
 



ค ำน ำ 

โครงการน าเสนอนวัตกรรม (Innovation)/แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรได้เริ่มด าเนินโครงการ ในปี พ.ศ. 2553 โดยส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้ริเริ่มโครงการน าเสนอ
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งอยู่ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือมุ่ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและยกระดับศักยภาพในการท างานของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยการใช้เวทีน าเสนอและการประกวดนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่
ดีเป็นตัวขับเคลื่อนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผลิตผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือพัฒนางานของตน
ให้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์ขึ้นรวมทั้งสามารถน านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ได้จริง  
 มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏก าแพงเพชรมีการผลิตนวัตกรรมหรือสร้างสรรค์แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นการสร้างคุณค่า
ให้แก่บุคลากร/หน่วยงานรวมทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ระหว่างกัน จึงเริ่มมีการจัดเวทีการน าเสนอนวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติที่ดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา และมีพัฒนาการในการจัดกิจกรรมตามล าดับ ในปีงบประมาณ 
2562 มหาวิทยาลัยจึงน าผลงานทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2561 มาน าเสนอเพ่ือเผยแพร่ความรู้และรวบรวมเป็น
ผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษานี้  
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ชื่อหน่วยงาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ ดร.โอกามา  จ่าแกะ, ดร.สุภาสพงษ์  รู้ท านอง, อาจารย์สุทธีรา ค าบุญเรือง, 
อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล  านุ่ม และคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัยพ้ืนที  อ าเภอคลองลาน                    
จังหวัดก าแพงเพชร  
โทรศัพท์ 095-640-7292  Email Okama24@hotmail.co.th 
 
1.ชื่อผลงาน  การสร้างพ้ืนที ทางสังคมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอคลองลาน  
จังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 
2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน  
 แก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลที ผ่านมาในหลากหลายโครงการนั้นได้ชี้ให้เห็นถึง
จ านวนประชากรครัวเรือนยากจนยังคงมีสัดส่วนที สูงภายใต้กระแสการเปลี ยนแปลงที รวดเร็วทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ นับวันปัญหาความยากจนจะมีลักษณะซับซ้อน มีความเหลื อมล้ าที ขยายตัวมากขึ้น 
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประการส าคัญคือ การด าเนินงานพัฒนาครัวเรือนผู้ด้วยโอกาสและ
ยากจน ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมสร้างรายได้แต่อย่างเดียวจ าเป็นต้องใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวของเกษตรกรในทุกๆภูมิภาคเพื อเสริมภูมิคุ้มกันที มี
อยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ สร้างความพร้อมให้กับชุมชนและครัวเรือนยากจน ต้องบูรณาการความรู้ทุกมิติ
ทั้งด้านสังคม เทคนิควิธีการผลิตและการบริโภคที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม การป้องกันดูแลรักษาสุขภาพและ
สวัสดิการชุมชน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที เหมาะสมกับชุมชนเป้าหมายนอกจากนี้ยังต้องมี
ระยะเวลาด าเนินการเพียงพอส าหรับการพัฒนาศักยภาพครัวเรือนและชุมชนเป้าหมายให้สามารถด าเนินการ
พัฒนาด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื อง  โดยถ่ายทอดความรู้จากประชารัฐทั้ง 5 ภาคส่วน ช่วยเหลือในการสร้าง
รายได้สร้างเครือข่าย ประกอบด้วย 
       ภาคราชการ จุดเด่น คือ มีคนมากกระจายอยู่เต็มพ้ืนที  มีองค์ความรู้ มีงบประมาณและบทบาท
หน้าที ตามลักษณะงานที รับผิดชอบ 1) ภาคเอกชน จุดเด่น คือ ทันสมัย บริหารจัดการเก่ง มีทุนที คล่องตัว 2) 
ภาคประชาชน จุดเด่น คือ มีฝีมือ มีความสามารถผลิตสินค้า รักบ้านเกิด 3) ภาควิชาการ จุดเด่น คือ มีองค์
ความรู้ เทคโนโลยี การค้นคว้าวิจัยเพื อต่อยอด 4) ภาคประชาสังคม จุดเด่น คือ ท างานเชิงลึก เกาะติด มี
เครือข่ายมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง ตระหนักถึงความส าคัญของการมีบทบาทสนับสนุนด้าน
วิชาการและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยกระบวนการวิจัย
และพัฒนาความมั นคงของประเทศจากฐานรากให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดให้มีการจัดท า 
“แก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท” โดยมุ่งเน้นครอบครัวของเกษตรกรในทุกๆ จังหวัดทั วประเทศ 
 การวิจัยและการพัฒนาท้องถิ นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ น  university 
Engagement เป็นหนึ งในประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ของมหาวิทยาลัยและเป็น
พันธกิจหนึ งของคณะฯ ที ต้องวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ น โดยมีรูปแบบการด าเนินงานที เน้นเพื อให้เกิดการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ และหน่วยวิชาชีพ ที มีการจัดกิจกรรมการบูร
ณาการเข้ากับการเรียนการสอนและงานวิจัย ตามความถนัดและมีความเชี ยวชาญในศาสตร์และข้ามศาสตร์ 
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3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 

 1. การพัฒนาต้นแบบการสร้างพ้ืนที ทางสังคมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. ทดลองใช้นวัตกรรมการสร้างพื้นที ทางสังคมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 3. สรุปผลการทดลองและการเขียนรายงานนวัตกรรมการสร้างพ้ืนที ทางสังคมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
ล าดับ กิจกรรม ลักษณะการด าเนินงาน 

1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้าง
อาชีพเสริมสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

- การให้ความรู้การยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ นตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพเสริมด้วยผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ น 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีหวาย 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีไม้ไผ่ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ป้ายไม้ 
- การให้ความรู้แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าปะชาวเขา 
- อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ผ้าปะชาวเขา 
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ล าดับ กิจกรรม ลักษณะการด าเนินงาน 

 
 

2 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
“มัคคุเทศก์ชุมชน 
เพื อส่งเสริมการ
ท่องเที ยวเชิง
สร้างสรรค”์  

- การให้ความรู้องค์ความรู้ทางภูมิปัญญา วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชนเผ่าสู่
การเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาไทย “หาเรื อง สร้างเรื อง เล่าเรื องสู่การเป็น
มัคคุเทศก์ชุมชน เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์” 
- อบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ “การใช้ภาษาอังกฤษ และการ
สนทนาภาษาอังกฤษ ส าหรับการเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน เพื อส่งเสริมการ
ท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์” 
- อบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาจีน “ภาษาจีนเบื้องต้น ส าหรับการเป็น
มัคคุเทศก์ชุมชน เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์” 
- การแลกเปลี ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยภาษาชนเผ่า 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สู่การเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน  
เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์” 
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ล าดับ กิจกรรม ลักษณะการด าเนินงาน 

 
 

3 การจัดท าและ
เผยแพร่แผนที เพื อ
ส่งเสริมการท่องเที ยว
เชิงสร้างสรรค์บ้าน
แม่พืช  

- บรรยายเรื อง การพัฒนาด้านการท่องเที ยวชุมชนและการท่องเที ยวเชิง
สร้างสรรค ์
- บรรยายเรื อง แผนที และการจัดท าแผนที เพื อสนับสนุนการท่องเที ยวชุมชน
และการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ 
- บรรยายเรื อง การจัดท าแผนที เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์บ้าน
แม่พืช ต าบลคลองลานพัฒนา 
- บรรยายเรื อง การวิพากย์และประเมินแผนที เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวเชิง
สร้างสรรค์บ้านแม่พืช ต าบลคลองลานพัฒนา 
- การส ารวจภาคสนามและจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านแผนที เพื อ
ส่งเสริมการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านแม่พืช ต าบลคลองลาน 
- การจัดท าแผนที เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านแม่พืช ต าบล
คลองลาน 
- การประเมินแผนที เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านแม่พืช 
ต าบลคลองลาน 
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ล าดับ กิจกรรม ลักษณะการด าเนินงาน 
 
 

 
 

 
4 การจัดท าคลิปวีดีโอ

การท่องเที ยวเชิง
สร้างสรรค์บ้านแม่
พืช เป็นสื อ
ความหมายการ
ท่องเที ยวเชิง
สร้างสรรค ์

- การจัดท าคลิปวีดีโอการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านแม่พืช  
เป็นสื อความหมายการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ 
- แผนที การท่องเที ยว ชุมชนสร้างสรรค์ บ้านแปลงสี  แม่พืช หมู่บ้านนวัตวิถี
แห่งความหลากหลาย 
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ล าดับ กิจกรรม ลักษณะการด าเนินงาน 
 
 

 
 

5. โครงการยกระดับ
ระดับผลิตภัณฑ์
เครื่องเงินชาวเขา 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีการแสดงข้อความครบถ้วน และมีขนาดที เหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์   
3. แหล่งจ าหน่ายสินค้า / ช่องทางตลาด   
4. การจัดท าเว็บไซต์ และสื อประชาสัมพันธ์ 
5. พัฒนาเรื องราวของสินค้าให้มีความเป็นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ 
6. พัฒนาระบบการจัดท าบัญชีกลุ่ม    
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ล าดับ กิจกรรม ลักษณะการด าเนินงาน 
 

          
 

 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.1 ครัวเรือนที เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที  ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร ได้รับบริการ
วิชาการและขับเคลื อนตามประเด็นที ตรงกับความต้องการและเกิดการพัฒนาและน าไปใช้ประโยชน์ 
 5.2 กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที ยวชุมชนและการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และการจัดท าแผนที เพื อสนับสนุนการท่องเที ยวชุมชนและการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 5.3 เกิดแผนที ด้านการท่องเที ยวชุมชนและการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ ชื อ “แผนที ท่องเที ยวบ้านแม่
พืช 
 5.4 เกิดการวิพากย์และประเมินแผนที เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านแม่พืช ต าบลคลอง
ลานพัฒนา เพื อน าไปสู่การแก้ไขแผนที และเป็นแนวทางการจัดท าแผนที ท่องเที ยวของชุมชนในอนาคต 
 5.5 เผยแพร่คลิปวีดีโอการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านแม่พืช เป็นสื อความหมายการท่องเที ยวเชิง
สร้างสรรค ์
 5.6 เผยแพร่แผนที การท่องเที ยว ชุมชนสร้างสรรค์ บ้านแปลงสี  - แม่พืช หมู่บ้านนวัตวิถีแห่งความ
หลากหลาย 
 

6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

7.1 การพัฒนากลุ่มอาชีพเสริม และประชาชน ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน ด้วยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
อาชีพเสริมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บูรณาการกับงานวิจัยการสร้างเครือข่ายฟ้ืนฟูวิถีชีวิตและสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเพื อส่งเสริมการท่องเที ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชร ตาก และสุโขทัย (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) บูรณาการกับรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ นและการจัดการความรู้  
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมชั้นปีที  1 และเป็นการบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
ชาวไทยภูเขา จังหวัดก าแพงเพชร      

  7.2 การพัฒนากลุ่มอาชีพเสริม และประชาชน ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕0 คน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศก์
ชุมชน เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์” บูรณาการกับการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาภาษาไทย  
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7.3 กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนและประชาชน ในพ้ืนที ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร รวมทั้งนักท่องเที ยวที เข้ามาท่องเที ยวยังอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร โดยมี
กลุ่มเป้าหมายที เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 118 คน โครงการจัดท าและเผยแพร่แผนที เพื อส่งเสริมการท่องเที ยว
เชิงสร้างสรรค์บ้านแม่พืช ต าบลคลองลานพัฒนา ระยะเวลาที ใช้ในการจัดโครงการ คือ วันพฤหัสบดีที  7 ถึง
ศุกร์ที  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. บูรณาการกับการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาภูมิ
สารสนเทศ 
 7.4 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ กลุ่มอาชีพเสริม และประชาชน ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕0 คน โครงการจัดท าคลิปวีดีโอ
การท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านแม่พืช เป็นสื อความหมายการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ ต าบลคลองลานพัฒนา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร วันที  1 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 บูรณาการกับการเรียนการสอน
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

ความรู้จาก
กระบวนการวิจัย 

ความรู้จากการ
ปฏิบัติเพือ่
แก้ปัญหา 

การวิจัย 
และปฏิบัติการ 

แนวทางใหม่
ภายใต้กระบวน
ทัศน์การวิจัยเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง 

* ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มประชาชนทั วไป ครัวเรือนที เข้าร่วมโครงการ
พ้นจากเกณฑ์ความยากจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และมีภูมิคุ้มกัน
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั งยืน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนที มี
ความยากจนในแต่ละท้องถิ นได้ 
* ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มผู้สูงอายุ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน รวมไปถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
* ด้านการพัฒนาสังคม กลุ่มเยาวชนเกิดคลิปวีดีโอมัคคุเทศก์น้อย - 
มัคคุเทศก์ชุมชน 
*เกิดแผนที การท่องเที ยวชุมชนสร้างสรรค์, บ้านแปลงสี  - แม่พืช 
หมู่บ้านนวัตวิถีแห่งความหลากหลาย, แผนที คลองลานน่ารัก, 
* แผนที ด้านการท่องเที ยวชุมชนและการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์  
ชื อ “แผนที ท่องเที ยวบ้านแม่พืช 
*ด้านเทคโนโลยี เกิดคลิปวีดีโอการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านแม่
พืช เป็นสื อความหมายการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค ์
* มีเว็บไซต์ทรัพยากรเพื อสื อสารการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 

 7.1 การพัฒนาต้นแบบการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 องค์ความรู้กิจกรรมครั้งที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์น้อย รุ่นที  1 ได้คะแนนความพึง
พอใจจากผู้ร่วมโครงการร้อยละ 4.50 ซึ งอยู่ในระดับมากที สุด และยังมีข้อเสนอในการจัดโครงการครั้งต่อไป
ดังนี้ 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรมีหลากหลายโรงเรียน หรือมีกลุ่มชาติพันธุ์เพิ มข้ึน  2) การจัดกิจกรรมควรเพิ ม
ระยะเวลา เพื อให้เกิดความต่อเนื อง และเห็นผลลัพธ์มากยิ งขึ้น 3) ควรจัดท าข้อมูลทางวัฒนธรรม ประเพณี
ของพ้ืนที  เพื อน ามาใช้ในการน าเที ยวในสถานที ต่างๆ 4) ควรจัดกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน และ
จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  

องค์ความรู้กิจกรรมครั้งที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์น้อย รุ่นที  2 ระหว่างวันที  30 
มิถุนายน 2561 - 1 กรกฎาคม 2561 และวันที  7-8 กรกฎาคม 2561 โดยเพิ มจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม และมี
กลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้น มีการจัดท าข้อมูลแผนที ท่องเที ยวชุมชน รวมถึงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและการลง
พ้ืนที ปฏิบัติจริง ผลการจัดกิจกรรมพบว่า ได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ร่วมโครงการร้อยละ 4.64 ค่า S.D. = 
0.05 ซึ งอยู่ในระดับมากที สุด นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) การด าเนินกิจกรรมควรเปลี ยนพ้ืนที  เพื อให้
เกิดการกระจายความรู้สู่ชุมชน 2) การจัดกิจกรรมควรเพิ มระยะเวลาในการลงพ้ืนที ปฏิบัติ เพื อให้เกิดความ
ต่อเนื อง และมีการประเมินผลจากการลงมือปฏิบัติ อีกทั้งควรจัดอย่างต่อเนื องเป็นประจ าทุกปี 3) ควรจัดท า
เอกสารเป็นคู่มือมัคคุเทศก์น้อย 4) จัดท าข้อมูลทางวัฒนธรรม ประเพณีของพ้ืนที  ในรูปแบบโปสเตอร์ หรือ
แผ่นพับ เพื อประชาสัมพันธ์การท่องเที ยว 5) ควรจัดกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 

 
 7.2 การทดลองใช้นวัตกรรมการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

 1. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มอาชีพเสริม และประชาชน ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพ
เสริมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร วันที  13 -14 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที  18-19 กุมภาพันธ์ 2562 

 2. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มอาชีพเสริม และประชาชน ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕0 คน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศก์
ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา ต าบลคลอง
ลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร วันที  26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

3. กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนและประชาชน ในพ้ืนที ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร รวมทั้งนักท่องเที ยวที เข้ามาท่องเที ยวยังอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร โดยมี
กลุ่มเป้าหมายที เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 118 คน โครงการจัดท าและเผยแพร่แผนที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์บ้านแม่พืช ต าบลคลองลานพัฒนา ระยะเวลาที ใช้ในการจัดโครงการ คือ วันพฤหัสบดีที  7              
ถึงศุกร์ที  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.  
 4. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ กลุ่มอาชีพเสริม และประชาชน ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕0 คน โครงการจัดท าคลิปวีดีโอ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านแม่พืช เป็นสื อความหมายการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ ต าบลคลองลาน
พัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร วันที  1 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 
  5. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มชาติพันธุ์เม่ียน กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา ต าบลคลองลานพัฒนา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน โครงการยกระดับ
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ระดับผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา ระยะเวลาที ใช้ในการจัดโครงการ คือ วันพุธที  10 เมษายน เวลา 09.00-
16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้  

สรุปผลการทดลองและการเขียนรายงานนวัตกรรมการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลการทดลองใช้กิจกรรมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศก์ชุมชน เพื อส่งเสริมการ
ท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์” ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลอง
ลาน จังหวัดก าแพงเพชร ในวันที  26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นโครงหารต่อเนื องจากมัคคุเทศก์น้อย แต่
เปลี ยนกลุ่มเป้าหมายตามข้อเสนอแนะครั้งที  2 เพื อให้เกิดการกระจายความรู้สู่ชุมชน และจัดขึ้นเป็นประจ าทุก
ปี รวมถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดท าข้อมูลทางวัฒนธรรม ในรูปแบบโปสเตอร์ หรือแผ่นพับ เพื อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที ยว และแผนที การท่องเที ยว คลิปวีดิโอเผยแพร่การท่องเที ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยมีผลประเมินความพึงพอใจ  = 4.21 และมีข้อเสนอแนะให้จัดท าขึ้นเป็นประจ าอย่างต่อเนื อง เพื อสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน  

ผลการทดลองใชก้ิจกรรมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเสริมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  
วันที  13 -14 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที  18-19 กุมภาพันธ์ 2562 ท าให้กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มอาชีพเสริม 
และประชาชน ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ประชาชนได้รับบริการวิชาการ
และขับเคลื อนตามประเด็นที ตรงกับความต้องการและเกิดการพัฒนาและน าไปใช้ประโยชน์ เกิดความรู้ความ
เข้าใจด้านการท่องเที ยวชุมชนและการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ และการจัดท าแผนที เพื อสนับสนุนการ
ท่องเที ยวชุมชนและการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ เกิดแผนที ด้านการท่องเที ยวชุมชนและการท่องเที ยวเชิง
สร้างสรรค ์ชื อ “แผนที ท่องเที ยวบ้านแม่พืช มีกิจกรรมการวิพากย์และประเมินแผนที เพื อส่งเสริมการท่องเที ยว
เชิงสร้างสรรค์บ้านแม่พืช ต าบลคลองลานพัฒนา เพื อน าไปสู่การแก้ไขแผนที และเป็นแนวทางการจัดท าแผนที 
ท่องเที ยวของชุมชนในอนาคต การเผยแพร่คลิปวีดีโอการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านแม่พืช เป็นสื อ
ความหมายการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ และเผยแพร่แผนที การท่องเที ยว ชุมชนสร้างสรรค์ บ้านแปลงสี  - แม่
พืช หมู่บ้านนวัตวิถีแห่งความหลากหลาย 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

9.1 อ าเภอคลองลาน เป็นชุมชนที มีศักยภาพด้านการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที ยวเชิงชาติ
พันธุ์ การท่องเที ยวเชิงธรรมชาติ และการท่องเที ยวเชิงวิชาการ เพราะมีทรัพยากรหลายแหล่งท่องเที ยวที 
ส าคัญ ดังเช่น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน น้ าตกคลองลาน และช่องเย็น เป็นต้น 

9.2 อ าเภอคลองลาน เป็นที มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะประเพณี วัฒนธรรม และวิถี
ชีวิต ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด า ชาวไทยภูเขา คนไทยพ้ืนราบ คนอีสาน และคนเหนือ 

9.3 อ าเภอคลองลาน เป็นชุมชนที มีกลุ่มอาชีพที หลากหลาย และพร้อมเปิดรับต่อการพัฒนาและ
ยกระดับกลุ่มอาชีพเสริมต่าง ๆ 

9.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที เกี ยวข้องศูนย์
พัฒนาราษฎรบนพื้นที สูง ศูนย์แสดงวัฒนธรรมชาวเขา เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา ที ว่าการอ าเภอคลอง
ลาน และประชาชนในพื้นที  
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10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 10.1 การวิจัยเชิงนวัตกรรมการยกระดับกลุ่มอาชีพเสริมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 10.2 การวิจัยเชิงนวัตกรรมการน าแผนที และคลิปวีดิโอด้านการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้ง
แนวทางที ได้จากการจัดกิจกรรม ไปต่อยอดเพื อใช้ในการส่งเสริม พัฒนา และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที ยว
ในพ้ืนที  

10.3 การวิจัยเชิงนวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนามัคคุเทศก์ชุมชนในกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 
เพื อส่งเสริมการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน ต่อไป 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

11.1 ปัจจัยภายนอก ประชาชนไม่ค่อยว่างที จะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย และชุมชนอยู่ไกล
จากมหาวิทยาลัยฯ พอสมควร จึงท าให้ต้องใช้เวลามากในการเดินทางลงพ้ืนที  

11.2 ปัจจัยภายในระบบการบริหารจัดการระดับคณะ เปลี ยนผู้บริหารบ่อย ส่งผลให้กิจกรรม
บางอย่างไม่สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที ก าหนดไว้ 
 
12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 

กาปรับปรุงนวัตกรรมการสร้างพ้ืนที ทางสังคมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอ
คลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 1 ครั้ง กระบวนการพัฒนาท้องถิ นอย่างต่อเนื องด้วยโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างอาชีพเสริมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนได้รับบริการวิชาการและขับเคลื อนตามประเด็นที 
ตรงกับความต้องการและเกิดการพัฒนาและน าไปใช้ประโยชน์ เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที ยวชุมชน
และการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ และการจัดท าแผนที เพื อสนับสนุนการท่องเที ยวชุมชนและการท่องเที ยวเชิง
สร้างสรรค ์เกิดแผนที ด้านการท่องเที ยวชุมชนและการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์  
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 

13.1 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที สูง ศูนย์แสดงวัฒนธรรมชาวเขา เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา ที ว่า
การอ าเภอคลองลาน และประชาชนในพ้ืนที ต าบลคลองลานพัฒนาเกิดความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที ยว
ชุมชนและการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ และการจัดท าแผนที เพื อสนับสนุนการท่องเที ยวชุมชนและการ
ท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ ใช้เป็นสื อประชาสัมพันธ์การท่องเที ยวชุมชนชาติพันธุ์ รวมทั้งได้รับแผนที ด้านการ
ท่องเที ยวชุมชนและการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ ชื อ “แผนที ท่องเที ยวบ้านแม่พืช ใช้เป็นสื อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที ยวชุมชนชาติพันธุ์ 
 13.2 เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนาได้ร่วมการวิพากย์และประเมินแผนที เพื อส่งเสริมการท่องเที ยว
เชิงสร้างสรรค์บ้านแม่พืช ต าบลคลองลานพัฒนา เพื อน าไปสู่การแก้ไขแผนที และเป็นแนวทางการจัดท าแผนที 
ท่องเที ยวของชุมชนในอนาคต 
 13.3 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที สูง ศูนย์แสดงวัฒนธรรมชาวเขา เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา      
มีการเผยแพร่คลิปวีดีโอการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านแม่พืช เป็นสื อความหมายการท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์ 
รวมทั้งการเผยแพร่แผนที การท่องเที ยว ชุมชนสร้างสรรค์ บ้านแปลงสี  - แม่พืช หมู่บ้านนวัตวิถีแห่งความ
หลากหลาย เน้นความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 
 
ชื่อหน่วยงาน  คณะครุศาสตร์  
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 
โทรศัพท์: 081-644-9098 โทรสาร: 055-706-518  E-mail address: najarn9@gmail.com.... 
 
1.ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  
 มโนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีหลากหลายประเด็นที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติด้วยการใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2556) ซึ่งปัจจุบันนี้การวิจัยและพัฒนา ได้เข้ามามี
บทบาทท่ีส าคัญยิ่งในฐานะเป็น “เครื่องมือ” แสวงหาความรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการผลิตสิ่งใหม่ ๆ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นเพ่ือใช้ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี ้ยังได้มีการน าการวิจัยและพัฒนามาใช้อย่าง
กว้างขวางเพ่ือคิดค้นหาหลักการ แนวคิด และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนใหม่ ๆ ในวงการศึกษาเรียกว่า 
“นวัตกรรมทางการศึกษา” เพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังจะเห็นได้จากผลงานการ
วิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา  เช่น รูปแบบการวิจัยและพัฒนาการ
เรียนการสอนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนารูปแบบการสอนและสื่อการสอน การวิจัยและ
พัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยปัญญาของเยาวชน (องอาจ นัยพัฒน์, 2554) โดยเป้าหมายหลักส าคัญของการ
พัฒนานวัตกรรม คือ การได้นวัตกรรมที่เป็นต้นแบบที่สนองความต้องการ และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้จริง 
(ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2556) 
 สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษามีหลายประการ  ด้านคุณภาพ
การศึกษา คุณภาพของผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์  สถานศึกษาไม่ได้มาตรฐาน ด้านการผลิตและพัฒนาครูอาจารย์  
ปัญหาการขาดแคลนครูโดยรวมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ปัญหาด้านการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
ด้านการศึกษาตลอดชีวิตยังไม่เป็นวิถีชีวิตของคนในชาติ  (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา,  2555) และเป้าหมายหลัก
ของการพัฒนาการศึกษา  คือ  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับอายุให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา,  2555) การจัดการเรียนการสอนของระบบการศึกษาไทยที่
ผ่านมามีความล้มเหลวในกระบวน การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ที่ไม่สามารถสร้างคนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ได้ คือ ไม่สามารถสร้างคนให้มีพ้ืนฐานการคิด วิธีการเรียนรู้ การมีทักษะในการจัดการและทักษะในการ
ด าเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ,  2544)   

การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องก าหนดเป้าหมายเปลี่ยนจากการเรียนรู้ในระดับรู้เนื้อหาวิชา  และการเรียนรู้ที่
ประยุกต์ใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพ ไปสู่การเรียนรู้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตน จนมีทักษะในการนาการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการด ารงชีวิตของคนในศตวรรษที่  21 (วิจารณ์ พาณิช, 2555 ข)  
กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 6 อย่าง ดังนี้ 1) เน้นเนื้อหาวิชาแกน   
2) เน้นทักษะการเรียนรู้ 3) ใช้เครื่องมือแห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 4) การสอนและเรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมแห่งศตวรรษที่ 21  5) การสอนและเรียนรู้ในเนื้อหาแห่งศตวรรษที่ 21 และ 6) ใช้การประเมินใน
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2013) ด้วยเหตุนี้ 
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การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการผสมผสานกันของชุดทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ การ
ท างานร่วมกัน และความรู้พ้ืนฐานด้านสารสนเทศกับมาตรฐานทางวิชาการ โดยต้องใช้งานผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล
ภายใต้สภาพแวดล้อมของการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Lemke, 2010) 

หลักสูตรที่ใช้ในยุคใหม่นี้จะต้องเป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่มีความยืดหยุ่น  เน้นหัวข้อจ านวนไม่มาก 
ความคิดอันยิ่งใหญ่ที่ถ่ายโอนได้ ค าถามส าคัญเชิงวิชาการ การเรียนรู้การคิด ความเข้าใจเชิงลึกให้มากขึ้น การ
หลอมรวมผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ส าหรับศตวรรษที่ 21 การใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้น การลดจ านวนชั่วโมงการเรียนใน
ห้องเรียน เพ่ิมการใช้วิธีสอนที่หลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงงานและการแก้ปัญหา มีการใช้
เทคโนโลยีน าเสนอเนื้อหาอย่างทันสมัย มีปฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วม โดยการใช้วิธีสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย รวมทั้งใช้การประเมินตามแนวทางการประเมินสินทรัพย์ ที่
เน้นการประเมินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ไม่ใช่เน้นการประเมินความรู้ มีการรวมภารกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการบูรณาการความคิดอันยิ่งใหญ่ในเนื้อหาให้เข้ากับทักษะในศตวรรษที่ 21 การประเมินผลภารกิจหลักที่เกิด  
โดยยึดมั่นหลักสูตรตามภารกิจที่ถ่ายโอนความรู้เข้ากับสถานการณ์จริงได้ และใช้การประเมินอย่างต่อเนื่องด้วยการ
ให้ความเห็นตอบกลับที่ทันท่วงทีแก่นักเรียน (สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2556)  
 นอกจากนี้ต้องมีการใช้แนวคิดการสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้นเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกรอบ
แนวคิดทางด้านการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ โดยที่การสอนน้อย เรียนรู้มาก หมายถึง การใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายและลึกขึ้น เช่น วิธีแบบปฏิสัมพันธ์ การลงมือปฏิบัติ การโต้ตอบแบบร่วมมือ และการเรียนรู้แบบ
ประสม ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ครูท างานน้อยลงแต่ความจริงแล้วกลับท างานเพ่ิมขึ้น เพราะต้องคิดหาวิธีออกแบบ
การเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้ได้มากขึ้น เพ่ือตอบค าถามส าคัญตามแนวคิดการสอนให้น้อยลง 2 ประการ คือ 1) สอน
อะไร จะเกี่ยวพันกับปัญหาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของหลักสูตรที่อิงมาตรฐาน  และ 2) สอนอย่างไร เป็นการ
สื่อถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้เมื่อครูพยายามตอบค าถามด้านคุณภาพและปริมาณ  โดยครูต้องออกแบบกิจกรรมให้
เด็กเรียนรู้จากกิจกรรม แล้วจึงเชิญชวนนักเรียนทบทวนไตร่ตรองว่า นักเรียนได้เรียนรู้อะไร และอยากเรียนรู้อะไร
เพ่ิมขึ้นอีก เพ่ือให้ครูน ามาออกแบบการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งในสภาพการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ นักเรียนจะตื่นตัวและเตรียม
ตัวเรียนตลอดเวลา ไม่มีเวลาไปท าเรื่องไม่เหมาะสม ครูต้องออกแบบบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือกลุ่มให้มี
ลักษณะควบคุมพฤติกรรมกันเอง สมาชิกทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน ช่วยกันท ากิจกรรมให้ส าเร็จโดยไม่มีคนถูกทอดทิ้ง
หรือแยกกลุ่ม จึงเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนมีบทบาทสูงมาก หรือการเรียนรู้แบบที่ผู้เรียนชี้น าตนเอง โดยขณะที่ครู
สอนน้อยลง ใช้เวลาออกแบบการเรียนรู้ และทบทวนผลการเรียนรู้มากขึ้น ท าให้ครูต้องเรียนรู้วิธีท าหน้าที่ครูของ
ตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะครูไม่รู้ว่าวิธีการที่ดีที่สุดที่จะท าให้เด็กเรียนรู้ได้มากนั้นต้องท าอย่างไร  ครูย่อมเก่งขึ้น 
และได้รับการยอมรับสูงขึ้น (วิจารณ์ พาณิช, 2555 ก) 
  คณะผู้วิจัยในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอนประจ าคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษายังขาดทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็น  เช่น 
ทักษะการคิด ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการแก้ปัญหา ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาไปเป็นครูที่สอนใน 
โรงเรียนสอนนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติ ให้มีความรู้ ความสามารถ  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ต่อไป
ในอนาคต 
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3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 3.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
 3.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3.3 เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3.4 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี  โดยผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Method) และวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative  Method) ประชากร  ได้แก่  นักศึกษาปริญญาตรี  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีที่ 
3  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  11  สาขาวิชา  จ านวน  507  คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษาปริญญาตรี  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีที่ 3  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  3  
หมู่เรียน จ านวน  87 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ตามที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายตามตารางสอน  รายวิชา
การจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1.  แบบสอบถามสภาพ
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  2)  
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  3)  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนจากการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  4)  แบบวัด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ของผู้เรียนจากการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 5)  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 6)  แบบสอบถามเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 และ มีข้ันตอนการวิจัย  ดังนี้ 
  1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานโดยศึกษาจากเอกสารที่เป็นแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2. ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการโดยใช้แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21   
  3. จดัประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือจัดท าร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่  21 โดยคณะผู้วิจัย จ านวน 5 คน ที่ปรึกษาโครงการ 2 คน และ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน รวมจ านวน 12 คน  
  4. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
  5. จัดสนทนากลุ่มเพ่ือวิพากษ์รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  
โดยคณะผู้วิจัย จ านวน 5 คน ที่ปรึกษาโครงการ 2 คน และ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน รวมจ านวน 12 คน 
  6. ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  นักศึกษาปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 3 หมู่เรียน จ านวน  87  คน   
  7. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
  8. ศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21   
  9. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 
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  10. เผยแพร่ผลงานโดยได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารฐาน TCI2 ของวารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  11. จัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์  ตรวจสอบความถูกต้อง 
  12. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์   
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.1 ทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
 5.2 ได้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่มีประสิทธิภาพ 
 5.3 สามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 5.4 สามารถใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

6.1 ได้รูปแบบการเรียนการสอน PEAPAC ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) Preparation = ขั้นการ
เตรียมความพร้อม 2) Engage = ขั้นการกระตุ้น 3) Action = ขั้นการปฏิบัติ 4) Pack = ขั้นการสรุป 5) Apply = 
ขั้นการประยุกต์ใช้ และ 5) Checking = ขั้นการตรวจสอบ 

6.2 การพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.3 การเรียนรู้ของผู้เรียนมีแนวโน้มในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การปฏิบัติด้วยตนเอง มีความใฝ่เรียนรู้ และ
การท างานเป็นกลุ่มได้เป็นอย่างด ี
 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและ
ก่อนเรียนต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 8.1 สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี  21 มีดังต่อไปนี้ 
  8.1.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 พบว่า โดยรวมสภาพปัญหาอยู่ที่ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า มีสภาพ
ปัญหา 1)  ด้านสาระ/ทักษะการเรียน ค่าเฉลี่ยระดับน้อย 2)  ด้านกิจกรรม/ประสบการณ์การเรียน  ค่าเฉลี่ยระดับ
ปานกลาง และ 3)  ด้านการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน  ค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง ตามล าดับ 
  1.2 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่า  โดยรวมความต้องการอยู่ที่ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า มีความต้องการ   
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1) ด้านสาระ/ทักษะการเรียน  ค่าเฉลี่ยระดับมาก 2)  ด้านกิจกรรม/ประสบการณ์การเรียน ค่าเฉลี่ยระดับมาก  
และ 3)  ด้านการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยระดับมาก ตามล าดับ 
 2. รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ  พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคือ  1) ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบการ
เรียนการสอน 2)  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 3) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
การเรียนการสอน 4) กระบวน การเรียนรู้  มี 6  ขั้นตอน  ดังนี้ 4.1) Preparation = ขั้นการเตรียมความพร้อม 4.2)  
Engage = ขั้นการกระตุ้น 4.3) Action = ขั้นการปฏิบัติ 4.4) Pack = ขั้นการสรุป 4.5) Apply = ขั้นการประยุกต์ใช้
และ 4.6) Checking = ขั้นการตรวจสอบ 5) บทบาทครู 6) บทบาทผู้เรียน 7)  บรรยากาศการเรียนรู้ 8) สื่อและแหล่ง
เรียนรู้  และ 9) การประเมินผล   
 3. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า รูปแบบการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ  83.53/83.72  ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและก่อนเรียนต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมาก  
 4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี  21 มีผลการศึกษาดังนี้ 
  1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  
21  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบส่วนใหญ่  พบว่า  ควรน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนในรูปของตาราง  
เชื่อมโยงที่มา  น าทฤษฎีมาอ้างอิงในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน ค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียนระบุกิจกรรมที่น าไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนด  เพิ่มเติมสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2. แนวทางในการน ารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ไปใช้  
พบว่า ควรมีการน ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปเผยแพร่หรือขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  
โดยการบูรณาการและค านึงถึงบริบทที่แตกต่างกัน 
  3. แนวทางในการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
พบว่า การประเมินผล ควรประเมินตามสภาพจริง ตามจุดเน้นที่ก าหนดและก าหนดเกณฑ์ในการประเมินชัดเจน 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 9.1 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ  สกสค.) จ านวน 100,000 บาท 
 9.2 ได้รับการดูแล ตรวจสอบและให้ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ  สกสค.) 
 9.3 เป็นการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนซึ่งเป็นงานประจ าของอาจารย์ ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาซึ่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 10.1 ควรน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนในรูปของตาราง  เชื่อมโยงที่มา  น าทฤษฎีมาอ้างอิงในแต่ละ
ขั้นตอนให้ชัดเจน ค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียนระบุกิจกรรมที่น าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด  เพ่ิมเติมสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 10.2 ควรมีการน ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปเผยแพร่หรือขยายผลการใช้รูปแบบการ เรียน
การสอน  โดยการบูรณาการและค านึงถึงบริบทที่แตกต่างกัน 
 10.3 ควรมีการพัฒนาเครื่องมือในการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ที่หลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
 10.4 การประเมินผล ควรประเมินตามสภาพจริง ตามจุดเน้นที่ก าหนดและก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน
ชัดเจน 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 - 
   
12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 12.1 จ านวนครั้งในการพัฒนา 2 ครั้ง 
 12.2 การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้หลากหลายและลงในรายละเอียดของทักษะในศตวรรษที่ 21 
เช่น ทักษะในการคิดโดยใช้เครื่องมือในการสอนคิด 
  
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 13.1 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการ สกสค.) 
 13.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดก าแพงเพชร 
 13.3 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตล าปาง 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 
ชื่อหน่วยงาน 
 โปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ บูลย์ประมุข 
โทรศัพท์: 086-530-2892  E-mail address: amanoonz@gmail.com 
 
1. ชื่อผลงาน ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยอาร์เอฟไอดีแบบพกพา 
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  

กิจกรรมนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนานักศึกษาใน
ด้านต่างๆ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงที่น าไปสู่การพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนา
บุคลิกภาพ อุปนิสัยของนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง มีจิตส านึกในการใฝ่เรียนรู้และ
รับผิดชอบต่อตนเองและการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกิด
สัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาในด้านต่างๆ 

การตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละคนจึงมีความจ าเป็นในการบ่งบอกถึงการมาปฏิบัติ
ในกิจกรรมต่างๆ ตรวจสอบโดยอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพ่ือน าผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาในแต่ละ
ภาคเรียนมาใช้ในการตัดสินผลการเรียนและการวางแผนการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป ในปัจจุบันระบบการ
ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมมีวิธีต่างๆได้แก่ การตรวจสอบโดยการจดบันทึก, การตรวจสอบด้วยบัตรนักศึกษา, 
การตรวจสอบด้วยรหัสบาร์โค้ด, การตรวจสอบด้วยอาร์เอฟไอดี เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะใช้บัตรนักศึกษาที่มี
บาร์โค้ด แต่ข้อเสียของระบบบาร์โค้ดยังต้องอาศัยระยะการยิงแสงที่ตัวอ่านให้ตรงกับต าแหน่งและระยะที่
เหมาะสม นอกจากนี้บัตรนักศึกษาเมื่อใช้เป็นระยะเวลานานแถบบาร์โค้ดมักมีการเลือนหายและไม่ชัดเจนท าให้
การอ่านบาร์โค้ดนั้นท าได้ยาก ซึ่งหากมีการตรวจสอบจ านวนนักศึกษาจ านวนมากๆ และต้องใช้เวลาที่รวดเร็วใน
การตรวจสอบอาจท าได้ไม่ดีเท่าที่ควรส าหรับระบบตรวจสอบตัวบุคคลที่เริ่มมีการน ามาใช้กันมากขึ้นและมี
ประสิทธิภาพคือระบบอาร์เอฟไอดีเนื่องจากระบบนี้จะใช้หลักการอ่านแท็กข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุท าให้สามารถอ่าน
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สามารถอ่านข้อมูลอาร์เอฟไอดีทีละหลายๆแท็กได้โดยง่ายและสะดวกต่อการใช้
งาน แต่ระบบอาร์เอฟดีที่ใช้ยังมีลักษณะเหมือนกับระบบยิงบาร์โค้ดคือต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการดึงข้อมูล
จากตัวอ่านท าให้การน าไปใช้นอกสถานที่นั้นไม่สามารถท าได้  

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและสร้าง ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาด้วยอาร์เอฟไอดีแบบพกพา เพ่ือระบุตัวตนของการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็วและมีความคล่องตัวสูงในการใช้งาน สามารถน าไปใช้งานนอกสถานที่ช่วยลดภาระอาจารย์หรือผู้
ควบคุมดูแลตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาได้ นอกจากนี้ยังเป็นระบบตรวจสอบบุคคลเพ่ือใช้ในงาน
ด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย 
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3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
3.1 เพ่ือสร้างระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยอาร์เอฟไอดีแบบพกพา 
3.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยอาร์เอฟไอดีแบบพกพา 

   3.3 เพ่ือหาความพึงพอใจของระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยอาร์เอฟไอดีแบบพกพา 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 
 ในขั้นตอนของการด าเนินการสร้างระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยอาร์เอฟไอดีแบบ
พกพาโดยมีลักษณะของระบบต้นแบบจะแสดงดังรูปที่ 4.1 ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 4.1 ลักษณะระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยอาร์เอฟไอดีแบบพกพา 
 
 ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยอาร์เอฟไอดีแบบพกพาที่สร้างพบว่า มีขนาดความสูง 
15 เซนติเมตร กว้าง10 เซนติเมตรและหนา 6 เซนติเมตร ดังรูปที่ 4.3 จะประกอบด้วยจอแสดงผลแบบแอลซีดี
แบบกราฟฟิคขนาดความละเอียด128x64เพ่ือใช้ส าหรับแสดงผลการท างานของระบบในโหมดต่างๆสวิตช์ปุ่มกดใช้
ส าหรับป้อนค าสั่งให้การท างานของระบบจากผู้ใช้งานและโมดูลอาร์เอฟอดีจะท าหน้าที่รับค่าบัตรจากนักศึกษา 
นอกจากนี้ในส่วนรายละเอียดของวงจรการเชื่อมต่อภายระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยอาร์เอฟ
ไอดีแบบพกพาดังรูปที่ 4.2 จะแสดงต าแหน่งของตัวอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานซึ่งประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
PIC18F46K22, โมดูลอาร์เอฟไอดี, ไอซีหน่วยความจ า EEPROM, ไอซีฐานเวลาจริง DS1307 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยอาร์เอฟไอดีแบบพกพาที่สร้างขึ้นนั้น มีขนาดกะทัดรัดและ
น้ าหนักเบาเนื่องจากใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆที่มีขนาดเล็ก ซึ่งลักษณะดังกล่าวท าให้สามารถเคลื่อนย้าย
ได้ง่ายและสะดวกต่อการน าไปใช้นอกสถานที่ 
 
 
 
 

              
      

                 
PIC18F46K22

      RFID
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รูปที่ 4.2 ลักษณะวงจรการเชื่อมของระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยอาร์เอฟไอดีแบบพกพา 

 

 
 

รูปที่ 4.3 ลักษณะของระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยอาร์เอฟไอดีแบบพกพา 
 
 ในขั้นตอนการเขียนข้อมูลลงบัตรอาร์เอฟไอดีให้เลือกที่ฟังก์ชั่นการเขียนหรืออ่านข้อมูล W/R Card ดังรูป
ที่ 4.4 ในส่วนของ Block Number เป็นหมายเลขแท็กที่ต้องการเขียนข้อมูลโดยจะมีขนาด 16 ไบต์และท าการ
เขียนข้อมูลชื่อหรือรหัสของนักศึกษาไปยัง Data เมื่อต้องการเขียนข้อมูลให้กดปุ่ม Write ซึ่งโมดูลอาร์เอฟไอดีจะ
ด าเนินการเขียนข้อมูลลงในแท็กต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

                
   (ก) บัตรอาร์เอฟไอดี    (ข) โปรแกรมเขียนข้อมูล 

รูปที่ 4.4 การเขียนข้อมูลลงในบัตรอาร์เอฟไอดี 

PIC18F46K22

DS130724AA1025

3.3 V
VBAT

GND

OSC1

OSC2
VCC
SQW

SCL
SDA

32.768 kHz
A0
A1

A2

GND

VCC

5 V5 V

SDA

SCL

WP

SCL
SDA

5 V

10k 10k

 

GLCD 128x64
B0-B7

PORTB

RFID Tx
Rx

Vcc

A0
A1
A2A3A4

RS RWENCS1CS2

E0
E1
E2
C0
C1
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5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
5.1 ได้รูปแบบของระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษารูปแบบใหม่ ที่สถาบันการศึกษาสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ได้ 
5.2 น ามาใช้ในการบูรณาการเรื่องการเรียนการสอนในรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

และรายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
5.3 เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีในงานวิจัยด้านต่างๆ 
 

6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 6.1 เป็นระบบการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาแบบอัตโนมัติที่สามารถพกพาได้โดยไม่
จ าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 ได้ท าการศึกษาหาค่าความพึงพอใจจะวิเคราะห์จากแบบสอบถามของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมจ านวน 47 คน พบว่าจากคะแนนเต็ม 5 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบ
ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยอาร์เอฟไอดีแบบพกพาภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ยคะแนน 
4.16 ข้อมูลที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือขนาดรูปร่างของตัวเครื่องมีค่าเฉลี่ย 3.75 และข้อที่มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือการแสดงผลเป็นตัวอักษรภาษาไทยโดยมีค่าเฉลี่ยคะแนน 4.45  
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 8.1 การท างานของระบบตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยอาร์เอฟไอดีแบบพกพาพบว่า
ก่อนการตรวจสอบจะปรากฏเพียงชื่อกิจกรรม, รหัส, ปีและชื่อนักศึกษา แต่หลังจากวางบัตรอาร์เอฟไอดีลงบน
ตัวเครื่องจะแสดงรหัสประจ าตัวนักศึกษา, ชั้นปี, ชื่อของนักศึกษาและวันเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถแสดง
เป็นภาษาไทยดังรูปที่ 8.1 

 
(ก) ก่อนการตรวจสอบ    (ข) ขณะตรวจสอบ 

รูปที่ 8.1 ลักษณะการท างานของตัวเครื่อง 
 

 8.2 การทดสอบระยะห่างระหว่างตัวเครื่องและบัตรอาร์เอฟไอดีของนักศึกษาพบว่าตัวเครื่องสามารถอ่าน
บัตรอาร์เอฟไอดีได้ในช่วงระยะ 0 ถึง 2.5 เซนติเมตรแต่หากเกินกว่าระยะที่ก าหนดก็จะไม่สามารถอ่านค่าข้อมูล
จากบัตรอาร์เอฟไอดีไดด้ังรูปที่ 8.2 
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(ก) อ่านข้อมูลได้แต่ไม่สมบูรณ์             (ข) อ่านข้อมูลไม่ได้ 

รูปที่ 8.2 ลักษณะการแสดงผลจากการทดสอบ 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ามีการสนับสนุนให้อาจารย์ได้
ผลิตผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้นทั้งสถานที่และเครื่องมือวิจัยรวมถึงการได้งบสนับสนุนจากสภาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 10.1 มีข้ันตอนการถ่ายโอนข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาหลายขั้นตอนซึ่งยาก
ต่อการใช้งานดังนั้นควรมีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติมส าหรับการบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลที่สมบูรณ์ 
 10.2 ควรมีการพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อให้สามารถน าไปใช้เป็น
ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้  

 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

11.1 การโอนถ่ายข้อมูลเพ่ือบันทึกกิจกรรมนักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องและ
คอมพิวเตอร์ดังนั้นควรมีระบบบันทึกในรูปแบบหน่วยความจ าที่สามารถดึงออกจากตัวเครื่องเพ่ือให้สามารถน าไป
เปิดข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ได้ 

11.2 การใช้งานอาจมีขั้นตอนการใช้งานที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยเวลาในการท าความเข้าใจ 
 

12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 - 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 - โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 
ชื่อหน่วยงาน โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แดนชัย เครื่องเงิน และ ดร. เอนก หาลี  
โทรศัพท์: 081-595-2908  E-mail address: danchai.kpru@gmail.com 
 
1. ชื่อผลงาน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ให้ความส าคัญในการสร้างเสริมสมรรถนะและ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ โดยสร้างความเข้าใจระหว่างวิชาหลักคือวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
นักศึกษาปีที ่4  เช่นเดียวกับ รูปแบบสหวิทยาการศตวรรษที่ 21 เน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากกว่าความรู้แบบผิว
เผิน การมีส่วนร่วมของนักศึกษากับ ข้อมูลและเครื่องมือในโลกแห่งความเป็นจริง และพวกเขาจะพบผู้เชียวชาญใน
วิทยาลัยหรือในที่ท างาน เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อท างานอย่างแข็งขัน การแก้ปัญหา ทางโปรแกรมจึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารขึ้ นซึ่งโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนี้จะ
สอดคล้องกับ 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคม  

- กลยุทธ์ที่ 3)  พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้พร้อมรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
เป็นคนดี มีคุณธรรม จิตอาสา สร้างสรรค์สังคม 

- ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตาม
กรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 

- สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  K – knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่  
- สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น  
- สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น  

โดยมีแนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 3.5 ส่งเสริมกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ( Thailand 
Qualifications Framework : TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 
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3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
1) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอาหาร น าเสนอ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และการบริการวิชาการสู่
กลุ่มเป้าหมาย 

2) เพ่ือสร้างนวัตกรรมอาหารโดยผ่านหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
3) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการประเมินผลงานโดยผู้เชียวชาญในวิทยาลัยหรือในกลุ่มเป้าหมายในชีวิตจริง   
4) เพื่อบริการวิชาการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
  

4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
การด าเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร มีขั้นการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) จัดท าแผนโครงการ ในวงเงินงบประมาณ 10,000 บาท 
2) ด าเนินงานตามแผนโครงการตั้งแต่ไตรมาศที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
3) น านักศึกษาไปศึกษาดูงานด้านการผลิตนวัตกรรมอาหาร บริษัท แทมมารีน จ ากัด จ.เพชรบูรณ์ เพื่อ

สร้างแรงบันดาลใจ ลักษณะการด าเนินงาน และวางแผนการผลิต (งบพัฒนาบัคลากรของ ผศ.แดนชัย 
เครื่องเงิน 5,000 บาท และ ดร.เอนก หาลี 5,000 บาท) โดยกิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษา ณ   
1) บริษัทไนน์ แทมมะรินด์ จ ากัด 2) โครงการไนน์เพชรบรูณ์ฟาร์ม และ 3) รัตติกาลฟาร์มเห็ด อ. 
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

4) ด าเนินการผลิตนวัตกรรมอาหารตามกระบวนการแผนการสอนและการประมาณผลในรายวิชาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆละ 2 – 3 คน รวมทั้งหมด จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์  

5) ด าเนินการประเมินผลของการสร้างนวัตกรรมอาหาร โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล ผู้อ านวยการการส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์บุณยกฤต รัตยพันธุ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลบีการอาหาร และ
อาจารย์ประพล จิตคติ อาจารย์ประจ าหลักสูตาการท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย 

6) ด าเนินการบริการวิชาการให้กับบุคคลทั่วไป บุคลากรในมหาวิทยาลัย และนักศึกษา บริเวณโรง
อาหารของมหาวิทยาลัย จ านวน 50 คน พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจและการน านวัตกรรมอาหาร
ไปใช้ประโยชน์ 

7) น าเสนอผลการบูรณาการกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ กราโนล่ากล้วยไข่ และกระยาสารท
สติ๊กเคลือบช็อกโกแลต 

8) แปลผล และสรุปผลการด าเนินงาน 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 โดยผ่านการเรียน

การสอนในรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
2) มีนวัตกรรมอาหารโดยผ่านหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
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3) นักศึกษามีประสบการณ์จากการได้รับการประเมินผลงานโดยผู้เชียวชาญในวิทยาลัยหรือใน
กลุ่มเป้าหมายในชีวิตจริง 

4) บริการวิชาการในเรื่องการท านวัตกรรมทางอาหารให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
5) มีบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 โดยผ่านการเรียน
การสอนในรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยอาจารย์ผู้สอนได้มอบโจทย์ให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม
อาหารโดยการสืบค้นข้อมูล การคิดเวิเคราะห์ การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ การรวบรวมความรู้ที่ได้เรียนมาท้ังหมด วิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน ความรู้
ประสบการณ์ ทั้งหมดของนักศึกษาที่มี หรือที่ได้เรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ทั้ง 4 ปี โดยให้ความส าคัญกับตลาดมากกว่าความต้องการการผลิตของนักศึกษา ผ่านหลักการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร มีการวางแผนการผลิต และค านวณสูตรต่างๆจากผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถผลิตได้ จน
สามารถสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นมาได้จ านวนกลุ่มละ 1 ผลิตภัณฑ์ 

2) อาจารย์ผู้สอนได้เชิญผู้เชี่ยงชาญในมหาวิทยาลัยซึ่งมีประสบการณ์ในการลงชุมชน และสามารถ
ประเมิน และให้ค าแนะน าว่าผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาผลิตได้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์และให้
ผู้ประกอบการสนใจน าผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาคิดค้นข้ึนมาเพ่ือน าเสนอตลาด ซึ่งจะท าให้นักศึกษามี
ประสบการณ์จากการได้รับการประเมินผลงานโดยผู้เชียวชาญในวิทยาลัยหรือในกลุ่มเป้าหมายในชีวิต
จริง 

3) บริการวิชาการในเรื่องการท านวัตกรรมทางอาหารให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน
ทั่วไปที่มารับบริการโรงอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร และกลุ่มนักศึกษาที่สามารถจะน า
นวัตกรรมที่นักศึกษาไปน าเสนอต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 

4) มีบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับการวิจัยโดยให้นักศีกษาท าการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหา 5 บท คือ บทน า การตรวจเอกสาร วิธีการ
ด าเนินการ ผลการด าเนินการ การสรุปผล และข้อเสนอแนะ จากนั้นน าผลที่ได้ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบไปท าการบริการวิชาการให้กับผู้ที่สนใจ ส่วนการบูรณาการกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น 
คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระยาสารท และกล้วยไข่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดก าแพงเพชร 

7. ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
บริการวิชาการในเรื่องการท านวัตกรรมทางอาหารให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนทั่วไป

ที่มารับบริการโรงอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร และกลุ่มนักศึกษาที่สามารถจะน านวัตกรรมที่
นักศึกษาไปน าเสนอต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 
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8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 

ในการนี้มีผลการด าเนินงานของโครงการตามตัวชี้วัดของโครงการทั้งด้านเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ดังนี้คือ  

1) เชิงปริมาณ ได้แก่  
1.1) ผลงานนวัตกรรมอาหารจากนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พบว่า ใน

โครงการนี้มี นวัตกรรมอาหาร 5 ผลิตภัณฑ์ คือ สัปปะรดแผ่นอบแห้ง มะนาวอบน้ าผึ้ง ไอศครีมข้าวไรซ์เบอรี 
กระยาสารทสติ๊กเคลือบช็อกโกแลต กราโนล่ากล้วยไข่ 
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1.2) การประเมินผลงานโดยผู้เชียวชาญในวิทยาลัยหรือในกลุ่มเป้าหมายในชีวิตจริงบริการวิชาการ
โดยการแสดงนวัตกรรมอาหารให้กับกลุ่มเป้าหมาย มีผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านคือ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาลี 
ตระกูล 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต รัตนพันธุ์ และ 3) อาจารย์ประพล จิตคติ โดยให้ค าแนะน า และให้
คะแนนผลิตภัณฑ์ โดยสรุปดังนี้  

- ควรมีกิจกรรมลักษณะนี้ให้ น.ศ.ได้ฝึกอย่างต่อเนื่อง  
- ควรให้นักศึกษาต่อยอดทุกผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ สัปปะรดแผ่นอบแห้ง ไอศครีมข้าวไรซ์

เบอร ีและกราโนล่ากล้วยไข่ ส่วนผลิตภัณฑ์มะนาวน้ าผึ้งต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ แต่ปรับปรุงความขม และความนิ่ม 
- ควรให้นักศึกษาทดลองตลาดจริงของกลุ่มสัปปะรดแผ่นอบแห้ง ไอศครีมข้าวไรซ์เบอรี และกราโน

ล่ากล้วยไข ่
- กลุ่มผลิตภัณฑ์กระยาสารทสติ๊กเคลือบช็อกโกแลต ต้องพัฒนารสชาต และรูปลักษณ์ รสชาติหวาน 

รูปลักษณะยังไม่เด่น 
- ต้องฝึกนักศึกษาในการน าเสนอ และการแก้ปัญหาในการตอบข้อค าถาม  
1.3) ในการบริการวิชาการให้กับพ่อค้า แม่ค้า ผู้ใช้บริการโรงอาหารทั้งภายในและภายนอกจ านวน  

50 คน ในจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมที่มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คือ ความชอบด้านการใช้ประโยชน์มากท่ีสุด คือ  
กราโนล่ากล้วยไข่ ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอรี กระยาสารทสตื๊กเคลือบช็อกโกแลตส่วนความสามารถในการต่อยอดทาง
ธุรกิจ คือ ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอรี สัปปะรดแผ่นอบแห้ง กราโนล่ากล้วยไข่ 
โดย ความรู้ที่ได้สามารถน าไปปฏิบัติได้ และมีผลการประเมินผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
                       - การแปรรูปสับปะรด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 การแปรรูปมะนาว 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28 การ
แปรรูปกล้วย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และการแปรรูปไอศกรีมจากข้าว 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 
                       - ความรู้ที่ได้รับจากการใช้บริการวิชาการของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 (บูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารในครั้งนี้มีท่านได้น าไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มาก 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24 และปานกลาง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
             1.4) การประเมินผลโครงการโดยวัดความส าเร็จของโครงการ  2  มิติ  คือ มิติด้านความพึงพอใจ 
ของกลุ่มเป้าหมายและมิติด้านการน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า  
                 -  ความพึงพอใจในด้านความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม   
เอกสารและสื่อประกอบการบรรยาย ความน่าสนใจของเนื้อหา  การบรรยายของวิทยากร  การตอบค าถามของ
วิทยากรและ ความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.00-4.32 ซึ่งจัดอยู่ในระดับความพึงพอใจ
ระดับมาก โดยความพึงพอใจในกิจกรรมโดยรวมมีค่าเท่ากับ 4.16 และมีความพึงพอใจในเอกสารและสื่อ
ประกอบการบรรยายมากที่สุดมีค่าเท่ากับ 4.32 ตามล าดับ 
                       -  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงและสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้มีคะแนนความพึงพอใจในระดับพอใจมาก มีค่าเท่ากับ 4.08 ส่วนการ
น าไปใช้ประโยชน์โดยภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจระดับ 4.16 จัดอยู่ในระดับพอใจมาก 
 

2) เชิงคุณภาพ ได้แก่ 
2.1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการโดยการแสดงนวัตกรรมอาหารให้กับ

กลุ่มเป้าหมาย พบว่า  
- การด าเนินงานภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ภายในเวลาที่ก าหนด คือ จัดกิจกรรมแล้ว

เสร็จ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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- การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โครงการ
นี้ คือ นักศึกษาผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร้อยละ 100 โดยได้ผลการประเมินดีมาก
จ านวน 8 คน มีนวัตกรรมอาหารโดยผ่านหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ นักศึกษามี
ประสบการณ์จากการได้รับการประเมินผลงานโดยผู้เชียวชาญในวิทยาลัยหรือในกลุ่มเป้าหมายในชีวิตจริง บริการ
วิชาการในเรื่องการท านวัตกรรมทางอาหารให้กับกลุ่มเป้าหมาย  และการบูรณาการกับการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากมีนวัตกรรมอาหารที่เกี่ยวกับกล้วยไข่ และกระยาสารท ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสัญญลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชร 
โดยมีภาพกิจกรรมการด าเนินงานดังนี้ 
 

1) กิจกรรมการดูงานด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหาร กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษา ณ 1) บริษัทไนน์ 
แทมมะรินด์ จ ากัด 2) โครงการไนน์เพชรบรูณ์ฟาร์ม และ 3) รัตติกาลฟาร์มเห็ด อ. เมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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2) รูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร 

 

 
 

รูปที่ 1 กระยาสารทสติ๊กเคลือบช็อกโกแลต 
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รูปที่ 2 ไอศครีมข้าวไรซ์เบอรี 
 

 
 

รูปที่ 3 มะนาวอบน้ าผึ้งเพื่อสุขภาพ 
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รูปที่ 4 สัปปะรดแผ่นอบแห้ง 
 

 
 

รูปที่ 5 กราโนล่ากล้วยไข่ 
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รูปที่ 6 ตัวอย่างรายงานวิจัยนวัตกรรมอาหาร 
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9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
1) งบประมาณจากโครงการการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
2) งบประมาณจากโครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3) ความตั้งใจของคณาจารย์ผู้สอน 
4) ความตั้งใจ และความร่วมมือจากนักศึกษา 
5) ความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ 
6) ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก กล้วยไข่ และกระยาสารท 
7) เครื่องมือ วัสดุครุภัณฑ์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
8) เจ้าหน้าที่โปรแกรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

1) ลงพื้นที่หาโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก SMEs วิสาหกิจชุมชน หรือโรงงานที่ผลิตอาหาร เพ่ือ
น ามาพัฒนาในห้องปฏิบิติการ แล้วน าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์จริง 

2) ยกระดับการบริการวิชาการลงสู่ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมาเลือกนวัตกรรมอาหารไป
พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

3) น านวัตกรรมอาหารที่ผลิตขึ้นไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ มีการวางแผนการผลิตเต็มรูปแบบ 
4) น าวิธีการ startup มาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น 
5) การบูรณาการร่วมกับวิชาการวางแผนการผลิต การตลาด และคณะอ่ืนๆ เช่น เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ ในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
6) น าเสนอในเวทีต่างๆ ของทางจังหวัด ของอ าเภอ หรืองานระดับประเทศ  
7) น าไปแข่งขันในงานการประกวดนวัตกรรมอาหารของ FoSTAT เป็นต้น 

 

 
 

รูปที่ 6 ตัวอย่างน าเสนอในเวทีต่างๆ ของทางจังหวัด ของอ าเภอ หรืองานระดับประเทศ  
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12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 ก าลังด าเนินการเพื่อปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนาในปีการศึกษา 
1/2562 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 น าเสนอวิสาหกิจชุมชนดังนี้ 

1) ชุมชนหนองปิ้งไก่เพ่ือน าไปพัฒนามะนาวอบน้ าผึ้งเพ่ือสุขภาพเพ่ือการพาณิชย์ 
2) ชุมชนระหานสามัคคีเพ่ือน าไปกราโนล่ากล้วยเพ่ือการพาณิชย์ 

 
14. ปัญหาและอุปสรรค 

1) งบประมาณไม่เพียงพอ 
2) ไม่มีเครื่องมือบางชนิด เช่น สเปร์ดราย เครื่องอัดเม็ดยา 

  
 



31 

 

รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ชื่อหน่วยงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด, นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ 
 และบุคลากรอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร14) 
โทรศัพท์: 055-706-555 โทรสาร: 055-706-518 E-mail address: took.kpru@gmail.com 
 
1.ชื่อผลงาน  
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง โครงการส านักงานสีเขียว Green Office อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 

2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดส่งอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  
เข้าร่วมสมัครโครงการส านักงานสีเขียว หรือ Green Office เพ่ือส่งเสริมให้ส านักงานน าความรู้ส านักงาน 
สีเขียวไปประยุกต์ใช้และส่งเสริมให้ส านักงานมีการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ส านักงานสีเขียว (Green Office) หรือส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ถูกพัฒนาขึ้น 
โดยนักวิชาการจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยประกาศใช้กับส านักงานที่ให้ความส าคัญกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ 
รั ฐวิสาหกิจและเอกชนทั่ วประเทศ โดยมีจุดมุ่ งหมายในการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมที่ ยั่ งยืนของโลก 
  ส านักงานสีเขียว หมายถึง ส านักงานและกิจกรรมต่างๆภายในส านักงานท่ีส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า  มีแนวทางในการจัดการของเสีย 
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่
ส าคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ า   
  ค านิยามส านักงาน สถานที่ท างานที่มีการออกแบบและก่อสร้างของหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารที่ผู้ท างานหรือผู้ประกอบอาชีพใช้เป็นที่ปฏิบัติงานด้าน
เอกสาร ด้านการประชุมและการจัดนิทรรศการ รวมไปถึงพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อื่นๆภายใน ได้แก่ พ้ืนที่รับประทาน
อาหาร พ้ืนที่ประกอบอาหาร ห้องน้ าลานจอดรถ พ้ืนที่รองรับของเสีย ระบบบ าบัดของเสีย 

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ส านักงานมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ท าแล้วได้อะไร (Green Office) 
   ลดค่าใช้จ่ายในส านักงาน จากการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
   มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของพนักงาน 
   เป็นการยกระดับมาตรฐานส านักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
   ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน 
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4. แนวคิด/ขั้นตอนหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถท าซ้ าแล้วเกิด 
ผลลัพธ์ที่ดี 
  ใช้แนวคิดเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดซื้อจัดหาที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการลดของเสีย (Waste Minimization) การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม(Pollution 
Prevention) เป็นหลักในการก าหนดทิศทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในส านักงานอย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วยเกณฑ์ทั้งหมด 7 หมวด 
 
