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รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
นำเสนอและรายงานต่อการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (รายงานรอบ 3 เดือน) 

คร้ังที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

นำเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ (รายงานรอบ 9 เดือน) 
คร้ังที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ตารางที่ 2 : รายละเอียดโครงการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินที่ใช้งบประมาณประจำปี 2563 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ประเภท
โครงการ 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินด้านเศรษฐกิจ 
โครงการพัฒนา 
ผลิภัณฑ์ OTOP  
 
ผลไม้กวนบ้านป้าซ้วน  น้ำโจน 
(ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

70,000 บาท ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 1. บรรจุภัณฑ์มีหลายรูปแบบ 
2. บรรจุภัณฑ์มีรายละเอยีดท่ีไม่
ครบถ้วนสมบรูณ ์
3. บรรจุภัณฑ์มีการใชพ้ลาสติกมาก
จนเกินไป 
4. ยังไม่มีตราสัญลกัษณ ์
5. ยังไม่มีสโลแกนสินค้า 
6. ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ยังไม่หลากหลาย 
7. ขาดอัตลักษณแ์ละเรื่องเลา่ของ
ผลิตภัณฑ์ 
8. มีผลิตภัณฑ์จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ท่ี
ยังไม่มีระดับดาว 

1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ดีไซน์ให้สวยงามนา่ซื้อ 
ตอบโจทย์ผู้บริโภค รวมท้ังมีเอกลักษณ์ และ
เป็นชุดผลิตภัณฑ์เดียวกัน  
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะต่อการซื้อเป็น
ของฝากและมีรายละเอียดท่ีครบถ้วน 
3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ลดพลาสติก เป็นบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ eco-packaging 
4. พัฒนาตราสัญลกัษณ ์
5. พัฒนาสโลแกนสินค้า 
6. พัฒนาด้านช่องทางการจัดจำหนา่ยให้มี
ความหลากหลาย 
7. พัฒนาด้านอัตลักษณแ์ละเรื่องเล่าของ
ผลิตภัณฑ์ 
8. ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีระดับดาวสูงขึ้น 
โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ดังนี ้
   - การสำรวจข้อมูลเบ้ืองต้นผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ผลไม้กวนบ้านป้าซ้วนนำ้โจน วันท่ี 18 
ธันวาคม 2562 สถานท่ี กลุ่มผลไม้กวนบ้าน
ป้าซ้วนน้ำโจน จำนวนผู้เข้าร่วม 8 ราย 
   - การระบุปัญหาและความต้องการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มผลไม้กวนบ้านป้าซ้วนน้ำโจน 
วันท่ี 16 มกราคม 2563 สถานท่ี กลุ่มผลไม้
กวนบ้านป้าซ้วนนำ้โจน จำนวนผู้เข้าร่วม  
15 ราย 
   - การจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง 
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิน่ผลไม้กวน
บ้านป้าซ้วนน้ำโจน” วันท่ี 28-29 กุมภาพันธ์  
สถานท่ี หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านน้ำโจน 
ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
จำนวนผู้เข้าร่วม 60 ราย 
 
 
 
 
 

- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป ระดับ 4 ดาว 
- ราคาขายผลิตภัณฑ์ทุกชนิดราคาเท่าเดิม 
แต่ขายได้จำนวนมากขึ้นกว่าเดิม 
- รายได้ผลิตภัณฑ์ก่อนพัฒนา 20,000 บาทต่อ
เดือน หลังพัฒนา 28,000 บาทต่อเดือน 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท

โครงการ 
โครงการพัฒนา 
ผลิภัณฑ์ OTOP  
 
ตุ๊กตาไทยดำ 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 

70,000 บาท ต.วังยาง อ.คลองขลุง  
จ.กำแพงเพชร 

1. ผลิตภัณฑ์ผ้าไทดำ ตุ๊กตาไทดำ    
ยังไม่ได้รับการประเมินมาตรฐาน 
(มผช.) 
2. ไม่มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เกีย่วกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทดำ ตุ๊กตา  
ไทดำ  
3. ขาดเรื่องเล่าวัฒนธรรมไทดำ
ประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไทดำ ตุ๊กตา    
ไทดำ 
4. ยังไม่มีบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์
ท่ีมีอัตลักษณ ์
5. ยังไม่มีสโลแกนสินค้า 
6. ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ยังไม่หลากหลาย 
7. มีผลิตภัณฑ์ยังไม่มีระดับดาว 

1. ลงพื้นท่ีประสานงานกับกลุ่มผลิตภัณฑ์          
ผ้าไทดำ ตุ๊กตาไทดำ เพื่อสำรวจข้อมูลและ
ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. สำรวจ วิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ในประเด็นเด่ียวกับ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผา้ไทดำ ตุ๊กตาไทดำ การสรา้งเรื่อง
เล่าประกอบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ และการประยุกต์วัสดุท้องถิ่นเพือ่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของท่ีระลึก 
3. ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
เรื่องเล่าประกอบผลิตภัณฑ์ 
4. สำรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
และการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ผลิตภัณฑ์ผา้ไทดำ ตุ๊กตาไทดำ 
5. พัฒนาสโลแกนสินค้า 
6. พัฒนาด้านช่องทางการจัดจำหนา่ยให้มี
ความหลากหลาย 
7. ยกระดับผลิตภัณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
(มผช.) 
 
โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ดังนี ้
   - สำรวจข้อมูลเบ้ืองต้นเกีย่วกับผลิตภัณฑ์ผา้
ไทดำ ตุ๊กตาไทดำ 
   - ดำเนนิการสำรวจ วิเคราะห์ และจัดทำ
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในประเด็นเด่ียวกับ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทดำ ตุ๊กตาไทดำ การ
สร้างเรื่องเลา่ประกอบผลิตภัณฑ์ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการประยุกต์วัสดุ
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของท่ี
ระลึก 
   - อบรมเชิงปฏิบัติการสรา้งเรื่องเล่า
ประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าไทดำ ตุ๊กตาไทดำ 
   - ฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าไทดำตัดเย็บกระเป๋าเป้ ไทดำ 
 
 
 

- ราคาขายผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 
- รายได้ผลิตภัณฑ์ก่อนพัฒนา 10,000 บาทต่อ
เดือน หลังพัฒนา 18,000 บาทต่อเดือน 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท

โครงการ 
โครงการพัฒนา 
ผลิภัณฑ์ OTOP  
 
หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา 
(การพัฒนาสังคม) 

70,000 บาท ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน 
จ.กำแพงเพชร 

1. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่
หลากหลาย และไม่ทันสมัย 
2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่โดดเด่น 
สวยงาม 
3. ช่องทางการจำหนา่ยยังไม่
หลากหลาย 
4. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม 
5. การจัดทำบัญชียังไม่เป็นระบบ 
6. ไม่มี มาตรฐาน มผช. 
7. มาตรฐานเดิม 4 ดาว  

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา       
ให้เป็นแบบสากล 
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีการแสดงข้อความ
ครบถ้วน และมีขนาดท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์   
3. พัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้า   
4. พัฒนาชอ่งทางประชาสัมพันธ์ 
5. การพัฒนา หรือเพิ่มข้อมูลให้ทันสมัย
เว็บไซต์ และสื่อประชาสัมพันธ์ 
6. ส่งรับมาตรฐานให้ได้รับ มผช. 
7. ส่งรับมาตรฐานใหม่ 5 ดาว 
โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ดังนี ้
   - การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดเลือก
รูปแบบผลิตภัณฑ์ และกลอ่งบรรจุภัณฑ์
เครื่องเงินชาวเขาเพือ่ส่งคัดสรร OTOP 5 ดาว 
ในปีงบประมาณ 2563 วันพุธท่ี 13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 17.00 
น. พ.ศ. 2562 สถานท่ี ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน 
จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินชาวเขา สู่อตั
ลักษณ์ร่วมสมัย ในระหว่าง วันท่ี 26 – 27 
ธันวาคม พ.ศ.2562 สถานท่ี ณ ศูนย์
หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา ตำบลคลองลาน
พัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน 
   - - การบูรณาการกับรายวิชา 
1) วิชาเครือข่ายทางสังคมและการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนา  
2) วิชาการ 
จัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่  
ท้ัง 2 วิชาเป็นการบูรณาการกับการบริการ
วิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

- ราคาขายผลิตภัณฑ์ต่อชิ้นหลังการพัฒนา        
มีราคาเพิ่มขึ้นทุกชนิด 
- รายได้ผลิตภัณฑ์ก่อนพัฒนา 50,000 บาทต่อ
เดือน หลังพัฒนา 60,000 บาทต่อเดือน 

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท

โครงการ 
1. สวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน 
ความยากจนและความเหลื่อม
ล้ำตำบลคลองลานพัฒนา  
จังหวัดกำแพงเพชร 
(การพัฒนาสังคม) 

35,000 บาท ตำบลคลองลานพัฒนา  
จังหวัดกำแพงเพชร/50 
(ครัวเรือน) รวมกลุ่มเป้าหมาย
ท้ังหมด 70  คน 

ตำบลคลองลานพัฒนา มีรายได้เฉลีย่
ต่อเดือน 4,472 บาท ช่องว่างความ
ยากจนระดับ 0.8 และมีระดับความ
รุนแรงความยากจนท่ี 0.3 ซึ่งเม่ือเทียบ
กับพื้นท่ีอื่นตำบลคลองนำ้ไหล  
ตำบลโปร่งน้ำร้อน และตำบลสักงาม 

1. เสริมสร้างความรูข้องเครือข่ายสวัสดิการ
ให้กับประชาชนตำบลคลองลาน 
2. ให้คนในชุมชนตะหนักถึงปัญหาความ
เหลื่อมล้ำ ความยากจนและการเข้าถึง
สวัสดิการสังคม 
3.ถอดบทเรียนในพื้นท่ีคลองลานใน3เรือ่งคือ
ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน และเศรษฐกิจ
ชุมชน 
4. เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยท่ีเกิดกับชุมชน 
ระยะดำเนินการโครงการสัมมนาทางวิชาการ
สวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ำตำบลคลองลานพัฒนา  
จังหวัดกำแพงเพชร  
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

1 ประชาชนคนในชุมชน นักเรยีนนักศึกษาและ
คณาจารย์ร่วมกันถอดบทเรยีน 
2. สรุปบทเรียนในรูปแบบ Infographic  
ใน 3ประเด็นคือ 
(1) ความเหลื่อมล้ำในพื้นท่ีคลองลานพัฒนา 
(2) ความยากจนในพื้นท่ีคลองลานพัฒนา 
(3) เศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ีคลองลานพัฒนา 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

2.ศิลปะสัญจรสูชุ่มชน 
(วิจิตรศิลป์และประยกต์ศิลป์) 
 

35,000 บาท ณ โรงเรียนหรือชุมชนใน อ.คลอง
ลาน จ. กำแพงเพชรตามพื้นท่ี
เป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
นโยบายดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับสังคมท้องถิ่น 
ประจำงบประมาณ 2563 

1. ชุมชนต้องการเสริมทักษะทางด้าน
วิชาชีพทางศิลปะ เป็นความรูใ้นการ
สร้างงานและรายได้ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลงานในท้องถิ่น 
2. เพื่อให้การบริการวิชาการด้วย
วิชาชีพด้านศิลปะท่ีเป็นประโยชน์
ให้แกชุ่มชนและท้องถิน่ในการพัฒนา
สื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมอนุรกัษ์
เชิงการท่องเท่ียว สนับให้คนในชุมชน
สามารถสร้างผลงานตามพื้นท่ีชุมชน
ได้ด้วยตนเอง 
3. เพื่อบูรณาการกับการเรยีนการสอน
ในรายวิชาและการบริการวิชาการ
พร้อมกับความเข้าใจในคนท้องถิ่น 

1. สำรวจพื้นท่ีเป้าหมายของโครงการท่ีจะจัด
ขึ้น โดยได้ประชุมโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ 
ในวันท่ี 11 ก.พ. 63 ในการเตรยีมความพร้อม
จัดกิจกรรมโครงการ ท่ีประชุมเลือกพื้นท่ี ต.
คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดย
ได้แกไ้ขเปลีย่นแปลงจากรายละเอียดของ
โครงการท่ีจะให้ความรู้การทำสื่อภูมิทัศน ์มา
เป็น กิจกรรมโครงการอบรมการสร้าง
ผลิตภัณฑ์การทำผา้บาติกและการมัดย้อม 
แทน 
2. ประสานงานกับ อบต.คลองนำ้ไหล ใน
ระหว่างวันท่ี  20 – 25 ก.พ. 63 เพือ่ขอความ
ร่วมมือกลุ่มและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
และหาวันในการจัดกิจกรรมโดนจะเริ่มในช่วง
ต้นเดือนมีนาคม 
3. วางแผนงานกำหนดขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มแม่บ้านสตรีและกลุ่มประชาชนท่ี
สนใจไม่ต่ำกว่า 30 คน มีการเตรียมการท้ัง
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะขนาดย่อย 
ทีมงานนักศึกษาสังเกตการณ ์วิทยากรโดย
อาจารยใ์นโปรแกรมวิชา 
หลังจากประสานงานกับหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบได้รับทราบถึงปัญหาของระยะวัน
เวลาท่ีจัดไม่สะดวก และเนื่องจากมีการ

อยู่ในระหว่างดำเนินการ เลื่อนการจัดกิจกรรมมา
จากการเฝา้ระวังในมาตราการ การระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ต้องดำเนินการในช่วงเดือน พ.ค. 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท

โครงการ 
ประกาศสถานการณไ์วรัสโควิด-19 ระบาดทำ
ให้ต้องมีการเลือ่นการจัดกิจกรรมไปให้
เรียบร้อยในไตรมาสท่ี 3 แทน 
รูปแบบกิจกรรมอยูร่ะหว่างดำเนินการ 

3.การถา่ยทอดองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 
(ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

35,000 บาท ตำบลคลองนำ้ไหล  
อำเภอคลองลาน  
จังหวัดกำแพงเพชร 

เนื่องจากตำบลคลองน้ำไหล มีความ
น่าสนใจ ท้ังในด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถชีีวิตทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเท่ียวท่ี
พร้อมต่อการพัฒนาเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน แต่ยังขาดการนำเสนอความ
น่าสนใจเชิงพื้นท่ี ทำให้ตำบลคลองน้ำ
ไหลไม่สามารถนำอัตลักษณ์เชิงพื้นท่ีท่ี
มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าท่ีควร 
ดังนั้นศาสตร์ด้านภูมิสารสนเทศท่ี
ต้ังอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล สารสนเทศ 
และนวัตกรรมเชิงพื้นท่ี ท่ีในปัจจุบันมี
การประยกุต์ใช้อยา่งหลากหลายจึง
เป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการ
แสดงผล วิเคราะห์ข้อมูล เพือ่ให้เกิด
ความเข้าใจในด้านคุณลักษณะเชิงพื้นท่ี
ของสิ่งต่าง ๆ และนำมาประยกุต์ใช้
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็น
อย่างดี 
จึงเป็นท่ีมาของโครงการนี ้ท่ีมี
วัตถุประสงค์รวบรวม พัฒนา ถา่ยทอด
องค์ความรู้ และนวัตกรรมภูมิ
สารสนเทศเพื่อสนับสนนุการพัฒนา
ท้องถิ่นให้กับชุมชน หน่วยงาน และ
ประชาชนในพื้นท่ีตำบลคลองน้ำไหล 
เช่น การท่องเท่ียวท่ีมีชุมชนเป็นฐาน ท่ี
ประกอบด้วย แหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ การนำเสนอผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม รวมถึง
ความหลากหลายชาติพันธ์ุ  เป็นต้น 
เพื่อนำสารสนเทศเหล่านี้ไปสูก่าร
จัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื
ต่อไป 

กิจกรรมที่ 1  
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมภูมิ
สารสนเทศเพื่อสนับสนนุการพัฒนาท้องถิน่ 
ตำบลคลองนำ้ไหล อำเภอคลองลาน จังหวัด
กำแพงเพชร 
กิจกรรมที่ 2  
บูรณาการโครงการวิชาการกับกระบวนการ
เรียนการสอนในโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ 
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะในด้านการ
สำรวจภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี 
และการจัดทำแผนท่ี ด้วยภูมิสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 3  
ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมภูมิ
สารสนเทศเพื่อสนับสนนุการพัฒนาท้องถิน่ 
และประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อถา่ยทอด
องค์ความรู้และนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลคลองน้ำ
ไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
 
วิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 ดำเนินการโดยลงภาคสนามเพื่อ
สำรวจความต้องการของชุมชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำ
ไหล) ซึ่งคณาจารยร์่วมสังเคราะห์ปัญหาของ
ชุมชนและเสนอแนวทางการนำเทคโนโลยีด้าน
ภูมิสารสนเทศมาประยุกตใ์ช้ ทำให้เกิดแนว
ทางการสรา้งแผนท่ีท่องเท่ียวโดยมีชุมชนเป็น
ฐาน 
กิจกรรมท่ี 2 คณาจารย์นำผลลัพธ์จากการ
สังเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทำแผนท่ี
ท่องเท่ียวโดยมีชุมชนเป็นฐานมาบูรณาใน
รายวิชา การประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดทำแผนท่ีชุมชน สังเคราะห์

ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม ดังนี ้
1. ได้รับองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 
2. แผนท่ีท่องเท่ียวโดยมีชุมชนเป็นฐานของตำบล 
คลองน้ำไหล 
 
ส่วนในกิจกรรมท่ี 3 ของโครงการ ยังไม่สามารถ 
ดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-
19 
ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมท่ี 3 การถา่ยทอด 
องค์ความรู้และนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อสนับ 
สนุนการพัฒนาท้องถื่น” ทำให้ยังไม่เกิดผลลัพธ์ 
เชิงประจักษใ์นกิจกรรมดังกล่าว 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท

