัว 
49. โรงเรียนวัดพิกุลทอง 
50. โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 
51. โรงเรียนบ้านดงเจริญ 
52. โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 
53. โรงเรียนบ้านเขาน้ าอุ่น 
54. โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 
55. โรงเรียนบ้านลานกระบือ 
56. โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 
57. โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 
58. โรงเรียนบ้านหนองหิน 
59. โรงเรียนบ้านชุมนาก 
60. โรงเรียนบ้านหนองจอก 
61. โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 
62. โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 
63. โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 
64. โรงเรียนอนุบาลวังไทร 
65. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
66. โรงเรียนบ้านวังชะโอน 
67. โรงเรียนบ้านมังกาล่า 
68. โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 
69. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
70. โรงเรียนบ้านปากคะยาง 
71. โรงเรียนบ้านบึงส าราญ 
72. โรงเรียนวัดบ้านคลอง 
73. โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 
74. โรงเรียนบ้านตาลพร้า 
75. โรงเรียนบ้านท่าไม้ 
76. โรงเรียนบ้านสุเม่น 
77. โรงเรียนบ้านธารน้ าทิพย์ 
78. โรงเรียนบ้านน้ าด้วน 
79. โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 
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80. โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล 
81. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 
82. โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม จ.พิจิตร 
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. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 
95. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 
96. วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร 
97. โรงเรียนทุ่งโพธ์ิทะเลพิทยา 
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 

80. โรงเรียนบ้านวังทองแดง 
81. โรงเรียนบ้านหนองน้ าแดง 
82. โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 
83. โรงเรียนบ้านวังหิน 
84. โรงเรียนบ้านด่าน 
85. โรงเรียนวัดวังตะขบ 
86. โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 
87. โรงเรียนบ้านหนองบัว 
88. โรงเรียนบ้านหนองบัว 
89. โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 
90. โรงเรียนบ้านห้วยพลู 
91. โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 
92. โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 
93. โรงเรียนวัดปากพระ 
94. โรงเรียนศรีมหาโพธ์ิ (ประชาสรรค์) 
95. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 
96. โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 
97. โรงเรียนบ้านน้ าขุม 
98. โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 
99. โรงเรียนบ้านวังประจบ 
100. โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 
101. โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 
102. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
103. โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) 
104. โรงเรียนวัดคลองคูณ 
105. โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 
106. โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 
107. โรงเรียนบ้านท่าช้าง 
108. โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 
109. โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) 
110. โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 
111. โรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม 
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112. มัธยมพัชรกิติยาภา2  
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 

112. โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 
113. โรงเรียนบ้านดงเจริญ 
114. โรงเรียนวังก้านเหลือง 
115. โรงเรียนวัดเขารวก 
116. โรงเรียนบ้านดงยาง 
117. .โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 
118. โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 
119. โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 
120. โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 
121. โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 
122. โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 
123. โรงเรียนบ้านหนองพง 
124. โรงเรียนบ้านบ่อทอง 
125. โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 
126. โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 
127. โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ท านองอุปถัมภ์) 
128. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 
129. โรงเรียนบ้านวังทองแดง 
130. โรงเรียนเทศบาลเมืองปางมะค่า 
131. โรงเรียนบ้านน้ าด้วน 
132. โรงเรียนบ้านสระตาพรม 
133. โรงเรียนวัดวังค่า 
134. โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 
135. โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 
136. โรงเรียนบ้านสุเม่น 
137. โรงเรียนบ้านวังน้ า 
138. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระสานสองแคว 
139. โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 
140. โรงเรียนวัดโนนสะเดา 
141. โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 
142. โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 
143. โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 
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144. โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 
145. โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 
146. โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 
147. โรงเรียนเด่นไม้ซุงสิทยาคม 
148. โรงเรียนบ้านยางโอนนอก 
149. โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 
150. โรงเรียนวัดพร้าว 
151. โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 
152. โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 
153. โรงเรียนวัดปากพระ 
154. โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 
155. โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 
156. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 
157. โรงเรียนบ้านหลานเต็ง 
158. โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 
159. โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 
160. โรงเรียนบ้านสระตาพรม 
161. โรงเรียนบ้านซ่าน 
162. โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ" 
163. โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 
164. โรงเรียนวัดขวาง 
165. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
166. โรงเรียนผาผึ้งซิทยาคม 
167. โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) 
168. โรงเรียนวชิรสารศึกษา 
169. โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 
170. โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) 
171. โรงเรียนบ้านวังหันน้ าดึง 
172. โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 
173. โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 
174. โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 
175. โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 
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176. โรงเรียนบ้านหัวดง 
177. โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์) 
178. โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 
179. โรงเรียนบ้านท่าโพธ์ิ 
180. โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 
181. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์ส าเภา-ไพวรรณ 

วรางกูร 
7. จ านวนภาคีเครือข่าย 69 เครือข่าย 

1. ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร 
2. ที่ท าการปกครองจังหวัด 
3. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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 านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
16. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร 
17. ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 12 
18. สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ บ้านป่าคา 
19. สถานีพัฒนาที่ดินก าแพงเพชร 
20. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก าแพงเพชร 
21. ส านักงานชลประทานจังหวัดก าแพงเพชร 
22. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
23. องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง

ย่ังยืน จ.สุโขทัย 

140 เครือข่าย 
1.องคการบริหารสวนต าบลคลองแมลาย 
2.องคการบริหารสวนต าบลไตรตรึงษ์ 
3.องค์การบริหารส่วนต าบลทรงธรรม 
4.องคการบริหารสวนต าบลทาขุนราม 
5.องคการบริหารสวนต าบลนาบอค า 
6.องคการบริหารสวนต าบลลานดอกไม 
7.องคการบริหารสวนต าบลสระแกว 
8.องคการบริหารสวนต าบลอางทอง 
9.องคการบริหารสวนต าบลพานทอง 
10.องคการบริหารสวนต าบลปางตาไว 
11.องคการบริหารสวนต าบลคุยบานโอง 
12.องคการบริหารสวนต าบลถ้ ากระตายทอง 
13.องคการบริหารสวนต าบลวังตะแบก 
14.องคการบริหารสวนต าบลหนองหัววัว 
15.องคการบริหารสวนต าบลหวยย้ัง 
16.องคการบริหารสวนต าบลลานกระบือ 
17.องคการบริหารสวนต าบลหนองหลวง 
18.องคการบริหารสวนต าบลเกาะตาล 
19.องคการบริหารสวนต าบลโคงไผ 
20.องคการบริหารสวนต าบลสลกบาตร 
21.องคการบริหารสวนต าบลคลองสมบูรณ 
22.องคการบริหารสวนต าบลแมลาด 
23.องคการบริหารสวนต าบลวังแขม 
24.องคการบริหารสวนต าบลวังไทร 

มีภาคีเครือข่ายเพ่ิมขึ้น 71 เครือข่าย 
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24. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม 
25. เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา 
26. เทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล 
27. องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน 
28. เทศบาลต าบลระหาน 
29. องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว จ.ตาก 
30. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าไหล 
31. ส านักงานจังหวัดตาก 
32. ที่ท าการปกครองจังหวัดตาก 
33. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก 
34. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก 
35. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก 
36. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตาก 
37. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก 
38. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
39. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 
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. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
53. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยุธยาหันตรา 

25.องคการบริหารสวนต าบลวังบัว 
26.องคการบริหารสวนต าบลหัวถนน 
27.องคการบริหารสวนต าบลทุงทอง 
28.เทศมนตรีต าบลนิคมทุงโพธ์ิทะเล 
29.องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะเขือ 
30.เทศมนตรีเมืองหนองปลิง 
31.เทศมนตรีต าบลเทพนคร 
32.เทศมนตรีต าบลลานกระบือ 
33.เทศมนตรีต าบลทามะเขือ 
34.เทศมนตรีต าบลวังยาง 
35.เทศมนตรีต าบลระหาน 
36.เทศมนตรีต าบลเขาคีริส 
37.เทศมนตรีต าบลคลองพิไกร 
38.เทศบาลเมืองปางมะค่า 
39.องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
40.องค์การบริหารส่วนต าบลช่องแคบ 
41.องค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ 
42.องค์การบริหารส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง 
43.องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ 
44.องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 
45.องค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจ้ือ 
46.องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ 
47.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ระมาด 
48.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสายลวด 
49.องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง 
50.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา 
51.องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง 
52.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโบสถ์ 
53.องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
54.องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน 
55.องค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง 
56.เทศมนตรีต าบลทุ่งกระเชาะ 
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55. เครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 
56. เครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
57. เครือข่ายศูนย์พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์

ระหว่างสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 

58. กลุ่มวิสาหกิจท่องเท่ียวชุมชนอ่างเก็บน้ าต าบลคลองน้ าไหล 
59. ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 41  
60. อุทยานประวัติศาสตร์ 
61. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลระหาน 
62. โรงพยาบาลราชวิถี 
63. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด 
64. กลุ่มน้ ามิ้นต์บ้านใหม่ธงชัย ต าบลปางมะค่า 
65. บ้านปรึกมะกรูด อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
66. กลุ่มแม่บ้านพุสะแก ต.นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล จ.ก าแพงเพชร 
67. องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว จ.ก าแพงเพชร 
68. องค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า จ.ก าแพงเพชร 
69. บริษัท ปตท.สผ.สยาม จ ากัด 

57.เทศมนตรีต าบลหนองบัวใต้ 
58.เทศมนตรีต าบลแม่จะเรา 
59.เทศมนตรีต าบลแม่ระมาด 
60.เทศมนตรีต าบลแม่กุ 
61.เทศมนตรีต าบลแม่ตาว 
62.เทศมนตรีต าบลแม่กลอง 
63.เทศมนตรีต าบลพบพระ 
64.เทศบาลนครแม่สอด 
65.ปกครองอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
66.ปกครองอ าเภอคลองขลุง 
67.ปกครองอ าเภอทรายทองวัฒนา 
68.ปกครองอ าเภอไทรงาม 
69.ปกครองอ าเภอพรานกระต่าย 
70.ท้องถิ่นอ าเภอไทรงาม 
71.ท้องถิ่นอ าเภอบึงสามัคคี 
72.ท้องถิ่นอ าเภอปางศิลาทอง 
73.ท้องถิ่นอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
74.ท้องถิ่นอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
75.ท้องถิ่นอ าเภอลานกระบือ 
76.ท้องถิ่นจังหวัดตาก 
77.ท้องถิ่นอ าเภอเมืองตาก 
78.ท้องถิ่นอ าเภอบ้านตาก 
79.ท้องถิ่นอ าเภอวังเจ้า 
80.ท้องถิ่นอ าเภอสามเงา 
81.ท้องถิ่นอ าเภอแม่สอด 
82.ท้องถิ่นอ าเภอพบพระ 
83.ท้องถิ่นอ าเภอแม่ระมาด 
84.เกษตรอ าเภอบึงสามัคคี 
85.สาธารณสุขอ าเภอบึงสามัคคี 
86.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปางตาไว 
87.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลวง 
88.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 
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89.ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
90.ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพรานกระต่าย 
91.ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอคลองลาน 
92.ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอโกสัมพีนคร 
93.ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทรายทองวัฒนา 
94.ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอปางศิลาทอง 
95.ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอลานกระบือ 
96.ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอไทรงาม 
97.ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
98.ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอคลองขลุง 
99.ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอบึงสามัคคี 
100.ปกครองจังหวัดก าแพงเพชร  
101.ที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร  
102.ที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร สาขาขาณุวรลักษบุรี  
103.ที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร สาขาคลองขลุง 
104.พัฒนาชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร 
105.พัฒนาชุมชน อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
106.พัฒนาชุมชน อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  
107.พัฒนาชุมชน อ าเภอคลองขลุง  
108.พัฒนาชุมชน อ าเภอทรายทองวัฒนา  
109.พัฒนาชุมชน อ าเภอไทรงาม  
110.พัฒนาชุมชน อ าเภอบึงสามัคคี  
111.พัฒนาชุมชน อ าเภอปางศิลาทอง  
112.พัฒนาชุมชน อ าเภอพรานกระต่าย  
113.พัฒนาชุมชน อ าเภอลานกระบือ  
114.พัฒนาชุมชน อ าเภอคลองลาน  
115.พัฒนาชุมชน อ าเภอโกสัมพีนคร  
116.ประกันสังคมจังหวัดก าแพงเพชร 
117.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตาก  
118.ศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองตาก  
119.ศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอบ้านตาก 
120.ศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอวังเจ้า  
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121.ศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอสามเงา 
122.พัฒนาชุมชนจังหวัดตาก 
123.พัฒนาชุมชน อ าเภอเมืองตาก  
124.พัฒนาชุมชน อ าเภอบ้านตาก  
125.พัฒนาชุมชน อ าเภอวังเจ้า  
126.พัฒนาชุมชน อ าเภอสามเงา  
127.ศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอพบพระ  
128.ศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอแม่สอด  
129.ศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอแม่ระมาด 
130.ศูนย์ด ารงธรรม อ าเภออุ้มผาง  
131.ศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอท่าสองยาง  
132.พัฒนาชุมชน อ าเภอพบพระ  
133.พัฒนาชุมชน อ าเภอแม่ระมาด  
134.พัฒนาชุมชน อ าเภอแม่สอด  
135.พัฒนาชุมชน อ าเภออุ้มผาง  
136.พัฒนาชุมชน อ าเภอท่าสองยาง 
137.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
138.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2  
139.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
140.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

8. จ านวนวิสาหกิจชมุชน/
ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นบริการ
ของ มรภ. ที่ประสบความส าเร็จ
จากการสนับสนุนองค์ความรู้
จาก มรภ. 