  หมวดที ่1 การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management) ประกอบด้วย 
  1.นโยบายสิ่งแวดล้อม  
  2. การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร  
  3. กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง  
  4. การก าหนดอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ  
  5. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
  หมวดที ่2 การด าเนินงาน Green Office (Operation of Green Office) ประกอบด้วย 
  1. การสื่อสารและกระบวนการสร้างจิตส านึก  
  2. การจัดประชุมและนิทรรศการ  
  3. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ  
  4. การขนส่งและการเดินทาง  
  5. การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
  หมวดที ่3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource) ประกอบด้วย 
  3.1 การใช้พลังงาน 3.2 การใช้น้ า 3.3 ทรัพยากรอ่ืน ๆ 
  หมวดที ่4 การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management)  
  4.1 การจัดการของเสียในส านักงาน 4.2 การจัดการน้ าเสียในส านักงาน 
  หมวดที ่5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน (Indoor & Outdoor 
Environmental)  
  5.1 อากาศในส านักงาน 5.2 แสงในส านักงาน 5.3 เสียงในส านักงาน 5.4 ความน่าอยู่  
  1. พ้ืนที่สีเขียว 2. การควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ(หนู นก แมลงสาบ) 
  หมวดที ่6 การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement)  
  1. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการจัดจ้างในส านักงาน  
  2. การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  3. การจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  หมวดที ่7 การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual 
Improvement)  
  1. โครงการและกิจกรรม รูปแบบการจัดท าโครงการ 
  2. การจัดการก๊าซเรือนกระจก Green House Gas Management 
ระบบการจัดการ Green Office 
ใช้กระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) 
  1. การวางแผน เป็นกระบวนการที่จ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามผลของนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ตั้งไว้ 
มหาวิทยาลัยฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสี
เขียวขึ้น โดยมีประธานหมวดเป็นผู้ขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานสีเขียว และ
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ความร่วมมือจากทุกคนภายในอาคาร ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานตามขั้นตอนและก าหนดนโยบาย
สิ่งแวดล้อมออกมาปฏิบัติและเผยแพร่สู่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน 
  2. การปฏิบัติ การน าไปใช้ตามกระบวนการที่ได้วางแผนไว้ ทั้งทางด้านเอกสารและลงมือท าให้เห็น
เป็นที่ประจักษ์ ส าหรับเอกสารข้อมูล จ าเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมและเก็บรักษา ซึ่งแต่ละหมวดจะ
เก็บข้อมูลต่างกัน เช่น การเก็บข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้า น้ า กระดาษ จะเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายในอาคาร
เป็นรายเดือน ส่วนการเก็บข้อมูลเรื่องตรวจสอบพบ นก หนู แมลงสาบ จะเก็บข้อมูลเป็นรายสัปดาห์  
จากนั้นเราจะน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ ค านวณผลออกมาเป็นปริมาณการใช้ หรือวิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือการ
แก้ไขป้องกัน และรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  3. การตรวจสอบ กระบวนการติดตามผลและการวัดผลตามที่ระบุไว้ในนโยบาย คณะกรรมการได้มี
การประชุมกันอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการประชุมเพ่ือรับทราบการรายงาน
ความก้าวหน้า จ านวน 8 ครั้ง ก่อนที่จะได้รับการตรวจประเมิน ซึ่งเราได้มีการเชิญส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 4 
จ.นครสวรรค์ มาซ้อมตรวจก่อนที่เราจะได้รับตรวจในระดับพื้นท่ีและระดับประเทศต่อไป 
  4. การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน ผลจากการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละประเด็นที่ควรปรับปรุง
จะต้องมีการด าเนินการแก้ไขและป้องกันอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนนโยบายต่าง ๆ เช่น นโยบายสิ่งแวดล้อม 
นโยบายการประหยัดพลังงาน กฎหมาย จากมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงการปรับปรุงการท างานประจ าวัน
ให้ดียิ่งขึ้น 
ส านักงานที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ระดับทอง (ดีเยี่ยม) ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับเงิน  
ดีมาก ร้อยละ 80-89  ระดับทองแดง ดี ร้อยละ 60-79 ไม่ผ่านการรับรอง น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
5. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
  1. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมโครงการส านักงานสีเขียวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยมหิดล 
  2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการส านักงานสีเขียวให้กับผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ประจ า
ส านักงาน/ภาคสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office)  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 
  4. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงานทั้ง 7 หมวดพร้อมแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว 
  5. จัดส่งใบสมัครและแบบตรวจประเมินเบื้องต้นตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียวส่งไปยังกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  6. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสีเขยีว เพ่ือรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว เป็นประจ าทุก ๆ เดือน 
  7. รายงานผลด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียวเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  8. รับการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ประมาณเดือนมิถุนายน 2561 – กรกฎาคม 2561 
  9. ผลการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ระดับพื้นที่ 
  10. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสเีขียว เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
  11. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสเีขียว เพ่ือรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ 
  12. รับการตรวจประเมินส านักงานสีเขียวระดับประเทศ (ร้อยละ90ข้ึนไป) ประมาณเดือนตุลาคม 
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  13. ผลการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
ระดับประเทศ 
  14. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสเีขียว เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
  15. การรักษามาตรฐานคุณภาพของโครงการส านักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม ปี 2562 – 2564 
  16. รายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
6. ผลการด าเนินงาน 
  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) มีหน้าที่ จัดท า
นโยบายสิ่งแวดล้อมที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 
   2. ด้านการด าเนินงาน Green Office มีหน้าที่ด าเนินงานด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
จัดประชุม การควบคุมการปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ใช้หลักการ 5 ส และรณรงค์การปล่อยก๊าช
เรือนกระจกและการขนส่ง 
   3. ด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร มีหน้าที่ จัดเตรียมการรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้า 
น้ า เชื้อเพลิง และทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น การใช้กระดาษ การรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ก ากับดูแลการใช้
พลังงานและทรัพยากร เป็นต้น 
   4. ด้านการจัดการของเสีย มีหน้าที ่การจัดการของเสีย น้ าเสียในส านักงาน รวมทั้ง 
การจัดการขยะภายในองค์กร 
         5. ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน มีหน้าที่จัดเตรียมสภาพแวดล้อม 
ทั้งภายในและภายนอกส านักงานให้มีความสะอาด น่าอยู่ อันส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี มีความสุข 
   6. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (Green Procurement) มีหน้าที่ จัดตั้งนโยบายของผู้บริหาร 
ให้จัดซื้อสินค้าวัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคุมงบประมาณ มีการตรวจสอบการเบิกจ่าย มีทะเบียน
ควบคุมการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ก าหนดเป้าหมายในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   7. ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีหน้าที่ ทบทวนผลการด าเนินงานทั้ง 7 หมวด  
และวางแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  2. การจัดประชุมเพ่ือติดตามการรายงานความก้าวหน้าทั้ง 7 หมวดเป็นประจ าทุก ๆ เดือน 
  3. สรุปปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรในภาพรวมของจากกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของทุกหน่วยงานในอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ดังนี้ 
    3.1 หน่วยงานใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ปริ้นท์เตอร์ เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องถ่ายเอกสาร แฟกซ์ เครื่องสื่อสาร ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ส่งผลให้มีการใช้พลังงานมาก  
เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และส่งผลต่อปริมาณความร้อนที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้พลังงาน ระเหยขึ้นไปในชั้น
บรรยากาศ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญระดับสูง 
   3.2 หน่วยงานแต่ละแผนกมีงานด้านการพิมพ์เอกสารเป็นส่วนใหญ่ ท าให้การใช้กระดาษ
ส าหรับการด าเนินการในปริมาณมาก พบว่า หน่วยงานระบุปัญหาการใช้กระดาษ และมีกระดาษที่เสียจาก
ข้อผิดพลาดของการพิมพ์เอกสาร ที่ท าให้ต้องพิมพ์ซ้ า ถือเป็นการสิ้นเปลือง เพ่ิมภาระในการจัดการกระดาษ 
ที่เสีย นอกจากนี้ยังผลต่อ ปริมาณหมึกปริ้นท์ที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น เสียงดังจากเครื่องปริ้นท์และเครื่องถ่ายเอกสาร 
กลิ่นของหมึกขณะปริ้นท์เอกสาร และกล่องหมึกปริ้นท์ที่ใช้หมดแล้วเป็นขยะอันตราย ไม่สามารถทิ้งเหมือน
ขยะทั่วไป โดยหน่วยงานระบุเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญระดับปานกลาง 
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  3.3 แต่ละหน่วยงานเมื่อใดมีการจัดประชุมภายในและภายนอก จะมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน 
และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ภายหลังเสร็จจากการประชุมจะมีเศษอาหาร และขยะมากกว่า 
วันที่ไม่มีการประชุม ส่งผลให้ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน และหากมีการล้างภาชนะใส่อาหาร จะมีปริมาณน้ าเสียทิ้ง
จากอาคารเพ่ิมข้ึน  โดยหน่วยงานระบุเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญระดับปานกลาง 
  4. โครงการ/กิจกรรมรองรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 
14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2561 และปีถัดไป 
   4.1 การสื่อสารปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง และแจ้งพนักงานรับทราบ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการท างาน 
   4.2 การเตรียมการประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มีนัยส าคัญ
ระดับปานกลางขึ้นไป 
   4.3 การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางการไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   4.4 การทบทวนการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง 
   4.5 จัดท าแผนการติดตามการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
  5. มีการทบทวนผลการด าเนินงานทั้ง 7 หมวด วางแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและจากการ
ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้ง ๓ ด้าน อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไข
กับปัญหาดังกล่าว ได้แก่ 
            ไฟฟ้า เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสูง   
            1. จัดท าโครงการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน 
            2. จัดท าโครงการประกวดการลดใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานลดลง 10 % เพ่ือลดปริมาณการใช้
พลังงาน ส าหรับหน่วยงานที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 10 % ได้แก่ ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน และกลุ่มงานการเงิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
            กระดาษ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับปานกลาง  
            1. รณรงค์การลดใช้ทรัพยากร ประเภท หมึก กระดาษ วัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ส านักงาน 
            ขยะจากเศษอาหาร เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับปานกลาง   
            1. จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีการใช้ห้องประชุมของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
            2. จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ภายในส านักงาน
อธิการบดี และการท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหาร 
             อีกท้ัง ยังคงมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรณรงค์หรือให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบ่งบอกถึง
ความใส่ใจ และความตระหนักกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในส านักงาน ได้แก่ 
          - การจัดโครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว  
(Green Office) 
         - เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมไปยังช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ จัดท าหนังสือเวียน 
เว็บไซต์http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU/โปสเตอร์ Line Facebook  
        - จัดท าโครงการ KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน จัดการมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องใน
วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 2561 ส านักงานสีเขียว  (Green Office) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   - จัดฝึกอบรมโครงการอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาของอาคาร 14  
           - กิจกรรม“GREEN OFFICE สู่การปฏิบัติ”   
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  6. การจัดการก๊าซเรือนกระจก Green House Gas Management  
     - มีการรณรงค์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปยังบุคลากรและนักศึกษา อีกท้ังมีจัดกิจกรรม
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกและการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับผู้บริหาร 
บุคลากร และเจ้าหน้าที่นักการภารโรงแม่บ้าน ของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
            - มีการเก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกภายในอาคาร 14 ประจ าปีงบประมาณ 2561 พร้อมเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ 
 
7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
   การด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว เป็นการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส านักงาน เพ่ือลด
การใช้พลังงาน ด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ า  
การน ากลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   การด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว ปัจจัยที่จะส่งผลให้โครงการส าเร็จลุล่วง คือ  
    1. การขับเคลื่อนของผู้บริหารทุกระดับและการมีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นของผู้บริหาร 
    2. การมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีมของบุคลากรภายในส านักงาน 
    3. ระบบการบริหารจัดการที่ดี 
    4. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
    5. การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน 
 
8. ปัญหา/อุปสรรค 
   1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส านักงานของบุคลากรที่มีต่อแนวปฏิบัติค่อนข้างยังมีเป็นบางส่วนที่
ละเลย เช่น การใช้โฟม ถุงพลาสติก การปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศไม่ตรงตามมาตรการที่ก าหนด เป็นต้น 
   2. ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ในการรับรู้เรื่องส านักงานสีเขียว 
 
9. แนวทางแก้ไข 
   1. สร้างความตระหนักด้วยการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรักและสามัคคีกันให้กิจกรรมที่
ก าลังด าเนินการอยู่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน 
   2. การส่งเสริมและการให้ความรู้เพ่ิมเติม เพื่อรณรงค์ ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องส านักงาน
สีเขียวเพ่ิมข้ึน 
  และจากผลการด าเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการส านักงานสี
เขียว ระดับดีเยี่ยม ได้รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ (G - Green) ระดับประเทศ จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 
 
10. แนวทางการด าเนินงานในอนาคต 
  1. การรักษามาตรฐานคุณภาพของโครงการส านักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม ปี 2562 – 2564 
  2. แผนการขยายเครือข่ายส านักงานสีเขียวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 
หน่วยงาน 
  3. การสร้างทีมงานขับเคลื่อนการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับส านักงานสีเขียวไปยังผู้บริหารและ
บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 



37 
 

 

 

รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 
 
ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก  น.ส.ชรินรัตน์  บุญมำก   
โทรศัพท์: 055-706-555 โทรสาร: 055-706-518. E-mail address: qakpru54@gmail.com  
 
1.ชื่อผลงาน กำรวิจัยและพัฒนำคู่มือปฏิบัติงำนเพ่ือรองรับกำรตรวจประเมินภำยใน ระดับหน่วยงำน              
  และมหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรเป็นสถำนศึกษำที่เน้นให้โอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำชนสร้ำง
ศักยภำพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญำพัฒนำท้องถิ่น ผลิตก ำลังคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีคุณธรรมโดยเน้นที่
จิตส ำนึกในกำรรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชำติ ด้วยประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ
เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน  ระดับอุดมศึกษำ พ .ศ. 2557 ณ วันที่ 9 เดือน 
ธันวำคม 2557  โดยมีแนวปฏิบัติกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำว่ำกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน แบ่งเป็น  3  ระดับ  คือ ระดับหลักสูตร คณะและระดับสถำบัน  (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ, 2558 : 4)  ทั้งนี้กำรด ำเนินงำนในแต่ละระดับยังไม่มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือรองรับกำรตรวจ
ประเมินภำยในที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  บุคลำกรที่เกี่ยวข้องยังไม่ทรำบและควำมเข้ำใจกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่
ครบถ้วน  ท ำให้กระบวนกำรรับกำรตรวจประเมินภำยในในแต่ละปีด ำเนินกำรไม่คล่องตัวเท่ำที่ควร  ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวให้กับบุคลำกรในทุกระดับให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  จึงได้พัฒนำ
คู่มือปฏิบัติงำนเพ่ือรองรับกำรตรวจประเมินภำยใน  ระดับหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ที่บุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถศึกษำด้วยตนเอง และสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสำรที่สำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวข้ำงต้นได้ 
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 3.1 เพ่ือศึกษำสภำพกำรปฏิบัติงำนเพ่ือรองรับกำรตรวจประเมินภำยใน ระดับหน่วยงำนและ
มหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร     
 3.2 เพ่ือจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนเพ่ือรองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน 
และระดับมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
 3.3 เพ่ือประเมินผลกำรใช้คู่มือปฏิบัติงำนเพ่ือรองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   
 

mailto:qakpru54@gmail.com
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4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
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   ภาพที่ 1  กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 ผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ผลของกำรศึกษำสภำพกำรปฏิบัติงำน เพ่ือรองรับกำรตรวจ
ประเมินภำยใน ระดับหน่วยงำน และมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พบว่ำ บุคลำกรยังไม่มี
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือรองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  2) คุณภำพคู่มือกำรปฏิบัติงำน  มีค่ำดัชนี
ควำมสอดคล้องเชิงเนื้อหำ ( Index of Item-Objective Congruence :IOC)  = .60-1.00  และควรทบทวน
สัญลักษณ์มำตรฐำนส ำหรับวิธีกำรปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE: SOP)  ให้ถูกต้องตำม
หลักกำรออกแบบ  3) ผลกำรประเมินควำมคิดเห็นต่อคู่มือปฏิบัติงำนไปใช้ประโยชน์ มีควำมเหมำะสมโดยภำพ

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.1  ได้ทรำบสภำพกำรปฏิบัติงำนเพ่ือรองรับกำรตรวจ
ประเมินภำยในระดับหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏก ำแพงเพชร 
 5.2  ได้ทรำบระดับคุณภำพคู่มือปฏิบัติงำนเพ่ือรองรับกำร
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน และระดับ
มหำวิทยำลัย   
 5.3  ได้ทรำบผลกำรประเมินกำรน ำคู่มือปฏิบัติงำนเพ่ือ
รองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน 
และระดับมหำวิทยำลัยไปใช้ประโยชน์   
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 รำยงำนวิจัยฉบับนี้ได้ด ำเนินกำรวิจัยที่ควบคู่วงจรคุณภำพ  
โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน (Plan) คือ กำรศึกษำสภำพและปัญหำกำร
ปฏิบัติงำน  กำรลงมือปฏิบัติ (Do)  คือกำรสร้ำงและพัฒนำคู่มือ
ปฏิบัติงำนที่ผ่ำนตรวจสอบคุณภำพโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ และด้ำนมำตรฐำนส ำหรับวิ ธีกำรปฏิบัติ  
(Standard Operating Procedure : SOP)  กำรตรวจสอบ (Check)  
กำรทดลองใช้ กำรประเมินคุณภำพของคู่มือปฏิบัติงำนกำรวัดควำมรู้
ควำมเข้ำใจของผู้ น ำคู่ มือปฏิบัติ งำนไปใช้  และ  (Act) กำรน ำ
ข้อเสนอแนะ ควำมคิดเห็นจำกผู้ใช้คู่มือปฏิบัติงำนมำปรับปรุงแก้ไข
คู่มือปฏิบัติงำนให้มีควำมสมบูรณ์ 
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รวมอยู่ในระดับมำก (x̅ = 3.99, S.D. = .19)  เมื่อพิจำรณำโดยจ ำแนกรำยด้ำน พบว่ำผู้ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรใน       
กำรตรวจประเมินภำยใน ระดับหน่วยงำน และมหำวิทยำลัย  มีควำมคิดเห็นต่อคู่มือกำรปฏิบัติงำนมีควำม
เหมำะสมสูงที่สุด  คือ  ด้ำนรูปเล่มภำพรวมอยู่ในระดับมำก (x̅ = 4.03, S.D. = .25) รองลงมำ คือ ด้ำนควำม
เหมำะสมของเนื้อหำคู่มือกำรปฏิบัติงำนภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( x̅ = 4.02, S.D. = .32)  ด้ำนกำรเรียบ
เรียงล ำดับขั้นตอนข้อมูลและเนื้อหำภำพรวมอยู่ในระดับมำก (x̅ = 4.02, S.D. = .26)  ด้ำนควำมเข้ำใจในเนื้อหำ
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก (x̅ = 3.98, S.D. = .33)  ด้ำนกำรใช้ส ำนวนและภำษำภำพรวมอยู่ในระดับมำก (x̅ = 
3.94, S.D. = .28)  และด้ำนผลจำกกำรใช้คู่มือปฏิบัติงำนภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( x̅= 3.93, S.D. = .30)  
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 งำนวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำสภำพกำรปฏิบัติงำน 2) จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน และ           3) 
ประเมินผลกำรใช้คู่มือปฏิบัติงำนเพ่ือรองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน และระดับ
มหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  กลุ่มตัวอย่ำงวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง คือ  ผู้ปฏิบัติ
หน้ำที่เลขำนุกำรในกำรตรวจประเมินภำยใน ระดับหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย จ ำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำร
วิจัยเป็นกำรสัมภำษณ์เชิงลึก และใช้แบบสอบถำม สถิติที่ใช้  ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน และรำยงำนผลกำรวิจัยเชิงพรรณนำ  ผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์พบว่ำ 1)  ผลของกำรศึกษำ
สภำพกำรปฏิบัติงำน คือ บุคลำกรยังไม่มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือรองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในที่
เป็นแนวทำงเดียวกัน (นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์, 2558, เมษำยน 1)  และเป็นไปตำมกระบวนกำรและวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของสกอ. คือกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนและเก็บข้อมูลกำรประเมินผล และกำรปรับปรุงแก้ไข 
(ส ำนักคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2557 : 16-17) 2) คุณภำพคู่มือปฏิบัติงำน  มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องเชิง
เนื้อหำ (IOC) = .60-1.00  และควรทบทวนสัญลักษณ์มำตรฐำนส ำหรับวิธีกำรปฏิบัติ ให้ถูกต้องตำมหลักกำร
ออกแบบ SOP ไปในทิศทำงเดียวกันกับงำนวิจัยของจิรชำติ แก้วประดิษฐ์.  (2549 : บทคัดย่อ)  เรื่องกำรพัฒนำ
คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนพิรำมอุทิศ  อ ำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก คือ คุณภำพของคู่มือ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีเนื้อหำทั้งหมด 8 ตอน  และมีควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำกับวัตถุประสงค์ (IOC) 
= .60-1.00  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป 3) ผลประเมินกำรใช้คู่มือปฏิบัติงำน  มีควำมเหมำะสม
โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก (x̅ = 3.99,S.D. =.19)  เมื่อพิจำรณำโดยจ ำแนกรำยด้ำน พบว่ำ มีควำมคิดเห็นต่อ
คู่มือปฏิบัติงำนมีควำมเหมำะสมสูงที่สุด คือ ด้ำนรูปเล่มภำพรวมอยู่ในระดับมำก (x̅ = 4.03,S.D. =.25) รองลงมำ 
คือ ด้ำนควำมเหมำะสมของเนื้อหำคู่มือปฏิบัติงำนภำพรวมอยู่ในระดับมำก (x̅ = 4.02,S.D. = 32)  ด้ำนกำรเรียบ
เรียงล ำดับขั้นตอนข้อมูลและเนื้อหำภำพรวมอยู่ในระดับมำก (x̅ = 4.02,S.D. =.26)  ด้ำนควำมเข้ำใจในเนื้อหำ
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก (x̅ = 3.98,S.D. =.33)  ด้ำนกำรใช้ส ำนวนและภำษำภำพรวมอยู่ในระดับมำก (x̅ = 
3.94,S.D. =.28)  และด้ำนผลจำกกำรใช้คู่มือปฏิบัติงำนภำพรวมอยู่ในระดับมำก (x̅ = 3.93,S.D. =.30) สอดคล้อง
กับผลกำรวิจัยของรัตนำ อัตภูมิสุวรรณ์ และบัณฑิต พลเพียร (2545 : บทคัดย่อ) เรื่องรำยงำนกำรวิจัยกำรพัฒนำ
คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม สถำบันเทคโนโลยีพระจอมกล้ำพระนครเหนือ  คือ
ผลของศึกษำและรวบรวมสภำพปัญหำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยกำรสัมภำษณ์พบว่ำบุคลำกรส่วน
ใหญ่มีส่วนช่วยในกำรประกันคุณภำพจะท ำงำนซ้ ำซ้อนกับงำนประจ ำและระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ในเรื่องควำมครอบคลุมของเนื้อหำ กำรล ำดับเนื้อหำแต่ละส่วน ควำมชัดเจนของเนื้อหำ  ควำมถูกต้อง
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ทำงวิชำกำร ควำมเหมำะสมของภำษำที่ใช้และควำมสำมำรถที่จะน ำมำใช้กับหน่วยงำน มีระดับควำมเหมำะสมมำก 
(x̅ = 3.50-4.49)  และบุคลำกรสำมำรถน ำไปใช้เป็นคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนได้  มีระดับควำม
เหมำะสมปำนมำก    
 ผู้วิจัยขอกล่ำวโดยสรุปว่ำ กำรวิจัยและพัฒนำคู่มือปฏิบัติงำนฉบับนี้ได้ท ำตำมกระบวนกำรวิจัยที่ควบคู่
วงจรคุณภำพ  โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน (Plan) คือกำรศึกษำสภำพและปัญหำกำรปฏิบัติงำน กำรลงมือปฏิบัติ 
(Do)  คือกำรสร้ำงและพัฒนำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนตรวจสอบคุณภำพโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และด้ำนมำตรฐำนส ำหรับวิธีกำรปฏิบัติ (SOP) กำรตรวจสอบ (Check) กำรทดลองใช้ กำรประเมิน
คุณภำพของนวัตกรรมร่วมถึงกำรวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้น ำคู่มือปฏิบัติงำนไปใช้ และ  (Act) กำรน ำ
ข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้มำปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเผยแพร่ใช้ประโยชน์  ซึ่งกระบวนดังกล่ำวท ำให้
ผู้วิจัยเองได้ทรำบถึงควำมส ำคัญของระบบกำรท ำวิจัยและพัฒนำที่ส ำคัญที่มีขั้นตอนวิธีกำรท ำที่ชัดเจน  ท ำให้
ผู้วิจัยได้ท ำกำรทบทวน และตรวจสอบ และพัฒนำงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557-2561      
     ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป พิจำรณำควำมคิดเห็นต่อคู่มือ
ปฏิบัติงำน ที่มีควำมเหมำะสมต่ ำที่สุด คือ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรท ำงำน กำรแก้ปัญหำร่วมกันและพัฒนำ
กระบวนกำรท ำงำน เพ่ือพัฒนำคู่มือปฏิบัติงำนที่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงต่อเนื่อง  และสำมำรถน ำควำมรู้
ทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำไปประยุกต์และต่อยอดโดยท ำวิจัยหำประสิทธิภำพของคู่มือปฏิบัติงำนในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  ในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิด
ควำมพึงพอใจ 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

9.1 คู่มือปฏิบัติงำน ได้ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้อย่ำงแท้จริง 
9.2 บุคลำกรระดับหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยใช้คู่มือปฏิบัติงำนเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือรองรับ

กำรรับตรวจประเมินภำยในและสำมำรถช่วยลดรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนได้ 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 พิจำรณำควำมคิดเห็นต่อคู่มือปฏิบัติงำนที่มีควำมเหมำะสมต่ ำที่สุด คือ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน      
กำรท ำงำน กำรแก้ปัญหำร่วมกันและพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน เพ่ือพัฒนำคู่มือปฏิบัติงำนที่สำมำรถใช้ประโยชน์
ได้อย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถน ำควำมรู้ทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำไปประยุกต์และต่อยอดโดยท ำวิจัยหำ
ประสิทธิภำพของคู่มือปฏิบัติงำนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  ในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
น ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดควำมพึงพอใจ 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

เอกสำรดำวน์โหลดที่ใช้ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เช่น หนังสือขออนุญำตจัดกิจกรรม รำยละเอียด 
ค่ำใช่จ่ำย ใบส ำคัญรับเงินส ำหรับวิทยำกร  ค่ำอำหำร  และเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของกรรมกำรตรวจประเมิน  ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถน ำไปใช้และปรับ
รำยละเอียดให้สมบูรณ์ เพ่ือเป็นกำรลดรอบระยะเวลำของผู้ใช้งำนได้จริง   
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12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 12.1 ปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนส ำหรับวิธีกำรปฏิบัติ (SOP)  ตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้คู่มือ 
 12.2  ปรับปรุงรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนในคู่มือปฏิบัติตำมควำมคิดเห็นผู้บริหำรหน่วยงำน 

12.3  ตรวจสอบควำมเหมำะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบด้ำนต่ำง ๆ ของคู่มือ ฯ  โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและด้ำนมำตรฐำนส ำหรับวิธีกำรปฏิบัติ (SOP) จ ำนวน  5 ท่ำน ให้ระดับควำม
คิดเห็นต่อเนื้อหำในส่วนต่ำง ๆ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 12.4  ปรับปรุง แก้ไขเนื้อหำในคู่มือปฏิบัติงำนตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ 
 12.5  ปรับรำยละเอียดรำยงำนผลกำรวิจัย Full paper ตำมข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 

13.1 ได้มอบคู่มือปฏิบัติงำน ให้กับผู้ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรในกำรตรวจประเมินภำยในระดับหลักสูตร  
45 หลักสูตร  และระดับคณะ  จ ำนวน  6 หน่วยงำน 

13.2 รำยงำนวิจัยและพัฒนำคู่มือปฏิบัติงำนเพื่อรองรับกำรตรวจประเมินภำยใน ระดับหน่วยงำน และ
มหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ท ำกำรเผยแพร่ไปยังหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์
หลังจำกท่ีผ่ำนระบวนกำรตรวจสอบรูปเล่มงำนวิจัยจำกผู้เชี่ยวชำญตรวจ  
          13.3  เผยแพร่ตีพิพม์ผลงำนวิจัยในทีป่ระชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 11 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  ในวันที่  11 – 12 กรกฎำคม 2562  สำขำที่น ำเสนอด้ำนวิจัย
ทำงกำรศึกษำ และงำนประจ ำสู่งำนวิจัย (R 2 R) 
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15.  กิตติกรรมประกาศ 

รำยงำนวิจัยฉบับนี้ส ำเร็จได้ด้วยดี เนื่องจำกได้รับค ำปรึกษำ และค ำแนะน ำแก้ไขข้อบกพร่องต่ำง ๆ  อย่ำง
ดียิ่งจำก ผศ.อรอนงค์  แจ่มผล และ ผศ.ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง โดยเป็นหัวหน้ำงำนในสำยงำนในอดีตและปัจจุบัน  
ซึ่งท ำให้ผลงำนฉบับนี้ได้รับแนวทำงในกำรศึกษำค้นคว้ำ และประสบกำรณ์จำกผู้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน      
จึงขอกรำบขอบพระคุณท่ำนอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้  ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมอนุเครำะห์
ตรวจสอบควำมเหมำะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบด้ำนต่ำง ๆ ของคู่มือ ฯ ควำมครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  รวมถึงบุคลำกรสำยวิชำกำร และ สำยสนับสนุนที่ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรในตรวจ
ประเมินภำยในระดับหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีในกำรตอบแบบสอบถำมควำม
คิดเห็นกำรน ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนทุก ๆ ท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรท ำวิจัยฉบับนี้ให้
ส ำเร็จลุล่วงด้วยดีซึ่งผู้วิจัยไม่สำมำรถกล่ำวนำมได้ทั้งหมด ณ ที่นี้ 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562  

  
ชื่อหน่วยงาน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  
 โทรศัพท์ 082-404-0095  
 E-Mail: spetchthai@hotmail.com 
 
1. ชื่อผลงาน/โครงการ  
 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน “ส่งต่อความรู้ Micro: bit เพ่ือครู                 
 เพ่ือน้อง” 
 
2. ที่มาและความส าคัญของการบริการวิชาการ  

โครงการส่งต่อความรู้ “Micro: bit เพ่ือครู เพ่ือน้อง” เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถให้กับครูในจังหวัดก าแพงเพชรและพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่สามารถ
น าไปบูรณาการการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) 
ส าหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  

 

3. วัตถุประสงค์ของการบริการวิชาการ 

 3.1 เพ่ือบริการวิชาการความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่สถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

 3.2 เพ่ือพัฒนาทักษะนักศึกษาให้สามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านการเป็นผู้ช่วยวิทยากร และสามารถน า
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ด้านการเรียน การวิจัย 

 3.3 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 3.4 เพ่ือบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

 

4. กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีให้บริการและเครือข่ายความร่วมมือ (ให้ระบุชื่อกลุ่ม หรือหน่วยงาน เช่น 
โรงเรียน  อบต. หรือกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ที่อยู่ ให้ชัดเจน) 

 บุคลากรด้านการศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว และโรงเรียน
ในเครือข่ายความความร่วมมือทั้ง 15 โรงเรียน 

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

mailto:spetchthai@hotmail.com
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5.1 ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้และมีความเข้าใจด้านวิทยาการนคอมพิวเตอร์ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

5.2 นักศึกษาได้ประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ผ่านการเป็นวิทยากร และสามารถน าความรู้ที่ได้มาปรับ
ด้านการเรียน การวิจัย 

5.3 มีผู้ที่สนใจในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มากกว่าปีที่ผ่านมา 

5.4 สามารถบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 รายวิชา 

 
6. การด าการให้บริการวิชาการมีกระบวนการอย่างไร (อธิบายให้เห็นภาพชัดเจน ของกระบวนการท างาน
ที่ท าให้ชุมชนดีขึ้น พร้อมมีรูปภาพประกอบด้วย 
 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการท างานโครงการส่งต่อความรู้ “Micro: bit เพ่ือครู เพ่ือน้อง” 

 จากภาพที่ 1 แสดงกระบวนการท างานโครงการส่งต่อความรู้ “Micro: bit เพ่ือครู เพ่ือน้อง” โดยเริ่ม
จากหลักสูตรจัดอบรมบริการวิชาการให้กับบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระแก้ว จากนั้นผู้ผ่านการอบรมได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังนักเรียนในโรงเรียนสังกัดของตนเอง 
และมีการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนอ่ืน จึงท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์กับโรงเรียน และมีโรงเรียนที่ให้ความสนใจเพ่ิมเติมอีก จ านวน 15 โรงเรียน ดังนั้นหลักสูตรจึงท า
ให้นักเรียนเกิดความสนใจหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ิมมากข้ึน  
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ภาพที่ 2 บรรยากาศโครงการส่งต่อความรู้ “Micro: bit เพื่อครู เพื่อน้อง” 

 จากภาพที่ 2 เป็นภาพบรรยากาศโครงการส่งต่อความรู้ “Micro: bit เพ่ือครู เพ่ือน้อง” โดยมี
นักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกันจัดโครงการให้กับบุคลากรและนักเรียนใน
เขตพ้ืนที่และโรงเรียนที่สนใจทั้ง 15 โรงเรียน และจากการยจัดโครงการในครั้งนี้หลักสูตรได้บูรณาการการ
เรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรกับโครงการบริการวิชาการ เพ่ือให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงนอก
ห้องเรียน 
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7. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการที่ปรากฎอย่างชัดเจนกับชุมชน เช่นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม รวมทั้งผลที่เกิดกับนักศึกษา (ถ้ามีนักศึกษาร่วมโครงการด้วย) 

 จากการประเมินทักษะความรู้ผู้เข้าร่วมอบรมและนักศึกษาที่เข้าร่วมจัดอบรม                                          
ได้ผลการด าเนินการดังตาราง 
ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

รายการ แผน/เป้าหมาย ผล การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. ความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  ร้อยละ 89.40 (  ) บรรลุ 

(    ) ไม่บรรลุ 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะในการ
ถ่ายทอดที่ดีจากการเป็นวิทยากรและ
ผู้ช่วยวิทยากร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ร้อยละ 96.43 (  ) บรรลุ 

(      ) ไม่บรรลุ 

3. ความพึงพอใจในการอบรม ระดับ 4 ร้อยละ 88.80 (  ) บรรลุ 

(      ) ไม่บรรลุ 

4. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 82.0 (  ) บรรลุ 

(      ) ไม่บรรลุ 

5. จ านวนโรงเรียนที่ได้ออกแนะแนว ไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียน 15 โรงเรียน (  ) บรรลุ 

(      ) ไม่บรรลุ 

6. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการ อย่างน้อย 1 รายวิชา 3 รายวิชา (  ) บรรลุ 

(      ) ไม่บรรลุ 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการได้ด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดย ได้ผล
ด าเนินการร้อยละ 89.40 นักศึกษามีความรู้และทักษะในการถ่ายทอดที่ดีจากการเป็นวิทยากรผู้ช่วย วิทยากร
ได้ด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยได้ผลด าเนินการร้อยละ  96.43 ความพึงพอใจในการอบรมได้ 
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยได้ผลด าเนินการอยู่ในระดับ 4 และผู้รับบริการน าความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
ได้ด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยได้ผลด าเนินการร้อยละ 82.0 และส่งผลให้จ านวนนักศึกษาสมัครเข้า
เรียนในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่ดีข้ึน แสดงดังภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 แนวโน้มจ านวนนักศึกษาที่สมัครเรียนในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

9. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดประสบความส าเร็จ หรือเกิดนวัตกรรม 

 9.1 ความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว และโรงเรียนเครือข่ายจ านวน 15 โรงเรียน 

 9.2 การสนับสนุนด้านสถานที่การจัดอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

 9.3 การส่งเสริมจากนโยบายภาครัฐด้านวิทยาการค านวณ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 9.4 ผู้สอนและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนนอกห้องเรียนร่วมกัน 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ชื่อหน่วยงาน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก 
 1. ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา  
 2. นางสาว คัทลียา ปัญญาอูด 
 3. นางสาว ยุวธิดา พรมสายใจ 
 4. นางสาว สุติมา นครเขต 
 5. นางสาว สุพิชา จันทร์ละมูล 
 6. นางสาว เมศิยาห์ อ่อนตา 
 โทรศัพท์ภายใน: 055-706-555 ต่อ 2650  E-mail address: we_are_lp@hotmail.com 
 
1.ชื่อผลงาน 
สามล้อพลังงานไฟฟ้าส าหรับรับส่งเอกสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  
 เนื่องมาจากการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จากงานธุรการ งานประชาสัมพันธ์และฝ่ายงานอ่ืน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มี
การใช้เชื้อเพลิงจ านวนมาก ประกอบกับในเหตุการณ์ปัจจุบันประเทศประสบปัญหามลพิษทางอากาศหรือฝุ่น
พิษ (PM 2.5) เกิดขึ้นปริมาณมากส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ คณะผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะลด
ค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงจากการรับส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และลดการปล่อย
มลพิษทางอากาศ ดังนั้นพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นตัวเลือกที่คณะผู้วิจัยเลือกใช้เป็นตัวขับเคลื่อนสามล้อไฟฟ้า
ส าหรับรับส่งเอกสาร เพราะไม่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ไม่ปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศและเงียบเหมาะสมกับการใช้
งานรับส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 3.1 เพ่ือศึกษาและสร้างรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ไร้แปลงถ่าน 
 3.2 เพ่ือให้รถสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็ว 20 กม./ชม. และรับน้ าหนักโดยรวมได้ไม่เกิน 120 กิโลกรัม 
 3.3 ลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติที่มีราคาสูง 
 3.4 ไม่มีมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 3.5 ลดค่าใช้จ่ายในการเดินเอกสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 4.1 กระบวนการในการสร้างสามล้อไฟฟ้าส าหรับรับส่งเอกสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีข้ันตอน(Flow Chart) ดังนี้ 

mailto:we_are_lp@hotmail.com
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ภาพที่ 4-1 แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

สร้างชุดควบคุมความเร็ว 

สร้างโครงรถสามลอ้ 

ทดสอบการท างาน แกไ้ข 

ส้ินสุด 
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 4.2 บล็อกไดอะแกรมแสดงการท างานของรถสามล้อไฟฟ้า 
 

ภาพที่ 4-2 บล็อกไดอะแกรมแสดงการท างานของรถสามล้อไฟฟ้า 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ได้รถสามล้อพลังงานไฟฟ้าส าหรับรับส่งเอกสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 2. ไดแ้นวปฏิบัติในการสร้างรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าด้วยตนเองแบบง่าย 
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 6.1 ลักษณะโครงสร้างเป็นรถสามล้อ เพื่อง่ายต่อการขับข่ีไม่ต้องฝึกทรงตัว และมีฐานสองล้อประกอบ
ตะกร้าขนาดกว้าง 51 เซนติเมตร ยาว 43 เซนติเมตร สูง 26 เซนติเมตร ใช้ส าหรับน้ าหนักบรรทุกเอกสาร 

 
ภาพที่ 6-1 สามล้อพลังงานไฟฟ้าพร้อมตะกร้าใส่เอกสาร 

 6.2 ขับเคลี่อนโดยใช้ก าลังมอเตอร์ไฟฟ้าไร้แปลงถ่านขนาด 24 โวลต์ 350 วัตต์ ขับเคลื่อนด้วยวิธีการ
ส่งผ่านก าลังโดยใช้โซ่ขับเคลื่อนไปยังล้อรถ สามารถท าความเร็วจาก 0-20 กม./ชม. ภายใน 3-4 วินาที  

คนัเร่งไฟฟ้า 

แบตเตอร่ี 
24 โวลต ์

วงจรควบคุม มอเตอร์ 

แสดงผลแบตเตอร่ี 

เกจวดัความเร็วรอบ 

วงจรชาร์จ 
แบตเตอร่ี 
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ภาพที่ 6-2 มอเตอร์ไฟฟ้าไร้แปลงถ่านและระบบส่งก าลัง 

 
 6.3 ระบบเบรคหน้าแบบก้ามปู และระบบเบรคหลังแบบดรัม เพ่ือหยุดรถสามล้อให้หยุดตามความ
ต้องการของผู้ขับข่ี ดังแสดงในภาพที่ 6-3 

  
ภาพที่ 6-3 แสดงระบบเบรคสามล้อไฟฟ้า หน้าและหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 6.4 ลักษณะเกจวัดความเร็ว (กม./ชม.) แบบอนาลอกและหน้าจอแสดงผลค่าแรงดันแบตเตอรี่(โวลต์) 
แบบดิจิตอล 

 
ภาพที่ 6-4 แสดงเกจวัดความเร็วและหน้าจอแสดงผลค่าแรงดันแบตเตอรี่ 

 
 6.5 ชุดประจุพลังงานแบตเตอรี่ประกอบในตัวรถสามล้อไฟฟ้า ท าให้สามารถประจุพลังงานได้ทุกท่ีๆมี
เต้ารับไฟฟ้าแรงดัน 220 โวลต์  

 
ภาพที่ 6-5 ชุดประจุพลังงานแบตเตอรี่รถสามล้อไฟฟ้า 
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 6.6 มอเตอร์ไฟฟ้าใส่เฟืองเกียร์อัตราทดรอบ 56:11 (จึงให้แรงบิด 1.19 นิวตันเมตร) ท างานความเร็ว
รอบสูงสุดที ่500 รอบต่อนาที (ไม่มีโหลด) จึงท าให้รถสามล้อไฟฟ้ามีแรงขับเคลื่อนขึ้นทางชันได้ 65-70 องศา
ไดทุ้กสภาพถนน 

 
ภาพที่ 6-6 ทดสอบขับสามล้อไฟฟ้าขึ้นเนินชันประมาณ 65-70 องศา 

 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 7.1 กราฟแสดงผลการทดสอบชุดคันเร่งไฟฟ้า 

 
ภาพที่ 7-1 กราฟแสดงผลการทดสอบชุดคันเร่งไฟฟ้า 

 7.2 ตารางผลการทดสอบการขับข่ี (ใช้งานจริงบนเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) 
ครั้งที ่ ระยะเวลาใช้งานของ

แบตเตอรี่(ชม.) 
ความเร็วสูงสุด 

(กม./ชม.) 
ระยะทางท่ีว่ิงได้ 

(กม.) 
1 4.14 21 93 
2 4.18 22 94 
3 4.13 21 93 
4 4.50 21 96 
5 4.40 21 95 

เฉลี่ย 4.27 21.20 94.20 
ตารางที่ 7-1 ผลการทดสอบการขับข่ี (ใช้งานจริงบนเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) 
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 7.3 แผนภูมิแสดงผลการทดลองประจุแบตเตอรี่ 

 
ภาพที่ 7-2 แผนภูมิแสดงผลการทดลองประจุแบตเตอรี่ 

8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 ระบบขับเคลื่อนของรถสามล้อใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่าน ขนาด 24 V 350 W 
มอเตอร์จะส่งก าลังผ่านโซ่ไปยังล้อรถทางด้านซ้ายเพ่ือขับเคลื่อน จากผลการทดสอบรถสามล้อไฟฟ้าสามารถใช้
งานได้ 4.27 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน หรือคิดเป็นระยะทางประมาณ 94.20 กิโลเมตร ที่ความเร็วเฉลี่ย 21.20 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีระยะเวลาในการประจุแบตเตอรี่ประมาณ 4.30 ชั่วโมง 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 9.1 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 
 9.2 งบประมาณสนับสนุนจาก อาจารย์นิวดี คลังสีดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 9.3 เพ่ือนร่วมทีมที่ดี คอยให้ก าลังใจ ค าแนะน าและค าปรึกษา 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 10.1 รถสามล้อมีน้ าหนักจากมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่เพ่ิมขึ้น จึงท าให้ระยะเบรคต้องเผื่อระยะ
มากตามไปด้วยดังนั้นในการพัฒนาต่อไปจึงควรใช้เบรคแบบจานแทนก้ามปู เพ่ือประสิทธิภาพการเบรคท่ีดีขึ้น 
 10.2 สภาพอากาศประเทศไทยร้อนและฝน ดังนั้นในการพัฒนาต่อไปจึงควรติดหลังคาให้ด้วยเพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน 
 10.3 ขนาดแบตเตอรี่ที่ใช้งาน จ านวน 2 ลูก มีขนาดใหญ่ ในการพัฒนาต่อไปหากสามารถลดขนาด
แบตเตอรี่ลงจะช่วยลดน้ าหนักมวลรวมตัวรถได้ 
  
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 11.1 เนื่องด้วยโครงรถสามล้อเป็นโครงแบบจักรยาน ล้อจักรยานจึงรับน้ าหนักได้แค่ 120 กิโลกรัม 
 11.2 ด้วยการที่ออกแบบเป็นรถสามล้อ จึงท าให้การบังคับเลี้ยวรถสามล้อต้องอาศัยการฝึกฝน
เล็กน้อย 
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12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 - 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปีงบประมาณ 2562 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก :  
 อ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ หัวหน้าโครงการ 
 โทรศัพท ์085-934-7292  E-mail address : gapomdesign@gmail.com 
 ผศ.ณัฐธิกานต ์ปิ่นจุไร 
 อาจารย์อ าไพ แสงจันทร์ไทย 
 อาจารย์ธนกิจ โคกทอง 
 อาจารย์พบพร เอ่ียมใส 
 ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี 
 
1. ช่ือผลงาน : แนวทางในการท าวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม กรณี
ตัวอย่าง : การวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม ประเภทพระดิน 
จังหวัดก าแพงเพชร ภายในแหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม 
 
2. ท่ีมาและความสําคัญของผลงาน  
 
 โครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน เป็นโครงการที่ริเริ่มภายใต้การพัฒนาโปรแกรมวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้  สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตจิต
อาสาสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่พ่ึงทางวิชาการของท้องถิ่น และมี
คุณภาพสู่อาเซียน โดยพัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประชาคมอาเซียน(+3) ซึ่ง
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็มีการจัดโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการถ่ายทอดการวิจัยสู่ชุมชน สร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน และเป็นการบูรณาการการวิจัย
และการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงด้านการวิจัย และมีส่วนร่วมในการออกแบบและ
ถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์วิชาของตนเองสู่ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการเป็นการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่ชุมชน  แหล่ง
เรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม  066 หมู่ 3 ซอยชากังราว ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
เป็นโครงการที่จัดขึ้นมาเพ่ือพัฒนาให้เป็นจุดเด่น  เชี่ยวชาญ  และสู่ความเป็นเลิศ  เป็นนโยบายที่ใช้ในการปรับ
ทิศทางและเป้าหมาย  ผลผลิตและดัชนีชี้วัด/KPI  ที่ก าหนดเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  สาขาวิชา  การ
จัดการเรียนการสอน  การวิจัย  และการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน  ท้ องถิ่น  และพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2561  ณ แหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม  
 ส าหรับนักศึกษา เป็นการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน รายวิชา 5742102 คอมพิวเตอร์
เพ่ืองานออกแบบ 5741103 หลักการออกแบบ 5743104 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 5741105 การเขียนแบบ
พ้ืนฐาน และ 5742101 การถ่ายภาพและตกแต่งภาพ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัยสู่ชุมชน และกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยเป็นผู้ช่วยในการถ่ายทอด
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องค์ความรู้สู่ชุมชน แล้วน ามาเชื่อมโยงกับการบูรณาการกับรายวิชา  เพ่ือเป็นเวทีให้ นักศึกษามีความกล้า
คิด  กล้าท า  กล้าแสดงออก  และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม  ให้มีหัวใจอาสา เสียสละ  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม   
โดยการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (TQF)     5 ด้าน  ได้แก่  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การกระตุ้นให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขบน
ฐานคุณธรรม 
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน  
 3.1 วัตถุประสงค์ด้านโครงการ (กลุ่มชุมชน) 
  3.1.1 เพื่อถ่ายทอดการวิจัยและกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมแก่ชุมชน 
  3.1.2 เพ่ือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน  
  3.1.3 เพื่อประเมินความรู้ที่ได้รับของกลุ่มชุมชน เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  3.1.4 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มชุมชนและนักศึกษาที่มีต่อโครงการการวิจัยและ
การเรียนการสอนสู่ชุมชน 
 3.2 วัตถุประสงค์ด้านการบูรณาการกับการเรียนการสอน (นักศึกษา) 
  3.2.1  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพโดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม พื้นฐานและความรู้สึก จรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น การมีวินัย 
ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา และจรรยาบรรณของการออกแบบ  
  3.2.2  เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขว้างเป็นระบบ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความก้าวหน้าความรู้และวิจัยเกี่ยวกับสาขาออกแบบฯในปัจจุบัน การแก้ไขปัญหาแลต่อยอดองค์
ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้  
  3.2.3  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและสามารถใช้ทักษะใน
เนื้อหาทางวิชาการและประสบการณ์การปฎิบัติทางวิชาชีพ และหาแนวทางแก้ไข  
  3.2.4  เพ่ือให้นักศึกษามีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม
ได้และสามารถน าไปพัฒนาต่อตนเองได้  
  3.2.5  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจประเด็นปัญหา และสามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติคณิตศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหรือรวบรวมข้อมูลและสามารถสื่อสารทั้งในการพูด 
การเขียนและการน าเสนอที่แตกต่างกันไปของสาขาออกแบบฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 เป้าหมายของการผลิตผลงาน 
  3.3.1  จ านวนผลงานวิจัยเพื่อการบูรณาการและถ่ายทอดสู่ชุมชนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
  3.3.2  รายวิชาที่บูรณาการกับการวิจัยสู่ชุมชน ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา 
  3.3.3  ผลส าเร็จของงานวิจัยน าไปพัฒนาชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการทํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถทําซ้ําแล้วเกิด  
ผลลัพธ์ที่ดี  
 โครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ แหล่งเรียนรู้
การท าพระเครื่องนครชุม  066 หมู่ 3 ซอยชากังราว ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  โดย
อาจารย์โปรแกรมวิชาออกแบบแลพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการ
สอน  โดยมีแนวคิดในการด าเนินโครงการขั้นตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) หรือ Deming Cycle 
ดังนี้ 
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เหมาะสม 

ภาพที่ 1 แผนผังการด าเนินการโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งหัวหน้าโครงการฯ 

ประชุมทบทวนและวางแผนโครงการฯ และการวิจัยของอาจารย์ 
ของปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา 

ร่วมกันก าหนดงานวิจัยที่เหมาะสมต่อโครงการฯ 
และผู้เชี่ยวชาญ 

ระบุกิจกรรมลงใน มคอ.3 

ประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดกับนักศึกษา 

ประสานชุมชนที่เก่ียวข้องในการวิจัย และท าหนังสือขออนุเคราะห์ลงพ้ืนที่ 

น านักศึกษาลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกับชุมชน ภายใต้โจทย์วิจัยที่ก าหนด 

นักศึกษาท าแบบทดสอบความรู้ 
ก่อนการบูรณาการ (Pre test) 

ชุมชนแบบทดสอบความรู้ 
ก่อนปฏิบัติงาน (Pre test) 

วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขหรือนวัตกรรมร่วมกับชุมชน 

นักศึกษาด าเนินการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้โจทย์วิจัย 
และข้อมูลที่ได้รับอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน 

น าเสนอนวัตกรรมต่อชุมชน และรับข้อเสนอแนะ
ในการวิจัย 

 
(มีต่อ) 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่เหมาะสม 

นักศึกษาท าแบบทดสอบความรู้ 
หลังการบูรณาการ (Post test) 

ชุมชนแบบทดสอบความรู้ 
หลังปฏิบัติงาน (Post test) 

นักศึกษาท าแบบประเมิน 
ความพึงพอใจต่อการบูรณาการ 

ชุมชนท าแบบประเมิน 
ความพึงพอใจต่อการวิจัย 

(ต่อ) 
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 4.1 หลักสูตรมีระบบกลไกและวางแผนโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน (P : Plan) 
  4.1.1 หลักสูตรด าเนินการประชุมอาจารย์ภายในหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบ เพ่ือ
ทบทวนผลการด าเนินการการวิจัยและการเรียนการสอนของปีที่แล้ว ก าหนดประเด็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงในการจัดโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 นี้  
  4.1.2 หลักสูตรร่วมกันก าหนดงานวิจัย ที่มีความเหมาะสมต่อโครงการการวิจัยและการเรียน
การสอนสู่ชุมชน โดยการน าเสนอของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
  4.1.3 หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับเลือกจากการประชุม
คณาจารย์ เป็นหัวหน้าโครงการในการด าเนินโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน โดยก าหนด
โครงการวิจัยและการเรียนการสอนสอดแทรกลงในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เหมาะสมต่อการบูรณาการ 
โดยต้องมีการระบุใน มคอ.3 
   4.1.4 หัวหน้าโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน และอาจารย์ประจ ารายวิชาที่มี
การบูรณาการ ท าการประชุมร่วมกับนักศึกษาในรายวิชา เพ่ือเตรียมการลงพ้ืนที่ เพ่ือบูรณาการการวิจัยและ
การเรียนการสอนสู่ชุมชน 
  4.1.5 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์การลงพ้ืนที่ และการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ชุมชน เพื่อการด าเนินโครงการ 
  4.1.6 หัวหน้าโครงการ คณาจารย์และนักศึกษาร่วมลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลงานวิจัยในกลุ่ม
ชุมชน และวิเคราะห์เป็นโจทย์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน และมอบหมายให้กลุ่มชุมชน
ท าแบบทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (แบบทดสอบก่อนปฏิบัติงาน) และร่วมกัน
เรียนรู้ “การออกแบบเชิงวัฒนธรรม” เพ่ือถอดแนวคิดการออกแบบเชิงวัฒนธรรม 
  4.1.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา มอบหมายโจทย์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ที่เกิดขึ้น หรือมอบหมายโจทย์การท างานตามแนวคิดการออกแบบเชิงวัฒนธรรม ตามความต้องการของชุมชน  
  4.1.8 หัวหน้าโครงการ คณาจารย์และนักศึกษาน าเสนอแบบร่าง ( Idea Sketch) จากการ
วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน เสนอต่อกลุ่มชุมชนเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน รับฟังเหตุผล 
และข้อเสนอแนะในการออกแบบและการวิจัย โดยการมีส่วนร่วมร่วมกันระหว่างหัวหน้าโครงการการวิจัยสู่
ชุมชน หัวหน้าโครงการวิจัย คณาจารย์โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกลุ่มชุมชน เพ่ือหาข้อสรุปของรูปแบบที่มีความเหมาะสม 
  4.1.9 มอบหมายให้กลุ่มชุมชนท าแบบทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
(แบบทดสอบหลังปฏิบัติงาน) และน าข้อสรุปของการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน พัฒนาเป็นรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพชุมชน  
  4.1.10 ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มชุมชนที่มีต่อโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู่
ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการในปีถัดไป 
  4.1.11 ประเมินนักศึกษาต่อการบูรณาการการวิจัยในรายวิชา 
  4.1.12 ท าเล่มสรุปโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน 

สรุปเล่มโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน 

ประชุมน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง/ข้อเสนอแนะภายในหลักสูตร 

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย / จัดท า มคอ.5 
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  4.1.13 น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง และข้ันตอนในการด าเนินโครงการต่อคณะ 
  4.1.14 ด าเนินการโครงการวิจัยต่อเนื่อง (กรณียังไม่ปิดเล่มโครงการวิจัย) รวมถึงการตีพิมพ์
เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสูสาธารณชน 
 
 4.2 หลักสูตรได้นําระบบและกลไกดังกล่าวนําไปสู่การปฏิบัติ/การดําเนินการโครงการวิจัยและการ
เรียนการสอนสู่ชุมชน (D : Do) 
  4.2.1 หลักสูตรด าเนินการประชุมอาจารย์ภายในหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบ เพ่ือ
ทบทวนผลการด าเนินการการวิจัยและการเรียนการสอนของปีที่แล้ว ก าหนดประเด็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงในการจัดโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 นี้ พบว่า จากโครงการวิจัยและ
การเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2560 เป็นกระบวนการออกแบบและถ่ายทอดผลการวิจัยให้กับกลุ่มชุมชน 
แต่นักศึกษายังไม่ได้มีส่วนร่วมในการสังเคราะห์แนวคิดทางการออกแบบ เพ่ือเป็นรากฐานทางความคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ในแง่มุมต่างๆ เช่น การออกแบบเชิงวัฒนธรรม ที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในการ
พัฒนา ในปีนี้จึงเพ่ิมเติมกระบวนการสังเคราะห์และสรุปผลแนวคิดให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนักศึกษา และ
นักศึกษาสามารถน าแนวคิดท่ีได้ไปปรับใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
  4.2.2 หลักสูตรร่วมกันก าหนดงานวิจัย ที่มีความเหมาะสมต่อโครงการการวิจัยและการเรียน
การสอนสู่ชุมชน โดยการน าเสนอของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน พบว่า อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความเห็นร่วมกันว่า ควรใช้งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิง
วัฒนธรรม ประเภทพระดิน จังหวัดก าแพงเพชร ภายในแหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม” ของ อ.พจน์
ธรรม ณรงค์วิทย์ และ อ.อ าไพ แสงจันทร์ไทย ซึ่งเป็นงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2560 ที่ก าลังอยู่ในช่วง
ของกระบวนการวิจัยในขั้นตอนการพัฒนาแนวคิดและออกแบบเพ่ือชุมชน 
  4.2.3 หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับเลือกจากการประชุม
คณาจารย์ เป็นหัวหน้าโครงการในการด าเนินโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน โดยก าหนด
โครงการวิจัยและการเรียนการสอนสอดแทรกลงในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เหมาะสมต่อการบูรณาการ 
โดยต้องมีการระบุใน มคอ.3 ในรายวิชา 5742102 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานออกแบบ 5741103 หลักการ
ออกแบบ 5743104 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 5741105 การเขียนแบบพ้ืนฐาน และ 5742101 การถ่ายภาพ
และตกแต่งภาพ 
   4.2.4 หัวหน้าโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน และอาจารย์ประจ ารายวิชาที่มี
การบูรณาการ ท าการประชุมร่วมกับนักศึกษาในรายวิชา เพ่ือเตรียมการลงพ้ืนที่ เพ่ือบูรณาการการวิจัยและ
การเรียนการสอนสู่ชุมชน โดย อ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ ได้ด าเนินการประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน รวมถึงขั้นตอนการเก็บข้อมูลและ
การสังเคราะห์แนวคิด เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม เป็นการวางรากฐานด้านการด าเนินการวิจัย
ให้กับนักศึกษา 
  4.2.5 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์การลงพ้ืนที่ และการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ชุมชน เพ่ือการด าเนินโครงการ โดยการประสานงานระหว่างหัวหน้าโครงงานวิจัยในหัวข้อที่ก าหนด และ
หัวหน้าโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน กับแหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม ได้มีการ
ก าหนดวันจัดกิจกรรมการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน เป็นวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยก่อนหน้า
ก าหนดวัน จะต้องมีการลงพ้ืนที่ขอนักศึกษาสู่กลุ่มชุมชนอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือการเก็บข้อมูลเบื้องต้นน ามาใช้ใน
การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน 
  4.2.6 หัวหน้าโครงการ คณาจารย์และนักศึกษาร่วมลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลงานวิจัยในกลุ่ม
ชุมชน และวิเคราะห์เป็นโจทย์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน พบว่า ปัจจุบันแหล่งเรียนรู้
การท าพระเครื่องนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร มีการด าเนินการผลิตของที่ระลึกจากพระดินจังหวัดก าแพงเพชร
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ที่หลากหลาย และจัดจ าหน่ายภายในแหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร เป็นสถานที่
เดียวเท่านั้น ซึ่งของที่ระลึกที่จัดจ าหน่ายภายนอกแหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร 
เช่น ตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึกที่สร้างสรรค์โดยกลุ่มท าพระเครื่องเจ้าอ่ืนๆ ซึ่งมี
การด าเนินการผลิตในเชิงหัตถอุตสาหกรรมจ านวนมาก แต่จะมีความแตกต่างจากพระเครื่องที่เป็นของที่ระลึก
ของแหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร ตรงที่พระเครื่องจากแหล่งเรียนรู้การท าพระ
เครื่องนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร จะมีรูปแบบงานที่ละเอียดกว่าในด้านของความสมจริง และรายละเอียดของ
องค์พระ และความเก่า ดูเป็นของโบราณ เพราะมีการจ าลองและตกแต่งพระเครื่องให้ดู เก่าเสมือนจริง เช่น 
การท า “รา” บริเวณองค์พระเพ่ือให้ดูเก่าเสมือนจริง ท าให้ของที่ระลึกพระเครื่องของแหล่งเรียนรู้การท าพระ
เครื่องนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร เป็นที่รู้จักกันในจังหวัดก าแพงเพชร ว่าเป็นแหล่งเดียวที่เปิดเป็นศูนย์การ
เรียนรู้การท าพระเครื่องอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นหลัง และมีการท าพระเครื่องที่มี
รายละเอียดสวยงาม ทั้งในด้านของสรีระ และความเก่าแก่ที่เสมือนจริงขององค์พระแต่ละองค์ ซึ่งได้พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมโดยรวมทั้งหมด 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ แบบพระเครื่องในกล่องจ าหน่าย 
แบบบรรจุกรอบแขวนผนัง และ แบบตั้งโต๊ะ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมประเภทพระดิน จังหวัดก าแพงเพชร 
 
ล า
ดับ 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ จุดเด่น/จุดด้อย 

1. แบบพระเครื่องทั่วไป 

 

     เป็นการพิมพ์พระดินขนาด
เท่าจริง โดยใช้กระบวนการพิมพ์
พระแบบดั้งเดิม ท าให้ได้พระดิน
ขนาดส าหรับการท าเป็นพระ
เครื่อง นิยมน าใส่กล่องพลาสติก
เพ่ือใช้ในการแจกจ่าย หรือน ามา
เลี่ ย ม ก ร อ บ เ พ่ื อ แ ข ว น เป็ น
สร้อยคอ เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

จุดเด่น : สามารถผลิตได้ครั้ง
ละมากๆ ด้วยต้นทุนที่ ต่ า 
และใช้กระบวนการพิมพ์พระ
แบบทั่วไป มีราคาที่ถูก ท า
ให้ นิ ย ม น า ไป ใช้ ใน ก า ร
แจกจ่ายตามงานต่างๆ 

จุดด้อย : ขาดการเพ่ิมมูลค่า 
เนื่องจากบุคคลทั่วไปมองว่า
เป็นพระพิมพ์ใหม่ ขาดการ
บ อ ก เล่ า เรื่ อ ง ร า ว ใน ตั ว
ผลิตภัณฑ์ 

2. แบบบรรจุกรอบ  
แขวนผนัง 

   เป็นการน าพระเครื่อง(พระดิน) 
มาบรรจุในกรอบไม้ หรือกรอบ
ทองปิดกระจก เพ่ือใช้ ในการ
แขวนผนั ง โดยน าพระเครื่อง
หลายรูปแบบ น ามาจัดเรียงลงใน
กรอบ พร้อมกับระบุชื่อเรียกของ
พระเครื่องแต่ละองค์  เพ่ื อใช้

จุ ด เด่ น  : เป็ น ผลิ ตภัณ ฑ์
ตกแต่งบ้ านที่นิยมซื้อเป็น
ของฝากผู้หลักผู้ใหญ่ มีการ
แสดงให้เห็นถึงรูปแบบพระ
พระเครื่ อ งที่ ห ลากหลาย 
แ ล ะ ส า ม า ร ถ สั่ ง ท า ไ ด้
หล ากหลายขนาด  เลื อก
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แขวนประดับตกแต่งผนัง รูปแบบการแสดงโชว์พระได้
ตามความต้องการ  

จุดด้ อย  : เหมาะส าหรับ
ตกแต่งบ้านเป็นบางกลุ่ม ไม่
ค่อยเหมาะกับบ้านสมัยใหม่ 

3. แบบผลิตภัณฑ์ 
ตั้งโต๊ะ - ต้ังหิ้ง 

 

   เป็นการน าพระเครื่อง(พระดิน) 
มาประดับลงบนฐานไม้สัก  ที่
ตกแต่งตามความสวยงาม เหมาะ
ส าหรับการตั้งบูชา และประดับ
บนโต๊ะท างาน ส่ วนใหญ่พระ
เครื่องแบบตั้งโต๊ะจะต้องผ่านการ
ขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นตามความ
เหมาะสม  

จุ ด เด่ น  : เป็ น ผลิ ตภัณ ฑ์
ตกแต่งบ้ านที่นิยมซื้อเป็น
ของฝากผู้หลักผู้ใหญ่ มีขนาด
องค์พระที่ ใหญ่ ท าให้ เห็ น
รายละเอียดได้มาก และมี
หลากหลายขนาดและหลาย
รูปแบบ  

จุดด้ อย  : เหมาะส าหรับ
ตกแต่งบ้านเป็นบางกลุ่ม ไม่
ค่อยเหมาะกับบ้านสมัยใหม่ 

 และจากจากสนธนากลุ่มร่วมกันกับนักศึกษาและหัวหน้ากลุ่มชุมชน ท าให้เกิดการสังเคราะห์แนวคิด
ในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมประเภทพระดิน เป็นแนวทางในการออกแบบที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมประเภทพระดินได้หลากหลาย ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมประเภทพระดินนั้น จะต้องมีการค านึงถึงความเหมาะสมในการพัฒนา ดังนี้ 
  1) ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาควรคงไว้ซึ่งรายละเอียดขององค์พระเครื่องอย่างครบถ้วน 
  2) ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาควรมีคุณค่าในเชิงวัฒนธรรม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ คงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของคนรุ่นก่อน 
  3) ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาควรมีความเหมาะสมในการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากพระเครื่อง จะต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ ในที่ต่ า ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในที่สูง และมีความ
เหมาะสมด้านการใช้งาน มุ่งเน้นที่การเคารพบูชา เช่น ไม่ควรท าเป็นที่เสียบปากกา หรือผลิตภัณฑ์เพ่ือการใช้
งานประเภทอ่ืนๆโดยมีพระเครื่องประดับอยู่ หรือแม้กระทั่งการท าเป็นเสื้อผ้าต่างๆ ก็ถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงกับ
ความเหมาะสมในแง่ของศาสนา 
  4) ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาควรสอดรับกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การท าเป็นของฝากหรือ
ของที่ระลึก  
  5) ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาควรมีการบอกเล่าเรื่องราว ความส าคัญ ของพระเครื่อง หรือกระทั่งวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม บนผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็นการกระจายข้อมูล และท าความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ให้มี
ความชัดเจน 
 ภายหลังจากการลงพ้ืนที่ในเบื้องต้นแล้ว จึงด าเนินการแจกแบบทดสอบก่อนร่วมโครงการและ
มอบหมายให้กลุ่มชุมชนท าแบบทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (แบบทดสอบก่อน
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ปฏิบัติงาน) เพ่ือใช้ในการประเมินเปรียบเทียบความรู้ของกลุ่มชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้ผลคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มชุมชนก่อนเข้ารับการอบรมอยู่ที่ 4.10 จาก 10 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ที่กลุ่มชุมชนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเท่าท่ีควรในช่วงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
  4.2.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา มอบหมายโจทย์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ที่เกิดขึ้นอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนให้นักศึกษาด าเนินการถอดแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 
เพ่ือออกแบบร่าง (Idea Sketch) ตามความต้องการของชุมชน โดย น าแนวคิดการออกแบบที่ได้จากการ
สัมภาษณ์มาสังเคราะห์ร่วมกัน และพิจารณาการออกแบบให้มีความเหมาะสม ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เป็น
รูปทรง 3 มิติ เพ่ือให้เห็นลักษณะ และรายละเอียดของของผลิตภัณฑ์ โดยค านึงตามกรอบแนวคิดที่ได้จากการ
สนทนากลุ่มร่วมกันกับชุมชน ดังนี้ 
 1) เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแบบตั้งโต๊ะ-ตั้งหิ้ง รูปแบบ “พระซุ้มกอ” และคงไว้ซึ่งรายละเอียดของ
องค์พระเครื่องอย่างครบถ้วน 
 2) ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาควรมีคุณค่าในเชิงศิลปะ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของการพิมพ์พระ แสดงให้เห็นถึง
คุณค่าของการอนุรักษ์ สืบสาน พิมพ์พระ และการพิมพ์พระเครื่อง 
 3) ผลิตภัณฑ์ควรมีความเหมาะสมในการสร้างสรรค์ ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในที่ต่ า หรือมีรูปลักษณ์ 
รูปทรงที่สุ่มเสี่ยงต่อศรัทธาของผู้เช่าบูชา และควรมีการใช้สรีระรูปทรงที่สื่อถึงความเป็นไทย หรือสื่อถึง
ผลิตภัณฑ์พระซุ้มกอ จังหวัดก าแพงเพชรอย่างเหมาะสม 
 4) ผลิตภัณฑ์ต้องมีข้อมูลบอกเล่าให้เห็นถึงความเป็นมา ความส าคัญ วิถีชีวิต วัฒนธรรม หรือประวัติ
ความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือให้ผู้เช่าบูชาตระหนักถึงการ
อนุรักษ ์สืบสานวัฒนธรรมการพิมพ์พระเครื่องสืบไป 
 โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างต้นแบบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เป็นรูปทรง 3 มิติ เพ่ือให้เห็นลักษณะ 
และรายละเอียดของของผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 3 รูปแบบ ที่มีความเหมาะสมตามกรอบแนวคิดที่ได้จากการ
สนทนากลุ่มร่วมกันกับชุมชน ดังนี้ 

   

ภาพที่ 2  รูปแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมประเภทพระดินแบบตั้งโต๊ะ-ต้ังหิ้ง 3 รูปแบบ ที่ได้รับการ 
     พัฒนาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน 