โครงการ 
ศักยภาพเชิงพื้นท่ีของชุมชน พร้อมท้ังร่วม
อภิปรายการออกแบบแผนท่ีโดยให้ใช้ความรู้
ด้านภูมิสารสนเทศเป็นฐาน 
กิจกรรมท่ี 3 อยู่ในช่วงรอดำเนินการ ซึ่ง
กิจกรรมครั้งนี้ ได้กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 80 คน เป็นบุคคลภายนอกไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 70 และนักศึกษาในโปรแกรมภูมิ
สารสนเทศศาสตร ์
 

4.เผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่
ชุมชน 
(ภาษาไทย) 

35,000 กิจกรรมที่ 1 ค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมสัญจร ตอนเร่ืองเล่าจาก
ชุมชนสู่คนเมือง 
(จัดกิจกรรมเม่ือวันท่ี 12-13 
มีนาคม 2563) 
ผู้ร่วมกิจกรรม เป็นนักเรยีน 
ชาวบ้านในชุมชน จำนวน 80 คน 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 
ประกวดแขง่ขันอ่านฟังเสียง
ภาษาไทย  (จัดกิจกรรมเม่ือวันท่ี 
22 มกราคม 2563) 
มีโรงเรียน 3 จังหวัด คือ พิจิตร 
กำแพงเพชร และตาก เข้าร่วม
กิจกรรมจำนวน 16 โรงเรยีน ดังนี ้
1.โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 
2.โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 
3.โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 
4.โรงเรียนลานกระบือวิทยา 
5.โรงเรียนระหานวิทยา 
6.โรงเรียนบ้านโนนจ่ัน 
7.โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 
8.โรงเรียนวัชรวิทยา 
9.โรงเรียนวัดมุจรินทราม 
10.โรงเรียนขาณุวิทยา 

1.ชาวบ้านในชุมชนยังขาดการรวบรวม 
ข้อมูลท่ีเป็นท้ังเชิงผลิตภัณฑ์ รวมท้ัง
เรื่องเล่าในวิถีชีวิตของตน 
2.ท้องถิ่นขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เชิงท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.นักเรียนในหลายๆ โรงเรยีน ในพืน้ท่ี
ดำเนินโครงการดังกล่าวขาดเวทีในการ
ประกวดประลองความสามารถทาง
ภาษาไทย 
2.มีการจัดการเรยีนการสอนภาษาไทย
ในโรงเรียน ท้ังในเรือ่งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน  แต่ยังไม่มีพื้นท่ีในการแข่งขัน
ความสามารถระหว่างโรงเรียน  
3.การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่
ท่ัวถึง 

1.ประสานงานไปยังผู้เกีย่วข้อง เพือ่รวมรวม
ชาวบ้านเจ้าของผลิตภัณฑ์ และผูส้นใจในการ
ทำกิจกรรม 
2.ลงพื้นท่ีจัดกิจกรรม โดยให้การอบรมเชิง
ความรู้ ในหัวขอ้เรื่อง วิธีการนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 
3.ดำเนินการเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ .เขียนเรื่อง
เล่าจากผลิตภัณฑ์และลงมือจัดทำสื่อ (คลิป
วิดีโอ) โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ยินยอมและมีส่วน
ร่วม 
4.ส่งมอบสื่อกลับไปยังชุมชนและเจาของ
ผลิตภัณฑ์ 
 
1.ประสานงานเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
ดังกล่าวไปยัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กำแพงเพชร สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดตาก 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร สำนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และ  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 
2.ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร
ล่วงหน้าอยา่งน้อย 3 เดือน และมีระบบ
เปิดรับสมัคร 
 

1.ชุมชนและเจ้าของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสื่อท่ี 
ใช้โฆษณาเพื่อยกระดับคุณภาพของผลติภัณฑ์ 
และแหล่งท่องเท่ียว 
2.โปรแกรมวิชาและชุมชนได้ทำงานร่วมกัน และ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ผ่านการบริการวิชาการ 

 
ผลการดำเนินงาน : แล้วเสร็จ 100% 
 
 
 
 
 
 
1.การประชาสัมพันธ์ท่ัวถึง มีโรงเรียนท่ีสนใจ 
เข้าร่วมโครงการจำนวน 16 โรงเรียน ในพื้นท่ี 
3 จังหวัด คือ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก 
จังหวัดพิจิตร 
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีเวที 
ในการประลองศักยภาพทางภาษาไทย ทำให้เกิด 
ความภาคภูมิใจในตนเอง ความภาคภูมิใจใน 
ความเป็นไทย หวงแหนและทำนุปำรุงรกัษา 
ภาษาไทยสืบไป 
3. มีโรงเรียนท่ีได้รับรางวัล ดังนี้รางวัลชนะเลิศ  
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1   
โรงเรียนวัชรวิทยา  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ โรงเรยีนพรานกระต่ายพิทยาคม 
รางวัลชมเชย  
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท

โครงการ 
11.โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 
12.โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
13.โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
14.โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
15.โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยา
คม 
16.โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 
 

 
ผลการดำเนินงาน : แล้วเสร็จ 100% 
 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
โดยศาสตร์รฐัประศาสนศาสตร ์
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 

35,000 บ้านคลองนำ้ไหล ตำบลคลองนำ้
ไหล อำเภอคลองลาน  
จังหวัดกำแพงเพชร 

ปัญหาการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ระยะท่ี 1 : วันท่ี 9 มีนาคม 2563 
ระยะท่ี 2 : ยงัไม่ได้กำหนด ติดสถานการณ ์
Covid-19 

แผนพัฒนาชุมชนเพือ่การท่องเท่ียวโดยชุมชนด้วยการพึ่งพาตนเอง งบประมาณ
แผ่นดิน 

6. ดนตรีไทย – สากล สู่ชุมชน 
(ดนตรีศึกษา) 
 

35,000 บาท - โรงเรียนในสังกัด สพม. และ 
สพป. กำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 
7 โรงเรียน ดังนี ้
1. โรงเรียนคลองลานวิทยา 
2. ร.ร.คลองลานพัฒนาจันดาศักดิ ์
3. โรงเรียนคลองน้ำไหลใต้ 
4. โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
5. โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 
6. โรงเรียนคลองแขยงวิทยา 
7. โรงเรียนคลองมดแดง 

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี
ท้ังทางด้านปฏิบัติและทฤษฎีในระดับ
เบ้ืองต้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนในพื้นท่ีดังกลา่ว เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ท่ีถูกตอ้งตาม
มาตรฐาน โดยผ่านการจัดอบรมค่าย
ดนตรี จากคณาจารย์และนักศึกษา
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฎกำแพงเพชร 

อยู่ในระหว่างดำเนินการ เนือ่งจากสภาพ
ปัญหาเกิดความเสี่ยงของจัดกิจกรรมโครงการ 
เนื่องจากการเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 
ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปในไตร
มาสท่ี 3 

อยู่ในระหว่างดำเนินการ งบประมาณ
แผ่นดิน 

7. กิจกรรมภาษาและ
วัฒนธรรมจีนเพื่อพัฒนาชุมชน
และท้องถิน่ 
(โปรแกรมวิชาภาษาจีน) 

35,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 60 คน 

ภาษาจีนในปัจจุบันถือเป็นภาษาท่ีสอง
ท่ีมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารใน
เรื่องของเศรษฐกิจการค้าและการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยดังนั้น
ภาษาจีนจึงถือเป็นภาษาท่ีเยาวชนทุก
คนควรเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญ 
ควรเรียนรู้ให้เกิดทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประวัน ด้วย
ความตระหนักในความสำคัญดังกล่าว 
โปรแกรมวิชาภาษาจีนจึงได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นเพือ่ให้เยาวชนใน
ชุมชนท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู ้ฝึกฝน 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
วันท่ี 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ ชั้น 3  
อาคารกองพัฒนานักศึกษา   
มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 

1.เยาวชนในชุมชนและท้องถิ่นท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมสามารถนำทักษะ ความรู้ ความสามารถ
เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนไปประยกุต์ใช้ได้และสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปต่อยอด
พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีนของตนให้ดียิ่งขึ้น    
2. นักศึกษาได้เรียนรูก้ารทำงานร่วมกับผู้อื่นและนำทักษะทางด้านภาษาจีนผลิตชิ้นงาน/
ผลงานท่ีเป็นประโยชนใ์ห้ชุมชนและท้องถิ่น 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท

โครงการ 
ภาษาและวัฒนธรรมจีนจากอาจารย์
ชาวจีน อาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญ รวมถึง
บุคลากรผู้เชียวชาญในโปรแกรมวิชา 

8. โครงการสังเคราะห์ข้อมูล
ด้านกฎหมายการใช้พืน้ท่ีใน
อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
(นิติศาสตร)์ 

35,000 บาท ตำบลคลองนำ้ไหล อำเภอคลองลาน  
จังหวัดกำแพงเพชร 

ปัญหาการขออนุญาตการใชพ้ื้นท่ีใน
อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว  
 

1.รวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง
กับการขออนุญาต 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 6 เดือน 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวขอ้งกับการใชพ้ื้นท่ีในอ่างเก็บนำ้  
เช่น ข้อมูลสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ข้อมูล 
ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

9.การผลิตสื่อวีดีทัศน์ภาค 
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชา 
สัมพันธ์ข้อมูลด้านท่องเท่ียว 
ของอำเภอคลองลาน  
(ภาษาอังกฤษ)  

35,000 บาท สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสำคัญของพื้นท่ี
อำเภอคลองลาน 
1.ภูสวรรค์ช่องเยน็ 
2.น้ำตกคลองลาน 
3.น้ำตกคลองนำ้ไหล 
4.อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล  
5.ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาคลองลาน 
6. แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ปกาเกอะญอหรือชุมชนหมู่บ้าน 
กระเหรี่ยงน้ำตก 
7.ศูนย์หัตกรรมเครื่องเงินชาวเขา 
บ้านคลองเตย 

พื้นท่ีอำเภอคลองลานเป็นพื้นท่ีในเขต 
ให้บริการมีสถานท่ีท่องเท่ียวและ
กิจกรรมด้านการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
ควรได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์
ให้แกช่าวต่างชาติทราบถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว วิธีการเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเท่ียว รวมถึงกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวในเขตพืน้ท่ีอำเภอคลองลาน 
เพื่อให้ชาวต่างชาติเกิดวามสนใจท่ีจะ 
เข้าไปท่องเท่ียวพืน้ท่ีดังกล่าวให้มาก 
ขึ้นท้ังนี้จากการสัมภาษณพ์ื้นท่ี
กลุ่มเป้าหมายทางพื้นท่ีเป้าหมายยัง
ขาดสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นภาค
ภาษาอังกฤษ โดยสื่อภาษาอังกฤษยัง
ไม่ครอบคลุมสถานท่ีท่องเท่ียวหลักของ
พื้นท่ีอำเภอคลองลาน 

โปรแกรมวิชาได้ทำการจัดประชุมเพื่อหารอื 
แนวทางการจัดทำสื่อภาคภาษาอังกฤษโดยมี
มติท่ีประชุมว่าควรผลิตสื่อวีดีทัศน์ภาค 
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน
ท่องเท่ียวของอำเภอคลองลาน โดยนำเสนอ
สถานท่ีท่องเท่ียวดังต่อไปนี ้ภูสวรรค์ชอ่งเย็น, 
น้ำตกคลองลาน, น้ำตกคลองน้ำไหล, อ่างเก็บ
น้ำคลองนำ้ไหล, ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาคลอง
ลาน, แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมปกา
เกอะญอ หรือชุมชนหมู่บ้านกระเหรี่ยงนำ้ตก, 
หัตกรรมเครื่องเงินชาวเขาบ้านคลองเตย  
ท้ังนี้ทางโปรแกรมวิชาวางแผนดำเนินการลง 
พื้นท่ีเพื่อสำรวจพื้นท่ีและรวบรวมข้อมูลแหล่ง 
ท่องเท่ียวของอำเภอคลองลาน 
 
ในวันท่ี 17 - 18 มีนาคม 2563 จากนัน้นำ
ข้อมูลได้มาจัดทำข้อมูลเป็นภาคภาษาอังกฤษ 
และในวันท่ี 23-24 มีนาคม2563 ดำเนินการ
ถ่ายทำวีดีทัศน์ และนำวีดีทัศน์มาทำการตัดต่อ 
และพากษ์เสียงภาษาอังกฤษ 
 

โปรแกรมวิชาได้ทำการลงพื้นท่ีเพือ่สำรวจพืน้ท่ี 
และรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวของอำเภอ 
คลองลานในวันท่ี 17 - 18 มีนาคม 2563 ทาง
โปรแกรมวิชาได้ข้อมูลของสถานท่ีท่องเท่ียง 
ดังกล่าวเพื่อนำมาจัดทำบทพากษ์ภาษาอังกฤษ 
แต่ท้ังนี้จากการลงพืน้ท่ีพบว่าน้ำตกคลองลาน 
และน้ำตกคลองนำ้ไหลแห้งแล้งเป็นอย่างมาก 
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการถา่ยทำได้ อีกท้ังยัง
พบปัญหาด้านการระบาดของไวรัส COVID 19 
จากกรณีดังกล่าวโปรแกรมวิชาได้ทำการประชุม 
เพื่อหารือโดยมติท่ีประชุมเห็นว่าควรเลื่อนการ 
รถ่ายทำวีดีทัศน ์
ในช่วงวันท่ี 23-24 มีนาคม พ.ศ.2563  
ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะ 
คลี่คลายแล้วจะดำเนนิการจัดทำโครงการต่อไป 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

10.การออกแบบบอร์ดเกมเพื่อ
การเรียนรู้แบบ Active 
Learning เบ้ืองต้น 
(บรรณารกัษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศึกษา) 

35,000 บาท ต.คลองลานพัฒนา   
อ.คลองลาน  
จ.กำแพงเพชร  /กลุ่มเป้าหมาย
ท้ังหมด 50 คน 
 

ครู บรรณารักษ์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาใน ต.คลองลานพัฒนา   
อ.คลองลาน  
จ.กำแพงเพชร   
ยังขาดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ี
สามารถบูรณาการกับบอร์ดเกมเพือ่
การเรียนรู้แบบ Active Learning  
ท่ีช่วยเอื้อต่อการสรา้งสรรค์จิตนาการ
และนวัตกรรมต่าง ๆ ของผู้เรยีนได้
อย่างยั่งยืน 

1) สำรวจความต้องการจัดกิจกรรมการ
ออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการเรยีนรู้แบบ Active 
Learning เบ้ืองต้น 
2) ประกาศรับสมัครผู้เขา้ร่วมกิจกรรมโดย
กำหนดให้เป็นเครือข่ายของคร ูบรรณารักษ์ 
และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีตำบลคลอง
ลานพัฒนา  อำเภอคลองลาน จังหวัด
กำแพงเพชร และพื้นท่ีใกล้เคียง 
3) จัดกิจกรรมฝึกอบรมในวันท่ี  27 
กุมภาพันธ์ 2563 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับสื่อบอร์ดเกมเพื่อการเรยีนรู้แบบ Active 
Learning เบ้ืองต้น 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรยีนรูใ้นด้านต่าง  ๆผ่าน
สื่อบอร์ดเกม 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตสือ่บอร์ดเกมเบ้ืองต้นเพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์และ
ทักษะทางด้านความคิด อารมณ์ และสงัคมกับผู้เรียน 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท

โครงการ 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินด้านสังคม 
A19 ส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคี ความเข้าใจในสิทธิ
หน้าท่ีของตนเองและผูอ้ื่น
ภายใต้พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 
(รองคณบดีฝา่ยกิจการ
นักศึกษา 
บริการวิชาการ  และ
ศิลปวัฒนธรรม) 
โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ
ศาสตร ์

1,800,000 1) จังหวัดกำแพงเพชร 
ประกอบด้วย โรงเรยีน 20 
โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย โรงเรยีน 
ละ 100 คน (นักเรยีน คร ูและ
ผู้ปกครอง) 
2) จังหวัดตาก ประกอบด้วย 
โรงเรียน 20 โรงเรยีน 
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรยีน ละ 100 
คน (นักเรยีน คร ูและผู้ปกครอง) 
นักศึกษา เขา้ร่วมโครงการไม่นอ้ย
กว่า ร้อยละ 25 

พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เร่ือง การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน คุณลักษณะคนไทยท่ีพึง
ประสงค์ 4 ประการ คือ 1.มีทัศนคติท่ี
ดีและถกูต้อง 2.มีพืน้ฐานชีวิตท่ีม่ันคง
เข้มแข็ง 3.มีงานทำ มีอาชีพ 4.เป็น
พลเมืองดีมีระเบียบวินัย การสร้างคน
ไทยให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์นี้
การศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญใน
การพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว 
และเป็นพันธกิจสำคัญท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทุกแห่งต้องปฏิบัติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏจึงต้องดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี 
ความเข้าใจในสิทธิหน้าท่ีของตนเอง
และผู้อืน่ ภายใต้พื้นฐานประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขขึ้น 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมี
วินัย จิตสาธารณะ พฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ค่านยิม และความเป็นไทย 
วางรากฐานวิถีชีวิตของคนไทย 