25 กลุ่ม 22 กลุ่ม มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการ
ใหม่ลดลงจากปี 2563 จ านวน 3 กลุ่ม 

9. จ านวนผลงานการวิจัยเฉพาะ
สาขาวชิาชีพครูที่ได้รบัตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดบัชาตแิละ
นานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ต่อการผลติและ
พัฒนาครูเพิ่มขึ้น 

104 ผลงาน 70 ผลงาน จ านวนผลงานวิจัยลดลง โดยเป็น
ผลงานน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมขึ้น จ านวน 
70 เร่ือง 
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Key Indicator ปี 2563 ปี 2564 การเปลีย่นแปลง 
10. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก 

มรภ. ที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์
ของหน่วยงานตา่งๆทั้งภาครัฐ
และเอกชน ภายในเวลา 1 ป ี

ร้อยละ 41.84 
- เป็นนักศึกษาโครงการครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 70 คน  

ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการครู จ านวน 13 คน  
- การสอบคัดเลือกรอบทั่วไป มีนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกในภาค 

ก และ ข จ านวน 94 คน 
จ านวนบัณฑิตครูที่จบจาก มรภ. ทั้งหมด 423 คน 

ร้อยละ 25.47 
- เป็นนักศึกษาโครงการครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง 

เข้ารับราชการครูจากการสอบรอบทั่วไป จ านวน 109 
จ านวนบัณฑิตครูที่จบจาก มรภ. ทั้งหมด 428 คน 

มีบัณฑิตครูที่เข้ารับการสอบคัดเลือก
ที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการ
ครูลดลง เนื่องจากก าหนดการสอบใน
รอบปีที่ผ่านมา มีการเล่ือนออกไป
อย่างไม่มีก าหนด ซ่ึงสืบเนื่องมาจาก
สถานการณ์โควิด 

11. ร้อยละครูของครูที่มี
ประสบการณ์สอนในโรงเรียน
ต่อปีการศึกษา  

ร้อยละ 78.70 
จ านวนครูของครูที่มีวุฒิครูและมีประสบการณ์สอน 85 คน 

จ านวนครูของครูทั้งหมด 108 คน  

ร้อยละ 93.75 
จ านวนครูของครูที่มีวุฒิครูและมีประสบการณ์สอน 15 คน 

จ านวนครูของครูทั้งหมด 16 คน 

ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์
สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 15.05 

12. จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุง
ให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวทิยาการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิน่และสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 

จ านวน 3 หลักสูตร 
ประกอบด้วย 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) 
  3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

จ านวน 13 หลักสูตร 
ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจ

อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ในปีการศึกษา มีหลักสูตรใหม่/
ปรับปรุง ที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศ เพ่ิมขึ้นจ านวน 13 
หลักสูตร 
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12. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
13. จ านวนผลงานของนักศึกษา/

อาจารย์ที่ได้รบัการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

จ านวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งสิ้น 122 ผลงาน  

- เป็นผลงานวิจัยที่นักศึกษามีส่วนร่วมกับอาจารย์ จ านวน 79 ผลงาน 
- เปน็ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับต่าง ๆ และการ

ประชุมทางวิชาการ จ านวน 122 ผลงาน 

จ านวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งสิ้น 197 ผลงาน  

- เป็นผลงานวิจัยที่นักศึกษามีส่วนร่วมกับอาจารย์ จ านวน 80 ผลงาน 
- เป็นผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับต่าง ๆ และการ

ประชุมทางวิชาการ จ านวน 197 ผลงาน 

ในปีงบประมาณ 2564 มีจ านวน
ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์รวม
ทั้งสิ้น 197 ผลงาน ซ่ึงเพ่ิมจากปี 
2563 จ านวน 75 เร่ือง 
เป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาจ านวน 
80 เร่ือง ซ่ึงเพ่ิมจากปี 2563 จ านวน 
1 เร่ือง 

14. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่มีระดับ
ความสามารถดา้นการใช้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ 

 

ระดับ ช่วงคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
C2 785-990   
C1 605-780 20 22.12 
B2 405-600 109 

B1 ป.ตรี 380-400 36 
B1 255-375 317 42.49 
A2 110-250 264 35.39 
A1 0-110   

รวม 746  
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (B1) จ านวน 165 คน จาก
จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด 746 คน คิดเป็นร้อยละ 22.12 

ระดับ ช่วงะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
C2 785-990 1 

8.40 
C1 605-780 4 
B2 405-600 21 

B1 ป.ตรี 380-400 8 
B1 255-375 148 36.54 
A2 110-250 223 55.06 
A1 0-110 - - 

รวม 405  
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (B1) จ านวน 34 คน จาก
จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด 405 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 

ในปีงบประมาณ 2564 มีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่มีระดับ
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (B1) 
จ านวน 34 คน จากจ านวนนักศึกษา
เข้าสอบทั้งหมด จ านวน 405 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.40 เนื่องจากระดับการ
ประเมินการสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ในระดับ B1 ช่วงคะแนน 380 
คะแนนขึ้นไป จึงส่งผลให้จ านวนร้อย
ละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์
ลดลง 

15. จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหาร
จัดการในการตัดสินใจตาม
พันธกิจหลักของ มรภ. เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

19 ฐานข้อมูล 
ด้านการวิจัย 

1. ระบบสืบค้นงานวิจัย เข้าถึงโดย
http://research2017.kpru.ac.th/sre/pages/index.php 

2.ฐานข้อมูลนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ เข้าถึงโดย 
http://research2017.kpru.ac.th/innovation/ 

3. ฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย เข้าถึงโดย 
https://research.kpru.ac.th/research_new/ 

30 ฐานข้อมูล 
ด้านการวิจัย 

1. ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=1 

2. ระบบสืบค้นรายงานวิจัย  
http://192.168.251.69/sre/pages/ 

3. ระบบแบบส ารวจการยกระดับนวัตกรรมของชุมชนท้องถิ่น
จังหวัดก าแพงเพชร https://research.kpru.ac.th/innovation/ 

ฐานข้อมูลของปี 2564  เป็น
ฐานข้อมูลที่พัฒนาเพ่ือรองรับการ
บริหารจัดการในการตัดสินใจตาม
พันธกิจหลักของ มหาวิทยาลัย และ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
ฐานข้อมูลใหม่เพ่ิมขึ้น 11 ฐานข้อมูล 
ซ่ึงเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

http://research2017.kpru.ac.th/sre/pages/index.php
http://research2017.kpru.ac.th/innovation/
https://research.kpru.ac.th/research_new/
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=1
https://research.kpru.ac.th/innovation/
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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.php 
7.ระบบรายงานการจดลิขสิทธ์ิ เข้าถึงโดย 

https://research.kpru.ac.th/copyright/pages/index.php 
8.ระบบฐานข้อมูลสภาพปัญหา เข้าถึงโดย 

https://research.kpru.ac.th/mapresearch/ 
9.ฐานข้อมูลงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น เข้าถึงโดย 

https://research.kpru.ac.th/localresearch/index.php 
10. ระบบเพ่ิมความต้องการของชุมชน เข้าถึงโดย 

http://research.kpru.ac.th/communityneeds/index.php 
ด้านการบริการวิชาการ 

11. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ เข้าถึงโดย
https://asl.kpru.ac.th/main/ap/e-olrs/ 

12.ระบบรายงานความก้าวหน้าการบริการวิชาการ เข้าถึงโดย  
https://asl.kpru.ac.th/E-ASPR/Login.php 

13.ระบบบริหารจัดการสินค้าฯ เข้าถึงโดย 
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  เข้าถึงโดย 
https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/ 

4. ระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
https://research.kpru.ac.th/research_new/ 

5. ฐานข้อมูลบทความการประชุมวิชาการ 
https://research.kpru.ac.th/sac/ 
6. ฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ 

https://research.kpru.ac.th/research2/pages/ 
7. ฐานข้อมูลการจดลิขสิทธ์ิ อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 

https://research.kpru.ac.th/copyright/pages/ 
8. ฐานข้อมูลสภาพปัญหาชุมชน 

https://research.kpru.ac.th/mapresearch/ 
9. ฐานข้อมูลงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น 

https://research.kpru.ac.th/localresearch/ 
10. ระบบเพ่ิมความต้องการด้านการวิจัยของชุมชน 

https://research.kpru.ac.th/communityneeds/ 
11. ฐานข้อมูลดิจิทัลคอลเล็กชั่น 

https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=8 
ด้านการบริการวิชาการ 

12. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์  
https://asl.kpru.ac.th/main/ap/e-olrs/ 

13. ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ 
https://asl.kpru.ac.th/E-ASPR/ 

14. ระบบบริหารจัดการสินค้าฯ 
https://kprulib.kpru.ac.th/ap-pos/ 

15. ระบบแบบสอบถามออนไลน์ 
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=49 

16. บริการ ค าถามที่พบบ่อย (Q&A) 
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=45 

17. ฐานข้อมูลเชิงสถิติ 
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=29 

18. ระบบ แนะน าทรัพยากรสารสนเทศ 
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=47 

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/copyright/pages/index.php
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/
https://research.kpru.ac.th/research_new/
https://research.kpru.ac.th/sac/
https://research.kpru.ac.th/research2/pages/
https://research.kpru.ac.th/copyright/pages/
https://research.kpru.ac.th/mapresearch/
https://research.kpru.ac.th/localresearch/
https://research.kpru.ac.th/communityneeds/
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=8
https://asl.kpru.ac.th/main/ap/e-olrs/
https://asl.kpru.ac.th/E-ASPR/
https://kprulib.kpru.ac.th/ap-pos/
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=49
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=45
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=29
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=47
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18.ระบบสมัครสอบนักธรรมชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา เข้าถึงโดย  

https://thamma.kpru.ac.th/ 
19.ระบบสมาชิก To Be Number 1 เข้าถึงโดย  

https://2b1.kpru.ac.th/ 

19. รายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการหลักสูตรระยะสั้น 
https://asl.kpru.ac.th/e-Course/ 

20. ระบบการตลาดออนไลน์ KPRU OTOP 
https://asl.kpru.ac.th/kpruotop/ 

21. ระบบความเชี่ยวชาญด้านวิทยากร 
https://asl.kpru.ac.th/e-Personnel/ 

22. ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=50 

23. ฐานข้อมูลทางการแพทย์และการพยาบาล 
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=3 

24. ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ (e-Clipping) 
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=51 

25. ฐานข้อมูลวารสาร JASA (Journal Storage) 
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=41 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

26. ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 
https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/ 

27. ระบบสมัครสอบนักธรรมชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา 
https://thamma.kpru.ac.th/ 

28. ระบบสมาชิก To Be Number 1 
https://2b1.kpru.ac.th/ 

29. ฐานข้อมูลก าแพงเพชรศึกษา 
https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/ 

30. ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=1 

16. อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัย
และองค์ความรู้ตา่งๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
จ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 

1 : 1 
(21 : 21) 

(แบ่งเป็น ลิขสิทธ์ิ 14 ผลงาน และอนุสิทธิบัตร 7 ผลงาน) 

0.32 : 1 
(22 : 7) 

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ด าเนินการขอจดสิทธิบัตร จ านวน 22 เร่ือง 
มีผลงานวิจัยที่ถุกน าไปใช้จริง จ านวน 7 เร่ือง  

 

ในปีงบประมาณ 2564 สามารถจด
อนุสิทธิบัตรได้ จ านวน 22 เร่ือง ซ่ึงมี
จ านวนเพ่ิมขึ้นจากปี 2563  จ านวน 
1 เร่ือง 

https://asl.kpru.ac.th/e-Course/
https://asl.kpru.ac.th/kpruotop/
https://asl.kpru.ac.th/e-Personnel/
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=50
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=3
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=51
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=41
https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/
https://thamma.kpru.ac.th/
https://2b1.kpru.ac.th/
https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/
https://arit.kpru.ac.th/ap/app/?nu=choose&id=1
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17. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจิต

อาสาพระราชทาน 
จ านวน 2,251 คน 

1. จิตอาสาตามโครงการราชภัฏอาสาท าความดีเพ่ือแผ่นดิน จ านวน 
2,034 คน 

2. จิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน จ านวน 217 คน ซ่ึง 
ซ่ึงมหาวิทยาลัย ยังคงมีโครงการรับสมัครและเพ่ิมจ านวนบุคลากรจิต
อาสาอย่างต่อเนื่อง  

จ านวน 1,026 คน 
1. กิจกรรมปันสุข ปันเวลา รวมพลังจิตอาสา KPRU เนื่องในวัน

มาฆบูชา จ านวน 130 คน 
2. กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนบ้านวังยาง ต. นครชุม อ.

เมือง จ.ก าแพงเพชร จ านวน 30 คน 
3. โครงการอาสาร่วมใจมหาวิทยาลัยน่าอยู่ ทุกวันพุธของสัปดาห์ 

จ านวน 445 คน 
4. กิจกรรมจิตอาสา big cleaning day จ านวน 339 คน 
5. เยาวชนจิตอาสาร่วมใจพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด จ านวน 60 คน 
6. โครงการออกค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

แม่สอด จ านวน 22 คน 

มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ลดลง จ านวน 1,225 คน เพราะไม่
สามารถจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม
จ านวนมากได้ เนื่องจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

 

18. จ านวนโครงการจิตอาสาของ
มหาวิทยาลัย 

14 โครงการ 
1. โครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  

(เราท าความดีด้วยหัวใจ) 
2. โครงการจิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 

ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสุนทรมหาวชิรลงกรณ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

3. โครงการอาสาร่วมใจมหาวิทยาลัยน่าอยู่ ทุกวันพุธของสัปดาห์ 
4. พัฒนาท าความสะอาดพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมรับเสด็จ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 23 
มกราคม 256 

 5. ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรบริเวณ
พ้ืนที่โดยรอบเพ่ือเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดีและเนื่องในวันกองทัพไทย วันที่ 18 มกราคม 2563  

6. ร่วมกันท าแนวกันไฟราชภัฎจิตอาสารักป่ารักษ์โลก ณ บริเวณน้ าตก
คลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 8 มีนาคม 2563 

7. กิจกรรมจิตอาสาร่วมต้านไวรัสโควิด 19 ร่วม แจกแอลกอฮอล์เจล 
ให้กับพ่ีน้องประชาชนจังหวัดก าแพงเพชรหน้าบริเวณตลาดไนท์บลาซ่า 
และบริเวณหัวการค้าจังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 12 มีนาคม 2563  

8. พิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”
เราท าความดีด้วยหัวใจ” วันที่ 11 มีนาคม 2563  

6 โครงการ 
1. จัดกิจกรรมปันสุข ปันเวลา รวมพลังจิตอาสา KPRU เนื่องในวัน

มาฆบูชา ชุมชนบ้านวังยาง ต. นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ในวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2564 

2. กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนบ้านวังยาง ต. นครชุม อ.
เมือง จ.ก าแพงเพชร ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564  

3. โครงการอาสาร่วมใจมหาวิทยาลัยน่าอยู่ ทุกวันพุธของสัปดาห์ 
4. กิจกรรมจิตอาสา big cleaning day ในวันที่ 12 กันยายน 2564 
5. โครงการเยาวชนจิตอาสาร่วมใจพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณ
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 6 มีนาคม 
2564 

6. โครงการออกค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติและชมรมจิตอาสาพัฒนาไป
ออกค่ายอาสา ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ าเสือ ต าบลพระ
ธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน  
2564 

มีโครงการจิตอาสาลดลง 8 โครงการ 
เพราะไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มี
ผู้เข้าร่วมจ านวนมากได้ เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-
19) 
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Key Indicator ปี 2563 ปี 2564 การเปลีย่นแปลง 
9. กิจกรรมช่วยเหลือและจัดสถานที่เทศมหาชาติเวสสันดรชาดก 13 

กัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุกวัน
อาทิตย์ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดพระบรมธาตุนครชุมพระอารามหลวง  

10. กิจกรรมราชภัฏจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ ท ากิจกรรมท าความ
สะอาดสถานที่ต่างๆประกอบไปด้วย วัดพระบรมธาตุนครชุม ตลาดย้อนยุค
นครชุม วัดวังยางและบริเวณในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยวันที่ 27 สิงหาคม 2563 

11. กิจกรรมท าความสะอาดคูครอง เก็บขยะในแหล่งน้ ารอบรอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรวันที่ 27 กรกฎาคม 2563  

12. กิจกรรมโครงการราชภัฎร่วมจิต บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์วัน
พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร  

13. กิจกรรมท าความสะอาดสนามฟุตบอลปรับปรุงสนามและรอบรอบ
มหาวิทยาลัยวันที่ 11 สิงหาคม 2563  

14. โครงการราชภัฎจิตอาสา ”เติมฝัน แต้มสี ท าความดีด้วยหัวใจ”คร้ัง
ที่ 6 กิจกรรมพัฒนาและภาษีโรงเรียนสนามเด็กเล่นให้กับน้องๆนักเรียน 
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองผักหนามจังหวัด
ก าแพงเพชร 
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ตารางที่ 20 : กระบวนการท างานของมหาวิทยาลัยที่ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2564 บรรลุผล 
กระบวนการท างาน ปี 2563 ปี 2564 การเปลีย่นแปลง 

กระบวนการด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับจังหวัด
และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความส าคัญกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมีลักษณะการท างานที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1. ทุกพ้ืนที่จะเป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องท าให้การท างานมีลักษณะการประสาน
ประโยชน์มากขึ้น มีการวางแผนร่วมกันและน าแผนงาน/โครงการบรรจุในแผนของ
ท้องถิ่น ท าให้ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่มีพลังมากขึ้น มีการปฏิบัติงานโครงการ
ร่วมกัน รวมถึงมีการติดตามผลร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 

2.  มหาวิทยาลัยยังคงนโยบายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคมท้องถิ่น โดยมีจุดเน้นเพ่ิมเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ 

2.1 ในการด าเนินการโครงการเพ่ือชี้น า แก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชน
เป้าหมาย ควรใช้กระบวนการหรือระเบียบวิธีการวิจัย หรือแนวทางการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ และเกิด “ชุมชน
นวัตกรรม” ตามเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

2.2 ส าหรับศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอันจะน าไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

- ผลการวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ในการสร้างองค์
ความรู้ในทางวิชาการและ/หรือ น าไปใช้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะและ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคม รวมถึงการน าไปใช้ในการปรับระบบและกลไกในการ
แก้ไขปัญหาหรือไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาชุมชนเป้าหมาย หรือสถานศึกษา
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม  