 
  4.2.8 หัวหน้าโครงการ คณาจารย์และนักศึกษาน าเสนอแบบร่าง ( Idea Sketch) จากการ
วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน เสนอต่อกลุ่มชุมชนเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน  และร่วมรับฟัง
เหตุผล และข้อเสนอแนะในการออกแบบและการวิจัย โดยการมีส่วนร่วมร่วมกันระหว่างหัวหน้ าโครงการการ
วิจัยสู่ชุมชน หัวหน้าโครงการวิจัย คณาจารย์โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักศึกษาโปรแกรม
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วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกลุ่มชุมชน เพ่ือหาข้อสรุปของรูปแบบที่มีความเหมาะสม เพ่ือเข้าสู่
กระบวนการวิจัยในขั้นต่อๆไป 
  4.2.9 มอบหมายให้กลุ่มชุมชนท าแบบทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
(แบบทดสอบหลังปฏิบัติงาน) เพ่ือใช้ในการประเมินเปรียบเทียบความรู้ของกลุ่มชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่ง
ได้ผลคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มชุมชนก่อนเข้ารับการอบรมอยู่ที่ 7.30 จาก 10 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ที่กลุ่มชุมชนมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากการร่วมกันแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันเสนอแนะให้ได้มาซึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความเหมาะสม  
  4.2.10 ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มชุมชนที่มีต่อโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู่
ชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการในปีถัดไป พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ การวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน พบว่ากลุ่มชุมชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.20) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.59) 
  4 .2 .1 1  ป ร ะ เมิ น นั ก ศึ ก ษ าต่ อ ก า รบู รณ าก า รก าร วิ จั ย ใน ร าย วิ ช า อ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการบูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอน ในหัวหัวข้อ : การวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
โครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มาก ( X = 4.02) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.48) 
  4.2.12 ผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และท าเล่มสรุปโครงการการวิจัย
และการเรียนการสอนสู่ชุมชนภายหลังจากการจัดกิจกรรม ในระยะเวลา 7 วัน และน ารูปเล่มเสนอต่อผู้บริหาร 
ประธานโปรแกรมหรือประธานหลักสูตรพิจารณา 
  4.2.13 ด าเนินการโครงการวิจัยต่อเนื่อง (กรณียังไม่ปิดเล่มโครงการวิจัย) รวมถึงการตีพิมพ์
เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสูสาธารณชน โดยโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชนนี้ ได้ใช้หัวข้อวิจัย 
ของ  อ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ ได้ด าเนินการวิจัยต่อไปในวัตถุประสงค์ข้ันประเมินความพึงพอใจของกลุ่มชุมชน
และกลุ่มผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมที่ออกแบบใหม่อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน พร้อมทั้ง
ก าหนดมอบรูปแบบของผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ได้รับการออกแบบใหม่แก่กลุ่มชุมชน เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์
ต่อไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารด้านการวิจัย ที่รองรับในกลุ่ม
วารสาร TCI ฐาน 1 หรือ 2 
 4.3 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน (C : Check) 
  หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชนทั้งหมด 2 
ครั้ง ครั้งแรกคือการประเมินกระบวนการโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชนของ ปีการศึกษา 2560 
ในหัวข้องานวิจัย “โครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน กลุ่มทอผ้าไหมแก้วพัฒนา จังหวัด
ก าแพงเพชร” พบว่า โครงการวิจัยและการเรียนการสอนเมื่อปี 2560 ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ และสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาโดยกลุ่มนักศึกษา ซึ่งพบว่านักศึกษาจะออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามประสบการณ์การออกแบบของตนเอง แต่ยังขาดซึ่งการพัฒนาด้านแนวคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นๆ จึงมีการปรับปรุงในโครงการวิจัยและการ
เรียนการสอนสู่ชุมชนปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2561 คือ “การวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม ประเภทพระดิน จังหวัดก าแพงเพชร ภายในแหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่อง
นครชุม” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาแนวคิดของนักศึกษามากข้ึน  
  หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชนในครั้งที่ 2 
คือการประเมินกระบวนการโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2561 พบว่านักศึกษามี
ความเข้าใจในด้านแนวคิดการออกแบบมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิด “การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิง
วัฒนธรรม” และเห็นควรว่าควรมีการส่งเสริมการพัฒนาแนวคิดการออกแบบในด้านอ่ืนๆให้กับนักศึกษา เช่น 
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การออกแบบเชิงอัตลักษณ์ เป็นต้น เพ่ือให้ครอบคลุมในทุกๆแนวคิด 
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 4.4 หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการประเมินโครงการวิจัยและการ
เรียนการสอนสู่ชุมชน (A : Action) 
  หลักสูตรได้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลงานประเมินของโครงการในปี
การศึกษา 2560 โดยปรับให้โครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชนในปีการศึกษา 2561 มุ่งเน้นให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสังเคราะห์แนวคิดในการออกแบบมากขึ้น เพ่ือสร้างประสบการณ์ด้านการคิด
วิเคราะห์ให้แก่นักศึกษา และเข้าใจถึงกระบวนการในการวิจัย ที่จะเป็นรากฐานในการท าวิจัยของนักศึกษาในปี
ต่อๆไป 
  หลักสูตรด าเนินการน าผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มชุมชนที่มีต่อโครงการการวิจัย
และการเรียนการสอนสู่ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการในปีถัดไป โดยเพ่ิมเติมโจทย์แนวคิดการ
ออกแบบในด้านอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการออกแบบให้กับนักศึกษาโดยจะมีการปรับปรุงในโครงการวิจัย
และการเรียนการสอนสู่ชุมชน ในปีการศึกษา 2562 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.1 ท าให้ชุมชนและนักศึกษาที่ร่วมบูรณาการเห็นความส าคัญของการวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมภายในชุมชน 
 5.2 ได้ข้อสรุปของแนวคิด และรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน และกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน 
 5.3 กลุ่มชุมชนได้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านกระบวนการออกแบบจากการสังเคราะห์แนวคิดร่วมกัน  
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดพัฒนาได้หลากหลาย 
 5.4 นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน และพัฒนา
นักศึกษาได้ตามกรอบ TQF 
 5.5 ได้ผลการกระเมินของกลุ่มชุมชนต่อโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน และผลประเมิน
ของนักศึกษาต่อการบูรณาการวิจัยและการเรียนการสอน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมและโครงการ
ในครั้งถัดไป  
 
6. ลักษณะสําคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 6.1 ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในหลากหลายรายวิชา 
ภายในหลักสูตร เป็นการเปิดช่องทางการบูรณาการของรายวิชาต่างๆกับการวิจัย และศิลปวัฒนธรรม โดย
อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างโจทย์ร่วมกันในหลากหลายรายวิชาให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมเพ่ือเป็นการบูรณาการกับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยเป็นทั้งผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และตี
โจทย์ในการออกแบบ ออกแบบร่าง จนถึงขั้นการน าเสนอและรับข้อเสนอแนะกับชุมชน 
 6.2 ด้านการบริการวิชาการ เป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยกลุ่มชุมชนและผู้ออกแบบมีปฏิสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันเพ่ือ
สร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมต่อศักยภาพและอัตลักษณ์ของชุมชน 
 6.3 ด้านการวิจัย เป็นการน ากระบวนการวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอนและถ่ายทอดสู่ชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน 
 6.4 ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นการสร้างความตระหนักในการพัฒนาแนวคิด และผลิตภัณฑ์เชิง
วัฒนธรรม ให้เกิดการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม โดยไม่กระทบ
กับความรู้สึกของคนไทย รักษาไว้ซึ่งรูปแบบที่เหมาะสมและสมควร โดยพัฒนาอยู่บนกรอบแนวคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 
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7. ผลการนําไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 7.1 ผลการประเมินความความรู้ที่ได้จากโครงการโดยกลุ่มชุมชน  
  ผลการประเมินความรู้ที่ได้จากโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน แหล่งเรียนรู้การ
ท าพระเครื่องนครชุม ทั้งหมด 4 ท่าน โดยให้ผู้เข้าอบรม ท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน แบ่งเป็นแบบทดสอบก่อนการเข้าอบรม และหลังการเข้ารับการอบรม แบบทดสอบจ านวน 
10 ข้อ ได้ผลการประเมิน ตามค่าความเชื่อมั่น 95% ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความความรู้ที่ได้จากโครงการ โดยกลุ่มชุมชน 
 
รายละเอียดการประเมิน กลุ่มตัวอย่าง

(N = 4) 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

(Mean) 
ค่าเบี่ยงเบน 

(Std.Deviation) 
ค่าความเชื่อม่ัน 
(Sig. (2-tailed) 

ก่อนเข้ารับการอบรม 10 4.10 0.74 0.00 
 หลังเข้ารับการอบรม 10 7.30 0.67 

 
 จากตารางที่ 2  ผลการประเมินความความรู้ที่ได้จากโครงการ โดยกลุ่มชุมชน 4 ท่าน พบว่าก่อนเข้า
รับการอบรม ผู้เข้าอบรมได้คะแนนเฉลี่ยที่ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 ในค่าความเชื่อม่ัน 0.00  
 หลังจากการอบรมพบว่า ผู้เข้าอบรมได้คะแนนเฉลี่ยที่ 7.30 ส่วนเบนมาตรฐาน 0.67 ในค่าความ
เชื่อมั่น 0.00 จากผลการวิเคราะห์พบว่าผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้จากโครงการในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน แบ่งเป็นเป็นอย่างดี และมีพัฒนาการความรู้ความเข้าใจมากกว่าตอนก่อนเข้าโครงการมาก 
 
 7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ การวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน 
  ผลการประเมินความรู้ที่ได้จากโครงการของกลุ่มชุมชน ทั้งหมด 4 ท่าน โดยให้ผู้เข้าอบรมท า
แบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อโครงการ การวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน ในหัวข้อ “การออกแบบ
ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมประเภทพระดิน” มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.)  
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการ  

ประเด็นความคิดเห็น 
กลุ่มชุมชน (N = 4) 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านวิทยากร 
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 4.30 0.82 มาก 
2. ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ให้ความ
เข้าใจ 

4.00 0.82 มาก 

3. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรง
ประเด็น 

4.40 0.70 มาก 

4. การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.30 0.67 มาก 
5. การตอบค าถามได้ตรงตามประเด็นและชัดเจน 4.50 0.53 มาก 
6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.50 0.71 มาก 
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ประเด็นความคิดเห็น 
กลุ่มชุมชน (N = 4) 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

รวม 4.33 0.71 มาก 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
1. การบริการของเจ้าหน้าที่ 4.20 0.63 มาก 
2. การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ 4.30 0.48 มาก 
3. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.20 0.63 มาก 
4. การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของ
เจ้าหน้าที่ 

4.10 0.57 มาก 

รวม 4.20 0.58 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนเข้าร่วม
โครงการ 

3.30 0.48 ปานกลาง 

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังเข้าร่วม
โครงการ 

4.60 0.52 มากที่สุด 

3. สามารถเข้าใจกระบวนการ ในการระดม
ความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

4.30 0.67 มาก 

4. การมีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4.20 0.63 มาก 
รวม 4.10 0.57 มาก 

ด้านการนําความรู้ไปใช้ 
1. สามารถน าความรู้จากโครงการ ไปใช้ประโยชน์ 
ได้จริงในชุมชน 

4.20 0.42 มาก 

2. สามารถต่อยอดความรู้จากโครงการ เพ่ือการ
พัฒนาต่อในชุมชน 

4.10 0.57 มาก 

3. สามารถน าความรู้จากโครงการไปเผยแพร่ / 
ถ่ายทอดได้ 

4.00 0.47 มาก 

4. สามารถให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับ
จากโครงการแก่ผู้อ่ืนได้ 

4.30 0.48 มาก 

รวม 4.15 0.49 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.20 0.59 มาก 

   
 จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ การวิจัยและการเรียนการ
สอนสู่ชุมชน พบว่ากลุ่มชุมชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) ส่วนค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.59) ในด้านวิทยากรมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.33) ส่วนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.71) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.20) ส่วนค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.58) ด้านความรู้ความเข้าใจ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.10) ส่วนค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.57) ด้านการน าความรู้ไปใช้ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.15) ส่วนค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) 
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 7.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
ในหัวหัวข้อ : การวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ในหัวข้อ : 
การวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน ในหัวข้อการวิจัย “การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม 
ประเภทพระดิน” ซึ่งบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน มาวิเคราะห์
โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
ในหัวหัวข้อ : การวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
นักศึกษา (N = 32) 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการการท า
วิจัยมากข้ึน 

4.14 0.38 มาก 

2. นักศึกษาสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ให้
ความเขา้ใจ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน
ได้ 

4.43 0.53 มาก 

3. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนเข้า
ร่วมโครงการ 

3.14 0.38 มาก 

4. นักศึกษาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังเข้า
ร่วมโครงการ 

4.43 0.53 มาก 

5. นักศึกษาสามารถประยุกต์น าความรู้จาก
งานวิจัยนี้ ไปปรับใช้ในการเรียนรายวิชา ออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐานได้ 

3.71 0.49 มาก 

6. นักศึกษาสามารถประยุกต์น าความรู้จาก
งานวิจัยนี้ ไปปรับใช้ในการเรียนรายวิชาอ่ืนๆได้ 

3.57 0.53 มาก 

7. นักศึกษาสามารถประยุกต์น าความรู้จาก
งานวิจัยนี้ ไปปรับใช้ในการคิดค้นหัวข้องานวิจัย 
ในภายภาคหน้าได้ 

4.29 0.49 มาก 

8. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย
และการเรียนการสอนสู่ชุมชน 

4.43 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.02 0.48 มาก 
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8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 จากผลการประเมินความรู้ที่ได้จากโครงการ โดยแหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม จังหวัด
ก าแพงเพชร 4 ท่าน จากแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 ข้อ พบว่าก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมภายในโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการได้คะแนนเฉลี่ยที่ 4.10 ฃ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74  และ
หลังจากการการเข้าร่วมกิจกรรมภายในโครงการ พบว่า ผู้เข้าอบรมได้คะแนนเฉลี่ยที่ 7.30 ส่วนเบนมาตรฐาน 
0.67 ในค่าความเชื่อมั่น 0.00 จากผลการวิเคราะห์พบว่าผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้จากโครงการในด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน แบ่งเป็นเป็นอย่างดี และมีพัฒนาการความรู้ความเข้าใจมากกว่าตอนก่อนเข้า
โครงการมาก 
 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ การวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน พบว่า
กลุ่มชุมชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.= 0.59) ในด้านวิทยากรมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.33) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 
0.71) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.20) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.= 0.58) ด้านความรู้ความเข้าใจ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.10) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.= 0.57) ด้านการน าความรู้ไปใช้ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.15) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.= 0.49) โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการน าโครงการนี้ไปร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆภายในชุมชน หรือ
ชุมชนไกล้เคียงท่ีเป็นเครือข่ายด้วยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
 และจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ใน
หัวหัวข้อ : การวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.02) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.48) โดนเฉพาะในด้านที่นักศึกษาสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ
การวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน หลังเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก 
 ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ ได้รับค าชื่นชมจากกลุ่มชุมชน ต้องการให้มีกิจกรรมในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก 
เพราะนอกจากที่กลุ่มชุมชนจะได้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว ยังได้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายแนวคิดมอบให้ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาต่อยอดได้หลากหลาย  
 
9. ปัจจัยที่ทําให้ประสบความสําเร็จ 
 9.1 ความร่วมมือของกลุ่มชุมชน 
 9.2 ความพร้อมของวิทยากร และนักศึกษาในโครงการ 
 9.3 งบประมาณสนับสนุนของการวิจัย 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 10.1 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดอ่ืนๆ  
 10.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบสู่ชุมชนอ่ืนๆ 
 10.3 ให้นักศึกษามีบทบาทในกระบวนการอ่ืนๆของการวิจัยมากขึ้น เช่น ขั้นตอนการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ การประเมินความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น  
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 11.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมมีความละเอียดอ่อนด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก หาก
การออกแบบและตีความผิดเพ้ียนไปจากแนวคิดที่ควรจะเป็น จะส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้ที่
มีจิตอนุรักษ ์ 
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 11.2 กระบวนการในการด าเนินการบางอย่างเป็นไปได้อย่างล่าช้า เช่น การผลิตพิมพ์พระเครื่องที่มีตัว
แปรในการด าเนินการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศ ความละเอียดในการขึ้นรูป รวมไปถึงองค์
ความรู้บางอย่างที่เป็นความลับของกลุ่มชุมชน เช่น องค์ความรู้ด้านการท าพระเครื่อง เป็นต้น 
 
12. จํานวนครั้งของ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี 
 12.1 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลงานประเมินของโครงการในปี
การศึกษา 2560 โดยปรับให้โครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชนในการศึกษา 2561 มุ่งเน้นให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการสังเคราะห์แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เชิง
วัฒนธรรม 
 12.2 หลักสูตรด าเนินการน าผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มชุมชนที่มีต่อโครงการวิจัยและการ
เรียนการสอนสู่ชุมชน เพ่ือพัฒนาโครงการในปีถัดไป โดยเพ่ิมเติมกระบวนการในด้านการซ้อมน าเสนอผลงาน
ให้แก่นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมต่อการลงพ้ืนที่ชุมชน โดยจะมีการปรับปรุงในโครงการวิจัยและการเรียน
การสอนสู่ชุมชนในปีการศึกษา 2562 
 
13. จํานวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชุน นํานวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ 
 13.1 กลุ่มชุมชนแหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม จ านวน 4 คน 
 13.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 32 คน 
 13.3 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจ านวน 6 คน 
 13.4 วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร  
 

 
 

ภาพที่ 3 การถ่ายภาพร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกเชิงวัฒนธรรม ประเภทพระดิน จังหวัดก าแพงเพชร 
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ภาพที่ 4 การมีส่วนร่วมกับชุมชน ศึกษากระบวนการและเรียนรู้กระบวนการพิมพ์พระเครื่อง  
 

    
 
ภาพที่ 5 สังเคราะห์แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 6 การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 
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ภาพที่ 7 ผลงานต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมประเภทพระดิน จากกิจกรรมการวิจัยและการ
เรียนการสอนสู่ชุมชนประจ าปีการศึกษา 2561 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ชื่อหน่วยงาน 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก  
 บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  
1. ชื่อผลงาน 
 ระบบกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรออนไลน์ : KPRU ARIT News 
 
2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นหน่วยงำนสนับสนุน
ด้ำนกำรบริกำรสำรสนเทศ ให้กับผู้บริหำร อำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำไทย นักศึกษำต่ำงชำติ และ
บุคคลภำยนอก ปัจจุบันกำรบริโภคข้อมูลสำรสนเทศเป็นสิ่งจ ำเป็น รูปแบบข้อมูล ข่ำวสำร กำรน ำเสนอ
สำรสนเทศก็แต่ต่ำงกันออกไป ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ทั้งภำยในและภำยนอกได้รับข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรมำกขึ้น และเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำร
จัดกำรข่ำวสำรให้กับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน ดังนั้นส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏก ำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำรกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรไปยัง
ผู้ใช้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ จึงได้มีกำรพัฒนำระบบกำรประชำสัมพันธ์ให้รองรับกับเทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำขึ้น
ทุกวัน และส่งตรงถึงผู้ใช้บริกำร ได้แก่ ระบบกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรออนไลน์ (KPRU ARIT News)  
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผลิตผลงาน 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนำระบบกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรออนไลน์ ในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

2. เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้รับข้อมูล ข่ำวสำร และควำมเคลื่อนไหวอย่ำงต่อเนื่อง ทั่วถึงและรวดเร็ว 
3. เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ และกำรศึกษำค้นคว้ำในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบรรณำรักษ์บริกำรสำรสนเทศ 
5. เพ่ือควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำร 

 เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 
1. ระบบกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรออนไลน์เพ่ือกำรให้บริกำร 

 เป้าหมาย เชิงปริมาณ 
1. ระบบกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรออนไลน์ 1 ระบบ 
2. รำยงำนกำรวิจัย 
3. คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
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4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

1. ศึกษำกระบวนกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรออนไลน์ 
2. ศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
3. วิเครำะห์และออกแบบระบบ 
4. พัฒนำระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จัดท ำคู่มือ 
7. ประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบ 

 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร 
2. สำมำรถจัดเก็บข้อมูลกำรเผยแพร่ช่ำวสำรสนเทศ และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได ้
3. สำมำรถน ำไปประยุกต์ในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรออนไลน์ของคณะ สถำบัน ส ำนัก ศูนย์ ของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และหน่วยงำนภำยนอกได ้
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมครอบคลุม

พันธกิจของมหำวิทยำลัย ทั้งด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ค าจ ากัดความ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมำยถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำ จัดเก็บ กำรบันทึก ประมวลผล 
และแปลงข้อมูลให้เป็นสำรสนเทศ รวมถึงกำรกระจำยหรือเผยแพร่สำรสนเทศนั้นด้วยระบบ หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทีก็เรียก ไอที (บุญสืบ โพธิ์ศรี และคณะ, 2550, หน้ำ 10) 

คอมพิวเตอร์ หมำยถึง เครื่องค ำนวณอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธีทำงคณิตศำสตร์ประกอบด้วยฮำร์ดแวร์ 
และซอฟต์แวร์สำมำรถท ำงำนค ำนวณผล และเปรียบเทียบค่ำตำมชุดค ำสั่งด้วยควำมเร็วสูงอย่ำงต่อเนื่อง และ
อัตโนมัติ (กฤติเดช จินดำภัทร์, 2556, หน้ำ 7) 

สื่อสังคมออนไลน์ หมำยถึง เครื่องมือที่ท ำงำนบนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตทั้งในเครื่องคอมส่วนบุคคล 
และอุปกรณ์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือกำรติดต่อสื่อสำร แลกเปลี่ยนไปยังผู้รับสำรโดยสำมำรถตอบโต้ระหว่ำง
กัน เช่น Website, Twitter, Intragram, Blog, Facebook, Line เป็นต้น (ธนะวัฒน์ วรรณประภำ, 2560, 
หน้ำ 9) 

ซอฟต์แวร์ หมำยถึง ชุดค ำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงำนให้คอมพิวเตอร์ท ำงำน ซอฟต์แวร์เป็นกำร
ล ำดับขั้นตอนกำรท ำงำนที่เขียนขึ้นด้วยค ำสั่งของคอมพิวเตอร์ ค ำสั่งเหล่ำนี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำกที่ทรำบมำแล้วว่ำคอมพิวเตอร์ท ำงำนตำมค ำสั่ง (สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษำธิกำร, 2542) 

ผู้ใช้บริการ คือ นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ คณำจำรย์ ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และ
บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ (มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ, 2555, หน้ำ 1)  
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 ผู้ให้บริกำร คือ เจ้ำหน้ำที่ บรรณำรักษ์ และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องท ำหน้ำที่งำนบริกำรสำรสนเทศ ส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร (มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ , 
2555, หน้ำ 2) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบ ทำงตรงและทำงอ้อม จำกกำรใช้
สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องของ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เช่น 
นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ คณำจำรย์ ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยฯ และบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ (มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำ, 2555, หน้ำ 2) 
  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นแหล่งเรียนรู้ทำง
ทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทไม่ว่ำวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ หรือ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้
ประเภทบุคคล, แหล่งกำรเรียนรู้ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น, แหล่งกำรเรียนรู้ประเภททรัพยำกรธรรมชำติ 
และแหล่งกำรเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทำงสังคม ซึ่งทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรฯ ทุกประเภทที่
มีนั้นอำจท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำเนื่องจำกต้องเข้ำมำที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ  

ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพัฒนำไปอย่ำงก้ำวไกล โดยสื่อสังคมออนไลน์นี้เองท ำให้
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ริเริ่มกำรคิดค้น ระบบกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรออนไลน์ เข้ำมำช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรและข้อมูลกำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว บริหำรจัดกำรได้ทุกท่ีทุกเวลำผ่ำนเครือข่ำย 
Internet สำมำรถตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งยังมีกำรเชื่ อมโยงเทคโนโลยีกำร
ประชำสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี API ของ LINE เพ่ือตำบรับกำรแจ้งข้อมูลสำรได้ทุกอุปกรณ์ มีลักษณะที่ส ำคัญ
ดังนี้ 

1. สำมำรถประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรได้ทุกอุปกรณ ์
2. สำมำรถประชำสัมพันธ์ผ่ำน Application LINE, Facebook, Twitter, Google Plus,  
3. ระบบกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรออนไลน์ : KPRU ARIT News เป็นกำรคิดค้นและกำรเขียน

ซอฟต์แวร์ขึ้นเองโดยบรรณำรักษ์ที่เชี่ยวชำญทำงคอมพิวเตอร์จนกระทั่งเกิดเป็นช่องทำงกำร
สื่อสำรออนไลน์ ของส ำนักบริกำรฯ ประกอบด้วย งำนจดหมำยข่ำวและประชำสัมพันธ์ งำน
แนะน ำหนังสือใหม่ งำนแนะน ำวำรสำรใหม่ งำนแนะน ำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ และสำมำรถ
ประยุกต์และต่อยอดในกำรแจ้งเตือนและจัดส่งเอกสำรภำยในหน่วยงำนในงำนธุรกำร 

 

 
 

ภำพที่ 1 ข้อมูลกำรประชำสัมพันธ์ 
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ภำพที่ 2 หน้ำต่ำงกรอกข้อมูลประชำสัมพันธ์ 

 
 

ภำพที่ 3 หน้ำต่ำงกรอกข้อมูล (ต่อ) เพ่ือประชำสัมพันธ์ 
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ภำพที่ 4 ข้อมูลข้อควำมแจ้งข่ำว 
 

 
ภำพที่ 5 หน้ำต่ำงกรอกข้อมูลข้อควำมแจ้งข่ำว 

 

 
 

ภำพที่ 6 หน้ำต่ำงประชำสัมพันธ์ แนะน ำหนังสือใหม่ 
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ภำพที่ 7 หน้ำต่ำงประชำสัมพันธ์ แนะน ำวำรสำรใหม่ 
 
 

 
 

ภำพที่ 7 หน้ำต่ำงประชำสัมพันธ์ แนะน ำสื่อโสตใหม่ 
 

 
 

ภำพที่ 8 หน้ำต่ำงประชำสัมพันธ์ 
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ภำพที่ 9 หน้ำต่ำงประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร ผ่ำน Applicatiion Line คอมพิวเตอร์ 
 

 
 

ภำพที่ 10 หน้ำต่ำงประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร ผ่ำน Applicatiion Line มือถือ 
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ภำพที่ 11 หน้ำต่ำงประชำสัมพันธ์เชื่อมโยงสื่อสังคมออนไลน์ 
 
7. ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือ กลุ่มเป้าหมาย 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร มีกำรแจ้งข้อมูลสำร
หลำกหลำยช่องทำง แต่ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่ยังไม่สำมำรถเข้ำถึงและใช้ทรัพยำกรให้เกิดควำมคุมค่ำ ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจึงพัฒนำระบบประชำสัมพันธ์ออนไลน์ โดยน ำไปทดลองใช้บุคลำกร และ
นักศึกษำของมหำวิทยำลัย และพัฒนำปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ ตอบโจทย์กับผู้ใช้บริกำรอย่ำงแท้จริง  
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 ผลการน าไปใช้ เชิงคุณภาพ 

ผลกำรสัมภำษณ์ ผู้ใช้บริกำรที่ได้รับข้อมูลข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์ออนไลน์ ได้รับควำมสะดวก 
รวดเร็ว น่ำสนใจ ทันเหตุกำรณ ์และส่งตรงถึงผู้ใช้ อยู่ในระดับมำก 

 ผลการน าไปใช้ เชิงปริมาณ 
จำกควำมคิดเห็นผู้ใช้บริกำรระบบประชำสัมพันธ์ออนไลน์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซ่ึงได้อ่ำนข้อควำมประชำสัมพันธ์ทุกเรื่องที่เผยแพร่ 
คิดเป็นร้อยละ 70.00 
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9. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 

 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรบริกำรสำรสนเทศ มีควำมรับผิดชอบ มีกำร
ประสำนงำนระหว่ำงฝ่ำยงำน และท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมีคุณภำพ  

 เมื่อมีปัญหำเกิดขึ้นบุคลำกรจะแจ้งผู้พัฒนำระบบให้ทรำบ เพ่ือท ำกำรแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด จึงท ำให้ประสบควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบ 

 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 ถ่ำยทอดและเผยแพร่องค์ควำมรู้ โดยกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) สู่ผู้ใช้บริกำรต่อไป และพัฒนำระบบให้
ตอบโจทย์กับผู้ใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 Line Application เมื่อมีผู้ใช้บริกำรมำกกว่ำ 50 คน จะคิดค่ำบริกำร 
 
12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงในแต่ละขั้นตอนประกอบด้วย 
 ครั้งที่ 1 มีกำรจัดกำรควำมรู้ ภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ครั้งที่ 2 มีกำรจัดกำรควำมรู้ ภำยนอกส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ครั้งที่ 3 พัฒนำระบบร่วมกับบุคลำกร 
 ครั้งที่ 4 พัฒนำระบบเพื่อเชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์ 
 ครั้งที่ 5 จัดท ำคู่มือ 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 ส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
 กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดก ำแพงเพชร (กศน.

จังหวัดก ำแพงเพชร) 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต 1 
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14. รูปภาพการใช้บริการ 
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ปีท่ีท าวิจัยแล้วเสร็จ  ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
นวัตกรรมจากงานวิจัย 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด
ก าแพงเพชรน าข้อมูลการประเพณีปีใหม่ไปประยุกต์ ใช้เป็นหลักสูตรเพื่ออบรมมัคคุเทศก์น้อยให้แก่เยาวชน
กลุ่มชาติพันธ์ุในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรม 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
    กลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาในจังหวัดก าแพงเพชร เป็นพวกมองโกลอยด์ (จีน -ธิเบต) การ

อพยพโยกย้ายถิ่นลงใต้มาจากประเทศเมียนมา จีน และลาว เข้ามาทางภาคเหนือของประเทศไทย มีกลุ่มธิเบต
เมียนมา คือ กะเหร่ียง ลาหู่ ลีซู ได้รับอิทธิพลจากธิเบต ส่วนพวกจีนเดิมได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจาก
ประเทศจีนเพราะเคยตั้งถิ่นฐานในมณฑลกวางเจา ยูนนาน (Young, 1962) การโยกย้ายถิ่นข้ามประเทศเป็น
การเคลื่อนย้ายของชนเผ่าจ านวนมากข้ามพรมแดนจากประเทศจีนและเมียนมาอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 
และเกิดจากการกระท าด้วยน้ ามือของมนุษย์ พ.ศ. 2359 ชนเผ่ากะเหร่ียงอพยพมาจากประเทศเมียนมามาอยู่
ในพื้นที่อ าเภอคลองลานเป็นชนเผ่าแรก ตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตกมา 200 ปีแล้ว ต่อมา พ.ศ. 2508 ชน
เผ่าม้งอพยพมาจากจังหวัดตาก พ.ศ. 2518 ชนเผ่าลีซูอพยพมาจากจังหวัดตาก  
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ตามด้วย พ.ศ. 2519 ชนเผ่าเมี่ยนอพยพมาจากจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2528 ชนเผ่าลาหู่อพยพมาจาก
จังหวัดเชียงราย ดังนั้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาการสืบสานประเพณีปีใหม่เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขา โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยาเพ่ือพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา
จังหวัดก าแพงเพชร ให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ที่รวมถึงการจัดบริการอื่นๆ ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต โดยต้องด าเนินการภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน  ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว  ต้องตระหนักดีต่อการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวเขาที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว ต้องยอมรับให้ประชาชนทุก
ส่วนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ต้องชี้น าภายใต้ความ
ปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้นๆ แบบยั่งยืน 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาประเพณีปีใหม่ของกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร  
  2. เพ่ือการสืบสานประเพณีปีใหม่เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ
ชาวไทยภูเขา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพกับกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขา จ านวน 6 ชนเผ่า และเจ้าหน้าที่

ภาครัฐ จ านวนทั้งสิ้น 60 คน ยึดถือกระบวนทัศน์การตีความ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมการวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลตามหลักงานวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณา 

 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 1. ราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดก าแพงเพชร สามารถน าข้อมูลองค์ความรู้ประเพณีปีใหม่ของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขา เพ่ือจัดพิธีกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ 
อาทิ ชนเผ่าม้ง เมี่ยน กะเหร่ียง ลาหู่ และเป็นข้อมูลเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการได้  
 2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถน าองค์ความรู้ประเพณีปีใหม่
ของกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขา รวมทั้งการสืบสานประเพณีปีใหม่เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาศักยภาพการการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยงเชิงชาติพันธ์ุที่สอดคล้องกับบริบทในแต่ชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ุ เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทใน
แต่ละชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทยต่อไป 
 

  5. ลักษณะส าคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการวิจัย 
   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัด
ก าแพงเพชร สามารถน าข้อมูลการประเพณีปีใหม่ไปประยุกต์ ใช้เป็นหลักสูตรเพ่ืออบรมมัคคุเทศก์น้อยให้แก่
เยาวชนกลุ่มชาติพันธ์ุในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร รวมทั้งจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอ
คลองลานตลอดจนเป็นการตอบนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศในระยะต่อไป 
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ภาพที่ 1 คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าชาการจังหวัดก าแพงเพชร 

 
6. ผลการวิจัย และอภิปรายผล 

   ประเพณีปีใหม่ของกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขา คือ 1) ชนเผ่าม้ง “น่อเป๊โจ่วฮ์” หรือ กิน
สามสิบ ช่วงเดือนธันวาคมท าพิธีเรียกขวัญ ไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ การฉลอง การร้องเพลง การละเล่นพ้ืนบ้าน 
การแข่งกีฬา การแข่งต าขนม การโยนลูกช่วง 2) ชนเผ่าเมี่ยน "เจ๋ีย เซียง เหฮียง" ช่วงวันตรุษจีน แก้บนที่บนไว้
เมื่อปีที่แล้ว และเป็นการบนต่อในปีใหม่ การฉลอง การละเล่น การแสดงบนเวทีของเยาวชน การแข่งขันพูด
ภาษาเมี่ยน 3) ชนเผ่าลีซู "โข่เซยี่ย" ช่วงวันตรุษจีน นับถือบรรพบุรุษของตนเองหรือนับถือผี มีการท าบุญศาล
เจ้า ขอศีลพรจากเทพเจ้าและผู้อาวุโส การร้องเพลง การเล่นดนตรี การเต้นจะคึ 4) ชนเผ่าปกาเกอะญอ “นี่ซอ
โค”่ หรือ พิธีขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคมหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตกินข้าวใหม่ เรียกขวัญของลูกหลาน ผู้เฒ่าผู้
แก่ท าพิธีมัดข้อมือให้ลูกหลาน 5) ชนเผ่าลัวะ ช่วงสงกรานต์เหมือนศาสนาพุทธ การท าบุญตักบาตร และรดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุ 6) ชนเผ่าลาหู่ “เคาะเจ๊าเว” หรือ ปีใหม่การกินข้าวใหม่ ช่วงเดือนธันวาคม วันขอบคุณพระเจ้า
ผู้ยิ่งใหญ่ เต้นจะคึถวายพระเจ้า การขอพรคนเฒ่าคนแก่ เต้นจะคึร่วมกัน การฉลอง เล่นกีฬา ยิงหน้าไม้ ว่ิงขา
หยั่ง สะบ้า ขว้างลูกข่าง ชักเย่อ ตักน้ าใส่กระบอกไม้ไผ่ การสืบสานประเพณีปีใหม่ของกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทย
ภูเขา การบอกเล่าการปฏิบัติสืบทอดเป็นประจ าทุกปีบริเวณลานวัฒนธรรมของชุมชน การจัดตั้งศูนย์พิพิธภัณฑ์
ชุมชน จัดแสดงอุปกรณ์การด ารงชีวิต การส่งเสริมและรณรงค์ในลักษณะดังกล่าว มีส่วนส าคัญในการปลูกฝัง
จิตส านึกให้เยาวชนเห็นคุณค่าวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบท าให้เกิดกิจกรรมการฟ้ืนฟู พัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบจัดประเพณีปีใหม่ทุกปีเกิดการสร้างสรรค์การแสดงใหม่ ท าให้คนมีผลกระทบไปสู่การประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนตระหนักในคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน 
ตระหนักในคุณค่าของประเพณีของชนเผ่าเกิดการจัดเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์สร้างความเข้มแข็ง
ในวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ท าให้นักท่องเที่ยวเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีและ
ยอมรับในความแตกต่าง 

 
7. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 เนื่องจากกลุ่มชาติพันธ์ุมีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากสังคมไทยระดับมาก ดังนั้นควร

ศึกษาข้อมูลประเพณีปีใหม่ของกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขา ตามกรอบแนวคิดวัฒนธรรมประเพณีอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงน าผลงานวิจัยไปใช้ตามจรรยาบรรณนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ และวิชาชีพอ่ืนๆ 
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8. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรวิจัยเกี่ยวกับการค้นหารูปแบบในการสืบสานประเพณีปีใหม่เพ่ือการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาในจังหวัดก าแพงเพชรให้มีรูปแบบที่สะท้อนถึงอัต
ลักษณ์ของชนเผ่า เพ่ือเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 
  2. การวิจัยเพ่ือหาแนวทางการเชื่อมโยงการสืบสานประเพณีปีใหม่เพ่ือการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาในจังหวัดก าแพงเพชรไปสู่การใช้ประโยชน์ เช่น ใน
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่า 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่า  
  3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การสร้างและออกแบบหลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีปีใหม่ของกลุ่มชาติพันธ์ุเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เ รียนรู้เร่ืองราวประเพณีปีใหม่ของ
ตนเอง และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการสืบสานประเพณีปีใหม่ในพ้ืนที่ด้วย 
 

9. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 1. ราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดก าแพงเพชร สามารถน าข้อมูลองค์ความรู้ประเพณีปีใหม่ของ

กลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขา เพ่ือจัดพิธีกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ได้ อาทิชนเผ่าม้ง เมี่ยน กะเหร่ียง ลาหู่ และเป็นข้อมูลเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการได้  
  2. ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร ที่ว่าการอ าเภอ
คลองลาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าองค์ความรู้ประเพณีปีใหม่ของกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขา 
รวมทั้งการสืบสานประเพณีปีใหม่เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาไป
ประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาศักยภาพการการส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงชาติพันธ์ุที่สอดคล้อง
กับบริบทในแต่ชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ุ เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ุใน
ประเทศไทยต่อไป 
 3. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดก าแพงเพชร สามารถน าข้อมูลการประเพณีปีใหม่ไปประยุกต์ 
ใช้เป็นหลักสูตรเพ่ืออบรมมัคคุเทศก์น้อยให้แก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธ์ุในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร 
 4. กลุ่มชาติพันธ์ุในเขตภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่าง สามารถน าองค์ความรู้การสืบสานประเพณีปี
ใหม่เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาในจังหวัดก าแพงเพชรที่ได้จาก
การวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคมไทย 
 

10. การเผยแพร่นวัตกรรม  
  ตีพิมพ์บทความวิจัยในสักทอง : วารสมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3   
เดือนกันยายน – ธันวาคม 2562   
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) /แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ชื่อหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผูร้ับผิดชอบหลัก อาจารย์โปรแกรมภาษาอังกฤษ  
โทรศัพท์ 086-925-3666  E-mail address: fuzenno@ymail.com  
 
1. ชื่อผลงาน KPRU’S GOT TALENT 
2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน  

เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษในการท ากิจกรรม ทางหลักสูตรได้
จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก และได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากนักศึกษา ทั้งในเรื่องการได้รับโอกาสแสดง
ความสามารถด้านภาษาและความสามารถแขนงต่างๆ ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ อีกทั้ง นักศึกษายังได้รับความ
สนุกจากการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่าง
มากในการเรียนภาษา กล่าวคือ ผู้เรียนภาษาควรมีแรงกระตุ้นจากภายใน (Intrinsic Motivation) ซึ่งสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นผู้เรียนที่พ่ึงพาตนเองได้ (Autonomous Learner) 

 
3.วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน  

- เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและให้ผู้เรียนในโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและโปรแกรมวิชาอ่ืนๆ ที่
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  

- เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและในกิจกรรมทางด้านภาษา 
- เพ่ือให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกฝนทักษะการออกเสียง

ภาษาอังกฤษ 
- เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านกิจกรรมทางภาษา และฝึกความกล้าแสดงออก 
- เพ่ือพัฒนาทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
-  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ 
  

4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี  
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เยาวชนทุกคนต้องตระหนักและเรียนรู้ให้เกิดทักษะความช านาญเพ่ือน าไปใช้

ในการด าเนินชีวิต ติดต่อสื่อสารและประกอบอาชีพ และในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะให้สัมฤทธิ์
ผลนั้น ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการทั้งปัจจัยทางด้านผู้เรียนซึ่งอาจประกอบด้วยความพร้อมและ
แรงจูงใจในการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนฝักใฝ่ในการเรียนภาษาและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มากขึ้น  ซึ่งในส่วนของการแสดงจะจัดอยู่ใน
ประเภทการแข่งขันทักษะและการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การร้องเพลงภาษาอังกฤษ การเล่นดนตรี
ประกอบการร้องเพลงภาษาอังกฤษ การแสดงมายากล การแสดงบาร์เทนเดอร์ เป็นต้น ซึ่งในกิจกรรมนั้นจะ



93 
 

ด าเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษทั้งกิจกรรม เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ร่วมเข้าชมได้ฝึกทักษะในการฟัง
ภาษาอังกฤษ และตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเองก็ได้ฝึกทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเช่นกัน 

 ดังนั้นจึงได้มีแนวคิดและข้ันตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
Plan  - ทางอาจารย์ผู้สอนจะคัดเลือกนักศึกษาในกลุ่มที่ตนเองสอนเพ่ือมอบหมายให้รับผิดชอบการ

จัดการแสดงที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการแสดง นักศึกษาจะได้รับผิดชอบเรื่องการแนะน า
เรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ผู้เข้าแข่งขัน การแนะน าตัวและแนะน าการแสดงเป็น
ภาษาอังกฤษ  
- รวมถึงนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
-  คณาจารย์จะเป็นผู้ให้ค าแนะน าและดูแลนักศึกษาในการเตรียมการแสดงให้กับผู้ร่วมเข้า
แข่งขันและการใช้ภาษาอังกฤษ  
- ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการลงคะแนนจากผู้เข้าชมเพ่ือตัดสินผู้เข้ารอบ 

Do - ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่ได้จัดเตรียมไว้ ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถทักษะ
อย่างเต็มความสามารถ นักศึกษาสามารถให้ค าแนะน าผู้เข้าแสดงได้เป็นอย่างดี มีการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักแสดงก่อนขึ้นแสดง 
- มีการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ และทางเว็บไซต์ให้เข้าถึงข้อมูลโดยทั่วถึง 
- คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการแนะน านักศึกษากลุ่มที่ดีรับมอบหมายในส่วนของการเตรียม
ตัวในการใช้ภาษาอังกฤษของนักแสดง  
- ได้มีการใช้อุปกรณ์ท่ีใช้ลงคะแนนให้กับผู้เข้าแข่งขัน และสามารถนับคะแนนได้ชัดเจน 

Check - ได้ท าการติดตามผลโดยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของกิจกรรมให้ผู้เข้าชมท าการ
ประเมินตามจ านวน 

Act - นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองได้อย่างครอบคลุมทั้ง
กิจกรรม 

- นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการ
กระจายข่าวสาร และได้ผลตอบรับที่ดี 

- คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน ากลุ่มนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายในการดูแล
นักแสดง นักศึกษาได้เข้ามาท าการปรึกษาหารือ ท าให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการลงคะแนนสามารถใช้งานได้ โดยให้นักศึกษากลุ่มที่มอบหมายรวบรวม
คะแนน และสามารถให้คะแนนอย่างชัดเจน 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในกิจกรรม 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะการคิดรูปแบบต่างๆที่จ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมและการท างาน 
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- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีเรียน (Learn How to Learn) ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การแก้ปัญหา อุปสรรค และวิธีแก้ไข ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
 

6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี  
- การจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาต้องการมีส่วนร่วมและเกิดความกระตือรือร้นในการท า

กิจกรรม 
- การจัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน

และระหว่างนักศึกษากับผู้สอน 
- การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และทักษะการคิดแบบต่างๆ 
- การลดบทบาทของอาจารย์ผู้สอนในการให้ข้อมูลและความรู้แก่นักศึกษาโดยตรงแต่ให้มุ่งเน้นการ

สร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษา 
- การเปิดโอกาสในนักศึกษาได้แสดงออกทางความสามารถทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์ ซึ่งเป็นปัจจัย

ส าคัญในการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning) 
 

7. ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย  
    จากผลการประเมินข้อมูลในเชิงคุณภาพนั้น ได้ท าการสอบถามและสัมภาษณ์จากนักศึกษาโปรแกรม
ภาษาอังกฤษที่มีส่วนช่วยเหลือกิจกรรม พบว่านักศึกษาที่ท าหน้าที่ส่วนพิธีกรนั้นได้รับความรู้ในเรื่องของภาษา
ที่ใช้อย่างเป็นทางการในการพูดต่อหน้าที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ฝึกความมั่นใจในการพูดและกล้า
แสดงออก และพบว่าตนเองพูดภาษาอังกฤษคล่องและชัดเจนขึ้น ในส่วนของนักศึกษากลุ่มที่ดูแลผู้เข้าแข่งขัน
นั้นพบว่า นักศึกษาได้มีความพร้อมในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะให้ความรู้เรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษให้กับ
ผู้เข้าแข่งขัน นอกจากจะได้ฝึกทักษะในเรื่องการออกเสียงแล้ว นักศึกษายังได้ฝึกทักษะในเรื่องของการแปล
เนื่องจากจะต้องช่วยผู้เข้าแข่งขันแปลและคิดสคริปต์ส าหรับให้ผู้แข่งขันน าขึ้นไปพูดบนเวทีอีกด้วย 

จากผลการประเมินข้อมูลในเชิงปริมาณจากแบบสอบถามในปีการศึกษา 2561 พบว่าผู้เข้าร่วมส่วน
ใหญ่ คือ ร้อยละ73 ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 228 คน พึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับปานกลางถึง
มาก และร้อยละ 65 ตอบว่าตนเองรู้สึกสนุกและได้ความรู้กับกิจกรรมในระดับปานกลางถึงมากเช่นเดียวกัน 

 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้  

น าคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจตาม Likert Rating Scales ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีโดย
หาคาเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 3.78 (ความพึงพอใจมาก) แล้วน าผลของคะแนนเฉลี่ยมาแปล
ความหมาย ตามที่ Likert Rating Scales กล่าวไว้คือ ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความว่า ความพึงพอใจมากที
สุด ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความว่า ความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความว่า ความพึงพอใจปาน
กลาง ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความว่า ความพึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความว่า ความพึงพอใจ
น้อยที่สุด 
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9. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ  
- การให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ส่งผลให้มีผู้เข้าร่วม

ประกวดและผู้เข้าร่วมชมเป็นจ านวนมาก 
- การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรูปแบบโปสเตอร์ สื่อ  social media และ website ของทาง

มหาวิทยาลัย 
- การให้ความร่วมมือของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในการจัดเตรียมกิจกรรม 
 

10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป  
 เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินต่อเนื่องนั้น ทางหลักสูตรเล็งเห็นถึงการสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือแม้แต่การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน จึงมุ่งหมายที่จะจัดกิจกรรม
ในรูปแบบเดียวกันนี้ในปีการศึกษาถัดไป ซึ่งจะจัดขึ้นให้หลากหลายรูปแบบ เช่น การแสดงละครเวที
ภาษาอังกฤษ การจัดประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ  
 เนื่องจากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นมีการแสดงมาเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องจัดการซักซ้อมขึ้น
หลายรอบ ท าให้ผู้เข้าร่วมแสดงบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมได้  การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของโปสเตอร์
อาจจะจัดได้ไม่ทั่วถึงท้ังมหาวิทยาลัย 
 
12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/ 
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย  
 เนื่องจากกิจกรรม KPRU’S GOT TALENT ของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษนั้น ได้ท าการจัดกิจกรรม
ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ดังนั้นจึงยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขแนวปฏิบัติ 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 

 เนื่องจากกิจกรรม KPRU’S GOT TALENT ของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษนั้น ได้ท าการจัดกิจกรรม
ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ดังนั้นจึงยังไม่มีการน ากิจกรรมนี้ไปปรับใช้กับหน่วยงานใด 
 

ภาพประกอบการจัดกิจกรรม 
 



96 

 

รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ชื่อหน่วยงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก คณะกรรมการจัดการความรู้ประจ ากองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
โทรศัพท์ : 055-706-555  โทรสาร : 055-706-518  E-mail address: naikanok@gmail.com 

1.ชื่อผลงาน  การจัดการความรู้การวิเคราะห์ค่างาน ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่มีอายุงาน
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป  

2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  

 ในปีที่ผ่าน มหาวิทยาลัยฯ มีการประเมินร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด พบว่า
ระดับช านาญการ  มีร้อยละ 0.00  ซึ่งยังไม่มีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน น าเสนอการวิเคราะห์ค่างาน  
และส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เป็นส่วนมาก จึงเป็น
หน่วยงานส าคัญ ในการส่งเสริม และมุ่งเน้นให้บุคลกรวิเคราะห์ค่างานเข้าสู่ เส้นทางความก้าวหน้า  
คณะกรรมการจัดการความรู้ ประจ ากองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีมติเห็นชอบในการส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัดมีการพัฒนาตนเอง  พัฒนาหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  
 คณะกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกับคณะท างานการวิจัยจากงานประจ า ได้น าหลักการและ
กระบวนการของการจัดการความรู้ มาจัดการเรื่องการเขียนวิเคราะห์ค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน ที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่สังกัด
ส านักงานอธิการบดี มีแนวทางที่เป็นวิธีการที่เกิดจากบุคลากรและเพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนร่วมมหาวิทยาลัยฯ 
ได้ร่วมกันสร้างขึ้นและเป็นเสมือนผู้ช่วยในการเขียนวิเคราะห์ค่างานได้ง่ายขึ้น และได้น าหลักการ PDCA มา
เป็นกรอบในการด าเนินการ เพ่ือให้กระบวนและกิจกรรมทั้งหมดส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 1. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเขียนวิเคราะห์ค่างาน  
 2. มแีนวทางร่วมกันในการเขียนวิเคราะห์ค่างานสู่เส้นทางความก้าวหน้า   
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถท าซ้ าแล้วเกิด 
ผลลัพธ์ที่ดี 

ส าหรับแผนการจัดการความรู้ ของกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี เป็นโครงการการจัดการความรู้
เรื่องการการวิเคราะห์ค่างานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป  

ประเด็นยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์  สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งการเรียนรู้นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
ประเด็นความรู้ที่จ าเป็น การจัดการวิเคราะห์ค่างานสู่เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงาน

มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  
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คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้น าหลักการของการจัดการความรู้  (Knowledge Management : 
KM) และการวางแผนการด าเนินงานด้วยกระบวนการ PDCA มาประยุกต์กับกระบวนการงานวิจัยจากงาน
ประจ า (Routine to Research : R2R)   ได้แก่ 
 1.การก าหนดแผนการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ทบทวนผลการด าเนินงานในปี
ที่ผ่านมา และมีมติในที่ประชุมเพ่ือมุ่งเน้นพัฒนา  และปรับปรุง ก าหนดเป็นแผนการด าเนินงาน โดยน า
หลักการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 6 ขั้นตอน มาเป็นกรอบในการด าเนินงาน ตาม
กระบวนการ PDCA (Plan – Do – Check - Action)  และการวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : 
R2R)  โดยก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานหลักคือ แผนการจัดการความรู้ และมีแผนการด าเนินงานย่อยๆ เพ่ือ
ควบคุมในแต่ละกิจกรรม  
 2. ลงมือปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน ตามกรอบการการจัดการความรู้  6  ขั้นตอน   ได้แก่ 
  ขั้น 1. การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
   1.1 คณะกรรมการร่วมประชุม/หารือ เพ่ือพิจารณาเลือกประเด็นความรู้หลักที่
จ าเป็นและส าคัญต่อกองกลาง ส านักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการ ตระหนักถึง
ความส าคัญต่อหากจะพัฒนาองค์กรหรือมหาวิทยาลัย ต้องพัฒนาหน่วยงาน และหากจะพัฒนาหน่วยงาน ต้อง
พัฒนาบุคลากร นี่จึงเป็นเหตุผลส าคัญ ที่คณะกรรมการเลือกพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน และพัฒนา
มหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้  การด าเนินการประชุม ภายใต้การทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี/
มหาวิทยาลัย เป็นการก าหนดทบทวนฯ และก าหนดองค์ความรู้ สู่ การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือเข้าสู่เส้นทาง
ความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ   

คณะกรรมการฯ จึงได้สรุปเลือกประเด็นการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด   โดยการเลือกกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถเขียนวิเคราะห์ค่างานสู่เส้นทาง
ความก้าวหน้าได ้
   1.2 คณะกรรมการฯ ก าหนดรายละเอียดของแผนการด าเนินงาน 

1.3 น าผลของการส ารวจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ค่างานมาร่วมทบทวน
และก าหนดรายละเอียดของแผนการด าเนินงาน สู่กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน 

ขั้น 2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
2.1  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนวิเคราะห์ค่างาน  
2.2  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทาง จากผู้มีประสบการณ์  

 - จากบคุลากรภายใน สู่บุคลากรภายใน 
 - จากบคุลากรภายนอกส านักงานอธิการบดี สู่บุคลากรภายใน 

ขั้น 3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
3.1 รวบรวมแนวทางการด าเนินงานการเคราะห์ค่างานจากผู้ที่มีประสบการณ์ที่

ส่งผลการวิเคราะห์ค่างานต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 
3.2 ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางการวิเคราะห์ค่างานเพื่อให้มีความ

เหมาะสมน าไปใช้ในการวิเคราะห์ค่างานของแต่ละคนได้ 
  ขั้น 4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 

4.1 จัดท าเอกสารสรุปสาระส าคัญจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

http://www.r2rthailand.org/
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4.2 เผยแพร่เอกสารสาระส าคัญต่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าเทคนิควิธีการไปปรับใช้
กับการวิเคราะห์ค่างานของตนเอง  จนสามารถเขียนวิเคราะห์ค่างานได้  

4 . 2  เ ผ ยแพร่  ใ ห้ กั บบุ ค ล าก รส า นั ก ง านอธิ ก า รบดี  แ ล ะทา ง เ ว็ บ ไซต์  
http://ga.kpru.ac.th/th  ของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
  ขั้น 5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 

5.1 บันทึก รวบรวม ขุมความรู้ จากผู้มีประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิในการเขียน
วิเคราะห์ค่างาน   

5.2 จัดท าคู่มือ เทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน “จากเพ่ือนถึงเพ่ือน”  โดยการน าความรู้
จากประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่วิเคราะห์ค่างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 
  ขั้น 6. การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

- องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 
  1.คู่มือการวิเคราะห์ค่างาน  เทคนิคการวิเคราะห์ค่างานจากเพ่ือนถึงเพ่ือน   
  2.บุคลากรได้แนวทางในการเขียนวิเคราะห์ค่างาน  สู่เส้นทางความก้าวหน้า 

     กรอบการด าเนินงานการจัดการวิเคราหะค่างาน 
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3. คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน  และประเมินผล
การด าเนินงาน 

คณะกรรมการ ได้ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน  ตามแผนการด าเนินงานหลัก และแผนการ
ด าเนินงานย่อยหรือรายบุคคล  พบว่ามีพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี สามารถ
วิเคราะห์ค่างานและน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เป็นจ านวน 2 คน    

เมื่อพิจารณาในภาพรวม  มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป ที่สังกัด
ส านักงานอธิการบดี  มีจ านวน 27 คน  มีบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนที่ส่งวิเคราะห์ค่า
งานแล้ว จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  0.74 %  เมื่อพิจารณาตามประเภทของต าแหน่ง มี 9 ประเภทต าแหน่ง 
บุคลากรที่ส่งวิเคราะห์ค่างานแล้วจ านวน 2 ประเภทต าแหน่ง  คิดเป็นร้อยละ  22.22 % 

4. คณะกรรมการสรุปผลการด าเนินงานและน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป  
คณะกรรมการ ได้น าปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพ่ือก าหนด

แนวทางส าหรับการจัดการความรู้ในปีการศึกษาต่อไป   
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในการเขียนวิเคราะห์ค่างาน  
 2. บุคลากรมีแนวทางร่วมกันในการเขียนวิเคราะห์ค่างานสู่เส้นทางความก้าวหน้า  และสามารถ
ถ่ายทอดได้ 
 3. พนักงานมหาวิทยาลัยส่งผลงานการวิเคราะห์ค่างานเป็นจ านวนมากขึ้น  
 
6. ลักษณะส าคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 1. บุคลากร มีความสามารถในการวิเคราะห์ค่างานได้  
 2. บุคลากร มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่างานและถ่ายทอดได้ 
 2. บุคลากรภายใน และภายนอกที่มีประสบการณ์ในการเขียนวิเคราะห์ค่างานและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้
ร่วมกันก าหนดแนวทางการการเขียนวิเคราะห์ค่างานและเป็นแนวทางที่เป็นวิธีการที่เกิดจากบุคลากรและ
เพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนร่วมมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกันสร้างขึ้นและเป็นเสมือนผู้ช่วยในการเขียนวิเคราะห์ ค่า
งานได้ง่ายขึ้น และได้น าหลักการ PDCA มาเป็นกรอบในการด าเนินการ เพ่ือให้กระบวนและกิจกรรมทั้งหมด
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 

คณะกรรมการฯ  ได้ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน  ตามแผนการด าเนินงานหลัก และแผนการ
ด าเนินงานย่อยหรือรายบุคคล  พบว่ามีพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี สามารถ
วิเคราะห์ค่างานและน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เป็นจ านวน 2 คน    

เมื่อพิจารณาในภาพรวม  มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป ที่สังกัด
ส านักงานอธิการบดี  มีจ านวน 27 คน  มีบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนที่ส่งวิเคราะห์  
ค่างานแล้ว จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  0.74 %  เมื่อพิจารณาตามประเภทของต าแหน่ง มี 9 ประเภท
ต าแหน่ง บุคลากรที่ส่งวิเคราะห์ค่างานแล้วจ านวน 2 ประเภทต าแหน่ง  คิดเป็นร้อยละ  22.22 % 
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8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 1. บุคลากร สามารถเรียนรู้กระบวนการและเทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างาน จากประสบการณ์ของ
เพ่ือนร่วมงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยกิจกรรมท่ีคณะกรรมการได้จัดให้ ท าให้มีแรงบันดาลใจ มีความเข้าใจและ
เข้าถึงสาระส าคัญ และน าไปใช้ได้ง่ายมากขึ้น 
 2.  บุคลากร ได้รับการติดตามผลการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีความก้าวหน้าในการเขียน
ผลงานของตน   
 3. การจัดกิจกรรมต่างๆ ท าให้ความยุ่งยากในการท าความเข้าใจหรือการน าไปใช้ เป็นไปได้ง่ายขึ้น
และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันที  
 4. มีการสร้างผลงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R) ที่เกิดจากความร่วมมือของ
บุคลากร จนเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยได้  
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 1. การน าหลักการการด าเนินงานด้วย PDCA มาประยุกต์ใช้กับหลักการของการจัดการความรู้ และ
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า ท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
 2. ได้รับการสนับสนุนนโยบายและการให้ค าปรึกษา จากผู้บริหาร  
 3. บุคลากรให้ความร่วมมือ มีความมุ่งม่ัน และมีความเห็นสอดคล้องกัน จึงร่วมกันผลักดันให้กิจกรรม
ประสบความส าเร็จ 

4.  ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีประสบการณ์ในการเขียนวิเคราะห์ค่างานโดยตรง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างดี   
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

- คณะกรรมการ ได้น าปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อก าหนดแนวทาง
ส าหรับการจัดการความรู้ในปีการศึกษาต่อไป  

- คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นจะน าองค์ความรู้ที่ได้ และกระบวนการการจัดการความรู้ น าไปเผยแพร่และ
ก ากับติดตาม  เพื่อให้บุคลากรส านักงานอธิการบดี สามารถน าเสนอการวิเคราะห์ค่างาน ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 

 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
  บุคลากรมีงานไม่ประจ ามาแทรกงานประจ าเป็นจ านวนมากท าให้เวลาในการเรียนรู้และขับเคลื่อน
กิจกรรมมีน้อย เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562  

(ผลงานนวัตกรรมด้านการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการวิจัย) 
 
ชื่อหน่วยงาน โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวอุไรวรรณ  ปานทโชติ 
 
โทรศัพท์: 099-3239654  E-mail address: uraiwan.kpru@gmail.com  
 
1.ชื่อผลงาน การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา 
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  
 จากปัญหาของสถานศึกษาขนาดเล็กคือการขาดแคลนครู ครูผู้สอนไม่ครบตามจ านวนชั้นเรียน ท าให้
ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและทั่วถึง และการใช้กระบวนการ PLC นั้น เป็นกระบวนการพัฒนาการเรียน
การสอนที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มคนหลายๆ กลุ่ม เช่น  ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักวิชาการการศึกษา หรือ
หน่วยงานการศึกษาภายนอก เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งต้องอาศัยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรมี
วิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหาร
แบบผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการ
เรียนรู้  
  จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร พบว่านักเรียนมีปัญหา
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ขาดการบูรณาการความรู้ต่างๆที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ กิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียน
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ค่อนข้างน้อย ท าให้นักเรียนขาดความสนใจในการเรียน  และส่งผลให้ผู้เรียนขาด
ความรับผิดชอบตามมา ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์ โดยที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ระหว่างครูกับนักเรียน 
สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และ
แสวงหาความรู้ โดยอาศัยประสบการณ์ จากความรู้เดิมเป็นฐานและเชื่อมโยงความรู้ใหม่ให้สัมพันธ์กับ บริบทใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่น ามาแก้ปัญหาการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ชาคริต เรืองประพันธ์, 2556) ท าให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และมีความสนใจที่อยากจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น การ
จัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน ความรู้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นเป็นความรู้ใหม่กับความรู้ความเข้าใจที่มี
อยู่เดิม ซึ่งผู้เรียนจะประมวลประสบการณ์ท้ังหมดมาสร้างความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยา  
 
 
 

mailto:uraiwan.kpru@gmail.com
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 จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และความรับผิดชอบ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
และหวังว่าผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และมีความรับผิดชอบ และผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนสูงขึ้นด้วย 
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา   
  2. เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา กับเกณฑ์  
 4. เพ่ือศึกษาความรับผิดชอบ หลังการใช้การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา 
 5. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. ขั้นวางแผน (Planning) ด าเนินการดังนี้ 
   1.1 การก าหนดเป้าหมาย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัย ผู้บริหาร ครู นักศึกษา พูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพ่ือให้เห็นปัญหา ความต้องการ ความพร้อมในการด าเนินการ 
  1.2 ประชุมร่วมกับครู นักศึกษา เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
   1.3 จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ แบบวัดผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action) 
   2.1 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จ านวน 8 
แผน โดยให้ครูเป็นผู้ด าเนินการสอน และให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ 

3. ขั้นสังเกตผลการปฏิบัติงาน (Observation)  
3.1 การวัดผลการเรียนรู้ ได้แก่ 

 - วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และวัดความรับผิดชอบ โดยด าเนินการวัด
หลังการจัดการเรียนรู้ 

  3.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ได้แก่ 
 - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
 - ความรับผิดชอบ โดยการวัดหลังการจัดการเรียนรู้ 
 



103 

 

4. ขั้นสะท้อนผล (Reflection)  
  นักวิจัย ครู นักศึกษา ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้  
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างแรงจูงใจ คือ ครูจัดกิจกรรมหรือตั้งค าถามให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและความ
สนใจในการเรียน โดยกิจกรรมหรือค าถามที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เนื้อหา 
   ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวนความรู้เดิม คือ ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหรือกิจกรรมที่ครูและ
นักเรียนร่วมกันออกแบบเพ่ือทบทวนความรู้เดิมที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนเนื้อหา
ใหม่ 
   ขั้นที่ 3 ขั้นจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ คือ เป็นขั้นที่ครูให้เรียนท ากิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหา เช่น ให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น โดยใช้สื่อประกอบการสอนในการท ากิจกรรม 
   ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ เป็นขั้นที่ให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด วิธีการ 
กระบวนการคิดต่างๆ เพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ของนักเรียน โดยการให้นักเรียนท าใบงานหรือใบกิจกรรม
และน ามาอภิปรายร่วมกัน  
   ขั้นที่ 5 ขั้นสะท้อนความคิด คือ ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติ
จากชั่วโมงเรียนชั่วโมงนั้น 
   ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล คือ เป็นขั้นที่ครูประเมินจากการท าแบบทดสอบฯลฯ และจากการสังเกต
พฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน เพ่ือตรวจสอบความรู้ในเรื่องที่เรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ 
และเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับในการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 1. การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา พบ
ผล ดังนี้ 
 จากการสนทนากลุ่มของผู้วิจัย ผู้อ านวยการ ครู และนักศึกษา พบว่านักเรียนมีปัญหาด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ขาดการบูรณาการความรู้ต่างๆที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ กิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียน
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ค่อนข้างน้อย ท าให้นักเรียนขาดความสนใจในการเรียน และส่งผลให้ผู้เรียนขาดความ
รับผิดชอบตามมา 
 2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา พบผล ดังนี้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จ านวน 8 แผน มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างแรงจูงใจ คือ ครูจัดกิจกรรมหรือตั้งค าถามให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและความ
สนใจในการเรียน โดยกิจกรรมหรือค าถามที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เนื้อหา 
   ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวนความรู้เดิม คือ ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหรือกิจกรรมที่ครูและ
นักเรียนร่วมกันออกแบบเพ่ือทบทวนความรู้เดิมที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนเนื้อหา
ใหม ่
   ขั้นที่ 3 ขั้นจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ คือ เป็นขั้นที่ครูให้เรียนท ากิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหา เช่น ให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น โดยใช้สื่อประกอบการสอนในการท ากิจกรรม 
   ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ เป็นขั้นที่ให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด วิธีการ 
กระบวนการคิดต่างๆ เพ่ือแสดงความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ของนักเรียน โดยการให้นักเรียนท าใบงานหรือใบกิจกรรม
และน ามาอภิปรายร่วมกัน  
   ขั้นที่ 5 ขั้นสะท้อนความคิด คือ ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติจาก
ชั่วโมงเรียนชั่วโมงนั้น 
   ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล คือ เป็นขั้นที่ครูประเมินจากการท าแบบทดสอบฯลฯ และจากการสังเกต
พฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน เพ่ือตรวจสอบความรู้ในเรื่องที่เรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
และเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับในการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
  3. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา กับเกณฑ์ 
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา กับเกณฑ์  

 n k X  S.D  t Sig 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 34 21 22.82 3.14 3.388 .002 

  *  p < .05 
  จากตาราง 1 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้
แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 22.82 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.14 ค่า t = 3.388 และ Sig. = .002 
 
  4. การศึกษาความรับผิดชอบ หลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา พบผลดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความรับผิดชอบ หลังการใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา 

ความรับผิดชอบ X  S.D. ความหมาย 
1. ข้าพเจ้าท าการบ้านด้วยตัวเอง 4.15 0.86 มาก 
2. ข้าพเจ้าท างานส่งตรงตามเวลาที่ก าหนดเสมอ 3.71 0.80 มาก 
3. ข้าพเจ้าเข้าห้องเรียนทันเวลา 4.35 0.88 มาก 
4. ข้าพเจ้าเข้าเรียนสม่ าเสมอ 4.62 0.60 มากที่สุด 
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5. ข้าพเจ้าให้ความส าคัญในเรื่องของการตรงต่อเวลา 4.12 0.73 มาก 
6. ข้าพเจ้าพยายามท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จทุกครั้ง 4.15 0.78 มาก 
7. ข้าพเจ้ารับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนเสมอ 4.24 0.74 มาก 
8. ข้าพเจ้าช่วยงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 4.21 0.64 มาก 
9. ข้าพเจ้าสามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 4.44 0.61 มาก 
10. ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะท าให้ผลงานที่รับมอบหมายเป็นที่ยอมรับของ
เพ่ือนและครู 

4.41 0.66 
มาก 

11. ข้าพเจ้าสามารถหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเรียนได้จนส าเร็จ 3.76 0.70 มาก 
12. ข้าพเจ้าตั้งใจและมุ่งม่ันในการเรียนตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมง 3.97 0.80 มาก 