1. ประชุมวางแผนในการดำเนนิงานโครงการ 
วันท่ี 2 ธันวาคม 2562 
2. กิจกรรมการศึกษารูปแบบ และกิจกรรมใน
การถา่ยทอดคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์  
4 ประการ ตามพระราโชบายด้านการศึกษา
โดยค้นคว้าจากงานวิจัยและโครงการท่ี
เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการ เดือนมกราคม 2563 
- เมษายน 2563 
3. กิจกรรมประสานงานโรงเรยีนเพื่อเขา้ร่วมเป็น
เครือข่ายในโครงการ เดือนมกราคม 2563 - 
เมษายน 2563 
4. กิจกรรมเขา้พบและประสานงานแต่ละโรงเรยีนใน
การจัดโครงการและกิจกรรม เดือนมีนาคม – 
เดือนเมษายน 2563  
(ดำเนินการได้บางส่วน เนื่องจากติดปัญหา
สถานการณก์ารระบาดของโรคโควิค 19) 
5. โรงเรยีนดำเนนิโครงการและกิจกรรม (คาดว่าไม่
สามารถำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหา
สถานการณก์ารระบาดของโรคโควิค 19) 
ติดตาม ประเมินผล แลกเปลีย่น และค้นหาแนว
ปฏิบัติท่ีดี (เดือนกรกฎาคม) 

1. แนวทางการพัฒนาหลักสูตร เพื่อถา่ยทอดองค์
ความรู้ 
2. การศึกษารูปแบบ และกิจกรรมในการ
ถ่ายทอดคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 
ประการ ตามพระราโชบายด้านการศึกษา 
3. การคัดเลือกโรงเรยีนในเขต จังหวัด
กำแพงเพชร 20 โรงเรียน และจังหวัดตาก 20 
โรงเรียน (โรงเรยีนท่ีคณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ออกแนะแนวการศึกษา)
ประกอบด้วย โรงเรยีนในจังหวัดกำแพงเพชร  
4. 1) โรงเรียนทุ่งโพธ์ิทะเลพิทยา 2) โรงเรยีนนคร
ไตรตรึงษ์ 3) โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม  
5. 4) โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 5) 
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 6) โรงเรยีนพไิกร
วิทยา 7) โรงเรยีนเรืองวิทยพ์ิทยาคม 8) โรงเรยีน
วังแขมวิทยาคม 9) โรงเรียนวังไทรวิทยาคม  
6. 10) โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 11) โรงเรยีนปาง
มะค่าวิทยาคม 12) โรงเรยีนสลกบาตรวิทยา  
7. 13) โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 14) โรงเรียน
ราษฎร์ปรชีาวิทยาคม 15) โรงเรยีนลานกระบือ
วิทยา 16) มัธยมพัชรกิตยิาภา2 17) โรงเรียน
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 18) โรงเรียนสักงาม
วิทยา 19) โรงเรยีนโกสัมพีวิทยา 20) โรงเรียนทุ่ง
ทรายวิทยา 
โรงเรียนในจังหวดัตาก ประกอบดว้ย           
1) โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 2) โรงเรยีนวัง
ประจบ 3) โรงเรียนบ้านตากวิทยาคม            
4) โรงเรียนทุ่งฟา้วิทยาคม 5) โรงเรียนสามเงา
วิทยาคม 6) โรงเรยีนยกกระบัตรวิทยาคม       
7) โรงเรียนนาโบสถพ์ิทยาคม 8) โรงเรียนวังเจ้า 
9) โรงเรียนตากพิทยาคม 10) โรงเรียนผดุง
ปัญญา 11) โรงเรยีนสรรพวิทยา 12) โรงเรยีนแม่
สลิดหลวง 13) โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 
14) โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 15) โรงเรียนป่า
ไม้อุทิศ4 16) โรงเรยีนแม่ปะวิทยาคม 
17) โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 18) 
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 19) โรงเรยีนแม่จะเรา
วิทยาคม 20) โรงเรยีนพบพระวิทยาคม 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท

โครงการ 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการ
ถ่ายทอด 
5. โรงเรียนท่ีเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย โรงเรยีน
ในจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย 
1) โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 2) โรงเรยีนหนอง
กองพิทยาคม 3) โรงเรยีนพไิกรวิทยา 4) 
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 5) โรงเรียนคลองลาน
พัฒนาจินดาศักดิ ์6) โรงเรยีนโกสัมพีวิทยา 7) 
โรงเรียนบ้านสขุสำราญ 8) คลองขลุงราษฎร์
รังสรรค์ 9) โรงเรียนระหานวิทยา 10) โรงเรียน
บ้านหนองแดน 11) โรงเรยีนบ้านหนองแดน 
โล๊ะโค๊ะ 
โรงเรียนในจังหวัดตาก ประกอบด้วย 
1) โรงเรียนทุ่งฟา้วิทยาคม 2) โรงเรียนวังเจ้า 
3) โรงเรียนสรรพวิทยา 4) โรงเรียนแม่ปะ
วิทยาคม 5) โรงเรยีนถนอมราษฎร์บำรุง 
(หมายเหตุ โรงเรียนท่ีเข้าร่วมยังไม่ครบจำนวน
ตามเป้าหมาย จะดำเนินการติดต่อผ่านสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และ 38) 
6. กิจกรรมเขา้พบและประสานงานแต่ละโรงเรยีนใน
การจัดโครงการและกิจกรรม ได้รูปแบบในการ
ดำเนินโครงการในแต่ละโรงเรียน 4 รูปแบบ 
1) โรงเรียนเขยีนโครงการเสนอมายัง
มหาวิทยาลยั 2) โรงเรยีนต้องการพัฒนา
โครงการร่วมกับมหาวิทยาลยัและภาคีเครือข่าย 
3) โรงเรียนต้องการให้มหาวิทยาลัยมาร่วมพัฒนา
โครงการท่ีโรงเรียนพร้อมกับนักเรยีน และ 4) 
โรงเรียนเตรียมสถานท่ี นักเรียน และผู้ปกครอง 
โดยให้มหาวิทยาลัยเข้าไปจัดโครงการ/กิจกรรม 
โดยมีข้อกำหนดของโครงการคือ นักเรียน 60 คน 
ผู้ปกครอง 40 คน และเตรยีมผลของโครงการ
เพื่อแลกเปลีย่นกับภาคีเครือขา่ย และหาแนว
ปฏิบัติท่ีดี 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท

โครงการ 
A20 เสริมสร้างศักยภาพแกน
นำเยาวชนด้านการเรียนรู้
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และจิตอาสาตามพระ
ราโชบายในสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว(คณะมนษุยศาสตร์ฯ) 
(การพัฒนาสังคม) 

100,000 พื้นท่ีเป้าหมาย  
จังหวัดกำแพงเพชร  
เน้นในเขต อำเภอเคลองลาน 
 
เป้าหมาย 
1) คณะทำงานเด็กและเยาวชน 
ระดับอำเภอ 1 คณะ  
2) คณะทำงานในระดับจังหวัด  1 
คณะ  
3)  ขอ้เสนอเชิงนโยบายหรือ
โครงการเพื่อเสอนให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องนำไปประกอบการ
พิจารณาดำเนินการต่อไป    
 
  

   เป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
เยาวชน ซึ่งกลุ่มพลังสรา้งสรรค์ของ
ชาติมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต ในการเรยีนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุขและการเสริมสร้างแนว
ความจิตอาสาให้เข้าไปอยูใ่นจิตสำนึก 
ตามพระราโชบายของพระบาทม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นเรื่องสำคัญ
ยิ่ง ในการปลูกฝั่งแนวคิด เจตคติ 
ค่านิยมให้ลงรากลึกเขา้ไปจิตใจของ
เยาวชนท่ีพรอ้มจะเสียสละเพื่อการ
พัฒนาชุมชน/สังคม โดยมิหวัง
ผลตอบแทน ให้มากท่ีสุดและขยายให้
กว้างขวางขึน้ต่อไปในอนาคต 
 

ใช้ศาสตร์พระราชา : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
เป็นแนวคิดหลักในการดำเนินการ 
เข้าใจ: หลักการ หลกัคิด ในระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระรมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุขและพระราโชบาย 
เข้าถึง : หลักคิด หลักทำ จากผู้ท่ีประสบ
ความสำเร็จ และ ออกแบบแนวทางการพัฒนา
บนฐานสถานการณ์ปัญหาและศักยภาพของ
ตนเอง 
พัฒนา : เสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย หรอื
ข้อเสนอโครงการพัฒนาฯต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยว
ข้อ 
ดำเนินการดังน้ี  
1) กิจกรรมเวทีเสริมศักยภาพและค้นหาแกน
นำเยาวชนในระดับอำเภอ 5 เวที  
ดำเนินการ วันท่ี 4-8 พฤศจิกายน 2562  
2) กิจกรรมศึกษาดูงานพื้นท่ีประสบ
ความสำเร็จให้กับแกนนำระดับจังหวัด  1 ครั้ง 
ดำเนินการ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 
3) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
ข้อเสนอเชิงนโยบายหรือการจัดทำแผนงาน
โครงการเสนอหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 1 ครั้ง /2 วัน  
 ดำเนินการวันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 
4) กิจกรรมสรุปบทเรยีนและส่งมอบขอ้เสนอ
เชิงนโยบายหรือโครงการต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง/1วัน  
แผนกำหนดไว้ วันท่ี 14 มีนาคม 2563  
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค โควิค 
19 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมนี้ออกไปก่อน โดย
ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว   

1. ได้คณะทำงานเด็กและเยาวชนด้าน
ประชาธิปไตยชุมชนและการสง่เสริมจิตอาสาใน
ระดับอำเภอ ของอำเภอคลองลาน  
1 คณะ 
2. ได้คณะทำงานเด็กและเยาวชนด้าน
ประชาธิปไตยชุมชนและการสง่เสริมจิตอาสา
ระดับจังหวัด  
จังหวัดกำแพงเพชร  1 คณะ  
3. ได้รา่งข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาส่ง
จิตอาสาเพื่อเสอนให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องใน
ระดับจังหวัด 1 ชุดขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
 
หมายเหตุ     
เนื่องจากติดปัญหาสถานการณก์ารระบาดของ
โรคโควิค 19 จึงยังไม่ได้มีการส่งมอบข้อเสนอเชงิ
นโยบายให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยว 
 
ส่ิงที่จะดำเนินการต่อไป :  
ห - ลังจากสถานการณ์เป็นปกตแิล้ว จะจัดเวที
ส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับสำนกังาน
จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประกอบในการนำไป
พิจารณากำหนดเป็นนโยบายหรอืแผนพัฒนา
ตามท่ีเห็นสมควรและสรุปบทเรยีนตามโครงการ
ต่อไป 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
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ตารางที่ 3 : รายละเอียดโครงการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินที่ใช้งบประมาณรายไดม้หาวิทยาลัย 

 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท

โครงการ 
โครงการพัฒนาท้องถ่ิน ด้านสังคม 
B4 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 
 
(รองคณบดีฝา่ยกิจการ
นักศึกษาบริการวิชาการ   
และศิลปวัฒนธรรม) 
 
 

40,000 บาท พัฒนาคุณลกัษณะบัณฑิตนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

การพัฒนากิจกรรมให้นักศึกษามี
คุณภาพ ประสบการณ์ มีจิตสาธารณะ มี
ทักษะการดำรงชีวิต สามารถใช้ความรู้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง 
และประกอบอาชีพ รวมถึงการฝึกฝนให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยผ่าน
กระบวนการทำงาน ของคณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯท่ีเน้นการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วม  ด้วยความ
ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว และ
ให้การทำงานมีความสอดคล้องกับ
เกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  
     คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงจัด
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ขึ้นเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ให้ครบท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู ้ด้านทักษะทาง
ปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และกรอบมาตรฐาน 
KPRUQF  

1. กิจกรรมพัฒนาและยกย่องนักศึกษาให้เป็น
คนดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิต
อาสา 
- วันจันทร์ ท่ี 6 มกราคม 2563 คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม
ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง รับพรปี
ใหม่ 2563 โดยมี ผศ.ดร.สชุิน  รอดกำเหนิด 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย ์บุคลากร
และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 
ข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้  โดยนิมนต์
พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดนาควัชรโสภณ 
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่  
ปีพุทธศักราช 2563 ณ ลานพิกุล  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 
- จัดโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดวังยาง ต.นคร
ชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร กิจกรรมนี้จัดขึ้น
เพื่อเป็นการอนุรกัษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ของชาวไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธ และเพือ่
ปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันธำรง
รักษาประเพณแีห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งเป็น
ประเพณีท่ีสำคัญทางศาสนา 
 
2. กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและ
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- วันพฤหัสบดี ท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 
13.00 น. คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 
“น้อมจิตวันทา บูชาคุณคร ูกตัญญูกตเวที” 
โดยมีศาสตราจารย ์สุชนิ  รอดกำเหนิด คณะ
บดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี 
พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีฯ
ดังกล่าว ณ ห้องประชุมครุร่มสัก1 ชั้น 3 

1.นักศึกษาคณะมนษุยศาสตร์ฯ  
ได้รับการพัฒนาให้เกิด 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 
2. นักศึกษาได้รับบริการ 
ด้านวิชาการ การใช้ชีวิต และ 
ข้อมูลขา่วสารท่ีเป็นประโยชน ์
1.การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ   
ม่น้อยกว่า จำนวน 3 ครั้ง  
 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาชั้นปีท่ี  4  คณะมนษุยศาสตร์ฯ 
ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐาน KPRUQF  ไม่น้อยกว่า  
3.51 ร้อยละ 80 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท

โครงการ 
อาคารคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กำแพงเพชร  
พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีสำคัญท่ีมีมาแต่โบราณ 
ถือเป็นพิธีกรรมท่ีแสดงความเคารพและระลึก
ถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้
ประสิทธ์ิวิชาความรู้ให้ ทำให้นักเรียน 
นักศึกษา สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ  
สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและ
ครอบครัวได้ในอนาคต 
 
3. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา
เพื่อสุขภาพ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึกเกมส์ ครั้ง
ท่ี 19” ระหว่างวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ – 1 
มีนาคม 2563 โดยมี รศ.ดร.สุวิทย ์วงษ์บุญ
มาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด 
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาให้รู้จักน้ำใจนักกีฬา “รู้แพ้ 
รู้ชนะ รูอ้ภัย” และสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กำแพงเพชร 
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ตารางที่ 6 : รายละเอียดโครงการตามยทุธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 

 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ผลิตครู 
B6 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้าน
วิชาชีพของนักศึกษาดนตรี
ศึกษา (ดนตรสีากล)  
 
(หลักสูตรดนตรีศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ) 
 

13,620 บาท นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
(ดนตรีสากล) 

หลักสูตรต้องการส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษามีการ
ฝึกฝนและพัฒนา พืน้ฐานและทักษะทางด้าน
ดนตรีแก่นกัศึกษา 

นำนักศึกษาเขา้ร่วมแสดงโครงการ  
“เทศกาลดนตรีแจ๊ส นานาชาติเพื่อการเรยีนรู ้
(Thailand International Jazz Conference 
2020)” วันท่ี 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้และเรียนรู้ด้านทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
ดนตรี 

1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องมือเอก 
และปฏิบัติรวมวง ซึ่งทักษะท่ีนักศึกษาได้รับจาก
การฝึกฝนนีไ้ด้ถูกนำแสดงต่อสาธารณชน  
ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ วิทยาลัยดุรยิางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงและได้รับแรง 
บันดาลใจจากการแสดงดนตรีและรับชมดนตร ี
ในระดับนานาชาติ 
3. ได้แลกเปลีย่นความรู้กับนักดนตรีมืออาชีพ
และนักศึกษาดนตรีจากมหาวิทยาลยัต่าง ๆ 
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ตารางที่ 8 : รายละเอียดโครงการตามยทุธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอ่ืนๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณประจำปี 2563 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) 
วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

A11 สร้างหลักสูตรท่ีตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา 
บริการวิชาการ  และศิลปวัฒนธรรม) 
 
และโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร ์

280,000 1. นักศึกษา และอาจารย์
โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ 
สถานประกอบการ จำนวน 3 
แห่ง 

หลักสูตรภูมิสารสนเทศ เป็นหลักสูตรท่ีมี
ความจำเป็นต้องมีทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครื่องมือในการ
จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม 
รวมท้ังประสบการณแ์ละทักษะในการ
ทำงาน เพื่อให้ประสิทธืภาพ จึงมีความ
จำเป็นต้องดำเนินการร่วมกับสถาน
ประกอบการ ในการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาให้
ทันสมัยและตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

1. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ เดือนพฤศจิกายน - เดือน
ธันวาคม 2562 
2. อาจารย์ศึกษาและฝีกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เดือนมีนาคม 2563 
3. นักศึกษาจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนใน
รูปแบบ WIL ในสถานประกอบการ 

3.1 ดำเนินการร่วมกับบรษิัทปัญญา 
คอนซัลแตนท์ จำกัด เดือนมกราคม – เดือน
เมษายน 2563 

3.2 ดำเนินการร่วมกับบรษิัท เอ็นไว คลีน 
คอนซัลแตนท์ จำกัด ในรูปแบบสหกิจศึกษา
เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมีนาคม 
2563 
   ดำเนินการร่วมกับสถานีพัฒนาท่ีดิน
กำแพงเพชร ระยะเวลา 3 ปี  