- ผลจากการถ่ายทอด/ให้บริการวิชาการน าไปสู่การสร้างงานสร้าง
อาชีพและรายได้ให้ชุมชนเป้าหมาย หรือน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของนักเรียนในสถานศึกษาเป้าหมาย  

- ชุมชนเป้าหมายหรือสถานศึกษาเป้าหมายมีการขยายผลการ
ด าเนินงานไปสู่ชุมชนอื่นหรือสถานศึกษาอื่น หรือสร้างเครือข่ายการด าเนินงานที่
เห็นผลชัดเจน อันเป็นผลมาจากการได้รับการบริการวิชาการของศูนย์   

- ศูนย์ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ หรือผลงานของศูนย์ได้รับ
รางวัล หรือชุมชนเป้าหมายได้รับรางวัล หรือสถานศึกษาเป้าหมายประสบ

มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณา
การในหลากหลายมิติ ทั้งบูรณาการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก ส่วนราชการต่างๆในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระจายอยู่ทกุอ าเภอ จังหวัดก าแพงเพชร 
และจังหวัดตาก โดยมีลักษณะการบูรณาการการท างานร่วมกัน โดยมีลักษณะการ
ท างาน  ดังนี้ 

1. มีการท างานร่วมกับจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก ในพ้ืนที่เป้าหมาย
การพัฒนาของจังหวัดมาเป็นพ้ืนที่เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย รวมถึงพ้ืนที่อื่น
ที่ร้องขอ หรือตกเกณฑ์ความยากจน  

2. มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่น โดยการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นผลลัพธ์ หรือจนกว่า
จะเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่และชุมชนอย่างชัดเจน อย่างน้อย 3 ปี เช่น ชุมชน
มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ้น ขุมชนเข้มแข็ง โดยมหาวิทยาลัยฯและชุมชน มีการ
ท างานร่วมกัน ร่วมกันวางแผน ก ากับและติดตามผลเพ่ือน าไปสู่การแผนการ
ปรับปรุงปีต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยฯ มีการท างานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อย่างเป็นรูปธรรม โดยเร่ิมตั้งแต่โครงการจ้างงาน
ประชาชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 1 ต าบล 
1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล : U2T) ที่มุ่งเน้นการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ ประชาชนที่ได้รับการจ้างงานและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เกิดการพัฒนาต าบลร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพต าบล ส่งเสริมให้
ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีอาชีพ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน การท่องเที่ยว โดย
การน าองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปพัฒนาพ้ืนที่ โดยในปีพ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงไปพัฒนาต าบลทั้งหมด 60 ต าบล แบ่งออกเป็น จังหวัด
ก าแพงเพชร 36 ต าบล และจังหวัดตาก 24 ต าบล  

4. มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นอว.ส่วนหน้าร่วมกับจังหวัด
ก าแพงเพชร ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจ า
จังหวัดก าแพงเพชร 

5. มหาวิทยาลัยฯ ยังคงด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศและพัฒนา
ศูนย์อื่นๆ ควบคู่เพ่ือปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่น Reskill Upskill 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดในปี 2564 
ได้แก่ 

1. เกิดกิจกรรมและ
โครงการที่เก่ียวข้องกับการ
บริการวิชาการและการ
พัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น ได้แก่  

1.1 โครงการจ้างงาน
ประชาชน มีการเก็บข้อมูล
ครัวเรือนขนาดใหญ่ ของ
ต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร
และจังหวัดตาก 

1.2 โครงการ U2T มี
การท างานร่วมกับหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ต าบลมีการจ้างงาน
บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน
และนักศึกษา เพ่ือเข้าไปร่วม
พัฒนาต าบลจ านวน 60 
ต าบล 

1.3 โครงการวิศวกร
สังคม ที่ผลักดันให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนา
พ้ืนที่ และการท างานร่วมกับ
ชุมชน 

1.4 โครงการวิจัยที่
มุ่งเน้นการบริการวิชาการ 
และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2. มหาวิทยาลัยฯ ได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงอว.
ให้เป็นหน่วยปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา 
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กระบวนการท างาน ปี 2563 ปี 2564 การเปลีย่นแปลง 
ความส าเร็จในการด าเนินงาน โดยสถานศึกษาพิจารณาจากผลการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอน หรือพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรม หรือการได้รับ
รางวัลของสถานศึกษา ครูหรือนักเรียนจากการแข่งขันในระดับชาติ หรือมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ที่ดีขึ้น หรือมีผลการทดสอบ NT  หรือ 
O-NET ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคน ยกระดับมาตรฐานด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม เกษตร
อัจฉริยะ รวมไปถึงท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น   

6. ดังที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นกระบวนการท างานของมหาวิทยาลัย ภายใต้การ
ด าเนินงานของ คณะ ส านัก สถาบันและศูนย์ ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง หน่วยงาน
หลักในการก ากับ ติดตาม รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานต่างๆเพ่ือน ามา
พัฒนาและปรับปรุง ได้แก่ ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ รวมไปถึง
หน่วยงานในความร่วมมือภายนอกที่มีส่วนร่วมทั้งสิ้นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุผลตาม
เป้าประสงค์ 
 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจ าจังหวัด
ก าแพงเพชร (อว.ส่วนหน้า) 

3. รูปแบบการท างานที่
เปลี่ยนแปลงจากเดิม ได้แก่ มี
การประชุมหรือการท างาน
ร่วมกันด้วย วิธีการออนไลน์ 
ผ่านหน้าจออุปกรณ์ส่ือสาร 
(คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
แท็บเลต) ซ่ึงมีความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัยและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ยังมี
ปัญหาด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
การก ากับและติดตาม ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัด 

กระบวนการด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนาคร ู

มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมุ่งเน้นในเร่ืองของการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครู 
สมรรถนะครูของครู และยกระดับโรงเรียนในพ้ืนที่เป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

การผลิตครู 
1. นักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ที่จะส าเร็จการศึกษาไป เป็น

ครูผู้สอนในอนาคตจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการวางพ้ืนฐานที่ดีให้กับ
นักเรียนในอนาคต แต่ในปัจจุบันทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูส่วนใหญ่
ยังอยู่ในระดับปานกลาง จ าเป็นต้องพัฒนาอีกมาก จึงจะช่วยให้มีศักยภาพที่จะเป็น
ทักษะที่ติดตัวไปจนส าเร็จการศึกษา ดังนั้นจึงต้องมีการวางรากฐานการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษากลุ่มนี้ เพ่ือให้สามารถพัฒนาพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษจนเป็นทักษะที่ติดตัวและสามารถน าไปจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นจึงมีโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้น 
โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาครูสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียน และการประกอบ

มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมุ่งเน้นในเร่ืองของการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครู 
สมรรถนะครูของครู และยกระดับโรงเรียนในพ้ืนที่เป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

การผลิตครู 
1. นักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ที่จะส าเร็จการศึกษาไป เป็น

ครูผู้สอนในอนาคตจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการวางพ้ืนฐานที่ดีให้กับ
นักเรียนในอนาคต แต่ในปัจจุบันทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูส่วนใหญ่
ยังอยู่ในระดับปานกลาง จ าเป็นต้องพัฒนาอีกมาก จึงจะช่วยให้มีศักยภาพที่จะเป็น
ทักษะที่ติดตัวไปจนส าเร็จการศึกษา ดังนั้นจึงต้องมีการวางรากฐานการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษากลุ่มนี้ เพ่ือให้สามารถพัฒนาพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษจนเป็นทักษะที่ติดตัวและสามารถน าไปจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นจึงมีโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้น 
โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาครูสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียน และการประกอบ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
นั้นคือรูปแบบของการพัฒนา
ครู มีความหลากหลายมาก
ขึ้น โดยมีเป้าหมายในเร่ือง
ของการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนที่มี
ความขาดแคลน 
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กระบวนการท างาน ปี 2563 ปี 2564 การเปลีย่นแปลง 
อาชีพในอนาคต เป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต จ านวน 13 หลักสูตร ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ 
ภาษาไทย การประถมศึกษา ดนตรีศึกษา เคมี และคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 2 
ปริญญา) 

2. นอกเหนือจากการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาครูแล้ว ยัง
เล็งเห็นว่า ทักษะอื่น ๆ มีความจ าเป็นที่จะช่วยพัฒนาให้นักศึกษาครูเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ พร้อมสู่การแข่งขันในอนาคต ได้แก่ 1) การยกระดับสมรรถนะนักศึกษา
ครู โดยมีเป้าหมายเพ่ือต้องการให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น และมี
ความพร้อมต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 2) พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา 
ที่บูรณาการความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
ให้แก่นักศึกษาโดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา 
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  

3. ด้วยอัตราการแข่งขันในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการแข่งขันเพ่ือการสอบเข้า
รับราชการครูมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น จึงเล็งเห็นความส าคัญของการเตรียมความรู้ที่
จ าเป็นส าหรับการสอบแข่งขันให้แก่นักศึกษา เพราะการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการ
ครูได้นั้น ถือเป็นผลลัพธ์ที่ส าคัญของการผลิตนักศึกษาครู ดังนั้น จึงมีโครงการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู เป้าหมายคือนักศึกษาครูชั้น
ปีที่ 5 โดยมีจัดหาวิทยากรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้
ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการสอบให้แก่นักศึกษาครู โดยมุ่งหวังให้
นักศึกษาน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้เพ่ือการเตรียมตัวสอบบรรจุ 

4. นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาครูแล้ว การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน ก็
นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาครูให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจุบัน 
มีอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาชีพครูจ านวนไม่น้อยที่ไม่มีประสบการณ์การสอนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าให้ไม่สามารถถ่ายทอดทักษะทางวิชาชีพครูที่จ าเป็น
ส าหรับนักศึกษาได้ ดังนั้น การพัฒนาครูของครูสู่มืออาชีพ จะช่วยให้อาจารย์ได้รับ
การพัฒนา และสามารถลงไปเจอกับสถานการณ์ในโรงเรียนจริง ซ่ึงจะส่งผลดีอย่าง
ย่ิงต่อการน าความรู้และประสบการณ์นั้นมาถ่ายทอดให้นักศึกษา 

การพัฒนาครู  
เนื่องจากปัญหาของสถานศึกษาขนาดเล็กคือการขาดแคลนครู ครูผู้สอนไม่ครบ

ตามจ านวนชั้นเรียน ท าให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและทั่วถึง และการ

อาชีพในอนาคต เป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต จ านวน 13 หลักสูตร ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ 
ภาษาไทย การประถมศึกษา ดนตรีศึกษา เคมี และคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 2 
ปริญญา) 

2. นอกเหนือจากการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาครูแล้ว ยัง
เล็งเห็นว่า ทักษะอื่น ๆ มีความจ าเป็นที่จะช่วยพัฒนาให้นักศึกษาครูเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ พร้อมสู่การแข่งขันในอนาคต ได้แก่ 1) การยกระดับสมรรถนะนักศึกษา
ครู โดยมีเป้าหมายเพ่ือต้องการให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น และมี
ความพร้อมต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 2) พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา 
ที่บูรณาการความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
ให้แก่นักศึกษาโดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา 
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  

3. ด้วยอัตราการแข่งขันในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการแข่งขันเพ่ือการสอบเข้า
รับราชการครูมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น จึงเล็งเห็นความส าคัญของการเตรียมความรู้ที่
จ าเป็นส าหรับการสอบแข่งขันให้แก่นักศึกษา เพราะการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการ
ครูได้นั้น ถือเป็นผลลัพธ์ที่ส าคัญของการผลิตนักศึกษาครู ดังนั้น จึงมีโครงการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู เป้าหมายคือนักศึกษาครูชั้น
ปีที่ 5 โดยมีจัดหาวิทยากรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้
ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการสอบให้แก่นักศึกษาครู โดยมุ่งหวังให้
นักศึกษาน าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้เพ่ือการเตรียมตัวสอบบรรจุ 

การพัฒนาครู  
เนื่องจากปัญหาของสถานศึกษาขนาดเล็กคือการขาดแคลนครู ครูผู้สอนไม่ครบ

ตามจ านวนชั้นเรียน ท าให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและทั่วถึง และการ
ใช้กระบวนการ PLC นั้น เป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากกลุ่มคนหลายๆ กลุ่ม เช่น  ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักวิชาการ
การศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษาภายนอก เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึง
ต้องอาศัยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจ
ร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารแบบ
ผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ
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ใช้กระบวนการ PLC นั้น เป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากกลุ่มคนหลายๆ กลุ่ม เช่น  ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักวิชาการ
การศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษาภายนอก เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึง
ต้องอาศัยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจ
ร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารแบบ
ผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ
และความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ และเล็งเห็นแล้ว
ว่าการให้นักศึกษาครูเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษานั้น 
นอกจากครูจะได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนเองแล้ว นักศึกษา
ยังได้ฝึกการปฏิบัติงานจริงอีกด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย 
โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 20 โรงเรียน ในเขตพ้ืนที่ก าแพงเพชร และตาก 

และความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ และเล็งเห็นแล้ว
ว่าการให้นักศึกษาครูเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษานั้น 
นอกจากครูจะได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนเองแล้ว นักศึกษา
ยังได้ฝึกการปฏิบัติงานจริงอีกด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย 
โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 10 โรงเรียน ในเขตพ้ืนที่ก าแพงเพชร 

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือ
จากองค์กรภายนอก คือ ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กส
ศ.) ในการด าเนินงานที่มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ซ่ึงคณะครุศาสตร์ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานในการ
วางแผน และด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนเป้าหมาย ในด้านการให้ความรู้แก่ครู การ
ผลิตสื่อการสอน และการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ 
2564 เป็นการด าเนินงานในระยะที่ 1 ซ่ึงมีโรงเรียนน าร่องที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 6 โรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความต้องการของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

กระบวนการด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์
การยกระดบัคุณภาพ
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ยังคงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บัณฑิต โดยด าเนินโครงการต่อเนื่อง ได้แก่ การส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง และเสริมสร้าง
ทักษะและจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้และประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ  

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแนวโน้มของจ านวนนักเรียนที่จะเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีจ านวนลดลง ประกอบกับสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
มีอัตราการรับนักศึกษาลดลง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงมีความตระหนัก
ในการวางแผนก าหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเชิงรุก และสภา
มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายวิชาการและวิจัย ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 
พ.ศ.2563 ที่เก่ียวข้องกับการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษา โดยมีแนวทาง
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุง/จัดท าหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ โดยมีแนวทางที่ส าคัญดังนี้ 

1) ให้มีการควบรวมหลักสูตร/การใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในคณะหรือต่าง
คณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีจ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) จ านวน 5 
หลักสูตร ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรการท่องเท่ียงและการโรงแรม 
2. หลักสูตรชีววิทยา 
3. หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน 
3. หลักสูตรภูมิสารสนเทศ 
4. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ 
และมีจ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

จ านวน 25 รายวิชา จากคณะต่างๆ ประกอบด้วย 
1. คณะครุศาสตร์ จ านวน 6 รายวิชา ยกตัวอย่างเช่น วิชาการจัดค่ายวิชาการ

ส าหรับครูประถมศึกษา และวิชาการออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 4 รายวิชา ยกตัวอย่างเช่น วิชา
เทคนิคการส ารวจภาคสนามส าหรับงานภูมิสารสนเทศ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท่องเที่ยว และวิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานโรงแรม  

ในปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีจ านวน
หลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ CWIE 
(Cooperative and Work 
Integrated Education) 
เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่าน
มา 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ภูมิสารสนเทศ 
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2) ให้ด าเนินการจัดหลักสูตรระยะสั้น โดยเร่งรัดการออกข้อบังคับและการ

ด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต ระดับอุดมศึกษา เพ่ือการเช่ือมโยงทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

3) การเพ่ิมมูลค่าของหลักสูตรที่เปิดสอน โดยก าหนดให้ทุกหลักสูตรใช้ความรู้
และประสบการณ์ของอาจารย์ เทคโนโลยี เคร่ืองมืออุปกรณ์ทีมีอยู่เพ่ือสร้าง
นวัตกรรม ผลิตผล ผลิตภัณฑ์  ไปสู่การบริการทางวิชาการแก่สังคมและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 

4) ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ต้องเป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการ บรรจุในแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็น ผลการศึกษา/วิเคราะห์
เบื้องต้น และความต้องการของสังคมพร้อมหลักฐานที่เก่ียวข้อง และต้องไม่เพ่ิม
อัตราก าลัง 

5) การปิดหลักสูตร/การงดเปิดสอนหลักสูตร ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  หรือไม่ตอบสนองความสนใจของผู้เรียนหรือตลาดงาน  มีจ านวน
นักศึกษาน้อยต่อเนื่อง 3 ปี หรือหลักสูตรที่มีจ านวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษาไม่ถึง 10 
คน ในปีการศึกษาใด ให้หลักสูตรนั้นงดการเปิดสอนในปีการศึกษานั้น 

6) ให้มีการศึกษาและวิจัยการออกกลางคันของนักศึกษาย้อนหลัง 5 ปี 
จ าแนกเป็นรายคณะและรายหลักสูตร และก าหนดให้แต่ละหลักสูตรมีอัตราการ
ออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษา หากมีอัตราการออกกลางคันเกินร้อยละ 10 ให้คณะและหลักสูตร
ร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์เร่งด่วนเพ่ือการลดการออกกลางคัน 

7) ส่งเสริม สนับสนุน ก าหนดให้อาจารย์ท าวิจัยและผลงานทางวิชาการ ที่เน้น
การสร้างนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น ๆ และผลงานรับใช้สังคม ที่มี
ผลน าไปสู่การพัฒนางานและการพัฒนาท้องถิ่น  การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. การสร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ 

3. คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเงินและการธนาคาร และวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
ออกแบบกราฟิก 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 รายวิชา คือ วิชาพีชคณิตเชิง
เส้น 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 7 รายวิชา ยกตัวอย่างเช่น วิชาการ
ประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิก วิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง วิชาการจัดการโซ่อุปทาน
เชิงกลยุทธ์ และวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมและวัสดุท้องถิ่น 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแม่สอด จ านวน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาการ
จัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ
กราฟิก วิชาภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร และวิชาการบัญชีต้นทุน 1 

กระบวนการด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

1. มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารด้วยหลักธรรมาภิ
บาลเป็นที่ตั้ง โดยก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญในแผนกลยุทธ์ประจ าปี 
พ.ศ.2561 – 2565 ได้แก่ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย 
ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม” โดยผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

1. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลได้ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ซ่ึงได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ที่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดย
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยังยึดแนวทางในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และการท างานแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนของ
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Transparency Assessment: ITA) โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้คะแนน 91.03 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และปี พ.ศ.2562 ได้คะแนน 92.34 จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ A และผลการประเมินทั้งสองปีจัดอยู่ใน
อันดับที่ 3 จาก 80 แห่ง ประเภทสถาบันอุดมศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2563 มี
ผลการประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้คะแนนเต็ม 100 โดยในภาพรวมได้ผล
คะแนน 91.90 อยู่ในระดับ A (ระดับดีมาก) 

2. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการบริหารงานที่ยึดหลักประสิทธิภาพ เพ่ือให้
การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเกิดความคุ้มค่า โดยผ่านการรับรองส านักงานสี
เขียว ระดับประเทศ ปี 2561 – 2563 ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green (เหรียญ
ทอง) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

3. มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบร่วม โดยการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล 
โดยเช่ือมโยงกับระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ทุกคนมี
เป้าหมายร่วมกันในการด าเนินพันธกิจให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลต่อการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน” 

4. มหาวิทยาลัยมีกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ 
โดยมีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับติดตามและรายงานผลโครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และก าหนดแนวทางให้ผู้รับผิดชอบทุกโครงการรายงานต่อคณะกรรมการทุก
สิ้นไตรมาส 

5. ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ เพ่ือให้การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น โดยมีฐานข้อมูลเพ่ิมขึ้นจาก 13 ฐาน เป็น 
19 ฐาน  

6. มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการด้วยระบบ
สารสนเทศออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมี
ระบบการบริหารและการให้บริการออนไลน์ จ านวน 59 ระบบ แยกตามพันธกิจ 
ดังนี้ 

6.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน จ านวน 27 ระบบ 
6.2 ด้านบริหารจัดการ จ านวน 13 ระบบ 
6.3 ด้านการวิจัย จ านวน 10 ระบบ 

คะแนน 91.03 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และปี พ.ศ.2562 ได้คะแนน 92.34 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ A และผลการประเมินทั้ง
สองปีจัดอยู่ในอันดับที่ 3 จาก 80 แห่ง ประเภทสถาบันอุดมศึกษา โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 มีผลการประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้คะแนนเต็ม 
100 โดยในภาพรวมได้ผลคะแนน 91.90 อยู่ในระดับ A (ระดับดีมาก) และผลการ
ประเมินปีงบประมาณ 2564 ภาพรวมได้คะแนน 92.01 อยู่ในระดับ A (ระดับดี
มาก) 

2. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการบริหารงานที่ยึดหลักประสิทธิภาพ เพ่ือให้
การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเกิดความคุ้มค่า โดยได้รับรางวัลองค์กรที่มีความ
เป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับดี ปีงบประมาณ 2563 
ประกาศผลปีงบประมาณ 2564 

3. มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบร่วม โดยการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล 
โดยเช่ือมโยงกับระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ทุกคนมี
เป้าหมายร่วมกันในการด าเนินพันธกิจให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลต่อการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน” 

4. มหาวิทยาลัยมีกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ 
โดยมีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับติดตามและรายงานผลโครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งสิ้น 3 คร้ัง เพ่ือวางแผนและถ่ายทอด
แนวทางการก ากับ ติดตาม และรายงานผล รวมทั้งมีการก าหนดให้คณะ/
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลต่อคณะกรรมการทุกสิ้นไตรมาส 

5. มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น โดยมีฐานข้อมูลเพ่ิมขึ้นจาก 19 
ฐาน เป็น 30 ฐาน  

6. มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการด้วยระบบ
สารสนเทศออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมี
ระบบการบริหารและการให้บริการออนไลน์ จ านวน 67 ระบบ แยกตามพันธกิจ 
ดังนี้ 

6.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน จ านวน 30 ระบบ 
6.2 ด้านบริหารจัดการ จ านวน 17 ระบบ 

มหาวิทยาลัย โดยมีการ
พัฒนาและน าระบบ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้
ประโยชน์เพ่ิมขึ้น 
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6.4 ด้านการบริการวิชาการ จ านวน 6 ระบบ 
6.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 3 ระบบ 

6.3 ด้านการวิจัย จ านวน 10 ระบบ 
6.4 ด้านการบริการวิชาการ จ านวน 7 ระบบ 
6.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 3 ระบบ 

7. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากร
และพฤติกรรมของบุคลากร โดยผ่านการรับรองส านักงานสีเขียว ระดับประเทศ ปี 
2561 – 2563 ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green (เหรียญทอง) พร้อมใบประกาศ
เกียรติคุณ และส่งเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียวปีงบประมาณ 2564 จ านวน 2 
อาคาร 

กระบวนการสร้าง
คุณลักษณะ 4 ประการ 
ตามพระบรมราโชบาย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้น้อมน าพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ให้มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ประการ โดยมีกลไกดังนี้ 

1. ก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษา ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน โดยสภามหาวิทยาลัย
ได้ออกประกาศ เร่ือง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
พ.ศ.2562 ฉบับประกาศเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 โดย ก าหนดมาตรฐานด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน ประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่   

1.1 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภาพของ
หลักสูตร และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสัมมาอาชีพ   

1.2 ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มี
คุณลักษณะ ความเป็นผู้ประกอบการ และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม   

1.3  ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่น
ในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

2. ก าหนดกลยุทธ์ส าคัญในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
ประจ าปีพ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2563) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม ได้แก่ 
กลยุทธ์ที ่3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดี
และถูกต้อง มพีื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็น
พลเมืองดี มีวินัย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้น้อมน าพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ให้มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3) มีงานท า มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี โดยมีกลไกดังนี้ 

1. ก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษา ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน โดยสภามหาวิทยาลัยได้
ออกประกาศ เร่ือง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ก าหนดมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่ 
โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1.1 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภาพของ
หลักสูตร และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสัมมาอาชีพ มี
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 1) ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2) โครงการส่งเสริมชมรม
นักศึกษา 3) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  4) เชิดชู
สถาบัน ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ เป็นต้น 

1.2 ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มี
คุณลักษณะ ความเป็นผู้ประกอบการ และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 1) โครงการ
ส่งเสริมทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 2) โครงการส่งเสริมความรู้และการเป็น
ผู้ประกอบการ 3) KPRU ต่อต้านคอร์รัปชั่น และต้านภัยยาเสพติด 4) เชิดชสูถาบัน 
ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ เป็นต้น  

1.3  ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นใน
ความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ มีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 1) 

- มีการรายงานโครงการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือเพ่ือให้
เกิดคุณลักษณะ 4 ประการ 
- การด าเนินโครงการ

ส่งเสริมทักษะการเป็นวิศวกร
สังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ 
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กระบวนการท างาน ปี 2563 ปี 2564 การเปลีย่นแปลง 
3. มอบหมายให้ทุกคณะจัดท าโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพ่ือส่งเสริม

คุณลักษณะ 4 ประการ และมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาจัดท าโครงการจิต
อาสาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาผู้น า ทั้งผู้น าองค์การ
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะ 

4. มอบหมายให้ทุกคณะ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
สอดแทรกคุณลักษณะ 4 ประการในทุกโครงการที่ลงพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายที่
รับผิดชอบ  

โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 2) ราชภัฏจิตอาสา “เติมฝัน แต้มสี 
ท าความดีด้วยหัวใจ” 3) พัฒนาทักษะ นศท.ด้านจิตอาสา เป็นต้น 

2. ก าหนดกลยุทธ์ส าคัญในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
ประจ าปีพ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2565)  ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมี
ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตทีม่ั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และมีความ
เป็นพลเมืองดี มีวินัย 

3. มอบหมายให้ทุกคณะจัดท าโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะ 4 ประการ และมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาจัดท าโครงการจิต
อาสาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะ โดยโครงการที่
ด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ในปี 2564 
คือ โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นวิศวกรสังคม ซ่ึงกองพัฒนานักศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ และมอบหมายให้ทุกคณะ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่และด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมทักษะการเป็นวิศวกรสังคม ซ่ึงได้ด าเนินการต่อเนื่องในปี 2565 
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ตารางที่ 21 : สรุปผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2564 

โครงการ ผลิตภัณฑ ์ กระบวนการ 
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ท้องถิ่น (จ านวน 21 
ผลิตภัณฑ์) 

จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน 11 ผลิตภัณฑ์ 
1. ผ้าฝ้ายทอมือโบราณตีนจกบ้านเริงกะพง  
2. ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ (ป้าแสง) 
3. ผ้าไทยด าบ้านวังน้ า  
4. กระเป๋า ลาหู่ 
5. แปรรูปจากเห็ด  
6. ผ้าทอมือเส้นใยกล้วยไข่ 
7. ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านสุขส าราญ  
8. ผ้าซ่ินตีนจกบ้านทรัพย์เจริญ 
9. หมูอบกรอบ  
10. ผ้าทอมือย้อมสีศิลาแลง  
11. ไข่มุกจากข้าวมะลินิลสุรินทร์เสริมโพรไบโอติก 

จังหวัดตาก จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ 
1. ผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว  
2. กล้วยตากบ้านเด่นวัว 
3. สบู่ก้อนผสมสมุนไพร  
4. พริกแกงลั่นทุ่ง 
5. GOOD STONEผลิตภัณฑ์จากหินแกรนิต  
6. ผ้าทอปากะญอ บ้านมอทะ 
7. ผ้าลายปักม้งกลุ่มสตรีชนเผ่าม้ง 
8. ผ้าฝ้ายแกมไหมบ้านเด่นวัว  
9. น้ าพริกหนองตาเรือ  
10. กระยาสารทบ้านท่าพระธาตุ 
 
 
 
 
 
 

 
1. ลงพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือหาแนวทางการท างานร่วมกับผู้ประกอบการ 

และวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์  
รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนธุรกิจ การบัญชี และการตลาดออนไลน์ 

3. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

4. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และออกแบบผลิตภัณฑ์ 

5. ตรวจวิเคราะห์มาตรฐาน/คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

6.พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

7. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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โครงการ ผลิตภัณฑ ์ กระบวนการ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก 
(จ านวน 7 ต าบล) 

1. ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 
1.1 หมู่บ้านป่าคาเกา่ ต.คีรีราษฎร ์อ.พบพระ จ.ตาก 

1) อาหารไก่เพ่ือลดต้นทุน   
2) ปุ๋ยหมักไม่กลับกองของมูลสัตว์  
3) การดูแลอนุบาลลูกไก่พันธ์ุพ้ืนเมือง   

1.2  หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 
1) แบบแม่พิมพ์สบู่ อโวคาโด้ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม 
2) บรรจุภัณฑ์อะโวคาโด้เพ่ือการขนส่ง 

2. ต.โป่งน้ าร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
2.1 ชุมชนหมู่บ้านป่าคา ต.โป่งน้ าร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร  

1) นวัตกรรมโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ ใช้ระบบอัจฉริยะที่ใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ 

2.2 บ้านวุ้งกะสัง ต.โป่งน้ าร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร    
1) นวัตกรรมโรงเรือนอัตโนมัติ  
2) นวัตกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบไหลวนประหยัดน้ า  
3) วิจัยระบบสูบน้ าในพ้ืนที่เศรษฐกิจพอเพียง 
4) วิจัยนวัตกรรมตู้อบแห้งข้าวเกรียบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

อัตโนมัติ 
3. ต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร  

1) อ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล และป่าชุมชน มีฐานข้อมูลพันธ์ุพืชในป่า
ชุมชน จ านวน 63 ชนิด  

2) องค์ความรู้เร่ืองการเล้ียงปูนา และการตลาดในการจัดการผลิตภัณฑ์
เก่ียวกับปูนา  

3) สารสนเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวของต าบลคลองน้ าไหล 

4. ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
1) สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ต าบลท่าขุนราม 
2) ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร คือ พัฒนาลาบให้เป็น “ไส้

กรอกลาบ” โดยเป็นไส้กรอกสูตรเฉพาะ 3 สูตร ดังนี้ 1) ไส้อั่วท่าขุนราม 2) ไส้
อั่วลาบเหนือ 3) ไส้กรอกอีสาน อันเป็นอัตลักษณ์ของต าบลท่าขุนราม 

3) ชุมชนต าบลท่องขุนรามมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและ
สวยงามดึงดูดใจนักท่องเท่ียวให้มาเท่ียวชมเพ่ิมขึ้น จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ แหล่ง

 
1. ประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินงานระดับจังหวัด 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการด าเนินงานระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน 

3. ตรวจสอบการจ าแนกสถานะคุณภาพชีวิตครัวเรือน/หมู่บ้าน  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา 

4.จัดท า/ทบทวนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย 

5. ด าเนินโครงการตามบริบทของปัญหาแต่ละพ้ืนที่ 

6. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 

7. ก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้าการบริหารจัดการชีวิตกลุ่มเป้าหมายเป็นรายครัวเรือน/หมู่บ้าน 
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โครงการ ผลิตภัณฑ ์ กระบวนการ 
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกหม้อ  ตลาดท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และ
ฝายท่ากระดานกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 

5. ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
1) การใช้พลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีเพ่ือจัดหาน้ าส าหรับการเกษตร 
2) การใช้ชีวพันธ์ุเพ่ือจัดการโรคในกล้วย 

6. ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร  
1) นวัตกรรมเคร่ืองบดอัดขยะพลาสติกมาบดอัดพลาสติก เพ่ือลดพ้ืนที่

การจัดเก็บและเป็นการเพ่ิมรายได้มากขึ้น 
2) นวัตกรรมเส้นด้ายจากใยกล้วยผสมฝ้าย น าไปสู่การท าผ้าทอมือจาก

เส้นใยกล้วยไข่ ลายผ้าอัตลักษณ์ ดอกแสงของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองแสง 
และน าไปจดสิทธิบัตร 