รวม 4.18 0.09 มาก 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มีความ
รับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18, S.D.= 0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าพเจ้าเข้าเรียน
สม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.62, S.D. = 0.60)  รองลงมาคือ ข้าพเจ้าสามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ ( X  = 4.44, S.D. = 0.61) และข้าพเจ้าตั้งใจที่จะท าให้ผลงานที่รับมอบหมายเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนและ
ครู ( X  = 4.41, S.D. = 0.66) ตามล าดับ 
  5. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง พบผล ดังนี้ 
  จากการสนทนากลุ่ม สะท้อนผลหลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ระหว่างผู้ วิจัย ครู 
และนักศึกษา พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นที่ 1 ขั้นสร้างแรงจูงใจ ควรเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียน
และกิจกรรมนั้นควรจะสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเรียนด้วยเพ่ือจะได้เชื่อมโยงสู่บทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวนความรู้
เดิม ควรเพ่ิมเติมตัวอย่างที่หลากหลายให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหา หรือควรมีสื่อการเรียนรู้ใน
ทบทวนเนื้อหาเพ่ือที่จะเชื่อมโยงไปเนื้อหาใหม่ ขั้นที่ 3 ขั้นจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ ควรเพ่ิมสื่อการเรียนรู้ที่ท าให้
นักเรียนเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนควรมี
วิธีการที่หลากหลาย เช่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นคู่ หรือระหว่างกลุ่ม ขั้นที่ 5 สะท้อนความคิด การสะท้อนคิดของ
นักเรียนควรจะมีวิธีการที่หลากหลาย เช่น การอธิบาย การตอบค าถาม การยกตัวอย่าง ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล ควร
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมิน วิธีการประเมินต้องยืดหยุ่นและมีวิธีการประเมินที่หลากหลายวิธี 
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
  2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา 
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  3. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา กับเกณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที             
(t – test one group) 
  4. การศึกษาความรับผิดชอบ หลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผล
ค่าเฉลี่ยดังนี้ 
    4.50 - 5.00 หมายถึง ความรับผิดชอบ ระดับมากท่ีสุด 
   3.50 - 4.49 หมายถึง ความรับผิดชอบ ระดับมาก 
   2.50 - 3.49 หมายถึง ความรับผิดชอบ ระดับปานกลาง 
   1.50 - 2.49 หมายถึง ความรับผิดชอบ ระดับน้อย 
   1.00 - 1.49 หมายถึง ความรับผิดชอบ ระดับน้อยที่สุด 
  5. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 สรุปผลการทดลองใช้ 
 1. การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา พบ
ผล ดังนี้ จากการสนทนากลุ่มของผู้วิจัย ผู้อ านวยการ ครู และนักศึกษา พบว่านักเรียนมีปัญหาด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ขาดการบูรณาการความรู้ต่างๆที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ กิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียน
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ค่อนข้างน้อย ท าให้นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และส่งผลให้
ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมาย ท าให้การงานไม่ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา จ านวน 8 แผน มี 6 
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างแรงจูงใจ คือ ครูจัดกิจกรรมหรือตั้งค าถามให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและความสนใจใน
การเรียน โดยกิจกรรมหรือค าถามที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เนื้อหา  ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวน
ความรู้เดิม คือ ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหรือกิจกรรมที่ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบเพ่ือทบทวน
ความรู้เดิมที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนเนื้อหาใหม่  ขั้นที่ 3 ขั้นจัดโครงสร้างแนวคิด
ใหม่ คือ เป็นขั้นที่ครูให้เรียนท ากิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา เช่น ให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น โดย
ใช้สื่อประกอบการสอนในการท ากิจกรรมขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ เป็นขั้นที่ให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความคิด วิธีการกระบวนการคิดต่างๆ เพ่ือแสดงความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ของนักเรียน โดยการให้นักเรียน
ท าใบงานหรือใบกิจกรรมและน ามาอภิปรายร่วมกัน ขั้นที่ 5 ขั้นสะท้อนความคิด คือ ครูให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นจากสิ่งที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติจากชั่วโมงเรียนชั่วโมงนั้น ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล คือ เป็นขั้นที่ครูประเมินจาก
การท าแบบทดสอบฯลฯ และจากการสังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน เพ่ือตรวจสอบความรู้ในเรื่อง
ที่เรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับในการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่าน
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3. นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  4. นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าพเจ้าเข้าเรียนสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ข้าพเจ้า
สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และข้าพเจ้าตั้งใจที่จะท าให้ผลงานที่รับมอบหมายเป็นที่ยอมรับของ
เพ่ือนและครู ตามล าดับ 
  5. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง พบผล ดังนี้ จากการสนทนากลุ่ม สะท้อนผลหลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ระหว่างผู้วิจัย ครู และนักศึกษา พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นที่ 1 ขั้นสร้างแรงจูงใจ ควรเป็นกิจกรรมที่
กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนและกิจกรรมนั้นควรจะสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเรียนด้วยเพ่ือจะได้เชื่อมโยงสู่
บทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวนความรู้เดิม ควรเพิ่มเติมตัวอย่างที่หลากหลายให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพ่ือเชื่อมโยง
เนื้อหา หรือควรมีสื่อการเรียนรู้ในทบทวนเนื้อหาเพ่ือที่จะเชื่อมโยงไปเนื้อหาใหม่ ขั้นที่ 3 ขั้นจัดโครงสร้างแนวคิด
ใหม ่ควรเพิ่มสื่อการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของนักเรียนควรมีวิธีการที่หลากหลาย เช่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นคู่ หรือระหว่างกลุ่ม ขั้นที่ 5 สะท้อน
ความคิด การสะท้อนคิดของนักเรียนควรจะมีวิธีการที่หลากหลาย เช่น การอธิบาย การตอบค าถาม การ
ยกตัวอย่าง ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล ควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมิน วิธีการประเมินต้องยืดหยุ่นและมีวิธีการ
ประเมินที่หลากหลายวิธี 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 1. การได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2. ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา   
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
  น าแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ไปใช้กับเนื้อหาอ่ืนๆและระดับชั้นอื่นๆ 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 -  
12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จ านวน 8 ครั้ง  
 กระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลังจากท่ีครูจัดการเรียนการสอนเสร็จในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัย 
ครู นักศึกษา จะร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้เพ่ือจะได้น าผลมาพัฒนาการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 
ชื่อหน่วยงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
1. ชื่อ - นามสกุล  : นายคมกริช  กลิ่นอาจ 

โทรศัพท์    : 083-1651636  
โทรสาร   : 055-706555  
E-mail address  : deaw6101@gmail.com 

2. ชื่อ - นามสกุล  : นายสุรเชษฐ ขอนทอง 
โทรศัพท์    : 086-9337335 
โทรสาร   : 055-706555  
E-mail address  : Surachet1414@gmail.com 

3. ชื่อ - นามสกุล  : นายอดิเทพ มั่งทอง 
โทรศัพท์    : 088-2257277 
โทรสาร   : 055-706555  
E-mail address  : Adithepmungthong@gmail.com 

4. ชื่อ - นามสกุล  : นางสาวจินดาพร  อ่อนเกตุ   
โทรศัพท์    : 089-9575789 
โทรสาร   : 055-706555  
E-mail address  : jindaporn_o@kpru.ac.th 

1.ชื่อผลงาน ระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน (พอสังเขป)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก าหนดระยะเวลาในการต่อสัญญา
จ้างเป็น 5 ระยะ ในแต่ละระยะจะก าหนดเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งหนึ่งในเกณฑ์ประเมินบุคลากรจะต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน
ตามประเด็นการประเมินปีละ 1 เล่ม เมื่อบุคลากรจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน เอกสารประกอบการต่อสัญญาจ้าง
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ บุคลากรจะด าเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้คณะกรรมการประเมินผล และด าเนินการ
จัดส่งเอกสารต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างต่อไป 
 ปัจจุบันในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานบุคลากรต้องจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบการจัดท า
แฟ้มสะสมผลงานเป็นจ านวนมากโดยจะต้องน าเอกสารดังกล่าวมาจ าแนกตามรายการที่ก าหนดขึ้น ซึ่งใช้เวลาใน
การจัดเตรียมเอกสารเป็นเวลานาน  บางครั้งเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานเกิดการสูญหาย 



109 

 

 

อีกทั้งในการตรวจของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจะต้องใช้เวลาในการตรวจค่อนข้างนานกว่าจะตรวจครบทุก
ท่านเนื่องจากจะต้องมีการรอแฟ้มสะสมผลงานจากคณะกรรมการผู้ประเมินคนก่อนหน้า ดังนั้นการพัฒนาระบบ
แฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จะช่วยอ านวย
ความสะดวกให้บุคลากรสายสนับสนุนในการจัดเก็บผลงาน ท าให้การจัดเก็บเอกสารมีความเป็นระเบียบ ง่ายต่อ
การค้นหาและสรุปผล อีกทั้งยังอ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการประเมินการต่อสัญญาจ้างสามารถเข้า
ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกด้วย 
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 

1. เพ่ือพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย 
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

ผู้พัฒนาได้พัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ผู้พัฒนาได้สอบถามบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เกี่ยวกับการจัดท าแฟ้ม
สะสมผลงานเพ่ือใช้ประกอบการต่อสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ก าหนดขึ้น 
ท าให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบและลงมือด าเนินการต่อไป 

2. ผู้พัฒนาได้สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลและขั้นตอนการด าเนินการจากเอกสารการต่อสัญญาและ
จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน รวมทั้งสอบถามความต้องการของผู้ใช้ระบบ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ ไป
วิเคราะห์ 

3. ผู้พัฒนาได้ออกแบบระบบการท างาน ฐานข้อมูล ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และรายงานต่างๆ  
4. ผู้พัฒนาพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL 

Server และพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ 
5. ผู้พัฒนาได้ทดสอบการท างานของระบบและเม่ือพบข้อผิดพลาดจึงได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  
6. ผู้พัฒนาได้น าระบบไปน าเสนอให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พร้อมทั้งแนะน า

วิธีการใช้งานระบบ จากนั้นได้มีการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบจากผู้ใช้งาน 
7. ผู้ใช้งานระบบสามารถแจ้งถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบ ผู้พัฒนาจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ให้ถูกต้อง 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้ระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสามารถเก็บข้อมูลผลงานได้ตลอดเวลา 
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3. คณะกรรมการสามารถตรวจประเมินเอกสารส าหรับต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้
อย่างรวดเร็ว 
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็น
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการรับการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้า งส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยผู้ใช้งานสามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่
ใช้ส าหรับการประเมินการต่อสัญญาจ้าง ดังนี้ 

- แผนผังโครงสร้างภายในองค์กร 
- แผนผังโครงสร้างหน่วยงานย่อย 
- หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
- หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
- ภาระงานหลักท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง 
- ภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากภาระงานหลัก 
- ประวัติการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย 
- ประวัติการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย 
- ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
- คู่มือปฏิบัติงาน 
- การเป็นวิทยากรอบรม 
ซึ่งภายในระบบจะแสดงคิวอาร์โค้ด และลิงค์ ส าหรับน าไปประกอบการเอกสารในการเข้ารับการประเมิน

ต่อสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้พัฒนาได้น าเสนอระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏก าแพงเพชรให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยแนะน าวิธีการใช้งานระบบ และให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้ทดลองใช้งาน จากนั้นได้ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้ประเมินประสิทธิภาพ
ระบบตามแบบประเมินที่ผู้พัฒนาได้ออกแบบไว้ และได้รับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
เพ่ือน าไปปรับปรุงระบบต่อไป 

ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ ด้านการท างานได้ตาม
ฟังก์ชันของระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ และด้านการรักษาความปลอดภัย ผลการประเมินภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.52 ด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการผู้ใช้ระบบอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.51 ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 ด้านความง่ายต่อ
การใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 และด้านการรักษาความปลอดภัยขอข้อมูลในระบบอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.53 
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8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และเพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถเพ่ิมข้อมูลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบปีงบประมาณได้ 
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ และเข้าถึงข้อมูลผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ดได้ ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในการจัดเก็บและรวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการต่อสัญญาจ้างตามกรอบระยะเวลาที่
ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการในการเข้าตรวจสอบเอกสารในระบบเพ่ือ
ประเมินต่อสัญญา ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พบว่าอยู่
ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.52 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และประโยชน์จากการ  
ใช้งานระบบเป็นส าคัญ ท าให้ได้ระบบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน หากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
เข้ามาใช้งานระบบเป็นจ านวนมาก ก็จะท าให้ระบบที่พัฒนาขึ้นประสบความส าเร็จ และหากผู้ใช้ต้องการให้เพิ่มเติม
หรือปรับปรุงตรงส่วนไหนเพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ก็จะท าให้ระบบตอบโจทย์ของผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้น  
และจะน ามาซึ่งความส าเร็จของระบบต่อไป 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 ปรับปรุงตามความต้องการเพ่ิมเติมของผู้ใช้งาน เพ่ือให้ระบบครบถ้วน สมบูรณ์ และอ านวยความสะดวก
ให้ได้มากท่ีสุด เช่น พัฒนาเป็นโมบายแอปพลิเคชัน เป็นต้น 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

ไม่มี 
 

12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 

ในการพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีขั้นตอนในการทดสอบระบบ และปรับปรุงระบบหลังจากการทดสอบ เพ่ือให้ได้ระบบที่มีความ
ถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงในส่วนของการใช้งานระบบตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น การ
ปรับปรุงข้อมูลการแสดงผลข้อมูลการอัพโหลดเอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมนา 
ต่างๆ เพื่อให้ทราบว่ามีเอกสารใดบ้างในการประชุม อบรมสัมมนาดังกล่าว เป็นต้น 
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13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 ระบบแฟ้มสะสมผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร
สามารถน าไปใช้งานได้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทุกคณะ ศูนย์ ส านักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ส าหรับน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
  

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู, อ.ณัฐภาณี บัวดี, ผศ.พรรษพร เครือวงษ์                                         
อ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์, ผศ.วันชัย เพ็งวัน , อ.อังคณา ตาเสนา และ อ.สันติ คู่กระสังข์ 
 โทรศัพท์.082-768-3853  โทรสาร: 055-801-663  E-mail address: jeab151127@hotmail.com 
 
1. ชื่อผลงาน/โครงการ กระบวนการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP กลุ่มทอผ้าปากะญอบ้านมอทะ 

2. ที่มาและความส าคัญของการบริการวิชาการ  

กลุ่มทอผ้าปากะญอบ้านมอทะ ก่อตั้งโดยนางดรุณี เอื้อวิบูลย์ศรี ปัจจุบันมีสมาชิกท้ังหมดประมาณ 20 
คน ผลิตสินค้าจากผ้าทอปากะญอ ซึ่งเป็นลวดลายที่เกิดจากการออกแบบของชาวบ้านในชุมชน อาทิเช่น เสื้อ 
ย่าม ผ้าทอส าหรับประดับตกแต่งเสื้อผ้า โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ที่ต้องการซื้อสินค้า โดยการ
สั่งซื้อจะผ่านทางตัวแทนคนรู้จักของสมาชิกในกลุ่ม จะเป็นผู้มาสั่งสินค้าโดยผ่านทางไลน์ และเมื่อได้รับค าสั่ง
ซื้อ ทางหัวหน้ากลุ่มจะท าการรวบรวมสินค้าหรือผลิตสินค้าตามค าสั่งซื้อ แล้วจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อทางไปรษณีย์ 
นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีการไปออกบูธขายสินค้าตามเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ทางกลุ่มฯสนใจที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบอ่ืนเพ่ือให้มีรูปแบบที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือก ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ออกแบบ
หมอนอิงที่มีลายผ้าทอเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มและสมุดโน๊ตโดยปกสมุดท ามาจากผ้าปากะญอ เพ่ือท าให้ขาย
เป็นของที่ระลึกได้ส าหรับคนมาเที่ยวหรือมาศึกษาดูงานเพราะว่าราคาไม่สูงเหมือนชุดผ้าทอทั้งชุด ท าให้มี
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีหลายหลายขึ้น ส่วนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของหมอนอิงก็จะเป็นกล่องกระดาษ โดยติดโลโก้ของกลุ่ม
ทอผ้าปากะญอบ้านมอทะ ส่วนใส่ชุดเสื้อผ้าจะมีบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยม และเป็นกระดาษที่ท า
เป็นถุง รวมถึงกระดาษโลโก้สินค้าไว้ส าหรับติดแบรนด์เสื้อผ้าเพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งจัดท าระบบ
การผลิตและการค้าออนไลน์ โดยจัดท า page โปรโมทสินค้า และการน าแนะสินค้าผ่าน Facebook เพ่ือ
ต้องการยกระดับสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานในอนาคตต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ของการบริการวิชาการ 
 1. เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP อย่างน้อย 1 ระดับ 
 2. เพ่ือให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชน OTOP มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 
4. กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีให้บริการและเครือข่ายความร่วมมือ (ให้ระบุชื่อกลุ่ม หรือหน่วยงาน เช่น 
โรงเรียน อบต. หรือกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ที่อยู่ ให้ชัดเจน) 
 กลุ่มทอผ้าปากะญอบ้านมอทะ ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
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5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
 1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแนวทางการยกระดับเพิ่มข้ึนใน
อนาคต 
 2. ผู้ผลิตสินค้าชุมชน OTOP มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่ายที่สินค้าที่ได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 
50% 
 
6. การด าเนินการให้บริการวิชาการมีกระบวนการอย่างไร (อธิบายให้เห็นภาพชัดเจน ของกระบวนการ
ท างานที่ท าให้ชุมชนดีขึ้น พร้อมมีรูปภาพประกอบด้วย 

1. ส ารวจแนวคิดและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น วิเคราะห์ศักยภาพ ศึกษาปัญหาผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP  โดยให้ชุมชนเป็นผู้แสดงความคิดเห็นและทีมงานสรุปประเด็นเพ่ือให้ได้ความเข้าใจที่สอดคล้อง
ตรงกัน 

2. สร้างทัศนคติที่ดีท่ีมีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยให้เห็นถึงประโยชน์ในการพัฒนา 
3. ร่วมกันก าหนดแนวคิดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันโดยให้สมาชิกของกลุ่มมีการ มีการ

ท างานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมองว่างานทุกงานเป็นของทุกคนและต้องท าให้ประสบความส าเร็จ 
ผลที่ได้คืองานของกลุ่มไม่ใช่งานเดี่ยว จึงจะเกิดการพัฒนาร่วมกัน 

4. การสร้างและใช้นวัตกรรมเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริหารของผลิตภัณฑ์ชุมชน  ซึ่ง
ขั้นตอนนี้ให้ทางกลุ่มฯเลือกว่าต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบไหน และสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 2 
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. หมอนอิงที่มีลายผ้าทอเป็นเอกลักษณ์  2. สมุดโน๊ตโดยปกสมุดท ามาจากผ้าปากะญอ  
และออกแบบโล้และบรรจุภัณฑ์ และให้ทางกลุ่มประเมินว่าชอบหรือจะให้ปรับปรุงตรงไหน  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้กับทางกลุ่มอาชีพ 

5. การสอนวิธีการจัดท าผลิตภัณฑ์ตามผลิตภัณฑ์ตามต้นแบบโดยให้แต่ละคนรับผิดชอบตามงานที่
ตนเองถนัด 

6. ทางมหาวิทยาลัยให้ความรู้การพัฒนามาตรฐานเบื้องต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
ตรวจมาตรฐานและการขอใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมพัฒนาชุมชน และให้ทางกลุ่มเตรียมเอกสาร
เพ่ือด าเนินการโดยพิจารณาจากความพร้อมของกลุ่มว่าจะยกระดับตนเองในระดับไหน 

7. ติดตามผลการด าเนินงานและการถอดบทเรียนความส าเร็จ 
 

รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา 
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7. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการที่ปรากฎอย่างชัดเจนกับชุมชน เช่นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม รวมทั้งผลที่เกิดกับนักศึกษา (ถ้ามีนักศึกษาร่วมโครงการด้วย) 
 ด้านเศรษฐกิจ คือ ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนา 
 ด้านวัฒนธรรม คือ ชุมชนมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ที่โดดเด่นของชุมชน ที่ควรอนุรักษ์และพัฒนาสืบไว้
ให้ลูกหลาน 
 
9. ปัจจัยที่ท าใหเ้กิดประสบความส าเร็จ หรือเกิดนวัตกรรม 
 1. ปัจจัยด้านผู้น า ผู้น าเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่มและหน่วยงานภายนอก ผู้น ามีความ
กระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะความเป็นผู้น าสูง ส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
 2. ปัจจัยด้านความรู้และภูมิปัญญา สมาชิกกลุ่มมีการน าองค์ความรู้และภูมิปัญญาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตตัวสินค้าซึ่งมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 3. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของสมาชิก คือ สมาชิกในชุมชนมีความต้องการพัฒนาและร่วมมือกันพัฒนาให้
ผลิตภัณฑ์เกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้น 
 4. ด้านปัจจัยด้านการผลิต พบว่าสินค้าเพียงพอต่อการจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก การที่สินค้ามีเพียงพอ
ต่อความความต้องการของลูกค้าส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กรมากกว่าสินค้าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้า และทาให้ทางกลุ่มประสบความส าเร็จมากกว่า 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ส าหรับน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
  

ชื่อหน่วยงาน ส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แดนชัย เครื่องเงิน โทรศัพท์ 081-5952908 E-Mail danchai.kpru@gmail.com 

1. ชื่อผลงาน/โครงการ   
โครงกำรกำรยกระดับเศรษฐกิจโดยกำรเพ่ิมมูลค่ำกล้วยน  ำว้ำ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนำกำร

แปรรูปกล้วยต ำบลระหำน อ ำเภอบึงสำมัคคี จังหวัดก ำแพงเพชร 
 

2. ที่มาและความส าคัญของการบริการวิชาการ  
กล้วยน  ำว้ำ มีชื่อทำงวิทยำศำสตร์คือ Musa Sapientum Linn. เป็นพืชที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตควำม

เป็นอยู่คู่กับคนไทย เพรำะเป็นผลไม้ชนิดแรก ๆ ที่คนน ำมำปลูกเพ่ือใช้เป็นอำหำร และน ำทุกส่วนของกล้วยมำใช้
ประโยชน์ได้ นอกจำกจะมีคุณค่ำทำงอำหำรสูงแล้ว ยังเป็นอำหำรหลักของคนไทย และสำมำรถสร้ำงสร้ำงรำยได้แก่
ครอบครัว และยังเป็นพืชส่งออก สร้ำงรำยได้เข้ำสู่ประเทศได้อีกทำงหนึ่ง ซึ่งกล้วยจัดเป็นอำหำรหลักที่ประชำชน
นิยมบริโภคสูงเป็นอันดับ 4 รองจำก ข้ำว, ข้ำวสำลี และนม ตำมล ำดับ โดยปกติคนนิยมกินกล้วยน  ำว้ำ, กล้วยไข่ 
และกล้วยหอม ซึ่งกล้วยทั ง 3 ชนิด มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรที่แตกต่ำงกันไป เช่น ไขมัน , โปรตีน, น  ำตำล, เถ้ำ, 
แคลเซียม, ฟอสฟอรัส, เหล็ก และวิตำมินซี โดยโปรตีน และน  ำตำล จะพบมำกในกล้วยหอม แต่วิตำมินซี , เหล็ก, 
ฟอสฟอรัส และน  ำตำล จะพบมำกในกล้วยน  ำว้ำมำกกว่ำกล้วยชนิดอ่ืน  ในจังหวัดก ำแพงเพชรมีกำรน ำกล้วยมำ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ เช่น กล้วยฉำบ, กล้วยอบเนย และกล้วยทอด เป็นต้น ปัจจุบันจีงมำกำรแข่งขันกันเอง
ท ำให้รำยได้จำกกำรแปรรูปกล้วยลดลง ทำงรอดของกำรแปรรูปกล้วยจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำร พัฒนำ
กระบวนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกกล้วยให้แปลกใหม่ทันสมัย เพ่ิมทำงเลือกให้กับผู้บริโภค  

แป้งกล้วย ถึงแม้จะมีกำรพัฒนำมำในระยะหนึ่งแล้วแต่กำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำช่วยเพ่ือให้มี
ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ดี มีลักษณะปรำกฏ หรือคุณภำพดีกว่ำเดิม อีกทั งยังคงคุณค่ำทำงโภชนำกำรไว้ เช่น แทนนิน 
และวิตำมินต่ำง ๆ กำรแปรรูปกล้วยให้อยู่ในรูปของแป้งที่จะสำมำรถน ำไปเป็นวิตถุดิบในกำรท ำผลิตภัณฑ์ขนมอบ 
(Bakery) จะต้องผ่ำนกระบวนกำรท ำแห้ง โดยใช้เทคนิควิธีกำรให้ควำมร้อนในแบบต่ำง ๆ  เช่น กำรตำกแดด , กำร
อบลมร้อน และวิธีกำรใหม่ ๆ เช่น กำรให้รังสีอินฟรำเรด และกำรท ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dried 
Technology) ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพกำรท ำแห้งสูง สำมำรถลดระยะเวลำของกระบวนกำรให้ควำมร้อน และมี
ควำมสม่ ำเสมอของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ควำมเสียหำยของผลิตภัณฑ์ลดลง  

จำกกำรลงพื นที่ให้บริกำรวิชำกำรที่วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนำกำรแปรรูปกล้วยต ำบลระหำน 
ต ำบลระหำน อ ำเภอบึงสำมัคคี จังหวัดก ำแพงเพชร พบว่ำ มีสมำชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยน  ำว้ำ จ ำนวน 60 
กว่ำรำย และสำมำรถผลิตกล้วยน  ำว้ำสดได้สูงสุด 2,000 กิโลกรัมต่อวัน ส่งผลท ำให้รำคำกล้วยตกต่ ำเหลือประมำณ
กิโลกรัมละ 5 บำท จึงท ำให้เกษตรกรบำงส่วนเลิกปลูกกล้วยน  ำว้ำ และออกจำกกลุ่มวิสำหกิจ ปัจจุบันเหลือสมำชิก
อยู่ประมำณ 50 กว่ำรำย ทำงกล่มจึงแก้ไขปัญหำโดยกำรแปรรูปเป็นกล้วยฉำบ ที่มีลักษณะบำงเป็นพิเศษ ซึ่งมี
ก ำลังผลิตได้สูงสุดประมำณ 150 กิโลกรัมต่อวัน ดังนั นเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำกล้วยสด, เพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
และเพ่ิมรำยได้ให้กับกลุ่ม จึงได้น ำเอำปัญหำของกลุ่มมำพัฒนำเป็นโจทย์วิจัยในกำรศึกษำวิธีกำรผลิตแป้งกล้วย
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คุณภำพสูง เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์จ ำหน่ำยให้กับผู้ผลิตขนมอบ โดยตั งเป้ำหมำยให้มีก ำลังกำรผลิตของกลุ่มเพ่ิมขึ นอีก 
100 กิโลกรัม และน ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยนี เป็นงำนวิจัยพื นฐำน และเผยแพร่ต่อไป 

กำรบริกำรวิชำหำรในครั งนี จะศึกษำกำรผลิตแป้งกล้วยน  ำว้ำโดยใช้ควำมร้อนจำกเครื่องมือที่ทำงกลุ่ม
ผู้ผลิตกล้วยน  ำว้ำมี คือ โดมอบแห้งโดมพลังแสงอำทิตย์แบบกรีนเฮำส์ และตู้อบลมร้อน และวิธีกำรใหม่ คือ 
วิธีกำรใช้รังสีอินฟรำเรดสุญญำกำศ และกำรท ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง โดยท ำกำรศึกษำวิธีท ำแห้งที่เหมำะสมในกำร
ผลิตแป้งกล้วยให้มีคุณภำพสูง ประหยัดต้นทุน และคงคุณค่ำทำงโภชนำกำร โดยกำรศึกษำ 2 ปัจจัย ได้แก่ เวลำใน
กำรลวก และวิธีกำรเตรียมกล้วย (ปอก และไม่ปอกเปลือก) โดยท ำกำรศึกษำคุณภำพ และสำรส ำคัญในแป้งกล้วย 
ได้แก่ สำรแทนนิน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิต และปรับปรุงคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค์ของการบริการวิชาการ 

1) เพ่ือหำวิธีกำร ต้นทุน ผลิตแป้งกล้วยน  ำว้ำพันธุ์มะลิอ่องของกลุ่มเกษตรกร ต ำบลระหำน 
2) ศึกษำประสิทธิภำพในกำรผลิตแป้งกล้วยของแต่ละวิธี โดยวัดจำกค่ำสี, ควำมชื น, Water activity 

(aw) และ ปริมำณสำรส ำคัญ เช่น สำรแทนนิน  
3) น ำแป้งกล้วยที่ผลิตได้ต่อยอดสู้ผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับกลุ่ม 
4) หำโจทย์วิจัยจำกกำรบริกำรวิชำกำร 

 
4. กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีให้บริการและเครือข่ายความร่วมมือ (ให้ระบุชื่อกลุ่ม หรือหน่วยงาน เช่น โรงเรียน  
อบต. หรือกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ที่อยู่ ให้ชัดเจน) 

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนำกำรแปรรูปกล้วยต ำบลระหำน ต ำบลระหำน อ ำเภอบึงสำมัคคี 
จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1) ได้วิธีกำรผลิตแป้งกล้วยน  ำว้ำโดยใช้เทคโนโลยีที่กลุ่มวิสำหกิจฯ มีอยู่ คือ โดมพลังงำนแสงอำทิตย์ 
ตู้อบลมร้อน และวิธีกำรห้องปฏิบัติกำร คือ กำรผลิตด้วยเครื่องอบอินฟรำเรด และกำรผลิตด้วย
เครื่องฟรีซดรำย 

2) ได้ต้นทุนต่อหน่วย ของกำรผลิตแป้งกล้วยน  ำว้ำพันธุ์มะลิอ่องของกลุ่มเกษตรกร ต ำบลระหำน 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลก ำหนดรำคำขำย 

3) ได้ประสิทธิภำพในกำรผลิตแป้งกล้วยของแต่ละวิธี โดยวัดจำกค่ำสี , ควำมชื น, Water activity 
(aw) และ ปริมำณสำรส ำคัญ เช่น สำรแทนนิน  

4) น ำแป้งกล้วยน  ำว้ำที่ผลิตได้ต่อยอดสู้ผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับกลุ่มอย่ำงยั่งยืน 
5) หำโจทย์วิจัยจำกกำรบริกำรวิชำกำร 
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6. การด าเนินการให้บริการวิชาการมีกระบวนการอย่างไร (อธิบายให้เห็นภาพชัดเจน ของกระบวนการท างาน
ที่ท าให้ชุมชนดีขึ้น พร้อมมีรูปภาพประกอบด้วย 

รายละเอียดการพัฒนาผงแป้งกล้วยน้ าว้า 
กำรพัฒนำผงแป้งกล้วยน  ำว้ำประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ กำรส่งเสริมกำรผลิตรูปแบบใหม่คุณภำพสูง เพ่ือ

เพ่ิมเติมตำมศักยภำพของกลุ่ม และกำรพัฒนำต่อยอดในอนำคต โดยมีรำยละเอียด ดังนี  
1) กำรส่งเสริมกำรผลิตเพ่ิมเติมตำมศักยภำพของกลุ่มที่มีอยู่แล้ว โดยทำงทีมงำนของมหำวิทยำลัยได้ท ำกำร

พัฒนำ ซ่อมแซม สอนกำรใช้เครื่อง พัฒนำรูปแบบ และอบรมใช้ทำงกลุ่มฯ คือ  
1.1) กำรผลิตผงแป้งกล้วยจำกโดมพลังงำนแสงอำทิตย์จำกโดมที่ได้รับกำรส่งเสริมจำกมหำวิทยำลัยรำช

ภัฎก ำแพงเพชรในโครงกำรก่อนหน้ำนี แล้ว 
1.2) กำรผลิตโดยกำรใช้โดยกำรตู้อบลมร้อนซึงทำงกลุ่มได้รับมำจำกหน่วยงำนภำยนอก และยังไม่ได้รับ

กำรพัฒนำให้น ำมำใช้ได้จริง 
2) กำรส่งเสริมกำรผลิตรูปแบบใหม่เพ่ือเพ่ิมเติมตำมศักยภำพของกลุ่ม โดยทำงทีมงำนของมหำวิทยำลัยได้ท ำ

น ำเทคนิคกำรผลิตผงแป้งกล้วยแบบใหม่ๆ เพ่ือให้ได้ผงแป้งกล้วยคุณภำพสูง เพ่ือให้  ทำงกลุ่มได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และพัฒนำขอทุนต่อยอดกำรผลิตในอนำคต โดยน ำวัตถุดิบของกลุ่ม (กล้วยน  ำว้ำ) มำท ำวิจัย และพัฒนำสูตรต่ำง ๆ ใน
ห้องปฏิบัติกำร เมื่อได้กำรผลิตที่เหมำะสม ท ำกำรถ่ำยทอดให้กับทำงกลุ่ม คือ 

 2.1) กำรผลิตผงแป้งกล้วยโดยวิธีกำรท ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง โดยจะท ำกำรวิจัยในห้องปฏิบัติกำรของ
โปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือหำค่ำทำงวิทยำศำสตร์ ควบคู่ไปกับกำรน ำกำรส่งวัตถุดิบของกลุ่ม (กล้วย
น  ำว้ำ) ไปท ำกำรทดลองท ำผงแป้งระดับอุตสำหกรรม เพ่ือให้ ได้ผงแป้งมำท ำกำรทดลองพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือกำร
พำณิชย์ เช่น ผลิตภัณฑ์รักษำโรคกระเพำะอำหำร ตำมสรรพคุณของกล้วยน  ำว้ำดิบ กำรท ำเส้นบะหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว ท ำ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี เส้นขนมจีนเพ่ือสุขภำพ (ลดน  ำตำลในเลือด) เป็นต้น  

2.2) กำรผลิตผงแป้ งกล้วยโดยวิธีกำรท ำแห้งแบบอินฟรำเรดสุญญำกำศ โดยจะท ำกำรวิจัยใน
ห้องปฏิบัติกำรของโปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือหำค่ำทำงวิทยำศำสตร์ เพ่ือให้ได้ผงแป้งคุณภำพสูง 
ประหยัดพลังงำน มำท ำกำรทดลองพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรพำณิชย์ เช่น ผลิตภัณฑ์รักษำโรคกระเพำะอำหำร กำรท ำ
เส้นบะหมี่  เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นขนมจีนเพ่ือสุขภำพ (ลดน  ำตำลในเลือด) ท ำผลิตภัณฑ์ เบเกอรี เป็นต้น และเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมของกลุ่มในกำรของบประมำณกำรสร้ำง เครื่องอินฟรำเรดสุญญำกำศจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  
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แผนภาพสรุปการด าเนินงาน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงแป้งกล้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฉลำกโภชนำกำร 

อย. 

GMP / HACCP 

ส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยี
ใหม่ 

อินฟำเรด
สุญญำกำศ 

ท ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 

เบเกอรี่ เสริมสุขภำพ 
(ยำ) 

ผงแป้ง เบเกอรี่ เสริมสุขภำพ 
(ยำ) 

ผงแป้ง 

ขำย
แป้ง 

บะหมี่/
ก๋วยเตี๋ยว 

 

อ่ืนๆ ขำย
แป้ง 

บะหมี่/
ก๋วยเตี๋ยว 

 

อ่ืน
ๆ 

กล้วยน  ำว้ำกลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้ผลิตและ
พัฒนำกำรแปรรูปกล้วยต ำบลระหำน 

ส่งเสริมเพ่ิมเติมศักยภำพ
เดิม 

พลังงำนแสงอำทิตย์ ตู้อบลมร้อน 

เบเกอรี่ 

ขำย
แป้ง 

ผงแป้ง เบเกอรี่ ผงแป้ง 

บะหมี่/
ก๋วยเตี๋ยว 

 

อ่ืนๆ ขำย
แป้ง 

บะหมี่/
ก๋วยเตี๋ยว 

 

อ่ืนๆ 
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1.2 การวางแผนการพัฒนาผงแป้งกล้วยน้ าว้า 
 
กิจกรรมที่ กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ การด าเนินงาน 

1 กำรน ำเสนอโครงกำรบริกำรวิชำกำร
โดยรองอธิกำรและทีมงำน 

25/10/2561 เวลำ 08.30-16.30 
น.  
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนระหำน 

กำรน ำเสนอโครงกำรบริกำรวิชำกำรโดยรองอธิกำรและทีมงำน 
ให้กับเทศบำลต ำบลระหำน และทำงกลุ่ม 

2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้
เครื่องอบลมร้อน และเครื่องปิด
สุญญำกำศ 

16 มกรำคม 2562 ต ำบลระหำน ผศ.แดนชัย เครื่องเงิน และทีมงำนลงพื นที่กลุ่มเพ่ือกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรใช้เครื่องอบลมร้อน และเครื่องปิดสุญญำกำศ ให้กับ
กลุ่มจ ำนวน 1 วัน และสำธิตทดสอบกำรใช้เครื่อง 

3  กำรวิจัยกำรพัฒนำจำกเทคนิคใหม่ คือ 
ค ว ำ ม ร้ อ น จ ำ ก รั ง สี อิ น ฟ ร ำ เร ด
สุญญำกำศ กำรท ำแป้งแห้งแบบแช่
เยือกแข็ง ในห้องปฏิบัติกำรเพ่ือน ำ
ผลกำรวิจัยไปถ่ำยทอดให้กับกลุ่ม  
 

17 มกรำคม 2562 – ปัจจุบัน 
ห้องปฏิบัติกำรแปรรูปโปรแกรม
วิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร 

กำรวิจัยกำรพัฒ นำจำกเทคนิคใหม่คือ ควำมร้อนจำกรังสี
อินฟรำเรดสุญญำกำศ กำรท ำแป้งแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ใน
ห้องปฏิบัติกำรเพ่ือน ำผลกำรวิจัยไปถ่ำยทอดให้กับกลุ่ม ท ำกำรวัด
ค่ำต่ำงๆ เพ่ือหำคุณภำพของแป้งกล้วยแบบต่ำงๆ 

4 ด ำเนินกำรผลิตแป้งกล้วยโดยวิธีโดม
พลังงำนแสงอำทิตย์และลมร้อน เพ่ือ
น ำตัวอย่ำงไปท ำฉลำกโภชนำกำร 

17-25 มกรำคม 2562 ต ำบลระ
หำน 

ผลิตแป้งกล้วยโดยวิธีโดมพลังงำนแสงอำทิตย์ และลมร้อน เพ่ือน ำ
ตัวอย่ำงไปท ำฉลำกโภชนำกำร อย่ำงละ 1500 กรัม 

5 ด ำเนินกำรส่งตัวอย่ำงแป้งกล้วยโดยวิธี
โดมพลังงำนแสงอำทิตย์และลมร้อน 
ไปท ำฉลำกโภชนำกำร 

26-27 มกรำคม 2562 บริษัท
ห้องปฏิบัติกำรกลำง (จ ำกัด) สำขำ
เชียงใหม่ 

ส่งตัวอย่ำงแป้งกล้วยโดยวิธีโดมพลังงำนแสงอำทิตย์และลมร้อน 
ไปท ำฉลำกโภชนำกำร 

6 ด ำเนินกำรส่งตัวอย่ำงไปท ำแป้งกล้วย
โดยวิธีท ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 
(freeze dry)  

17-27 มกรำคม 2562 บริษัทฟรี
ซดรำยด์ สเตชั่น จ ำกัด (ส ำนักงำน
ใหญ่) จ.ปทุมธำนี 

ติดต่อด ำเนินกำรส่งตัวอย่ำงไปท ำแป้งกล้วยโดยวิธีท ำแห้งแบบแช่
เยือกแข็ง (freeze dry) 
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7 วิจัยวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรผลิตแป้ง
กล้วยโดยวิธีอินฟรำเรด 

17 มกรำคม 2562 – ปัจจุบัน 
ห้องปฏิบัติกำรแปรรูปโปรแกรม
วิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร 

ด ำเนินกำรวิจัยวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรผลิตแป้งกล้วยโดยวิธี
อินฟรำเรด 

8 ด ำเนินกำรน ำแป้งกล้วยโดยวิธีโดม
พลังงำนแสงอำทิตย์และลมร้อน เพ่ือ
น ำตัวอย่ำงไปท ำเบเกอรี่  

17 มกรำคม 2562 – ปัจจุบัน 
ห้องปฏิบัติกำรแปรรูปโปรแกรม
วิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร 

ด ำเนินกำรน ำแป้งกล้วยโดยวิธีโดมพลังงำนแสงอำทิตย์และลมร้อน 
เพ่ือน ำตัวอย่ำงไปท ำเบเกอรี่ 

9 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้เครื่องตีขนม 
และเครื่องอบขนม และกำรน ำแป้ง
กล้วยโดยวิธีโดมพลังงำนแสงอำทิตย์
และลมร้อน เพ่ือน ำตัวอย่ำงไปท ำเบ
เกอรี่ 

9-10 กุมภำพันธ์ 2562 ต ำบลระ
หำน 

อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้เครื่องตีขนม และเครื่องอบขนม และ
กำรน ำแป้งกล้วยโดยวิธีโดมพลังงำนแสงอำทิตย์และลมร้อน เพ่ือ
น ำตัวอย่ำงไปท ำเบเกอรี่ 

10 ด ำเนินกำรผลิตแป้งกล้วยโดยวิธีฟรีซ 
ดรำยด์  

กุมภำพันธ์ 2562 บริษัทฟรีซด
รำยด์ สเตชั่น จ ำกัด (ส ำนักงำน
ใหญ่) จ.ปทุมธำนี 

ด ำเนินกำรผลิตแป้งกล้วยโดยวิธีฟรีซดรำยด์ 

11 กำรจัดท ำฉลำกโภชนำกำรแป้งกล้วย
ฟรีซดรำยด์ และแป้งกล้วยอินฟรำเรด 

กุมภำพันธ์ 2562 บริษัท
ห้องปฏิบัติกำรกลำง (จ ำกัด) สำขำ
เชียงใหม่ 

กำรจัดท ำฉลำกโภชนำกำรแป้งกล้วยฟรีซดรำยด์ และแป้งกล้วย
อินฟรำเรด 

12 หำตลำด และแหล่งจัดจ ำหน่ำย แป้ง
กล้วยทั ง 4 ชนิด 

มีนำคม 2562 หำตลำดแป้งกล้วย โดยมอบผงแป้งกล้วยให้กับโรงงำนท ำเส้น
ก๋วยเตี๋ยว โรงงำนท ำบะหมี่ โรงงำนท ำเบอเกรี เป็นต้น 

13 จัดท ำ อย. แป้งกล้วย โครงกำรต่อไป  
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กิจกรรมที่ 1. กำรน ำเสนอโครงกำรบริกำรวิชำกำรโดยรองอธิกำรและทีมงำน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



124 
 

 
 

กิจกรรมที่ 2. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้เครื่องอบลมร้อน และเครื่องปิดสุญญำกำศ 
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กิจกรรมที่ 3 กำรวิจัยกำรพัฒนำจำกเทคนิคใหม่คือ ควำมร้อนจำกรังสีอินฟรำเรดสุญญำกำศ กำรท ำ
แป้งแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ในห้องปฏิบัติกำรเพ่ือน ำผลกำรวิจัยไปถ่ำยทอดให้กับกลุ่ม  

1) ควำมร้อนจำกรังสีอินฟรำเรดสุญญำกำศ 
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2) กำรท ำแป้งแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 
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กิจกรรมที่ 4 กำรตรวจวัด วิเครำะห์ค่ำทำงวิทยำศำสตร์   
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กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้เครื่องตีขนม และเครื่องอบขนม และกำรน ำแป้งกล้วยโดยวิธี

โดมพลังงำนแสงอำทิตย์และลมร้อน เพ่ือน ำตัวอย่ำงไปท ำเบเกอรี่ 
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ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ก าลังทดลองผลิต 
1) ข้ำวเกรียบแป้งกล้วย 
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2) ลูกกลอนแป้งกล้วยเพื่อสุขภำพ 
 

 
 

7. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการที่ปรากฎอย่างชัดเจนกับชุมชน เช่นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม รวมทั้งผลที่เกิดกับนักศึกษา (ถ้ามีนักศึกษาร่วม
โครงการด้วย) 

จำกกำรลงพื นที่และด ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำสรุปผลกำรด ำเนินงำน ได้ดังนี  
1. ด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของโครงกำร ได้ผลกำรด ำเนินงำน ดังนี  

ตัวช้ีวัด ด้าน
ประสิทธิภาพ 

ด้าน
ประสิทธิผล 

การประเมินผล/ปัญหาและ
อุปสรรค/ข้อแนะน า 

1) ประชุมชี แจงกรอบกำรด ำเนินงำน / /  

2) อบรมกระบวนกำรผลิตแป้งกล้วย
น  ำว้ำ 

/ /  

3) อบรมกำรใช้เครื่องอบพลังงำน
แสงอำทิตย์ 

/ /  

4) อบรมกำรใช้เครื่องอบลมร้อน / /  

5) อบรมกำรใช้เครื่องปั่นแป้ง และ
เครื่องอบขนม 

/ /  

6) อบรมกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ / /  

7) กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 
ผลิตภัณฑ์ 

/ /  

8) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ใน
ห้องปฎิบัติกำร 

/ /  

9) ฉลำกโภชนำกำรของแป้งกล้วย / /  
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น  ำว้ำ 4 ฉลำก 
10) กำรน ำผลิตภัณฑ์คุกกี แป้งกล้วย

น  ำว้ำจำกโดมพลังงำนแสงอำทิตย์
แบบกรีนเฮำส์ และตุ้อบลมร้อนสู่
กำรพำณิชย์ สำมำรถเพ่ิมรำยได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม 

/ /  

11) แนวทำงกำรวิจัยจำกกลุ่มกล้วย
น  ำว้ำจ ำนวน 2 เรื่อง 

/ /  

12) ได้ฉลำกโภชนำกำรเพ่ือกำรขอ อย. / /  

 
2. จำกรำยงำนรำยงำนผลกำรทดสอบข้อมูลทำงโภชนำกำรของแป้งกล้วยน  ำว้ำ ทั ง 4 วิธี พบว่ำ คุณค่ำ

ทำงโภชนำกำร ที่น่ำสนใจ คือ 
2.1) วิตำมินเอ ที่ แป้งกล้วยที่ผลิตโดยวิธีฟรีซดำยน์ มีวิตำมินเอสูงที่สุด รองลงมำคือ วิธี

อินฟรำเรด ส่วนวิธีลมร้อน และวิธีโดมพลังงำนแสงอำทิตย์แบบกรีนเฮ้ำส์ ไม่มีวิตำมินเอเหลือ 
2.2) ปริมำณใยอำหำร พบว่ำ วิธีโดมพลังงำนแสงอำทิตย์แบบกรีนเฮ้ำส์ มีใยอำหำรสูงสุด 

รองลงมำ คือ วิธีลมร้อน อินฟรำเรด และฟรีซดรำย ตำมล ำดับ 
2.3) ปริมำณแทนนินที่มีผลต่อกำรรักษำโรคกระพำะอำหำร พบว่ำ แป้งกล้วยที่ผลิตโดยวิธีฟรี

ซดรำย มีปริมำณแทนนินสูงที่สุด รองลงมำคือ วิธีอินฟรำเรด ส่วนวิธีลมร้อน และวิธีโดมพลังงำน
แสงอำทิตย์แบบกรีนเฮ้ำส์ 

2.4) ลักษณะของแป้งกล้วยที่ผลิตได้จะมีลักษณะสี ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แป้งกล้วยน  ำวำ้ แบบอบโดม แป้งกล้วยน  ำวำ้ แบบตู้อบลมร้อน 

แป้งกล้วยน  ำวำ้ แบบแช่เยอืก
แข้ง 

แป้งกล้วยน  ำวำ้ แบบอินฟรำเรด

สุญญำกำศ 
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3. จำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์คุ๊กกี แป้งกล้วยที่ใช้วัตถุดิบแป้งกล้วยที่ผลิตขึ น แล้วน ำไปต่อยอดทำงธุรกิจ
ได้ โดยน ำไปขำยในเวปไซค์ของทำงกลุ่ม 
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4. ข้อมูลโภชนำกำรของแป้งกล้วยน  ำว้ำที่ได้จำกวิธีกำรท ำแห้งแบบต่ำง ๆ 
จำกกำรด ำเนินกำรผลิตแป้งกล้วยน  ำว้ำโดยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น  โดมพลังงำนแสงอำทิตย์ , ตู้อบลม

ร้อน, ตู้อบอินฟรำเรด และกำรท ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แล้วน ำตัวอย่ำงไปท ำฉลำกโภชนำกำร ได้ผล
ดังต่อไปนี  
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รายงานผลการทดสอบข้อมูลทางโภชนาการของแป้งกล้วยน้ าว้า ทั้ง 4 วิธี 
รายละเอียดที่

ตรวจวัด/วิธีการ
ผลิต 

โดมพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ

กรีนเฮ้าส์ 

ตู้อบลมร้อนแบบ 
ใช้แก๊ส 

เครื่องอินฟราเรด 
ในสุญญากาศ 

วิธีฟรีซดราย 

รูปเครื่องมือ 

 
   

ต้นทุน (บาท) 37 65 72.5 153 
คุณค่าทาง
โภชนาการ 

    

พลังงำนทั งหมด  
(กิโลแคลอรี) 

395.13 389.39 371.04 383.98 

พลังงำนจำกไขมัน 
(กิโลแคลอรี) 

11.97 2.79 7.56 7.02 

ไขมันทั งหมด (ก.) 1.33 0.31 0.84 0.78 
ไขมันอ่ิมตัว (ก.) 0.00 0.00 0.32 0.36 
โคเลสเตอรอล (มก.) 0.87 1.01 น้อยกว่ำ 0.75 น้อยกว่ำ 0.75 
โปรตีน (ก.) (%N x 
6.25) 

2.57 2.66 5.14 3.67 

คำร์โบไฮเดรต (ก.) 93.22 93.99 85.73 90.57 
ใยอำหำร (ก.) 31.23 12.58 6.45 3.88 
น  ำตำล (ก.) 2.70 2.51 1.50 4.23 
โซเดียม (มก.) 36.533 8.283 26.057 16.015 
วิตำมินเอ (มคก.) 0.00 0.00 5.00 28.33 
วิตำมินบี 1 (มก.) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
วิตำมินบี 2 (มก.) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 1.50 
แคลเซียม (มก.) 32.799 32.200 50.420 45.908 
เหล็ก (มก.) 1.265 1.274 1.040 0.840 
เถ้ำ (มก.) 2.87 3.03 1.62 2.39 
ควำมชื น (ก.) 
ปริมำณแทนนิน 
(mg Tannic acid/ 
100g dry wt.) 

0.01 
1,064.4 

0.01 
1,134.0 

6.76 
1,228.7 

2.59 
2,066.2 
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5. ได้ผลส ำเร็จที่เป็นรูปธรรม คือ 
1) ท ำคุกกี แป้งกล้วยตำมค ำสั่งกรณีจัดเบรกตำมงำนประชุมสัมมนำ ต่ำงๆ และตำมค ำสั่ง 
2) ขำยแป้งกล้วยให้กับผู้ผลิตขนมเดือนละ 25,000 บำท 
3) ได้งำนวิจัย (ก ำลังด ำเนินกำร 2 เรื่องคือ กำรผลิตแป้งกล้วยน  ำว้ำด้วยเครื่องอินฟรำเรด

สุญญำกำศ และกำรผลิตแป้งกล้วยน  ำว้ำโดยเครื่องอบลมร้อน)  
4) นักศึกษำสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร มีส่วนร่วมในกำรเป็นผู้ช่วยวิทยำกร 
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9. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดประสบความส าเร็จ หรือเกิดนวัตกรรม 

1) ผู้บริหำรลงพื นที่ ชี แจงกรอบกำรท ำงำน 
2) งบประมำณที่ให้กำรสนับสนุน 
3) ประสบกำรณ์และควำมตั งใจจริงของทีมงำนวิทยำกร 
4) ปัจจัยพื นฐำนของกลุ่มฯ เช่น โรงเรือน ควำมรู้พื นฐำน เครื่องมือ ของกลุ่ม 
5) ควำมตั งใจ และผลกำรตอบรับของกำรบริกำรวิชำกำรของกลุ่ม 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ส าหรับน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
  

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ  ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล อ.นพรัตน์  ไชยวิโน และ อ.ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 
โทรศัพท์: 055-706-516 E-Mail: noppagunners@gmail.com 
 
1. ชื่อผลงาน/โครงการ บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
2. ที่มาและความส าคัญของการบริการวิชาการ  

การแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาในหลากหลายโครงการนั้นได้ชี้ให้เห็น
ถึงจ านวนประชากรครัวเรือนยากจนยังคงมีสัดส่วนที่สูงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ นับวันปัญหาความยากจนจะมีลักษณะซับซ้อน มีความเหลื่อมล้ าที่ขยายตัวมากขึ้น 
ประการส าคัญคือ การด าเนินงานพัฒนาครัวเรือนผู้ด้วยโอกาสและยากจน ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการส่งเสริม
กิจกรรมสร้างรายได้แต่อย่างเดียวจ าเป็นต้องใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับครอบครัว  เพ่ือเสริม
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ สร้างความพร้อมให้กับชุมชนและครัวเรือนยากจน ต้องบูรณาการ
ความรู้ทุกมิติทั้งด้านสังคม เทคนิควิธีการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพและสวัสดิการชุมชน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับชุมชนเป้าหมายนอกจากนี้ยัง
ต้องมีระยะเวลาด าเนินการเพียงพอส าหรับการพัฒนาศักยภาพครัวเรือนและชุมชนเป้าหมายให้สามารถ
ด าเนินการพัฒนาด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และบริการให้ความรู้แบบ
บูรณาการในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหรือแนะน าแนวการแก้ปัญหาจากใช้ทรัพยากรที่ ไม่เหมาะสมแก่คน
ในท้องถิ่น  เพ่ือเพ่ิมช่องทางการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

3. วัตถุประสงค์ของการบริการวิชาการ 

โครงการมุ่งศึกษาสภาพปัญหาความยากจนของชุมชนในท้องถิ่น และส่งเสริมทักษะอาชีพและอาชีพ
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยอาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย  และยึด
แนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน 
2. เพ่ือให้บริการองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชุมชน 
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพและอาชีพทางเลือกแก่ชุมชน 
4. เพ่ือบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอนของนักศึกษา 
5. เพื่อติดตามผลการใช้การประโยชน์และจัดการความรู้การให้บริการวิชาการ   
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4. กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีให้บริการและเครือข่ายความร่วมมือ (ให้ระบุชื่อกลุ่ม หรือหน่วยงาน เช่น 
โรงเรียน อบต. หรือกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ที่อยู่ ให้ชัดเจน) 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
           2. โรงเรียนในเขตต าบลสระแก้ว 
  3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ 
           4. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหา  
  
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับ หน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น และภาคประชาชน ใน  
การแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
  2.  ชุมชนได้รับการพัฒนา/หรือแก้ปัญหาจากกระบวนการมีส่วนร่วม 
          
6. การด าเนินการให้บริการวิชาการมีกระบวนการอย่างไร  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   6.1 สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส ารวจความต้องการชุมชนและร่วมตัวแทนหน่วยงาน
ท้องถิ่นและตัวแทนชุมชนสระแก้วในการก าหนดประเด็นปัญหาหรือการพัฒนาพ้ืนที่หรือชุมชนเป้าหมาย เมื่อ
วันที่ 8 ตุลาคม 2561  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว โดยมีผู้ร่วมประชุม ได้แก่ นายก อบต.         
ปลัด อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยได้สรุปประเด็นปัญหาของชุมชน คือ  

 1.1) การจัดการขยะมูลฝอย  
 1.2) การแปรรูปกล้วยไข่ 
 1.3)  การแปรรูปข้าว 
 
 
 

ศึกษาสภาพ
ปัญหาและ
แนวทางการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
ของชุมชน

บริการองค์
ความรู้ของ
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แก่ชุมชน

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ทักษะ
อาชีพและ
อาชีพ
ทางเลือก     
แก่ชุมชน

บูรณาการ
กิจกรรมกับ
การเรียนการ
สอนของ
นักศึกษา

ติดตามผลการใช้การประโยชน์
และจัดการความรู้การให้บริการ
วิชาการ

- การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

- ช่องทางการ
ประกอบอาชีพ
เสริม 

- เพิ่มรายได้ 
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      6.2 บริการองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชุมชน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดท าโครงการบริการวิชาการโดยระบุองค์ความรู้ที่ใช้ในการ

ด าเนินงานตามความต้องการของชุมชน  โดยมีการจัดท ากิจกรรม ดังนี้ 
การให้ข้อมูลวิชาการแก่ชุมชนในประเด็นการจัดการขยะในชุมชน 
         1. ระดับชุมชน กิจกรรมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหาโดยยึด
แนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 แก่
ประชาชนต าบลสระแก้ว ณ องค์การบริหาร ส่วนต าบลสระแก้ว  
       ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 88 คน  มีความพึงพอใจในกิจกรรมภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ค่าเฉลี่ย 4.37  คิด
เป็นร้อยละ 87.39  ด้านปัจจัย  ค่าเฉลี่ย 4.49  คิดเป็นร้อยละ 89.86  ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ย 4.22  คิด
เป็นร้อยละ  84.36  ด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย 4.39  คิดเป็นร้อยละ 87.77  และด้านผลการอบรม ค่าเฉลี่ย  
4.38  คิดเป็นร้อยละ 87.50  
         2. ระดับเยาวชน กิจกรรมการอบรมการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน” ในวันที่ 8 
มีนาคม พ.ศ. 2562 แก่เยาวชนต าบลสระแก้ว ณ โรงเรียนบ้านล ามะโกรก  
       ผู้เข้าอบรม มีทั้งหมด 61 คน  มีความพึงพอใจในกิจกรรมภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.34 
คิดเป็นร้อยละ 86.84 ด้านปัจจัย ค่าเฉลี่ย 4.29  คิดเป็นร้อยละ 85.77  ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ย 4.24  คิด
เป็นร้อยละ  84.79  ด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย 4.39  คิดเป็นร้อยละ 87.82  และด้านผลการอบรม ค่าเฉลี่ย  
4.47  คิดเป็นร้อยละ 89.26 
 
      6.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพและอาชีพทางเลือกแก่ชุมชน 

 การให้ข้อมูลวิชาการแก่ชุมชนในประเด็นการแปรรูปแป้งกล้วยและการแปรรูปข้าว  โดยจัด 
กิจกรรม “การส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ชุมชน รุ่นที่ 1” ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562         แก่
ประชาชนต าบลสระแก้ว ณ ห้องสัมมนาชั้น 1 (48157) และห้องแปรรูปอาหาร อาคารเรียนแลปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 
        การท าแป้งกล้วย และการแปรรูปข้าว 
            ผู้เข้าร่วมการอบรม มีทั้งหมด 21 คน  มีความพึงพอใจในกิจกรรมภาพรวมทั้งการท าแป้ง
กล้วย และการแปรรูปข้าว อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.86  คิดเป็นร้อยละ 97.19  ด้านปัจจัย  ค่าเฉลี่ย 
4.87  คิดเป็นร้อยละ 97.53  ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ย 4.86  คิดเป็นร้อยละ 97.14 ด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย 
4.86  คิดเป็นร้อยละ  97.30  และด้านผลการอบรม ค่าเฉลี่ย  4.83  คิดเป็นร้อยละ 96.67 

 
7. ผลลัพธ์หรือผลกระทบท่ีได้รับจากการบริการวิชาการที่ปรากฎอย่างชัดเจนกับชุมชน เช่นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม รวมทั้งผลที่เกิดกับนักศึกษา  
     1. ผู้เข้าร่วมรับการอบรมน าความรู้จากการอบรมแป้งกล้วยไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
          1.1 ผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยผง 
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  1.2 ผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้จากแป้งกล้วยไข่ 

 

    2. จากกิจกรรมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหาโดยยึดแนวทางตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว ด าเนินโครงการการจัดการ
ขยะในพ้ืนที่ “โครงการขยะแลกไข่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมีเป้าหมาย ลดรายจ่าย สร้างรายได้จากขยะรีไซเคิล 
และสามารถลดงบประมาณในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 
   3. จากกิจกรรมการอบรมการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนแก่เยาวชนต าบลสระแก้ว ณ โรงเรียน
บ้านล ามะโกรก โดยออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการเป็นทีมผู้ช่วย
วิทยากร ในการด าเนินกิจกรรมย่อยๆ ของการอบรม โดยการน าความรู้จากเรียนวิชาการจัดการขยะ มา
ถ่ายทอดให้กับเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม ท าให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท างานร่วมกัน และท างานร่วมกับคน
ภายนอก ได้ทบทวนเนื้อหาจากการเรียนเพ่ือถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนท าให้นักศึกษามีความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนมา
เพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

8. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดประสบความส าเร็จ หรือเกิดนวัตกรรม 

  1. การสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท้องถิ่นท าให้การประสานงาน การจัด
กิจกรรม และการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสะดวกรวดเร็ว เป็นไปตามกรอบงานได้มากขึ้น 
 2. การประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระแก้ว ท าให้ก าหนดประเด็นและน าไปสู่การด าเนินงานได้รวดเร็วและเป็นไปตามความต้องการ
ของพ้ืนที่ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ส าหรับน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
  

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ นางสาวนิวดี  คลังสีดา โทรศัพท์ 0966639055 
 
E-Mail nivadee@gmail.com 
 
1. ชื่อผลงาน/โครงการ โครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 
2. ที่มาและความส าคัญของการบริการวิชาการ (พอสังเขป)  
       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่กลยุทธ์ตามตัวชี้วัดตาม
พันธกิจซึ่งได้จัดกิจกรรมการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนท้องถิ่นซึ่งได้จัดท าโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนดซึ่ง
มุ่งเน้นให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ของชุมชน ร่วมกับ อาจารย์ นักศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ ด้านเทคโนโลยีสามารถน าไปพัฒนาชุมชนและเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและมีการ
ติดตามผลการบริการวิชาการและวิเคราะห์ เพ่ือให้เทคโนโลยี/นวัตกรรม ช่วยส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ชุมชน และสร้างรายได้ของกลุ่มชุมชนให้เพ่ิมมากข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค์ของการบริการวิชาการ 
1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพงานด้านบริการวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี/นวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น 
2. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชนดีขึ้นจากการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม 
 
4. กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีให้บริการและเครือข่ายความร่วมมือ (ให้ระบุชื่อกลุ่ม หรือหน่วยงาน เช่น 
โรงเรียน  อบต. หรือกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ที่อยู่ ให้ชัดเจน)  
    ชุมชนบ้านป่าคา ต.โป่งน้ าร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับองค์ความรู้ และการบริการด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
2. ชุมชนได้น าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทั้งการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเกิดรายได้ 
3. อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการและเกิดการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน 
 
6. การด าการให้บริการวิชาการมีกระบวนการอย่างไร (อธิบายให้เห็นภาพชัดเจน ของกระบวนการท างาน
ที่ท าให้ชุมชนดีขึ้น พร้อมมีรูปภาพประกอบด้วย 
    6.1 ลงพ้ืนที่ชุมชนเพื่อส ารวจประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชน  

mailto:nivadee@gmail.com
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           1) ลงพ้ืนที่พูดคุยเบื้องต้นกับหน่วยงานหลักที่ดูแล ชุมชนบ้านป่าคา และผู้น าชุมชน ในวันที่ 12 
กันยายน 2561 ถึง วันที่ 13 กันยายน 2561 โดยพบพูดคุยเบื้องต้นกับ ผู้ใหญ่เส็ง (นายเส็ง กระจ่างพายัพ), 
อบต.มานพ (นายมานพ วงศ์พงษ์ธาดา), หมอกร (นายอุษาณกร แซ่จ้าง) หมออนามัย และ หัวหน้าสถานีเกรียง
ไกร (นายเกรียงไกร จิรจีรังชัย) และรองหัวหน้าสถานี สอ.ประเสริฐ พ่านพัฒนกุล ซึ่งได้ข้อมูลเบื้องต้นคือชุมชน
ผลิตสินค้าทางการเกษตร ซึ่งเป็นเกษตรผสมผสานที่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา เพ่ือป้องกันการปุกรุกป่า ซึ่งผลผลิตที่ปลูกในเกษตรผสมผสาน ได้แก่ กาแฟ  สต
รอว์เบอร์รี อาโวคาโด แมคคาเดเมีย และกล้วยน้ าหว้า ข้อสรุปการพูดคุยครั้งนี้ กิจกรรมตามบริบทของคณะ
เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยี และตามบริบทชุมชนคือส่งเสริมกระบวนการตั้งแต่การปลูกจนถึง การแปรรูป คือ  
กาแฟ กับกล้วย แต่ด้วยการเดินทางที่ล าบาก ต้องวางแผนให้ทั้งอาจารย์ที่สามารถขึ้นไปได้ หรือหากอาจารย์
ท่านใดไม่สะดวกในการขึ้นไปป่าคาได้ สามารถใช้องค์ความรู้ช่วยในส่วนเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้
อาจารย์ที่สามารถข้ึนไปพัฒนาติดต่อรถและที่พัก “ชุมชนบ้านป่าคา” 

  
 

 
 
 
 
 

 
การร่วมพูดคุยเบื้องต้นกับหน่วยงานหลักท่ีดูแล ชุมชนบ้านป่าคา และผู้น าชุมชน 

 
2) กิจกรรมลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือส ารวจประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชน ณ บ้านป่าคา ต.โป่ง

น้ าร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และ
พูดคุย ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลชุมชน ชุมชนอยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า   มีประชากรจ านวน 1,253 คน 277 
ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย 112,000 บาท ต่อครัวเรือน ต่อปี อาชีพเกษตรกร พืชที่ปลูกที่สร้างรายได้ได้แก่ ยอด
ซาโยเต้ อโวคาโด้ แครอท สตอเบอรี่ กาแฟ ฟักทอง ข้าวโพด เงาะ ข้าว ข้าวเหนียว มัลเบอรี่ ลิ้นจี่ มะเขือ
เจ้าพระยา พริกเจียว พริกหยวกขาว เสาวรส และ กล้วย นายยิ่งศักดิ์ จั้งจิรกาญจณ์กูล ให้ข้อมูลหมู่เกี่ยวกับ
การปลูกพืชแบบไม่ใช้สารเคมี เป็นผักปลอดสารพิษเช่น ยอดซาโยเต้ บ้างเรียกว่ายอดฟักแม้วหรือยอดมะระ
หวาน กะหล่ าปลี สตรอเบอรี่ และอโวคาโด ซึ่งจะให้ผลผลิตผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล สามารถ
ปลูกพืชผักเมืองหนาวได้ทุกชนิด คนในชุมชนยังมีการ การทอผ้า ปักผ้า ตีมีด เป่าแคน และอบสมุนไพรซึ่ง
หมู่บ้านได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการหมู่บ้านโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยว หรือ OTOP Village ภายใต้โครงการ
หมู่บ้าน OTOP VILLAGE เพ่ือการท่องเที่ยว สนับสนุนโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งมีการสร้างเป็น
ศูนย์ OTOP VILLAGE  

ข้อมูลจากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้มี
การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชฤดูหนาวได้แก่ กาแฟ อโวคาโด้ สตอเบอรี่ และพืชอ่ืนๆ ทดลองส่งเสริมและ
ดูแลด้านการตลาด 
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ข้อมูลวิสาหกิจ ชุมชนบ้านป่าคามีวิสาหกิจชุมชน สองวิสาหกิจได้แก่ วิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรน าโดย นายมานพ วงศ์พงษ์ธาดา และวิสาหกิจแปรรูปกาแฟบ้านป่าคาน าโดยนายเส็ง กระจ่าง
พายัพ  