1.Mou กับสถานประกอบการ 3 แห่ง ประกอบด้วย  
    1) บรษิัทปัญญา คอนซลัแตนท์ จำกัด  
    2) บรษิัท เอ็นไว คลีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
    3) สถานพีัฒนาท่ีดินกำแพงเพชร 
2.อาจารยไ์ด้เขา้ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานท่ีสำนกังาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องค์การมหาชน) หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพืน้ท่ีทางอินเตอร์เน็ต 
3.นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบ WIL กับบรษิัทบริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ ใน
การดำเนินการโครงการ “โครงการปรับปรุงแผนท่ีและ
จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
และจังหวัดสุโขทัย” 
4.นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ดำเนินการสหกิจศึกษา ในบริษัท 
เอ็นไว คลีน คอนซลัแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทท่ีดำเนินการ
เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ 
WIL กับสถานีพัฒนาท่ีดินกำแพงเพชร ในการดำเนินการ
โครงการ จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วย  
1) โครงการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก 
ส่งเสริมพืชพลังงานทดแทน (ส่งเสริมพชืผลผลิตพลังงาน
ทดแทนในพื้นท่ีไม่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ: 
Agri map)  
2) โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาขบวนการผลิตเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ PGs  
3) โครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลทรพัยากรดิน  
4) โครงการวางแผนการใช้ท่ีดินระดับตำบลไปสู่การ
ปฏิบัติ 
5) โครงการบริหารจัดการเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ำต้นแบบ 
กิจกรรมการอนรุักษพ์ัฒนาท่ีดินในพื้นท่ีเขตพัฒนาท่ีดิน
ลุ่มน้ำ 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

A2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)  
(สำนักส่งเสริมฯ) 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 5 รายวิชา (42,000 
บาท) 
(หัวหน้าสำนักงานคณบดี) 

42,000 นักศึกษา คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความเขา้ใจในการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(Wil) และช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการ
ประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และ
ทักษะเฉพาะท่ีสัมพันธ์กับวิชาชพี ได้รู้จัก
ชีวิตท่ีแท้จริงของการทำงานก่อนสำเร็จ
และมีความรู้ความสามารถตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ช้บัณฑิต 

เมษายน – กรฎาคม 2563 
โดยเปลี่ยนกิจกรรมเดิม เป็นกิจกรรมท่ีไม่
เป็นการรวมกลุ่มเกิน5คน โดยจัดกิจกกรม
เป็นการร่างหลกัสูตรและรายวิชา 5 วิชา 

อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนือ่งจากต้องเปลีย่นกิจกรรม
ในการจัด จากสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID 19 

A3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 
21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
1 .กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21   
(ภูมิสารสนเทศศาศตร์) 
 

10,000 บาท กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ 
จำนวน 20 คน 

ในการเรยีนวิชากลุ่มภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ จำเป็นต้องเรียนรู้ในทุกดา้น  
ท้ังทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม 
ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีความคิดสรา้สรรค์ 
ทักษะสารสนเทศ  
สื่อ เทคโนโลย ีรวมท้ังทักษะชีวิตและ
อาชีพ และการสำรวจภาคสนามคือทักษะ
ท่ีจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้เรยีนจะต้องเห็น
สภาพจริงของพื้นท่ี  
ก่อนสังเคราะห์ข้อมูลให้ออกมาเป็นแผนท่ี  
เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากองค์
ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าวในการแกไ้ข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิน่ 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
วันท่ี 16 และ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 
ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอคลอง
ลาน จังหวัดกำแพงเพชร และ
ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 

 

1. นักศึกษามีทักษะในศตวรรษท่ี  21 
2. นักศึกษาฝกึใช้เครื่องมือสำรวจและฝกึทักษะการ
สำรวจภาคสนามด้านภูมิสารนเทศ 
3. บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาแผนท่ีและการ
แปลความหมายจากแผนท่ี วิชาการออกแบบแผนท่ีดิจิทัล 
4. นักศึกษาได้ฝึกการวางแผนและการทำงานเป็นทีมและ
ฝึกการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการสำรวจและนำมาทำ
การออกแบบและสร้างแผนท่ีเฉพาะเรือ่ง 
5. ได้แผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวซึกษาธรรมชาติ อุทยาน
แห่งชาติคลองลาน 

2. โครงการอบรมคอมพิวเตอรใ์นการ
ออกแบบงานศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
(วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
 

10,000 บาท นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (ทุกชั้น
ปี)  
จำนวน 30 คน 

หลักสูตรเขา้ใจการทำงานสร้างสรรค์ท่ีต้อง
ใช้คอมพิวเตอรใ์นการออกแบบงานศิลปะ  
รวมไปถึงเม่ือบัณฑิตสาขาศิลปะได้สำเร็จ
การศึกษาไป ล้วนต้องพบกับงานศิลป์ท่ีมี
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบ  
จึงจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์อาร์ท
เพิ่มทักษะทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ท้ังยังสรา้งประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนท่ีมีส่วนร่วมของเทคโนโลยีมา
ประยุกต์กับงานศิลปะ ทำให้นกัศึกษา
สามารถนำไปพัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปะ
ให้มีความหลากหลายได้ต่อไปได้ในอนาคต 

*อยูใ่นระหว่างการดำเนินการ 
ทางโปรแกรมวิชาได้ติดต่อประสานงาน
วิทยากรและได้จัดกำหนดกิจกรมโครงการ
การไว้แล้ว  
โดยจำเป็นต้องเลื่อนไตรมาสการจัดกิจกรรม
ไปตามสถานการณ์ความเสีย่งในมาตราการ
เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ท้ังนี้โปรแกรมวิชาฯ 
คำนึงถึงความปลอดภัยในการใชช้ีวิตของ
นักศึกษาท่ีจะเข้าร่วมโครงการ 

*อยูใ่นระหว่างการดำเนินการ 
 
 
 

3. กิจกรรมการจัดทำ Infographic 
นำเสนอปัญหาสังคมในการพัฒนาสังคม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 
21 

10,000 บาท นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
พัฒนาสังคมชั้นปีท่ี 2 คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 
ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ระบบ
การศึกษาจึงจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ด้วย การเรยีนการสอนในรูปแบบเดิมจึง

1. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ 
วันท่ี 8 มกราคม 2563 
2. ประสานวิทยากรท่ีมีความเชีย่วชาญ 
วันท่ี 29 มกราคม 2563 

เชิงปริมาณ 
จำนวนนักศึกษาสอบผ่านในรายวิชา (ร้อยละ 80) 
จำนวนรายวิชาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน (1 
รายวิชา) 
จำนวนผลงาน Infographic (5 ชิ้นงาน) 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

(การพัฒนาสังคม) ต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบท ทักษะท่ีควร
มุ่งเน้นคือ สร้างและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ การปฏิบัติ และการสรา้งแรง
บันดาลใจไปพร้อม ๆ กัน ผู้เรียนต้อง
ฝึกฝนจากการลงมือปฏิบัติและการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็น
โค้ช ท่ีเป็นผู้ออกแบบการเรยีนรู้ช่วยให้
ผู้เรียนบรรลุผลได้ ซึ่งศาสตร์ทางด้าน
พัฒนาสังคมมีทักษะท่ีสำคัญอันได้แก่ การ
คิดวิเคราะห์ การสื่อสารและเทคโนโลยี 
และการทำงานเป็นทีม ซึ่ง Infographic 
จัดเป็นเครื่องมือการนำเสนอท่ีมีความ
น่าสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน อีกท้ังยัง
ได้รวบยอดความคิดในการนำเสนอของ
ผู้เรียน รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการทำงานในอนาคต 

3. แจ้งให้นกัศึกษาเตรียมความพร้อมในการ
ทำกิจกรรมโครงการ วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 
2563 
4. จัดอบรมโครงการ วันท่ี 24 มีนาคม 
2563 
5. ประเมินผลการจัดทำโครงการ วันท่ี 31 
มีนาคม 2563 
 

เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาเกิดทักษะการเรยีนรู้ศตวรรษท่ี 21 (ร้อยละ 80) 
นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาการ  
(ร้อยละ 80) 
เชิงเวลา 
ดำเนินงานเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563  
(ไตรมาส 2) 

4 .  โครงการอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานติิศาสตร์
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 (นิติศาสตร์) 
 

10,000 บาท นักศึกษาโปรแกรมวิชา
นิติศาสตรช์ั้นปีท่ี 1 คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 

ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอรซ์ึ่งเป็น
ส่วนสำคัญของการจัดการเรยีนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มี
ความเหลื่อมล้ำจากนักศึกษาหลาย ๆ คน 
สืบเนื่องมาจากความแตกต่างท่ีมาจาก
ความสามารถทางการเข้าถึงเทคโนโลยีใน
โรงเรียนระดับชั้นมัธยมและปัจจัยฐานะ
ทางรายได้ของครอบครัว 

-จัดโครงการอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานติิศาสตร ์
- ดำเนินการภายในไตรมาสท่ี 3 
- อาคารคณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 
- ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ อาจารยอ์นุพงศ์  
รุ่งน้อย อาจารย์โปรแกรมนิติศาสตร ์ 
กลุ่มเป้าหมาย/นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 45 คน 

- จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
- นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนและการ
เสริมสร้างทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ 
ท่ี 21 นักรฐัประศาสนศาสตร์” 
(โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร)์ 
 

10,000 บาท นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ชัน้ปีท่ี 1 
จำนวน 60 คน 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นการ
กำหนดแนวทางยุทธศาสตรใ์นการจัดการ
เรียนรู้ โดยร่วมกันสรา้งรูปแบบและแนว
ปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
การจัดการเรยีนรู้โดยเนน้ท่ีองค์ความรู้ 
ทักษะ ความเชีย่วชาญและสมรรถนะท่ี
เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต
ในสังคมแห่งความเปลีย่นแปลงในปัจจุบัน 
ซึ่งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบด้วย 3 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ คิดสร้างสรรค์ 
และแก้ไขปัญหาเป็น 2) ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก ่
อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร และรอบรู้

จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนและการเสริมสรา้งทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 นักรัฐประศาสนศาสตร”์ 
โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ และ 2)  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ศักยภาพและทักษะสอดคล้องกับการเรยีนรู้
ในศตวรรษท่ี 21  
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 วัน ณวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2563 ห้องประชุมพิกลุ คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร  
 

1.นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
กรอบการประกันคุณภาพหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร ์
2.นักศึกษาได้รับการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและ
ทักษะสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 3) ทักษะชีวิต
และการทำงาน ได้แก่ มีความเป็นผูน้ำ 
เรียนรู้วัฒนธรรม และรู้จักปรับตัว 

6 . กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ทักษะคอมพิวเตอรแ์ละใช้เทคโนโลยี
ทางภาษาจีน (ภาษาจีน) 

10,000 บาท กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาจีน จำนวน 
40 คน 

การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมให้กับ
นักศึกษาในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 มีคงามสำคัญและความจำเป็นต้อง
เรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน ท้ังทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยี รวมท้ังทักษะชีวิตและอาชีพ 
เพื่อนำมาบูรณาการกับศาสตร์ในรายวิชา
ภาษาจีน โดยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์และสื่อสารสนเทศ 
เพื่อให้พัฒนาศักยภาพทางสื่อออนไลน์
นำมาถ่ายทอดความรู้ทางภาษาจีนสู่ความ
เป็นสากลมากขึ้น 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
วันที 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กำแพงเพชร 
 

1. นักศึกษามีทักษะคอมพิวเตอร์และใช้เทคโนโลยีทาง
ภาษาจีน 
2. นักศึกษามีศักยภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม 
3. นักศึกษามีทักษะจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 
21 (การเปิดโลกทัศน์เพือ่พัฒนาความรู้
และทักษะการเรยีนรู้ด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา) 
(บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศึกษา) 

10,000 บาท นักศึกษาโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา ชั้นปีท่ี 4 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏกำแพงเพชร  
จำนวน 8 คน 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร กำลังจะ
เข้าสู่ตลาดแรงงานท่ีเน้นทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้น โปรแกรมวิชาฯ 
จึงได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะการเรยีนรู้ด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
ขึ้น  
ภาคเช้า เป็นสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ง 
ความคาดหวังของผู้ประกอบการและ
ทักษะท่ีจำเป็นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ง
ได้รับเกียรติจาก คุณชยัสิทธ์ิ อังคะปัญญา
เดช หัวหน้าห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์มาเป็นวิทยากร 
ภาคบ่าย เป็นการศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการห้องสมุดในยุคดิจิทัล ณ 
สำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูล
สงคราม ซึ่งได้รับเกยีรติจาก รอง
ศาสตราจารย ์ดร.สขุสมาน สังโยคะ รอง
ผู้อำนวยการฝา่ยบริหารและการจัดการ
ทรัพยากร มาเป็นวิทยากร 

1.ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ 
วันท่ี 15 มกราคม 2563 
2. ประสานวิทยากรท่ีมีความเชีย่วชาญ 
วันท่ี 31 มกราคม 2563 
3. แจ้งให้นกัศึกษาเตรียมความพร้อมในการ
ทำกิจกรรมโครงการ 
28 กุมภาพันธ์ 2563 
4. จัดโครงการโครงการเปิดโลกทัศน์เพื่อ
พัฒนาความรู้และทักษะการเรยีนรู้ด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
8-9 มีนาคม 2563 
5. ประเมินผลการจัดทำโครงการ 
9 มีนาคม 2563 
 

เชิงปริมาณ 
จำนวนนักศึกษาท่ีผ่านการพัฒนาความรู้และทักษะการ
เรียนรู้ด้านบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศึกษา  
(ร้อยละ 80) 
จำนวนรายวิชาท่ีใช้บูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน (1 รายวิชา) 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาเกิดทักษะการเรยีนรู้ศตวรรษท่ี 21 (ร้อยละ 80) 
นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาการ  
(ร้อยละ 80) 
เชิงเวลา  
ดำเนินงานเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563  
(ไตรมาส 2) 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

8. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาไทยให้มีคุณลกัษณะ
และทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 

10,000 บาท กิจกรรม การสร้างสื่อเชิง
สร้างสรรค์ทางภาษาไทย  
จัดกิจกรรมเม่ือ วันท่ี 
24 กุมภาพันธ์ 2563   
ณ ห้องคอมพิวเตอร ์ชั้น 3 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 50 
คน   

1.ทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 มี
ความสำคัญในยุคปัจจุบัน ยิ่งเป็นเรื่องการ
ทำสื่อแล้วนั้นยิ่งสำคัญจำเป็นในการ
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน นักศึกษา
จึงสมควรได้รับการฝึกฝนทักษะนี ้เพื่อ
สามารถจัดทำสื่อสร้างสรรค์ทางภาษาไทย
ได้ 

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย
วิทยากรผู้เชีย่วชาญ ท้ังในเรื่อง การสรา้งสื่อ
ผ่านโปรแกรม Photo shop รวมท้ังเทคนิค
การทำป้ายประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อออนไลน์  
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 
คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์
ผลการดำเนินงาน : แล้วเสร็จ 100% 

นักศึกษาได้เรยีนรู้จากประสบการณ์ตรงและมีโอกาสได้
เข้าร่วมฝึกปฏิบัติตาม   
ทำให้สามารถจัดทำชิ้นงานสื่อในรูปแบบออนไลน์ได้ และ
สามารถนำมาใชใ้นการเรียนในรายวิชาอื่นได้ 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ส่งเสริม พัฒนา
คุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
(ภาษาอังกฤษ) 
 
 
 
 
 

10,000 บาท นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษจำนวนอย่างน้อย 
40 คน 

ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการแก้ปัญหา การสือ่สารและ
ความร่วมมือกัน นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรยีนเป็นผู้ท่ีมี
ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น  
มีความคิดริเริ่ม ทักษะดังกลา่วข้างต้นเป็น
ทักษะท่ีมีความจำเป็นต่อผู้เรียนในยุค
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก ท้ังนี้ทางโปรแกรม
วิชาเล็งเห็นว่าทักษะทางศตวรรษท่ี 21 ท่ี
โปรแกรมวิชาต้องการเน้นให้นักศึกษา
ได้แก ่ทักษะการสื่อสารและความร่วมมือ 
และนวัตกรรมและการสรา้งสรรค์ เพื่อให้
นักศึกษาได้นำทักษะดังกล่าวมา
ประยุกตใ์ช้กับการเรียนหรือการทำงานใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรได้ทำการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้แก่นกัศึกษาในโปรแกรมวิชาจำนวนท้ังสิ้น 
45 คน เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2563  
ณ ห้องพกิุล ชั้น1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 โดยเน้นการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารและความร่วมมือกัน 
นวัตกรรมและการสรา้งสรรค์ ซึ่งเนื้อหาท่ีใช้
ในการทำการอบรมได้แก่ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสัมภาษณ์งาน และภาษาอังกฤษเพื่อใช้
ในการสื่อสารทางธุรกิจ และจัดอบรมให้
ความรู้ด้านการใช้เทคนิคการจัดทำวิดิทัศน์
เพื่อนำเสนอผลงาน 

ตัวชีว้ัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ 
1. จำนวนผู้ขา้ร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 45 คน 
2. จำนวนรายวิชาท่ีทำการบูรณาการกับทักษะศตวรรษท่ี 
21 จำนวน 2 รายวิชาได้แก ่วิชาการสื่อสารทางธุรกิจและ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปประยุกตใ์ชไ้ด้ 100 
เปอร์เซ็นต์ โดยนักศึกษาได้รับมอบหมายให้จัดทำงาน
กลุ่มเพื่อสรา้งสรรค์วีดีทัศน์เพื่อนำเสนอบทสนทนาการ
สัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษและการสื่อสารทางธุรกิจ 
ซึ่งผลงานดังกลา่วถือเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนของ
รายวิชาการสื่อสารทางธุรกิจและภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
อีกด้วย 
เชิงเวลา  
ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2563 

10. อบรมการสร้างสือ่มัลติมีเดีย เพือ่ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนาทักษะสู่
สากล 
(ดนตรีศึกษา) 

10,000 บาท นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี
ศึกษา (ดนตรสีากล)  
จำนวน 60 คน 

หลักสูตรต้องการให้นักศึกษามีความรู้และ
ความเข้าใจในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย 
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนา
ทักษะสูส่ากล 