7. ต.คณฑีพัฒนา อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
1) นวัตกรรมเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ตู้อบแห้งไปใช้ตากแห้ง

ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบมันปู 
3. บูรณาการพันธกิจ

สัมพันธ์เพ่ือพัฒนาชุมชน
ต้นแบบ (จ านวน 2 
ชุมชน) 

1. ชุมชนหมู่บ้านพุสะแก ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 
1) ผลิตภัณฑ์จากลูกหม่อน เพ่ิมศักยภาพการปลูกพืชหมุนเวียนของ

เกษตรกร  
2) ผักปลอดภัย การบริหารขยะ และน าขยะมาท าปุ๋ยแล้วในไปใช้ใน

การปลูกผัก แต่ส่วนใหญ่ต้องการความรู้ในการแยกขยะอย่างถูกวิธี และขยาย
ผลการน้ าขยะเปียกไปจัดท าปุ๋ยให้เพ่ิมมากขึ้น 

2. ชุมชนแบบเกษตรพ่ึงตนเอง ต.นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
1) เร่ืองเล่าผ้าทอบ้านใหม่ศรีอุบล ในระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 

2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และศูนย์ทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่
ที่ 8 ต.นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  

2) ศูนย์ฯ แหล่งเรียนรู้ และจัดนิทรรศการก่ึงมีชีวิต ให้กับชุมชนบ้านใหม่
ศรีอุบล ณ หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ต.นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

1. ชุมชนหมู่บ้านพุสะแก ต าบลวังหิน  อ าเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 
1) ประชุมวางแผนการท างานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน และชุมชน ในการขยายพ้ืนที่ในการพัฒนา  
2) ลงพ้ืนที่วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกหม่อน  
3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพการปลูกพืชหมุนเวียนของเกษตรกร  

2. ชุมชนต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล  
2) จัดกิจกรรมพัฒนาเร่ืองเล่าผ้าทอบ้านใหม่ศรีอุบล  
3) พัฒนาศูนย์ฯ แหล่งเรียนรู้ และจัดนิทรรศการก่ึงมีชีวิต ให้กับชุมชนบ้านใหม่ศรีอุบล  

 
 

4. การพัฒนาร้านค้า
ประชารัฐกองทุน
หมู่บ้าน บ้านทุ่งสวน 
(หมู่ 7 บ้านทุ่งสวน ต.
นครชุม อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร) 

1. รูปแบบเอกสารทางเงินและบัญชีส าหรับร้านค้าประชารัฐ: กองทุน
หมู่บ้านบ้านทุ่งสวน  

2. คู่มือบริหารจัดการและเอกสารทางเงินและบัญชีส าหรับร้านค้าประชารัฐ 
: กองทุนหมู่บ้านบ้านทุ่งสวน 

 

1. ประชุมวางแผน กระบวนการบริหารจัดการส าหรับร้านค้าประชารัฐ : กองทุนหมู่บ้านบ้านทุ่งสวนกับสมาชิกชุมชน 
2. สร้างรูปแบบเอกสารทางเงินและบัญชีส าหรับร้านค้าประชารัฐ: กองทุนหมู่บ้านบ้านทุ่งสวน  
3. สร้างคู่มือบริหารจัดการและเอกสารทางเงินและบัญชีส าหรับร้านค้าประชารัฐ : กองทุนหมู่บ้านบ้านทุ่งสวน 
4. อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการใช้คู่มือ  ระบบเอกสารทางการเงินและบัญชี การใช้ โปรแกรมการขายส าเร็จรูป

ส าหรับร้านค้าประชารัฐ  
5. การติดตามและประเมินผล 
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5. บริการวิชาการองค์

ความรู้จากระดับ
บัณฑิตศึกษา(ชุมชนทีจะ
ข่อ หมู่ที่ 2 ต าบลสักงาม 
อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร) 

1. แบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง 1. เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ของชุมชน 
2. เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือน และบัญชีการเงินของกลุ่มอาชีพ 
3. เสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาด แลกาออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง  

6. ศูนย์เผยแพร่นวัตกรรม
ภูมิสารสนเทศ (GIS) 
(ต าบลคลองลานพัฒนา 
ต าบลคลองน้ าไหล 
โรงเรียนคลองลาน
พัฒนาจินดาศักดิ์ อ าเภอ
คลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร) 

1. แผนที่ท่องเท่ียวโดยมีชุมชนเป็นฐานของต าบลคลองลานพัฒนา 
2. สื่อการเรียนการสอนด้านภูมิสารสนเทศ แผนที่ภูมิประเทศ (แบบจ าลอง

ชั้นความสูง) อ าเภอคลองลาน 
3. ภาพจ าลองสามมิติของเทศบาล ท่ามะเขือ  

1. พัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ และถ่ายทอดองค์ความรู้ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย  
1) วางแผนการจัดกิจกรรม โดยบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาที่สามารถพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ  
2) จัดท าสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยี 
4) ประเมินการจัดกิจกรรมโครงการ และให้ข้อเสนอแนะ ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2564 

2. ส่งเสริมกระบวนการเผยแพร่และการสร้างเครือข่ายชุมชนด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
1) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีที่  
2) วางแผนจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่เป้าหมาย  

3. ถ่ายทอดผลงานวิจัย 
1) น าผลการวิจัยเร่ือง “การสร้างการ เชื่อมโยงด้านการท่องเท่ียวจาก ไทยสู่เมียนมาร์โดยใช้อ าเภอแม่ สอด 

จังหวัดตาก เป็นศูนย์กลาง ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์การ ท่องเที่ยวชุมชน การสร้างคู่มือ 
ท่องเที่ยวและแผนที่ท่องเท่ียว อัจฉริยะ” โดย อ.ภาวิณี ภูจริต น าไปสู่การถ่ายทอด ในโครงการ 

2) น าผลการวิจัยเร่ือง “รูปแบบการ พัฒนาความรู้ท้องถิ่นและภูมิปัญญา ท้องถิ่นสู่การผลิตกล้วยไข่
ก าแพงเพชรเพ่ือการผลิตที่ เหมาะสม” โดย ผศ.วัลลภ ทอง อ่อน มาออกแบบกิจกรรมที่น าไปสู่ การถ่ายทอดเพ่ือ
พัฒนาชุมชน เป้าหมาย 

7. สวนพลังงานเพ่ือ
ส่งเสริมการเกษตร
อัจฉริยะและพัฒนา
นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น  

ผลงานวิจัยที่น าไปถ่ายทอด 
1. เกษตรอัจฉริยะ (smart farm) 
2. การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (solar cell) 
3. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (mini green house) 
4. แก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร (biogas) 
5. การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์แบบน้ าวน (hydroponics) 

ผลงานวิจัยที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
1. รายงานวิจัยที่เกิดจากการลงพ้ืนที่หัวข้อ “ศึกษารูปแบบการถ่ายทอด

ออกแบบและสร้างแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานและเกษตรอัจฉริยะ 
กรณีศึกษา : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก” 

1. ถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมพลังงานและเกษตรอัจฉริยะภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 55 จ.ตาก 

2. ถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมพลังงานและเกษตรอัจฉริยะภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎี
ใหม่คณฑีพัฒนา ต.คณฑีพัฒนา อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
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8. ศูนย์พัฒนาก าลังคนเพ่ือ

ยกระดับการพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ท้องถิ่น 

1. ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงานทดแทน สู่
ชุมชน” ให้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดก าแพงเพชร 

9. พัฒนาทักษะวิศวกร
สังคมและส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่าง
สร้างสรรค์ (จ านวน 2 
ชุมชน) 

1. ชุมชนต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
    1) นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าจ้ิงหรีด 
    2) ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของชุมชนทั้งรูปแบบออนไลน์ และ

ออฟไลน์ 
2. ศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือน (บ้านคลองเรือ) ม.11 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.

ก าแพงเพชร  
   1) สื่อสร้างสรรค์ น าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และศูนย์การเรียนรู้ 

“ดาวล้อมเดือน 

1. ลงชุมชน เก็บข้อมูลในพ้ืนที่ ศึกษากระบวนการเพาะเล้ีงจ้ิงหรีดจากเกษตรกรผู้เลี่ยงจ้ิงหรีดในชุมชน ทั้งด้านความ
เป็นมา สภาพ ปัญหา อุปสรรคของการเพาะเล่ียงจ้ิงหรีด 

2. ประชุมระดมความคิดในการแก้ปัญหา น าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่มาวิเคราะห์เพ่ือหาหนทางแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนเป้าหมาย 

3. ลงพ้ืนที่แก้ปัญหา โดยนักศึกษาและวิทยากรที่มีความช านาญในการแปรรูปอาหาร เพ่ือน าความรู้ไปถ่ายทอด
ให้กับสมาชิกในชุมชน ซ่ึงอยู่ระหว่างการศึกษาทดลองแปรรูปอาหาร 

4. ติดตามผล เป็นการลงไปขยายความรู้ให้ชุมชนในการแปรรูปอาหาร พร้อมทั้งสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
ของชุมชนทั้งรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจ าหน่ายสินค้า 

10. พัฒนาทักษะวิศวกร
สังคมและส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่าง
สร้างสรรค์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (รร.บึงทับ
แรต ต.บึงทับแรต อ.
ลานกระบือ จ.
ก าแพงเพชร) 

1. นวัตกรรมการแก้ปัญหาเร่ืองดิน ที่พบว่าปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 
(Organic matter) ดินตัวอย่างมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินในระดับสูง ค่าความ
เป็นกรดและด่าง (pH) กรดปานกลาง และปริมาณเหล็กในดิน 

2. น้ าหมักก าจัดวัชพืชและน้ าหมักก าจัดแมลงปลอดสารเคมี 
 

1. กิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาและปฏิบัติงานวิศวกร  รูปแบบกิจกรรมจะเป็นลักษณะกิจกรรมนาฬิกาชีวิต 
กิจกรรมพัฒนาการ กิจกรรมพัฒนากระบวนการ การเก็บข้อมูล ปัญหาต่างๆ 

2. กิจกรรมทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์  รูปแบบกิจกรรมจะเป็นลักษณะ
กิจกรรมการน าเสนอนาฬิกาชีวิต กิจกรรมพัฒนาการ กิจกรรมพัฒนากระบวนการ  รายงานผลการตรวจคุณภาพของ
ดินในปัญหาเร่ือง การแก้ปัญหาเร่ืองดินและปัญหาเร่ืองแมลงศัตรูพืช มีการส ารวจและการท าแผนที่ GPS ของ
โรงเรียน 

 

11. พัฒนาทักษะวิศวกร
สังคมและส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่าง
สร้างสรรค์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ศูนย์เรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ อบต.แม่ลาด 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร) 

1. นวัตรกรรมระบบรดน้ าด้วยโซล่าเซลล์ การแก้ปัญหาระบบการรดน้ าใน
แปลงพืชขนาดเล็กของศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อบต.แม่ลาด อ าเภอ
คลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

1. การจัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษาสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2564 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. การลงพ้ืนที่เพ่ือลงไปส ารวจพ้ืนที่ เก็บข้อมูลและปัญหาที่ คิดหาวิธีในการแก้ปัญหา โดยได้น าความรู้เร่ืองของ
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้  

4. การลงพ้ืนที่ ไปดูเร่ืองพ้ืนที่ในการติดตั้งระบบ โซล่าเซลล์ เพ่ือออกแบบระบบและอุปกรณ์เพ่ือเตรียมการติดต้ัง 
5. การลงพ้ืนที่ไปท าการติดต้ังระบบ โซล่าเซลล์ เพ่ือประยุกต์ใช้กับระบบรดน้ าในแปลงพืชขนาดเล็กภายในศูนย์การ

เรียนรู้ และสาธิตวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาให้กับทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ 
6. การลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามและประเมินผลการใช้งานของระบบ โซล่าเซลล์ เพ่ือประยุกต์ใช้กับระบบรดน้ าในแปลง

พืชขนาดเล็กภายในศูนย์การเรียนรู้ 
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12. ศูนย์พัฒนาศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์สู่ความ
เป็นเลิศ  

1. บทความวิจัยเร่ือง “การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแบบครบวงจรชมรม
ผู้สูงอายุบ้านใหม่ธงชัย ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร” 

2. สื่อมัลติมีเดีย จ านวนทั้งสิ้น 8 รายวิชา ได้แก่ 
1) รายวิชาการออกแบบกราฟฟิกข้อมูล (Infographic Design)  
2) รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
3) รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
4) รายวิชาการเงินธุรกิจ 
5) รายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
6) รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 
7) รายวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชี 
8) การเป็นผู้ประกอบการ 

1. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและถ่ายทอดบทเรียนของชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 3 คร้ัง 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการบริหารธุรกิจ ให้กับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 3 คร้ัง 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

ในการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นในอนาคต ซ่ึงในคร้ังนี้มีการจัดท าสื่อมัลติมีเดีย จ านวนทั้งสิ้น 8 รายวิชา 

13. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

1. ข้อมูลสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น น าไปสู่การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
สมุนไพรท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์ 

2. เส้นด้ายใยกล้วยไข่ที่ย้อมสีด้วยพืชพรรณพ้ืนบ้าน 

1. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการส ารวจสมุนไพรโดยชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์  
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมสีเส้นด้ายใยกล้วยไข่ด้วยพืชพรรณพ้ืนบ้าน  
3. รวบรวมข้อมูลด้านพันธุกรรมพืช และการใช้ประโยชน์จากพันธ์ุพืช และพันธ์ุพืชต่างๆที่ได้จากการส ารวจเพ่ือ

จัดท าเป็นฐานข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบเวปไซต์ของโครงการภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
14. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

ส่งเสริมการผลิตและ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางอาหาร 
(FOSIC)  

1. รายงานการศึกษาชนิดและปริมาณสารก่อโฟมที่เหมาะสมในการผลิตสาร
สีชนิดผงจากใบหม่อนโดยวิธีท าแห้งแบบโฟมเมท ย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตร 

2. ผลงานวิจัยเร่ืองความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเก่ียวกับสารก่อภูมิแพ้ใน
ส้มต าและการลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่ตกค้างโดยการล้างครก 

3. งานให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ตลอดปีงบประมาณ 2564 (รอบ 
12 เดือน)  คือ 244,600 บาท 

 

1. ศูนย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 หรือ มอก. 17025-2548 ใบรับรองเลขที่ 
18T083/0707 โดย ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

2 .เตรียมการย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตรเร่ืองการศึกษาชนิดและปริมาณสารก่อโฟมที่เหมาะสมในการผลิตสารสีชนิดผง
จากใบหม่อนโดยวิธีท าแห้งแบบโฟมเมท  

3. ผลิตผลงานวิจัยเร่ืองความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเก่ียวกับสารก่อภูมิแพ้ในส้มต าและการลดปริมาณสารก่อ
ภูมิแพ้ที่ตกค้างโดยการล้างครก น าเสนอการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางออนไลน์ 

4 ให้บุคลากรพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ISO/IEC 17025 ออนไลน์ ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
5. สอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ คือ เคร่ืองชั่ง เคร่ืองวัดน้ าอิสระในอาหาร เคร่ืองวัดความชื้นและ

อุณหภูมิห้องปฏิบัติการ และเคร่ืองวัดความเป็นกรดด่าง พบว่า ทั้ง 4 เคร่ืองมือ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 
6. ด าเนินการทดสอบความช านาญรายการ pH value  วันที่ 22 ม.ค. 2564 ด าเนินการทดสอบความช านาญ

รายการ Aerobic Plate Count วันที่ 3 มี.ค. 2564 
   7. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตลอดปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) จ านวน 365 ตัวอย่าง 

15. ก าแพงเพชรศึกษา 
 

ข้อมูลก าแพงเพชรศึกษา จ านวน 10 เร่ือง ดังนี้ 
1. หลวงพ่อพระศรีสรรเพชญ์ วัดศรีโยธิน ก าแพงเพชร 
2. พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ วัดบางก าแพงเพชร 
3. สุวรรณปรางทอง ไม้ผลเมืองก าแพงกับกล้วยภัสนันท์ กล้วยไม้สายพันธ์

ก าแพงเพชร 

1. ประสานงานให้นักศึกษา/บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่สนใจน าเสนอหัวข้อเก่ียวกับข้อมูลจังหวัด
ก าแพงเพชรที่ต้องการศึกษา   

2. นักศึกษา/บุคลากรที่ท าการศึกษาข้อมูลจัดท าข้อมูลก าแพงเพชรศึกษาในรูปแบบบทความ และน าส่งส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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4. แกงหยวกกล้วยไข่กับเมี่ยงนครชุม พ้ืนดินถิ่นก าแพงเพชร 
5. ผมแดง คนไทยเช้ือสายเวียงจันทน์ในจังหวัดก าแพงเพชร 
6. กระทงเปลือกข้าวโพด ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร 
7. เขานางทอง ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 
8. ผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยชากังราวของชาวจังหวัดก าแพงเพชร 
9. แม่ผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ บ้านคลองแขยง ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.