ข้อมูลระบบไฟฟ้า จากการส ารวจระบบไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ในหมู่บ้านและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านป่าคา ซึ่งพบว่า ชาวบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบ ารุ งรักษา
อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตไฟฟ้า ท าให้ชาวบ้านใช้ไฟฟ้าที่ผลิตออกมาได้ประสิทธิภาพ
น้อยและในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านป่าคา มีอุปกรณ์ช ารุดแบตเตอรี่ที่ใช้ไม่มีประสิทธิภาพ  
 จากข้อมูลของชุมชนจึงมีการทบทวนโดยมีชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือจะพัฒนานวัตกรรมให้กับชุมชนด้วย
เงื่อนไขให้ชุมชนได้เกิดประโยชน์สูงสุด ส าหรับรายได้ต่อครัวเรือนเทียบเป็นเดือน จะเฉลี่ยอยู่ที่ 9,000 บาทต่อ
เดือน มากน้อยขึ้นอยู่กับความขยันในการท าการเกษตร จากบริบทชุมชนเบื้องต้น คนในชุมชนมีความขยันใน
การท าเกษตร รายจ่ายส่วนใหญ่ เกี่ยวกับเครื่องยนต์ทางการเกษตร และเชื้อเพลิง มีตลาดซื้อขายอุปโภค
บริโภค ราคาไม่ต่างจากที่อ่ืนจะเห็นได้ว่า รายจ่ายของคนส่วนใหญ่จะมีอยู่ไม่กี่ทาง นอกจากนี้ยังมีรายจ่าย
ส าหรับการศึกษาของบุตร ซึ่งแต่ละครัวเรือนมีบุตร 2 คนข้ึนไป อัตราเฉลี่ยแต่งงานเร็วและมีบุตรเร็วประชากร
จึงเพ่ิมขึ้นเรื่องสุขภาพจึงเป็นเรื่องส าคัญ ส่วนเรื่องของเศษฐกิจรายรับที่ได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างดี 
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจะท าการบริการวิชาการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมให้กับชุมชน จึงสรุป 
ออกมาดังนี้ 
 - ต่อยอด  OTOP Village โดยการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์ OTOP Village 
และสนับสนุนล าโพงพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 - บริการให้ความรู้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อบรมให้ความรู้เบื้องต้น และตรวจซ่อมดูแลระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้นให้กับคนในชุมชนและที่ส าคัญตรวจสอบซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 - สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โดยการสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการแปรรูปกาแฟ และการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลและประเด็นปัญหา ความต้องการของชุมชน  
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6.2 กิจกรรมบริการวิชาการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมให้กับชุมชน 
       จากการเก็บข้อมูลจากกิจกรรมที่ 1 มีข้อสรุปในการด าเนินการกิจกรรมบริการวิชาการพัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรมให้กับชุมชนคือการ ต่อยอด  OTOP Village โดยการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์ 
OTOP Village และสนับสนุนล าโพงพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การบริการให้ความรู้
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อบรมให้ความรู้เบื้องต้น และตรวจซ่อมดูแลระบบพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น
ให้กับคนในชุมชนและที่ส าคัญตรวจสอบซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และการ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โดยการสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการแปรรูปกาแฟ 
และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และในวันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ด าเนินการกิจกรรมติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ OTOP VILLAGE เพ่ือการท่องเที่ยวและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านป่าคา 
ต.โป่งน้ าร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร โดยชุมชนมีส่วนร่วม สามวันแรกนักศึกษา อาจารย์ และคนในชุมชน 
ร่วมกันวางแผนการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ OTOP VILLAGE เพ่ือการท่องเที่ยว วางโครงร่าง
วัดขนาดปรับพื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ก่อนท าการติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์ ท าการติดตั้งและทดสอบระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อีก สามวันที่เหลือนักศึกษา อาจารย์ และคนในชุมชน ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เดิมของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าคา นักศึกษา อาจารย์ และคนในชุมชน 
ร่วมกันวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าคาติดตั้งซ่อม
บ ารุงและท าการทดสอบทั้งระบบ  

 
 
 
 
 
 

อ.อิทธิพล  เหลาพรหม อ.สมโภชน์  วงเขียด และนักศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เตรียมอุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับพื้นที่เพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ OTOP VILLAGE เพ่ือการท่องเที่ยว 
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ติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ OTOP VILLAGE เพ่ือการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านป่าคา ต.โป่งน้ าร้อน  
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ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ วัดบ้านป่าคา 
 

วันที่ 20 เมษายน 2562 กิจกรรมอบรมการบ ารุงรักษาการใช้ระบบโซล่าเซลล์ ให้กับคนในชุมชนบ้าน
ป่าคา โดย ผศ.สัญญา พรหมภาสิต ผลการจัดอบรมผู้เข้ารับอบรมพึงพอใจและสนใจอยากให้มีการอบรมอีก
ครั้ง ด้วยการปัญหาการสื่อสารการประชาสัมพันธ์จึงยังไม่ทั่วถึง อีกทั้งระยะเวลาเพียงวันเดียวยังเรียนรู้ไม่ครบ 
จึงมีโอกาสที่จะจัดอย่างต่อเนื่อง จากการสังเกต คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์น้อยมาก 
โดยเฉพาะการซ่อมบ ารุง และในช่วงเย็นชาวบ้านในชุมชนของให้ไปตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์เบื้องต้นโดยว่าที่
ร้อยตรีรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจ าโปรแกรมเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า 
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ผศ.สัญญา พรหมภาสิต วิทยากร อบรมพลังงานแสงอาทิตย์และการบ ารุงรักษาการใช้ระบบโซล่าเซลล์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ สงวนตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์เบื้องต้น 
 

อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ ออกแบบและสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการแปรรูป
กาแฟ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีกระบวนการด าเนินงาน เริ่มจากการส ารวจพูดคุยกับกลุ่ม
วิสาหกิจฯ ด าเนินการสร้างและทดสอบ 
           รวมพูดคุยกับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  และกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปกาแฟบ้านป่าคา 
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ศูนย์ OTOP VILLAGE พ้ืนที่ติดตั้ง โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทฐานพื้นปูน และติดตั้งระบบน้ า 
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ประกอบโครงสร้างโรงอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบผนังและชั้นวางผลิตภัณฑ์ ส าหรับโรงอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
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7. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการที่ปรากฎอย่างชัดเจนกับชุมชน เช่นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม รวมทั้งผลที่เกิดกับนักศึกษา (ถ้ามีนักศึกษาร่วมโครงการด้วย) 
 

ปัจจัยน าเข้า 
(input) 

การด าเนินการ 
(process) 

ผลการด าเนินการ 
(output) 

ผลลัพธ์ 
(outcome) 

ผลกระทบ 
(impact) 

รับนโยบายจาก
มหาวิทยาลัย
สนองพระรา
โชบาย ร.10 

จัดท าแผนวาง
แผนการจัด
กิจกรรม แผน
ระยะเวลา  

1 โครงการ 1 ชุมชน 3 
กิจกรรม 
- แผนโครงการบริการ
วิชาการเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
- ชุมชนบ้านป่าคา  
ต.โป่งน้ าร้อน อ.คลองลาน
รับการบริการ 
- กิจกรรมลงพ้ืนที่ชุมชน
เพ่ือส ารวจ 
- กิจกรรมบริการวิชาการ
พัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรมโรงอบแห้ง  
ระบบไฟฟ้าใน OTOP 
Village  และใน รพ.สต.
บ้านป่าคา 
- กิจกรรมติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

- อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษา น าแผน
โครงการมาใช้
เพ่ือด าเนินการ
ตามกิจกรรม 

การท างานแบบมีส่วน
ร่วมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของกับ
ชุมชน บ้านป่าคา 
ความร่วมมือของคนใน
ชุมชน และการฝึก
ทักษะการบูรณาการ
การสอนของอาจารย์
กับการบริการวิชาการ  
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ปัจจัยน าเข้า 
(input) 

การด าเนินการ 
(process) 

ผลการด าเนินการ 
(output) 

ผลลัพธ์ 
(outcome) 

ผลกระทบ 
(impact) 

ข้อมูลบริบท
ชุมชนจาก
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

วิเคราะห์ลงพ้ืนที่
ส ารวจ 

บริบทของชุมชนความ
เหมาะสมของนวัตกรรม
ชุมชนได้รับการบริการ 1 
ชุมชน 

ความรู้ที่ชุมชน
ได้รับการพัฒนา
จากการบริการ
วิชาการ ได้ร้อย
ละ100 
ชุมชนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เป็นแนวทาง
สู่การมีรายได้ที่
เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 
51 
ความพึงพอใจ
ของคนในชุมชน
ต่อการบริการ
วิชาการ ร้อยละ 
95 

ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่
กระบวนการเริ่มจนจบ
กระบวนการ 

ความพร้อมของ 
อาจารย์ 
นักศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ 

ประชุมพูดคุย  เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
พัฒนาชุมชน 2 นวัตกรรม 

ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ 
นักศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการ 
ร้อยละ 100 

นักศึกษาบูรณาการ
การบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนกับ
การพัฒนานักศึกษา
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ (TQF) และการ
พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
อาจารย์ได้หัวข้อ
งานวิจัย 

 
9. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดประสบความส าเร็จ หรือเกิดนวัตกรรม 
 1. ความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ เช่น อบต.โป่งน้ าร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร ,สถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา , โปรแกรมวิชาการพัฒนา
สังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 2. การสนับสนุนจากทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ทั้งอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา 
 3. การท างานเป็นทีม 
 4. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านป่าคา ต.โป่งน้ าร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพช 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ส าหรับน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้  
 

ชื่อหน่วยงาน   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ  บุญอนนท์ 
โทรศัพท์ :  093-9503337  Email address :  ratchaneewan_b@hotmail.com 
 
1. ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 
 
2. ที่มาและความส าคัญของการบริการวิชาการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์ใน
ปีงบประมาณ 2561-2562 มหาวิทยาลัยฯได้ก าหนดพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการด้านการ
ท่องเที่ยว คือ ชุมชนท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน แต่การที่จะท าให้การท่องเที่ยวชุมชน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
สร้างงานสร้างรายได้ อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป นั้น คนในชุมชนจะต้องมีศักยภาพ
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วย จึงจะส่งผลให้การท่องเที่ยวชุมชนประสบความส าเร็จได้ และสามารถ
สร้างงาน สร้างรายได้ ท าให้คนในชุมชนมีความสุข 
 จากเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ถือว่าภารกิจหลักและ
หน้าที่ส าคัญของคณะอย่างหนึ่ง คือ การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
และได้ด าเนินงานพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่ ชุมชน อย่างต่อเนื่องจึงได้ด าเนินการจัดโครงการบริการ
วิชาการ เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวชุมชน ให้กับประชาชนของต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร ให้ได้รับความรู้และ
ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดก าแพงเพชร 

3.วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริการวิชาการ 
3.1 เพ่ื อ พั ฒ นาศั กยภ าพ ประชาชน ด้ านก ารบริห ารจั ดก ารการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน  ขอ ง 

ชุมชนท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
3.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม 

ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีให้บริการ 

4.1 คณะกรรมการด้านการท่องเที่ยว ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
4.2 ผู้น าชุมชนและประชาชน ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
5.1 คณะกรรมการด้านการท่องเที่ยว ผู้น าชุมชนและประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ

บริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 
5.2 ได้ต้นแบบในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
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5.3 การท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนรามเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ในการเป็น
หมู่บ้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

5.4 เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนท่าขุนราม ส่งผลคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 
6. ลักษณะของกิจกรรมการให้บริการวิชาการ 

 การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ต าบลท่าขุน
ราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีการด าเนินกิจกรรม 6 กิจกรรม ดังนี้ 1) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
ต าบลท่าขุนราม มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 2 จุดหลัก ๆ ได้แก่ ตลาด 3 วิถี ณ วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ 
แ ล ะ  ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้ อ า ห า ร ท้ อ ง ถิ่ น  “ โ ร ง น า ฟู้ ด ส คู ล ”  ณ  ฝ า ย ท่ า ก ร ะ ด า น 
2) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้มีการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่ศูนย์การเรียนรู้อาหารท้องถิ่น “โรงนา
ฟู้ดสคูล” ณ ฝายท่ากระดาน จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้อาหารเหนือ คือ การท าลาบเหนือ
สูตรท่าขุนราม กิจกรรมสาธิตการปลูกผัก 3 วิถี ที่น ามาใช้ในการประกอบอาหาร 3 วิถี เช่น ผักชี  ตะไคร้  
ผักบุ้ง เป็นต้น และกิจกรรมการจักสานของฝากท่าขุนราม เป็นต้น  3) การพัฒนาประชาชนด้านการสื่อ
ความหมาย ส่งผลให้ประชาชนสามารถน านักท่องเที่ยวเที่ยวพร้อมอธิบายให้ข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวในต าบลท่า
ขุนราม ได้  4) การพัฒนาด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดท าการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน
ท่าขุนรามผ่านเว็บไซต์ ไปด้วยกันดอทคอม  5) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ได้มีการ
สนับสนุนให้ประชาชนในต าบลท่าขุนรามบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนด้าน
การบริการและการท่องเที่ยว โดยบริหารในรูปของคณะกรรมการซึ่งมาจากตัวแทนของประชาชนในหมู่ 1 หมู่ 2 
หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 และหมู่ 9  และ 6) กิจกรรมทดลองศักยภาพของประชาชนด้านการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว ได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 โดยมีนักท่องเที่ยวสมัครใจร่วมทดลองกิจกรรม จ านวน 30 
คน ซึ่งจากการด าเนินกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม ชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดคือ อย่างน้อย 30 ครัวเรือน และประชาชนมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าของชุมชน ณ 
ตลาด 3 วิถีและการจัดการการท่องเที่ยวจ านวน 50 คน  

 ส่วนผลการด าเนินงานในเชิงคุณภาพ พบว่า ประชาชนต าบลท่าขุนรามมีศักยภาพในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการท่องเที่ยว อย่างน้อยร้อยละ 2 ของรายได้ทั้งหมด 

 
7. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
 

ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
ประชาชนในชุมชนท่าขุนรามมีศักยภาพด้าน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  การจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว  การสื่อความหมาย  การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ และการบริหารการท่องเที่ยว 

-ก่อให้เกิดการสร้างงาน  สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับ
ประชาชนในชุมชนท่าขุนราม 
-เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระดับ
จังหวัดและประเทศ 
-ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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8. ปัจจัยที่ให้เกิดประสบความส าเร็จ หรือเกิดนวัตกรรม 
 8.1 ความรัก ความสามัคคี และความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชน 
 8.2 ต้นทุนทางสังคมดี เช่น แหล่งท่องเที่ยว เทศกาลงานประเพณี  และวัฒนธรรม เป็นต้น 
 
9. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

9.1 สนับสนุนให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนต าบลท่าขุนราม เข้มแข็ง และยั่งยืน 
 
10. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

 10.1 ประชาชนบางส่วนท้อต่อการพัฒนาฯ เนื่องจากการจัดท าการท่องเที่ยวจะให้ผลการด าเนินงาน
ช้ากว่าการจัดท ากิจกรรมอ่ืน ๆ  

 10.2 ประชาชนและผู้น ามีกิจกรรมอ่ืน ๆ มาก ส่งผลให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจาก
ในการจัดกิจกรรมวัน/เวลา ว่างของประชาชนกับวิทยากรไม่ตรงกัน 
 
11. รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ส าหรับน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
  

ชื่อหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ นายฤทธิรงค์ เกาฏีระ และคณะ  

โทรศัพท์ : 091-842-5581 E-Mail : Renv_gis@hotmail.com 

1. ชื่อผลงาน/โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลคลองลาน

พัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 

2. ที่มาและความส าคัญของการบริการวิชาการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘แห่ง ตระหนักถึงความส าคัญของการมีบทบาทสนับสนุนด้านวิชาการและ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
ความมั่นคงของประเทศจากฐานรากให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดให้มีการจัดท า “แก้ไขความ
ยากจนของประชาชนในเขตชนบท” โดยมุ่งเน้นครอบครัวของเกษตรกรในทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศ การ
ด าเนินงานพัฒนาครัวเรือนผู้ด้วยโอกาสและยากจน ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมสร้างรายได้แต่
อย่างเดียวจ าเป็นต้องใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวของเกษตรกรใน
ทุกๆภูมิภาคเพ่ือเสริมภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ สร้างความพร้อมให้กับชุมชนและครัวเรือน
ยากจน ต้องบูรณาการความรู้ทุกมิติทั้งด้านสังคม เทคนิควิธีการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การป้องกันดูแลรักษาสุขภาพและสวัสดิการชุมชน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับชุมชน
เป้าหมาย โดยถ่ายทอดความรู้จากประชารัฐทั้ง 5 ภาคส่วน ช่วยเหลือในการสร้างรายได้สร้างเครือข่าย 
ประกอบด้วย 

 ภาคราชการ จุดเด่น คือ มีคนมากกระจายอยู่เต็มพ้ืนที่ มีองค์ความรู้ มีงบประมาณและบทบาทหน้าที่
ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
 ภาคเอกชน จุดเด่น คือ ทันสมัย บริหารจัดการเก่ง มีทุนท่ีคล่องตัว 
 ภาคประชาชน จุดเด่น คือ มีฝีมือ มีความสามารถผลิตสินค้า รักบ้านเกิด 
 ภาควิชาการ จุดเด่น คือ มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี การค้นคว้าวิจัยเพื่อต่อยอด  

ภาคประชาสังคม จุดเด่น คือ ท างานเชิงลึก เกาะติด มีเครือข่ายมาก 

3. วัตถุประสงค์ของการบริการวิชาการ 

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนในท้องถิ่นโดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หรืออาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัย 
  2. เพ่ือส่งเสริมครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสม 
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3. เพ่ือสนองต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 
4. กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีให้บริการและเครือข่ายความร่วมมือ (ให้ระบุชื่อกลุ่ม หรือหน่วยงาน เช่น 

โรงเรียน อบต. หรือกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ที่อยู่ ให้ชัดเจน) 

ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 38,500 บาท/ปี ของหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลอง

ลาน จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนไม่น้อยกว่า 35 ครัวเรือน 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นจากเกณฑ์ความยากจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และมีภูมิคุ้มกันในการ

แก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปถ่ายทอดให้แก่

ประชาชนที่มีความยากจนในแต่ละท้องถิ่นได้ 
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6. การด าเนินการให้บริการวิชาการมีกระบวนการอย่างไร (อธิบายให้เห็นภาพชัดเจน ของกระบวนการ

ท างานที่ท าให้ชุมชนดีขึ้น พร้อมมีรูปภาพประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำรวจ
รำยได้

วิเครำะห์
ปัญหำ

บญัชี
ครัวเรือน

ลดคำ่ใช้จำ่ย
เพิ่มรำยได้

ถ่ำยทอด
ควำมรู้

อบรมสร้ำง
อำชีพ

สร้ำง
เครือขำ่ย

ตดิตำม
ประเมินผล
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6.1 ส ารวจรายได้ของครัวเรือนที่ได้เข้าร่วมโครงการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

รายจ่ายจ าเป็น รายจ่ายไม่จ าเปน็ 

รายรับ 
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6.2 ประชุมเพ่ือก าหนดประเด็นในการ วิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริง ร่วมกับครอบครัวยากจนเพ่ือ

วิเคราะห์ผู้เป็นก าลังส าคัญในการหาเลี้ยงชีพ มีรายได้หลัก/รอง/ไม่มีรายได ้

 

 

 

อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุนครอบครัว 

ทุนครอบครัว 
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กลุ่มเดิม ไปต่อหรือไม่  ถ้าไปต้องท าอย่างไร เขียนแผน - กลุ่มทอผ้า กลุ่มไม้ไผ่ 

กลุ่มใหม่ เขียนแผน รวมกลุ่ม - กลุ่มเลี้ยงไก่ กลุ่มดอกไม้สด 

อบรมเขียนแผน โครงการ แหล่งทุน (กลุ่มสตรี-พัฒนาชุมชน) (น าคนยากจนเข้ามาร่วมโครงการด้วย) 

 

 

 

 

ปฏิทินการท างาน 

วิเคราะห์การเพ่ิมรายได้ตาม
ศักยภาพของบุคคลและกลุ่ม 
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6.3 อบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนประจ าวัน/สัปดาห์/เดือน และการจัดการบริหารเงินรายได้รายจ่าย 
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6.4 อบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้และเครื่องมือในการช่วยเหลือ ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ 

 การวิเคราะห์ต้นทุน รายรับ รายจ่ายในการระกอบอาชีพ หาแนวทางการลดต้นทุน และการ

จัดท าน้ ายาอเนกประสงค์เพ่ือใช้ในครัวเรือน ท าให้เกิดการลดรายจ่าย โดยเน้นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายภายในชุมชน 

และการเขียนแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง  
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6.5 ถ่ายทอดความรู้จากประชารัฐทั้ง 5 ภาคส่วน ช่วยเหลือในการสร้างรายได้สร้างเครือข่าย 
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6.6 อบรมสร้างอาชีพ/ผลผลิต/ผลลัพธ์/แนวทางท่ีเป็นรูปธรรม 
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6.7 อบรมการสร้างรายได้/สร้างเครือข่าย/หาตลาด/ทดลองขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 ติดตามประเมินผล 

 ประเมินจากบัญชีครัวเรือน และบัญชีการประกอบอาชีพ 

7. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการที่ปรากฎอย่างชัดเจนกับชุมชน เช่นด้านเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม รวมทั้งผลที่เกิดกับนักศึกษา (ถ้ามีนักศึกษาร่วมโครงการด้วย) 

1) การลดรายจ่ายในครัวเรือน 

2) การรวมกลุ่มใหม่ในการประกอบอาชีพ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เน้นการพ่ึงตนเองเป็น

ส าคัญ 
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3) การรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ มีการแบ่งงานตามศักยภาพของแต่ละคน โดยในกลุ่มจะต้องมีผู้

ที่มีรายได้น้อยรวมอยู่ด้วย (โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง) 

9. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดประสบความส าเร็จ หรือเกิดนวัตกรรม 

9.1 ความต่อเนื่องของกิจกรรม 

9.2 การคิดเอง ลงมือท าเอง เน้นการพึ่งตนเอง และทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่เป็นส าคัญ 

9.3 ความร่วมมือระหว่าง 5 ภาคส่วนที่ส าคัญ เช่น ส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ส านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานปศุสัตว์ พัฒนาฝีมือแรงงาน เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สภาเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ประชาสังคม ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และ

ประชาชนในพื้นท่ี 

9.4 ความเข้าใจในบริบทของคนในพ้ืนที่ และความเข้าใจง่าย ๆ ช่วยสร้างกระบวนการให้คนในพ้ืนที่

สามารถดึงศักยภาพของตนเอง มาร่วมกันในการยกระดับเศรษฐกิจของตนเองและชุมชน 
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ภาคผนวก ก (1) 
น าเสนอแบบโปสเตอร์ 

ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ชื่อหน่วยงาน 
 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก อาจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี 
โทรศัพท์ 085-801-8697  E-mail address : kiageocmu@gmail.com 
 
1.ชื่อผลงาน : ระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศ    
         โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 2562 
 
2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน 
 ในปัจจุบันอาจารย์ผู้สอนทุกคนต่างมีภาระงานสอนเป็นงานหลัก และภาระหน้าที่การเป็นที่ปรึกษา
และการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพก็ถือว่ามีความส าคัญ ทั้งในสายนักศึกษาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ และทุกสาขาวิชา การมีข้อมูลของนักศึกษาในปัจจุบันอาจารย์มีเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นของ
นักศึกษา แต่การแสดงข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ด้วยจะท าให้อาจารย์ผู้นิเทศ สามารถเข้าใจนักศึกษาทั้งในด้านความ
เป็นอยู่ ที่ตั้ง การเข้าถึงสถานฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา รวมถึงบริบทรอบข้างของที่ตั้ง เพ่ิมความสะดวกใน
การเดินทางเข้าถึงของอาจารย์ผู้นิเทศ และประกอบกับการพิจารณาทุน หรือโครงการต่างๆ เพ่ือให้ได้รับการ
จัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบนี้ยังสามารถอัพเดทข้อมูลของนักศึกษาได้ตลอดเวลา และสามารถ
ศึกษาพัฒนาการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อีกด้วย 
 
3.วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 1) เพ่ือสร้างระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศ โปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา 2562 ให้แก่อาจารย์นิเทศ เพ่ือการดูแลนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือจัดท าระบบเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ที่สามารถอัพเดทข้อมูลตามการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 3) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ในงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ศาสตร์สาขาอ่ืนๆ และ การแสดงผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 1) ศึกษาความต้องการจ าเป็นของข้อมูลด้านการนิเทศที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการติดตามนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 2) น าข้อมูลที่ได้ สร้างในตาราง Microsoft Excel โดยประกอบด้วยข้อมูลที่จ าเป็นซึ่งน ามาจาก ภาระ
งานและเกณฑ์การให้คะแนนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 3) ให้นักศึกษากรอกข้อมูลพิกัดละติจูด ลองจิจูด โดยสอนให้นักศึกษาอ่านค่าพิกัดจากโปรแกรม 
แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน หรือแชร์โลเกชั่นที่ตั้งของสถานฝึกประสบการณ์สอนมาให้ในแอปพลิเคชั่นไลน์ 

mailto:kiageocmu@gmail.com
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 4) น าข้อมูลที่ได้มาแสดงผลใน เวบ Google My Maps และสร้างจุดพิกัดต าแหน่งที่ตั้งของสถานฝึก
ประสบการณ์สอนของนักศึกษา พร้อมทั้งแสดงรูปนักศึกษา 
 5) แชร์สู่โซเชียล เน็ตเวิร์ค ผ่าน Facebook 
  
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1) ไดร้ะบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
2562 เพ่ือการดูแลนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 2) มีระบบเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ที่สามารถอัพเดทข้อมูลตามการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 3) ได้เป็นแนวทางในการจัดท าระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ในงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพในศาสตร์
สาขาอ่ืนๆ และ การแสดงผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
 
6. ลักษณะส าคัญขององค์ความรู้ ของนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 การจัดท าระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศ โปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา 2562 เป็นการสร้างนวัตกรรม รูปแบบใหม่ที่มีการผนวกข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลปกติ และข้อมูลที่จ าเป็น
ของนักศึกษา กับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงถึงต าแหน่งที่ตั้งของสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษา รวมถึงแนบภาพที่เกี่ยวข้องประกอบ ทั้งนี้เพ่ือประกอบการศึกษาผู้เรียนรายบุคคล และพิจารณา
ภาระงานต่างๆ อีกทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ พร้อมน าเสนอได้ตลอดเวลา และสามารถอัพเดทข้อมูล
รายบุคคลได้ตลอดเวลาเช่นกัน 
 
7. ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 จากผลการน าไปใช้กับนักศึกษาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ท าให้ อาจารย์ที่ผู้นิเทศ
สามารถเข้าใจ และเข้าถึงนักศึกษาได้ง่ายขึ้น สามารถพิจารณาจัดสรรเวลาและตัดสินใจที่จะออกนิเทศ โดย
การแสดงกลุ่มเป็นจังหวัด ท าให้ทราบการกระจายตัวของนักศึกษา และที่ส าคัญจากการที่ทราบถึงที่ตั้งท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาก็จะช่วยให้ทราบถึงความต้องการจ าเป็นของนักศึกษา รวมถึงมีข้อมูลที่
จ าเป็นของนักศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และครูพ่ีเลี้ยง เพื่อให้ทันท่วงทีต่อการแก้ปัญหา และลดอัตรา
การออกกลางคันของนักศึกษา 
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 

จากการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน พบว่า ผู้ตอบเป็นเพศชาย 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.84 เพศหญิง 
6 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.16 รวม 13 คน มีประสบการณ์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 0-3 ปี 5 
คน 4-6 ปี 2 คน 6-9 ปี 2 คน และมากกว่า 10 ปี 4 คน 

1. ระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.77 อยู่ในระดับดีมาก 

2. ระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษา
แก้ปัญหาส่วนตัวให้นักศึกษาได้ มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับดี 

3. ระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศช่วยให้อาจารย์แจ้งระเบียบ 
ข้อบังคับ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับดีมาก 
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4. ระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศช่วยให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จากทางฝ่ายฝึกประสบการณ์ได้อย่างครบถ้วน มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับดี 

5.ระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศช่วยให้อาจารย์ทราบถึง
ความก้าวหน้าในการส่งภาระงานของนักศึกษาที่ตนเองดูแล มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.77 อยู่ในระดับดีมาก 

6.ระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศช่วยให้นักศึกษาประสานกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ง่ายขึ้น มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับดีมาก 

 
 จากการประเมินโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา พบว่า ผู้ตอบเป็นเพศชาย 19 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 30.16 เพศหญิง 44 คน คิดเป็น ร้อยละ 69.84 รวม 63 คน 

1. ระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศสามารถช่วยเหลือนักศึกษาด้าน
วิชาการ ด้านการเรียน มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับดี 

2. ระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษา
แก้ปัญหาส่วนตัวให้นักศึกษาได้ มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.87 อยู่ในระดับดี 

3. ระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศช่วยให้นักศึกษาทราบระเบียบ 
ข้อบังคับ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับดี 

4. ระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับดี 

5. ระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศช่วยให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จากทางฝ่ายฝึกประสบการณ์ได้อย่างครบถ้วน มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับดี 

6.ระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศช่วยให้นักศึกษาทราบถึง
ความก้าวหน้าในการนิเทศจากอาจารย์นิเทศ มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.83 อยู่ในระดับดี 

7.ระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศช่วยให้นักศึกษาทราบถึง
ความก้าวหน้าในการส่งภาระงานของตนเอง มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.91 อยู่ในระดับดี 

8.ระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศช่วยให้นักศึกษาประสานกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ง่ายขึ้น มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.88 
  
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 อาจารย์ผู้นิเทศต้องติดตามข้อมูลนักศึกษาและรับข้อมูลจริงๆ มากรอกในระบบเนื่องจากการแสดง ซึ่ง
จะท าให้ข้อมูลถูกต้องและสามารถเห็นถึงเส้นทางการเข้าถึงสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงดูว่าบริเวณ
นั้นมีสภาพภูมิประเทศอย่างไร ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพอะไร และอาจารย์ควรอัพเดทข้อมูลนักศึกษา
ในทุกภาคเรียน เพ่ือข้อมูลที่ครบถ้วนและการพิจารณาผู้เรียนรายบุคคลได้ ซึ่งถ้าน ามาใช้อย่างสม่ าเสมอจะช่วย
ให้อาจารย์เข้าใจนักศึกษามากข้ึน 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 ระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิสารสนเทศ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 2562  
พ้ืนฐานของข้อมูลคือการผนวกข้อมูลตาราง กับ ข้อมูลต าแหน่งที่ตั้ง เชิงพ้ืนที่ ดังนั้นจึงสามารถน าไปใช้กับทุก
งานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลต าแหน่ง โดยเฉพาะข้อมูลที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงที่ตั้งสถานที่ต่างๆ 
ยกตัวอย่างเช่น งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการแสดงต าแหน่งที่อยู่ของ
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นักศึกษา ณ สถานประกอบการ และ ข้อมูลรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ การท าแผนที่แสดง
ต าแหน่ง ในงานวิจัยด้านต่างๆ พร้อมแสดงข้อมูล เป็นต้น 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 1) ผู้ใช้อาจไม่เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมและอาจมองว่าเป็นการยากกว่าการจดบันทึก 
 2) ขั้นตอนการท ามีหลายขั้น อาจท าให้ผู้ใช้มองว่ายุ่งยากในการจัดท า 
 3) การเผยแพร่ไปยังกลุ่มบุคคลอ่ืนอาจท าได้ยากเพราะต้องมีขั้นตอนการจัดท าและการอธิบายการใช้
ที่ค่อนข้างละเอียด 
 
12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุง ในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 ครั้งที่ 1 สร้างแผนที่แสดงต าแหน่งพิกัดที่ตั้งโดยการปักหมุด ค้นหาจาก ข้อมูล ต าบล อ าเภอ จังหวัด
จากการอ่านจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ด้วยโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ Google Earth ท าให้ได้ต าแหน่งที่อยู่
ที่ไม่ถูกต้อง  
 ครั้งที่ 2 ก าหนดค่าพิกัด โดยให้นักศึกษา Share Location บ้านของนักศึกษาเองผ่านแอปพลิเคชั่น
ไลน์ และผู้จัดท าโหลดพิกัดที่ได้ลงบนอินเตอร์เน็ต แล้วน าค่าพิกัดมาแสดงต าแหน่ง 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ 
 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร : แผนที่แสดงข้อมูลโรงเรียน ด้านการผลิตและพัฒนาครู ใน
จังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง น าเสนอท่านองคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ วันที่ 14 
มีนาคม 2561 
 2) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ : ระบบระบบฐานข้อมูลที่ปรึกษาออนไลน์ด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ใช้น าเสนองานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรปีการศึกษา 2560 
 3) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ : ระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ใช้
น าเสนองานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2561 
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ภาพประกอบการน าไปใช้ 
 

 
 

แผนที่ภาพรวมแสดงการกระจายของสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

 
 

ภาพการแสดงข้อมูลนักศึกษาร่วมกับแผนที่ Google Map 
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ภาพการแสดงข้อมูลนักศึกษาร่วมกับแผนที่ Google Map 
 
 

 
 

การแชร์ข้อมูลสู่สื่อโซเชียล 
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การแชร์สู่สื่อ โซเชียล เน็ตเวิรค์, Facebook, Twitter 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation)/ แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ชื่อหน่วยงาน 

โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

นางสาวชุติมา สังวรินทะ อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
โทรศัพท์ 094-239-3249 E-mail address: chutimasang8@gmail.com 

 
1.ชื่อผลงาน 

แนวปฏิบัติการเรียนรู้แบบ Play and Learn จากการใช้ Google form และศึกษาทัศนคติของ
นักศึกษาต่อการเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 
2.ที่มาและความส าคัญของผลงาน 

 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีบทบาทส าคัญ ต่อประชาชนไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก 
ภาษาอังกฤษ มีความเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาการประกอบอาชีพการท าธุรกิจและการใช้ในการสื่อสารกัน
ทั่วโลกเนื่องจากเป็นภาษาหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เรียนรวมถึงใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมในโลกยุค
ปัจจุบัน การเรียนภาษาอังกฤษยังส่งผลให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถมีความมั่นใจในใช้ในการสื่อสาร 
และเนื่องด้วยในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นรายวิชาที่นักศึกษาทุกหมู่เรียนจ าเป็นต้องลงเรียน 
ท าให้มีจ านวนนักศึกษาเป็นจ านวนมาก โดยที่นักศึกษาแต่ละคนจะมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน ส่งผลให้มี
การพัฒนาการเรียนรู้แตกต่างกัน  

นอกจากนั้น ผู้สอนได้มีการสอบถามปากเปล่าเบื้องต้นในช่วงต้นเทอม เกี่ยวกับความรู้สึกที่จ าเป็นต้อง
เรียนภาษาอังกฤษ ผลปรากฏว่า นักศึกษามากกว่า90%ของนักศึกษาที่ลงเรียน ไม่ชอบการเรียนภาษาอังกฤษ 
ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน เช่น เรียนไม่รู้เรื่อง หรือเคยโดนต าหนิมา ท าให้มีความรู้สึกด้านลบ ไม่อยากเรียนภาษา 
บางคนไม่เข้าใจความส าคัญของภาษา เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีทัศนคติด้านลบ และไม่อยากเรียน
ภาษาอังกฤษ 

อีกทั้งการเรียนโดยผ่าน Google form ยังช่วยนักศึกษาประหยัดค่าส าเนาแบบฝึกหัดและสามารถ
ติดตามการส่งงานได้ง่าย นักศึกษาทุกคนจะมีโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่เข้าถึงอินเตอเน็ตได้ง่ายหรือ
ตลอดเวลา นักศึกษาจึงสะดวกท าแบบฝึกหัดผ่าน Google form ได้ทุกที่ทุกเวลาที่นักศึกษาสะดวก   ท าให้
ประหยัดเวลา ฝึกการเรียนรู้จากที่บ้านหรือหากท างานพาท์ไทม์ ก็สามารถท าในเวลาพักได้ รวมถึงประหยัดทุน
ทรัพย์ทั้งเงินและกระดาษส าเนาแบบฝึกหัดได้ 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงเป็นที่มาที่ผู้จัดท าสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยให้นักศึกษา
สามารถฝึกและเรียนรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียนได้เอง และเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ใช้
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ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องรวมถึงนักศึกษายังได้รับความสนุกจากการเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกฝน เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองจากสื่อการสอน มีเป้าหมาย เพ่ือส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นหนึ่งปัจจัย
ส าคัญในการเรียนภาษาเพราะนักศึกษาที่เรียนภาษาควรมีแรงกระตุ้น (self motivation) มีโอกาสพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และได้ฝึกฝนใช้ทักษะศตวรรษที่  21 ในด้านเทคโนโลยีและสาระสนเทศเพ่ิมเติม โดย
ผู้สอนได้เน้นการใช้ Google form ในลักษณะแบบ Play and Learn สร้างความเพลิน (Plearn) เพ่ือให้เกิด
ความหลากหลายในการเรียนภาษา และความสนุกสนานในการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งคาดว่าจะช่วยพัฒนา
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในด้านบวก และกระตุ้นให้นักศึกษาอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมีประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาตนเองในด้านอ่ืนๆต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 3.1 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนผ่าน Google form ซึ่งเป็นทักษะศตวรรษที่ 21 ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 3.2 เพ่ือให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ที่ดีข้ึน  

3.3 เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาโดยใช้แนวคิด play and learn ในการสอนผ่าน 
Google form 

3.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิวัติที่ดี 
 4.1 Plan  

- สอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต่อภาษาอังกฤษ 
- ประเมินจากคะแนนที่สอบเก็บคะแนนว่าในหัวข้อไหนที่นักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนน้อยที่สุด ซึ่่งพบ

ว่าเป็นเรื่องไวยากรณ์ tense และรองลงมาคือหัวข้อค าศัพท์ 
- เลือกหัวข้อที่พบว่ายากมาสี่หัวข้อ เพื่อแบ่งแบบฝึกหัดเป็นสี่ชุด โดยแต่ละชุดจะมีหัวข้อเรื่อง 

tense(Present simple, past simple) และค าศัพท์(ในบทที่เรียน บที่ 5,6)  
- ในแต่ละหัวข้อจะมี pre-test และ posttest หัวข้อล่ะ 15 ข้อ แบ่งเป็น tense 10 ข้อและค าศัพท์ 5 

ข้อ 
-  นักศึกษาจะท าฝึกท าฝึกหัดที่เป็นสื่อการเรียนการสอนจาก Google form โดยที่แต่ละสื่อการสอนจะ

มีคะแนนรวมทั้งหมด 10คะแนน โดยหัวข้อคือ tense และค าศัพท์อย่างล่ะ 10ข้อ โดยจะท าเป็น QR 
code และโพสลงในกลุ่มfacebook และLine ที่มีนักศึกษาในกลุ่มนั้นทุกคน โดยที่แสกน QR code 
แล้วจะน าสู่ Google form ทันท ี

- ลักษณะการตอบแบบฝึกหัดจะมีหลากหลาย เช่นการตอบสั้น หรือการเลือกแบบหัวข้อ เพ่ือให้ไม่ให้
เกิดความน่าเบื่อของแบบฝึกหัด 
4.2 Do 
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- ตรวจสอบขอบเขตของเนื้อหาที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ โดยมีหัวข้อเรื่อง tense(Present 
simple, past simple) และค าศัพท(์ในบทที่เรียน บที่ 5,6)  

- จัดท าpre-test,แบบฝึกหัดสองชุด posttest ต่อสัปดาห์ 
- จ านวนแบบฝึกหัดที่น ามาใช้ประกอบในสื่อการสอนและระดับความยากง่ายของหัวข้อนั้นๆ และการ

แบ่งสัดส่วนคะแนนในแต่ละหัวข้อ ดังตารางข้างล่าง 
 

ประเภท สัดส่วนคะแนน (%) 

Pre-test n/a 

Practice 1 0.5 

Practice 2 0.5 

Posttest n/a 

Total 1 

 
- คะแนนแบบฝึกหัดจะมาการท าแบบฝึกหัด โดยไม่ได้นับคะแนนจากข้อถูกผิดที่ท าได้ ซึ่งจะดูว่าท า

แบบฝึกหัดเสร็จตรงตามเวลาภายในเวลาที่ก าหนดและท าครบทุกข้อหรือไม่ เพ่ือเป็นการดูพฤติกรรม
ในด้านคุณธรรม จริยธรรมเรื่องการตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบตามระยะเวลาในการท า
แบบฝึกหัดผ่าน Google form 
 
4.3 Check 

- สร้างข้อสอบก่อนและหลังเรียน เพ่ือประเมินผลการฝึก เปรียบเทียบความแตกต่างของนักศึกษา 
- การตรวจสอบพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมเรื่องการตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบตาม

ระยะเวลาในการท าแบบฝึกหัดผ่าน Google form 
- สร้างแบบฟอร์มในการสัมภาษณ์และประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาในสื่อการสอนผ่าน Google 

form โดยแบบสัมภาษณ์จะมีแบบให้คะแนนและเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อนักศึกษาสามารถสะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองได้เรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาในครั้งต่อไป 

- มีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือดูทัศนคติของผู้เรียนแบบสุ่ม 
4.4 Act 

- เสนอผลการประเมินต่อผู้ทรงเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการเรียนรู้ และปรับแก้ไขตาม
ค าแนะน าและสามารถน าไปปรับใช้ในรายวิชาอ่ืนๆได้ 
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5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.1 นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
 5.2 ได้ใช้ทักษะศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Google form)มาช่วยพัฒนาสื่อการสอนให้มี
ความหลากหลาย 
 5.3 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถไปพัฒนา
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ 
      5.4นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยผ่าน Google form มากขึ้น 
 5.5 เป็นการพัฒนาการสอยของผู้สอนและการน าแนวคิด Play and Learn มาใช้ในการสอนมากขึ้น 
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของแนวปฏิบัติที่ดี 
 6.1 นักศึกษามีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ดีข้ึน 
 6.2 มีพฤติกรรมและทัศนคติการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น เช่น มีความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มเติม  
เป็นต้น 
 
7. ผลการน าไปทดสองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนหนึ่งหมู่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร กับอ.ชุติมา ใน ภาค
การเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 คือ 
(ภาคปกติ) หมู่เรียน  6118201 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 30 คน 

 
8.การวิเคราะห์และการสรุปผลการทดลองใช้ 

ผลจากการใช้ Google form มาเป็นสื่อในการเรียนการสอนส่งผลให้นักศึกษามีทัศนิคติทางการเรียน
ภาษาอังกฤษที่ดีข้ึนหลังจากท่ีเรียน ยกตัวอย่างเช่น 
“สะดวกสบายดี อยู่ที่ไหนก็ท าได้ “ 
“ขอบคุณอาจารย์นะคะที่สอนพวกกหนู สนุกมากเลยค่ะ ไม่คิดว่าอยู่มหาลัยแล้วจะได้เรียนอะไรแบบนี้มัน

สนุกๆมากเลยค่ะ  ❤️Thx 🙏” 

“การท าแบบฝึกหัดออนไลน์ช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะ” 
“ดีมากค่ะ เพราะสุดท้ายเเล้วตัวเราจะได้เรียนรู้เอง จากที่รู้อยู่แล้วก็จะได้รู้มากกว่าเดิมและเป็นต้นทุนที่ดีให้กับ
เราอีกด้วย” 
“เป็นตัวช่วยในการทบทวนบทเรียนได้ดีเลยค่ะ” 
“แบบฝึกหัดนี้สามารถเป็นการทบทวนบทที่ได้เรียนไปได้ดีเลยค่ะ สะดวกด้วยค่ะ” 
“ง่ายต่อการท าครับ” 
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9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
9.1 นักศึกษามี โอกาสศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถและเวลานอกห้องเรียน 

โดยในโลกยุคปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์มากกว่า ดังนั้นการที่ใช้สื่อการ
เรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสาระสนเทศได้มากขึ้น 

9.2 การสร้างความตระหนักแก่ครูและนักศึกษาให้เห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

9.3 การน าแนวคิด play and learn มาใช้ในการเรียนรู้เพื่อสร้างความเพลิน( plearn)  
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

10.1  ศึกษา เกี่ยวกับแนวคิดด้านการจัดการความรู้ที่สามารถส่งเสริมในการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

10.2 ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพ่ือส ารวจหาวิธีเพ่ิมเติมใน
การกระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน 

10.3 ศึกษาเกี่ยวกับการน ากลยุทธ์การจัดสื่อการเรียนการสอน เพ่ือมาพัฒนาผู้สอนและให้ได้แนว
ปฏิบัติที่ดีในการลอนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (Best Practice) 

10.4 ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนของผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารหรือในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่ืนๆต่อไปความส าเร็จในการใช้กระบวนการ โดยที่จะน าไปปรับใช้
ในสื่อการเรียน e-learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษในสื่อมวลชนและพัฒนาเป็นวิจัยในชั้นเรียนได้ 

10.5 พัฒนาการใช้platform ฟรีของ Google เพ่ือปรับพัฒนาการสอน เช่น การลงคลิปวิดีโอการ
สอน อธิบายในแต่ละหัวข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้นอกเวลาได้ เป็นต้น 
 
11.ปัญหาหรืออุปสรรรคในการด าเนินการ 
ปัญหาอาจจะเกิดจาก  

1) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) ระบบอินเตอเน็ตหรืออุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์อาจไม่พร้อมการใช้งาน 

 
12. จ านวนครั้งของการพัฒนาหรือปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการปรับปรุงในแต่ละครั้ง
ประกอบด้วย 

ในสี่สัปดาห์ ให้กลุ่มเป้าหมายท าแบบฝึกหัด 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็นสัปดาห์ละ1หัวข้อ - การทบทวน
หัวข้อ 4 tense ดังนี้ Present simple tense,และ past simple tenseโดยมีข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลา 
4สัปดาห์ ซึ่งในครั้งต่อๆไป จะเพ่ิมระยะเวลาในการฝึกและเรียนรู้เป็น8 สัปดาห์ 
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13.จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร-ชุมชน น านวัติกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ 
 13.1 ฐานระบบของวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 13.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 
ชื่อหน่วยงาน หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย , อาจารย์กนกวรรณ เขียววัน 
โทรศัพท์ 064-949-5451,081-584-6106 E-mail address: narut@kpru.ac.th, 
kanokwan_kh@kpru.ac.th 
 
1.ชื่อผลงาน แนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) วิชาการโปรแกรมบน
เครือข่าย 
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  

การเขียนโปรแกรมต้องให้นักศึกษาทราบถึงการสื่อสารระหว่างกระบวนการบนเครื่องเดียวกันและ
ระหว่างหลายเครื่อง การประสานเวลาระหว่าง กระบวนการ ซ็อกเก็ตของ ทีซีพี และ ยูดีพี สถาปัตยกรรมแบบ
ลูกข่าย-ตัวบริการ การโปรแกรมบน อินเทอร์เน็ต การเรียกใช้กระบวนงานจากระยะไกล นอกจากนี้นักศึกษา
ต้องทราบถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของอุปกรณ์เครือข่ายและโปรโตคอลการสื่อสาร ดังนั้นผู้สอนจึงให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) โดยให้นักศึกษาได้รับการฝึกจากสถาน
ประกอบการ 3 แห่งได้แก่ บริษัท กสท.โทรคมนาคมจ ากัดมหาชนจังหวัดก าแพงเพชร บริษัททีโอทีจ ากัด
มหาชนจังหวัดก าแพงเพชร และงานเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือให้
นักศึกษาทราบถึงอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้งานจริงและสามารถน าความรู้กลับมาประยุกต์ใช้งานในรายวิชาต่อไป
ได ้
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
กิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานรายวิชา 5723304 การโปรแกรมบนเครือข่าย มี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
 3.1 เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้จริงของสถานประกอบการ 
 3.2 เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงหลักการท างานของอุปกรณ์และมาตรฐานโปรโตคอลการรับส่งข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่าย 
 3.3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับกลับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนในรายวิชาการโปรแกรม
บนเครือข่ายและต่อยอดในรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานรายวิชา 5723304 การโปรแกรมบน
เครือข่ายแบ่งแนวการปฏิบัติออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
 
 

mailto:kanokwan_kh@kpru.ac.th
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 4.1 การวางแผนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน เป็นวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้  

4.1.1การระดมความเห็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการเลือกรายวิชาซึ่งมองเห็นถึง
ความส าคัญของรายวิชาถ้านักศึกษาสามารถออกไปฝึกปฏิบัติในรายวิชาได้จะส่งผลที่ดีต่อรายวิชาการ
โปรแกรมบนเครือข่ายและรายวิชาอ่ืน ๆ ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนื่องจากความรู้จากสถาน
ประกอบการเป็นประสบการณ์ตรงและสถานะการจริงที่นักศึกษาสามารถน ากลับมาต่อยอดในรายวิชาได้ 

4.1.2 การวางแผนด้านการเตรียมความพร้อมในรายวิชาทั้งด้าน มคอ.3 ความรู้ที่นักศึกษา
ควรได้รับก่อนออกฝึกประสบการณ์  โจทย์ปัญหาที่ให้นักศึกษาควรรู้เพ่ิมเติม การประสานงานกับสถาน
ประกอบการ เอกสารการส่งตัว  เอกสารการประเมินของนักศึกษาและสถานประกอบการณ์ 

4.1.3 น าเสนอรายวิชาต่อคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ 
4.1.4 การเตรียมจัดท ารายงานและจัดท าคู่มือ เอกสารเผยแพร่เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมซึ่งอาจารย์

ประจ าหลักสูตรวางแผนจะท าเอกสารเผยแพร่ในลักษณะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์คณะและเอกสาร
อิเล็คทรอนิกส์น าเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผ่านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4.2 ผลลัพธ์ของการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
วิชาวางแผนถึงการได้ผลลัพธ์จากการออกฝึกประสบการณ์ในรายวิชาโดยจะประเมินผลของกิจกรรม 2 ส่วน
ได้แก่  

4.2.1 นักศึกษาประเมินตนเอง การประเมินตนเองจะน าจุดเน้นและค าอธิบายรายวิชามาเป็น
กรอบการประเมิน 

4.2.2 การประเมินจากสถานประกอบการ การประเมินนี้จะน าประเด็นค าถามมาจากคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและส านักส่งเสริมวิชาการ มาท าแบบสอบถามและส่งให้สถานประกอบการณ์ที่
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์แล้วสรุปรายงานผลให้อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 4.3 การศึกษาปัจจัยที่เอ้ือทั้งภายในและภายนอก จากการศึกษาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกพบว่า 
ปัจจัยภายในได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยทั้งงบประมาณและอ านวยความสะดวกในการส่งตัวนักศึกษา
ออกฝึกประสบการณ์ ในส่วนปัจจัยภายนอกเนื่องจากการออกฝึกประสบการณ์ในรายวิชาการโปรแกรมบน
เครือข่ายนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ซึ่งยังขาดประสบการณ์ท าให้อาจารย์ผู้สอนต้องเจรจากับสถานประกอบการ
เพ่ือให้รับนักศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณ์ซึ่งรายวิชานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการ 3 แห่ง
ได้แก่ บริษัท กสท.โทรคมนาคมจ ากัดมหาชนจังหวัดก าแพงเพชร บริษัททีโอทีจ ากัดมหาชนจังหวัดก าแพงเพชร 
และงานเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 4.4 การน าไปใช้ของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน การจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการท างานนี้เป็นการสอนที่ท าให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรง
นักศึกษาสามารถน าความรู้กลับมาต่อยอดในรายวิชาและต่อยอดในรายวิชาอ่ืน ๆ ด้านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ทางอ้อมท าให้นักศึกษาทราบถึงเทคนิคและวิชีการท างาน การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในสถาน
ประกอบการสามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันต่อได้ ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ดี
นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนไปฝึกประสบการณ์และน าความรู้จากการฝึกประสบการณ์กลับมาต่อยอด
ในรายวิชาได้ ซึ่งผู้สอนจะได้น าข้อสรุปและประสบการณ์จากการจัดการเรียนการสอนน าไปใช้ต่อในรายวิชาอ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 5.1 นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานทราบถึงอุปกรณ์เครือข่าย
และการปฏิบัติงานจริงท าให้สามารถเชื่อมโยงกลับมายังรายวิชาได้ 
 5.2 นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนใน
การท างานจริง 
 5.3 ความรู้ที่นักศึกษาได้รับสามารถต่อยอดไปประยุกต์กับรายวิชาอ่ืนด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ได ้
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 จากการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานรายวิชาการโปรแกรมบนเครือข่ายผู้สอน
และผู้รับผิดชอบหลักพบแนวปฏิบัติที่ดีได้แก่ การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
โดยเชิญสถานประกอบการมาร่วมบรรยายให้ความรู้ในรายวิชาการโปรแกรมเครือข่ายท าให้นักศึกษามีความรู้
เบื้องต้นและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการเมื่อนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ท าให้ได้รับการอ านวย
ความสะดวกเนื่องจากมีความคุ้นเคยกัน 
 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 จากแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานรายวิชาการโปรแกรมบนเครือข่าย
ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักได้น าไปใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการโปรแกรมบน
เครือข่ายจ านวน 21 คน โดยมีการก าหนดเป้าหมายของกิจกรรมดังนี้ 

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
7.1.1 นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานอย่างน้อยร้อยละ 

80 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
7.1.2 นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานต้องฝึก

ประสบการณ์อย่างน้อย 60 ชั่วโมง 
7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

7.2.1 เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงหลักการท างานของอุปกรณ์และมาตรฐานโปรโตคอลการ
รับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 
7.3 ผลการด าเนินงาน 

  7.3.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานในรายวิชาการ
โปรแกรมบนเครือข่ายจ านวนร้อยละ 100  
  7.3.2  นักศึกษาที่ ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานฝึก
ประสบการณเ์ป็นจ านวน 60 ชั่วโมงตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
  7.3.3 จากการฝึกประสบการณ์นักศึกษาได้เรียนรู้และทดลองใช้อุปกรณ์รับ/ส่งข้อมูลบน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่เรียนรู้ถึงมาตรฐานโปรโตคอลการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 
 
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 

จากการที่นักศึกษายังไม่สามารถเรียนรู้ถึงมาตรฐานโปรโตคอลการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้
เนื่องจากนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์เพียง 60 ชั่วโมง โดย 30 ชั่วโมงแรกนักศึกษาต้องปรับตัวให้เข้ากับ
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สถานประกอบการ เรียนรู้การท างานอุปกรณ์เบื้องต้น เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ 30 
ชั่วโมงหลังได้ออกไปปฏิบัติงานที่หน้างานจริง  ดังนั้นนักศึกษายังไม่มีโอกาสเรียนรู้มาตรฐานโปรโตคอลการ
รับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน
รายวิชาการโปรแกรมบนเครือข่ายผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักวิเคราะห์ถึงปัจจัยได้ดังนี้ 

9.1 ปัจจัยภายใน  
 9.1.1 นักศึกษา การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณากับการท างานนี้นักศึกษาตระหนักถึง

ความส าคัญท าให้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจออกฝึกประสบการณ์ 
 9.1.2 มหาวิทยาลัย เนื่องจากนโยบายและการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมของผู้บริหารท าให้มี

โครงการมารองรับการจัดกิจกรรม 
9.2 ภายนอก สถานประกอบการภายนอกทราบถึงความส าคัญต่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนจึงยินดีที่จะรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ถึงแม้ว่านักศึกษาจะอยู่ชั้นปีที่ 2 ส่งผลให้นักศึกษาได้รับทั้ง
ความรู้และประสบการณ์การท างานจริง 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 10.1 เพ่ิมจ านวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์อย่างน้อย 120 ชั่วโมง 
 10.2 ระหว่างที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการควรให้อาจารย์เข้าร่วมเรียนรู้
หรือปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษา 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 11.1 ข้อจ ากัดด้านความรู้ของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาพ่ึงเรียนรายวิชาด้านระบบเครือข่าย 2 วิชา
ท าให้ยังขาดทักษะความรู้ที่จ าเป็นต่อการฝึกประสบการณ์ 
 11.2 ข้อจ ากัดด้านประสบการณ์ของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ยังประสบการณ์ด้าน
สังคมและการประปฏิบัติตนท าให้บางครั้งหัวหน้างานอาจต้องคอยต าหนิว่ากล่าวตักเตือน 
 11.3 ข้อจ ากัดด้านสถานประกอบการ เนื่องจากสถานประกอบการด้านระบบเครือข่ายในจังหวัดมี
ข้อจ ากัดท าให้จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าฝึกประสบการณ์ต่อสถานประกอบการมีมากเกินต่อปริมาณงาน  
 
 
 
12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 - ยังไม่มี - 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชนน านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ 
 - ยังไม่มี - 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 
ชื่อหน่วยงาน 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
1.ชื่อผลงาน  

แนวปฏิบัติที่ดีจากกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  
 นักศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนไม่มากนัก ประกอบกับจากการส ารวจความ
ต้องการของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต้องการให้หลักสูตรจัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อที่
หลากหลายแต่มีงบประมาณจ ากัด อาจารย์ประจ าหลักสูตรของทั้งสองหลักสูตรจึงได้มีการพูดคุยถึงแนวทางใน
การด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด  ซึ่งในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา
แต่ละครั้งงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน โดยปกติจะมีค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง วัสดุที่
ใช้ในการจัดกิจกรรม และอ่ืน ๆ  และจากการวิเคราะห์พบว่าค่าวิทยากรส่วนใหญ่ไม่ได้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงตาม
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม หากในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจ านวนมากขึ้น จะส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายต่อหัวลดลงไปด้วย  ดังนั้นทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ร่วมมือกับหลักสูตรเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง  จึงส่งผลให้นักศึกษาทั้งสอง
หลักสูตร สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากยิ่งขึ้น ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เท่าเดิม 
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 

3.1 เพ่ือเพ่ิมจ านวนกิจกรรมที่วางแผนจะจัดให้นักศึกษาของทั้งสองหลักสูตร 
 3.2 เพ่ือหาแนวปฏิบัติในการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

5.1 จ านวนกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษามากขึ้นภายใต้งบประมาณเท่าเดิม 
5.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ของทั้งสองหลักสูตร  
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6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
6.1 อาจารย์ทั้งสองหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาตามงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร6.2 ทั้งสองหลักสูตรเสนอกิจกรรม หรือหัวข้อในการอบรมที่ต้องการเสริมให้กับ 
6.3 ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม โดยที่นักศึกษาท้ังสองหลักสูตรต้องสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่

ติดภารกิจอ่ืน  
6.4 ก าหนดความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าวิทยากรและค่าวัสดุในแต่ละครั้ง (ค่าอาหาร

กลางวันและค่าอาหารว่างแต่ละหลักสูตรรับผิดชอบเอง)  
6.5 ทั้งสองหลักสูตรเสนอโครงการตามหัวข้อ/กิจกรรมและค่าใช้จ่าย ตามท่ีได้ตกลงกันไว้  
6.6 ฝ่ายที่รับผิดชอบค่าวิทยากร เป็นฝ่ายประสานงานหลักด้านวิทยากรและสถานที่  
6.7 ทั้งสองหลักสูตรจัดท าบันทึกข้อความขอจัดกิจกรรม โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
6.8 เมื่อถึงวันจัดกิจกรรม นักศึกษาและอาจารย์ของทั้งสองหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
6.9 แต่ละหลักสูตรจัดท ารายงานสรุปกิจกรรมของตนเอง 
 

7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 ทั้งสองหลักสูตรได้น าแนวปฏิบัตินี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ภายใต้งบประมาณแผ่นดินปี 2562 ซึ่งทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดสรร
งบประมาณให้หลักสูตรละ 10,000 บาท ดังนั้นเมื่อมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของทั้งสองหลักสูตรจึงมี
งบประมาณรวม 20,000 บาท จากผลการจัดกิจกรรมสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้ 3 จัดกิจกรรมดังนี้ 

ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม 
อบรมภาษา Python 8-9 ธันวาคม 2561 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
อบรมภาษา Java 22-23 ธันวาคม 2561 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
เสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 9 กุมภาพันธ์ 2562 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดก าแพงเพชร 

 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 

การจัดกิจกรรมทุกครั้งได้ก าหนดให้มีการท าแบบประเมินผลก่อนการอบรมและแบบประเมินผลหลัง
การอบรม จากนั้นน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย เพ่ือประเมินความเข้าใจของเนื้อหา นอกจากนี้ยังใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม จากนั้นค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ง
สามารถสรุปผลจากการจัดกิจกรรม ได้ดังนี้ 
 

ชื่อกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม 
อบรมภาษา Python นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม 22 คน 

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม 8 คน 
คะแนนเฉลี่ยก่อนอบรม 6.62 คะแนนเฉลี่ยหลังอบรม 20.57 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน และผลการประเมินความพึง
พอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (�̅�=4.58, S.D.=0.45) 
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ชื่อกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม 
อบรมภาษา Java นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม 21 คน 

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม 8 คน 
คะแนนเฉลี่ยก่อนอบรม 5.81 คะแนนเฉลี่ยหลังอบรม 57.25 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนนและผลการประเมินความพึง
พอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (�̅�=4.44, S.D.=0.31)  

เสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน 
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม 21 คน 
ในส่วนการประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
อบรม คะแนนเฉลี่ยก่อนการเข้าร่วมอบรมเป็น 3.40  และคะแนน
เฉลี่ยหลังการเข้าร่วมอบรมเป็น 4.07 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
และผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี 
(�̅�=4.42, S.D.=0.57) 

 
 จากผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเห็นได้ว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีระดับความเข้าใจเนื้อหา
และระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้ง 3 กิจกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ มีผลลัพธ์ไม่
แตกต่างจากการจัดกิจกรรมแบบเดิม แต่หลักสูตรสามารถจัดกิจกรรมได้ โดยใช้งบประมาณน้อยกว่าเดิมมาก 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 ปัจจัยที่ท าให้การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ร่วมกันของทั้งสองหลักสูตร 
ประสบความส าเร็จผู้รับผิดชอบหลักวิเคราะห์ถึงปัจจัยได้ดังนี้ 

9.1 นักศึกษา ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง นักศึกษาของทั้งสองหลักสูตรเห็นถึงความส าคัญท าให้
ได้รับความร่วมมืออย่างดี 

9.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการก าหนด
กิจกรรมที่จะจัดให้นักศึกษา จนถึงขั้นตอนของการด าเนินการจัดกิจกรรม 

9.3 มหาวิทยาลัย เนื่องจากนโยบายและการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมของผู้บริหารท าให้มีโครงการมา
รองรับการจัดกิจกรรม 

 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 10.1 จัดประชุมอาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองหลักสูตรเพ่ือส ารวจหัวข้อ/หลักสูตรที่ต้องการให้จัด
อบรมเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษามากท่ีสุด 
 10.2  หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งสองประชุมร่วมกันเพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินการของแต่ละกิจกรรมและการด าเนินการในภาพรวม เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนา 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

11.1 การก าหนดช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมที่นักศึกษาท้ังสองหลักสูตรจะว่างตรงกัน 
11.2 การประสานงานการจัดกิจกรรม 
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12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 เป็นการน ามาใช้เป็นครั้งแรก 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 - ยังไม่มี - 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ชื่อหน่วยงาน 
 โปรแกรมการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ 
 โทรศัพท ์086-925-0409  E-mail address: pizzy.spygirl@gmail.com 
 
1.ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  
 การจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของคณาจารย์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษของอาจารย์ผู้สอน โดยก าหนดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
รายวิชา จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม รหัสวิชา 3563117 ในภาคเรียนที่ 1/2561 
ให้กับนักศึกษาหมู่เรียน 6014205 รวมจ านวน 29 คน  
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาหมู่เรียน 6014205 รวมจ านวน 29 
คน 
 2. เพ่ือพัฒนาทักษะและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของคณาจารย์ 
 3. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของอาจารย์ผู้สอน  
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

1. จัดกลุ่มนักศึกษาเข้า Facebook กลุ่มปิด 
2. จัดส่งเอกสารประกอบการสอนที่เป็นภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ /ศัพท์ทางธุรกิจ เข้า Facebook 

กลุ่มปิด 
3. มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาก่อนการจัดการเรียนการสอน 1 สัปดาห์  
4. จัดท า Pre test ในชั้นเรียน 
5. สอนศัพท์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง / รูปแบบธุรกิจ / ตัวอย่างธุรกิจที่น่าสนใจ โดยการใช้ IT เข้า

ช่วย 
6. ให้นักศึกษาเลือกธุรกิจที่สนใจ 
7. จัดกลุ่มความสนใจ 
8. น าเสนองานโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
9. จัดท า Post test ในชั้นเรียน 
10. ประเมินการจัดการเรียนการสอน 

 

mailto:pizzy.spygirl@gmail.com
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5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. นักศึกษาได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 

2. นักศึกษาได้ค้นคว้าศัพท์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง / รูปแบบธุรกิจ / ตัวอย่างธุรกิจที่น่าสนใจ โดยการ
ใช้ IT เข้าช่วย 

3. นักศึกษาได้ท างานเป็นทีม 
 

6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 1. การฝึกให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการต่อยอดในการเรียนวิชาอ่ืน 
 2. การฝึกให้นักศึกษาใช้ IT ในการค้นคว้าหาความรู้ 
 3. การฝึกให้นักศึกษาท างานเป็นทีม 
 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล  
คะแนน

ก่อนเรียน 
คะแนน 

หลังเรียน 
ผลต่าง 

1 601420503 นายติ ทรัพย์พนาเวศ 6 10 4 

2 601420504 นางสาวกนกนิภา ก่วยจีน 3 10 7 

3 601420505 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ขุนรินชา 2 7 5 

4 601420507 นางสาวนัดดา อุดมนิทัต 6 10 4 

5 601420508 นายวิรากานต์ แซ่กอ 4 6 2 

6 601420509 นางสาวศิริพร ฝั้นค าสาย 3 10 7 

7 601420510 นางสาวรัชนี พันธ์โยศรี 5 10 5 

8 601420511 นางสาวมนต์พรปณตอร กรปภาภัคพงษ์ 5 8 3 

9 601420512 นางสาวเรณุกา อินทร์ศรี 3 10 7 

10 601420513 นายนัฐวุธ เกตุชั่ง 1 6 5 

11 601420514 นางสาวสกาวเดือน อ่ิมชา 4 9 5 

12 601420515 นายคมสัน ปานทุ่ง 5 10 5 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล  
คะแนน

ก่อนเรียน 
คะแนน 

หลังเรียน 
ผลต่าง 

13 601420516 นางสาวนฤมล มานนท์ 3 8 5 
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14 601420517 นางสาวอุไลวรรณ พลแก้ว 6 7 1 

15 601420518 นางสาวศิรินันท์ เงินนา 3 10 7 

16 601420519 นางสาวรัตนพร แก่นแก้ว 3 6 3 

17 601420520 นางสาวรัตนา ปัญญาเครือ 6 10 4 

18 601420521 นางสาวพอฤทัย แว่นศิลา 3 10 7 

19 601420522 นางสาววราภรณ์ เบ้าทอง 6 10 4 

20 601420523 นางสาวณัฐมล อยู่เย็น 3 10 7 

21 601420524 นางสาวทัดดาว ใจมั่น 2 10 8 

22 601420525 นางสาวกมลทิพย์ ศักดิ์เจริญ 4 8 4 

23 601420526 นางสาวชนกนันท์ มั่นวงษ์ 4 10 6 

24 601420527 นางสาวรุ่งทิวา ผาสุข 2 10 8 

25 601420528 นางสาวอนงค์นุช อุดแตน 3 10 7 

26 601420530 นางสาวสุภัทรา พวงทอง 6 9 3 

27 601420531 นางสาวปริญญาพร ศรีสมบัติ 4 10 6 

28 601420532 นางสาวมัณฑนา ไก่แก้ว 3 10 7 

29 601420533 นายวิชชากร เหล่าจันทร์ 3 6 3 

 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 นักศึกษาจ านวน 29 คนมีผลต่างในการเรียนที่ดีข้ึนทุกคน โดยมีคะแนนก่อนเรียนในภาพรวม 64 
คะแนน คะแนนหลังเรียนในภาพรวม 154 คะแนน มีผลต่างในภาพรวม 90 คะแนน 
 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 1. อาจารย์มีองค์ความรู้ทั้งด้านภาษาอังกฤษ และบริหารธุรกิจ 
 2. อาจารย์สรุปเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้นักศึกษาไปศึกษาล่วงหน้า 
 3. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน 
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10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 1. การจัดการเรียนการสอนที่ต่อยอดในรายวิชาอ่ืนเป็นภาษาอังกฤษ 
 2. การพัฒนาการท าเอกสารประกอบการสอน หรือต าราเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอนนักศึกษาที่ต้องการเรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 1. อาจารย์ต้องมีเวลาในการเตรียมเอกสาร แบบทดสอบ power point  
 
12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 - 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 - 
 
      ภาพประกอบ 
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ภาคผนวก ก (2) 
น าเสนอแบบโปสเตอร์ 

ด้านการบูรณาการพันธกิจ 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ชื่อหน่วยงาน   โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก   อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด  
โทรศัพท์: 085-461-6726     E-mail address: benjawan.sky@gmail.com 
 
1.ชื่อผลงาน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาด้านวิธีสอนคณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR  
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  

การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้สนับสนุนและริเริ่มให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการผลิตและพัฒนาครูของประเทศ ซึ่งจากที่ประชุมดังกล่าว มติที่ประชุมได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิด จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) 
ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน (Research base learning) จึงได้มีมติที่
ประชุมให้ด าเนินการโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา 
ระบบพ่ีเลี้ยง และการเรียนรู้ฐานวิจัย ซึ่งได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งถือ
เป็นสถาบันการศึกษาหลักในการผลิตนักศึกษาครูได้มีทิศทางเดียวกันในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
เพ่ือให้เป็นครูที่มีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบทบาทของการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching) ในชั้น
เรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR เป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่า ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียน สามารถพัฒนา ตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ  ทางสมอง เน้นให้
ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วย C = Contemplative Education (จิตตปัญญาศึกษา) 
เป็นการพัฒนาจิตใจ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย  ใจ มีใจพร้อมที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อนักเรียนมีเจตคติที่ดี ส่งให้มี ความตั้งใจเรียน มีความพยายาม ขยัน 
ส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น C = Coaching เป็นการเรียนรู้โดยมีครู เป็นพ่ีเลี้ยงสอนงานให้อย่างมี
ขั้นตอน และให้นักเรียนลงมือ ปฏิบัติ มีการติดตามการท างานเพ่ือให้นักเรียนมีการน าไปใช้ปรับปรุงการท างาน
ให้ดียิ่งขึ้น ช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียน ให้คิดเป็น ท าเป็น ช่วยแก้ปัญหาในการท างานและเกิดความมั่นใจ R = 
Research-Based Learning (RBL) หมายถึง การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ให้  ผู้ เรียนใช้
กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การบูรณาการแนวคิดทั้ง 3 แนวคิดมาปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนจึงส่งเสริมผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านการเรียนรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์   
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบและ
กระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยใช้การบูรณาการแนวคิด CCR ด้วยการด าเนินการในระดับภูมิภาคเป็น
หลัก พร้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 7 สถาบัน การด าเนินการในปีแรก ปีการศึกษา 2559 เป็น
การอบรมแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการนวัตกรรมดังกล่าว โดยคณะฯ ได้คัดเลือกและ
มอบหมายให้คณาจารย์จาก 3 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพ่ือเข้าร่วมการรับทราบแนวคิดและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้ อง 
หลังจากนั้นทีมคณาจารย์ดังกล่าวได้น าแนวคิด CCR มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาวิชาชีพครู 
ชั้นปีที่ 4 ล าดับต่อมาในปีการศึกษา 2560 ถือเป็นปีที่ 2 ของการด าเนินงาน นักศึกษากลุ่มเป้าหมายจากทั้ง 3 
โปรแกรมวิชา จ านวน 50 คน ได้น าแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษาต่างๆ และในปีการศึกษา 2561 คณะฯ เล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ในการขยายผลแนวคิด
ดังกล่าวสู่โปรแกรมวิชาต่างๆ จึงได้มีก าหนดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการน าแนวคิด CCR ลงสู่
บริบทการจัดการเรียนการสอน ส าหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 2 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือ
ขยายผลแนวคิดให้นักศึกษาทุกโปรแกรมวิชาได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าแนวคิด CCR ไป
ประยุกต์ใช้และต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปี
การศึกษา 2561   

จากการด าเนินโครงการดังกล่าวผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของอาจารย์ที่ร่วมด าเนินการ จึงได้
เรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการน าแนวคิด CCR มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
โดยเฉพาะรายวิชาด้านวิธีสอนคณิตศาสตร์ เนื่องด้วยแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดที่เกิดจากการบูรณาการ 3 
แนวคิดส าคัญ และถึงแม้ว่าจะมีการทดลองออกแบบขั้นตอนการสอนที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว แต่ยังไม่มี
ความชัดเจนในทางปฏิบัติ ผู้ศึกษาจึงสนใจในการศึกษาและค้นหาค าอธิบายที่สอดคล้องกับขั้นตอนการสอนใน
แต่ละข้ันของการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด CCR ดังกล่าว  

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
        เพ่ือสร้างค าอธิบายขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด CCR ในรายวิชาพฤติกรรมการ
สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
      
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
  4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยแกนน า “การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR” เพ่ือน าร่อง
การน ารูปแบบ CCR มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในหลักสูตรผลิต
นักศึกษาครู  
 4.2 อาจารย์/นักวิจัย น าแนวคิดดังกล่าวมาทดลองใช้ในชั้นเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เก่ียวกับกับวิธีการสอน  
 4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องจากการทดลองใช้แนวคิด CCR ด้วยการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่นักศึกษาจัดท าข้ึน และประเมินการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา  
 4.4 วิเคราะห์ผลการใช้แนวคิด CCR จากข้อมูลที่ได้จากนักศึกษาและการปรับปรุงพร้อมทั้งขยาย
ความค าอธิบายของขั้นตอนการสอนทั้ง 5 ขั้น  
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5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.1 ท าให้เกิดความชัดเจนในการน าแนวคิด CCR มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาด้านวิธี
สอนคณิตศาสตร์มากข้ึน  
 5.2 ท าให้นักศึกษามองเห็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนที่ครบทั้งการพัฒนาด้านคุณลักษณะของ
ผู้เรียน ด้านความรู้ และด้านทักษะทางคณิตศาสตร์  
 5.3 ท าให้นักศึกษาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์เล็งเห็นความส าคัญของการเปลี่ยนบทบาทการเป็นครูจาก
การบรรยาย เป็นการเน้นให้ผู้เรียนได้คิดเองปฏิบัติเอง โดยครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะให้นักเรียนประสบความส าเร็จ
ในการเรียนรู้  
  
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มีองค์ประกอบส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
   ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม : ตระหนักรู้คือพร้อม หมายถึง การที่เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ต่างๆ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพียงพอที่จะรับรู้สิ่งต่างๆ ได้โดยไม่มีสิ่งใดเป็น  
อุปสรรค ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการกระท านั้นๆ โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา เช่น การฟังอย่าง
ลึกซึ้ง (deep listening) การสะท้อนการเรียนรู้ (Reflective thinking) กิจกรรม Body Scan  
   ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้ : ถามคือสอน หมายถึง การใช้ค าถามที่กระตุ้นความคิดของ  ผู้เรียน
ให้อยากหาค าตอบ อยากแก้ปัญหา และอยากคิดต่อ ท าให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องและ
กว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะผู้เรียนจะเกิดทักษะ ซึ่งค าถามดังกล่าวเป็นค าถามที่สอดคล้องกับแนวคิด RBL ในการ
ค้นคว้าสิ่งที่ต้องการจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้ทราบค าตอบและสามารถเปรียบเทียบค าตอบที่ได้มาว่าควร
เชื่อถือหรือไม่  
   ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ : ปฏิบัติได้คือเข้าใจ หมายถึง การให้ปฏิบัติจริงเป็นวิธีการวัดผล
ที่เหมาะส าหรับการวัดพฤติกรรมที่เป็นทักษะภาคปฏิบัติ เป็นการทดสอบเพ่ือพิจารณา  ความสามารถในการ
ท างานได้ตามจุดมุ่งหมาย การให้การปฏิบัติจริงเป็นการวัดความสามารถท่ีเกี่ยวข้อง กับกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน คือ
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย  
   ขั้นที่ 4 ประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สะท้อนคิดคือเรียนรู้หมายถึง กระบวนการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่เกิดข้ึนโดยที่ผู้เรียนได้ออกมาน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ซึ่งวิธีการดังกล่าวนั้นผู้เรียน แต่ละคนอาจจะ
น าเสนอในรูปแบบเดียวกัน หรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความรู้หรือมวลประสบการณ์ของผู้เรียนเอง และมีการ
อภิปรายร่วมกัน 
   ขั้นที่ 5 สะท้อนการเรียนรู้สู่การพัฒนา: เขียนคือคิด หมายถึง กระบวนการคิดไตร่ตรอง 
ทบทวน (Reflective Thinking) โดยการเขียนสรุปความรู้หลังจากท่ีได้เรียนรู้ไว้เป็นองค์ความรู้ของตนเอง 
 
7. ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 ผลจากการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ไปทดลองใช้ในกลุ่มเป้าหมายส าหรับ
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาวิธีสอนคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย รายวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ รายวิชา
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา พบว่า  
 1. นักศึกษาสามารถน าขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน CCR ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของตนเองได้  
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 2. นักศึกษาสามารถออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ได้  
 3. นักศึกษาสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับแนวคิด Research Base 
Learning (RBL)  
 4. นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านบทบาทของการสอนของตนเองจากการเน้นการบรรยาย อธิบาย 
เป็นการเน้นการถาม การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดลงมือท าด้วยตนเองมากข้ึน  
  
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 การวิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรมด าเนินการโดยการน าขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
แนวคิด CCR ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาด้านวิธีสอน ประกอบด้วยรายวิชา พฤติกรรมการ
สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และวิชากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับครู
ประถม/วิชาพีชคณิตและเรขาคณิตส าหรับครูประถมศึกษา จากนั้นให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาดังกล่าวได้
สะท้อนความเข้าใจในขั้นตอนการสอนทั้ง 5 ขั้นด้วยการปฏิบัติการสอน Micro Teaching และผู้ศึกษาได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติการสอนด้วยแบบประเมินการปฏิบัติการสอน พบว่า นักศึกษา
สามารถที่สะท้อนความเข้าใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด CCR ได้อย่างครบถ้วน โดย
วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบขึ้นมา และการปฏิบัติการสอนจริง ซึ่งมองเห็นถึงองค์ประกอบของ
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการเรียนรู้ฐานวิจัยที่ถูกออกแบบมาในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ   
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลให้การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มาปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยปัจจัย
ต่อไปนี้  

9.1 การผลักดันทิศทางการผลิตครูโดยใช้แนวคิด CCR ในระดับนโยบาย เช่น ระดับประเทศ ระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะฯ  

9.2 การก าหนดให้ใช้แนวคิด CCR ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาในหลักสูตร  
9.3 การที่นักศึกษาที่ใช้แนวคิด CCR ในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ได้มีโอกาสในการ

อภิปรายสะท้อนคิดหลังกิจกรรม Microteaching ท าให้เกิดภาพสะท้อนความเข้าใจในขั้นตอนการสอนมากข้ึน  
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 10.1 การปรับปรุงรายละเอียนขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ  
 10.2 การบูรณาการ CCR ร่วมกับแนวคิดอ่ืนๆ ที่เป็นทิศทางการหรือนโยบายการจัดการศึกษา
ระดับชาติที่มีความทันสมัย เช่น ศาสตร์พระราชา หรือการเน้นการบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี  
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11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 11.1 การบูรณาการแนวคิด CCR ลงในบริบทการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ขั้นตอน
ของกิจกรรมที่สอดแทรกแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา หากเลือกกิจกรรมที่ใช้เวลาการท ากิจกรรมมากจะส่งผล
กระทบต่อการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวม  
 11.2 การฝึกฝนการใช้แนวคิด Coaching ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู จ าเป็นต้องอาศัยเวลาในการ
ฝึกฝนค่อนข้างมาก เพ่ือที่จะปรับวิธีคิด ความเชื่อ จากการสอนที่บอกผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นการรอฟังค าตอบ และ
เน้นการใช้ค าถามจากครู และพร้อมทั้งการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถามด้วยตนเอง 
       
12. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
          12.1 การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์  
      12.1.1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 9 คน 8 
โรงเรียน 
      12.1.2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 คน 4 
โรงเรียน 
          12.2 การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาอ่ืนๆ โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท้ัง 10 โปรแกรมวิชา ในปี
การศึกษา 2561 จ านวน 116 คน ในหน่วยโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ านวน 30 โรงเรียน  
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ภาพประกอบการจัดกิจกรรม 
 

      
  ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม : ตระหนักรู้คือพร้อม                 ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้ : ถามคือสอน  
 

 
 ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ : ปฏิบัติได้คือเข้าใจ                ขั้นที่ 4 ประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 
สะท้อนคิดคือเรียนรู้ 
 

 
ขั้นที่ 5 สะท้อนการเรียนรู้สู่การพัฒนา :พูด/เขียน คือ คิด 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 
ชื่อหน่วยงาน 
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แม่สอด 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี 
โทรศัพท์: 064-353-9429     E-mail address: pook_jerry@hotmail.com 
 
1.ชื่อผลงาน    ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์   

        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 

2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ

ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่เป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนา
และผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ในการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0       เพ่ือผลิตก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้กับจังหวัดตาก และเป็นศูนย์ในการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาด้านทักษะการท างานโลจิสติกส์เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการในพ้ืนที่
จังหวัดตาก รวมถึงการสร้างเครือข่ายและท าความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและเอกชน อีก
ทั้งความส าคัญของการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยเฉพาะในบริบทของกลไกการขับเคลื่อนทางด้าน
ทักษะมาตรฐานฝีมือแรงงาน      โลจิสติกส์ เพ่ือให้บุคลากรในพ้ืนที่ฯ มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ 
ความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองเพ่ือจะมาเป็นบุคลากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก ในอนาคตต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 

เพ่ือแสดงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและผลิตก าลังพลด้านโลจิ
สติกส์ของจังหวัดตากให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้นตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งภาคผลิตและ
บริการในเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้สมดุลกับขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก     และสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pook_jerry@hotmail.com
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4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

5.1 ได้แลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งรัฐบาลและเอกชนในการร่วมฝึกอบรม
ทักษะฝีมือแรงงาน ได้แก่ วิทยากร บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ และปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ผู้ย่ืนค าขอจดัเตรียมเอกสารและตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของเอกสาร ดังนี้ 

1.กพร.201 
2.หนังสือถึงหน่วยงานกรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 
3.หนังสือขออนุญาตติ่อบอนุญาติด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ 

4.หนังสือประกาศศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝมีอืแรงงาน 

5.หนังสือขออนุญาตเพิ่มเติมสาขาอาชีพ และระดับในการทดสอบ นัดหมายคณะท างานตรวจสอบความพร้อม
ของสถานท่ีฝึก เครื่องจักรอุปกรณ ์เครื่องมือ
ตามสาขาท่ียื่นขอ กรณไีมผ่่านการตรวจสอบ

ต้องท าการแก้ไขปรับปรุงขึ้นอยู่กบัความ
พร้อมของผู้ยื่นค าขอ 

 

รายละเอียดของขั้นตอน ประเภทขั้นตอน ระยะเวลา 

สรุปผลการตรวจสอบ 

ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา 

การขออนุญาตและต่อใบอนุญาตด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  

1 วันท าการ 

2 วันท าการ 

การตรวจสอบเอกสาร 

แจ้งผลการตรวจสอบออกใบอนุญาตกรณีผ่าน
การพิจารณา 

การพิจารณา 

การพิจารณา 2 วันท าการ 

2 วันท าการ การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
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 4.1 ได้ส่งเสริมโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือผลิตบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์สู่ตลาดแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ หรือตามหลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานก าหนดแก่โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มรภ.กพ.แม่สอด   

 4.2 ไดส้่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ มรภ.กพ.แม่สอด และผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์  
ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือรองรับตลาดแรงงานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  

 4.3 ไดป้ระชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านอุตสหากรรมโลจิสติกส์ 
มรภ.กพ.แม่สอด ระดับจังหวัด 

 4.4 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ/หรือการ
ปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงานของ
สถานประกอบการ และตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4.5 ไดส้นับสนุนการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นความต้องการของท้องถิ่นในด้านโลจิสติกส์ 

4.6 ได้มหีลักสูตรระยะสั้นพร้อมประกาศนียบัตรที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนา 

4.7 ได้สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา, การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงาน การทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และร่วมด าเนินการตามโอกาสให้แก่นักศึกษา เพ่ือสร้าง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

4.8 ได้รับการสนับสนุนในการจัดส่ งผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือเป็นวิทยากรหรืออาจารย์ พิเศษหรือ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการของสาขาวิชาที่พึงประสงค์และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน 
 
5. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

เป็นการจัดกระบวนการการพัฒนางาน และการเรียนการสอนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

6.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
ไดจ้ัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสหากรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด แห่งแรกในภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งประกอบไปด้วย 3 หลักสูตร (1) สาขาผู้ปฏิบัติการ
คลังสินค้า ระดับ 1 (2) สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 (3) สาขานักบริหารขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1   
ซึ่งได้ร่วมกับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์จากการท า MOU ที่ผ่านมา ในการร่วมกันพลักดันก าลังคนทางด้านโลจิ
สติกส์ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพโลจิสติกส์และสร้างโอกาสการมีงานท าให้กับนักศึกษา รวมถึงการให้บริการทาง
วิชาการในการสร้างก าลังคนด้านโลจิสติกส์เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานอาชีพในท้องถิ่นและระดับประเทศต่อไป 
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8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
จากการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวมานั้น ส่งผลให้การจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่ม

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงการขยายผลการ
ด าเนินงานของศูนย์ทดสอบในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่าการสร้างก าลังคนด้านโลจิสติกส์จากศูนย์ทดสอบฝีมือ
แรงงานที่จัดตั้งขึ้นนั้น ส่งผลถึงตัวชี้วัดในการพัฒนาก าลังคนด้านโลจิสติกส์ของจังหวัดตาก ดังนั้นจึงได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เล็งเห็นประโยชน์ในการจัดส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ามาร่วมรับการทดสอบ
มาตรฐานฝืมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เ พ่ือยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

9.1 ความร่วมมือ เสียสละ และสามัคคีของอาจารย์ภายในโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แม่สอด 
9.2 วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และแม่สอด 
9.3 เครือข่ายความร่วมมือโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แม่สอด 
 

10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แม่สอด มีบทบาทในการช่วยวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและ

พัฒนาก าลังคนทางด้านโลจิสติกส์ของจังหวัดตาก และจะพัฒนาต่อไปในระดับประเทศโดยจะเข้าร่วมท าแผน
หลักสูตรในการพัฒนาก าลังคนด้านโลจิสติกส์ระดับประเทศกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

11.1 โปรแกรมวิชาไม่มีประสบการณ์ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและสาขาในการเปิดทดสอบมาก่อน 
11.2 การจัดแผนระยะเวลาของอาจารย์ในการเข้าหาเครือข่ายต่างๆนั้นค่อนข้างจ ากัด 
11.3 ปริมาณงานของอาจารย์ในโปรแกรมค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานต่างๆล่าช้า  

 
12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 

ทางโปรแกรมวิชาได้ปรับปรุงกระบวนการเรื่องการจัดท าแผนตารางเวลาของอาจารย์ในโปรแกรมแต่
ท่าน เพ่ือก าหนดปริมาณงานให้เกิดเวลาว่างที่ตรงกัน ในการขับเคลื่อนการเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสหากรรมโลจิสติกส์ ตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ท าให้สามารถเปิดศูนย์
ทดสอบได้ครบทั้ง 3 หลักสูตรและช่วงเวลาที่ตั้งเป้าไว้ได้ส าเร็จ 

 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 13.1 สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต 
 13.2 ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก อาจารย์ธนสิทธิ นิตยะประภา และคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
โทรศัพท์: 055-706-555 ต่อ 4330  E-mail address: Aj.thanasit@gmail.com  
 
1.ชื่อผลงาน การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  
 องค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสาขา คือ การพัฒนานักศึกษา ซึ่งจะมีการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านวิชาชีพอย่างเป็นระบบ  สามารถน าไปปรับใช้ในการท างาน และการเรียนการ
สอนได้อย่างดี ดังนั้นสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จึงเห็นความส าคัญ และมีความจ าเป็นต้องสนับสนุนให้
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากชั้นเรียน  เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิชาชีพ ด้วยการศึกษาดูงานของนักศึกษาและการแข่งขันทางด้านงานวิจัยด้านโลจิสติกส์ และทาง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง มีความสามัคคีและมีคุณธรรมจริยธรรม มีสติในการแก้ไขปัญหา รู้จัก
คิดรู้จักท าแต่เรื่องสร้างสรรค์ ส่งผลต่อในการด ารงชีวิตระหว่างการเป็นนักศึกษา จนกระทั่งเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับในสังคม และอยู่ร่วมสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับวิชาชีพ 
 2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถจากการศึกษาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือ
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ความช านาญในด้านเทคโนโลยีและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
ในการประกอบอาชีพ 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 1. ทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จะด าเนินการสอนในรายวิชาคลังสินค้า, สินค้าคงคลัง, การ
ขนส่ง และเทคโนโลยีส าหรับงานทางด้านโลจิสติกส์ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติงาน
จริง 
 2. น านักศึกษาที่ผ่านการศึกษาตามรายวิชาข้างต้น เข้ารับการอบรม และวัดผล จากสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยนักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมทั้งหมดจ านวน 3 วัน 
และท าการทดสอบทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ จากการวัดผลของสถานบัน เมื่อครบตามเงื่อนไขแล้วนักศึกษาจะ
ได้รับวุฒิบัตร ในการยกระดับฝีมือแรงงาน ซึ่งทางสาขาได้ก าหนให้นักศึกษาต้องผ่าน 2 หลักสูตร คือ 1. 
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เทคนิคการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 2. เทคนิคการจัดการคลังสินค้า
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับพื้นฐาน)  
 3. จากข้ันตอนในข้อที่ 2 เมื่อนักศึกษาอบรมครบทั้ง 2 หลักสูตร นักศึกษาจะศึกษาอยู่ที่ เทอม 1 ของ
ชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาออกฝึกประสบการวิชาชีพ ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้วางแผนในการส ารวจ และเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตในการฝึกงานของนักศึกษา ว่าวุฒิบัตร ในการยกระดับ
ฝีมือแรงงาน มีความส าคัญต่อการจ้างนักศึกษาหรือไม่ เพ่ือน าผลที่ได้ และค าแนะน าจากผู้ใช้บัณฑิตมา
ปรับปรุงหลักสูตร และเพ่ิมหลักสูตรในการอบรมให้กับนักศึกษา  
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. นักศึกษามีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับวิชาชีพ 
 2. นักศึกษาได้รับความรู้ความช านาญในด้านเทคโนโลยีและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใน
การประกอบอาชีพ 
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 มีการวางแผนในการพัฒนานักศึกษา เพ่ือการต่อยอดสู่การได้รับเลือกในการเข้าท างานในองค์กร ได้
อย่างมีความรู้ ความสารามถ ในการปฏิบัติงานจริง 
 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 จากการด าเนินงานของหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตหลายสถานประกอบให้การตอบรับที่ดีมาก และ
ยินดีที่จะรับนักศึกษาเข้าท างานในองค์กรต่อไป  
  
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 จากการวิเคราะห์พบว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากได้รับความรู้ ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน และนักศึกษายังได้รับวุฒิบัตร ในการยกระดับฝีมือแรงงาน 
เพ่ือน าไปต่อยอดทั้งในการประกอบอาชีพของตนเอง หรือ การเข้าไปสมัครงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโลจิ
สติกส์ต่างๆ หรือ ได้รับคัดเลือกในการเข้าท างานจากสถานที่ฝึกงาน เป็นต้น 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 การตั้งใจในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของนักศึกษา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 ทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จะท าการประสานกับสถาบันฯ เพ่ือเพ่ิมหลักสูตรในการอบรมให้มาก
ขึ้น เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 1. ระยะทางในการด าเนินโครงการ 
 2. การเข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตร จะสามารถรับได้เพียง 25 คน เท่านั้น 
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12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 ปรับปรุงครั้งที่ 1 จากแผนการพัฒนานักศึกษาในปี 2560 ซึ่งมีการจัดอบรมแบบนี้ แต่ยังไม่การศึกษา
กับผู้ใช้บัณฑิต ถึงความส าคัญในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว และในปี 2561 มีแผนการพัฒนาคือ การศึกษากับ
ผู้ใช้บัณฑิตด้วยพบว่าผลตอบรับจากผู้ใช้บัณฑิต คือ ดี ความที่จะมี 
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ภาคผนวก ก (3) 
น าเสนอแบบโปสเตอร์ 

ด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู,อ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 
โทรศัพท์: 082-768-3853 โทรสาร: 055-801-663  E-mail address: jeab151127@gmail.com 
 
1.ชื่อผลงาน : เทคนิคการสร้างรูปแบบการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมของห้างหุ้นส่วนจ ากัดเมืองฉอดการโยธาที่มี
ประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการวิจัย 
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน   
 การสร้างรูปแบบการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมของห้างหุ้นส่วนจ ากัดเมืองฉอดการโยธาเป็นการน าเสนอ
และรายงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพราะปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด าเนินงานที่ส่งผล
กระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม แม้ว่าสถานประกอบการจะมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้ว แต่การจะ
สร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องมีการน าเสนอและรายงานความรับผิดชอบให้
ประชาชนและสาธารณะชนได้รับทราบ ซึ่งการบัญชีสิ่งแวดล้อมเป็นการรายงานผลทางด้านการเงินเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดท ารูปแบบการจัดท าบัญชีสิ่ งแวดล้อมนั้นจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ส าหรับ
ผู้ประกอบการรายงานและเปิดเผยความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ชุมชนที่อยู่ในบริเวณนั้น และ
การเพ่ิมความเชื่อมั่นให้กับองค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่ดี การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นจะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดข้อร้องเรียนและลดความเสี่ยงในการรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
อีกทั้งยังท าให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งยังท าให้บุคคลที่ท างานเกี่ยวกับโรงงาน
อุตสาหกรรมตระหนักถึงผลกระทบและแนวทางจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
 เทคนิคการสร้างรูปแบบการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมของห้างหุ้นส่วนจ ากัดเมืองฉอดการโยธาที่มี
ประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการวิจัยนั้นจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงโดยบ่งชี้ถึงสิ่งที่จะท า 
ทั้งขอบเขตและค าตอบที่จะได้รับ ต้องให้สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรทางด้าน
ต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 

เพ่ือน าเสนอเทคนิคการสร้างรูปแบบการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมของห้างหุ้นส่วนจ ากัดเมืองฉอดการ
โยธาที่มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการวิจัย 

 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

เทคนิคการสร้างรูปแบบการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมของห้างหุ้นส่วนจ ากัดเมืองฉอดการโยธาที่มี
ประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการวิจัย จะมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีดังนี้ 

1. เลือกสถานประกอบการที่พร้อมจะให้ความร่วมมือ มีแนวคิดในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง 

mailto:jeab151127@gmail.com
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2. แนวคิดการสร้างรูปแบบการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรนั้นจะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กร ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป 

3. ศึกษารูปแบบการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4. ก่อนการศึกษาต้องระบุชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยให้ชัดเจน และจะต้องก าหนด

ขอบเขตของการศึกษาให้ครอบคลุม เจาะจงเฉพาะเนื้อหาที่จะศึกษาและพัฒนา 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นนอกจากจะสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วจะต้องลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาข้อมูล

จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง 
6. การสร้างรูปแบบการจัดท าบัญชีสิ่งแวดลอมของห้างหุ้นส่วนจ ากัดเมืองฉอดการโยธานั้นจะต้องให้

ผู้ประกอบการ พนักงานทางด้านบัญชี และด้านสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 
7. รูปแบบการจัดท าบัญชีสิ่งแวดลอมของห้างหุ้นส่วนจ ากัดเมืองฉอดการโยธาจะมีประสิทธิภาพนั้น

จะต้องน าไปทดลองและการน าไปปฏิบัติใช้ 
8. ประเมินผล และน ามาปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดียิ่งขึ้น 
9. น าไปเป็นแนวปฏิบัติใช้ 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างรูปแบบ

การจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการวิจัย 
2. การศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยจะช่วยให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง มีเหตุและผล เป็นที่ยอมรับ

น่าเชื่อถือและน าไปปฏิบัติได้จริง 
 

6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
  ได้ผลงานรูปแบบการจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 

การน ารูปแบบการจัดท าบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมไปทดลองใช้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัดเมืองฉอด
การโยธา ในประเด็นดังนี ้

1. การก าหนดนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรจะมีการสร้างจิตส านึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมและ
สังคมชุมชน มีการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเกี่ยวกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2. มีการตรวจสอบมลพิษ สภาพแวดล้อมในการท างาน และการปฏิบัติตามข้อก าหนดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3. การรวบรวมข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินมาน าเสนอและเปิดเผยโดย
ใช้รูปแบบการจัดท าบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจัดท าเป็นรายงาน 

 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองฉอดการโยธา มีวิธีการจัดการ จ านวน 4 ด้าน ดังนี้  

1) การจัดการผลกระทบจากฝุ่นละออง มีวิธีการจัดการและป้องกันผลกระทบโดยการติดตั้งเครื่องดัก
ฝุ่นละออง และใช้พัดลมแบบ Centrifugal (แรงเหวี่ยง) ขนาด 5 HP มีถุงกรองฝุ่นละออง มีมาตรการให้
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รถบรรทุกใช้ผ้าคลุมวัตถุให้มิดชิด เพ่ือป้องกันการร่วงหล่นของวัตถุ มีการปลูกต้นไม้ไว้รอบๆ โรงงานเพ่ือ
ป้องกันฝุ่นที่ฟุ้งกระจาย และมีการจัดเวรเพ่ือไปท าความสะอาดบนท้องถนน กวาดเศษหินต่างๆ และพรมน้ า
เพ่ือป้องกันมิให้ฝุ่นฟุง้กระจาย  

2) การจัดการผลกระทบทางกลิ่น มีวิธีการจัดการและการป้องกันผลกระทบโดยการจัดการและ
ป้องกันโดย ใช้พัดลมแบบ Centrifugal (แรงเหวี่ยง)ขนาด 5 HP ขจัดกลิ่นเหม็นและใช้การเททรายใส่ยางมะ
ตอย เพ่ือกลบกลิ่นเหม็น มีการท าความสะอาดภาชนะรองรับ  

3) การจัดการผลกระทบจากควัน มีวิธีการจัดการและการป้องกันผลกระทบโดยการจัดการและป้อง
การผลกระทบจากควันโดยใช้พัดลมแบบ Centrifugal (แรงเหวี่ยง) ขนาด 5 HP และ        

4) การจัดการผลกระทบทางเสียง มีวิธีการจัดการและการป้องกันผลกระทบโดยการจัดการและการ
ป้องกันผลกระทบด้วยวิธีการใช้สัญญาณไฟแทนการบีบแตรของรถบรรทุก เพ่ือลดผลกระทบทางเสียง 

 การน ารูปแบบการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองฉอดการโยธา มี
รูปแบบดังนี้ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองฉอดการโยธา 
รายงานต้นทุนสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
                                                                                                หนว่ย : บาท/ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน 
 ต้นทุนการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นละออง xx 
 ต้นทุนการติดตั้งถุงกรองฝุ่นละออง xx 
 ต้นทุนการติดตั้งพัดลมขนาด 5HP  xx 
 ต้นทุนการรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ xx 
 กระบวนอัดจารบีเพ่ือลดเสียงของเครื่องจักร xx   xx 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ  
 ต้นทุนค่าใช้จ่ายการหาปริมาณก๊าซที่เกิดจากการถ่าย 
 แอสฟัลติกคอนกรีตลงสู่รถบรรทุก     xx  

 ต้นทุนค่าใช้จ่ายการหาปริมาณอากาศที่ระบาย xx   xx 
ค่าใช้จ่ายความล้มเหลวภายใน 

 ต้นทุนในการกรองอากาศก่อนปล่อยสู่ภายนอก xx 
 ต้นทุนค่ารักษาความสะอาด xx  
 ต้นทุนค่าขจัดฝุ่นละออง xx 
 ต้นทุนระบบขจัดกลิ่น xx   xx 

ค่าใช้จ่ายความล้มเหลวภายนอก 
 ต้นทุนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พนักงาน xx 
 ต้นทุนในปรับปรุงบริเวณชุมชนกรณีได้รับผลกระทบ xx   xx 

ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมรวม                   XX 
  
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
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 1. สถานประกอบการให้ความร่วมมือ ให้ความส าคัญ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการทดลอง
น าไปใช้ 
 2. การสื่อสารที่ดีส าหรับการศึกษาวิจัยจะช่วยให้งานวิจัยเป็นไปได้ง่ายและชัดเจน 
 3. การศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ได้ผลของงานที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 น ากระบวนการวิจัยมาใช้กับการจัดการเรียนการสอน 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 ใช้ระยะเวลาในการศึกษาท่ีนานกว่าจะได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์ 
 
12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 น าไปทดลองจ านวน 1 รอบ (เดือน) และน ามาปรับปรุงให้สอดคล้อง 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองฉอดการโยธา อ.แม่สอด จ.ตาก 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 
ชื่อหน่วยงาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก อาจารย์สุรเชษฐ์  ตุ้มมี 
 

โทรศัพท์  0867730220  E-mail address s.toommee@gmail.com 
 

1.ชื่อผลงาน  การเตรียมวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยกัญชงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิว
โดยรังสีแกมมา 
 

2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  
 วัสดุประเภทพอลิเมอร์หรือพลาสติกที่ได้จากกระบวนการปิโตรเคมีสามารถแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ได้มากมาย เนื่องจากพอลิเมอร์มีสมบัติที่หลากหลายสามารถตอบสนอง
การใช้งานได้อย่างกว้างขวาง มีความคงทนต่อการใช้งานเป็นอย่างดีรวมทั้งมีราคาต่อหน่วยที่ค่อนข้างต่ า จะ
เห็นว่าข้อได้เปรียบของวัสดุพอลิเมอร์มีจ านวนมากจึงท าให้พอลิเมอร์ถูกเลือกน ามาใช้งานอย่างแพร่หลายใน
อุตสาหกรรมต่างๆ และมีแนวโน้มการใช้งานที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาด้านการไม่สามารถย่อย
สลายได้เองตามธรรมชาติของพอลิเมอร์ที่ได้จากกระบวนการปิโตรเคมี ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก 
จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งในปี พ.ศ. 2559 ปริมาณ
ขยะพลาสติกเกิดขึ้นทั่วประเทศถึง 27 ล้านตัน และก าจัดไม่ถูกต้อง 11.69 ล้านตัน หรือร้อยละ 43 และมีขยะ
ประมาณ 10 ล้านตัน ที่ตกค้างสะสมอยู่ในสถานที่ก าจัดขยะหรือไหลลงสู่แหล่งน้ า ปัญหาต่างๆ เหล่านี้กระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาการศึกษาและวิจัยเพ่ือผลิตวัสดุใหม่ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม โดยพลาสติกย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จึงเป็น
ประเด็นหลักที่หลายประเทศให้ความสนใจในการที่จะพัฒนาวัสดุสาหรับการใช้งานในอนาคตอันใกล้ ซึ่ง
สามารถแบ่งตามแหล่งก าเนิดวัตถุดิบได้ 2 ประเภท คือ พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์   
ปิโตรเคมี (Petroleum-based biodegradable plastics) และพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผลิตจาก
มวลชีวภาพ (Bio-based biodegradable plastics) ปัจจุบันพลาสติกประเภทหลังก าลังได้รับความสนใจ
อย่างยิ่งยกตัวอย่าง เช่น พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (Polyhydroxyalkanoate; PHAs) พอลิแลคติกแอซิด 
(Polylactic acid; PLA) เป็นต้น เนื่องมาจากพลาสติกเหล่านี้สามารถย่อยสลายได้ทั้งหมดไม่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงสมบัติต่างๆ ได้เช่นเดียวกับพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมี โดยการ
เตรียมเป็นพอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบ อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดของพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่
ส าคัญคือ สมบัติเชิงกลที่ไม่ดีนัก และมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพลาสติกทางการค้าที่มีการใช้อย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน ท าให้เป็นอุปสรรคในการน าไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ส าหรับเทคโนโลยีการผลิต
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากวัตถุดิบชีวมวลเบื้องต้นนั้น เริ่มต้นมาจากการแปรรูปแป้งจากพืชชนิด
ต่างๆ เช่น แป้งข้าวโพด แป้งมันส าปะหลัง และอ้อย แล้วน าไปผ่านกระบ วนการแซคคาริฟิเคชัน 
(Saccharification) โดยเอนไซม์เพ่ือเปลี่ยนโครงสร้างแป้งจากพอลิแซคคาไรด์ไปเป็นกลูโคสจากนั้นน าไปผ่าน
การหมักด้วยแบคทีเรียที่เหมาะสมได้เป็นสารตั้งต้นที่แตกต่างกัน และเม่ือน าไปผ่านกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซ
ซัน (Polymerization) ก็จะได้เป็นพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพต่างๆ แต่ในปัจจุบันพอลิเมอร์ที่
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สังเคราะห์ให้มีความสามารถในการย่อยสลายได้นั้น ยังมีราคาสูง เนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีที่ใหม่และ
กระบวนการผลิตที่ซับซ้อน เนื่องจากราคาของต้นทุนที่สูง 
 จากมติของคณะรัฐมนตรี ที่อนุญาตให้พ้ืนที่ 15 อ าเภอ ของ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ สามารถปลูก
ต้นกัญชงเป็น และก าหนดให้ต้นกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจได้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งประกอบด้วย เชียงใหม่ 
เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน และ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก เนื่องจากเส้นใยของต้นกัญชงมีความ
แข็งแรง มีความเหนียว มีความยืดหยุ่น และเป็นเส้นใยขนาดเล็ก สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์ 
เช่น การถักทอเป็นประเป๋าหรือสิ่งของต่างๆ และยังสามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์สร้าง
รายได้หลายรูปแบบ ซึ่งจากการแปรรูปและการน าต้นกัญชงมาใช้งานนั้นย่อมเกิดของเสียหรือส่วนที่เหลือทิ้ง
จากการใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรและเป็นการลดค่าใช้จ่ายรวมทั้งเพ่ิม
รายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกต้นกัญชง คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน าเศษเหลือทิ้งของต้นกัญชงมาใช้
ประโยชน์ในการท าเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพต่าง 
 ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงท าการทดลองและศึกษาเกี่ยวกับวิธีในการเตรียมวัสดุเชิงประกอบพอลิ
เมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยใช้เส้นใยกัญชง และท าการศึกษาผลของขนาดและปริมาณเส้นใย
กัญชงที่มีต่อความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางความร้อน 
และลักษณะทางสัณฐานวิทยา ของวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมได้ จากนั้นจึงวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
เพ่ือหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยกัญชง รวมถึงขนาดความยาวของเส้นใยกัญ
ชงที่เหมาะสมในการเตรียมวัสดุเชิงประกอบที่มีสมบัติเชิงกลที่ดี และสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 1. การเตรียมวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิแลคติกแอซิดเสริมแรงด้วยใยกัญชง  
 2. ศึกษาผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิคและเส้นใยกัญชง เพื่อให้ได้วัสดุเชิงประกอบที่มีมี
สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางความร้อน และสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมได้เพ่ือหาอัตราส่วนที่
เหมาะสมในการเตรียมเป็นวัสดุเชิงประกอบ  
 3. ศึกษาสมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางความร้อน และสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิง
ประกอบระหว่างพอลิแลคติกแอซิคและเส้นใยกัญชงที่เตรียมได้ 
 โดยในงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยมีแนวคิดและขั้นตอนในการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 

 1. การเตรียมวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิแลคติกแอซิดเสริมแรงด้วยใยกัญชง 
2.  ศึกษาผลของอัตรส่วนระหว่างพอลิเมอร์และเส้นใยกัญชงที่มีต่อสมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพ 

และสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมได้เพ่ือหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเตรียมวัสดุเชิงประกอบ 
 3. ศึกษาความเข้มของรังสีแกมมาที่แตกต่างกันในการปรับปรุงสมบัติพื้นผิวของเส้นใยกัญชง 
 4. กัญชงที่ผลต่อสมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพ และสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมได้

เพ่ือหาความเข้มของรังสีแกมมาที่เหมาะสมในการเตรียมวัสดุเชิงประกอบ 
 

 วิธีการขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิแลคติกแอซิคและเส้นใยกัญชงผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิว
ด้วยรังสีแกมมา 

 การเตรียมเส้นใยกัญชง 
 1. น าเส้นยัญชงที่มีลักษณะเส้นใยยาวที่ได้จากชุมชนมาตัดแยกให้มีขนาดพอประมาณ ให้สามารถเข้า

ในเครื่องบดขนาดเล็กได้ 
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 2. น าเส้นใยที่ผ่านการบดมาคัดขนาดด้วยตะแกรงเบอร์ 16 เพ่ือให้เส้นใยมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมาก
ที่สุด  และที่ส าคัญเมื่อบดเส้นใยเสร็จแล้วจะสังเกตว่า เส้นใยมีการรวมตัวกันมากขึ้น การคัดขนาดด้วยตะแกรง
เบอร์ 16 จะช่วยเพ่ิมความสามารถในการกระจายตัวของเส้นใยเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสะดวกในขั้นตอนการขึ้นรูป
วัสดุเชิงประกอบ 

 3.  น าเส้นใยกัญชงที่ผ่านกรองด้วยตะแกรงเบอร์  16 เรียบร้อยแล้ว  บรรจุลงซองพลาสติกเพ่ือน าไป
ปรับปรุงสมบัติพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมา  ที่ความเข้มที่แตกต่างกัน  คือ  12.5 25 50 และ 100 กิโลเกรย์ 

 
 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิแลคติกแอซิคและ เส้นใยกัญชงผ่านการปรับปรุงพื้นผิว

ด้วยรังสีแกมมา 
 1. อบเม็ดพลาสติกพอลิแลคติกแอซิคในเตาอบสูญญากาศที่อุณหภูมิ  80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 

วัน เพ่ือไล่ความชื้นของเม็ดพลาสติกพอลิแลคติกแอซิคออกไปจากระบบ 
 2. น าเม็ดพลาสติกพอลิแลคติกแอซิคที่ผ่านการอบเป็นเวลา 1 วัน แล้วผสมรวมกับเส้นใยกัญชงที่ผ่าน

การปรับปรุงพ้ืนผผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้ม 12.5 25 50 และ 100 กิโลเกรย์ ที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแล
คติกแอซิคและเส้นใยกัญชง 95:5 และ 90:10 ตามล าดับ ลงในแม่แบบที่เตรียมเอาไว้ 

 3. น าพอลิแลคติกแอซิคและเส้นใยกัญชงที่ผ่านการผสมเรียบร้อยแล้ว ขึ้นรูปด้วยวิธีการกดอัด
(Compression molding) ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 140 บาร์ เป็นเวลา 7 นาที 

 4. เมื่อได้ชิ้นงานตามขนาดที่ต้องการแล้ว ให้น าชิ้นงานไปตัดด้วยเลื่อยฉลุตามขนาดตามลักษณะ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ทดสอบชิ้นงาน 
 
 การวิเคราะห์ทดสอบ 
 การทดสอบสมบัติของเส้นใยกัญชง 
  1.llวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของเส้นใยกัญชงด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟาเรดสเปกโทรส
โกปี (Fourier Transform Infrared Spectroscopy:FTIR) 
  2.llวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้นใยกัญชงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด (Scanning Electron Microscope:SEM) 
  3.llวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของเส้นใยกัญชงด้วยเครื่องเทอร์โมกราวิเมทริกอะนาไล
เซอร์ (Thermogravimetric Analyzer:TGA) 
 การทดสอบสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ 
  1. ทดสอบความทนแรงดึงด้วยเครื่อง Universal testing mechine LLOYD LR 100K ตาม
มาตรฐาน ASTM D 638-03 
  2.  ทดสอบความทนแรงกระแทกด้วยเครื่อง Charpy lmpact CEAST® Resil impactor 
ตามมาตรฐาน ISO 179 
  3. ทดสอบความทนแรงดัดโค้ง  ด้วยเครื่อง  Universal testing mechine LLOYD LR50C 
ตามมาตรฐาน ASTM D 790-03 
  4.pวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุเชิงประกอบด้วยเครื่องเทอร์โมกราวิเมทริกอะ
นาไลเซอร์ (Thermogravimetric Analyzer: TGA) 
  5.  วิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุเชิงประกอบด้วยเครื่องดิฟเฟอเรลเชียลสแกนนิง
แคลอริเมทรี (Differential Scanning Calorimeter: DSC) 
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  6.  วิเคราะห์โครงสร้างและลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด (Scanning electron microscope: SEM) 
 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการทดลอง 
 1. วิเคราะห์หาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเตรียมวัสดุเชิงประกอบที่ของพอลิแลคติกแอซิคที่มีเส้นใย
กัญชงเป็นวัสดุเสริมแรง 
 2. วิเคราะห์หาความเข้มของรังสีแกมมาที่เหมาะสมในการเตรียมวัสดุเชิงประกอบที่ของพอลิแลคติก
แอซิคท่ีมีเส้นใยกัญชงเป็นวัสดุเสริมแรง 
 3. วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลของความเข้มของรังสีแกมมาที่ความเข้มแตกต่างกันและอัตรา
ส่วนผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชงที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลสมบัติทางกายภาพ  สมบัติทางความ
ร้อน และสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมได้ 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการวิจัย 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ประโยชน์เชิงวิชาการและการศึกษา 
 ได้องค์ความรู้ใหม่ในการปรับปรุงสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิแลคติกแอ
ซิคและเส้นใยกัญชงที่ผ่านการปรับปรุงสมบัติพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่แสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนที่เหมาะสมใน
การเตรียมวัสดุเชิงประกอบ  
 2. ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
  การน าเส้นใยกัญชงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมามาผสมกับพอลิแลคติกแอซิค
เพ่ือช่วยปรับปรุงให้เป็นวัสดุเชิงประกอบที่มีสมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางความร้อนที่ดี ซึ่ง
เป็นการเพ่ิมมูลค่าของเส้นใยกัญชงและสร้างมูลค่ารายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเส้นใยกัญชง อีกทั้งยังเป็นการ
สนับสนุนการใช้วัสดุเชิงประกอบที่ผลิตจากวัสดุที่ได้จากธรรมชาติซึ่งสามารถย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ สร้าง
โอกาสทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
 3. ประโยชน์เชิงสิ่งแวดล้อม 
 วัสดุเชิงประกอบนี้ เป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหา
ของขยะ ลดภาวะโลกร้อน เนื่องจากใช้พลาสติกชีวภาพผสมกับเส้นใยกัญชงทดแทนสารเคมีสังเคราะห์จาก
ปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับวิธีในการเตรียมและการขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบ

ระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยกัญชงผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมา โดยศึกษาผลของอัตราส่วน
ระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยกัญชง เพ่ือให้ได้วัสดุเชิงประกอบที่มีสมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล 
สมบัติทางความร้อน และสัณฐานวิทยาที่เหมาะสม ซึ่งได้ท าการปรับปรุงสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของวัสดุเชิง
ประกอบระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยกัญชงที่ผ่านการปรับปรุงสมบัติพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมา โดยตัว
แปรต่างๆ ที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ค่าความเข้มของรังสีแกมมาและปริมาณของ
เส้นใยกัญชงที่ใช้ในการเสริมแรงพอลิแลคติกแอซิด และผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า 
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6.1 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของเส้นใยกัญชงก่อนและหลังการดัดแปรพื้นผิว 
 6.1.1 ลักษณะทางกายภาพของเส้นใยกัญชงก่อนการดัดแปรพื้นผิวและหลังจากผ่านการดัดแปร
พื้นผิว 
 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและสัณฐานวิทยาของเส้นใยกัญชงก่อนการดัดแปรพ้ืนผิวและหลังจาก
ผ่านการดัดแปรพ้ืนผิว โดยท าการศึกษาขนาดของส้นใยกัญชงด้วยโปรแกรม image J ที่ได้จากการศึกษาและ
ทดสอบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM) โดย
ท าการศึกษาทดสอบที่ก าลังขยายที่ 50 เท่า และท าการทดสอบจ านวน 50 ครั้งแล้วน าผลที่ได้จากการทดสอบ
มาค านวณและหาค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยกัญชงทั้งในส่วนของก่อนการดัดแปรพ้ืนผิว
และหลังจากผ่านการดัดแปรพ้ืนผิว ซึ่งให้ผลการทดสอบดังแสดงในรูปที่ 1  

 

  

 
รูปที ่1 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยาของเส้นใยกัญชง 

  
 จากลักษณะสัณฐานของเส้นใยกัญชงทีท่ าการศึกษาทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่อง
กราด (SEM) พบว่า เส้นใยกัญชงที่ใช้ในการทดลองแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เส้นใยกัญชงที่มีเส้นใยขนาดใหญ่
และเส้นใยกัญชงที่มีเส้นใยขนาดเล็ก และผลที่ได้จากการวัดและค านวณขนาดของเส้นใยด้วยโปรแกรม image 
J แสดงให้เห็นว่า เส้นใยกัญชงที่มีขนาดเล็กจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 8.41 ไมโครเมตร และ
เส้นใยกัญชงที่มีขนาดใหญ่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 52.75 ไมโครเมตร 
 6.1.2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้นใยกัญชงก่อนและหลังการดัดแปรพื้นผิว 
 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเส้นใยกัญชงที่ไม่ผ่านการปรับปรุง พ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาและเส้น
ใยกัญชงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมา โดยใช้ความเข้มข้นของรังสีแกมมาที่ค่าต่างๆ คือ 12.5 25 
50 และ 100 กิโลเกรย์ ตามล าดับ ภายหลังจากท าการปรับปรุงพ้ืนผิวของเส้นใยจากนั้นน าเส้นใยที่ได้ไป
ท าการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้อง SEM ที่ก าลังขยาย 1000 และ 2500 เท่า ซึ่งผลที่ได้จาก
การศึกษาแสดงดังรูปที่ 2 และ 3 
 จากรูปที่ 2 และ 3 พบว่าลักษณะทางกายภาพของเส้นใยกัญชงที่ไม่ผ่านการดัดแปรพ้ืนผิว จะเห็นว่า
ลักษณะผิวของเส้นใยจะมีความเรียบ ในขณะที่เส้นใยกัญชงที่ผ่านการดัดแปรพื้นผิวด้วยรังสีแกมมาที่ค่าความ
เข้มข้น 12.5 25 50 และ 100 ตามล าดับ ความแตกต่างของลักษณะพ้ืนผิวของเส้นใยกัญชงไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามที่ต้องการ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากในกระบวนการที่ท าการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาเป็น
การฉายรังสีแบบสะสมพลังงาน เมื่อได้ปริมาณความเข้มข้นของรังสีที่ต้องการก็จะน าชิ้นงานออกจากเครื่อง ซึ่ง
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พลังงานสูงสุดที่ต้องการคือ 100 กิโลเกรย์ จึงส่งผลให้ช่วงเวลาที่ท าการฉายรังสีไม่เพียงพอต่อการปรับปรุง
ลักษณะพ้ืนผิวของเส้นใยกัญชง 
 

 
(ก) 

  
(ข) (ค) 

  
(ง) (จ) 

รูปที่ 2 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยาของเส้นใยกัญชงแบบต่างๆ (ก) เส้นใยกัญชงที่ไม่ผ่านการปรับปรุง
พ้ืนผิว และเส้นใยกัญชงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้ม (ข) 12.5 (ค) 25 (ง) 50 
และ (จ) 100 กิโลเกรย์ ที่ก าลังขยายภาพที่ 1000 เท่า 
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(ก) 

  
(ข) (ค) 

 
 

(ง) (จ) 
รูปที่ 3 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยาของเส้นใยกัญชงแบบต่างๆ (ก) เส้นใยที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิว 
และเส้นใยกัญชงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้มข้น (ข) 12.5 (ค) 25 (ง) 50 และ 
(จ) 100 กิโลเกรย์ ที่ก าลังขยายภาพที่ 2500 เท่า 

 
 6.1.2 การศึกษาหมู่ฟังก์ชันของเส้นใยกัญชงก่อนและหลังการดัดแปรพื้นผิวด้วยเทคนิค 
อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี 
 เทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี เป็นเทคนิคที่สามารถบอกถึงหมู่ฟังก์ชันของสาร ท าให้สามารถระบุ
หรือจ าแนกประเภทหรือชนิดของสารได้ ซึ่งหลักการท างานของเทคนิคอินฟราเรด สเปกโตรสโครปี คือ การยิง
รังสีอินฟาเรดไปยังชิ้นตัวอย่างทดสอบ สารตัวอย่างจะดูดกลืนรังสีอินฟาเรดในช่วงที่มีค่าความถี่ตรงกับ
ค่าความถี่ของการสั่นของพันธะในสารตัวอย่าง โดยรูปแบบของการสั่นแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การสั่น
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แบบยืดหดและการสั่นแบบงอ ซึ่งผลที่ได้จากเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปีจะแสดงออกมาในรูปของเลข
คลื่น (Wave number) มีหน่วยเป็น cm-1 คือ จ านวนของคลื่นต่อเซนติเมตร โดยช่วงของเลขคลื่นจะอยู่ในช่วง 
400 ถึง 4000 cm-1 เลขคลื่นของสารแต่ละชนิดจะมีค่าจ าเฉพาะที่แตกต่างกัน เนื่องจากการสั่นของพันธะใน
สารแต่ละชนิดแตกต่างกัน จึงท าให้ค่าการดูดกลืนรังสีอินฟาเรดต่างกันไปตามชนิดของสาร 
 โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น าเส้นใยกัญชงที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวและเส้นใยที่ผ่านการปรับปรุง
พ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้มข้น 12.5 25 50 และ 100 กิโลเกรย์ มาท าการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (FT-IR) ที่ช่วงความยาวคลื่น 600 ถึง 4000 cm-1  
 

 
 

รูปที่ 4 กราฟ FT-IR ของเส้นใยกัญชงแบบต่างๆ (ก) เส้นใยที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิว และเส้นใยกัญ
ชงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้มข้น (ข) 12.5 (ค) 25 (ง) 50 และ (จ) 100 กิโล
เกรย์ ที่ช่วงความยาวคลื่น 600 ถึง 4000 cm-1 

 
 จากรูปที่ 4 กราฟ FT-IR ที่ช่วงความยาวคลื่น 600 ถึง 4000 cm-1 ของเส้นใยกัญชงที่ไม่ผ่านการ
ปรับปรุงพื้นผิวและผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้ม 12.5 25 50 และ 100กิโลเกรย์ จากรูป
จะเห็นว่าต าแหน่งเลขคลื่นที่ส าคัญประกอบด้วย ต าแหน่งเลขคลื่นที่ 664 ที่แสดงถึงการเป็น Bending peaks 
ของ COOH ในพอลิแซ็กคาไรด์ 896 สั่นแบบ Stretching mode ของพันธะเบต้าไกลโคซิดิก ในพอลิแซ็กคา
ไรด์ 1029 เป็นการสั่นของ C-C C-OH และC-H ในเฮมิเซลลูโลสและเพกทิน 1319 เกิด O-H ใน plane-
bending ของเซลลูโลส 1454 เกิดการสั่นแบบสมมาตรของวงอะโรมาติก C=C ในลิกนิน 1632 เป็นการสั่น
ของหมู่ OH ส าหรับพันธะ C=O แบบไม่คอนจูเกตที่บริเวณ 1731 ของเฮมิเซลลูโลส 2897 เกิดการสั่นแบบ
สมมาตรของ C-H ในพอลิแซ็กคาไรด์ และในบริเวณ 3340 เป็นการสั่นของ OH ในพอลิแซ็กคาไรด์ [17-
18,20,22,34 ] 
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ตารางที่  1 แสดงเลขคลื่นของการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดของเส้นใยกัญชงไม่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวและผ่าน
การปรับปรุงพื้นผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้ม 12.5 25 50 และ 100 กิโลเกรย์ 
 

 
เลขคลื่น 
(cm-1) 

การสั่น 
Vibration mode 

หมู่ฟังก์ชัน 
(Functional group) 

เส้นใยกัญชงไม่ผ่าน
การปรับปรุงพื้นผิว 

3350 Stretching O-H 
2900 Stretching C-H 
1728 Unconjugated stretching C=O 
1640 Stretching O-H 
1428 Aromatic stretching C=C 
1318 Bending O-H 
1035 Vibration C-C, C-OH, C-H 
898 Stretching -glycisidic bond 
666 Bending COOH 

เส้นใยกัญชงที่ผ่านการ 
ปรับปรุงพื้นผิวด้วยรังสี 
แกมมาที่ ค ว าม เ ข้ ม
12.5 กิโลเรย์ 

3362 Stretching O-H 
2900 Stretching C-H 
1727 Unconjugated stretching C=O 
1643 Stretching O-H 
1429 Aromatic stretching C=C 
1318 Bending O-H 
1036 Vibration C-C, C-OH, C-H 
898 Stretching -glycisidic bond 
666 Bending COOH 

เส้นใยกัญชงที่ผ่านการ 
ปรับปรุงพื้นผิวด้วยรังสี 
แกมมาที่ความเข้ม25 
กิโลเรย์ 

3352 Stretching O-H 
2901 Stretching C-H 
1728 Unconjugated stretching C=O 
1643 Stretching O-H 
1428 Aromatic stretching C=C 
1318 Bending O-H 
1036 Vibration C-C, C-OH, C-H 
898 Stretching -glycisidic bond 
665 Bending COOH 

เส้นใยกัญชงที่ผ่านการ 
ปรับปรุงพื้นผิวด้วยรังสี 
แกมมาที่ความเข้ม 50 
กิโลเรย์ 

3367 Stretching O-H 
2901 Stretching C-H 
1729 Unconjugated stretching C=O 
1643 Stretching O-H 
1429 Aromatic stretching C=C 
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1318 Bending O-H 
1036 Vibration C-C, C-OH, C-H 
898 Stretching -glycisidic bond 
665 Bending COOH 

เส้นใยกัญชงที่ผ่านการ 
ปรับปรุงพื้นผิวด้วยรังสี 
แกมมาที่ ค ว าม เ ข้ ม 
100 กิโลเรย์ 

3344 Stretching O-H 
2853 Stretching C-H 
1732 Unconjugated stretching C=O 
1632 Stretching O-H 
1428 Aromatic stretching C=C 
1318 Bending O-H 
1036 Vibration C-C, C-OH, C-H 
898 Stretching -glycisidic bond 
666 Bending COOH 

 
ตารางท่ี 2 พฤติกรรมทางความร้อนของวัสดุเชิงประกอบ 
 Crystallinity 

(%) 
Tg 
(°c) 

Tc 
(°c) 

Tm 
(°c) 

Hm 
(j/g) 

Neat PLA 53.16 59.48 100.83 176.67 49.44 
PLA:5 wt% Hemp untreated 52.54 58.64 98.33 177 46.42 
PLA:5 wt% Hemp-12.5 43.66 58.78 97.5 175.50 38.57 
PLA:5 wt% Hemp-25 54.44 59.25 96.67 177.11 48.10 
PLA:5 wt% Hemp-50 53.39 58.66 98.50 176.33 47.17 
PLA:5 wt% Hemp-100 56.76 57.75 98.33 176.67 50.15 
PLA:10 wt% Hemp untreated 56.71 59.37 99.33 177.17 47.47 
PLA:10 wt% Hemp-12.5 50.75 58.16 101.17 178.17 42.48 
PLA: 10 wt% Hemp-25 56.70 60.06 96.17 176.83 47.46 
PLA: 10 wt% Hemp-50 52.23 59.27 100.33 177.00 43.72 
PLA: 10 wt% Hemp-100 54.46 58.52 93.83 175.67 45.58 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ผ่านการปรับปรุง
พ้ืนผิวและผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้ม 12.5 25 50 และ 100 กิโลเกรย์ ที่อัตราส่วน
ระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชง 95:5 และแสดงผลการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของวัสดุเชิง
ประกอบที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิว และผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้ม 12.5 25 50 และ 
100 กิโลเกรย์ ที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชง 90:10 พบว่าพอลิแลคติกแอซิดมี
อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วที่อุณหภูมิ 59.48 องศาเซสเซียส อุณหภูมิในการเกิดผลึก 100.83 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิในการหลอมตัว 176.67 องศาเซลเซียส [13-14] ในกรณีของวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ผ่าน
การปรับปรุงพ้ืนผิว ที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชง 95:5 อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้าย
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แก้วที่อุณหภูมิ 58.64 องศาเซสเซียส อุณหภูมิในการเกิดผลึก 98.33 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิในการหลอม
ตัว 177 องศาเซลเซียส และวัสดุเชิงประกอบที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้ม 12.5 25 50 
และ 100 กิโลเกรย์ตามล าดับ ที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชง 95:5 อุณหภูมิเปลี่ยน
สถานะคล้ายแก้วที่อุณหภูมิ 58.78 59.25 58.66 และ 57.75 องศาเซสเซียส ตามล าดับ อุณหภูมิ ในการเกิด
ผลึก 97.5 96.67 98.5 และ 98.33 องศาเซลเซียส ตามล าดับ และอุณหภูมิในการหลอมตัว  175.5 177.11 
176.33 และ 176.67 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ในกรณีของวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวที่
อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชง 90:10 อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วที่อุณหภูมิ 59.3 
องศาเซสเซียส อุณหภูมิในการเกิดผลึก 99.33 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิในการหลอมตัว 177.17 องศา
เซลเซียส และวัสดุเชิงประกอบที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้ม 12.5 25 50 และ 100 
กิโลเกรย์ตามล าดับ ที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชง 90:10 อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้าย
แก้วที่อุณหภูมิ 58.16 60.06 59.27 และ58.52 องศาเซสเซียส ตามล าดับ อุณหภูมิในการเกิดผลึก 101.17 
96.17 100.33 และ 93.83 องศาเซลเซียส ตามล าดับ และอุณหภูมิในการหลอมตัว 178.17 176.83 177 และ 
175.67 องศาเซลเซียส ตามล าดับ 
 การหาความร้อนแฝงของการหลอม พบว่าค่าความร้อนแฝงการหลอมของพอลิแลคติกแอซิดเท่ากับ 
49.44 จูลต่อกรัม ในกรณีของวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติก
แอซิดกับเส้นใยกัญชง 95:5 มีค่าความร้อนแฝงการหลอมเท่ากับ 46.42 จูลต่อกรัม และวัสดุเชิงประกอบที่ผ่าน
การปรับปรุงพื้นผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้ม  12.5 25 50 และ 100 กิโลเกรย์ตามล าดับ ที่อัตราส่วนระหว่าง
พอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชง 95:5 มีค่าความร้อนแฝงการหลอมเท่ากับ 38.57 48.1 47.17 และ 50.15 
จูลต่อกรัม ตามล าดับ ในกรณีของวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติก
แอซิดกับเส้นใยกัญชง 90:10 มีค่าความร้อนแฝงการหลอมเท่ากับ 47.47 จูลต่อกรัม และวัสดุเชิงประกอบที่
ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้ม 12.5 25 50 และ 100 กิโลเกรย์ตามล าดับ ที่อัตราส่วน
ระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชง 90:10 มีค่าความร้อนแฝงการหลอมเท่ากับ 42.48 47.46 43.72 
และ 45.58 จูลต่อกรัม ตามล าดับ และจากค่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวยังสามารถหาปริมาณผลึกของ
วัสดุเชิงประกอบ [26] ได้จากสมการ 
 

 
 
  โดยที่ % Crystallinity คือ  ร้อยละความเป็นผลึกของวัสดุเชิงประกอบ 
   H  คือ  ความร้อนแฝงของการหลอมที่ได้จากพ้ืนที่ใต้กราฟ 
           ของอุณหภูมิในการหลอมเหลว 
   Hºm  คือ  ความร้อนแฝงของการหลอมของพอลิแลคติกแอซิดที่ 
          มีปริมาณผลึก 100 % 
   (%wt)fiber คือ  ปริมาณ้อยละของเส้นใยที่ใช้เสริมแรงในพอลิแลคติก 
          แอซิด 
 
 จากการค านวณผลปรากฏว่า ปริมาณผลึกที่เกิดขึ้นของพอลิแลคติกแอซิดมีค่าปริมาณผลึกร้อยละ 
53.16 [13-14] ในกรณีของวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิด
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กับเส้นใยกัญชง 95:5 มีค่าปริมาณผลึกร้อยละ 52.54 และวัสดุเชิงประกอบที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสี
แกมมาที่ความเข้ม 12.5 25 50 และ 100 กิโลเกรย์ตามล าดับ ที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใย
กัญชง 95:5 มีค่าปริมาณผลึกร้อยละ 43.66 54.44 53.39 และ 56.76 ตามล าดับ ในกรณีของวัสดุเชิงประกอบ
ที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิว ที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชง 90:10 มีค่าปริมาณผลึก
ร้อยละ 56.71 และวัสดุเชิงประกอบที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้ม 12.5 25 50 และ 
100 กิโลเกรย์ ตามล าดับ ที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชง 90:10 มีค่าปริมาณผลึกร้อย
ละ 50.75 56.7 52.23 และ 54.46 ตามล าดับ 
 พบว่าปริมาณผลึกของพอลิแลคติกแอซิดเปรียบเทียบกับวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิแลคติกแอซิด
และเส้นใยกัญชงผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมามีค่าปริมาณผลึกที่ไม่แตกต่างกัน และจากกราฟจะ
สังเกตได้ว่าลักษณะของกราฟนั้นไม่เกิดการแยกกันของพีค ซึ่งอาจมีความหมายอีกนัยหนึ่งว่า วัสดุเชิงประกอบ
อาจมีความเข้ากันเป็นเนื้อเดียวจนไม่เกิดการแยกเฟสกันของพีคอย่างชัดเจน 
 
4.2 สมบัติเชิงกลและสมบัติกายภาพของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยกัญชง 
 4.2.1 การศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบด้วยวิธีการโค้งงอ 
 จากรูปที่ 5 และตารางที่ 3 ที่แสดงสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบจากการทดสอบสมบัติการดัดงอ 
ซึ่งเปรียบเทียบสมบัติในการต้านทานต่อการดัดงอของวัสดุเชิงประกอบที่มีปริมาณของเส้นใยกัญชงใน
ส่วนประกอบที่แตกต่างกันเทียบกับพอลิแลคติกแอซิดบริสุทธิ์ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพใน
การต้านทานต่อการดัดงอของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้เส้นใยในอัตราส่วนร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก ที่ผ่านการดัดแปร
พ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้มข้นต่างๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 44 ถึง 46 MPa และวัสดุเชิงประกอบ
ที่ใช้เส้นใยในอัตราส่วนร้อยละ 10 โดยน้ าหนัก ที่ผ่านการดัดแปรพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้มข้นต่างๆ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 53 ถึง 55 MPa ในขณะที่วัสดุเชิงประกอบที่ใช้เส้นใยที่ไม่ผ่านการดัดแปรพ้ืนผิว
ด้วยรังสีแกมมามีค่าการต้านทานต่อการดัดงอมีค่าเฉลี่ยประมาณ 42 และ 52 MPa ส าหรับการใช้ปริมาณเส้น
ใยที่ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 โดยน้ าหนัก ตามล าดับ และจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าชิ้นงานที่เตรียมโดย
ใช้พอลิแลคติกแอซิดบริสุทธิ์มีค่าการต้านทานต่อการดัดงอสูงกว่าวัสดุเชิงประกอบที่มีการเติมเส้นใยกัญชง โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 115.25 MPa ดังแสดงในตารางที่ 3 
  
 ผลจากการศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิแลคติกแอซิดร่วมกับเส้นใยกัญชง 
พบว่าในวัสดุเชิงประกอบที่มีปริมาณของเส้นใยในส่วนผสมที่ร้อยละ 10 โดยน้ าหนักมีค่าความต้านทานต่อการ
ดัดงอที่ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเชิงประกอบที่มีปริมาณของเส้นใยในส่วนผสมที่ร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก ซึ่ง
เป็นผลมาจากการที่มีเส้นใยจ านวนมากกว่าและเส้นใยมีการกระจายตัวส าหรับรับและกระจายแรงจาก
ภายนอกที่มากระท าต่อชิ้นงาน ท าให้วัสดุเชิงประกอบที่มีปริมาณของเส้นใยสูงกว่ามีค่าความต้านทานต่อการ
ดัดงอที่ดีกว่านั่นเอง แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวัสดุเชิงประกอบกับพอลิแลคติกแอซิดบริสุทธิ์ พบว่าค่า
ความสามารถในการต้านทานต่อการดัดงอของพอลิแลคติกแอซิดบริสุทธิ์มีค่าสูงกว่าวัสดุเชิงประกอบ ซึ่งเป็น
ผลมาจากการที่พอลิแลคติกแอซิดไม่สามารถยึดเกาะกับพ้ืนผิวของเส้นใยกัญชงได้ไม่ดีเท่าที่ควร ท าให้มี
ช่องว่างภายในเนื้อของวัสดุเชิงประกอบจ านวนมากเมื่อมีแรงจากภายนอกมากระท าจึงส่งผลให้ความสามารถ
ต่อการต้านทานแรงดังกล่าวต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นงานที่เตรียมจากพอลิแลคติกแอซิดบริสุทธิ์ 
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รูปที่ 5 กราฟแสดงสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบที่ผ่านการทดสอบการดัดงอ 

 
ตารางท่ี 3 แสดงสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบที่ผ่านการทดสอบการดัดงอ 
 

Flexural Strength (MPa) 