*อยูใ่นระหว่างการดำเนินการ 
ทางโปรแกรมวิชาได้ติดต่อวิทยากรและได้ทำ
กำหนดการไว้แล้ว 

* อยูใ่นระหว่างการดำเนินการ 

A5 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โครงพัฒนาบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
(คณบดีคณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์
, รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และวางแผนพัฒนา และหัวหน้าสำนักงาน
คณบดี) 

240,000 บาท พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน การพัฒนา
โดยการเขา้ร่วมประชุม สัมมนา 
อบรม ศึกษาดูงาน 
ภายในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ 

คณะฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ซึ่งในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ ให้ความสำคัญ
กับการแปลงทรัพยากรมนษุยใ์ห้เป็นทุน
มนุษย ์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรและนำ
องค์กรไปสู่เป้าหมายสำคัญตามพนัธกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษาท่ี
เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนษุยข์อง
ประเทศ  

กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนแผนกลยุทธ์การ
บริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.
2561-2565 (สายสนับวิชาการ) 
กิจกรรมที่ 2 แผนกลยุทธ์การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2561-2565 
(สายสนับสนนุ) 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้
คณาจารย์มีความตระหนักถึงความสำคัญ

1. บุคลากรในสังกัดคณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
ได้รับการพัฒนาโดยการเขา้ร่วมประชุม สัมมนา อบรม 
ศึกษาดูงาน  
2. บุคลากรของคณะมีศักยภาพสูงขึ้น เพราะได้รับการ
พัฒนาด้านความรู้ทางวิชาการ และมีทักษะท่ีสนับสนนุ
การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
3. คณาจารย์และบุคลากรมีคุณลกัษณะได้รับการพัฒนา
ท่ีสอดคล้องกับค่านิยมหลักของมหาวิทยาลยั 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญคือคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ท่ีจะต้องมีความ
รู้เท่าทันการเปลีย่นแปลงท้ังด้านวิชาการ 
และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนจึงมี
ความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาโดยการ
เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เชิง
วิชาการ หรือการศึกษาดูงาน รวมท้ังการ
จัดประชุมเชิงวิชาการตามโอกาสและ
ความเหมาะสม 

ของการพัฒนาผลงานทางวิชาการและความ
เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการส่งงาน
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
กิจกรรมที่ 4 การสนับสนุนให้คณาจารย์
ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทาง
วิชาการให้มากขึ้น 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับการพัฒนาโดยการเขา้ร่วมประชุม 
สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน ดังนี ้
     1. อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ 
โครงการอบรม 1 ทรรศวรรษ เครือขา่ยด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ (MOU) ครั้งท่ี 10   
วันท่ี 17 มกราคม 2563 หาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 
     2. อาจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ  
- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ใน
โครงการ CDS สัมพันธ์แห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 19 ระหว่างวันท่ี 27-28 มกราคม 
2563 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(ศูนย์ลำปาง) 
จังหวัดลำปาง 
- โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 5 รุ่น 1 ระหว่าง
วันท่ี 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
สถานท่ีอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
- รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และวางแผนพัฒนา และคณาจารย์ประจำ
หลักสูตร คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ จำนวน 10 คน เขา้ร่วม
โครงการหลักสูตรอบรมผู้ประเมิน หลักสูตร
ท่ี 2 รุ่นท่ี 18 สถานท่ีอบรม ห้องประชุมครุ
ร่มสัก 1 ขั้น 3 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร วันท่ี 12 – 13 
กุมภาพันธ์ 2563  
     3. ผศ.ดร.เสริมศักดิ ์ กิตติปาลวรรธก ์ 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนท่ีนำ
ความรู้ท่ีได้มาพัฒนากระบวนการทำงาน การเรยีนการ
สอน 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

โครงการอบรมหลักสูตร “การเขียนตำรา
ระดับอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ระหว่างวันท่ี 3-4 มีนาคม 2563 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
     4. ผศ.ตรรกพร  สขุเกษม  
โครงการอบรมหลักสูตร “การเขียนตำรา
ระดับอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ระหว่างวันท่ี 3-4 มีนาคม 2563 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
    5. ผศ.ปาริชาติ  สายจันดี  
โครงการอบรมหลักสูตร “การเขียนตำรา
ระดับอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ระหว่างวันท่ี 3-4 มีนาคม 2563 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
    6. อาจารย์ธวชิน ี ลาลิน  
โครงการอบรมหลักสูตร “การเขียนตำรา
ระดับอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ระหว่างวันท่ี 3-4 มีนาคม 2563 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
     7. อาจารย์ภูริณัฏฐ์  โชติวรรณ 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ใน
โครงการ CDS สัมพันธ์แห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 19 ระหว่างวันท่ี 27-28 มกราคม 
2563 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(ศูนย์ลำปาง) 
จังหวัดลำปาง 
 
กิจกรรมที่ 6 มีการกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ท้ัง
สานวิชาการ และสายสนับสนุน นำเสนอ
และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ
ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
ครั้งท่ี 5/2562 วันจันทร์ท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.
2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม
บุนนาค อาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และ ครั้งท่ี 2/2563 วันศุกร์ท่ี 
27 มีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 13.30 น. ณ 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ห้องประชุมบุนนาค อาคารคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
 
ระยะเวลาดำเนินโครงการเสร็จสิ้น  
1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563 
 

A6 พัฒนาสมรรถนะวิจัยคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ การจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 
(รองคณบดีฝา่ยวิชาการและวิจัย) 
 

40,000 คณาจารย์คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จำนวน 50 
คน 
 
ณ ห้องประชุมพิกุล  
ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏกำแพงเพชร 
 

การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้
สามารถดำเนินงานวิจัย ตามระเบียบวิธี
วิจัย และกระบวนการวิจัยในลักษณะ
ต่างๆ  
ท่ีเหมาะสมตลอดจนมีสมรรถนะในการ
ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ไปใช้
ประโยชน์กับชุมชน สังคม และประยุกต์ใช้ 
หรือบูรณาการการเรียนการสอน รวมถึงมี
สมรรถนะในการเขียนบทความวิจัย 
บทความวิชาการ ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีสกอ.กำหนด 
 

1. บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
2. การจัดการความรู้ด้านงานวิจัยและ
นวัตกรรม  
ด้านการวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการวางแผนงานวิจัยและชุด
โครงการวิจัย : การเขียนโครงการวิจัยแบบ
บูรณาการเพื่อขอทุน คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์
วันพุธท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563  
เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมพกิุล  
ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามพนัธกิจ และ
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ จึงได้จัดโครงการ
อบรมเพื่อการเสาะหาความรู้ท่ีต้องการ 
คณาจารย์รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ 
ผลประเสรฐิ *วิทยากรหลัก และตัวแทนจาก
ทุกหลักสูตรเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม จำนวน 
10 หลักสูตร  

อาจารยแ์ละบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มีสมรรถนะในการผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ ไปใช้
ประโยชน์กับชุมชน สังคม และประยุกต์ใช้ หรือบูรณา
การการเรยีนการสอน  
1.  มีการดำเนินงานท่ีเกีย่วข้องตามระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
2.  มีกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม กับงานด้านการประกันคุณภาพ และกิจกรรม
ท่ีเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
เชิงปริมาณ 
1. ได้แผนการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 
(ฉบับ) 
2. จัดโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนางานท้องถิ่น  
จำนวน 1 โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1. ข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีได้จากการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน 
ร้อยละ 30 
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ตารางที่ 9 : รายละเอียดโครงการตามยทุธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอ่ืนๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที่ดำเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

B1 พัฒนางานวิจัยเพืพ่ัฒนา
การเรียนการสอน 
กิจกรรมการจัดการความรู้ด้าน
การเรียนการสอนโดยบูรณา
การกับการวิจัย บริการวิชาการ 
และศิลปวัฒนธรรม 
(รองคณบดีฝา่ยวิชาการและ
วิจัย) 
 
 

30,000 คณาจารย์คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ จำนวน 30 คน 
 
ณ ห้องประชุมพิกุล  
ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กำแพงเพชร 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน
วิชาการและศักยภาพของคณาจารย์  นำไปสู่
คุณภาพของบัณฑิตเป็นผลลัพธ์สำคัญ จึงเห็น
ควรมีโครงการบริหารวิชาการและพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์   
โดยจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังการจัดอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย
และนวัตกรรม นำไปสู่การพัฒนางานวิจัยเพื่พัฒ
นาการเรยีนการสอน 
 

1. การจัดการความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม  
วันพุธ ท่ี 22 เมษษยน 2563 เวลา 08.30-17.00 น. 
ณ ห้องประชุมพิกุลชั้น 1 คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ จึงได้จัดโครงการจัดการ
ความรู้ด้านการเรยีนการสอนโดยบูรณาการกับการ
วิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 

1. คณาจารย์มีศักยภาพใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนท่ีส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษท่ี 21 และมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ใน
เกณฑ์ท่ีดีและครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานการ
เรียนรู้แห่งชาติ   
2. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีเป็นท่ี
ยอมรับของสังคมและเป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน   
เชิงปริมาณ 
1. องค์ความรู้/แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได้จากการจัดการ
ความรู้ จำนวน 2 องค์ความรู ้
เชิงคุณภาพ 
1. มีรายวิชาท่ีนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้
เฉลี่ยอยูใ่นเกณฑ์ดีขึ้นไป (มากกว่า 3.50) และ
ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานการเรยีนรูแ้ห่งชาติ
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมดในภาคการศึกษา
นั้นร้อยละ 50 

B2 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต รดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และระดับหลักสูตร จำนวน  10 หลักสูตร 
B2 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ระดับคณะ 
(รองคณบดีฝา่ยกิจการ
นักศึกษาบริการวิชาการ   
และศิลปวัฒนธรรม) 
 
 

95,500 บาท พัฒนาคุณลกัษณะบัณฑิตนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

    การพัฒนากิจกรรมให้นักศึกษามีคุณภาพ 
ประสบการณ์ มีจิตสาธารณะ มีทักษะ 
การดำรงชีวิต สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเอง และประกอบอาชีพ รวมถึง
การฝึกฝนให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยผ่าน
กระบวนการทำงาน ของคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ท่ีเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม  ด้วยความ
ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว และให้การ
ทำงานมีความสอดคลอ้งกับเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
     คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงจัดโครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ขึ้นเพือ่พัฒนาคุณภาพนกัศึกษา 
ให้ครบท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1. กิจกรรมพัฒนาและยกย่องนักศึกษาให้เป็นคนดี 
มีวินัย มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีจิตอาสา 
2. กิจกรรมส่งเสริมแนวคิดของนกัศึกษาในการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
3. กิจกรรมสรา้งความรู้ความเข้าใจในการประกนั
คุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา 
4. กิจกรรมพัฒนานกัศึกษาให้มีคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และเสริมสร้างทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 
5. กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพือ่
สุขภาพ 
7. กิจกรรมพัฒนานกัศึกษาตามกรอบ TQF 
8. การจัดกิจกรรม/ ให้ขอ้มูลขา่วสาร ท่ีเป็น
ประโยชนใ์นสายอาชีพแก่ศิษย์เกา่ 
 
 

1.นักศึกษาคณะมนษุยศาสตร์ฯ  
ได้รับการพัฒนาให้เกิด 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
2. นักศึกษาได้รับบริการ 
ด้านวิชาการ การใช้ชีวิต และ 
ข้อมูลขา่วสารท่ีเป็นประโยชน ์
3.ศิษย์เกา่ได้รับข้อมูลขา่วสาร 
ท่ีเป็นประโยชน์ ในสายอาชีพ 
เชิงปริมาณ 
1.การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ไม่
น้อยกว่า จำนวน 3 ครั้ง  
2.มีนักศึกษา/ ศิษย์เก่าเขา้ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาชั้นปีท่ี  4  คณะมนษุยศาสตร์ฯ 
ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
กรอบมาตรฐาน KPRUQF  

ตามกรอบมาตรฐาน KPRUQF  ไม่น้อยกว่า  
3.51 ร้อยละ 80 

B2 1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา  
(การตัดต่อสื่อมัลติมีเดียด้วย 
โปรแกรม Filmora) 
(บรรณารกัษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศึกษา) 

1,400 บาท นักศึกษาโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศึกษา ชั้นปีท่ี 4  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ด้วยโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศึกษา คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 
ได้เน้นในการให้บูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอนกับการเพิ่มพูนทักษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษท่ี 21 และฝึกประสบการณ์จริง จึงได้จัด
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารกัษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ในหัวข้อเรือ่ง การตัดต่อ
สื่อมัลติมีเดียด้วย โปรแกรม Filmora เพื่อให้
ความรู้และพัฒนาทักษะในการพัฒนาสื่อ
ออนไลน์ให้กับนกัศึกษาโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษาชัน้ปีท่ี 
4 ขึ้นอันจะนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ละทักษะ
ใหม่ๆ ท่ีจำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

1. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ 
วันท่ี 15 มกราคม 2563 
2. ประสานวิทยากรท่ีมีความเชีย่วชาญ 
วันท่ี 31 มกราคม 2563 
3. แจ้งให้นกัศึกษาเตรียมความพร้อมในการทำ
กิจกรรมโครงการ 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 
4. การจัดอบรมโครงการการตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย
ด้วย โปรแกรม Filmora 
วันท่ี 10 มีนาคม 2563 
5.ประเมินผลการจัดทำโครงการ 
วันท่ี 10 มีนาคม 2563 
 
 

 

เชิงปริมาณ 
จำนวนนักศึกษาท่ีผ่านการประเมินทักษะในการ
พัฒนาสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Filmora   
(ร้อยละ 80) 
จำนวนรายวิชาท่ีใช้บูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน (1 รายวิชา) 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาเกิดทักษะการเรยีนรู้ศตวรรษท่ี 21 
(ร้อยละ 80) 
นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาการ  
(ร้อยละ 80) 
เชิงเวลา  
ดำเนินงานเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563  
(ไตรมาส 2) 

B2 2.ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์  
(วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 

19,080 นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ทุกชั้นปี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 

1. เพื ่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและ
วิชาชีพให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจติรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ 
2.  เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
เพื่อประเมินผลงานนักศึกษา จากกิจกรรมฝกึ
ปฏิบัติภาคสนาม โดยบูรณาการจากรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง ของหลกัสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ 

1. มีการประชุมวางแผนงานของโปรแกรมวชิาใน
การกำหนดการจัดก ิจกรรมภาคปฎิบ ัต ิ ก า ร
ภาคสนาม โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการฝึกปฎิบัติ
การวาดภาพนอกสถานท่ี และการประมวลความรู้
ในแต่ละรายวิชามาปฏิบัติการภาคสนาม รวมท้ัง
การศึกษาดูงานในช่วงเวลาเดือน เมษายน 2563  
2. โปรแกรมวิชาได้มีการประสานงานสถานที่จัด
กิจกรรมโครงการ แต่ะเนื ่องจากมีการประกาศ
สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดทำให้ต้องมีการ
เลื่อนการจัดกิจกรรมไปให้เรียบร้อยในไตรมาสท่ี 3 
แทน 

 

*อยูใ่นระหว่างการดำเนินการ  
ทางโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ จำเป็นต้องเลื่อน
ไตรมาสการจัดกิจกรรมไปตามสถานการณ์ความ
เสี่ยงในมาตราการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19  
ท้ังนี้โปรแกรมวิชาฯ คำนึงถึงความปลอดภัยใน
การใช้ชีวิตของนักศึกษาท่ีจะเข้าร่วมโครงการ
เพราะต้องออกนอกสถานท่ีปฏิบัติการภาคสนาม
ร่วมกัน 

B2 3.พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และอาจารย์โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ  
(ภาษาอังกฤษ) 

42,120 บาท นักศึกษาและอาจารย์โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ 

การศึกษาดูงาน การอบรม การแข่งขันและพธีิ
ไหว้ครูสร้างสายสัมพันธ์พี ่น้อง เป็นกิจกรรม
หลากหลายท่ีสร้างโอกาสให้นักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษได้เพิ่มพูนวิสัยทัศน์และเรียนรู้
แลกเปลี่ยน/ประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษ
และเพื ่อเป็นการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้           
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์

โปรแกรมวิชาได้ทำการประชุมเพื่อหารือเพื่อ
วางแผนจัดโครงการต่าง  ๆเพื่อพัฒนาคุณลกัษณะ
นักศึกษาท้ังนี้ตามมติท่ีประชุมได้กำหนดให้จัด
กิจกรรมดังต่อไปนี ้ 
1. อบรมเตรียมความพร้อมกอ่นฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (ไตรมาสท่ี 1) 
2. ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ไตรมาส
ท่ี 1) 
3. ไหว้ครูและสานสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชา

กิจกรรมที่ 1 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพ 
เชิงปริมาณ 
จำนวนผู้ข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 28 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความเข้าใจถึง  
1.การปรับทัศนคติและการประพฤติตนในท่ี
ทำงาน   
2.การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน   
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด ้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั ้นการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยังเปน็ป
จจัยสําคัญประการหนึ ่งที ่เป็นตัวขับเคลื่อนให้
หลักสูตรได้พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที ่พึงประสงค์ โดยที ่อาจารยผูสอนจําเป
นตองพัฒนาตนเองอยาง  ต่อเนื่อง เพื่อใหตนเอง
เปนผูมีศักยภาพและสมรรถที ่เหมาะสมกบัการ
สอน ท้ังนี้โปรแกรมวิชาฯ ตระหนักถึงความจําเป
นดังกลาว จึงกําหนดใหมีงบประมาณสนับสนุน
ใหอาจารยในส ังกัดโปรแกรมวิชาไดพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะดวยการเขารวมประชุม 
สัมมนา ฝึกอบรม ร่วมกิจกรรมความร่วม มือ
ระหว่างสถาบัน หรือการศึกษาดูงานดานการ
เรียนการสอน การวิจัย กิจการต่างประเทศ 
รวมถึงมีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที ่ดี  
เพื ่อให้ตนเองได้นำความรู ้ที ่ได้จากการเข้ารว่ม
กิจกรรมต่าง ๆ  มาพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป 