ก าแพงเพชร 
10 หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์ จ.ก าแพงเพชร 

3. คณะท างานโครงการก าแพงเพชรศึกษาและผุ้ทรงคุณวุฒิ ท าการตรวจสอบข้อมูลและรูปแบบการเขียนบทความ
ให้ถูกต้องตามรูปแบบของวารสารก าแพงเพชรศึกษา และส่งให้เจ้าของผลงานปรับแก้บทความเพ่ือส่งกลับมาให้
คณะท างาน  

4. คณะท างานจัดท ารูปเล่มวารสารก าแพงเพชรศึกษา และจัดท าข้อมูลเพ่ือบันทึกในรูปแบบฐานข้อมูลก าแพงเพชร
ศึกษา และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
(https://acc.kpru.ac.th) 

16. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
การเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Massive 
Open Online Course 
: MOOC) (ส านักวิทย
บริการฯ/ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ) 

สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ มีรายชื่อผู้ได้รับทุนเพ่ือพัฒนาสื่อจ านวน 7 
เร่ือง ดังต่อไปนี้ 

1. นายสฤษณ์ พรมสายใจ (เทคโนโลยีเซรามิกส์เบื้องต้น) 
2. นางสาวปรัชญา ชะอุ่มผล (เทคนิคทางชีววิทยา) 
3. นางสาวตรรกพร สุขเกษม (ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ) 
4. นางสาวสุภาพร ปรารมย์ (นวัตกรรมทางสุขภาพ) 
5. นางสาวธัญรดี บุญปัน และนายประจักษ์ กึกก้อง(การพัฒนาบุคลิกภาพ

เพ่ืองานนิเทศศาสตร์) 
6. นายเมธี มธุรส (ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์) 
7. นายกฤติเดช จินดาภัทร์, นายก าภู สุจริตจันทร์, นายณัฐพงษ์ ล าจะเรา 

และนายณัฐพงษ์ เครือสาร (โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน) 

กิจกรรมที่ 1 จัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ มีรายชื่อผู้ได้รับทุน 
เพ่ือพัฒนาสื่อจ านวน 7 เร่ือง 

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การใช้เคร่ืองมือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้  
กิจกรรมที่ 3 ประเมินสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ และทดลองใช้และประเมินผลสือ่มัลติมีเดีย โดยคณะกรรมการประเมิน

สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียน 

17. ยกระดับการเรียนรู้
ด้านการอ่านการเขียน
และการวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(จ านวน 3 โรงเรียน) 

1. โรงเรียนในเขต สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 และ 2 และเขต สพป.ตาก เขต 
1 และ 2      

1) นวัตกรรม/รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในการยกระดับการเรียนรู้ด้าน
การอ่านออกเขียนได้  หรือการคิดวิเคราะห์ได้ จ านวน 39 นวัตกรรม 

2. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง 
1) นวัตกรรม/รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับการเรียนรู้ด้าน

การอ่านออกเขียนได้  หรือการคิดวิเคราะห์ได้ จ านวน 3 นวัตกรรม 
2) ชุดการสอนการฟัง-การพูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

3. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ส าเภา-ไพวรรณ วรางกูร 
1) นวัตกรรม/รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับการเรียนรู้ด้าน

การอ่านออกเขียนได้ หรือการคิดวิเคราะห์ได้ จ านวน 11 นวัตกรรม 
2) ชุดการสอน แบบเรียน สื่อ แบบประเมิน ส าหรับจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาไทย 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร และตาก ส่งรายชื่อโรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้กระบวนการ PLC ในการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน 

การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2564”   
4. ประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน 

และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย 
5. โรงเรียนเป้าหมาย ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 
6. ศึกษานิเทศก์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
7. ค่ายภาษาไทยบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ให้กับนักเรียน และอบรมเชิง

ปฏิบัติการภาษาไทยบูรณาการ เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้กับครู 
8. จัดสรรงบประมาณในการซ้ือวัสดุสนับสนุนโรงเรียน จ านวน 39 โรงเรียน  
9. ศึกษานิเทศก์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้าน

การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์  
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18. สนับสนุนสื่อวีดีทัศน์

ประกอบการเรียนการ
สอนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนครูให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก  

สื่อ DLTV จ านวน 5 รายวิชา ประกอบด้วย คณิตสาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาการค านวณ 

2.1 รายวิชาคณิตศาสตร์  
     - อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
     - ระบบสมการ 
     - ความน่าจะเป็น 
     - ฟังก์ชั่น 
     - พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
2.2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
     - ระบบร่างกายมนุษย์ 
     - โครงสร้างอะตอม 
     - โลกและการเปลี่ยนแปลง 
     - การสะท้อนของแสงและการหักเหของแสง 
     - พลังงานความร้อน 
2.3 รายวิชาภาษาอังกฤษ 
     - Basic Grammar 
     - Basic Conversation 
     - Conversation in daily life 
     - Reading 
     - Cloze test 
2.4 รายวิชาภาษาไทย 
     - การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
     - การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
     - การเขียนย่อความ 
     - การสร้างค าสมาส 
     - การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด 
2.5 รายวิชาวิทยาการค านวณ 
     - ทางเลือกที่ดีที่สุด (1) 
     - ทางเลือกที่ดีที่สุด (2) 
     - ลิขสิทธ์ิ 
     - พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
     - ถูกต้องปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 : ส ารวจความต้องการ 1. จัดท าแบบสอบถามส ารวจความต้องการผลิตสื่อวิดีทัศน์ น าผลที่ได้จาก
แบบสอบถามมาจัดล าดับเนื้อหาที่ต้องการให้น าไปสร้างเป็นวิดีทัศน์ ผู้รับผิดชอบงานแต่ละรายวิชาน าเนื้อหารายวิชาที่
ได้จากการส ารวจความต้องการไปสร้างเป็นสื่อวิดีทัศน์ 

กิจกรรมที่ 2 : สร้างสื่อ DLTV 1. เตรียมความพร้อมข้อมูลสารสนเทศ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่จะน ามาสร้างสื่อ DLTV 
2. ออกแบบทเรียน ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน กิจกกรรม สื่อ ใบงาน ใบความรู้ และแบบ

ประเมิน  
3. เขียนผังงานการท างานของโปรแกรม 
4. สร้างสตอร่ีบอร์ด 
5. สร้างและพัฒนาสื่อ DLTV ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
6. สร้างเอกสารคู่มือประกอบบทเรียน 
7. ประเมินผลและแก้ไขสื่อ DLTV 
กิจกรรมที่ 3 : อบรมการใช้งานสื่อ DLTV 
1. ก าหนดรายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
2. ท าหนังสือเชิญให้โรงเรียนส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม 
3. ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
4. มอบหมายงานให้ผู้เข้ารับการอบรมน าสื่อ DLTV ไปทดลองใช้และสรุปผล 
กิจกรรมที่ 4 : การจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ 
1. รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินการใช้สื่อ DLTV 
2. น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ผลการใช้งานสื่อ DLTV 
3. จัดท ารูปเล่มรายงานผลสรุปโครงการ 



- 318 - 

โครงการ ผลิตภัณฑ ์ กระบวนการ 
19. พัฒนาทักษะทาง

วิชาการนักเรียนชั้น ม.6 
เพ่ือเตรียมสอบ O-Net 
ของจังหวัดก าแพงเพชร  

E-Book แนวข้อสอบ NT และ O-NET ระดับประถมศึกษา จ านวน 5 เล่ม 
(ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2563) ได้แก่ 

1. ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

2. ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

3. ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

4. ข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

5. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

1. กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเพ่ิมผลคะแนน O-Net ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
2. กิจกรรมการเป็นพ่ีเล้ียงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 

โดยกิจกรรมนี้มีก าหนดการจัด ทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ 2 วัน  
3. กิจกรรมการจัดท าคู่มือพัฒนาคุณภาพการศึกษา NT และ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 5 เล่ม  
 

20. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน
ของครูในสถานศึกษา
ขนาดเล็กโดยใช้
กระบวนการ PLC  

1. การวิจัยที่บูรณาการกับการบริการวิชาการ สามารถช่วยยกระดับผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาขนาดเล็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ทั้ง 10 เร่ือง 

2. ผลงานวิจัยที่บูรณาการกับการบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC จ านวน 10 เร่ือง 
ดังนี้ 

1) การวิจัย เร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตาม
กระบวนการ PLC เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา (โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา) ณ โรงเรียนบ้านสระ
สิงห์โต  

2) การวิจัย เร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการ PLC ณ โรงเรียนบ้านโนนม่วง  

3) การวิจัย เร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้กระบวนการ PLC ณ โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา  

4) การวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ภายใต้
บริบทชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียน
บ้านวังพลับ  

5) การวิจัย เร่ือง การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ
ส าหรับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี  

6) การวิจัย เร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการ PLC ณ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา  

7) การวิจัย เร่ือง ศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน
พ้ืนฐาน โดยใช้สื่อผสมของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหันน้ าดึง ณ โรงเรียนบ้านวัง
หันน้ าดึง  

1. ส ารวจความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่ต้องการได้รับการพัฒนา
ในแต่ละสาระการเรียนรู้ 

2. แต่ละสาขาวิชารับผิดชอบ 1 โรงเรียน ที่เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
3. แต่ละสาขาวิชาประสานไปยังโรงเรียนที่มีความต้องการได้รับการพัฒนา แล้วประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 

ผู้สอน และตัวแทนนักศึกษา เพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
4. จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกับ 10 โรงเรียนเป้าหมาย โดยจัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 

2564 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์  
5. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ และอุปกรณ์ร่วมกับโรงเรียนเป้าหมายโดยให้นักศึกษาในสาขาวิชาร่วมเรียนรู้

และออกแบบด้วย 
6. ประสานโรงเรียน เพ่ือก าหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
7. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ออกแบบโดยเน้นให้นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้ หรือด าเนินการ ร่วมกับครู 

โดยมีอาจารย์แต่ละโปรแกรมร่วมสังเกต และก ากับติดตาม 
8. แต่ละโรงเรียน ประเมินผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ หรือความพึง

พอใจ 
9. แต่ละสาขาวิชา น าผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรม โดยจัดประชุมร่วมกับทางโรงเรียน 
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8) การวิจัย เร่ือง การพัฒนาศักยภาพครูในสถานศึกษาขนาดเล็กด้านการ

จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ณ โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์  

9) การวิจัย เร่ือง ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมนันทนาการสันทนาการ
ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยการบูรณาการทักษะทางสมองเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ 
(Executive Function : EF) โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) จังหวัด
ก าแพงเพชร ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก)  

10) การวิจัย เร่ือง การพัฒนาเครือข่ายครูภาษาไทยด้วยกิจกรรม PLC 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้การอ่านการเขียนในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ณ โรงเรียนเทศบาล 3 
(อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม) 

21. พัฒนาระบบข้อมูล
ต าบลในจังหวัด 
(ฐานข้อมูลต าบลใน
จังหวัดก าแพงเพชรและ
จังหวัดตาก จ านวน 37 
ต าบล) 

ระบบฐานข้อมูลต าบล จ านวน 1 ระบบต าบลที่น าข้อมูลที่ได้รับมาจัดท า
เป็นนวัตกรรมต าบล จ านวน 6 นวัตกรรม ดังนี้  

1. ต้นแบบระบบการดูแลพืชผลทางการเกษตรแบบแม่นย า เพ่ือถ่ายทอด
นวัตกรรมสู่ชุมชน ต.ปางตาไว จ.ก าแพงเพชร 

2. ต้นแบบระบบการให้น้ าไม้ไผ่จักสานแบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือ
ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน ต.วังหิน จ.ตาก 

3.ชุดการเรียนรู้การเพาะเห็ดขอนด า เพ่ือถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน ต.
หนองปลิง จ.ก าแพงเพชร 

4. จัดท าชุดตุ๊กตาบีบคลายกล้ามเนื้อ squeeze doll พร้อมเอกสารส าหรับ
เผยแพร่ เพ่ือถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน ต.หนองหลวง จ.ก าแพงเพชร 

5. ต้นแบบการขึ้นเครือด้ายส าหรับมัดลายผ้า เพ่ือถ่ายทอดนวัตกรรมสู่
ชุมชน ต.ปางมะค่า จ.ก าแพงเพชร 

6. ออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.คลองลาน
พัฒนา เพ่ือถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน ต.คลองลานพัฒนา จ.ก าแพงเพชร 

1. ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดเก็บข้อมูลต าบล โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลแต่ละต าบล และท าความ
เข้าใจแบบจัดเก็บข้อมูล ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 

2. อบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนที่ต าบล ในวันที่ 13 มกราคม 2564 
3. ประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
4. ผู้ประสานงานจัดส่งรายงานฉบับสรุป ภายใน มี.ค. 2564  
5. ผู้ประสานงานจัดท านวัตกรรมเพ่ือชุมชน และจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน ส.ค. 2564 

22. เสริมสร้างสมรรถนะ
ภาคีเครือข่าย การวาง
แผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่
ระดับต าบล  

นวัตกรรมต้นแบบ จ านวน 6 นวัตกรรม  
1. เคร่ืองต้นแบบการท าถ่านอัดแท่ง 
2. เคร่ืองต้นแบบในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
3. เตาต้นแบบในการท าถ่านไบโอชาร์ 
4. เตาต้นแบบในการเผาถ่านผลิตถ่านอัดแท่งและน้ าส้มควันไม้ 
5. ตู้อบพลังงานต้นแบบ 
6. ต้นแบบโรงเรือนส าหรับปลูกพืชสมุนไพรปลอดสาร 

1. สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้นเพ่ือจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจ และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  

2. ประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกผู้สมัครเพ่ือจ้างเหมาบริการ  
3. สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเพ่ือจ้างเหมาบริการ  
4. รายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศและจัดท าข้อตกลงจ้างบุคคลจ้างเหมาบริการ 
5. รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและการปฐมนิเทศที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานความร่วมมือของ กพร. 
6. วิเคราะห์ศักยภาพรายต าบล 
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โครงการ ผลิตภัณฑ ์ กระบวนการ 
 7. อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Project-Based Management : PBM และระบบการบันทึก

การปฏิบัติงาน 
8. จัดท านวัตกรรมต้นแบบเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย  

23. ออมสินยุวพัฒน์ รักษ์
ถิ่น (ธนาคารออมสิน) 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส่ือกก บ้านหนองคล้า กลุ่มอาชีพแม่บ้านหนอง
คล้า142/1 หมู่ 1 ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร   

- เส่ือกกลวดลายเป็นเอกลักษณ์ส่ือถึงมรดกวัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร ภายใต้ชื่อ “รักษ์ระย้า”  และผลิตภัณฑ์เส่ือกกแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสุภาพสตรี 

 

1. ลงชุมชนเพ่ือเก็บข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน  
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เส่ือกกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าสุภาพสตรี ที่ลดกระบวนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าให้กับ

ผลิตภัณฑ์ให้คุ้มทุน 
3. จัดท าตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชน 
4. ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ และการทดลองจ าหน่ายในกลุ่มผู้ซ้ือมูลค่าสูง โดยมีการทดลองตลาด ณ 

ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ก าแพงเพชร 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์บ้านมอทะ กลุ่มผ้าทอปา

เกอะญอบ้านมอทะ บ้านมอทะ หมู่ 3 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก       
- ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ได้แก่ โปรแกรมการท่องเท่ียว เส้นทางการ

ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเท่ียว ช่องทางการตลาดออนไลน์ 
 

1. ลงพ้ืนที่ส ารวจสภาพปัญหาความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการบ้านมอทะโฮมสเตย์ และสภาพการด าเนินงาน
ก่อนพัฒนา 

2. พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ แต่ละหลังให้มีความเหมาะสม ตามมาตรฐาน 
3. จัดท าบัญชีต้นทุนส าหรับกลุ่ม และบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ 
4. จัดท าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ได้แก่ โปรแกรมการท่องเท่ียว เส้นทางการท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
5. สร้างช่องทางการตลาดได้แก่ Line  Facebook และ Website 

 3. วิสาหกิจชุมกลุ่มแม่บ้านท่าช้าง 55 หมู่ 4 ต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ. 
ก าแพงเพชร  

- พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกท่าช้าง 
 

1. ลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหาความต้องการของกลุ่ม 
2. มีการพัฒนาตราสัญญาลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือที่จะให้เกิดความดึงดูดใจลูกค้าได้มากขึ้น 
3. มีการจัดการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย และมีการบริหารจัดการเงิน  
4. การขยายช่องทางการตลาดจาก offline สู่การตลาดแบบ online และมีประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม online เพ่ิมขึ้น 

 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบสมุนไพรใบหม่อน44/2 หมู่ 13 ต.หนอง
หลวง อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร 

- ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงหาวมะนาวโห่ฮ้ิว 

1. ประชุมวางแผนการท างานกลุ่มระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ลงพ้ืนที่สอบถามปัญหาและความต้องการของกลุ่ม 
3. ส ารวจความตลาดและความพร้อมของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ 
4. การจัดการระบบการผลิตผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยใช้หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
5. พัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต ทดสอบผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดสูตรและกระบวนการผลิตให้กับวิสาหกิจชุมชน 
6. การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
7. จัดจ าหน่ายทั้งออนไลน์ เช่นเพจFb. Line และออฟไลน์ เช่น ตลาดประชารัฐ 

 5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล 224 หมู่ 18 
หมู่บ้านไร่อุดม ต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร   

- แผนที่การท่องเท่ียว ต.คลองน้ าไหล 
 

1. ส ารวจความต้องการและปัญหาร่วมกับกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชนคลองน้ าไหล 
2. ปรับปรุงที่พักโฮมสเตย์ 
3. จัดกิจกรรมและเส้นทางการท่องเท่ียว 
4. จัดกิจกรรมสนับสนุน 
5. วิเคราะห์ต้น ทุน รายรับ รายจ่าย ทั้งทางตรง และทางอ้อม และแบ่งก าไรที่ได้รับให้กับกลุ่ม 
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โครงการ ผลิตภัณฑ ์ กระบวนการ 
 6. เทเลทับบี้แห่งนครชุม แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม เลิศล้ าประเพณี วิถีชีวิต

นครชุม 
- วีดีโอตลาดย้อนยุคนครชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ Youtube เฟสบุค

เว็บไซต์สองภาษาตลาดย้อนยุคนครชุม 

1. ลงพ้ืนที่ส ารวจตลาดย้อนยุคนครชุม 
2. เผยแพร่วีดีโอบนเว็บไซต์ Youtube เฟสบุค 
3. เผยแพร่เว็บไซต์สองภาษาที่ออกแบบและเช่ือมโยงเว็บไซต์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. ติดต้ังบิลบอร์ดขาตั้งสองภาษา ที่มีข้อมูลด้านอาหาร สถานที่ท่องเท่ียว ตลาดย้อนยุค สถานที่พัก และข้อมูลอื่นๆ 

โดยเพ่ิมเติมไว้ด้วย QR Code เพ่ือง่ายต่อการดูข้อมูลเพ่ิมเติม โดยจัดทาไว้ 3 ชิ้น ติดต้ังบริเวณ สถานีขนส่ง วัดพระ
บรมธาตุนครชุม และบริเวณจัดตลาดย้อนยุคนครชุม 

 7. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ 364/1 หมู่ 3 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.
ก าแพงเพชร   

- สื่อประชาสัมพันธ์ตลาดน้ าเกาะแพะเกาะแกะ  
 

1. ปรับภูมิทัศน์บริเวณตลาดน้ า เกาะแพะเกาะแกะ 
2. ท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย 
3. อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตฟร๊ิน (carbon footprint) 
4. การวางแผนบริหารจัดการตลาดโดยใช้หลักการ Low carbon ได้แก่ การจัดการภาชนะใส่อาหาร การจัดการที่

จอดรถ ขยะ/ของเสียที่เกิดจากตลาด 
5. การจัดท าบัญชีครัวเรือน/ การจัดท าบัญชีต้นทุน 
6. ทดลองตลาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 322 - 

ตารางที่ 22 : โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 (ระยะเร่งด่วน) 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

/ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

 
วิธีการ/ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ผลผลิตของโครงการ 

(OUTPUT) 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
1. ยกระดับเศรษฐกิจ

และสงัคมรายต าบล
แบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากแก้วให้
ประเทศ : U2T) 

1. จังหวัดก าแพงเพชร 36 
ต าบล  
2. จังหวัดตาก 24 ต าบล 

จากสถานการณ์การแพร่ Covid-19 
ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยท าเกิด
ปัญหาเศรษฐกิจชลอตัว เกิดปัญหาการ
ว่างส าหรับบัญฑิตงบใหม่และ
ประชาชนทั่วไป ดังนั้นรัฐบาลได้เห็น
ความเดือดร้อนดังกล่าว จึงขับเคลื่อน
โครงการ U2T เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
โดยเป็นโครงการจ้างงาน นักศึกษา 
บัณฑิตจบใหม่และประชาชน 60,000 
คน ให้เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เพ่ือให้
เกิดการสร้างงานและพัฒนาแก้ไข
ปัญหาและยกระดับเศรษฐกิจของ
ต าบลแบบพุ่งเป้า โดยด าเนินการ 1 ปี 

 
 

ด าเนินการจ้างงานประชาชนทั่วไป 
บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานท า 
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ที่มี
ความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตาม
ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
จ านวน 1,200 อัตรา ระยะเวลา
ด าเนินการ 12 เดือน โดยจะเร่ิม
ด าเนินการจางงานตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ.2564 – 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2564 

1. มีการจ้างงานประเภทประชาชน
ทั่วไป จ านวน 300 คน 

2. มีการจ้างงานประเภทบัณฑิตจบ
ใหม่ จ านวน 600 คน 

3. มีการจ้างงานประเภทนักศึกษา 
จ านวน 300 คน 

4. ประชาชนในชุมชนไดรับการ
พัฒนาตรงกับปญหาและความตองการ 

5. ประชาชนในชุมชนเกิดการ   จาง
งานในพ้ืนที่ 

6. ประชาชนในชุมชนไดรับการ
พัฒนาทักษะและมีอาชีพใหมเกิดขึ้นใน
ชุมชน 

 
 

1. ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ 
และนักศึกษามีงานท า 

2. แก้ปัญหาการว่างงาน 
3. ยกระดับศักยภาพ ประชาชนทั่วไป 

บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา 
4. พัฒนาก าลังคน การยกระดับพัฒนา

ทักษะ (Reskill/upskill) สงเสริมอาชีพ  
แกปญหาผลผลิตทางการเกษตร จะท าให
ชุมชนมีศักยภาพ มีการปรับกระบวนการ
คิดใหม ในเชิงเหตุและผล  

5. พัฒนาตอยอด เห็นชองทาง
ประกอบอาชีพในการเปนผปูระกอบการ
ใหม (New Entrepreneur) ที่สามารถ
ปรับตัวเขากับวิถีชีวิตใหม (New 
Normal) รูปแบบใหม ในทุก ๆ  
ดาน และสามารถพ่ึงพาตนเองได 
อยางย่ังยืน 
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ตารางที่ 23 : โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงหลังการแพร่ระบาด COVID-19 (ระยะฟื้นฟู) 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

/ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา  

 
วิธีการ/ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ผลผลิตของโครงการ 

(OUTPUT) 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
1. ยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากแก้วให้
ประเทศ : U2T) 

1. จังหวัดก าแพงเพชร 
36 ต าบล  
2. จังหวัดตาก 24 

ต าบล 

จากสถานการณ์โควิด – 19 ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยและมีการแพร่กระจาย
ภายในประเทศเป็นวงกว้าง ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศอ่อนตัว ท าให้มีคน
ว่างงานจ านวนมาก และเกิดการเคลื่อนย้าย
กลับสู่ภูมิล าเนาของตนเองเป็นจ านวนมาก 
การพัฒนาท้องถิ่นแบบย่ังยืนและแก้ไข
ปัญหาความยากจนแบบตรงจุด จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะไปยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการทั้งการสร้างงาน 
การพัฒนาอาชีพในชุมชนและให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเน้นด้าน BCG Economy ผ่าน 
โครงการด้านการเกษตรอัจฉริยะ พัฒนา
ยกระดับพืชสมุนไพร พลังงานชุมชน การ
ท่องเที่ยวชุมชน              การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน โอทอป(OTOP) 
รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชน และเอสเอ็มอี (SMEs) ในพ้ืนที่ ซ่ึง
โครงการต่างๆ เหล่านี้ จะได้รับการบูรณา
การอย่างเป็นระบบตามศักยภาพของต าบล
และเพ่ิมประสิทธิภาพให้ต าบลด้วยทักษะ
ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองอย่างย่ังยืนและแก้ปัญหาความยากจน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ประเมินศักยภาพต าบลโดยใช้ระบบ  
TP MAP 

2. ส ารวจข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้คีย์แอคเตอร์ 
3. พัฒนากิจกรรมในพ้ืนที่ ไดแก  

3.1 กิจกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 
เพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน และนวัตกรรมการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม  

3.2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน  
3.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการเกษตร

ปลอดภัยดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การดูแล
ผลผลิตทางการเกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Farmer)  

3.4 กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตร  

3.5 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาฝมือแรงงานใน
ชุมชน (ดานไฟฟา ดานการดูแลระบบไฟ ควบคุมปมน้ํา
ประปาหมูบาน ดานผูติดต้ังและซอมบ ารุงพลังงานแสง
อาทิตย ดานแพทยแผนไทย)  

3.6 กิจกรรมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน 
(Smart Care)  

3.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขในชุมชนและผูดูแลในการดูแล สงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในชุมชน  

3.8 กิจกรรมการวิเคราะหพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ส าหรับการเกษตรดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิ
ศาสตร (Geographic Information System: GIS) 
  4. ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด 

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ
ยกระดับ 

2. การท่องเท่ียวของชุมชน
ได้รับการยกระดับ 

3. ชุมชนมีอาชีพเสริม
นอกเหนือจากการท า
การเกษตร 

1. ต้นทุนการผลิตของ
ประชาชนลดลง 

2. รายได้ของชุมชน/กลุ่ม
อาชีพเพ่ิมขึ้น  

3. ประชาชนในชุมชนมี
ความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเอง
ได้ 
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ตารางที่ 24 : สรุปภาพรวมประเด็นและจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-19 
จ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลยั 
ได้ลงพื้นที่ท างานยุทธศาสตร ์

ปี 2562 
(ก) 

จาก (ก)  
จ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลยั 

ได้ลงไปดแูลชว่ยเหลือช่วง COVID-19 

จ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลยั 
ได้ลงพื้นที่ท างานยุทธศาสตร ์

ปี 2563 
(ข) 

จาก (ข)  
จ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลยั 

ได้ลงไปดแูลชว่ยเหลือช่วง COVID-19 

ประเด็นการดูแลช่วยเหลือช่วง COVID-19 
 

หมู่บ้านเป้าหมายที่ได้ลงไปพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 8 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย  

จังหวัดก าแพงเพชร 6 ต าบล ได้แก่ 
1. ชุมชนต าบลท่าขุนราม   
2. ชุมชนต าบลสระแก้ว  
3. ชุมชนต าบลปางมะค่า   
4. ชุมชนต าบลคลองน้ า 
5. ชุมชนต าบลโป่งน้ าร้อน (ป่าคา) 
6. ต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล   
จังหวัดตาก 2 ต าบล ได้แก่ 
1. ต าบลคีรีราษฎร์  
2. ต าบลวังหิน   

หมู่บ้านเป้าหมายที่ได้ลงไปพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 37 ต าบล 
ประกอบด้วย 

จังหวัดก าแพงเพชร 22 ต าบล ได้แก่ 
1. ต าบลนาบ่อค า  
2. ต าบลนครชุม  
3. ต าบลไตรตรึงษ์  
4. ต าบลท่าขุนราม  
5. ต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล  
6. ต าบลสระแก้ว  
7. ต าบลหนองปลิง  
8. ต าบลคณฑี  
9. ต าบลทรงธรรม  
10. ต าบลคลองลานพัฒนา  
11. ต าบลโป่งน้ าร้อน  
12. ต าบลสักงาม  
13. ต าบลคลองน้ าไหล  
14. ต าบลท่ามะเขือ  
15. ต าบลวังยาง  
16. ต าบลสลกบาตร  
17. ต าบลปางมะค่า  
18. ต าบลระหาน  
19. ต าบลหนองหลวง  
20. ต าบลลานดอกไม้ตก  
21. ต าบลปางตาไว  
22. ต าบลถ้ ากระต่ายทอง  
จังหวัดตาก 15 ต าบล ได้แก่ 
1. ต าบลวังหิน  

หมู่บ้านเป้าหมายที่ได้ลงไปพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2564จ านวน 8 หมู่บ้าน 
ได้แก่  

จังหวัดก าแพงเพชร 6 ต าบล ได้แก่ 
1. ชุมชนต าบลท่าขุนราม   
2. ชุมชนต าบลสระแก้ว  
3. ชุมชนต าบลปางมะค่า   
4. ชุมชนต าบลคลองน้ า 
5. ชุมชนต าบลโป่งน้ าร้อน (วุ้งกะสัง) 
6. ต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล   
จังหวัดตาก 2 ต าบล ได้แก่ 
1. ต าบลคีรีราษฎร์  
2. ต าบลวังหิน 

หมู่บ้านเป้าหมายที่ได้ลงไปพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 60 ต าบล 
ประกอบด้วย 

จังหวัดก าแพงเพชร 36 ต าบล ได้แก่ 
1. ต าบลเกาะตาล  
2. ต าบลโค้งไผ่  
3. ต าบลปางมะค่า  
4. ต าบลสลกบาตร  
5. ต าบลคลองสมบูรณ์  
6. ต าบลท่ามะเขือ  
7. ต าบลแม่ลาด  
8. ต าบลวังแขม  
9. ต าบลวังไทร  
10. ต าบลวังบัว  
11. ต าบลวังยาง  
12. ต าบลหัวถนน  
13. ต าบลทุ่งทอง  
14. ต าบลพานทอง  
15. ต าบลระหาน  
16. ต าบลปางตาไว  
17. ต าบลเขาคีริส  
18. ต าบลคลองพิไกร  
19. ต าบลคุยบ้านโอง  
20. ต าบลถ ้ากระต่ายทอง  
21. ต าบลวังตะแบก  
22. ต าบลหนองหัววัว  
23. ต าบลห้วยย้ัง  
24. ต าบลคลองแม่ลาย  

มีการด าเนินการจ้างงาน จ านวน 1,200 อัตรา 
ดังนี้ 

1. ประเภทประชาชนทั่วไป จ านวน 300 คน 
2. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จ านวน 600 คน 
3. ประเภทนักศึกษา จ านวน 300 คน 
4. การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากต าบล 
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จ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลยั 
ได้ลงพื้นที่ท างานยุทธศาสตร ์

ปี 2562 
(ก) 

จาก (ก)  
จ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลยั 

ได้ลงไปดแูลชว่ยเหลือช่วง COVID-19 

จ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลยั 
ได้ลงพื้นที่ท างานยุทธศาสตร ์

ปี 2563 
(ข) 