Neat PLA 115.25  3.23 
PLA:5 wt% Hemp untreated 42.17  2.12 
PLA:5 wt% Hemp-12.5 44.51  1.79 
PLA:5 wt% Hemp-25 46.83  2.06 
PLA:5 wt% Hemp-50 44.62  3.21 
PLA:5 wt% Hemp-100 45.74  2.32 
PLA:10 wt% Hemp untreated 52.14  1.97 
PLA:10 wt% Hemp-12.5 53.57  0.99 
PLA: 10 wt% Hemp-25 54.25  2.15 
PLA: 10 wt% Hemp-50 54.36  2.61 
PLA: 10 wt% Hemp-100 55.67  1.68 

 
 4.2.2 การศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบโดยใช้แรงกระแทก 
 โดยในงานวิจันี้จะทดสอบการกระแทกด้วยวิธีการทดสอบการกระแทกแบบชาร์ปี (Charpy impact 
test) ท าได้โดยการตีชิ้นทดสอบเพียงครั้งเดียวด้วยการเหวี่ยงให้หักภายใต้ภาวะที่ก าหนด ชิ้นงานทดสอบต้อง
ท ารอยบากที่มีขนาดและลักษณะก าหนดตามมาตรฐาน ISO 179 โดยที่มีการจับยึดชิ้นงานทดสอบแต่ละปลาย
ให้แน่น 
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รูปที่ 6 กราฟแสดงสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบที่ผ่านการทดสอบแรงกระแทก 

 
ตารางท่ี 4 แสดงสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบที่ผ่านการทดสอบแรงกระแทก 
 

Flexural Strength (MPa) 

Neat PLA 3.15  0.25 
PLA:5 wt% Hemp untreated 2.64  0.21 
PLA:5 wt% Hemp-12.5 2.66  0.17 
PLA:5 wt% Hemp-25 2.53  0.20 
PLA:5 wt% Hemp-50 2.61  0.05 
PLA:5 wt% Hemp-100 3.07  0.16 
PLA:10 wt% Hemp untreated 2.83  0.07 
PLA:10 wt% Hemp-12.5 2.91  0.12 
PLA: 10 wt% Hemp-25 2.84  0.15 
PLA: 10 wt% Hemp-50 2.92  0.19 
PLA: 10 wt% Hemp-100 2.87  0.14 

 
 จากรูปที่ 6 และตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงความสามาถในการต้านทานต่อแรงกระแทกของวัสดุเชิง
ประกอบที่เตรียมได้ โดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างพอลิแลคติกแอซิดบริสุทธิ์ และวัสดุเชิงประกอบที่ผ่าน
และไม่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้มข้น 12.5 25 50 และ 100 กิโลเกรย์ ตามล าดับ และ
ที่อัตราส่วนการใช้ที่พอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยกัญชง 95:5 และ 90:10 ซ่ึงพบว่าพอลิแลคแอซิดบริสุทธิ์จะมี
ค่าความแข็งแรงต่อการกระแทกเท่ากับ 3.01 กิโลจูลต่อตารางเมตร ในกรณีของวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ผ่านการ
ปรับปรุงพ้ืนผิวที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชง 95:5 พบว่าจะมีค่าความแข็งแรงต่อการ
กระแทกเท่ากับ 2.80 กิโลจูลต่อมิลลิเมตร และวัสดุเชิงประกอบที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่
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ความเข้ม 12.5 25 50 และ 100 กิโลเกรย์ตามล าดับ ที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชง 
95:5 จะมีค่าความสามาถในการต้านทานต่อแรงกระแทกเท่ากับ 3.00 2.81 2.90 และ 3.04 กิโลจูลต่อตาราง
เมตร ตามล าดับ  
 ในกรณีของวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิว ที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับ
เส้นใยกัญชง 90:10 พบว่าจะมีค่าความแข็งแรงต่อการกระแทก 2.81 กิโลจูลต่อตารางเมตร และวัสดุเชิง
ประกอบที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้ม 12.5 25 50 และ 100 กิโลเกรย์ ตามล าดับ  ที่
อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชง 90:10 จะมีค่าความแข็งแรงต่อการกระแทกเท่ากับ 2.90 
2.79 2.82 และ  2.82 กิโลจูลต่อตารางเมตร ตามล าดับ 
 ซึ่งจะเห็นว่า ความสามาถในการต้านทานต่อแรงกระแทกของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิแลคติก
แอซิดและเส้นใยกัญชงผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาเปรียบเทียบกับพอลิแลคติกแอซิดบริสุทธิ์มีค่าท่ี
ไม่แตกต่างกัน อาจจะเกิดจากเส้นใยกัญชงที่ท าหน้าที่เป็นตัวเสริมแรงมีการกระจายตัวที่ไม่ดี เมื่อมีแรงมา
กระท ากับวัสดุเชิงประกอบแรงนั้นส่งผ่านเนื้อพอลิแลคติกแอซิดมากกว่าตัวเส้นใยกัญชง ท าให้ค่าที่ได้นั้น
ออกมาในลักษณะที่ใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 2.79 ถึง 3.04 กิโลจูลต่อตารางเมตร 
 
 4.2.2 การศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบโดยการดึงยืด 
 ในงานวิจัยนี้การทดสอบแรงดึงของวัสดุจะเริ่มจาก การน าวัสดุมาเตรียมเป็นชิ้นตัวอย่างจะเตรียมเป็น
ลักษณะรูปร่างคล้ายดรัมเบลล์ (Drumbell) คือปลายทั้งสองด้าน จะมีขนาดโตกว่าบริเวณส่วนกลางของชิ้น
ตัวอย่าง ทั้งนี้เพ่ือให้การดึงเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบและขาดบริเวณตรงกลาง เครื่องมือที่ใช้ทดสอบแรงดึง 
เรียกว่าเครื่องทดสอบยูนิเวอร์แซล (Universal testing machine) เครื่องมือดังกล่าวนี้ จะมีปากส าหรับจับชิ้น
ตัวอย่างอยู่ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ยึดติดกับแท่นเครื่อง ส่วนที่ 2 ยึดติดกับตัววัดแรง (Load cell) และสามารถ
เคลื่อนที่ได้โดยใช้ความเร็วในการดึง 1 มิลลิเมตรต่อนาที ในการทดสอบนั้นจะต้องน าชิ้นตัวอย่างที่เตรียมใส่
ระหว่างปากจับทั้งสองข้าง โดยจับที่ส่วนปลายของชิ้นตัวอย่างแล้วล็อคให้แน่น หลังจากนั้นจึงดึงให้ปากจับ
ส่วนที่ 2 เคลื่อนที่ห่างออกไป โดยปลายอีกข้างหนึ่งของชิ้นตัวอย่างยังอยู่กับที่ชิ้นตัวอย่างที่ก าลังยืดออกจะมี
แรงต้าน ซึ่งแรงต้านของชิ้นตัวอย่างนี้มีผล ท าให้ตัววัดแรงสามารถวัดแรงออกมาได้แรงที่วัดออกมามีหน่วยเป็น
กิโลกรัม (kg) หรือ นิวตัน (N) การทดสอบจะต้องดึงชิ้นตัวอย่าง จนขาดออกจากกันแรงต้านสูงสุดของชิ้น
ตัวอย่างได้เท่าไร ผลที่ได้จากตัววัดแรงก็จะได้เท่านั้นนั่นก็หมายความว่าชิ้นตัวอย่างทนแรงดึงสูงสุดเท่ากับแรง
ต้านของตัวเองท่ีทนได้ก่อนขาดจากกัน 
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รูปที่ 7 กราฟแสดงความสามารถในการต้านทานต่อแรงดึงสูงสุดของวัสดุเชิงประกอบ 

 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าความต้านทานต่อแรงดึงสูงสุดและร้อยละการยืดออกของวัสดุเชิงประกอบ 
 

Ultimate Stress (MPa) Elongation (%) 

Neat PLA 55.47 4.91 
PLA:5 wt% Hemp untreated 24.63 1.98 
PLA:5 wt% Hemp-12.5 25.72 2.03 
PLA:5 wt% Hemp-25 26.41 2.18 
PLA:5 wt% Hemp-50 28.07 2.25 
PLA:5 wt% Hemp-100 29.93 2.38 
PLA:10 wt% Hemp untreated 19.18 1.94 
PLA:10 wt% Hemp-12.5 20.45 2.1 
PLA: 10 wt% Hemp-25 22.61 2.13 
PLA: 10 wt% Hemp-50 22.92 2.2 
PLA: 10 wt% Hemp-100 21.71 1.98 

 
 จากรูปที่ 7 และตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นถึงสามารถในการต้านทานต่อแรงดึงสูงสุด และร้อยละการยืด
ออกของวัสดุเชิงประกอบที่มีการเปรียบเทียบกันระหว่างพอลิแลคติกแอซิดบริสุทธิ์ , วัสดุเชิงประกอบที่ไม่ผ่าน
การปรับปรุงพ้ืนผิวและผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้ม 12.5 25 50 และ 100 กิโลเกรย์
ตามล าดับ ที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชง 95:5 และวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ผ่านการ
ปรับปรุงพ้ืนผิวและผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้ม 12.5 25 50 และ 100 กิโลเกรย์ 
ตามล าดับ ที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชง 90:10 พบว่าในกรณีของพอลิแลคติกแอซิด
บริสุทธิ์จะมีค่าความต้านทานต่อแรงดึงสูงสุดที่ 52.35 เมกะปาสคาล โดยมีค่าการยืดออกร้อยละ 5.72 ในกรณี
ของวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชง 95:5 
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พบว่าจะมีค่าความต้านทานต่อแรงดึงสูงสุดที่ 27.27 เมกะปาสคาล โดยมีค่าการยืดออกร้อยละ 2.31 และวัสดุ
เชิงประกอบที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้ม 12.5 25 50 และ 100 กิโลเกรย์ ตามล าดับ 
ที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชง 95:5 จะมีค่าความต้านทานต่อแรงดึงสูงสุดที่ 28.3 
29.03 32.66 และ  31.66 เมกะปาสคาล ตามล าดับ และมีค่าการยืดออกร้อยละ 2.30 2.41 2.42 และ 2.47 
ตามล าดับ ในกรณีของวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับ
เส้นใยกัญชง 90:10 พบว่าจะมี ค่าความต้านทานต่อแรงดึงสูงสุดที่ 22.28 เมกะปาสคาล โดยมีค่าการยืดออก
ร้อยละ 2.19 และวัสดุเชิงประกอบที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมาที่ความเข้ม 12.5 25 50 และ 100 
กิโลเกรย์ตามล าดับ ที่อัตราส่วนระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกัญชง 90:10 จะมีค่าความต้านทานต่อ
แรงดึงสูงสุดที่ 24.4223.79 23.53 และ 20.3 เมกะปาสคาล  ตามล าดับ และมีค่าการยืดออกร้อยละ 2.26 
2.202.15 และ 2.13 ตามล าดับ 
 จากการทดลองพบว่าวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยกัญชงที่ผ่านการปรับปรุง
พ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมามีค่าความต้านทานต่อแรงดึงสูงสุดลดต่ าลง เมื่อเปรียบเทียบกับพอลิแลคติกแอซิด
บริสุทธิ์ และยังพบอีกว่าเมื่อมีปริมาณเส้นใยที่ชงที่เสริมแรงในพอลิแลคติกแอซิดเพ่ิมสูงขึ้น ยิ่งมีค่าความ
ต้านทานต่อแรงดึงสูงสุดลดต่ าลง เนื่องมาจากรอยต่อระหว่างพอลิแลคติกแอซิดจะมีการจับกันบริเวณรอบต่อ
ของเส้นใยกัญชงในลักษณะที่หลวม ไม่สัมผัสกันอย่างแน่นหนาท าให้เกิดการหลุดออกของเส้นใย (Fiber pull-
out) เมื่อมีการให้แรงดึงเกิดขึ้นเส้นใยกัญชงเกิดการเลื่อนไถลของเส้นใยที่เสียหายตลอดแนวของอินเตอร์เฟส 
ซึ่งก่อให้เกิดการกระจายพลังงานใหม่ของพลังงานในบริเวณที่ติดกับปลายรอยร้าว หากมีเส้นใยจ านวนมากใน
วัสดุเชิงประกอบ ซึ่งนั้นหมายความว่ามีพ้ืนที่ผิวส าหรับเลื่อนไถลมากขึ้นเช่นกัน 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 ปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานวิจัยหัวข้อ “การเตรียมวัสดุเชิงประกอบ
ระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยกัญชงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวโดยรังสีแกมมา” ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 1. คณะผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนในการด าเนินงานวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ในปีงบประมาณ 2561 ท าให้คณะผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยได้อย่างราบรื่นจนแล้วเสร็จ
ครบถ้วนตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
 2.  คณะผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือเพ่ือวิเคราะห์และทดสอบ รวมทั้งอุปกรณ์การ
ทดลองและสารเคมีบางส่วนในการท างานวิจัย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้คณะผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัย
ได้อย่างราบรื่นจนแล้วเสร็จครบถ้วนตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. คณะผู้วิจัยได้มีการก าหนดแผนการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ และด าเนินการตามแผนที่วางไว้
อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ผลการด าเนินงานสามารถประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 จากผลสรุปของงานวิจัย ที่พบว่า เมื่อมีการเพ่ิมปริมาณเส้นใยกัญชงในส่วนผสมของวัสดุเชิงประกอบ
จะท าให้ค่าความต้านทานต่อการดัดงอของวัสดุเชิงประกอบมีค่าสูงขึ้น และผลการทดสอบแรงกระแทกของ
วัสดุเชิงประกอบให้ผลการศึกษาเช่นเดียวกัน กล่าวคือการที่มีปริมาณของเส้นใยในส่วนผสมเพ่ิมมากขึ้นจะช่วย
ให้ความสามารถในการต้านทานต่อแรงกระแทกเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าเส้นใยกัญ
ชงสามารถช่วยเพิ่มสมบัติเชิงกลให้กับวัสดุเชิงประกอบให้ดีขึ้น 
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 ผู้วิจัยจึงได้มีการวางแผนร่วมกับทีมวิจัยในการพัฒนาต่อยอดการน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการท าวิจัย
ในหัวข้อ “การเตรียมวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยกัญชงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวโดย
รังสีแกมมา” พัฒนาต่อยอด ดังนี้ 
 1. น าวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยกัญชงที่ได้จากงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอด
เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม 
 2. ศึกษาและทดสอบสมบัติในการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิแลคติก
แอซิดและเส้นใยกัญชง 
 3. ศึกษาและเปรียบเทียบเส้นใยหรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพ้ืนที่ชนิดอ่ืน ต่อสมบัติต่างๆ ของ
วัสดุเชิงประกอบ 
 
11. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 ส าหรับจ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ของการท าวิจัยในหัวข้อ 
“การเตรียมวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยกัญชงที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวโดยรังสี
แกมมา” ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการพัฒนา/ปรับปรุงในขั้นตอนของการด าเนิงานวิจัยในระหว่างด าเนินงานวิจัย 
ยกตัวอย่างเช่น 
 1. การทดสอบเพ่ือหาวิธีการและขั้นตอนรวมทั้งการหาค่าความเข้มข้นของรังสีแกมมาที่ใช้ในการ
ปรับปรุงพื้นผิวของเส้นใยกัญชง เพ่ือให้ได้เส้นใยกัญชงที่มีสมบัติที่เหมาะสมที่สุด 
 2. การทดลองเพ่ือหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเส้นใยกัญชงและพอลิแลคติกแอซิคในการเตรียม
วัสดุเชิงประกอบที่ของพอลิแลคติกแอซิคที่มีเส้นใยกัญชงเป็นวัสดุเสริมแรง โดยปรับปริมาณการเติมเส้นใยกัญ
ชงเพ่ือให้ได้ปริมาณการใช้เส้นใยที่เหมาะสมที่สุด 
 3. ปรับปรุงวิธีในการขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมจากการใช้เส้นใยกัญชงและพอลิแลคติกแอซิค 
โดยเปรียบเทียบวิธีในการขึ้นรูปชิ้นงานแบบต่างๆ เช่น การฉีด การรีด การสปิน เพ่ือให้ได้วัสดุ /ชิ้นงานที่
เหมาะสมส าหรับน าไปทดสอบสมบัติต่างๆ ได้ตามต้องการ 
 
12. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยไปบรรยายและเผยแพร่ให้กับ
นักศึกษาที่เรียนในวิชา พอลิเมอร์และการประยุกต ์(POLYMERS AND THEIR APPLICATIONS) 
  2. นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยไปเผยแพร่และให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับวัสดุเชิงประกอบและการพัฒนาสมบัติของบรรจุ
ภัณฑ์ 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

ชื่อหน่วยงาน  
 ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และโปรแกรมภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์ รู้ท านอง  
 โทรศัพท์ 092-425-6766 E-mail address: suphatphong007@hotmail.com 
 

1. ชื่อผลงาน 

 “นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาด ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการ
พัฒนาชุดองค์ความรู้สู่เกษตรกร จังหวัดก าแพงเพชร” 

 

2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  

มันส าปะหลังเป็นสินค้าพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญของโลก จากข้อมูลองค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณการผลิต
มันส าปะหลังอยู่ในอันดับที่ 8 ของปริมาณผลผลิตโลกทั้งหมด รองจากอ้อย ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี มันฝรั่ง 
และผักต่าง ๆ ปริมาณการผลิตมันส าปะหลังรวมทุกประเทศผลิตได้ประมาณ 200 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 3 ของผลผลิตพืชผลทางการเกษตรของโลก นอกจากนั้น มันส าปะหลังยังเป็นพืชอาหารหลัก
ที่ส าคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศในเขตร้อน โดยเฉพาะประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟฟริกาและ
ทวีปอเมริกาใต้ ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตจากมันส าปะหลังที่ได้ในแต่ละปีร้อยละ 60 ใช้เป็นอาหารของมนุษย์ ร้อย
ละ 27.5 ใช้ท าเป็นอาหารสัตว์ และร้อยละ 12.5 ใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561) ส าหรับประเทศไทย มันส าปะหลังนับเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ที่ส าคัญ 
มีปริมาณการผลิตมากกว่า 20 ล้านตันในแต่ละปี โดยประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตมันส าปะหลังมากเป็น
อันดับที่ 2 ของโลก รองลงมาจากประเทศไนจีเรีย แต่มีการใช้บริโภคภายในประเทศเพียงร้อยละ 30 ส่วนที่
เหลือร้อยละ 70 ส่งออกไปยังตลาดโลก โดยในปี พ.ศ. 2556 มีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังกว่า 12.15 
ล้านตัน สร้างรายได้เข้าประเทศ มูลค่ารวมกว่า 9.5 หมื่นล้านบาท ดังนั้น ประเทศไทยจึงเป็นประเทศผู้ส่งออก
มันส าปะหลั งและผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง เป็นอันดับหนึ่ งของโลก (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561) 

จังหวัดก าแพงเพชรมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังประมาณ 820,000 ไร่ เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย
รองจากจังหวัดนครราชสีมา จ านวนผลผลิตมันส าปะหลังสด 2.887 ล้านเมตริกตัน มีมูลค่าประมาณ 5.775 



245 
 

ล้านบาท เกษตรกรผู้ปลูกจ านวน 37,381 ราย จ านวนลานมัน 170 ลาน มีพ้ืนที่ลานตากซีเมนต์รวมกว่า 4,000 
ไร่ โรงแป้ง 6 โรง โรงแป้งจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกมันแป้ง 5 โรง ลานมันจดทะเบียนเป็นผู้ท าการค้าส่งออกมัน
เส้น 3 ราย ทั้งนี้ จังหวัดก าแพงเพชรนั้นมีจ านวนลานมันมากที่สุดในประเทศ และมีความสามารถแปรรูปหัวมัน
สดเป็นมันเส้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอีกด้วย โดยจังหวัดก าแพงเพชรก าหนดจุดยุทธศาสตร์ (positioning) 
ของจังหวัดเป็นเมืองเกษตร-อุตสาหกรรมแปรรูป โดยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่จะผลักดันจังหวัด
ก าแพงเพชรให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้ามันส าปะหลังของภาคเหนือ และได้มีแผนกลยุทธ์มันส าปะหลัง
ก าแพงเพชร มีคณะอนุกรรมการก ากับดูแลมันส าปะหลังของจังหวัดก าแพงเพชรอย่างเป็นระบบ (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2557)  

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลสถานการณ์การผลิตในปัจจุบัน พบว่าเกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชรยังมี
กระบวนการผลิตไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการใช้ปัจจัยการผลิตเกินความจ าเป็น และมีการเพาะปลูกมัน
ส าปะหลังไม่เหมาะสมกับศักยภาพในบางพ้ืนที่ โดยกระบวนการผลิตมีต้นทุนการผลิตสูงถึงไร่ละ 4,500-5,000 
บาท ท าให้เสี่ยงต่อการขาดทุน นอกจากนี้ ยังพบว่าผลผลิตมันส าปะหลังของจังหวัดจะออกสู่ตลาดมากในช่วง 
3 เดือน คือระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม คิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณผลผลิตทั้งปี ส่งผลให้
ราคาในช่วงดังกล่าวตกต่ า ทั้งนี้ การปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรในปัจจุบัน ยังเสี่ยงต่อภาวะ
ภัยแล้งและน้ าท่วมอีกด้วย (ข่าวจังหวัดก าแพงเพชร, 6 มิถุนายน 2561)  

กระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาด (clean cassava) เป็นกระบวนการผลิตมันส าปะหลังเพ่ือให้
เกิดสะอาดปลอดภัย ลดต้นทุน และเพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การปลูกในพ้ืนที่ที่เหมาะสม
เพ่ือลดการปรับเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่ และการใช้สารเคมี การใช้สายพันธุ์ที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่ การจัดการดินและ
น้ า การจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การจัดการระบบน้ าหยด และการอารักขาพืชด้านการป้องกันก าจัดโรค
และแมลง ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสมมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการผลิตมันส าปะหลังที่ปลอดภัยของเกษตรกร (กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 
2561) 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geomatics, Geo-Informatics: 3S) คือการบูรณาการเครื่องมือหลักที่ใช้
ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 3 ตัว คือ ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (Global Positioning 
System: GPS) เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง หรือการส ารวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing: RS) และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ซึ่งในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศในการสนับสนุนด้านการจัดการทางการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องของการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการเกษตร การวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมในการ
ปลูกพืช โซนนิ่งเกษตรกรรม การประเมินและติดตามผลผลิตและพ้ืนที่ปลูกโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม รวมทั้ง
การส ารวจพ้ืนที่เกษตรกรรมและจัดท าฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่โดยการส ารวจภาคสนาม โดยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์นั้นมีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกพืชโดยใช้ หลักการ
ซ้อนทับข้อมูลแผนที่ (map overlay) และแบบจ าลองดัชนี ( index model) (สุภาสพงษ์ รู้ท านอง, 2561) 
อย่างไรก็ตามในกระบวนการสร้างองค์ความรู้เชิงพ้ืนที่ด้วยภูมิสารสนเทศ และการวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมใน
การปลูกพืชส่วนใหญ่ ยังขาดในด้านของการคัดเลือกตัวเกณฑ์ (criteria) ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
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รวมทั้งการสกัดองค์ความรู้ที่หลากหลายหรือสร้างชุดองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อเกษตรกร ภายหลังเสร็จสิ้น
กระบนการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวสู่กลุ่มเกษตรกร ก็เป็นประเด็นที่
ส าคัญที่ยังไม่มีการด าเนินการมากนัก  

นวัตกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมกระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาดเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการพัฒนาชุดองค์ความรู้สู่เกษตรกร จังหวัดก าแพงเพชร” ที่
มีเป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง จังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาดโดยการประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศ รวมทั้งสังเคราะห์องค์ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรต้นแบบ และปราชญ์ชาวบ้าน โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาชุดองค์ความรู้เพ่ือน าไปสู่กระบวนการผลิตมันส าปะหลังปลอดภัย จัดกิจกรรมและเผยแพร่
องค์ความองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นเพ่ือส่งต่อยังกลุ่มเกษตรกร รวมถึงประเมินผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือ
น าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการจัดการด้านการเกษตรในพ้ืนที่ ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 

 ในส่วนของงานวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1) วิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง จังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

2) พัฒนาชุดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาด โดยการประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศ และการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เกษตรกรต้นแบบ และปราชญ์ชาวบ้าน 

3) จัดกิจกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาดให้กับเกษตรกร โดย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคู่มือหนังสือเล่มเล็ก และการจัดกิจกรรมโรงเรียนมันส าปะหลังเคลื่อนที่ 

4) ประเมินผลการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาดให้กับเกษตรกร 

ในส่วนของนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ีอรวบรวมสร้าง ถ่ายทอด และประเมินนวัตกรรมด้าน
กระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาด ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการพัฒนาชุดองค์ความรู้สู่
เกษตรกร จังหวัดก าแพงเพชร 

4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1) กระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาด หมายถึง วิธีการผลิตมันส าปะหลังให้สะอาด ปลอดภัย ลด
ต้นทุน และเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุ์ การบ ารุงดิน การ
ดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย การให้น้ า และการเก็บเกี่ยว มุ่งเน้นการปลูกในพ้ืนที่ที่เหมาะสม การใช้สายพันธุ์ที่
เหมาะสมต่อพ้ืนที่ การจัดการดินและน้ า การจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การจัดการระบบน้ าหยด และการ
อารักขาพืชด้านการป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
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2) องค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตมันส าปะหลังปลอดภัย หมายถึง ชุด
องค์ความรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแผนที่ในด้านดังกล่าว 4 ด้าน ได้แก่  

- พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง  

- สายพันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  

- พ้ืนที่เหมาะสมและความเสี่ยงแล้งและเสี่ยงน้ าท่วมในการปลูกมันส าปะหลัง 

- แนวทางจัดการดิน ที่ดิน และปุ๋ยในการปลูกมันส าปะหลัง 

ในส่วนของขั้นตอนการท าวิจัยและการสร้างนวัตกรรม มีขอบเขตด้านเนื้อหาและกรอบการด าเนินงาน
ประกอบด้วย 

1) รวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลรีโมทเซนซิงเพ่ือใช้ในการวิจัย 

2) ส ารวจภาคสนาม เพ่ือเก็บรวบรวมและปรับแก้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้วยระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก 
(เครื่อง GPS) และแบบส ารวจ 

3) จัดท าชุดข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการวิจัย 

4) วิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง จังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ วิธีการสร้างแบบจ าลองดัชนี ( Index Model) มีตัวเกณฑ์ใช้วิเคราะห์ จ านวน 8 ตัวเกณฑ์ ได้แก่ 
เขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจมันส าปะหลัง ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช เนื้อดิน 
การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน เขตชลประทาน พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งทางด้านการเกษตร พ้ืนที่เสี่ยงน้ า
ท่วม และภูมิสัณฐานและความลาดชัน 

5) วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วม จังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
วิธีการวิเคราะห์การตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์ (Multi Criteria Decision Analysis: MCDA) มีตัวเกณฑ์ที่ใช้
วิเคราะห์ จ านวน 6 ตัวเกณฑ์ ได้แก่ การเกิดน้ าท่วมซ้ า ระดับความสูงของพ้ืนที่ ความหนาแน่นของถนน 
ปริมาณน้ าฝนรายปี ระยะห่างจากเส้นทางน้ า และความลาดชันของพ้ืนที่ 

6) วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
วิธีการวิเคราะห์การตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์ (Multi Criteria Decision Analysis: MCDA) มีตัวเกณฑ์ที่ใช้
วิเคราะห์ จ านวน 8 ตัวเกณฑ์ ได้แก่ ความแห้งแล้งเชิงพ้ืนที่ ระยะห่างจากเขตชลประทาน ปริมาณน้ าฝนรายปี 
ระยะห่างจากเส้นทางน้ า ความหนาแน่นของบ่อบาดาล เนื้อดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน และ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 

7) วิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมและความเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมและเสี่ยงต่อความแห้งแล้งในการปลูกมัน
ส าปะหลัง โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

8) สร้างแนวทางการคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

9) สร้างแนวทางจัดการดิน ที่ดิน และปุ๋ยในการปลูกมันส าปะหลัง 
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10) รวบรวมองค์ความรู้ด้านการปลูกมันส าปะหลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรต้นแบบ และ
ปราชญ์ชาวบ้านด้านการปลูกมันส าปะหลังปลอดภัย โดยกระบวนการสัมภาษณ์ 

11) สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ด้านการปลูกมันส าปะหลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร
ต้นแบบ และปราชญ์ชาวบ้านด้านการปลูกมันส าปะหลังปลอดภัย 

12) พัฒนาชุดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาดให้กับเกษตรกร จากองค์ความรู้
สองชุดคือการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงวิชาการและภูมิปัญญา 

13) แปลงชุดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาดให้กับเกษตรกร เพ่ือเตรียมพร้อมสู่
การเผยแพร่นวัตกรรมใน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าคู่มือหนังสือเล่มเล็ก และ
การจัดกิจกรรมโรงเรียนมันส าปะหลังเคลื่อนที ่

14) คัดเลือกและก าหนดกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือรับนวัตกรรมใน
การปฏิบัติและขยายผล 

15) จัดกิจกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาดให้กับเกษตรกร 
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคู่มือหนังสือเล่มเล็ก และการจัดกิจกรรมโรงเรียนมันส าปะหลังเคลื่อนที่ 

16) ประเมินผลการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาดให้กับเกษตรกรใน
แต่ละกิจกรรม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1) วิเคราะห์และสร้างแผนที่พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง เพ่ือเผยแพร่สู่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เกษตรกร และผู้ที่สนใจ 

2) เกิดการพัฒนาชุดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาด โดยการ
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ และการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เกษตรกรต้นแบบ และปราชญ์
ชาวบ้าน 
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3) มีการจัดกิจกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาดให้กับเกษตรกร 
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคู่มือหนังสือเล่มเล็ก และการจัดกิจกรรมโรงเรียนมันส าปะหลังเคลื่อนที่ 

โดยมีข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้ 

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
ก าแพงเพชร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ สามารถน าชุดองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการผลิตมันส าปะหลังปลอดภัย 4 ด้าน ประกอบด้วย พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกมัน
ส าปะหลัง  สายพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพ้ืนที่  พื้นที่เหมาะสมและความเสี่ยงแล้งและเสี่ยงน้ าท่วมใน
การปลูกมันส าปะหลัง และแนวทางจัดการดิน ที่ดิน และปุ๋ยในการปลูกมันส าปะหลัง ไปใช้ในการวางแผน วาง
นโยบายในการปลูกมันส าปะหลังและพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้ 
 2) เกษตรกรสามารถขอรับบริการข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านการปลูกมันส าปะหลังใน
พ้ืนที่ การคัดเลือกพันธุ์ และจัดการดิน ที่ดิน และปุ๋ย ในไร่เกษตรกรรมของตนเองได้ 
 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้ หรือสื่อ
การเผยแพร่ เพ่ือเป็นข้อมูลหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในรูปแบบหรือกระบวนการต่าง ๆ ได้ 
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

- เป็นองค์ความรู้เชิงพ้ืนที่ที่ได้มาจากกระบวนการวิจัย 
- ถูกแปลงให้เหมาะสมง่ายต่อความเข้าใจของเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนรายวิชา “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” และ 

“ภูมิสารสนเทศส าหรับการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติ” 
- เชื่อมโยงกับการบริการวิชาการ เรื่อง “การเผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศและต่อยอด

เพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาด จังหวัดก าแพงเพชร” 
 

7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 

 ผลการศึกษา 
การศึกษานี้มีผลการศึกษาหลายด้าน ประกอบด้วย (1) พ้ืนที่ศึกษา (2) การวิเคราะห์พ้ืนที่น้ าท่วมและ

น้ าท่วมซ้ า (3) การประเมินความแห้งแล้งทางด้านการเกษตรเชิงพ้ืนที่ (4) การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วม (5) 
การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงแล้ง (6) การวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (7) การวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมและความเสี่ยงด้านน้ าท่วมและแล้งในการปลูกมันส าปะหลัง (8) 
การสร้างแนวทางการคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (9) การสร้างแนวทางจัดการดิน ที่ดิน 
และปุ๋ยในการปลูกมันส าปะหลัง (10) การสร้างข้อสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกมันส าปะหลัง
รายต าบล (11) การพัฒนาชุดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาดโดยการ
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เกษตรกรต้นแบบ และปราชญ์
ชาวบ้าน และ (12) การจัดกิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ และประเมินผลการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
กระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาดให้กับเกษตรกร สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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 การวิเคราะห์พ้ืนที่ถูกน้ าท่วมในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ในปี 10 ปี (พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2560) มี
ข้อมูลพ้ืนที่ถูกน้ าท่วมทั้งหมด 6 ปี โดย ปี พ.ศ. 2554 เป็นปีที่มีพ้ืนที่น้ าท่วมมากที่สุด คือ 1,042,931 ไร่ ส่วน
การประเมินความแห้งแล้งเชิงพ้ืนที่ด้านเกษตรกรรม พบว่า จังหวัดก าแพงเพชรไม่มีพ้ืนที่ชุ่มชื้น มีพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่แล้งปานกลางมีเนื้อที่เท่ากับ 2,239,127 ไร่ (ร้อยละ 42.09) 

 การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วม จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง 
คิดเป็น 2,329,618 ไร่ (ร้อยละ 43.80) รองลงมาคือน้อยที่สุดถึงไม่เสี่ยง 1,371,602 ไร่ (ร้อยละ 25.79) ส่วน
การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงระดับปาน
กลาง คิดเป็น 2,213,726 ไร่ (ร้อยละ 41.62) รองลงมาคือน้อยที่สุดถึงไม่เสี่ยง 1,381,156 ไร่ (ร้อยละ 25.96) 

 การวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มีพ้ืนที่เหมาะสมมาก 
896,131 ไร่ (ร้อยละ 16.85) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง 757,057 ไร่ (ร้อยละ 14.22) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย 
1,058,845 ไร่ (ร้อยละ 19.91) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม 883,037 ไร่ (ร้อยละ 16.60) และพ้ืนที่นอกเขตเกษตรกรรม
เท่ากับ 1,724,262 ไร่ (ร้อยละ 32.42) 

 การสร้างแนวทางการคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ พบว่า มีพันธุ์มันส าปะหลังที่
ปลูกมากในจังหวัดก าแพงเพชรทั้งหมด 7 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 พันธุ์ระยอง 5 พันธุ์ระยอง 7 พันธุ์
ระยอง 9 พันธุ์ระยอง 72 พันธุ์ระยอง 90 และพันธุ์ห้วยบง 60 โดยปัจจัยด้านเนื้อดินและปริมาณน้ า (น้ าฝน 
น้ าใต้ดิน และชลประทาน) เป็นปัจจัยทางกายภาพที่ส าคัญในการเลือกพันธุ์มันส าปะหลังเพ่ือปลูกในพ้ืนที่ของ
เกษตรกร ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสามารถสร้างเป็นแผนที่มันส าปะหลังที่เหมาะสมส าหรับปลูกในพื้นที่ได้ 

 การสร้างแนวทางจัดการดิน ที่ดิน และปุ๋ยในการปลูกมันส าปะหลัง ใช้ข้อมูลจากโปรแกรมค าแนะน า
การจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง Version 2.1 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่ ผลการศึกษา พบว่า พ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรมี
กลุ่มชุดดินทั้งหมด 36 กลุ่มชุดดิน ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มดินสามารถน ามาสร้างเป็นแผนที่แนวทางการจัดการดิน 
ที่ดิน และปุ๋ยในการปลูกมันส าปะหลังได้  

 การสร้างข้อสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกมันส าปะหลังรายต าบลใช้ข้อสรุปจากผลการ
วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วม พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง พื้นที่เหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง พันธุ์มันส าปะหลังให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ และการจัดการดิน ที่ดิน และปุ๋ยในการปลูกมันส าปะหลัง มาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วน าเสนอ
ข้อมูลลักษณะรายต าบลรวม 78 ต าบล ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกน าไปสร้างเป็นข้อมูลเชิงคุณลักษณะ เพ่ือเชื่อมโยง
กับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครองในระดับต าบล สร้างเป็นชั้นข้อมูลข้อสารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการปลูกมันส าปะหลัง และน าเสนอในรูปแบบของแผนที่ได้ 

ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 

  การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาด ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส าปะหลัง จังหวัดก าแพงเพชร โดยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 
เกษตรกรต้นแบบ และปราชญ์ชาวบ้าน พบว่า สามารถพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้ได้ 6 เนื้อหา การจัด
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กิจกรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านกระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาดให้กับเกษตรกร ก าหนดรูปแบบ
การจัดกิจกรรม 3 รูปแบบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและเผยแพร่คู่มือหนังสือเล่มเล็ก และการจัด
กิจกรรมโรงเรียนมันส าปะหลังเคลื่อนที่ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในกิจกรรม
ระดับมาก 

8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 

 การศึกษานี้ มีนวัตกรรม ประกอบด้วย องค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิต
มันส าปะหลังปลอดภัย 4 ด้าน ได้แก่  

- พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง  

- สายพันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  

- พ้ืนที่เหมาะสมและความเสี่ยงแล้งและเสี่ยงน้ าท่วมในการปลูกมันส าปะหลัง 

- แนวทางจัดการดิน ที่ดิน และปุ๋ยในการปลูกมันส าปะหลัง 

การส่งต่อนวัตกรรม ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาและเผยแพร่คู่มือหนังสือเล่มเล็ก และการจัดกิจกรรมโรงเรียนมันส าปะหลังเคลื่อนที่ ผลการส่งต่อ
นวัตกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับมาก 

 

  
ความพึงพอใจในการส่งต่อนวัตกรรม 

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ความพึงพอใจในการส่งต่อนวัตกรรม 

โดยการจัดกิจกรรมโรงเรียนมันส าปะหลัง
เคลื่อนที่ 
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ความพึงพอใจในการส่งต่อนวัตกรรม 
โดยการพัฒนาและเผยแพร่คู่มือหนังสือเล่มเล็ก 

 

 

9. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 

 1. ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. ผู้รับนวัตกรรมให้ความสนใจในนวัตกรรมที่สร้างขึ้น 

10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

 จัดท าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ิมเติม 

11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ  

 - 

12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการ พัฒนา/  
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 

1 ครั้ง มีการปรับปรุงคู่มือให้มีความสวยงามและน่าสนใจ โดยท าในรูปแบบของตัวการ์ตูน 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 

ผู้ใช้หลัก คือ ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร และเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียด ในแต่ละ
กิจกรรมการเผยแพร่นวัตกรรม ดังนี้ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการมีชื่อโครงการเรื่อง “กระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาดและการ
เผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านเกษตรกรรม จังหวัดก าแพงเพชร” จัดขึ้นในวันที่ 16-17 
เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์  พ . ศ .  2562 เ ว ล า  8.00-16.00 น .  ณ  ศู น ย์ พั ฒ น า ก า ร เ ก ษ ต ร อ า เ ภ อ 
ไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีเนื้อหาหลักประกอบด้วย (1) ภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้เพ่ือ
สนับสนุนการปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกร (2) กระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาด (3) การคัดเลือกพันธุ์
มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ (4) การจัดการดิน ที่ดิน และปุ๋ยในการปลูกมันส าปะหลัง (5) การจัดการน้ า
แ ล ะ ก า ร ป้ อ ง กั น ก า จั ด โ ร ค แ ล ะ แ ม ล ง  ใ น ก า ร ป ลู ก มั น ส า ป ะ ห ลั ง  แ ล ะ  
(6) การสนับสนุนกระบวนการผลิตมันส าปะหลังปลอดภัยจากหน่วยงานราชการ โดยมีวิทยากรผู้เผยแพร่องค์
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ความรู้จากศูนย์ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตัวแทนเกษตรกร และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 56 คน 

2. การพัฒนาและเผยแพร่คู่มือหนังสือเล่มเล็ก มีชื่อของหนังสือเล่มเล็กท่ีจัดท าขึ้นเรื่อง  
“มันส าปะหลังสะอาดก าแพงเพชร: นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพ่ือการสนับสนุนด้านเกษตรกรรม จังหวัด
ก าแพงเพชร” ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้มาจากการสรุปองค์ความรู้ด้านการผลิตมันส าปะหลั งจังหวัดก าแพงเพชร 
และมุ่งเน้นการน าเสนอด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปลูกมันส าปะหลังให้กับประชากรในพ้ืนที่ มี
เนื้อหาหลัก ประกอบด้วย (1) มันส าปะหลังสะอาด (2) บริบททั่วไปจังหวัดก าแพงเพชร (3) องค์ความรู้ด้าน
การปลูกมันส าปะหลัง (4) พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง (5) พันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
และ (6) แนวทางการจัดการดิน ที่ดิน และปุ๋ย จัดพิมพ์และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรในพ้ืนที่จ านวน 
1,000 ชุด สุ่มตัวอย่างการประเมินหนังสือเล่มเล็กจ านวน 400 ชุด โดยกระจายกันไปในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัด
ก าแพงเพชร มีช่วงเวลาการแจกในช่วงเดือนพฤจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
 3. การจัดกิจกรรมโรงเรียนมันส าปะหลังเคลื่อนที่ มีชื่อโครงการเรื่อง “โรงเรียนมันส าปะหลังเคลื่อนที่: 
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาดส าหรับเกษตรกร จังหวัดก าแพงเพชร” มี
เนื้อหา ประกอบด้วย (1) ภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนการปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกร 
(2) กระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาด (3) การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (4) การ
จัดการดิน ที่ดิน และปุ๋ยในการปลูกมันส าปะหลัง (5) การจัดการน้ าและการป้องกันก าจัดโรคและแมลง ในการ
ปลูกมันส าปะหลัง (6) การสนับสนุนกระบวนการผลิตมันส าปะหลังปลอดภัยจากหน่วยงานราชการ และ (7) 
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมันส าปะหลังและมันส าปะหลังสะอาดโดยการจัดกิจกรรมโรงเรียนมันส าปะหลัง
เคลื่อนที่ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณริมแม่น้ าปิง 
หน้าตลาดไนท์บาซาร์ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าไหล 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 5 ครั้ง จนครบจ านวนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 400 ราย 
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พื้นที่เสี่ยงน้ าท่วม จังหวัดก าแพงเพชร 
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พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จังหวัดก าแพงเพชร 
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 พื้นที่
เหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง จังหวัดก าแพงเพชร 
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พื้นที่เหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลังและความเสี่ยงด้านน้ าท่วม จังหวัดก าแพงเพชร 
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พื้นที่เหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลังและความเสี่ยงด้านความแห้งแล้ง  

จังหวัดก าแพงเพชร 
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พันธุ์มันส าปะหลังท่ีเหมาะสมกับพื้นที่ 
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ค าแนะน าการจัดการดินและที่ดินในการปลูกมันส าปะหลัง 
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นวัตกรรมเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร “คู่มือมันส าปะหลังสะอาด ก าแพงเพชร” 
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นวัตกรรมเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร “คู่มือมันส าปะหลังสะอาด ก าแพงเพชร” 
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ภาคผนวก ก (4) 
น าเสนอแบบโปสเตอร์ 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงกล้วยไข่เกมส์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ชื่อหน่วยงาน โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ  

1) อาจารย์ปภาตพงศ์  วันภักดี    
2) อาจารย์ประพีร์ ประสิทธิพันธ์     
3) อาจารย์ธีริทธิ์ กันยารอง    
4) อาจารย์มุทิตา นาคเมือง    
* โทรศัพท์ 084-675-1424 Email: Wanpakdee.mic@gmail.com 

 
ชื่อผลงาน/โครงการ 
 ผลงานสร้างสรรค์บทเพลงกล้วยไข่เกมส์ 
 
ที่มาและความส าคัญ 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือครั้งที่ 31 ภายใต้ชื่อ “กล้วยไข่เกมส์” มีความต้องการให้มีบทเพลงประจ าการแข่งขันที่มุ่งเน้นให้
เกิดความรักความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ การให้ก าลังใจ
ในหมู่นักกีฬา และการประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ก าหนดเป้าหมายของการประพันธ์ตามกรอบภายใต้คติพจน์ของการแข่งขันที่ว่า  “สร้างมิตรไมตรี 
สานสามัคคีทีย่ั่งยืน” มุ่งเน้นให้บทเพลงเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าที่สร้างแรงบันดาลใจและ
ก่อให้ประโยชน์ต่อผู้ฟังมากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการประพันธ์เพลงและการเรียบเรียงเสียงประสาน 
 2. เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีและฝึกการแสดงต่อหน้าสาธารณะชนแก่นักศึกษา 
 3. เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่มวลมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
 4. เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากล้วยไข่เกมส์ 
  
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 
 
สถานที่จัดการแสดง 
 สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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วิธีด าเนินโครงการ 
 1. ประพันธ์เนื้อร้อง ท านอง การประสานเสียง 
 2. บันทึกตัวอย่างบทเพลง (Demo Recording) 
 3. บันทึกโน้ต จัดพิมพ์เนื้อร้องและท านองเพลงเพ่ือเรียบเรียงเสียงประสาน 
 4. ท าการเรียบเรียงเสียงประสาน (Arrangement) 
 5. บันทึกเสียงดนตรีจากการเรียบเรียงเสียงประสาน 
 6. ท าการฝึกซ้อม 
 7. บันทึกเสียงจริง (Master Recording) 
 8. เผยแพร่ผลงานผ่านสื่อและจัดท าการแสดง 
 
งบประมาณ 
ค่าทรัพย์สินทางปัญญาค่าประพันธ์เพลงและค่าด าเนินการจัดท าเพลงงานกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภาคเหนือ กล้วยไข่เกมส์ 2561 
 ค่าโปรแกรมเพลงบันทึกและมิกซ์เสียง 15,700 บาท 
 รวมค่าใช้จ่าย 15,700 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 
ค่าอุปกรณ์ดนตรี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง น้ าดื่ม 
 ค่าอุปกรณ์ แสตนโน้ต จ านวน 24 อัน อันละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท 
 ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มมื้อละ 20 บาท จ านวนคนทั้งหมด 137 คน เป็นเวลาจ านวน 8 วัน รวมเป็น
เงิน 21,920 บาท 
 ค่าอาหารน้ าดื่มและอาหารว่างวันซ้อมใหญ่และแสดงจริงระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2561 
จ านวน 3 วัน มื้อละ 50 บาท คนทั้งหมด 137 คน รวมเป็นเงิน 20,550 บาท 
 รวมค่าใช้จ่าย 54,470 บาท (ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 70,170 บาท (เจ็ดหม่ืนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. พัฒนาศักยภาพด้านการสร้างสรรค์การประพันธ์เพลงและการเรียบเรียงเสียงประสาน  
 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมแสดงได้พัฒนาการทางด้านดนตรีจากการฝึกซ้อมและการบันทึกเสียงร่วมกัน 
 3. ช่วยกล่อมเกลาให้เกิดความรัก ความสามัคคี และการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย แก่ผู้เข้าร่วม 
 4. ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากร และนักศึกษามาร่วมเชียร์นักกีฬาในวันจัดการแข่งขัน           
มากขึ้น 
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การด าเนินโครงการ 
การประพันธ์ท านองและเนื้อร้อง 
 งานสร้างสรรค์การประพันธ์เพลงกล้วยไข่เกมส์ ได้รับแรงบันดาลใจและแนวคิดมาจากบทเพลง
ปณิธาน แสด - ขาว (มาร์ชของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) เนื่องด้วยต้องการจังหวะในแบบเพลงมาร์ช 
รวมไปถึงการก าหนดจ านวนพยางค์ของกลุ่มค าท่ีกระชับ การสัมผัสของถ้อยค าที่ใช้ในบทเพลง เพ่ือเป็นต้นแบบ
แนวคิด และทิศทางในการสร้างสรรค์การประพันธ์เพลง โดยได้ก าหนดโครงสร้างของเพลงออกเป็น 5 ส่วน มี
ดังนี้ 
 1. Intro ท่อนที่เริ่มด้วยดนตรีเป็นการน าเสนอท านองของบทเพลง เพ่ือน าเข้าสู่ท่อนร้อง 
 2. Verse (Verse 1, 2) ท่อนร้องน าเสนอความเป็นมาของบทเพลงในช่วงแรก 
 3. Pre Chorus ท่อนร้องก่อนจะน าเข้าสู่ท่อนร้องหลัก มีการใช้จังหวะและท่วงท านองที่เร่งเร้า 
 4. Chorus ท่อนหลักของบทเพลงเปิดเผยเรื่องราวที่กล่าวมาตั้งแต่ต้น โดยใช้กลุ่มค าสั้นๆ เพ่ือให้จับ
ใจความได้ง่าย  
 5. Outro ท่อนจบใช้ดนตรีในการบรรเลง เพ่ือน าไปสู่คอร์ดจบ  
 
การประพันธ์ท านองเพลง 
 เริ่มจากการก าหนดคอร์ด โดยเลือกใช้กุญแจเสียงอีเมเจอร์ (E major) ให้ง่ายต่อการร้องในช่วงเสียง
ของผู้ชายและผู้หญิง รวมถึงการปรับเปลี่ยนคอร์ดและการเปลี่ยนกุญแจเสียงในบทเพลง จากนั้นฮัมท านอง
เพลงตามคอร์ดในกุญแจเสียงนี้ และค่อยๆ เติมเนื้อร้องตามท านองที่ได้ 
 
การประพันธ์เนื้อร้อง 
 น าเนื้อหาส าคัญของการแข่งขันกีฬาคือ ความรู้รักสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการร่วมกันเพ่ือ
สร้างมิตรภาพของราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้งแปดสถาบัน และท าตามคติพจน์ของงานกีฬาครั้งนี้ที่ว่า “สร้างมิตร
ไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน” มาใช้ในการประพันธ์เพลง การประพันธ์ใช้ลักษณะของถ้อยค าแบบร้อยกรองที่
สัมผัสกัน โดยเนื้อร้องของบทเพลง มีดังนี้ 
Verse 1  
สิ่งที่ต้องการสื่อสาร: เชิญชวนในฐานะกองเชียร์  
 มาเถิดมาพ่ีน้องร่วมร้องเพลงด้วยกัน เชียร์กีฬาล่าเหรียญรางวัญให้ยิ่งใหญ่ สุขจงสุขสมหวังพากเพียร
ได้ดั่งใจ มาเถิดมาอวยชัยในกล้วยไข่เกมส์ 
Verse 2  
สิ่งที่ต้องการสื่อสาร: สร้างความสัมพันธ์ของราชภัฏ 
 ราชภัฏเราพร้อมรวมใจกันมาเพ่ือเเข่งขัน ผูกสัมพันธ์เเปดสถาบันสนิทชิดใกล้ สร้างรอยยิ้มสร้างความ
รักกอปรขวัญก าลังใจ รู้ชนะเเละรู้อภัยน้ าใจนักกีฬา 
Pre Chorus  
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สิ่งที่ต้องการสื่อสาร: ให้ก าลังใจนักกีฬา 
 เราจงก้าวออกไปมุ่งหน้าสู่เส้นชัย หนทางไกลเหนื่อยหนักเพียงไหนไม่หวั่น ฉันอยู่ตรงนี้ส่งเสียงออกไป
เชียร์เธอสุดใจเพื่อเป็นพลังให้ความตั้งใจพาเราไปสู่จุดหมาย 
Chorus  
สิ่งที่ต้องการสื่อสาร: รวมกันเป็นหนึ่ง 
 We are one in Kluay - kai Game. Together, let’s play the Kluay - kai Game. We are one 
in Kluay - kai Game. Together, let’s play the Kluay - kai Kluay - kai Game.. 
 
การบันทึกเสียงตัวอย่างบทเพลง (Demo Recording) 
 การบันทึกเสียงเพ่ือเป็นตัวอย่างบทเพลง ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์การบันทึกกับกีตาร์เป็นเครื่อง
ดนตรีสร้างคอร์ดประกอบกับการร้อง น าไฟล์เสียงที่ได้ไปใช้ต่อในการบันทึกโน้ตเพลงเพ่ือเรียบเรียงเสียง
ประสานและเป็นตัวอย่างในการประพันธ์การประสานเสียงร้องต่อไป  
 
การเรียบเรียงเสียงประสาน 
 ก าหนดเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงออเครสตราเพ่ือใช้ในการเรียบเรียงเสียงประสาน เปลี่ยนกุญแจ
เสียงจากอีเมเจอร์ (E Major) เป็นอีแฟลตเมเจอร์ (Eb Major) ให้เหมาะสมกับเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง 
ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี 31 ชิ้นดังนี้  
  1) Flute 2) Piccolo 3) Oboe 4) Clarinet in Bb 1 5) Clarinet in Bb 2 6) Soprano 
Saxophone 7) Alto Saxophone 1 8) Alto Saxophone 2 9) Tenor Saxophone 1 10) Tenor 
Saxophone 2 11) Baritone Saxophone 12) Horn in F 1 13) Horn in F 2 14) Trumpet in Bb 15) 
Trumpet in Bb 2 16) Trombone 1 17) Trombone 2 18) Bass Trombone 19) Tuba 20) Timpani 
21) Snare Drum 22) Cymbals 23) Drum Kit 24) Piano 25) Electric Bass 26) Electric Guitar 27) 
Violin 1 28) Violin 2 29) Viola 30) Cello 31) Contrabass    
 
การประสานเสียงร้อง 
 การประสานเสียงท าให้เพลงมีความน่าสนใจมากขึ้น ถูกแต่งเพ่ิมเติมจากการใช้สองแนวเสียงระหว่าง
แนวเสียงเบสกับแนวเสียงอัลโต (แนวเสียงร้องของผู้ชายและผู้หญิง) โดยส่วนใหญ่จะใช้โน้ตคู่สามซึ่งเป็นคู่ท่ีใกล้
ที่สุดที่ท าให้เกิดเสียงประสานและง่ายต่อการขับร้อง ยึดโน้ตตัวกลมเป็นพ้ืนฐาน อยู่ในท่อน Pre Chorus เพ่ือ
ส่งไปสู่ท่อน Chorus ต่อไป 
บันทึกเสียงจริง (Master Recording) 
การบันทึกเสียงร้องและการประสานเสียง 
 คัดเลือกนักศึกษาชายท าหน้าที่เป็นนักร้องน า และอาสาสมัครชายและหญิงในการขับร้องประสาน
เสียง โดยใช้ระยะเวลาบันทึกเสียงทั้งหมด 3 วัน ดังนี้  
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  วันที่ 1 นักร้องเดี่ยวขับร้องตามดนตรีพร้อมกับการบันทึกเสียงเป็นตัวอย่างเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการขับร้องจริงทีละท่อน และเริ่มบันทึกเสียงจริงโดยอัดไปทีละท่อน 
  วันที่ 2 นักร้องประสานเสียงฝึกซ้อมตามเพลงจริงก่อนบันทึกเสียงจริงในท่อน Pre Chorus 
และท าการบันทึกเสียงตัวอย่าง ท าการฟังฝึกขับร้องตามและบันทึกเสียงจริง 
  วันที่ 3 นักร้องประสานเสียงฝึกซ้อมตามเพลงจริงก่อนบันทึกเสียงจริงในท่อน Chorus และ
ท าการบันทึกเสียงตัวอย่าง ท าการฟังฝึกขับร้องตามและบันทึกเสียงจริง 

 
ผลการด าเนินโครงการ 
 การประพันธ์เพลงได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดในบทที่ 2 จากหลายขั้นตอน
ผู้รับมอบหมายหน้าที่ได้มองเห็นว่าโครงการได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผลงานการประพันธ์เพลงที่แล้วเสร็จ
ได้รับการประสานงานจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรให้มีการเผยแพร่ผลงานเพ่ือประชาสัมพันธ์และ
จัดท าการแสดงจริงในวันพิธีเปิดจัดการแข่งขัน โดยการเผยแพร่ผลงานมีดังนี้  
 1. เผยแพร่โดยออกอากาศผ่านเครื่องขยายเสียงของมหาวิทยาลัย 
 2. เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัยและเว็ปไซด์สาธารณะโดยใช้สื่อผสม (ภาพประกอบ) 
 3. เผยแพร่โดยการแสดงสดในพื้นที่สาธารณะในวันพิธีเปิดการแข่งขัน 
 นอกจากนี้การด าเนินงานยังพบปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆ ส่วน จึงได้สรุปผลปัญหาและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้การสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์เพลงในครั้งต่อไปมีผลที่ดีข้ึน มีดังนี ้
 
ปัญหาที่พบ 
 1. การประพันธ์โดยใช้กุญแจเสียงอีเมเจอร์ (E Major) ไม่เหมาะกับวิธีการบรรเลงของเครื่องเป่า จึง
ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในกุญแจเสียงอีแฟลตเมเจอร์ (Eb Major) ในตอนเรียบเรียงเสียงประสาน 
 2. นักร้องน าและนักร้องประสานเสียงยังมีปัญหาการร้องเพ้ียน และไม่ตรงตามจังหวะ เนื่องจากการมี
ฝึกซ้อมน้อยและยังไม่เข้าใจถึงการสื่อสารของแต่ละท่อน 
 3. มีเวลาในการบันทึกเสียงจ ากัด ท าให้การปรับปรุงเพลงให้ดีข้ึนยังท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร  
 4. มีเวลาในการฝึกซ้อมน้อยส าหรับการแสดงในวันพิธีเปิดการแข่งขัน จึงต้องตัดโน้ตส่วนที่ยากออก
บางส่วน เพ่ือให้ฝึกซ้อมเพลงได้ทัน 
 5. การประสานงานในการท างานท าได้ช้า เนื่องจากอาจารย์ทุกท่านต้องรับผิดชอบภารกิจการท างาน
ของตนเอง 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1. ควรประชุมหาข้อตกลงก่อนการประพันธ์เพลง เพ่ือท าให้เกิดความเหมาะสมในการบรรเลงของแต่
ละเครื่องดนตรีที่แตกต่างกัน 



275 
 

 2. ควรประพันธ์เพลงให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น เพ่ือให้นักร้องน าและนักร้องประสานเสียงได้มีเวลาในการ
ฝึกซ้อมและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
 3. ควรด าเนินงานการประพันธ์เพลงและการเรียบเรียงเสียงประสานให้เร็วขึ้น และหาวิธีการซ้อมที่ท า
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาที่จ ากัด 
 4. ควรฝึกซ้อมส่วนตัวให้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบรรเลงร่วมกันที่มีเวลาในการ
ฝึกซ้อมน้อย 
 5. ควรหาเวลาวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ในทุกสัปดาห์ เพ่ือหารือและด าเนินงานได้อย่างเต็มที่  
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แบบฟอร์มการน าเสนอนวัตกรรม (Innovation) หรือ แนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
ชื่อหน่วยงาน  
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม   
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก 
 ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี

ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร 
อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ 
อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง 
อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้ 
โทรศัพท์  ๐๕๕-๗๐๖๕๕๕ ตอ่ ๑๖๐๑  โทรสาร  ๐๕๕–๗๐๖๕๑๘    
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๓๓๔-๐๖๙๗  e-mail address  :  north_hihi@hotmail.com  

 
๑. ชื่อผลงาน 

“โครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” 
 

๒. ที่มาและความส าคัญของผลงาน  
 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นอีกหนึ่งในงานด้านศิลปวัฒนธรรมยุคใหม่ ที่น าเอาศิลปวัฒนธรรม               

มาปรับให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคมไทย ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งในหน่วยงานที่
ให้ความส าคัญกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพราะศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน  หัน
มาสนใจงานด้านวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น   

จากเหตุผลดังกล่าว  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการแข่งขันด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขึ้น  โดยส่งเสริมนักศึกษาชมรม TO BE NUMBERONE มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เข้าร่วมแข่งขัน TO BE DANCERCIS ๒๐๑๘ รุ่น TEENAGE เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามี
ความสนใจ และพัฒนางานทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของส านักศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป  
 
๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 

๑. เพ่ือจัดอบรมการแสดง(เต้น)ร่วมสมัย ส าหรับนักศึกษาชมรมTO BE NUMBERONE มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร   

๒. เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย TO BE DANCERCIS ๒๐๑๘ รุ่น TEENAGE 
รอบภาคเหนือ ในวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ 

 
๔. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 แนวคิดการแสดงร่วมสมัย 
 ค าว่า “การแสดง” ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “acting” หรือ “performing” เมื่อพิจารณาถึง
ความหมายของ “การแสดง” แล้ว นักวิชาการได้ให้ความหมายหลายทัศนะแตกต่างกัน ดังนี้ 

mailto:north_hihi@hotmail.com
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 การแสดง หมายถึงการเลียนแบบธรรมชาติ (ประเสริฐ  ศีลรัตนา อ้างถึงใน อริสโตเติ้ล, 2525, หน้า 2) 
ธรรมชาติถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งใหญ่ เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อศิลปิน นักแสดงในการ
สร้างสรรค์งาน ธรรมชาติจึงเปรียบเหมือนแหล่งวิทยาการที่เป็นแม่แบบส าคัญต่อมวลมนุษยชาติที่เราต้อง
เรียนรู้เข้าใจเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ธรรมชาติจึงเปรียบเหมือนแกนหลักที่เป็นหัวใจส าคัญ ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่องานศิลปะและการแสดง ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า ศิลปะการแสดง คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
โดยอาศัยธรรมชาติเป็นแม่แบบหรือเป็นโครงสร้างที่ท าหน้าที่เป็นตัวชี้น า 
 การแสดง หมายถึง อ านาจของการสร้างสรรค์ในชีวิตและวัฒนธรรมของเรา ซึ่งต้องการความช านาญ
มากพอๆกับศิลปะสร้างสรรค์ในชีวิตและวัฒนธรรมของเรา ซึ่งความต้องการความช านาญมากพอๆ กับศิลปะ
สร้างสรรค์หรือศิลปะที่สร้างขึ้นใหม่อีก (Stanley Kahan, 1991, p. 11) 
 การแสดง หมายถึง ศิลปะของการทิ้งบุคลิกของตนเองแล้วน าเอาบุคลิกความรู้สึกของตัวละครมาสวม
ใส่และท าให้การสวมใส่นั้นดูเป็นจริงเป็นจังส าหรับผู้ชม (Wright Edward A, 1972, p. 128) การแสดงจึง
เหมือนการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร ผู้แสดงต้องสวมใส่บุคลิกนั้นอย่าง   มีชีวิต ต้องรู้สึกใน
บทบาทการแสดง หากการแสดงเป็นเพียงการแสดงเสแสร้งแกล้งท าและเพียงให้ดูเหมือนจริง ผู้ชมก็จะ
สังเกตเห็นถึงข้อบกพร่องเหล่านั้นได ้
 จากความหมายของค าว่า “การแสดง” ข้างต้นสรุปได้ว่า การแสดง หมายถึง เครื่องมือที่มนุษย์ใช้เป็น
ตัวกลางในการเชื่อมโยงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดของตน เพ่ือถ่ายทอดให้บุคคลอ่ืนได้เข้าใจรับรู้ถึงสิ่งที่ตน
ต้องการจะแสดงออก การแสดงถือเป็นศิลปะของการสื่อสารที่ปรากฏภาพเป็นรูปธรรมซึ่งผู้ชมสามารถรับรู้และ
เข้าใจได้ง่ายโดยไม่ยุ่งยากในการตีความ ส่วนอารมณ์ความรู้สึกแม้จะอยู่ในรูปลักษณะที่เป็นนามธรรมก็จริง แต่
ผู้ชมทั่วๆไปสามารถสื่อสัมผัสได้โดยตรงจากผู้แสดง 

แนวคิดการแสดงร่วมสมัยเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ ๒๐ หรือช่วงต้นศตวรรษท่ี ๒๑ ศิลปินร่วม
สมัยมักท างานที่ได้รับอิทธิพลกว้างขวางจากความเป็นโลกาภิวัฒน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการ
พัฒนาอย่างก้าวไกลในด้านเทคโนโลยี งานศิลปะร่วมสมัยเป็นการรวมตัวกันอยากหลากหลายของทั้งวัสดุ 
วิธีการ แนวความคิด และหัวข้อที่ท าให้เกิดการท้าทายต่อขอบเขตของงานศิลปะรูปแบบเดิมๆ ที่เป็นที่นิยม
ในช่วงศตวรรษที่ 20 ด้วยความที่ศิลปะร่วมสมัยนั้นมีความหลากหลายเป็นอันมาก เราสามารถจ าแนกศิลปะ
ร่วมสมัยได้โดยดูจากความยืดหยุ่นของรูปแบบ โครงสร้างหลักการ แนวความคิด และการแบ่งออกเป็นลัทธิ
ต่างๆ ศิลปะร่วมสมัยเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาทางวัฒนธรรมที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริบทขอบข่ายที่กว้างขึ้น 
ได้แก่ อัตลักษณ์เฉพาะตัวและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ครอบครัว สังคม รวมไปถึงประเทศชาติ ซึ่งการแสดง
MODERN DANCE ถือเป็นศิลปะการแสดงร่วมสมัยที่เป็นการสืบทอดทางการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการ
พัฒนาการและเป็นที่ยอมรับสิ่งใหม่ๆ และเป็นศิลปะการเต้นทางตะวันตก  

จากสมัย สงครามโลกครั้งที่ 1 นักเต้นในยุโรปและอเมริกานั้นประสบกับปัญหาเนื่องจากขาดการ
สนับสนุนการเต้นในราชส านักจึงท าให้เกิดการคิดคนการเต้น ที่มีทาทางลีลาแปลกใหม่โดยไม่เคยปรากฏการ
เต้นแบบนี้ขึ้นมาก่อนใด ประกอบกับศิลปินชาวเยอรมันและเบาลอย (นักบัลเล่ต์) ที่เบื่อการเต้นบัลเล่ต์ได้
รวมกันพยายามปรับปรุงการเต้นและสรรค์สร้างการเต้นใหม่ ที่เรียกว่า MODERN DANCE โดยการเต้นนั้นจะ
สะท้อนให้ เห็นถึงความรู้สึกของผู้เต้นที่ถ่ายทอดจากอารมณ์ภายใน และสื่อออกมาทางลีลาการเต้นที่แปลก
ใหม่ เช่น ท่าทางกระโดดที่ต้องใช้พลังการกระเด้งตัว การเขยาตัวการลุกขึ้น การก้มตัว และการแขม่วกด
กล้ามเนื้อ ทว่าการเต้นนั้นจะ ไม่ให้ความส าคัญในเรื่องของฉาก เทคนิค แสง สี และองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่จะ
ประกอบเข้ามาในการแสดง ลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของ MODERN DANCE ประกอบไปด้วย ๑. ท่าทางที่
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ยาก ๒. อาการท่ีนอกเหนือการควบคุม ๓. ท่าทางที่เป็นเหลี่ยม ๔. การเต้นที่ติดดิน และ๕. ความเด็ดเดี่ยวและ
น่ากลัว 

ดังนั้น การแสดงการเต้นร่วมสมัย  TO BE DANCERCIS ๒๐๑๘ รุ่น TEENAGE  จึงเป็นการน า
วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยอย่างลงตัวเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของทางวัฒนธรรมไทย
ไม่ให้ถูกวัฒนธรรมตะวันตกกลืนไปทั้งหมด ประกอบกับการเต้นร่วมสมัยได้รับความสนใจอย่างมากจาก
นักศึกษาของชมรม TO BE NUMBERONE ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จากเหตุผลดังกล่าว ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขึ้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
๑. การเตรียมความพร้อมของร่างกาย โดยการฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย วิธีการยืดยุ่นรางกาย 
๒. ฝึกการน าจังหวะเพลง เช่น การนับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘, ๒ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ เป็นต้น 
๓. การใส่ท่าเต้นร่วมสมัยใส่ในจังหวะเพลง 
๔. การจังบล็อกกิ้งของนักแสดงการเต้นร่วมสมัย ทีละ ๑-๘ จนจบเพลงที่ใช้ส าหรับการแข่งขัน  
๕. การจัดองค์ประกอบภาพรวมของการเต้นร่วมสมัยกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง เช่น ฉาก และ

อุปกรณ์ประกอบการแสดงร่วมสมัย 
    
๕. ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดอบรมการแสดงร่วมสมัยให้กับนักศึกษาชมรม  TO BE NUMBER 
ONE  ของมหาวิทยาลัย  

๒. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ส่งเสริมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย TO BE DANCERCIS 
๒๐๑๘ รุ่น TEENAGE รอบภาคเหนือ ในวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ 

๓. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ของมหาวิยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชรได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน TO BE DANCERCIS ๒๐๑๘ รุ่น TEENAGE รอบภาคเหนือ 

  
 

ภาพที่ ๑ การแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย TO BE DANCERCIS ๒๐๑๘ รุ่น TEENAGE รอบ
ภาคเหนือ ในวันที่ ๑๕-๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ 
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ภาพที่ ๒ ภาพได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน TO BE DANCERCIS ๒๐๑๘ รุ่น TEENAGE รอบ