ภาษาอังกฤษ (ไตรมาสท่ี 4) 
4. เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ก่อนเปิด
ภาคเรียน (ไตรมาสท่ี 4) 
5. กิจกรรมแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษและ/หรือ 
KPRU GOT TALENT (ไตรมาสท่ี 2) 
6. สนับสนนุกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ส่งเสริมให้
เข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันทักษะ (ไตรมาสท่ี 2)  
7. สนับสนนุอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเข้า
ร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ร่วมกิจกรรมความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน หรือการศึกษาดูงานด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย กิจการต่างประเทศ 
หรือสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ไตรมาสท่ี 2) 
 
โปรแกรมวิชาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามท่ี
วางแผนไว้ดังต่อไปนี ้
1. อบรมเตรียมความพร้อมกอ่นฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จัดขึ้นให้นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษซึ่งเน้นอบรมให้แก่นักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 
เนื่องจากนักศึกษาต้องทำการออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในช่วงภาคการศึกษาท่ี 3 / 2562 ท้ังนีไ้ด้
ดำเนินการจัดอบรมท้ังหมด 4 หัวข้อได้แก ่ 
1.การปรับทัศนคติและการประพฤติตนในท่ีทำงาน   
2.การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน   
3.การเขยีน resume เพื่อการสมัครงาน   
4.การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ  
ท้ังนี้ดำเนินการจัดอบรมให้แกน่ักศึกษาในวันท่ี 1 
และ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
2. ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
ทางโปรแกรมวิชาได้สำรวจความต้องการของ
นักศึกษาถึงรูปแบบและสถานท่ีของสถานประกอบ
การณ์ท่ีนักศึกษามีความสนใจท่ีจะเข้าศึกษาดูงาน
โดยผลการสำรวจพบว่านักศึกษาสนใจศึกษาดูงานท่ี
สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาการ
ทำงานในด้านธุรกิจการบิน ท้ังนี้ดำเนินการกิจกรรม
ในวันท่ี 18 -19 พฤศจิกายน 2562  
3. ไหว้ครูและสานสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิขาวางแผนดำเนินการใน
ไตรมาสท่ี 4 ซึ่งยังไม่ถงึระยะเวลาท่ีกำหนดการจัด
กิจกรรม 

3.การเขยีน resume เพื่อการสมัครงาน   
4.การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ  
และสามารถนำไปประยุกตใ์ชไ้ด้จริง 
เชิงเวลา 
ดำเนินการแล้วเสร็จในวันท่ี 1 และ 15 
กุมภาพันธ์ 2563 
 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ 
เชิงปริมาณ 
จำนวนผู้ข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 40 คน 
นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานอยา่งน้อย 1 สถาน
ประกอบการณ ์
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของ
สถานประกอบการธุรกิจการบินและมองเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวท่ี
สอดคล้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ 
เชิงเวลา 
ดำเนินการแล้วเสร็จในวันท่ี 18 -19 พฤศจิกายน 
2562 
 
กิจกรรมที่ 3  
ยังไม่ถึงระยะเวลาท่ีกำหนดการจัดกิจกรรม 
 
กิจกรรมที่ 4  
ยังไม่ถึงระยะเวลาท่ีกำหนดการจัดกิจกรรม 
 
กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ 
เชิงปริมาณ 
จัดแสดงละครเวทีจำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ The 
red balloon  
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาได้ฝึกทักษะศตวรรษท่ี 21 ผา่นการ
แสดงละครเวทีและการดำเนินการจัดกิจกรรม
ละครเวทีโดยครอบคลุมทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการแก้ปัญหา การ
สื่อสารและความร่วมมือกัน นวัตกรรมและการ
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

4. เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ก่อนเปิด
ภาคเรียน   โปรแกรมวิขาวางแผนดำเนินการในไตร
มาสท่ี 4 ซึ่งยังไม่ถึงระยะเวลาท่ีกำหนดการจัด
กิจกรรม 
5. กิจกรรมแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษและ/หรือ 
KPRU GOT TALENT  โปรแกรมวิชาได้ดำเนินการ
จัดแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษโดยนำแสดงโดย
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษซึ่งทำการแสดง
เรื่อง The Red Balloon จัดกิจกรรมขึ้นในวันท่ี 
21 – 22 กุมภาพันธ์ 2563  
6. สนับสนนุกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ส่งเสริมให้
เข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันทักษะ)  
ทางโปรแกรมวิชาได้สนับสนุนให้นักศึกษาทำการ
เข้าร่วมแข่งขันจำนวนท้ังสิน้ 2 รายการได้แก ่ 
     1. การแข่งขันการแปลภาษาอังกฤษ (literary 
translation) ณ อาคาร HB7606 คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ในวันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2562  
     2. การแข่งขันกลา่วสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
ห้องประชุมโอฬาร โรจน์หิรญั มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ลำปาง  
7. สนับสนุนอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเขา้
ร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ร่วมกิจกรรมความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน หรือการศึกษาดูงานด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย กิจการต่างประเทศ 
หรือสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชายัง
ไม่ได้ดำเนินการใช้งบประมาณในกิจกรรมนี้ แต่ท้ังนี้
มีอาจารย์ในโปรแกรมวิชาได้วางแผนใช้งบประมาณ
ดังก่าวเพื ่อไปอบรมพัฒนาทักษะด้านการจัดการ
เรียนการสอนแต่เนื ่องด้วยมีเหตุการระบาดของ
ไวรัส COVID 19 เกิดขึ้นจึงทำให้การอบรมดังกล่าว
เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด 
 
 
 
 
 
 

สร้างสรรค์ 
เชิงเวลา 
ดำเนินการแล้วเสร็จในวันท่ี 21 – 22 กุมภาพันธ์ 
2563 
 
กิจกรรมที่ 6 
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ส่งเสริมให้
เข้าร่วมกิจกรรมหรือแขง่ขันทกัษะ) 
เชิงปริมาณ 
นักศึกษาได้เขา้ร่วมกิจกรรมหรือแข่งขนัทักษะ
อย่างน้อย 2 กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาได้นำความรู้ท่ีมีไปประยุกต์ใช้กับการเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขนัเพื่อส่งเสริมพัฒนา
ตนเองและได้ใช้ความรู้ความสามารถไปใช้ในการ
เข้าร่วมการแข่งขนัทักษะทางภาษาอังกฤษได้จริง 
เชิงเวลา 
ดำเนินการแล้วเสร็จในวันท่ี วันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2562 และ ในวันท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 
 
กิจกรรมที่ 7  
ยังไม่ได้กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องด้วยมี
เหตุการระบาดของไวรสั COVID 19 
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B2 4. กิจกรรมร่วมนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ในโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ในโครงการ CDS 
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 
19 ระหว่างวันท่ี 27-28 
มกราคม 2563 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
(ศูนย์ลำปาง) จังหวัดลำปาง 
 
(การพัฒนาสังคม) 

20,000 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนา
สังคม 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีพึ่ง

ประสงค์ 1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความ

เข้าใจในหลักการและแนวคิดด้านการพัฒนาแบบ
บูรณาการอยา่งเป็นองค์รวมได้อย่างถูกต้องตาม

หลักวิชาการ 2) เป็นผู้มีศักยภาพในการบูรณา

การความรู้และความคิดด้านการพัฒนาสังคมได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) เป็นผู้มี
ทักษะการจัดกระบวนการเรยีนรูใ้ห้สังคมเพื่อ

รองรับการเปลีย่นแปลง 4) เป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณนักพัฒนาสังคม
พร้อมท่ีจะเสียสละเพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม  

        ท้ังนี ้เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
หลักสูตรฯและเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษา
เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนตามปกติ รวมถึง
พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีสอดรับกับ
นโยบายและยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร นำไปสู่การสร้างบัณฑิตสาขาพัฒนา
สังคมท่ีมีคุณภาพรับใช้สังคมไทยต่อไป 
   1. เพื่อเสริมสร้างเครือขา่ยทางวิชาการ/
วิชาชีพ/ภาคประชาสังคม 
   2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะท่ีสำคัญ
สำหรับงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม 
   3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานวิจัย
ภาคสนาม การเขยีน และการนำเสนองาน
วิชาการ 

1. นักศึกษาฝกึการทำงานวิจัยภาคสนามใน
รายวิชาท่ีหลักสูตรกำหนด 
2. จัดงาน “สัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนา
สังคม” ประจำปี เพื่อให้นักศึกษานำเสนองานวิจัย
ของตนต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยร่วมกัน
ปรับแก้งานวิจัยให้เป็นบทความเพื่อนำเสนอในงาน 
CSD สัมพันธ์ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบนำนักศึกษาเขา้ร่วม
นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการพัฒนาสังคม CSD สัมพันธ์ 
 
ดำเนินงานโดย อาจารย์ภูรณิัฏฐ ์ โชติวรรณ และ
อาจารย ์ดร.โอกามา  จ่าแกะ 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ในโครงการ 
CDS สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19 ระหว่าง
วันท่ี 27-28 มกราคม 2563 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(ศูนย์ลำปาง) จังหวัด
ลำปาง 
 

บทความวิจัย/วิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings 
จำนวน 14 บทความ ดังนี ้ 
 
1. อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม, วิมลสิริ กูกขุนทด, 
ณัฐชนน มาพิจารณ์. (2563). การพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนสู่ความสำเร็จ กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วยตำบลระ
หาน  อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร.  
2. อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม, ปิยธิดา คำแหงพล
,และเพ็ญนภา คำภิโร. (2563). 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าไหมแก้ว
จากวัสดุธรรมชาติ บ้านสร้อยสุวรรณ จังหวัด
กำแพงเพชร. 
3. สุรศักดิ ์บุญเทียน, นายประกิต สารไธสงค์ 
และนายปฎิภาณ ประวัติศรชีัย. (2563). บทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต่อการพัฒนา
และการจัดการการท่องเท่ียว : กรณีศึกษา
หมู่บ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน 
จังหวัดกำแพงเพชร 
4. สุรศักดิ ์บุญเทียน และนายชัยวัฒน์  ปันม่วง. 
(2563). คุณภาพชีวิตคนพกิาร ตำบลสามเงา 
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก. 
5. ดร.สุรศักดิ ์บุญเทียน และพชรพล สอนมี. 
(2563).  พฤติกรรมและอัตลักษณ์ความเป็นของ
กลุ่มโอตะ  BNK48  ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร.      
6. โอกามา จ่าแกะ, วารุณ ีปามา, พิทักษ์  
สมแก้ว. (2563). การย้ายถิ่นฐานและผลกระทบ
ของชาวบ้านหมู่บ้านนาในพืน้ท่ีการกอ่สร้างเขื่อน
ภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก. 
7. โอกามา จ่าแกะ, พรพิมล เชือ้อุดมสุข,  
ไพรพณาขวัญ ยิ้มสะอาด. (2563). การสะสมภูมิ
ปัญญาความรู้เรื่องสมุนไพรพืน้บ้านของปราชญ์
ชาวบ้านชาวกระเหรี่ยงกรณีศึกษา : หมู่บ้านกระ
เหรี่ยงน้ำตก ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลอง
ลาน จังหวัดกำแพงเพชร.  
8. ธวชินี ลาลิน และกัญญารตัน์  ศรีเดช. (2563). 
การศึกษาสถาบันการเลีย้งดูบุตรของชาวชนเผ่า 
ปกากะญอ หมู่บ้านวุ้งกะสัง 
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ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน  
จังหวัดกำแพงเพชร  
9. ธวชินี ลาลิน, อภิชาติ สุระเดช และวีรภัทร  
ไหมรักษา. (2563). รูปแบบและวิธีการช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชน ท่ีถูกกระทำความรุนแรง 
ในสถานคุ้มครองเด็กจังหวัดกำแพงเพชร 
10. ธวชินี ลาลิน, วรรณพร  จอมฟ ูและสุมิตรา  
วงศ์บูรพา. (2563). ปัจจัยของการกระทำ
ความผิดของเด็กและเยาวชนกับการได้รับการ
ฟื้นฟูและการคุมประพฤติในจังหวัดกำเเพงเพชร.  
11. ธวชินี ลาลิน, วิภาดา ชอบธรรม และเกวลิน 
นาคปน. การดำเนินงานของคณะลิเกเด็กดอ้ย
โอกาสคลองขลุงบำรุงศิลป์ในจังหวัดกำแพงเพชร.
12. ภูริณัฐร์  โชติวรรณ, คมสันต์  ทินปาน และ
แก้วใจ สุบรรณครุฑ. (2563). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ธำรงความสัมพันธ์ระยะยาวกับการต่อรองใน
ความสัมพันธ์ของคู่เกยน์ักศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภัฎกำแพงเพชร.  
13. ภูริณัฐร์  โชติวรรณ, ชาติชาย หนูหอม  และ
อภิวัฒน ์ลี้นะวัฒนา. (2563). โลกของนักเลน่
กีฬา E-Sport : การเปลีย่นความหมายและ
มุมมองต่อเกมออนไลนข์องวัยรุ่นนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร. 
14. ภูริณัฐร์  โชติวรรณ และเอกชยั เส็งคิม. 
(2563).  การศึกษาบทบาทผูสู้งอายุในการเพิ่ม
มูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับครอบครัว: 
กรณีศึกษากลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด  
หมู่บ้านลานเพชร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กำแพงเพชร. 
 
* ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ในโครงการ CDS สัมพนัธ์แห่งประเทศไทย  
ครั้งท่ี 19 ระหว่างวันท่ี 27-28 มกราคม 2563 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(ศูนย์ลำปาง)  
จังหวัดลำปาง 
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B2 5. การพัฒนาทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 ด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม สำหรับ
นักศึกษาภูมิสารสนเทศ 
(ภูมิสารสนเทศ) 
 

15,120 นักศึกษาโปรแกรมวิชา 
ภูมิสารสนเทศ 

การศึกษาทางด้านภูมิสารสนเทศ นักศึกษามี
ความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation  Skills)  
เพื่อท่ีจะนำความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการ
เรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการ การเรียนรู้
ด้วยตัวเอง ตลอดจนการทำงาน ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานทางด้านภูมิสารสนเทศ รวมถึงการประกอบ
อาชีพในอนาคต และเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 
21 ด้านการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม สำหรับ
นักศึกษาภูมิสารสนเทศ 
 ในด้านการเรยีนรู้ทางวิชาการ ทางวิชาชพี และ
นวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การ
พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 
21 มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 และมีทักษะทางด้านภาษา
พัฒนาตนเองก้าวไกลสู่อาเซยีน 

1. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ  
2. วางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรม เพือ่พัฒนา
ทักษะด้าน ทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม  
( Learning  and   Innovation  Skills) โดยมีจุด
มุ่งเน้นให้เป็นไปตามการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กับนกัศึกษาให้ครบ 
ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจรยิธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และกรอบ
มาตรฐาน KPRUQF 
3. ข้อสรุปของการประชุมคือ “กิจกรรมการ
นำเสนอผลงานและศึกษาดูงานการประชุมวิชาการ
นิสิต นักศึกษาภูมิศาสตรแ์ละภูมิสารสนเทศศาสตร์
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 12 ณ  มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในวันท่ี 18 – 19 
มกราคม พ.ศ. 2563” ให้กับนักศึกษาในโปรแกรม
วิชาภูมิสารสนเทศ.ชั้นปีท่ี 2 เนือ่งจากมีความ
สอดคล้องกับราชวิชาหลักดา้นภูมิสารสนเทศ  
อันประกอบด้วย รายวิชาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล 
(RS) และรายวิชาระบบกำหนดพิกัดตำแหน่งบนพื้น
โลก (GPS) อนัเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาใน
ศาสตร์ด้านภูมิสารสนเทศ ท่ีนักศึกษาได้ผ่านการ
ประเมินผลการเรยีนแล้วในภาคเรียนท่ี 1/2563  
ท่ีผ่านมา ประกอบกับงานประชุมวิชาการดังกล่าว 
เป็นการแข่งขันทักษะด้านวิจัย ของนิสิตนกัศึกษา
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศจากท่ัวประเทศ อันจะ
นำไปสู่ประสบการณ์การศึกษาดูงานท่ีช่วยทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม ( Learning  and   
Innovation  Skills)  เพื่อท่ีจะนำความรู้ไป
ประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ
สหวิทยาการ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตลอดจนการ
ทำงาน ท่ีเกีย่วข้องกับงานทางด้านภูมิสารสนเทศ 
รวมถึงการประกอบอาชพีในอนาคต ท่ีทาง
โปรแกรมวิชามุ่งหวังให้เกิดขึ้น 

เชิงปริมาณ:   
มีการจัดกิจกรรมโครงการด้านการเรียนรูแ้ละ
นวัตกรรม สำหรับนักศึกษาภูมิสารสนเทศ 
จำนวน 1 ครั้ง และมีการบูรณาการอยา่งน้อย
จำนวน 2 รายวิชา 
เชิงคุณภาพ :  
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านการเรียนรูแ้ละ
นวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศมากขึ้น  
บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings 
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ  
กมลกานต์ บัวตะมะ ภาวิณ ีภูจริต* และ พิรฎา 
ทองประเสริฐ. (2563) การจำแนกการใช้ท่ีดิน
โดยอาศัยคุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีสุดภายใต้การ
วิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงวัตถุสำหรับข้อมูล
ดาวเทียม Landsat-8  
กรณีศึกษา อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

4. จัดกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันบทความวิจัย และ
ศึกษาดูงาน โดยมีอาจารย์ควบคุมนักศึกษาและเข้า
ร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์งานวิจัยท้ังประเภทปาก
เปล่า (Oral presentation) คือ ผศ.ดร. สุภาสพงษ์ 
รู้ทำนอง ในสาขาภูมิสารสนเทศประยุกต ์และ
อาจารยพ์ิรฎา ทองประเสรฐิ ในสาขาภูมิศาสตร์
กายภาพ ในส่วนของงานวิจัยประเภทโปสเตอร์  
มีอาจารย์พตัรา คำสีหา ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน
จากคณาจารย์ด้านภูมิศาสตรแ์ละภูมิสารสนเทศ
จากท่ัวประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ม.
พะเยา ม.นเรศวร ม.เกษตรศาสตร ์ม.มหาสารคาม 
ม.เชียงใหม่ ฯลฯ และมีอาจารย์ภาวิณี ภูจริตเป็นผู้
ควบคุมกิจกรรมการศึกษาดูงานใน Section ต่างๆ
ของนักศึกษา 
5. ประเมินผลการจัดโครงการ 
 

B2 6. กิจกรรมเรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรมไทย-จีน 
เชิงปริมาณ   
 
(ภาษาจีน) 
 

20,700 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 

ในกระบวนการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนนั้น นอกจากจะ
เน้นการจัดการเรยีนการสอนแล้ว ยังให้
ความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีจิต
สาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิต และสามารถใช้
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ ตรงตามความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น ตลาดแรงงาน หรอืผูใ้ช้
บัณฑิต ด้วยความตระหนกัในความสำคัญ
ดังกล่าว โปรแกรมวิชาภาษาจีนจึงได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนกัศึกษาขึ้น 
โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 อันได้แก ่ 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้  
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และ 5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พัฒนาขึ้นสู่
ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 

โปรแกรมวิชาฯได้ทำการประชุมเพื่อหารือเพื่อ
วางแผนจัดโครงการต่าง  ๆเพื่อพัฒนาคุณลกัษณะ
นักศึกษาท้ังนี้ตามมติท่ีประชุมได้กำหนดให้จัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาจีนนี ้ไตรมาสท่ี 4 โดยดำเนนิโครงการเสร็จ
สิ้นระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 
2563 

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน 
เชิงปริมาณ   
   1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนได้รับการ
พัฒนาร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมท้ังหมด 
เชิงคุณภาพ 
   1. นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาจีนท่ีสูงขึน้ 
   2. นักศึกษามีศักยภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม 
เชิงเวลา 
   1. ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น 1 ตุลาคม 2562–
30 กันยายน 2563 
 
กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเพื่อการ
ประกอบอาชพียังไม่ถึงระยะเวลาท่ีกำหนดการจัด
กิจกรรม 
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7. พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
โปรแกรมวิชานิติศาสตร ์
(นิติศาสตร)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกระบวนการการผล ิตบ ัณฑิตสาขาว ิชา
น ิ ต ิ ศ า สตร ์ น ั ้ น  นอกจากหล ักส ู ต รจะใ ห้
ความสำคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แล้ว ยังให้ความสำคัญในการสน ับสนุนและ
ส ่งเสร ิมก ิจกรรมการพัฒนานักศ ึกษาอย่าง
ครบถ้วน เพื ่อพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพ  มี
ประสบการณ์  มีจ ิตสาธารณะ  มีท ักษะการ
ดำรงชีวิต และสามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถจบไปแข่งขัน
กับสังคมภายนอกได้ อีกท้ังยังฝึกฝนให้นักศึกษา
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  
           ด้วยความตระหนักในความสำคัญ
ดังกล่าว และให้การทำงานมีความสอดคล้องกับ
เกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โปรแกรมวิชานิติศาสตร์จึงกำหนด
จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะนกัศึกษา
โปรแกรมวิชานิติศาสตรข์ึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาให้ครบท้ัง 5 ด้าน ท้ังด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู ้ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้ ยังรวมถึงส่วนของการ
จัดบริการด้านต่างๆ แก่นักศึกษาอีกด้วย 

กิจกรรมที่ 1 ออกค่ายอาสา (ค่ายปันรกัให้โลกสวย) 
จัดกิจกรรม ณ องค์การบริหารตำบลท่าพุทราวัด
คฤหบดีสงฆ ์บ้านท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร 
วิธีการดำเนินการ 
   1. กิจกรรมให้ความรู้ทางกฎหมายสำหรับการ
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนเพือ่พัฒนาเป็น
แหล่งท่องเท่ียว ณ องค์การบริหารตำบลท่าพุทรา 
เลขท่ี 179 หมู่ 1 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง  
จ.กำแพงเพชร ในวันท่ี 3 มีนาคม 2563  
   2. กิจกรรมพัฒนาชุมชนนา่อยู ่โดยการทำความ
สะอาดร่วมกับชาวเทศบาลตำบลท่าพุทรา  
ณ วัดคฤหบดีสงฆ์ บ้านท่าพุทรา  
หมู่ท่ี 3 ตำบลท่าพุทรา  อำเภอคลองขลุง จังหวัด
กำแพงเพชร ในวันท่ี 6 มีนาคม 2563 
 
กิจกรรมที่ 2  สัปดาห์รพีวิชาการ 
    - ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ 
 
กิจกรรมที่ 3  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรม
วิชานิติศาสตร์และเสริมสรา้งทักษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษท่ี 21  
    ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ ์Covid-19 จึงได้ขอเลื่อไตรมาสในการ
จัดกิจกรรม  
 
กิจกรรมที่ 4  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
กฎหมาย 
     - จัดกิจกรรมในวันท่ี 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 
โดยกิจกรรมนี้ได้นำนักศึกษาไปเขา้ร่วมกิจกรรม
กีฬาลูกรพีนิติศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งท่ี 12 ณ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นเวลา 3 วัน 
    - วิธีการดำเนินการ โปรแกรมวิชานติิศาสตรไ์ด้
ทำการประชาสัมพันธ์เกีย่วกับการแข่งขันกีฬาลูก
รพีครั้งท่ี 12 และเปิดรับสมัครนกัศึกษาท่ีสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม จากนั้นคณาจารย์ก็ได้พานกัศึกษาไป
เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเจ้าภาพกิจกรรมในครั้งนี้คือ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยในกิจกรรมนี้มีนักศึกษา
เข้าร่วมท้ังสิ้น 19 คน  
 

กิจกรรมที่ 1 ออกค่ายอาสา (ค่ายปันรักให้โลก
สวย)  
เชิงปริมาณ 
จำนวนผู้ข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการทำงาน
เป็นทีม   
2. นักศึกษาได้แสดงถึงความมีจิตอาสา ได้
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แกผู่้อื่น  
เชิงเวลา 
ดำเนินการแล้วเสร็จในวันท่ี 3 และ 6 มีนาคม 
2563 
 
กิจกรรมที่ 2  สัปดาห์รพีวิชาการ 
   ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ  
 
กิจกรรมที่ 3  พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
โปรแกรมวชิานิติศาสตร์และเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  - ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ ์Covid-19 จึงได้ขอเลื่อไตรมาสใน
การจัดกิจกรรม  
 
 
กิจกรรมที่ 4  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านกฎหมาย 
เชิงปริมาณ 
จำนวนผู้ข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 19 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการทำงาน
เป็นทีม   
2. นักศึกษาได้การสร้างเครือข่ายระหว่าง
มหาวิทยาลยั เพื่อทำกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต 
3. นักศึกษาได้เรียนรู้เรือ่งน้ำใจนักกีฬา รูแ้พ้ รู้
ชนะ รู้อภัย และเข้าใจเรื่องความสามัคคี 
เชิงเวลา 
ดำเนินการแล้วเสร็จในวันท่ี 8 ก.พ. 63 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

 
กิจกรรมที่ 5  อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
แหล่งงาน และอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ศิษย์
เก่า 
     โปรแกรมวิชาได้จัดประชุมวางแผนดำเนินการ
ช่วงต้นเดือนมีนาคม ก่อนนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แต่เนื่องจากวิทยากรท้ังสี่
หน่วยงาน ได้แก่ วิทยากรจากศาลจังหวัด วิทยากร
จากอำเภอเมือง วิทยากรจากสภ.เมืองกำแพงเพชร 
และวิทยากรจากสำนักงานกฎหมาย ติดภารกิจจึง
ขอเลื่อนไปเป็นปลายเดือน เมือถงึปลายเดือนมี
สถานการณ ์Covid 19 นักศึกษางดออกฝกึ
ประสบการณ์วิชาชพี และงดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม 
จึงวางแผนจัดโครงการอีกครั้งในภาคเรยีนท่ี 
1/2563 
 
 
กิจกรรมที่ 6 เตรียมความพรอ้มแก่นักศึกษา
นิติศาสตร ์
     -  จัดกิจกรรมในวันท่ี 24 ส.ค. 2562 ณ ห้อง
ประชุมพุทธชาด คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 
     -  วิธีการดำเนินการ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ท่ี
ทำการทดสอบความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายแก่
นักศึกษาใหม่ จากนั้นได้นำนักศึกษาเข้าอบรมใน
ประเด็นเกี่ยวกับการวินิจฉัยข้อเท็จจริงและการ
เขียนตอบข้อสอบกฎหมาย โดยให้คณาจารย์และ
รุ่นพี่เป็นตัวหลักในการดำเนินการในเรือ่งดังกลา่ว 
ท้ังนี้เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมและปรับพื้นฐาน
ก่อนเรียน เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานหรือความเขา้ใจ
เบ้ืองต้นให้แกน่ักศึกษาใหม่ อันจะช่วยให้การเรียน
การสอนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
กิจกรรมที่ 7  ศึกษาดูงานของนักศึกษาโปรแกรม
วิชานิติศาสตร ์
   - จัดกิจกรรมในวันท่ี 6 มีนาคม 2563 โดยนำ
นักศึกษาไปศึกษาดูงานท่ีศาลปกครอง และสำนัก
อบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมที่ 5  อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
สู่แหล่งงาน และอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่
ศิษย์เก่า 
- เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเป็นภาค

เรียนท่ี 1/2563 
 
 
กิจกรรมที่ 6 เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา
นิติศาสตร์ 
เชิงปริมาณ 
จำนวนผู้ข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 53 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความเข้าใจหลักการคิดแบบ
นิติศาสตรแ์ละการเขยีนตอบขอ้สอบกฎหมาย 
2. นักศึกษาได้ทักษะการวินิจฉยัข้อเท็จจริงและ
การเขยีนท่ีเป็นระบบ 
3. นักศึกษาเขา้ใจบทเรียนและข้อกฎหมายได้ดี
ขึ้น 
เชิงเวลา 
ดำเนินการแล้วเสร็จในวันท่ี 25 ส.ค. 63 
 
 
กิจกรรมที่ 7  ศึกษาดูงานของนักศึกษา
โปรแกรมวชิานิติศาสตร์ 
เชิงปริมาณ 
จำนวนผู้ข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความได้เข้าใจถึงกระบวนการทำงาน
ของศาลปกครอง ขั้นตอนการดำเนนิคดีทาง
ปกครอง และนักศึกษาได้ทราบถึงแนวทาง
การศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญา 
ตรี  
เชิงเวลา 
ดำเนินการแล้วเสร็จในวันท่ี 6 มีนาคม 2563 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

   - วิธีการดำเนินกิจกรรม โปรแกรมวิชาทำการ
สำรวจความต ้องการของนักศ ึกษาว ่าม ีความ
ประสงค์จะศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือองค์การใด 
และนักศึกษาลงความเห็นว่ามีความสนใจในศาล
ปกครอง และมีความสนใจในการศึกษาต่อในระดับ
เนติบัณฑิต โปรแกรมวิชาจึงได้ทำการติดต่อศาล
ปกครองและสำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา 

8. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้าน
วิชาชีพของนักศึกษาดนตรี
ศึกษา 
(ดนตรีศึกษา) 
 

22,820 นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
(ดนตรีสากล) 

หลักสูตรต้องการส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษามีการ
ฝึกฝนและพัฒนา พืน้ฐานและทักษะทางด้าน
ดนตรีแก่นกัศึกษา 

1. นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงโครงการ “เทศกาล
ดนตรีแจ๊ส นานาชาติเพือ่การเรยีนรู ้(Thailand 
International Jazz Conference 2020)”  
วันท่ี 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้และเรียนรู้ด้านทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
ดนตรี 

 1. นักศึกษาได้ฝกึทักษะการปฏิบัติเครื่องมือเอก 
และปฏิบัติรวมวง ซึ่งทักษะท่ีนักศึกษาได้รับจากการ 
ฝึกฝนนีไ้ด้ถกูนำแสดงต่อสาธารณชน วันท่ี 1  
กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยั- 
มหิดล 
 2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงและได้รับแรง 
บันดาลใจจากการแสดงดนตรีและรับชมดนตรใีน 
ระดับนานาชาติ 
 3. ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับนักดนตรีมืออาชีพและ 
นักศึกษาดนตรีจากมหาวิทยาลยัต่าง ๆ 

9. พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
(ภาษาไทย)  
 

89,100 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยทุก
ชั้นปี  

 จากผลการดำเนินงาโครงการท่ีผ่านมาพบว่า
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยได้รับการพัฒนา
ทักษะภาษาไทย มีคุณลักษณะตามท่ีโปรแกรม
วิชาภาษาไทยกำหนด คือ “รกัษ์ภาษาไทย  
ใฝ่หาความรู้  เชิดชูวัฒนธรรม จริยธรรมงาม
เลิศ” และมีส่วนร่วมทำนุบำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์
ภาษาไทยตลอดมา  ดังนัน้โปรแกรมวิชา
ภาษาไทยจึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนานักศึกษาต่อไป 
 

ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณลักณะ
นักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย ดังนี ้
1.กิจกรรมวันไหว้ครู (ยังไม่ดำเนินการ) 
2.กิจกรรมทัศนศึกษา  (ยังไม่ดำเนินการ) 
3.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ   
(ยังไม่ดำเนนิการ)  
4..สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
(ดำเนินการ 1 กิจกรร  เหลือ 3 กิจกรรม) 
5.กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง  
(ดำเนินการแล้ว) 

 
สำหรับกิจกรรมท่ียังไม่ดำเนินการนั้น เนื่องจากบาง
กิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาในการดำเนินการ เชน่ 
กิจกรรมวันไหว้ครู , กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
และมีบางกิจกรรมถึงเวลาดำเนนิการแล้ว แต่ไม่
สามารถดำเนินการได้เนื่องมาจากเหตุสุดวิสยั 
สถานการณ ์Covid 19  
 
 
 
 
 

1.นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยได้รับการ
พัฒนาทักษะภาษาไทย 
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยได้รับ
ประสบการณ์จริง จากการไปทัศนศึกษา 
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณลักษณะตามท่ีโปรแกรมวิชา
ภาษาไทยกำหนด 
4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยได้ร่วมทำนุ
บำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่
ชาติไทยตลอดไป 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

B3 บริหารงานวิชาการและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการเรยีนรูแ้ละการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
B3 บริหารงานวิชาการและ
พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์
ด้านการจัดการเรียนรู้และการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
 
(รองคณบดีฝา่ยวิชาการและ
วิจัย) 
 

34,000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
คณาจารย์ในคณะ  
จำนวน 30 คน เพื่อเป็นต้นแบบ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อ
เป็นการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิชาการ
และศักยภาพของคณาจารย์  นำไปสู่คุณภาพ
ของบัณฑิตเป็นผลลัพธ์สำคัญ จึงเห็นควรมี
โครงการบริหารวิชาการและพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนรูข้องคณาจารย์  โดยจัดให้มี
กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ท้ังการจัดอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือการจัดการเรียนรู ้ฯลฯ 

1. การใช้เทคโนโลยีเพือ่ประยกุต์การเรยีนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21เพื่อการบริหารงานวิชาการ 
2. การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 และการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 
3. การจัดการความรู้ด้านการเรยีนการสอนโดย
บูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม 
4. สนับสนนุการจัดการเอกสาร/ตำรา 
    - ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การ
เรียนการสอน ในศตวรรษท่ี 21 (กิจกรรมท่ี 1) การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์เทคนิค การเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21  
วันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุม
พิกุล ชั้น 1 คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 
      กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรยีนการสอน 
ในศตวรรษท่ี 21 (กิจกรรมท่ี 1) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ สังเคราะห์เทคนิค การเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 
     การจัดการเรยีนรู้เพื่อให้ได้นักศึกษาท่ีมีลักษณะ
อันพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21  ภายใต้กรอบการ
พัฒนาวิสัยทัศนแ์ละความคิดเพื่อการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษท่ี 21ขึน้  ว่าด้วยทักษะการเรยีนรูแ้ละ
นวัตกรรม หรือ 3Rประกอบด้วยการอ่าน
(Reading), การเขยีน(Writing) และการคิดคำนวณ
(Arithmetic)และ 4Cประกอบด้วย
Critical  Thinking -การคิด
วิเคราะห์,  Communication-การสื่อสาร
,Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-
ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ 
และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และ
การบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ตระหนักถึงความสำคัญในการนำรูปแบบการเรียนรู้
ท่ีหลากหลายในการพัฒนาจัดการเรียนรูแ้ละ
คุณภาพการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลยั 

1. คณาจารย์มีศักยภาพใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนท่ีส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษท่ี 21 และมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ใน
เกณฑ์ท่ีดีและครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานการ
เรียนรู้แห่งชาติ   
2. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีเป็นท่ี
ยอมรับของสังคมและเป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
เชิงปริมาณ 
1. คณาจารย์ท่ีเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษท่ี 21 รอ้ยละ 80  
2. มีองค์ความรู้/แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได้จากการ
จัดการความรู้ จำนวน 2 องค์ความรู ้
3. มีสื่อการเรยีนการสอน เอกสาร ตำรา 
ประกอบการเรยีนการสอนท่ีผลิตขึน้โดย
คณาจารย์ในคณะ จำนวน 7 ผลงาน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. มีรายวิชาท่ีนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้
เฉลี่ยอยูใ่นเกณฑ์ดีขึ้นไป (มากกว่า 3.50) และ
ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานการเรยีนรูแ้ห่งชาติ
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมดในภาคการศึกษา
น้ัน  ร้อยละ 50  
2. คณาจารย์ท่ีเข้ารับการอบรมท่ีสามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรยีนการ
สอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้อยูใ่น
เกณฑ์ดีขึ้นไปของรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมดใน
ภาคการศึกษานัน้ ร้อยละ 50  
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ทำไมต้องทำโครงการน้ี) วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลาดำเนินงาน ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

รวมท้ังเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์มีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง และสอดคลอ้ง
ไปกับการเปลีย่นแปลงของสังคมโลกในศตวรรษท่ี 
21 จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาอาจารยส์ำหรับการ
สอนศตวรรษท่ี 21เรื่อง Introduction to 21st 
Century Skills : What, Why, and How? ขึ้น 
 
     กิจกรรมที ่2 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรยีนการสอน 
ในศตวรรษท่ี 21 (กิจกรรมท่ี 2) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลกัสูตรการออกแบบการเรยีนรูข้ั้นสูง 
(LMS KPRU)วันท่ี 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00-
16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 4 คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 
คือ 
     1. เพื่อพัฒนาทักษะคณาจารย์ในด้านการ
จัดการเรียนรู้หรือทักษะทางวิชาชีพ 
     2. เพื่อสรา้งองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนของคณาจารยใ์นคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
     วิทยากรโดย 
     นายวันเฉลิม  พูนใจสม  นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบ KPRU LMS   
E-Learning *วิทยากรหลัก 
     นายจิรพงษ์  เทียนแขก นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์   
     นายเมตตรัย  ตะติยะ  นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์  
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ตารางที่ 14 : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยทุธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 

 
SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

1. 
2. 