จาก (ข)  
จ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลยั 

ได้ลงไปดแูลชว่ยเหลือช่วง COVID-19 

ประเด็นการดูแลช่วยเหลือช่วง COVID-19 
 

2. ต าบลตลุกกลางทุ่ง  
3. ต าบลนาโบสถ์  
4. ต าบลเชียงทอง  
5. ต าบลทุ่งกระเชาะ  
6. ต าบลช่องแคบ  
7. ต าบลคีรีราษฎ์  
8. ต าบลวังจันทร์  
9. ต าบลแม่อุสุ  
10. ต าบลแม่ระมาด  
11. ต าบลพระธาตุ  
12. ต าบลแม่กาษา  
13. ต าบลพระธาตุผาแดง  
14. ต าบลแม่สอด  
15. ต าบลแม่ตาว  

25. ต าบลไตรตรึงษ์  
26. ต าบลทรงธรรม  
27. ต าบลท่าขุนราม  
28. ต าบลเทพนคร  
29. ต าบลนาบ่อค า  
30. ต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล  
31. ต าบลลานดอกไม้  
32. ต าบลสระแก้ว  
33. ต าบลหนองปลิง  
34. ต าบลอ่างทอง  
35. ต าบลลานกระบือ  
36. ต าบลหนองหลวง  
จังหวัดตาก 24 ต าบล ได้แก่ 
37. ต าบลทุ่งกระเชาะ  
38. ต าบลคีรีราษฎร์  
39. ต าบลช่องแคบ  
40. ต าบลพบพระ  
41. ต าบลตลุกกลางทุ่ง  
42. ต าบลวังประจบ  
43. ต าบลวังหิน  
44. ต าบลหนองบัวใต้  
45. ต าบลขะเนจ้ือ  
46. ต าบลพระธาตุ  
47. ต าบลแม่จะเรา  
48. ต าบลแม่ระมาด  
49. ต าบลท่าสายลวด  
50. ต าบลพระธาตุผาแดง  
51. ต าบลแม่กาษา  
52. ต าบลแม่กุ  
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จ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลยั 
ได้ลงพื้นที่ท างานยุทธศาสตร ์

ปี 2562 
(ก) 

จาก (ก)  
จ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลยั 

ได้ลงไปดแูลชว่ยเหลือช่วง COVID-19 

จ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลยั 
ได้ลงพื้นที่ท างานยุทธศาสตร ์

ปี 2563 
(ข) 

จาก (ข)  
จ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลยั 

ได้ลงไปดแูลชว่ยเหลือช่วง COVID-19 

ประเด็นการดูแลช่วยเหลือช่วง COVID-19 
 

53. ต าบลแม่ตาว  
54. ต าบลแม่สอด  
55. ต าบลเชียงทอง  
56. ต าบลนาโบสถ์  
57. ต าบลวังจันทร์  
58. ต าบลวังหมัน  
59. ต าบลแม่กลอง  
60. ต าบลอุ้มผาง  
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ตารางที่ 25 : โครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏช่วยเหลือนักศกึษา ในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-19 

ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการ 

ปัญหา วิธีการ/ระยะเวลาด าเนินการ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ ์
(OUTCOME) 

1. ขยายเวลาช าระ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่รุนแรงเพ่ิม
มากขึ้นในประประเทศไทย มีผลกระทบต่อ
รายได้ในครอบครัวของนักศึกษา  

ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษานอกเหนือจากการปรับ
ลดค่าเทอม โดยการขยายเวลาช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มี
ความประสงค์ขอขยายเวลาช าระเงินจาก
การได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีก าหนดการ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้  

ภาคปกติ 
- ก าหนดให้นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างวันที่ 12 

– 16 กรกฎาคม 2564  
- ก าหนดให้ขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับผู้ย่ืน

ขยายเวลาช าระเงินได้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 
- ก าหนดให้ขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับผู้ย่ืนค า

ร้องขอเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 
ภาค กศบป. 
- ก าหนดให้นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างวันที่ 23 

– 27 สิงหาคม 2564 
- ก าหนดให้ขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับผู้ย่ืน

ขยายเวลาช าระเงินได้ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 
- ก าหนดให้ขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับผู้ย่ืนค า

ร้องขอเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
โดยนักศึกษาที่ย่ืนค าร้องขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่

ต้องเสียค่าธรรมเนียมการช าระเงินล่าช้า จ านวน 500 บาท ส าหรับ
ภาคปกติ และ 1,500 บาท ส าหรับภาค กศ.บป. โดยมีขั้นตอนการย่ืน
ค าร้องผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้ 

1. นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบ https://e-
student.kpru.ac.th/expansionshortage/ ให้ครบถ้วนพร้อมทั้ง
ระบุเหตุผลในการขอขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยไม่
เสียค่าธรรมเนียมการช าระเงินล่าช้า เป็นจ านวน 500 บาท ส าหรับ
ภาคปกติ และ 1,500 บาท ส าหรับภาค กศ.บป.  

2. หลังจากที่นักศึกษายืนยันการขอขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎในระบบของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล อาจารย์ที่ปรึกษา นายทะเบียน 

ข้อมูลนักศึกษาที่ย่ืนค าร้องขยายเวลาช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค าร้องขอเป็นผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

นักศึกษาภาคปกติ 
1. จ านวนนักศึกษาที่ขยายเวลาช าระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 520 คน 
สามารถขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาได้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 

2. จ านวนนักศึกษาที่ขอเป็นผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์อย่างแท้จริง จ านวน 49 คน 
สามารถขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 

นักศึกษาภาค กศ.บป. 
1. จ านวนนักศึกษาที่ขยายเวลาช าระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 8 คน 
สามารถขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาได้ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 

2. จ านวนนักศึกษาที่ขอเป็นผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์อย่างแท้จริง จ านวน 5 คน สามารถ
ขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ถึง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 

จากการขยายระยะเวลาช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการช าระเงิน
ล่าช้า ท าให้นักศึกษาที่ไม่พร้อม
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด
สามารถขยายเวลาช าระการศึกษา
ออกไปอีก 3 เดือน เพ่ือให้
นักศึกษามีระยะเวลาในการย่ืน
ช าระเงินเพ่ิมมากขึ้น โดยสรุป ดังนี้ 

1. ส าหรับนักศึกษาที่ย่ืนขอ
ขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.66 
ของนักศึกษาที่ไม่ได้ย่ืนกู้ กยศ. 
และไม่ได้รับทุนการศึกษา  

2. นักศึกษาที่ย่ืนขอเป็นผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงคิดเป็น
ร้อยละ 1.40 ของนักศึกษาของ
นักศึกษาที่ไม่ได้ย่ืนกู้ กยศ. และ
ไม่ได้รับทุนการศึกษา 
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ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นและอนุมัติค าร้องขอดังกล่าว
ตามล าดับ 

3. นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาและช าระเงินในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัย 

4. หากนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาแล้ว แต่ยังไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดได้ นักศึกษาสามารถย่ืนค าร้องขอเป็นผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  เพ่ือขยายเวลาช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาออกไปอีก โดยนักศึกษาสามารถย่ืนค าร้องผ่านระบบ 
https://e-student.kpru.ac.th/expansionshortage/ พร้อมทั้ง
ระบุเหตุผล ความจ าเป็นในการย่ืนค าร้องดังกล่าว 

5. หลังจากที่นักศึกษายืนยันการขอขาดแคลนทุนทรัพย์อย่าง
แท้จริงเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎในระบบของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูล อาจารย์ที่ปรึกษา นายทะเบียน ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
เพ่ือให้ความเห็นและรวบรวมข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติค าร้องขอดังกล่าวตามล าดับ 

6. นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ช าระเงิน
ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของนิสิต
นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐและเอกชน 

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ
มาตราการช่วยเร่ืองประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัส Covid-19 เร่ืองโครงการลด
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและ
เอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ได้รับนโยบายดังกล่าวจึงด าเนินการลด

ในการด าเนินโครงการฯ มหาวิทยาลัย มีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 21 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 ซ่ึงมีกรอบการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในการคืนและลดค่าธรรมเนียม
การศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การลงทะเบียนยืนยันตัวตนรับสิทธ์ิ 
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเพ่ือแจ้งความประสงค์ในการขอลด

ค่าเทอม 50% ผ่านระบบ “KPRU ลดค่าเทอม 50%” เพ่ือยืนยัน
ตัวตนและยืนยันสิทธ์ิตั้งแต่วันวันที่ 21 -31 สิงหาคม 2564 ลิงก์ยืนยัน
สิทธ์ิ https://e-student.kpru.ac.th/registrationconfirm/ 

ขั้นตอนที่ 2 รับเงินคืน / รับส่วนลด 50% 

ในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลโดยให้ความช่วยเหลือซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยช่วยเหลือนักศึกษา 20% 
2. รัฐบาลช่วยเหลือนักศึกษา 30% 
3. นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

50% 
ทั้งนี้ มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนยืนยัน

สิทธ์ิ 5,924 คน ในภาคเรียนที่ 1/2564 คิด

1. นักศึกษาได้รับการบรรเทา
ความเดือดร้อนเร่ืองค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาซ่ึงท าให้สามารถด าเนิน
ชีวิตและมีขวัญก าลังใจใน
การศึกษา 

2. ลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองและค่าครองชีพของ
นักศึกษา 

https://e-student.kpru.ac.th/expansionshortage/
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษา ใน
ภาคเรียนที่ 1/2564 

 

กรณีที่ 1 นักศึกษาที่ช าระค่าเทอมแล้ว  
หลังจากยืนยันตัวตนรับสิทธ์ิในระบบ “KPRU ลดค่าเทอม 50%” 

เสร็จสมบูรณ์ จากนั้น มหาวิทยาลัยจะโอนเงินคืน 40% ให้นักศึกษา
ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของนักศึกษา 13 หลัก 
(ภายในเดือนตุลาคม 2564) 

หมายเหตุ : ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะคืนเงินค่าธรรมเนียม  
10%  ให้ก่อนภายในเดือนสิงหาคม 2564 และคืนเงิน 40% ตาม
ช่วงเวลาที่ระบุข้างต้น 

กรณีที่ 2 นักศึกษาที่ยังไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ส าหรับจ านวน 

เป็นร้อยละ 98% โดยมหาวิทยาลัยให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษา 
เป็นเงิน 10,277,360 บาท 

 

3. ช่วยเหลือนักศึกษาที่
ประสบอุทกภัย 

 

ช่วงประมาณวันที่ 24 - 30 กันยายน 
2564 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก 
พายุโซนร้อน “เต้ียนหมู่” ซ่ึงท าให้เกิดฝน
ตกปกคลุมในบริเวณจังหวัดก าแพงเพชร
และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก
ประชาชนในเขตบริเวณที่เกิดพายุ  
ดังกล่าวจึงประสบกับปัญหาอุทกภัยและ 
ท าให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ 
ในจ านวนผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าวมี   
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชรรวมอยู่ด้วย 

1. เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและประชาชนที่
ประสบ ปัญหาอุทกภัยให้สามารถด ารงชีพได้ มหาวิทยาลัยฯ จึงอนุมัติ
งบประมาณเพ่ือมอบให้นักศึกษา และจัดวัสดุยังชีพ  

2. วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
(อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา ได้มอบเงินและสิ่งของ
จากเงินพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับนางสาวอริสา 
ชากร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ประสบอุทกภัยบ้านเรือนพังเสียหาย จากพายุโซน
ร้อน"เต้ียนหมู่" ในช่วงเดือนกันยายน ที่ผ่านมา และนอกจากนี้ ยังได้
ส่งต่อกล่องห่วงใย Carebox จ านวน 5 ชุด จาก สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และข้าวสาร 5 กก. จ านวน 10 ถุง จาก 
นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯที่ได้น ามามอบให้
มหาวิทยาลัยกับผู้แทน อส. บ้านหินดาต อ.ปางศิลาทอง เพ่ือน าไป
แจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย 

1. ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับความ
ช่วยเหลือ ประมาณ 50 ครัวเรือน 

2. นางสาวอริสา ชากร นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน ชั้นปีที่ 2  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซ่ึงประสบอุทกภัยบ้านเรือนพัง
เสียหายไม่สามารถอยู่อาศัยได้รับเงิน
ช่วยเหลือเพ่ือการด ารงชีพ 1 คน เป็นเงิน
จ านวน 4,000 บาท 

 

1. สามารถบรรเทาความเดือน
ร้อนของนักศึกษาและประชาชนที่
ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์
อุทกภัย 
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ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการ 

ปัญหา วิธีการ/ระยะเวลาด าเนินการ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ ์
(OUTCOME) 

4. ช่วยเหลือนักศึกษา
และประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส Covid-19 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปี
มาแล้ว และในต้นปี พ.ศ. 2563 ประเทศ
ไทยได้ประสบวิกฤตการแพร่ระบาดอย่าง
หนักท าให้ประชากรทุกจังหวัดได้รับ
ผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต 

1.วันที่ 19 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช 
พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และแกนน านักศึกษาวิศวกรสังคม และสภานักศึกษา 
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร น าถุงปันสุขจาก
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และดร.นงรัตน์ อิสโร 
เลขานุการองคมนตรี มอบให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส Covid-19 ซ่ึงภายในถุงปันสุขประกอบไปด้วยอุปกรณ์ในการ
ป้องกันการติดเชื้อ covid-19 พร้อมทั้งเคร่ืองอุปโภค-บริโภค ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร และศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือน ต าบลเทพนคร อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร นอกจากนี้ ได้น าชุด PE จ านวน 45 ชุด 
มอบให้กับโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

2.วันที่ 13 ตุลาคม 2564 "วิศวกรสังคม KPRU จิตอาสาช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และประสบอุทกภัย" จัดท าถุงปันสุข 
จากเงินพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพ่ือถวายเป็นพระ
ราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม         
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

1. ประชาชนและนักศึกษาที่ประสบ
อุทกภัยได้รับความช่วยเหลือ ประมาณ 60 
ครัวเรือน 

2. โรงพยาบาลสนามได้รับชุดเพ่ือ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 1 แห่ง 

 

1. สามารถบรรเทาความเดือน
ร้อนของนักศึกษาและประชาชนที่
ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัส Covid-19 

2. บุคลากรทางการแพทย์ได้รับ
ความสะดวกจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยการสวมใส่ชุด PPE 

5. ช่วยเหลือนักศึกษาผู้
ประสบอัคคีภัยในช่วง
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส Covid-19 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส Covid-19 มีบ้านเรือนของ
นักศึกษาประสบอัคคีภัย 1 หลังท าให้ไม่มีที่
อยู่อาศัย 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มอบเงิน
ช่วยเหลือครอบครัว นางสาวอริศรารัตน์ อุดกันทา นักศึกษาโปรแกรม
วิชาการบัญชี ผู้ประสบอัคคีภัย เนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช 
พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
ศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ 
เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้แทนมอบเงิน
ช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1. นักศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยได้รับมอบเงิน
ช่วยเหลือครอบครัว คือ นางสาวอริศรารัตน์ 
อุดกันทา นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี 
จ านวนเงิน 5,000 บาท 

1. สามารถบรรเทาความเดือน
ร้อนของนักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบต่อเหตุการณ์อัคคีภัย 
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ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการ 

ปัญหา วิธีการ/ระยะเวลาด าเนินการ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ ์
(OUTCOME) 

6. ช่วยเหลือนักศึกษา
และประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส Covid-19 โดย
การจัดหาวัคซีน 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปี
มาแล้ว และในต้นปี พ.ศ. 2563 ประเทศ
ไทยได้ประสบวิกฤตการแพร่ระบาดอย่าง
หนักท าให้ประชากรทุกจังหวัดได้รับ
ผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต 

ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยร่วมกับจังหวัด
ก าแพงเพชรได้จัดหาวัคซีนไวรัส Covid-19 ให้กับนักศึกษาซ่ึงมี
รายละเอียด 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 80 คน 
2. คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ จ านวน 716 คน 
3. คณะวิทยาการจัดการ 432 คน 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 356 คน 
5. คณะครุศาสตร์ 863 คน 
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 266 คน 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 202 คน 

1. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนไวรัส 
Covid-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คิดเป็น ร้อยละ 57 และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด คิดเป็นร้อยละ 49 

1. นักศึกษาที่ได้รับวัคซีนเกิด
ความปลอดภัยในระดับที่สามารถ
รักษาให้หายและไม่เสียชีวิต 
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