1. 
2. 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

1. 
2. 

1. 
2. 

 
**** สำหรับ 
1. อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ  และศิลปวัฒนธรรม) 

2. ผศ.ดร.พษิณ ุ บุญนิยม  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

3. อาจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ  (รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา) 
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ตารางที่ 16 : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยทุธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความหลากหลายสาขาวิชา 
2. บัณฑิตมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
3.คณะฯ มีผลงานวิจัยของอาจารย์จำนวนมาก 
4. โครงการบริการวิชาการ มีการลงพื้นท่ีจริงตามกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายได้รับประโยชน ์และ
สามารถต่อยอดไปได้ 
5. คณะฯ มีบุคลากรท่ีมีความสามารถ และเป็นท่ียอมรับในด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ 
6. คณะฯ มีระบบการจัดการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

1. การจัดโครงการ กิจกรรมโดยการบูรณาการกับการเรยีนการสอนดำเนินการได้บางสาขาวิชา 
2. ตำแหน่งทางวิชาการน้อยการกา้วสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์
3. คุณภาพนักศึกษาตามกรอบ KPRUQF มีการจัดเก็บข้อมูลได้น้อย ไม่มีมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบหลัก และการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ 
4. การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีมีการให้แนะนำนักศึกษาอยูใ่นรัดับนอ้ย นอกเหนือจากการปฐมนิเทศเด็ก เช่น 
แนะนำความรู้เกีย่วกับมหาวิทยาลัยฯ และด้านการใช้ชีวิตควรมีการแนะนำในเรื่องของหอพัก 
5. ขาดการปฐมนิเทศควรมีการเชิญรุ่นพี่ท่ีจบแล้ว หรือรุ่นพี่ประสบความสำเร็จมาให้คำแนะน้องนักศึกษา เพราะนักศึกษา
มักจะฟังเพื่อนหรือรุ่นพี ่
6. ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการสร้างแรงบันดาลใจและขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาระดับน้อย 
7. คณะฯไม่มีการสำรวจร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กองพัฒนานกัศึกษา ฯ ถึงการจ้างงานบางเวลา จัดทำฐานข้อมูล เพื่อให้
เด็กทราบแหล่งงานท่ีต้องการหารายได้เสริม 
8.กิจการนักศึกษาระดับปริญญาตร ีจัดกิจกรรมท่ีตอบโจทย์ TQF  กิจกรรมไม่จำเป็นต้องตอบในทุกด้าน แต่นักศึกษาท่ีเรียน
จบ 4 ปีแล้วจะต้องได้พัฒนา TQF จากกิจกรรมทุกด้าน ถ้าในกรณีท่ีส่วนกลางจัด คณะอาจจะจัดกิจกรรมเสริมตาม
คุณลักษณะบัณฑิตของคณะ  
9. ขาดจัดกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมจริงท่ีเป็นเรื่องของการประกันคุณภาพ หากเป็นการนำไปจัดเป็นกิจกรรมสอดแทรกจะมอง
ไม่เห็นภาพ 
10. ควรต้องมีการระบุในแผนให้แนช่ัดว่านักศึกษาชั้นปีใดท่ีควรต้องเข้าร่วม เพื่อให้มองเห็นจุดเด่นและขั้นตอนของการ
เตรียมนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ถ้ามีโครงการแนบสอดแทรกกับวัตถุประสงค์จะยิ่งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
11. ควรมีการตีพิมพ์บทความในวารสารท่ีอยู่ในฐาน TCI ท่ีสูงขึ้น และมีความหลากหลายของวารสารเพิ่มขึ้น 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1 .ความหลากหลายสาขาวิชาเป็นท่ีต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
2. กิจกรรมการพัฒนาด้านทักษะการปฏิบัติเสริมให้นักศึกษาเพิ่มขึ้น 
การวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการปฏิบัติเสริมให้นักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในปีงบ 2563 
3. กิจกรรมส่งเสริมให้อาจารยข์อทุนวิจัย จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัยในระดับสูง 
4. กิจกรรมการจัดทำแผนบริการวิชาการให้ครอบคลุมในทุกด้าน ได้แก ่วัตถุประสงค์ เป้าหมายของวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
โครงการและเป้าหมายของโครงการ ภายใต้วัตถุประสงค์ และการประเมินผลโครงการ    
5. กิจกรรมการจัดทำแผนบริการวิชาการให้ครอบคลุมในทุกดา้น โดยมีการศึกษา บริบทของพื้นท่ีท่ีบริการวิชาการ ให้
ครอบคลุมท้ัง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านมนุษย์ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม และสำรวจ
สภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน โดยใช้กระบวนการ AIC พร้อมแยกประเด็นในการบริการวิชาการตามศาสตร์ของ
หลักสูตร ท้ัง 10 หลกัสูตร ตามกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกตา่งกัน 
6. การทอดบทเรียนจากบุคลากรท่ีมีความรอบรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และสามารถถ่ายทอดหรือสอนงานให้แก่บุคลากรใน
คณะฯ เพื่อสืบทอดงานด้านศิลปวัฒนธรรมได้ต่อไป 
7. สนับสนนุให้บุคลากรเขา้ร่วมโครงการอบรมประกนัคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลยั พ.ศ.2562 

1. การประสานงานกับชุมชนท้องถิ่นยงัไม่ลงตัวในการบูรณาการร่วมกัน 
2. ระบบการติดตาม เพื่อการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการวิจัย ท่ีเป็นระบบสารสนเทศของคณะเอง การต้ังฐานข้อมูลด้านการ
วิจัยในระดับคณะเอง 
3. อาจารย์ท่ีได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณจากแหล่งอืน่ด้วย 
4. การจัดทำแผนบริการวิชาการควรมีความครอบคลุม 
5. คณะต้องจัดทำแผนบรกิารวิชาการในส่วนของคณะเอง เพื่อตอบโจทย์การให้บริการว่าคณะมีการบริการด้านไหน มีการ
ดำเนินการท่ีกา้วหน้าอย่างไร 
6. ให้นำผลการประเมินความสำเร็จตัวนั้นนำมาปรับปรุงด้วย หลังจากกรรมการให้ข้อเสนอแนะหรือให้ขอ้เสนอแนะแล้วต้อง
เร่งนำไปปรับปรุง และคณะกรรมการประจำคณะต้องร่วมกันพิจารณา 
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8. มีการวางแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพให้ชัดเจน  

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

1. บูรณาการงานการทำงานของทุกสาขาวิชาการเพื่อประยกุต์กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ควรต้องมีการระบุในแผนให้แน่ชัดว่านักศึกษาชัน้ปีใดท่ีควรต้องเขา้ร่วม เพื่อให้มองเห็นจุดเด่นและขั้นตอนของการเตรียม
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี ถ้ามีโครงการแนบสอดแทรกกับวัตถุประสงค์จะยิ่งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้วยการกิจกรรทำ
แผนพัฒนานักศึกษา การระบุในแผนให้แนช่ัดว่านักศึกษาชั้นปีใดท่ีควรต้องเข้าร่วม เพื่อให้มองเห็นจุดเด่นและขัน้ตอนของ
การเตรียมนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ถ้ามีโครงการแนบสอดแทรกกับวัตถุประสงค์จะยิ่งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

1. ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการสร้างแรงบันดาลใจและขวัญกำลังใจให้กับนกัศึกษา 
จัดกิจกรรมควรกำหนดเครื่องมือในการประเมินให้เหมาะสมกับกิจกรรมและผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้น 

1.1 พัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม 
1.2 วิเคราะห์การเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละโครงการ เช่น โปรแกรมวิชา ชั้นปี จำนวน และข้อเสนอแนะ 

 
2. คณะขาดการจัดทำแผนบริการวิชาการควรมีความครอบคลุม โดยการกิจกรรมติดตามผลของโครงการบริการวิชาการใน
พื้นท่ีชุมชนกลุ่มเป้าหมายเดิม เพือ่ให้ชุมชนสามารถดำเนินการต่อยอดไปได้ เช่น กิจกรรมติดตามและประเมินผลของ
โครงการบริการวิชาการโดยใช้กระบวนการ AAR และร่วมหาแนวทางในการดำเนินการโดยชุมชนเป็นหลกั 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

1 .คณะฯ ควรสำรวจร่วมกับหน่วยงานอื่น เชน่ กองพัฒนานักศึกษา ฯ ถึงการจ้างงานบางเวลา จัดทำฐานข้อมูล เพื่อให้เด็ก
ทราบแหล่งงานท่ีต้องการหารายได้เสริม 
พัฒนาศูนยพ์ัฒนาทักษะการเรยีนรูใ้ห้กับนักศึกษา โดยการสรา้งความร่วมมือกับสถานประกอบการในการรับนักศึกษาเพือ่
ทำงาน Part Time ให้นักศึกษามีรายได้เสริมระหว่างเรียน 
2. คณะขาดควรต้องมีระบบการติดตาม เพื่อการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการวิจัย ท่ีเป็นระบบสารสนเทศของคณะเอง การต้ัง
ฐานข้อมูลด้านการวิจัยในระดับคณะเอง ขาดเพิ่มข้อมูลอาจารย์ท่ีได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณจากแหล่งอื่นด้วย 
โดยการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัยในระดับสูงมีระบบการติดตาม เพื่อการ
ตัดสินใจเรื่องเกีย่วกับการวิจัย และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการภายนอก
สถาบันเพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ และจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ และสง่เสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัย จากแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก  
 
 

1. ตำแหน่งทางวิชาการ การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  
     1.1 กิจกรรมสนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ เช่น จัดพี่เลีย้งให้อาจารย์ท่ีทำผลงานทางวิชาการ  
     1.2 สำรวจอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ 1.3 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 
     1.4 เตรยีมการเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพอาจารย์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 2563 
2.คณะขาดจัดทำแผนบรกิารวิชาการในส่วนของคณะเอง เพื่อตอบโจทย์การให้บริการว่าคณะมีการบริการด้านไหน มีการ
ดำเนินการท่ีกา้วหน้า โดยการ 
    2.1 จัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.2 จัดทำฐานขอ้มูลศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นท่ี 
    2.3 สำรวจความต้องการในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
    2.4 ดำเนินการโครงการและประเมินผล 

 
 
 
**** สำหรับ 
1. ผศ.ดร.พษิณ ุ บุญนิยม  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

2. อาจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ  (รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา) 

3. อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ  และศิลปวัฒนธรรม) 
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ตารางที่ 19 : สรุปนวตักรรมชมุชนภายใต้ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปี 2563 

ยุทธศาสตร์ 
นวัตกรรมเฉยีบพลัน 

(Radical Innovation) 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

(Product Innovation) 
นวัตกรรมกระบวนการ 
(Process Innovation) 

การพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ  1 10 
การพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม    
การพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม    
การพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา    
การพัฒนาท้องถิ่นด้านอื่น  ๆ    
การผลิตคร ู    
การพัฒนาคร ู(บัณฑิตครูของราชภัฏ)    
การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
(คณะอื่นๆนอกจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) 

   

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ    
อื่น ๆ (โปรดระบุ)    

 
**** สำหรับ 
1. ผศ.ดร.พษิณ ุ บุญนิยม  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
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ตารางที่ 20 : รายชื่องานวิจยัที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จำแนกตามคณะ 
 
 

ลำดับ คณะ รายชื่อผลงานวิจัย 
3 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
 

1. การสังเคราะห์ความรู้จากรายงานวิจัยด้านชุมชนศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 40,000 บาท ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ 
2. การเรยีนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาเยาวชนกลุ่มชาติพันธ์ุ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 17,000 บาท อาจารย์บุญมา  กพุันธ์  
(A Learning in English language Communication Skills for Developing the Youth of ethnic groups Khlonglan District in Kamphaeng Phet Province) 

 
 
**** สำหรับ 
1. ผศ.ดร.พษิณ ุ บุญนิยม  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
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ตารางที่ 21 : รายชื่องานวิจยัที่มกีารนำไปใช้ประโยชน์จำแนกตามคณะ 

ลำดับ คณะ รายชื่อผลงานวิจัย หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ 
2 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
 

1. กรรณกิา  อุสสาสาร. (2562). แนวทางการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาอุดมศึกษา ในจังหวัดทางภาคเหนือ
แห่งหนึ่งของประเทศไทย. รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.  
วันท่ี 20/12/2019 ถึง วันท่ี 20/12/2019. 
2. รัษฎากร วินิจกลุ. (2562). ประชาธิปไตยกับสิทธิในการเขา้ถึงอาหารของชุมชน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร. วันท่ี 20/12/2019 ถึง วันท่ี 20/12/2019. 
3. โอกาม่า  จ่าแกะ และสุภาสพงษ ์ รู้ทำนอง. (2562). การศึกษา สภาพ ปัญหา ความต้องการ และปัจจัยท่ีเกีย่วข้องกับการป้องกนัอุบัติเหตุจราจรและ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของชุมชนในพื้นท่ีบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร.  
4. Jakae, O. (2017). Local Wisdom Knowledge Management Process of the Hill tribe Handicraft to creative Economy: Case study 
of Hmong and Mien Ethnic groups in Kamphaeng Phet Province. The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal, 
23(3), 52-70. 
5. Jakae, O. (2019). The Continuance New Year tradition for Promoting Cultural Tourism of Thai Hill tribe Ethnic Groups Khlong 

Lan District in Kamphaeng Phet Province. The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal, 25(3), 87-90. 
6. Jakae, O.  (2020). Potential Development in Community Tourist Attraction of Landokmai Muang Kamphaeng Phet. Phikun : 

Humanity and Social Science Journal, 18(3). 
7. Jakae, O. (2020). A Networking to restore a livelihood and an inheritance of intangible cultural heritage of ethnic groups in 

Thailand to promote a cultural tourism in Kamphaeng Phet, Tak and Sukhotai province. Phikun : Humanity and 
Social Science Journal, 18(1), XX-XX. 

8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลไกรในอำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 

1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร- 
2.  โรงเรียนบ้านคลองขุด และรงเรยีนบ้านถนนนอ้ย - 
3. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัด
กำแพงเพชร 
4. สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา และศูนย์พัฒนา
ราษฎรชาวไทยภูเขา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
5. สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา และศูนย์พัฒนา
ราษฎรชาวไทยภูเขา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
6. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอ
เมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
7. สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา และศูนย์พัฒนา
ราษฎรชาวไทยภูเขา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
8. องค์การบริหารส่วนตำบลไกรในอำเภอกงไกรลาศ  
จังหวัดสุโขทัย 
 

 
 
**** สำหรับ 
1. ผศ.ดร.พษิณ ุ บุญนิยม  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

 
 
 
  

https://research.kpru.ac.th/research2/pages/filere/2772020-01-04.pdf
https://research.kpru.ac.th/research2/pages/filere/2772020-01-04.pdf
https://research.kpru.ac.th/research2/pages/filere/82020-01-04.pdf
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ตารางที่ 22 : รายชื่องานวิจยัที่จดลิขสิทธ์ิ 

 
 
 
**** สำหรับ 
1. ผศ.ดร.พษิณ ุ บุญนิยม  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

 

ลำดับ เลขที่คำขอ รายชื่อผลงานวิจัย 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   