ภาคเหนือ 
 
๖. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้รับรางวัลชมเชย รอบ
ภาคเหนือ และผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร ท าให้ชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้ท าบันทึกขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงานสร้างสรรค์การน าเสนอ จากมหาวิทยาลัย
พร้อมกับออกหนังสือรับรองการน างานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ โดยให้ทางส านักศิลปะและวัฒนธรรมบริการ
วิชาการแก่โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
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ภาพที่ ๓ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงานสร้างสรรค์การน าเสนอของชมรม TO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
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ภาพที่ ๔  บันทึกขอบคุณของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
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ภาพที่ ๕  หนังสือรับรองการน างานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
 
๗. ผลการน าไปทดลองใช้กับประชาชน กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดอบรมการแสดงร่วมสมัยให้กับนักศึกษาชมรม  TO BE NUMBER 
ONE  ของมหาวิทยาลัย จ านวน 40 คน พบว่า กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาชมรม  TO BE NUMBER ONE  ของ
มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ TO BE DANCERCIS ๒๐๑๘ รุ่น TEENAGE รอบภาคเหนือ ท า
ให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้
บริการวิชาการให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มีการ
ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ดังนี้  

๑.ชมรม To Be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้น าองค์ความรู้ด้านการน าเสนอ
เพ่ือสร้างสรรค์เป็นรูปแบบการน าเสนอภายใต้หัวข้อการน าเสนอผลการด าเนินงานของชมรม To Be Number 
One โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา โดยมีการระดมความคิด ข้อมูลผลการด าเนินงานของชมรม To Be Number 
One โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 

๒.ชมรม To Be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดท าบทการน าเสนอและ
ออกแบบการแสดง รูปแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ฝึกสอนและเตรียมความพร้อมในการน าเสนอผลการ
ด าเนินงานของชมรม To Be Number One โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ให้แก่นักเรียนตัวแทนของชมรมฯ 

๓.จากงานสร้างสรรค์การน าเสนอผลการด าเนินงานของชมรม To Be Number One ส่งผลให้ชมรม 
To Be Number One โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ด้านการน าเสนอผลการ
ด าเนินงานชมรม To Be Number One ระดับภาค (ภาคเหนือ) และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ
ต่อไป 
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๘. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 จากการส่งเสริมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาส่งเสริมให้กับนักศึกษาชมรม TO BE 
NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษามีความภาคภูมิใจกับตนเอง และได้น าความรู้จากการอบรม
การแสดงร่วมสมัยไปใช้ในการแข่งขันจริง นักศึกษามีจิตอาสา และมีความสามัคคีมากขึ้น เพราะว่าการเต้นร่วม
สมัยต้องอาศัยการท างานเป็นทีม จากการได้รับรางวัลชมเชย โครงการTO BE DANCERCIS ๒๐๑๘ รุ่น 
TEENAGE รอบภาคเหนือ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจที่ได้ไปในการบริการวิชาการให้กับนักเรียนชมรม TO BE 
NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งทรายจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ด้านการน าเสนอผลการด าเนินงานชมรม 
To Be Number One ระดับภาค (ภาคเหนือ) และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ซึ่งจะจัด
ขึ้นในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
๙. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 
 ๑. วิทยาการจากทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี มาช่วยอบรมด้านการแสดงเต้นร่วมสมัย 
 ๒. นักศึกษาของชมรม TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการอบรมมีความรักความ
สามัคคี มีจิตอาสา มีความอดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความเป็นผู้น าที่เก่ง และดี 
 ๓. นักศึกษาของชมรม TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และสาธารณสุขจังหวัดตาก  
 
๑๐. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ควรมีการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นด้านการแสดงเต้นร่วมสมัย ให้กับ
นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่สนใจ  
 
๑๑. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 ๑๑.๑ การติดต่อประสานหาวิทยากร และการก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมให้ตรงกัน 
 ๑๑.๒ การแข่งขันโครงการ TO BE DANCERCIS ๒๐๑๘ รุ่น TEENAGE ต้องอาศัยความสามัคคี ความ
อดทน และเสียสละ เพราะต้องซ้อมหลังเลิกเรียนตั้งแต่ ๕ โมงเย็น ถึง ๕ทุ่ม และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ ๙
โมงเช้า ถึง ๕ โมงเย็น ตั้งแต่เดือนตุลาคม-วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และเข้าแข่งขันในวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 
 ๑๑.๓ การบริการวิชาการให้กับโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร ต้องใช้ระยะเวลาการ
ฝึกซ้อมเนื่องจากพ้ืนที่ฝึกซ้อมมีไม่เพียงพอท าให้ต้องสลับไปฝึกสอนสลับระหว่างโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กับ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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ภาพประมวลโครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
  

๑. ประมวลภาพ TO BE DANCERCIS ๒๐๑๘ รุ่น TEENAGE ตั้งแต่เดือนตุลาคม-วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
และเข้าแข่งขันในวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  
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๒. ประมวลภาพส านักศิลปะและวัฒนธรรมบริการวิชาการให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่ง
ทรายวิทยา  
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แบบฟอร์มการน าเสนอนวัตกรรม (Innovation) หรือ แนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
ชื่อหน่วยงาน 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม   
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก 
 อ.วนัสนันท์ นุชนารถ 

ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร 
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี
อ.พิมพ์นารา บรรจง 
อ.วีรวรรณ แจ้งโม้ 
น.ส.สวุลัย อินทรรัตน์ 
น.ส.อภิญญา แซ่ยั้ง 
น.ส.จีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว 
โทรศัพท์  ๐๕๕-๗๐๖๕๕๕ ตอ่ ๑๖๐๑  โทรสาร  ๐๕๕–๗๐๖๕๑๘    
มือถือ : ๐๘๑-๖๒๒-๖๖๐๐              e-mail address  :  

biomophic@gmail.com  
 
๑. ชื่อผลงาน 

โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงและการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม  
กิจกรรม “การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมภาพสมบูรณ์ วัดช้างรอบ(อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร)” 

 
๒. ที่มาและความส าคัญของผลงาน  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้าน
งานที่เกี่ยวกับศิลปะและงานวัฒนธรรม ซึ่ง วัฒนธรรม ประกอบไปด้วยวิถีการด าเนินชีวิต ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา 
ไม่ว่าจะเป็นการละเล่น การแสดง ภาษา การร้องเพลง พฤติกรรม ตลอดจนความคิด ความรู้ ความเชื่อ 
ระเบียบ ความกลมเกลียว ความก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของคนพ้ืนที่ ด้วยลักษณะที่แสดงความ
เจริญงอกงาม 

ศิลปะ ประกอบไปด้วยผลงานทั้งมวลที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นโดยมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจิตรศิลป์
หรือทัศนศิลป์ต่างๆ ทั้งรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและอ่ืนๆ แสดงให้เห็นถึงความงามทาง
สุนทรียศาสตร์ ที่ผ่านการสื่อสารของความรู้สึก อารมณ์ รวมทั้งแนวความคิด ของคนแต่ละยุคสมัย ด้วยภาษา
ภาพที่ถือเป็นสากล ที่ท าให้เห็นถึงความเจริญ และการเรียนรู้พัฒนาของคนในแต่ละพ้ืนที่ ได้เป็นอย่างดี   

ดังนั้นการท านุบ ารุง รักษา และต่อยอดงานศิลปกรรมแบบประเพณี หรือศิลปกรรมโบราณของแต่ละ
พ้ืนที่ที่มีมาแต่ดั้งเดิม จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นสิ่งเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และเรื่องราว อันเป็น
รากฐานที่วิวัฒน์มาสู่คนยุคปัจจุบัน สมควรต่อการส่งเสริมศักยภาพและถ่ายทอดคุณค่า จากต้นทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรมให้ไปสู่ความร่วมสมัย ด้วยการน ามาสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานลักษณะต่างๆ ที่สามารถน าไปสู่
เป้าประสงค์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิผล ทั้งในระดับท้องถิ่นหรือจนถึงระดับสากล  

mailto:biomophic@gmail.com
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๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
๑. เพ่ือเป็นกิจกรรมท านุบ ารุงและสร้างสรรค์งานศิลปกรรมกับเครือข่ายศิลปินสร้างสรรค์  
๒. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

 
๔. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
  ศิลปกรรม คือ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ อันเกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ เป็นผลงานที่มีคุณค่า เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญา แสดงออกถึงรากฐานทางสังคม ความเป็นอยู่ ของคนแต่ละชนชาติ แต่ละ
สมัย ประกอบไปด้วยผลงานในรูปแบบลักษณะต่างๆ เช่น งานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ  

 การถ่ายทอดผลงานศิลปกรรมโดยศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ สามารถส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ของ
ผู้ชม และผู้พบเห็น ท าให้เกิดสุนทรียะ หรือความสะเทือนอารมณ์จากความงาม หรือจากความหมาย 
แนวความคิดต่างๆ ที่ได้รับการแฝงไว้กับผลงาน ซึ่งส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของพ้ืนที่ด้วย  

  ศิลปกรรมท้องถิ่น มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค ภูมิประเทศ วิถีชีวิต ประเพณีและ
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น  มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะตัว ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวคิดของผู้คนหรือศิลปิน
ในท้องถิ่น มีหลากหลายรูปแบบ เป็นมรดกอันทรงคุณค่าท่ีคนในพ้ืนถิ่นควรอนุรักษ์และหวงแหน   

  จังหวัดก าแพงเพชร เป็นหนึ่งในพ้ืนที่ของเมืองโบราณท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก มีอุทยาน
ประวัติศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยโบราณสถาน และสถาปัตยกรรมโบราณ สมัยสุโขทัย – ล้านนา - อยุธยา  ซึ่ง
ถือเป็นงานศิลปกรรมโบราณของท้องถิ่นที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบศิลปกรรมที่โดดเด่น 
อันสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ของช่างศิลปกรรมก าแพงเพชรในยุคโบราณ คือ “ศิลปกรรม
รูปแบบสกุลช่างก าแพงเพชร” ที่มีให้เห็นจากวัดต่างๆ ในอุทยานประวัติศาสตร์ เช่น วัดช้างรอบ วัดพระแก้ว 
และ วัดพระธาตุ เป็นต้น และด้วยความส าคัญดังกล่าว ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จึงมีแนวคิดและเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเตือนให้นักเรียน นักศึกษา ครู -อาจารย์
ศิลปะ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดก าแพงเพชร ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่ น
อย่างสร้างสรรค์ จึงจัดท า “โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงและสร้างสรรค์งานศิลปกรรม”  

 โดยก าหนดให้มีกิจกรรมที่สามารถสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมภาพสมบูรณ์ วัดต่างๆ ภายในอุทยานประวัติ ศาสตร์ เพ่ือ
ตอบสนองแนวคิดการฟ้ืนฟูภาพสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมโบราณ ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ และมี
ความเป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นเมืองก าแพงเพชร   

ทั้งนี้ ผู้จัดโครงการเลือกที่จะเริ่มต้นท ากิจกรรม ณ “วัดช้างรอบ” ซึ่งเป็นวัดส าคัญอยู่ภายในบริเวณ
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ฝั่งอรัญญิก และมีภาพลักษณ์ของวัดที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดก าแพงเพชร 
ให้เป็นโบราณสถานแห่งแรกของโครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

๑. วางแผนการปฏิบัติงานโครงการ ตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายศิลปินสร้างสรรค์ภายในจังหวัดก าแพงเพชร ครู-อาจารย์ศิลปะ กับ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ มาร่วมปฏิบัติการ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑.๑ ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม (ราชบัณฑิต ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม ส านักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา)   

๑.๒ รศ.กัณจนา ด าโสภี (อาจารย์ประจ าสาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)  
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๑.๓ ผศ.วุฒิกร คงคา (อาจารย์ประจ าสาขาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์ ภาควิชาศิลปกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)                     

๑.๔ ดร.ดลฤทัย ชลอมรักษ์ (อาจารย์ประจ าสาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

๑.๕ อาจารย์มานิตย์ กันทะสัก (อาจารย์ประจ าสาขาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย)  

๑.๖ อาจารย์ขจรเดช หนิ้วหยิ่น (อาจารย์ประจ าสาขาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย) 

ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ ด้านประวัติศาสตร์สถาปัตย
ศิลป์ และ ด้านการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ที่ตอบโจทย์ของโครงการได้เป็นอย่างดี 

๒. ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ โดยน ากลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ศิลปะ 
และประชาชนทั่วไปในจังหวัดก าแพงเพชร เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการงานจิตรกรรม
ย้อนรอยวัดช้างรอบ เพ่ือฟ้ืนฟูภาพสมบูรณ์ เมื่อ ๗๐๐ ปีที่แล้ว โดยมีแนวทางการสร้างสรรค์จากข้อมูลอ้างอิง
ทางประวัติศาสตร์ และ รูปแบบสันนิษฐาน ที่ได้รับการอนุเคราะห์จากวิทยากร ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม (ราช
บัณฑิต ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ส านักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา) 
ประกอบกับจินตนาการสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม จากการอบรมโดยจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางศิลปกรรม
จ านวน ๕ คน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ทางศิลปะ และประชาชนทั่วไป จ านวน ๒๑๓ คน 

๓. การรวบรวมผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดท าโครงการกิจกรรมในปีต่อไป  

  
๕. ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. มีกิจกรรมที่สามารถท านุบ ารุงและสร้างสรรค์งานศิลปกรรมบูรณาการกับเครือข่ายศิลปิน
สร้างสรรค์  

๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์
ศิลปะ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดก าแพงเพชร 

 
๖. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูภาพสมบูรณ์ของวัดช้างรอบย้อนรอยกลับไป ๗๐๐ ปี ให้
เกิดความงามอย่างถูกต้องเหมาะสม ได้นั้น ควรสร้างพ้ืนฐานการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบกับข้อมูลการอ้างอิงรูปแบบลักษณะของโบราณสถานหรือสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ และสิ่ง
ส าคัญที่ท าให้ผลงานจิตรกรรมส าเร็จ คือ การมีจินตนาการสร้างสรรค์ ในการน าข้อมูลอ้างอิงรูปแบบของอดีต
และภาพจริงที่เห็นปัจจุบัน มาสร้างสรรค์ร่วมกันให้เกิดเป็นภาพย้อนรอยได้อย่างสมบูรณ์ โดยกระบวนการ
ดังกล่าวยังส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักรู้คุณค่าและร่วมท านุบ ารุงงานศิลปกรรมท้องถิ่น 
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ตัวอย่างผลงานภาพจิตรกรรมจากโครงการ 
 

  
ภาพจิตรกรรม วัดช้างรอบ ปัจจุบัน ภาพจิตรกรรม วัดช้างรอบย้อนรอย สมบูรณ์ 

  
ภาพจิตรกรรม วัดช้างรอบ ปัจจุบัน ภาพจิตรกรรม วัดช้างรอบย้อนรอย สมบูรณ์ 

 
 ๗. ผลการน าไปทดลองใช้กับประชาชน กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมโครงการ คือ นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ทางศิลปะ และประชาชน
ทั่วไป ที่เข้าร่วมจ านวน ๒๑๓ คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งการอบรมบรรยายความรู้เรื่อง 
“ประวัติศาสตร์โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร และศิลปกรรมของวัดช้างรอบ ก าแพงเพชร”  
กิจกรรมเสวนา “รูปแบบสันนิษฐานของวัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร เพ่ือการสร้างสรรค์งาน
จิตรกรรมภาพสมบูรณ์ของวัดช้างรอบ” และ “การอบรมการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมภาพสมบูรณ์ของวัดช้าง
รอบ ก าแพงเพชร” ได้รับการสร้างความตระหนักรู้คุณค่าและร่วมท านุบ ารุงงานศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม  
 
๘. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
  การวางแผนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการ และ กระบวนการรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็นผู้ร่วมส่งเสริมการท านุบ ารุง และอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่น ที่ได้มากกว่าการ
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เข้าใจในคุณค่าตามทฤษฎีหรือข้อมูลการบรรยายเพียงอย่างเดียว แต่การได้ปฏิบัติการสร้างสรรค์ให้เกิดผลงาน
ศิลปกรรมด้วยนั้น จะสร้างการเรียนรู้ถึงคุณค่า ความภาคภูมิใจ ความหวงแหน ในภูมิปัญญาและศิลปกรรม
ท้องถิ่นของตน 
 
๙. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 
 ๑. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชียวชาญ ที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดประสิทธิผล ทั้งด้านข้อมูล
ประวัติศาสตร์ และด้านงานศิลปกรรม 
 ๒.  เครือข่ายศิลปินสร้างสรรค์ ครู-อาจารย์ศิลปะในจังหวัดก าแพงเพชร ที่เป็นส่วนส าคัญให้โครงการ
ประสบผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ๓. การด าเนินงานตามแผนงาน และวัตถุประสงค์โครงการ  
 
๑๐. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 ควรมีการจัดโครงการที่ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการท านุบ ารุงศิลปกรรมของโบราณสถานให้ครบตาม
จ านวนวัดภายในอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ที่มีรูปแบบศิลปกรรมเป็นเอกลักษณ์ของก าแพงเพชร 
 
๑๑. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
   ๑. ข้อจ ากัดของอุทยานประวัติศาสตร์ ที่ไม่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมบริเวณโบราณสถานในบางจุด 
   ๒. วัสดุ อุปกรณ์งานจิตรกรรมมีราคาค่อนข้างสูง และโครงการมีผู้เข้าร่วมจ านวนมากที่ต้องใช้
อุปกรณ์ ท าให้อุปกรณ์บางอย่างไม่เพียงพอ เช่น สีอะคริลิค เป็นต้น 
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ภาพประมวลโครงการ 
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ภาคผนวก ก (5) 
น าเสนอแบบโปสเตอร์ 

ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 

ชื่อหน่วยงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก  นางผ่องศรี  พิกุลทอง  นายอธิวัฒน์  ศรีพุก  
   
โทรศัพท์: 055-706-555  ต่อ 1051 -1052  โทรสาร: 055-706518 
E-mail address: phongsri2011@hotmail.com 

1.ชื่อผลงาน  การจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิล อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 

2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  

 

 ปัจจุบันสภาพสังคมของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมาเป็นสังคมสมัยใหม่มากข้ึนทั้งนี้
เป็นผลมาจากการเพ่ิมจ านวนประชากรอย่างรวดเร็วท าให้เกิดการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและชุมชน ท าให้
มีการใช้ทรัพยากรในการอุปโภคและบริโภคมากขึ้น ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตอันเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา
ของโลกสืบเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ในโลกที่มุ่งสร้างเทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตโดย
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนโดยตรงและส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องไปยังสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐที่มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้ระบบสาธารณูปโภคด้านสิ่งแวดล้อม เกิดความพึงพอใจต่อนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการ
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการในด้านขยะ      
มูลฝอยแบบครบวงจร เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย  โดยใช้ระบบผู้ทิ้งเป็นผู้คัดแยกขยะ โดยได้
แบ่งประเภทของขยะออกเป็น 4 ประเภทคือ ขยะเปียก  ขยะแห้ง (รีไซเคิล) ขยะทั่วไป  และขยะอันตราย เพ่ือ
เป็นการช่วยแก้ปัญหาขยะในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน               
จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากนักศึกษาทุกคน  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุก ๆ หน่วยงาน รวมทั้งผู้ที่
เข้ามาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยลดปริมาณขยะลง โดยน าขยะบางส่วน
กลับไปใช้ใหม่ และน าขยะไปใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ตลอดจนน าขยะบางส่วนออกจ าหน่าย (ธนาคารขยะ)  
และนอกจากนั้นยังก่อให้เกิดผลดีต่อระบบสาธารณูปโภคด้านสิ่งแวดล้อม อีกท้ังยังเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

ในการนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโดยเน้นการคัดแยกขยะ
และการน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยน ากิจกรรมด้านการจัดการและจัดท าธนาคารขยะเพ่ือกระตุ้นให้
มีการน าขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ิมมากขึ้นและเพ่ิมมูลค่าของขยะด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและ
บุคลากรอย่างแท้จริง จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิล อาคารเรียน
รวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
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3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
  3.1 เพ่ือลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบสาธารณูปโภค                   

ด้านสิ่งแวดล้อม  
3.2 เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การน าขยะ 

บางส่วนกลับไปใช้ประโยชน์เพื่อเพ่ิมมูลค่า ตลอดจนสามารถน าไปฝาก/จ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม 
3.3 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอด

และใช้ประโยชน์ในงาน ได้แก่ การหมักปุ๋ยจากเศษใบไม้แห้ง ซากพืช เศษอาหาร เพ่ือน าไปเป็นปุ๋ยบ ารุงต้นไม้ 
พืชผักในมหาวิทยาลัยต่อไปได้ 

3.4 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม ความรักสามัคคีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและองค์กรรวมทั้ง
ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและนักศึกษารู้และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
    3.5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจในระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 
  
4. แนวคิด/ขั้นตอนหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถท าซ้ าแล้วเกิด 
ผลลัพธ์ที่ดี 
 
 ขยะหรือมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืนและหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก ชุมชนและครัวเรือน ยกเว้นเศษวัสดุเหลือใช้จาก
โรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตาม กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 

ประเภทของขยะ จ าแนกประเภทของขยะมูลฝอยตามกรมควบคุมมลพิษป ๒๕๔๙ ได้แบ่ง ประเภท
ของขยะออกเป็น  4 ประเภท ได้แก่  

 

 ประเภทที่ 1 ขยะอินทรีย เป็นขยะที่ย่อยสลายได้เร็วตามธรรมชาติ สามารถน าไป เป็น
อาหารสัตว์ หรือหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษอาหาร เศษผักและเปลือกผลไม้ เศษกิ่งไม ้ใบหญ้า เป็นต้น 
  ประเภทท่ี 2 ขยะรีไซเคิล หรือวัสดุรีไซเคิล ส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์ หรือเป็น วัสดุเหลือใช้ที่
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนใหญ่จะมีเครื่องหมายรีไซเคิลแสดงบนบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องเครื่องดื่ม 
ขวดน้ าพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก กระดาษขาว-ด า กระป๋องน้ าอัดลม ท่อพีวีซี สายยาง เป็นต้น 

ประเภทที่ 3 ขยะทั่วไป เป็นขยะประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ขยะอินทรีย์  วัสดุรีไซเคิลและขยะ
อันตรายมีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถุง พลาสติกเปอน
อาหาร ซองขนมขบเค้ียว ห่อพลาสติกใส่ขนม ซองบะหมี่ เปลือกลูกอม กล่องโฟม ที่เปอนอาหาร  เป็นต้น 
  ประเภทท่ี 4 ขยะอันตราย เป็นขยะที่มีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งของสารพิษ วัตถุไวไฟ 
วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี หรือวัตถุกัดกร่อน เป็นต้น  ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตราย ต่อคน สัตว์ ทรัพย์สิน 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธี  เช่น น้ ายาล้างเล็บ น้ ายา ล้างห้องน้ า หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 
ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารก าจัดแมลงหรือวัชพืช แบตเตอรี่ มือถือ เป็นต้น 
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ที่มาของขยะ 
 

     ขยะ คือ สิ่งของเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 
ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละแหล่งก าเนิด ดังนี้ 

   ๑ ขยะจากอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย เป็นขยะที่เกิดจากกิจกรรมการด ารงชีวิต
ของคนที่อาศัยอยู่ในบ้านพักอาศัย ได้แก่ เศษอาหารและพลาสติก เป็นต้น 

๒ ขยะจากธุรกิจการค้า เป็นขยะที่มาจากอาคารส านักงาน สถานประกอบกิจการ
ค้าขายหรือการบริการต่างๆ เช่น ตลาด ร้านขายของ  โรงแรม ได้แก่ กล่องโฟม  ถุงพลาสติก เป็นต้น 

  ๓ ขยะจากการเกษตร เป็นขยะที่มาจากการท าเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ 
ได้แก่ กระป๋องยาฆ่าแมลงและมูลสัตว์ เป็นต้น 

  ๔ ขยะจากการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นขยะที่เกิดจากกิจกรรมในการพักผ่อนตาม
สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม ได้แก่ แก้วน้ าพลาสติก กล่องโฟมและกระดาษ เป็น
ต้น 

  ๕ ขยะจากโรงพยาบาล เป็นขยะที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มของขยะอันตรายประเภทขยะ
ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย เข็มฉีดยา ส าลี ผ้าพันแผลและถุงมือยาง เป็นต้น 

 
กิจกรรมการด าเนินงาน 

1. การจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและประโยชน
ของการจัดการขยะให้กับบุคลากร (นักการภารโรงประจ าคณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง ภายในมหาวิทยาลัย) 

 

          ขั้นตอนการด าเนนิการของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ มีดังนี้ 
 

 คณะทีมงานของโครงการฯ ฝ่ายจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถังขยะแบบคัดแยก
ขยะ  ตะแกรงเพ่ือรองรับขยะรีไซเคิล  โดยมีการเขียนป้ายชี้บ่งชนิดและภาพตัวอย่างของขยะอย่างชัดเจน 

 คณะทีมงานของโครงการฯ ฝ่ายด าเนินการชั่งวัดน้ าหนักขยะแต่ละประเภทของขยะในแต่ละ
วัน 
เพ่ือท าการประเมินปริมาณขยะมีการเพิ่ม/ ลด ของปริมาณขยะทุกรอบ ๑ เดือน 

 คณะทีมงานโครงการฯ ฝ่ายก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาแนวทางปฏิบัติงาน  เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและเตรียมพร้อมรองรับการด าเนินงานของอาคารที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรก 

 

2. การจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะให้กับบุคลากรและนักศึกษาเพ่ือปลูกจิตส านึก
และเห็นคุณค่าของขยะ เพ่ือให้เกิดการขยายผลการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย 

 2.1  ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ได้แก่ เศษซากพืช เศษอาหาร ซากสัตว์ ผักผลไม้ ใบไม้
แห้ง ใบไม้สด 

  1) กิจกรรมทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและประโยชน์ของ
การจัดการขยะให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

   2) กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยการหมักปุ๋ยที่ได้จากขยะ  
   3) กิจกรรมการน าปุ๋ยที่ได้จากการหมักขยะน าไปใช้ประโยชน์  
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 น าปุ๋ยที่ได้จากการหมักขยะใส่ในวงบ่อคอนกรีต เพ่ือปลูกดอกไม้ประดับ
รอบ ๆ ส านักงาน 

 น าปุ๋ยที่ได้บรรจุลงถุงด าเพาะช า เพาะต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับ หรือ
พืชผักสวนครัว 

 น าปุ๋ยที่ได้บรรจุลงกระสอบเพ่ือน าไปเติมในแปลง หรือกระถางดอกไม้ 
ไม้ดอกไม้ประดับ ตามอาคารต่าง ๆ 

 น าปุ๋ยที่ได้จากการเหลือใช้จากการท ากิจกรรมต่าง ออกจ าหน่าย 
 

2.2 ขยะทั่วไป ได้แก่ ถุง พลาสติกเปอนอาหาร ซองขนมขบเคี้ยว ห่อพลาสติกใส่ขนม 
ซองบะหมี ่เปลือกลูกอม กล่องโฟม ที่เปอนอาหาร   

 ประสานงานกับเทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
เพ่ือเข้ามาเก็บขยะท่ัวไปในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

 
2.3 ขยะแห้ง (รีไซเคิล) และขยะเศษวัสดุ (โลหะ) ด าเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ เพ่ือ

ส่งเสริมกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลในมหาวิทยาลัยฯ โดยการบริหารจัดการธนาคารขยะแบ่งออกเป็น               
๓ ฝ่าย ได้แก ่
 

      
 
 

 
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคารขยะมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้จัดการธนาคารขยะ 

    1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานบริการน าฝาก-ถอน 

- งานบัญชีซื้อขายขยะ 
- เก็บข้อมูลสมาชิก-พนักงาน 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- ประสานงานกับผู้รับซื้อขยะ 

            2.  ฝ่ายด าเนินการทั่วไป 

- งานตรวจสอบคณุลักษณะขยะ 
- งานช่ังวัดน้ าหนักขยะ ขนย้าย ดูแล
แยก และจัดเก็บขยะ 
- ประสานงานและด าเนินการจดัการ
ขยะร่วมกับเจ้าหน้าท่ีนักการภารโรง
ของคณะ/สถาบัน/ส านัก 
- งานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

           3.  ฝ่ายติดตามประเมินผล 

- ติดตามประเมินปรมิาณขยะ (การเพิ่ม/ลด) ของอาคารที่เข้าร่วม
โครงการฯ ภายในมหาวิทยาลัย ทุกรอบ 1 เดือน 
- สรุปปริมาณขยะรไีซเคลิที่น ามาฝากธนาคารขยะ ในรอบ  1 เดือน 
- ติดตามประเมินผล สรุปผลและการด าเนินงานในภาพรวมเป็น
เวลา 1 ปี และรายงานมหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนาปรับปรุงและขยาย
พื้นที่ด าเนินงานให้ครอบคลมุต่อไป 
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หน้าที่รับผิดชอบของทีมงานธนาคารขยะรีไซเคิล 
 

๑. 1จัดการธนาคารขยะ มีบทบาทหน้าที่ตรวจสอบการท างานของฝ่ายต่าง ๆ และ
สรุปผลการด าเนินงานของธนาคารขยะและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุก 6 เดือน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาปรับปรุง การจัดการตามโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีบทบาทหน้าที่ให้บริการแก่สมาชิกของธนาคารในการ
ฝากขยะหรือถอนเงินจากบัญชี และมีหน้าที่สรุปผลการประกอบการของธนาคารประจ าวันและประจ าเดือนส่ง
ให้ผู้จัดการธนาคารขยะพิจารณา 
 3. ฝ่ายด าเนินการทั่วไป มีหน้าที่ในการด าเนินการซื้อขายขยะประจ าเดือน โดยการตั้ง
ราคาจะอ้างอิงตามราคาตลาดของผู้รับซื้อขยะ (บริษัท วงษ์พาณิชย์) และตรวจสอบคุณลักษณะของขยะ               
ชั่งน้ าหนักขยะที่สมาชิกน ามาฝากและดูแลจัดเก็บรวมถึงการจ าหน่ายต่อไป 

4. ฝ่ายติดตาม ประเมินผล มีหน้าที่ในการติดตาม และสรุปผลของปริมาณขยะของ
อาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายในมหาวิทยาลัยทุกรอบ ๑ เดือน สรุปปริมาณขยะรีไซเคิลที่น ามาฝากไว้กับ
ธนาคารขยะทุกรอบ ๑ เดือน และสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมครบรอบ ๑ ปี เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุง
และขยายพื้นที่ด าเนินงานในปีต่อไป 

 

 ขั้นตอนการด าเนินงานการรับฝากขยะให้กับธนาคารขยะ 
 

   1. ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะ โดยนักศึกษา บุคลากรหน่วยงานที่
ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารขยะสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เบ็ดเสร็จที่จัดรับสมัครของฝ่าย
บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่จะออกรหัสสมาชิกและสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้สมัครภายหลังจากผ่านการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของเอกสารแล้ว 
    2. ขั้นตอนการน าฝาก  สามารถน าฝากขยะกับธนาคารขยะได้ โดยกรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด ยื่น ณ จัดตรวจสอบคุณลักษณะขยะและจุดชั่งน้ าหนักของฝ่ายด าเนินการทั่วไปและ
พนักงานฝ่ายด าเนินการทั่วไปจะด าเนินการรับขยะโดยมีพนักงานชั่งน้ าหนักขยะจะท าการชั่งและน าเงินฝาก
เข้าบัญชีที่จัด ฝาก-ถอนของฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่วนขยะจะน าเก็บไว้ในธนาคารขยะเพ่ือรวบรวมรอจ าหน่าย  
   3.  ขั้นตอนการถอนเงิน  สมาชิกสามารถถอนเงินจากบัญชีโดยการกรอกแบบฟอร์ม
ที่ก าหนดยื่น ณ จุดฝาก-ถอนของฝ่ายบัญชีและการเงิน เพ่ือรับเงินตามจ านวนที่ถอน หรือสามารถแลกสินค้าที่
อยู่ในธนาคารขยะ ราคาของสินค้าตามท้องตลาด 
     4.  ขั้นตอนการซื้อขายขยะกับร้านรับซื้อของเก่า  เมื่อปริมาณขยะที่สมาชิกน ามา
ฝากมีปริมาณพอสมควร ทางธนาคารขยะจะประสานงานกับร้านรับซื้อของเก่าเพ่ือตกลงราคาซื้อขาย (เพ่ือลด
ภาวะเรื่องสถานท่ีจัดเก็บขยะ จึงก าหนดให้ร้านรับซื้อขยะมารับขยะทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๒ ครั้ง) 
   5. ขั้นตอนการบริหารเงินที่ได้จากการขายขยะ  น าเอาเงินบางส่วนไปซื้อสินค้าตาม
ราคาขายส่ง แต่น ามาจ าหน่าย เพ่ือให้สมาชิกสามารถแลกซื้อได้ แทนการถอนเงิน 
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ขั้นตอนการรับฝากขยะให้กับธนาคารขยะ 
โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสามารถถอนเงินจากบัญชี 

 การกรอกแบบฟอร์มที่ก าหนดยื่น ณ จุดฝาก-ถอนของฝ่ายบัญชีและการเงิน  
 รับเงินตามจ านวนที่ถอน หรือสามารถแลกสินค้าที่อยู่ในธนาคารขยะ  

ราคาของสินค้าตามท้องตลาด 

 

 น าขยะรีไซเคิลฝากกับธนาคารขยะ โดยแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วัน (กรณีหน่วยงานอื่นๆ) 
 น าขยะรีไซเคิลฝากกับธนาคารขยะ เวลา 14.00 น. ทุกวัน (กรณีเจ้าหน้าที่สังกัดกองกลาง  สนอ.) 

เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบคุณลักษณะขยะ (คัดแยกท่ีถูกต้อง) 

เจ้าหน้าที่จะท าชั่งน้ าหนักขยะ 

(อ้างอิงตามราคาตลาดของ บริษัทวงษ์พาณิชย์ ณ วันที่รับฝาก) 

สมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะ โดยเจ้าหน้าที่จะออกรหัสสมาชิกและสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้สมัคร 
(สามารถติดต่อได้ที่ ห้องกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคาร 14) 

 

เจ้าหน้าทีท่ าการบันทึกข้อมูลลงแบบฟอร์มที่ก าหนด 

แจ้งยอดเงินกับสมาชิกโครงการขยะฯ  เพ่ือรับเงินสดหรือท าการฝากเงินให้กับธนาคารขยะฯ 

START 
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5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

5.1 ปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยลดลง ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบสาธารณูปโภคด้าน
สิ่งแวดล้อม  
  5.2 นักศึกษา คณาอาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรภายใน ภายนอก มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะการน าขยะ บางส่วนกลับไปใช้ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิม
มูลค่า ตลอดจนสามารถน าไปฝาก/จ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม 
  5.3 บุคลากรสามารถน าความรู้ ที่ได้จากกิจกรรมครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ใน
งาน ได้แก่ การหมักปุ๋ยจากเศษใบไม้แห้ง ซากพืช เศษอาหาร เพ่ือน าไปเป็นปุ๋ยบ ารุงต้นไม้ พืชผักสวนครัวใน
มหาวิทยาลัยต่อไปได ้

5.4 บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม มีความรัก สามัคคีค านึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวมและองค์กร รวมทั้งมีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
    5.5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจในระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 
 
 

จ าหน่ายขยะรีไซเคิลให้กับร้านค้าวงษ์พาณิชย์ 

พร้อมกับจัดท าบัญชีเพ่ือรายงานมหาวิทยาลัยฯ ทุกไตรมาส 

รวบรวมขยะแต่ละประเภท เพ่ือรอจัดจ าหน่ายให้กับร้านค้าวงษ์พาณิชย์ 

 

น าเงินฝากเข้าบัญชีที่จัดฝาก-ถอนของฝ่ายบัญชีและการเงิน (โครงการธนาคารรีไซเคิล) 

 

สรุปยอดเงินรายรับ – รายจ่ายให้สมาชิกโครงการขยะฯ  ทุก ๆ ไตรมาส 

END 
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6. ลักษณะส าคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้เล็งเห็นความส าคัญในปัญหาขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  จึงได้ด าเนินการ การจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิล นั้น             
จึงแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 1. มหาวิทยาลัยฯ มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยการติดตั้งตะแกรงเพ่ือรองรับ
ขยะประเภทรีไซเคิลและติดตั้งถังขยะประเภทขยะทั่วไปและขยะเปียก ไว้ ณ จุดต่าง ๆ ดังนี้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่           
(น าร่อง) ของโครงการฯ เพ่ือปลูกจิตส านึกต่อความมีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะและให้บุคลากร นักศึกษา              
เห็นคุณค่าของขยะต่าง ๆ 
 

 1.1 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  
 1.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 12) 
 1.3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารใหม่)   
 1.4 อาคารนวัตกรรมการศึกษา (คณะครุศาสตร์ อาคารใหม่)   
 1.5 โรงอาหาร 
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 2. มหาวิทยาลัยฯขับเคลื่อนโดยการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้กับ
บุคลกรทุกหน่วยงานและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดท าไวนิลประชาสัมพันธ์ การจัดท า สติกเกอร์ไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆและเปิดโครงการธนาคารขยะ มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 80 คน  และมีเจ้าหน้าที่ออก
ปฏิบัติงานรับซื้อขยะเป็นประจ าทุกวันพุธและวันเสาร์ของทุก ๆ สัปดาห์ 
 3. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานน าร่องที่ก าลังด าเนินการหมักปุ๋ยจากเศษอาหาร      
เศษใบไม้แห้ง เพ่ือจะได้ปุ๋ยหมักที่ได้จากการหมักขยะ สามารถน าไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อไป และสามารถที่
ถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ 

 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
  

จ านวนสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59-ธ.ค.59) มีจ านวน 30 คน   ในไตรมาสที่ 2 
จ านวน 38 คน  (ม.ค.60-มี.ค.60) อัตราการเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 26.6  ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60-มิ.ย.60) จ านวน 67 
คน อัตราการเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 42.6 และไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60-ก.ย.60) จ านวน 80 คน อัตราการเพิ่มขึ้น 
คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 19.4  

 ประเภทขยะที่พบมากที่สุดและท าการฝากขายให้กับธนาคารขยะรีไซเคิล ในระดับมากที่สุด 3 ล าดับ ดังนี้  
1) กระดาษขาวด า จ านวน 5,472 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 33.1 2) กระดาษสี จ านวน 3,735.5 กิโลกรัม  
คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 22.6 3) กระดาษลัง จ านวน 2,284.9 กิโลกรัม คดิเป็นร้อยละเท่ากับ 13.8  
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
  9.1 ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ : เชิงปริมาณ : นักศึกษา คณาอาจารย์ ตลอดจน
เจ้าหน้าที่บุคลากรภายใน ภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  9.2 ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ :เชิงคุณภาพ : การจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิล
ภายใน อาคารเรียนรวมและอ านวยการหรืออาคารอ่ืน ๆ ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  9.3 ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ : เชิงเวลา : ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 
 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

10.1 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ การจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลภายใน อาคาร
เรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) อย่างต่อเนื่อง 

10.2 ขอความร่วมมือจากทุก ๆ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนนักศึกษา ช่วยกัน
รณรงค์การคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกต้อง 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
  11.1 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ การจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลภายใน 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ยังไม่ทั่วถึง  โดยเฉพาะบุคลากรที่มาติดต่อราชการจากภายนอก 
  11.2 การขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมมือในการการจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิล 
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12. จ านวนครั้งของ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 จ านวน 1 ครั้ง 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) โดยมีส านัก / กอง  ได้แก่ ส านักบริการวิชาการและงาน
ทะเบียน  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา และกองนโยบายและแผน  โดย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลในการการจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลภายในอาคารอย่างต่อเนื่อง 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 

ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก นายอนุวัฒน์ แนไพร นายณะราทิ  น้อยม่วง  
โทรศัพท์: 055-706-555  โทรสาร: 055-706-518 

1.ชื่อผลงาน  ระบบจองคิวการขอใช้บริการกองพัฒนานักศึกษา  

2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  
  การบริการ หมายถึง ความพยายามในการใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ความกระตือรือร้น
ของผู้ให้บริการในการน าเสนอการบริการให้แก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ จริงใจ และให้เกียรติ เพ่ือให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความ คาดหวัง รวมทั้งเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 
คุณภาพงานบริการ หมายถึง ประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการด าเนินงานตามมาตรฐานและมีความ
สม่ าเสมอ ในการตอบสนองตามความต้องการจ าเป็น และความคาดหวังของ ผู้รับบริการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับ ผู้รับบริการ เมื่อได้รับการบริการความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ที่มา
ติดต่อกับส านักงานกิจการนักศึกษาต่อกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ ระดับ
ความพึงพอใจของบุคคลมีความสุข ชอบใจ พอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลนั้นได้รับการ
ตอบสนอง ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา ผู้ปกครองหรือบุคลากรอ่ืนๆ 
  การจัดบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้นักศึกษาเป็นหน้าที่ที่ทางกองพัฒนานักศึกษาต้อง
ด าเนินการให้กับนักศึกษาทุกคน เพ่ือให้นักศึกษา มีความสุข สนุกกับการท ากิจกรรมที่หลากหลายการ
จัดบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้นักศึกษาทุกคน ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มี
มาตรฐาน อันจะน ามาซึ่งคุณภาพการให้บริการที่ดี นักศึกษาเกิด ความพึงพอใจ เป็นการยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นสมควรที่จะ
พัฒนาการให้บริการต่อนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพไป เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาการบริการให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด และ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลทั้งผู้รับบริการ ได้รับบริการที่รวดเร็วตามก าหนดเวลา เสมอภาค และมีความ
เป็นธรรม ได้รับการตอบสนองความต้องการเกิดความพึงพอใจสูงสุด ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของนักศึกษาทุกคน    

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 

  1. เพ่ือให้บริการนักศึกษา 
 2. เพ่ือความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการกองพัฒนานักศึกษา  
  3. เพ่ือลดระยะเวลาในการรอในระหว่างการขอใช้บริการกองพัฒนานักศึกษา 
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4. แนวคิด/ขั้นตอนหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถท าซ้ าแล้วเกิด 
ผลลัพธ์ที่ดี 
  ผู้พัฒนาได้พัฒนาระบบการจองคิวกองพัฒนานักศึกษาส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยมีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
  1. ผู้พัฒนาได้พัฒนาระบบการจองคิวกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เกี่ยวกับ
การจัดท าระบบการรับบริการกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือลดขั้นตอนในการให้บริการนักศึกษา และเพ่ือความ
รวดเร็ว ท าให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบและลงมือด าเนินการ
ต่อไป 
  2. ผู้พัฒนาไดศ้ึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และรวบรวมข้อมูลและขั้นตอนการ
ด าเนินการจากสถานที่จริงและทดลองใช้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
  3. ผู้พัฒนาได้ออกแบบระบบการท างานบันทึกข้อมูลของนักศึกษา  
  4. ผู้พัฒนาพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server 
และพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ 
  5. ผู้พัฒนาได้ทดสอบการท างานของระบบและเมื่อพบข้อผิดพลาดจึงได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  
  
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. นักศึกษาได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้น 
  2. ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการนักศึกษา 
  3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการกองพัฒนานักศึกษาสูงขึ้น 
   
6. ลักษณะส าคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
  ระบบจองคิวกองพัฒนานักศึกษาส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นระบบที่สร้าง
ขึ้นมาเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้ารับรับการบริการกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือด าเนินการติดต่อต่อ
ขอรับบริการด้านต่างๆ เช่น ขอรับบริการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ขอรับบริการทุนการศึกษา เป็นต้น โดย
นักศึกษาสามารถจองคิวผ่านระบบซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  - กรอกข้อมูลนักศึกษาและรายละเอียดให้ครบถ้วน 
  - ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน หากบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
  - บันทึกข้อมูลลงระบบ 
  - พิมพ์บัตรคิวตามรายชื่อของนักศึกษา 
  - น าบัตรคิวที่นักศึกษาปริ้นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันขอรับบริการ 
ทั้งนี้ผู้ดูแล Login เข้าสู่ระบบ สามารถตรวจสอบ เพ่ิมข้อมูล ลบข้อมูล และแก้ไขข้อมูลต่างๆ ในระบบได้ 
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7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
  

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 ไม่มี  
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

การสอบถามข้อมูลจากนักศึกษาและผู้ใช้งาน เพ่ือพัฒนาระบบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
การอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและลดขั้นตอนการท างานของเจ้าหน้าที่  

 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 พัฒนาระบบให้มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่มากขึ้น เช่น จ านวนครั้งที่ขอใช้บริการ รูปภาพ
หลักฐาน จ านวนจิตอาสา การสรุปรายงานต่างๆ 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
  ไม่มี 
 
12. จ านวนครั้งของ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

 ไม่มี 
 

13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
  ระบบจองคิวกองพัฒนานักศึกษา ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสามารถน าไปใช้งานได้กับนักศึกษา
จากทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 
ชื่อหน่วยงาน 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก   
 นายอานนท์   ปลื้มเนตร 
  นางมาริตา   จิตชู 
 นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์ 
 นายพรหมธร  พูลสุข 
 นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ 
 นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง 
 
โทรศัพท์ : 095-9124560 โทรสาร : 055-712518  E-mail : address anon_phemnet@hotmail.com  
 
1.ชื่อผลงาน 
 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน (พอสังเขป)  
 สถาบันอุดมศึกษาควรได้มีส่วนร่วมก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละคุณวุฒิไว้เป็น
หลัก เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันได้อย่างมีคุณภาพ เพ่ิมความเชื่อมั่นให้แก่
สังคมในด้านคุณภาพและมาตรฐานของคุณวุฒิที่บัณฑิตพึงมีหลังจากส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพครอบคลุม
อย่างน้อย 5 ด้านได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได้
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งหวังให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติเป็นที่
พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อก าหนดทิศทางของมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าวให้
ชัดเจน มองเห็นเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาร่วมกัน การมีเครือข่ายร่วมกันของทุก
สาขาวิชาในสถาบันและนอกสถาบัน จะเป็นพลังขับเคลื่อนเพ่ือให้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) เป็นไปตามความมุ่งหวังของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และของ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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 จึงได้เสนอโครงการวิจัยนี้ด้วยหวังว่าจะน าผลที่ได้จากการด าเนินงานไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน มีแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษา
และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพ่ีเลี้ยง การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 531 คน 
โดยแบ่งออกดังนี้  
  1.1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จ านวน 228 คน  
  1.2 ครูพ่ีเลี้ยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 228 คน 
  1.3 อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 75 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต  ที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 3 ชุด ดังนี้ 
  ชุดที่ 1 แบบสอบถามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
  ชุดที่ 2 แบบสอบถามครูพ่ีเลี้ยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  ชุดที่ 3 แบบสอบถามอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
 แบบสอบถามต่อละชุดแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบชนิด ปลายปิด 
(Closed Ended) และแบบเติมค า  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย              ราชภัฏก าแพงเพชร ข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท 
(Likert Scales อ้างใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 107-108) ก าหนดเกณฑ์ประเมินระดับความคิดเห็นดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 
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 เกณฑ์เทียบค่าเฉลี่ยของค าตอบ ก าหนดไว้ดังนี้ 
 4.51-5.00 มีความคิดเห็นมากที่สุด 
 3.51-4.50 มีความคิดเห็นมาก 
 2.51-3.50 มีความคิดเห็นปานกลาง 
 1.51-1.50 มีความคิดเห็นน้อย 
 0.01-1.50 มีความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือโดยด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  3.2 สร้างแบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
  3.3 น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบสอบถาม จ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)                                        
  3.4 น าแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไข 
  3.5 จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 น าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และครู
พ่ีเลี้ยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
  4.2 น าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ถึงคณบดีคณะครุศาสตร์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  
  4.3 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและส่งไปรษณีย์กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ครูพี่เลี้ยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับอาจารย์ประจ าคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการดังนี้ 
  5.1 ลงรหัสล าดับที่ของแบบสอบถาม และลงค่าตามข้อของการสุ่มแบบสอบถามก่อนการ
ประมวล 
  5.2 ประมวลผลข้อมูลทางสถิติของแบบสอบถามตอนที่ 1 โดยหาค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
  5.3 แบบสอบถามตอนที่ 2 น ามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  
(Statistic Package for the Social Science) เพ่ือการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
  5.4 แบบสอบถามตอนที่ 3 น ามาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  
Analysis) 
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5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอน ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษา และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ   
 ผู้ใช้ประโยชน์ในการวิจัย    
  1. ผู้ใช้ประโยชน์ทางตรง ได้แก่ อาจารย์ประจ า และนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร       
  2. ผู้ใช้ประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ สถาน
ประกอบการ 
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 1. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพ่ีเลี้ยง การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 531 คน 
โดยแบ่งออกดังนี้  
  1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
     จ านวน 228 คน  
  2. ครูพ่ีเลี้ยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 228 คน 
  3. อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 75 คน 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 ผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแบ่งออกดังนี้ 
 1. ผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 รองลงมาคือ มีความเมตตา กรุณาและ
ช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ รักษาผลประโยชน์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 
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 ด้านความรู้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ สามารถ
เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และน ามาใช้ในการท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 รองลงมาคือ มีความรอบรู้ทาง
วิชาชีพครูและวิชาที่จะสอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ มีความ
รอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 
 ด้านทักษะทางปัญญา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ 
สามารถคิดแก้ปัญหา เสนอทางออกและน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
รองลงมาคือ สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริงและเข้าใจได้ด้วยตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ สามารถประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า ผู้ตอบแบบ สอบถามมีความ
คิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 รองลงมาคือ มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ มี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาความคิดเห็น
จ าแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 รองลงมาคือ           มีความสามารถในการ
น าเสนอและถ่ายทอดความรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 
 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากท่ีสุด
คือ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนได้อย่างถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 
รองลงมาคือ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.23 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนโดยใช้
กิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 
 2. ผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ              
ของครูพี่เลี้ยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ มี
ความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 รองลงมาคือ มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ สามารถปรับวิถีชีวิต
ให้เข้ากับสถานที่ท างานได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางความขัดแย้งทางค่านิยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 
 ด้านความรู้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ มีความ
รอบรู้ทางวิชาชีพครูและวิชาที่จะสอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 รองลงมาคือ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยี
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สมัยใหม่และน ามาใช้ในการท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ 
สามารถบูรณาการและสร้างงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนกับหน่วยงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 
 ด้านทักษะทางปัญญา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ 
สามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เพื่อการปฏิบัติงาน การวินิจฉัยและแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.71 รองลงมาคือ สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริงและเข้าใจได้ด้วยตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ สามารถประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 รองลงมาคือ มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อพิจารณาความคิดเห็น
จ าแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ มีความสามารถในการน าเสนอและถ่ายทอด
ความรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 รองลงมาคือ สามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้ง
ที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 
 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากท่ีสุด
คือ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 
รองลงมาคือ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนได้อย่างถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนโดยใช้กิจกรรม
ที่หลากหลาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 
 3. ผลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ของอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ มี
ความเมตตา กรุณา และช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 รองลงมาคือ พิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยความ
ยุติธรรมและถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ สามารถปรับวิถี
ชีวิตให้เข้ากับสถานที่ท างานได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางความขัดแย้งทางค่านิยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.31 
 ด้านความรู้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ มีความ
รอบรู้ทางวิชาชีพครูและวิชาที่จะสอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 รองลงมาคือ        มีความรู้ด้านงานวิจัย 
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และการวิจัยในการต่อยอดความรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ มี
ความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 
 ด้านทักษะทางปัญญา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ 
สามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเพ่ือการปฏิบัติงาน การวินิจฉัยและแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.85 รองลงมาคือ สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริงและเข้าใจได้ด้วยตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ สามารถประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ มีภาวะผู้น า และผู้ตามที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 รองลงมาคือ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาความคิดเห็น
จ าแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ มีความสามารถในการน าเสนอและถ่ายทอด
ความรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 รองลงมาคือ สามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือ
ประเด็นปัญหาได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 
 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นจ าแนกรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากท่ีสุด
คือ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 
รองลงมาคือ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนได้อย่างถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนโดยใช้กิจกรรม
ที่หลากหลาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.5 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต  ที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 3 ชุด ดังนี้ 
  ชุดที่ 1 แบบสอบถามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
  ชุดที่ 2 แบบสอบถามครูพ่ีเลี้ยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  ชุดที่ 3 แบบสอบถามอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
 แบบสอบถามต่อละชุดแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบชนิด ปลายปิด 
(Closed Ended) และแบบเติมค า  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
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  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 ควรจะมีการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือเป็นการหาแนวทางในการก ากับดูแลคุณภาพการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 1. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ด้านความรู้ คือ มีความรอบรู้ทางวิชาชีพครูและวิชาที่จะสอน 
ความสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และน ามาใช้ในการท างาน ความรู้ด้านงานวิจัย คณะฯ ควรด าเนินการ
ด้านการสอน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนัก และพัฒนาตนเอง ให้เป็นบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ 
 2. คณะฯ ควรเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการผ่านรายวิชาในหลักสูตรไว้อย่างเหมาะสมแล้ว จึงควรด าเนินการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาแก่
นักศึกษา เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. น าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ถึง
ผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และครูพ่ี
เลี้ยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 2. น าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ถึงคณบดี
คณะครุศาสตร์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
 3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและส่งไปรษณีย์กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพ่ี
เลี้ยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการดังนี้ 
 1. ลงรหัสล าดับที่ของแบบสอบถาม และลงค่าตามข้อของการสุ่มแบบสอบถามก่อนการประมวล 
 2. ประมวลผลข้อมูลทางสถิติของแบบสอบถามตอนที่ 1 โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage) 
 3. แบบสอบถามตอนที่ 2 น ามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistic Package  
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for the Social Science) เพ่ือการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
  
 4. แบบสอบถามตอนที่ 3 น ามาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  
Analysis) 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 ผู้ใช้ประโยชน์ในการวิจัย    
 1. ผู้ใช้ประโยชน์ทางตรง ได้แก่ อาจารย์ประจ า และนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร       
 2. ผู้ใช้ประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 
ชื่อหน่วยงาน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์  

นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู 
นางสาวกาญจนา นาคสวาท 

โทรศัพท์  099 - 2414169  โทรสาร -   E-mail address:  nunenyy.p@gmail.com 
 
1. ชื่อผลงาน  การพัฒนารูปแบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  
 จากข้อมูลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2560 
พบว่า มีบัณฑิตเฉลี่ยร้อยละ 60 เท่านั้น ที่ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท า หลังจากส าเร็จการศึกษาภายใน 
1 ปี  (รายงานการส ารวจภาวะการมีงานท า และความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) ส่งผลให้ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิตไม่บรรลุตามเป้าหมายที่คณะก าหนด ซึ่ง
การด าเนินงานในระยะแรกของการติดตามข้อมูลดังกล่าว คณะฯ จะเก็บข้อมูลในช่วงที่บัณฑิตเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรท าให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน แต่ด้วยข้อก าหนดของเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ที่เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ท าให้คณะฯ ไม่สามารถด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ในช่วงระยะเวลาที่เคยด าเนินการ เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวไม่อยู่ในวงรอบของการ
ประเมินฯ และด้วยการจัดเก็บข้อมูลการมีงานท าไม่บรรลุตามเป้าหมาย จึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต อีกท้ังยังส่งผลโดยตรงต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และภาพรวมในระดับคณะ 
 จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้จัดท า ในฐานะที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการติดตามข้อมูล
การมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ขึ้น เพื่อให้คณะฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบ และสะดวกต่อการน าผลการด าเนินงานไปใช้เพื่อเข้ารับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน รวมไปให้คณะฯ น า
ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว ไปใช้ในการก าหนดนโยบายและวางแผนเพื่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนารูปแบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์รอง ดังนี้ 
 1. เพ่ือสร้างรูปแบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 2. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

ระยะที่ 1 สร้างรูปแบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ประกอบด้วย คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา และประธานโปรแกรมวิชา รวมทั้งสิ้น 12 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ประกอบด้วย  
  1) แบบสอบถามภาวะการมีงานของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
โดยผู้วิจัยประยุกต์ใช้ค าถามจากแบบสอบถามดังกล่าว โดยข้อค าถามที่ผู้วิจัยปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
ประกอบด้วย 
   (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ชื่อ – สกุล, รหัสนักศึกษา, 
โปรแกรมวิชาสังกัด และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  
   (2) ข้อมูลสถานะการท างาน ประกอบด้วย ท างานแล้ว และยังไม่ได้ท างาน 
   (3) ข้อมูลการประกอบอาชีพ เฉพาะผู้ท างานแล้ว ประกอบด้วย อาชีพที่ท า (รับ
ราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ พนักงาน
บริษัทเอกชน ห้าง ร้าน และประกอบธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ) สถานที่ท างาน และรายได้ต่อเดือน 
  2) ระบบออนไลน์จาก Google forms (https://docs.google.com/forms/) โดยผู้วิจัย
สร้างฟอร์มจากข้อค าถามที่ผู้วิจัยปรับปรุงใหม่ในข้อ 1)  
 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  1) ผู้วิจัยคัดเลือกและปรับปรุงข้อค าถามจากแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ผู้วิจัยเป็นคนสร้างและพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นแบบสอบถามท่ีใช้
ในการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ 
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  2) น าข้อค าถามท่ีปรับปรุงใหม่เสนอต่อคณบดี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ
ประธานโปรแกรมวิชา เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
  3) สร้างแบบสอบถามออนไลน์โดยผ่านระบบ Google forms โดยใช้ข้อค าถามที่ผู้วิจัย
ปรับปรุงใหม่ และสร้าง Link ส าหรับการท าแบบสอบถามดังกล่าว 
  4) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามออนไลน์เสนอต่อคณบดี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
และประธานโปรแกรมวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้ 

ระยะที่ 2 ทดลองใช้รูปแบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ได้แก่ บัณฑิตคณะครุศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จ านวน 
563 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจ าแนกเป็นรายสาขาวิชา ดังนี้ 
 

สาขาวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 
การศึกษาปฐมวัย 39 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 71 

คณิตศาสตร ์ 35 
ภาษาอังกฤษ 71 
สังคมศึกษา 77 
พลศึกษา 53 
ภาษาจีน 28 

คอมพิวเตอร ์ 62 
ภาษาไทย 43 

การประถมศึกษา 84 
รวมท้ังสิ้น 563 

  
 โดยบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2558) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คือ ระบบการติดตามภาวะการมีงานของบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (https://docs.google.com/forms/) ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากระยะที่ 1 ประกอบด้วยข้อมูล 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 สถานะการท างาน 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 การทดลองใช้รูปแบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
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ราชภัฏก าแพงเพชร มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  1) ผู้วิจัยจัดประชุมประธานโปรแกรมวิชา เพื่อชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานติดตามการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 โดยผ่านระบบ Google forms ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
  2) ผู้วิจัยจัดส่ง Link ระบบการติดตามภาวะการมีงานของบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้แก่ประธานโปรแกรมวิชา อาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพ่ือจัดส่งให้แก่บัณฑิตในสาขาวิชาของตนเอง และเผยแพร่ Link ดังกล่าวผ่าน Social 
Network ของคณะครุศาสตร์ กลุ่มศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ กลุ่มสโมสรนักศึกษา เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
หลากหลายช่องทางมากขึ้น 
  3) ผู้วิจัยจัดส่ง Link ระบบการติดตามภาวะการมีงานของบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อแจ้งให้กับบัณฑิตที่อยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊คด าเนินการตอบแบบสอบถามดังกล่าว 
  4) ผู้วิจัยด าเนินการสรุปข้อมูลจากระบบการติดตามภาวะการมีงานของบัณฑิต ที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และแจ้งให้แก่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทราบเป็นระยะ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และสรุปข้อมูลเป็นภาพรวมเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะทุกครั้ง 
  5) ผู้วิจัยด าเนินการสรุปข้อมูลเป็นรายเดือน และเสนอต่อคณบดี และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ เพ่ือแจ้งข้อมูลผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ความถ่ี ร้อยละ และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ได้รูปแบบการติดตามข้อมูลการมีงานท า และการประเมินคุณภาพบัณฑิต คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2. หลักสูตร และคณะฯ มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการ
ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ 
 
6. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 

1. ผลการสร้างรูปแบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

ก าแพงเพชร 
1.1 สร้างระบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร โดย google form แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ระบบการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่อยู่เว็บไซต์ https://forms.gle/9eeYefidaU69QPuQ9 

  
 ซึ่งระบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประกอบด้วยข้อค าถามที่พัฒนาขึ้นจากแบบสอบถามท่ีเคยใช้ติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยระบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1) ชื่อ – สกุล 
2) รหัสนักศึกษา 

  3) โปรแกรมวิชาที่สังกัด 
  4) เบอร์โทรศัพที่สามารถติดต่อได้ 
 ตอนที่ 2 สถานะการท างาน 
  1) สถานะการท างานในปัจจุบัน (ผู้ที่ยังไม่ได้ท างาน ให้ข้ามไปตอบตอนที่ 3) 
  2) ข้อมูลการท างาน (เฉพาะผู้ที่ท างานแล้ว) 
  3) ประเภทงานที่ท า 
  4) ชื่อสถานที่ท างาน 
  5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 



332 
 

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

น าระบบการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ไปทดลองใช้กับบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2560 จ านวน 563 คน โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – มกราคม พ.ศ. 2562 เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน โดยตรวจสอบข้อมูลเป็นระยะ แสดงดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการมีงานท าท่ีได้จากระบบการติดตามภาวะการมีงานท า 

 ผลการติดตามข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ร้อยละการติดตามการมีงานท า เท่ากับ 30.51 
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ภาพที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ร้อยละการติดตามการมีงานท า เท่ากับ 41.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ร้อยละการติดตามการมีงานท า เท่ากับ 55.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ร้อยละการติดตามการมีงานท า เท่ากับ 58.46 
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ภาพที่ 7 ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ร้อยละการติดตามการมีงานท า เท่ากับ 68.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ร้อยละการติดตามการมีงานท า เท่ากับ 75.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ร้อยละการติดตามการมีงานท า เท่ากับ 76.02 
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ภ 

ภาพที่ 10 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ร้อยละการติดตามการมีงานท า เท่ากับ 77.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที ่11 ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 ร้อยละการติดตามการมีงานท า เท่ากับ 80.64 
 

จากข้อมูลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
พบว่า ร้อยละของการตอบแบบสอบถามการมีงานท าของบัณฑิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถจแนก
ข้อมูลการมีงานท าได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ ยังมีการติดตามภาวะการมี
งานท าของบัณฑิตอยู่ เนื่องจากบัณฑิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานะการท างานของตนเอง โดยทุก
หลักสูตรสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 ที่เป็นไป
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของหลักสูตร ในตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ปี 
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7. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
ผลการจัดเก็บข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 พบว่า มีบัณฑิตที่เข้ามาตอบแบบสอบถามการมี

งานท าในระบบที่พัฒนาขึ้น จ านวน 495 คน คิดเป็นร้อยละ 87.92 และเมื่อจ าแนกข้อมูลการมีงานท าของ
บัณฑิต ประกอบด้วย สถานะการท างาน และประเภทงาน โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 ผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ณ วันที่ 16 พพพฤษภาคม 2562 
 
ตาราง 1 สถานะการท างานของบัณฑิต 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละของ
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

สถานะการท างาน 
ร้อยละการมี

งานท า มีงานท า ยังไม่มีงานท า 

การศึกษาปฐมวัย 39 35 89.74 29 6 82.86 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 71 60 84.51 49 11 81.67 

คณิตศาสตร ์ 35 33 94.29 28 5 84.85 
ภาษาอังกฤษ 71 58 81.69 52 6 89.66 
สังคมศึกษา 77 61 79.22 44 17 72.13 
พลศึกษา 53 48 90.57 33 15 68.75 
ภาษาจีน 28 27 96.43 19 8 70.37 

คอมพิวเตอร ์ 62 53 85.48 39 14 73.58 
ภาษาไทย 43 42 97.67 36 6 85.71 

การประถมศึกษา 84 78 92.86 70 8 89.74 
รวมท้ังสิ้น 563 495 87.92 399 96 80.61 

 
จากตารางที่ 1 สถานะการท างานของบัณฑิต พบว่า จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 

2560 จ านวน 563 คน มีบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท า จ านวน 495 คน คิดเป็นร้อยละ 87.92 
โดยมีบัณฑิตที่มีงานท า 399 คน คิดเป็นร้อยละ 80.61 ของจ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
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ตารางท่ี 2 ประเภทงานที่ท าของบัณฑิต 

สาขาวิชา 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละของ
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ประเภทงานที่ท า 

รับ
รา

ชก
าร

คร
 ู

คร
ูอัต

รา
จ้า

ง 

พน
ง.ร

าช
กา

ร
(ค

รู)
 

จน
ท.

หน
่วย

งา
นร

ัฐ 

พน
ง.บ

ริษ
ัท

เอ
กช

น/
ห้า

ง 

ธุร
กิจ

ส่ว
นต

ัว/
อา

ชีพ
อิส

ระ
 

การศึกษาปฐมวัย 39 35 89.74 6 21 - 1 - 1 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 71 60 84.51 8 19 - 9 9 4 

คณิตศาสตร ์ 35 33 94.29 17 9 - 1 1 - 
ภาษาอังกฤษ 71 58 81.69 23 15 1 5 7 1 
สังคมศึกษา 77 61 79.22 11 13 - 9 7 4 
พลศึกษา 53 48 90.57 3 10 1 3 10 6 
ภาษาจีน 28 27 96.43 1 11 - - 4 3 

คอมพิวเตอร ์ 62 53 85.48 4 17 1 6 10 1 
ภาษาไทย 43 42 97.67 24 4 - 3 2 3 

การประถมศึกษา 84 78 92.86 30 24 - 8 2 6 
รวมท้ังสิ้น 563 495 87.92 127 143 3 45 52 29 

 
จากตารางที่ 2 ประเภทงานที่ท าของบัณฑิต จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 

จ านวน 563 คน มีบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท า จ านวน 495 คน คิดเป็นร้อยละ 87.92 เมื่อ
พิจารณาจากประเภทงานที่ท าของบัณฑิต พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ประกอบอาชีพตรงตามหลักสูตร คิดเป็นร้อย
ละ 68.42 จากจ านวนที่มีงานท า ซึ่งจ าแนกเป็น บรรจุเข้ารับราชการครู จ านวน 127 คน ครูอัตราจ้าง จ านวน 
143 คน และพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) จ านวน 3 คน และบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 
31.58 จ าแนกเป็น เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ (เช่น ธุรการโรงเรียน, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) จ านวน 45 คน พนักงานบริษัทเอกชน ห้าง ร้านค้า (เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
สินเชื่อ, พนักงานบัญชี, ผู้น าท่องเที่ยว เป็นต้น) จ านวน 52 คน และประกอบอาชีพอิสระ ท าธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 29 คน 

 
8. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 การได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในการร่วมกันก ากับติดตามให้บัณฑิตเข้ามาตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ที่
พัฒนาขึ้น 
 
9. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต จะด าเนินการพัฒนาระบบการติดตามภาวะการมีงานท าให้สามารถ
จัดเก็บข้อมูลด้านการสอบบรรจุเข้ารับราชการครูของบัณฑิต เช่น จังหวัด/เขตพ้ืนที่ที่สมัครสอบ สถานะการ
สอบบรรจุ เช่น ล าดับที่สอบได้ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เป็นต้น โดยให้บัณฑิตสามารถเข้าไปปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลของตนเองให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา 
 
 



338 
 

10. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
- 

11. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 - 
12. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 หลักสูตรที่น านวัตกรรมไปใช้ ประกอบด้วย 10 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
 7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
 8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 
ชื่อหน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก : นายทวิช ปิ่นวิเศษ  
โทรศัพท์ 09-0941-4809   E-mail address : Airjordan_1123@hotmail.com 
 
1.  ชื่อผลงาน : ระบบส่งบทความสักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส าหรับผู้ส่งบทความ) 
 
2.  ที่มาและความส าคัญของผลงาน  
    วารสารเป็นช่องทางส าคัญที่ท าให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคลากรภายนอกมีแหล่ง   
    ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางวิชาการ บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลงานวิจัยไปต่อยอดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่งานวิจัยในศาสตร์ต่างๆจึงต้องพัฒนาการผลิตวารสารที่
มี   
    คุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI 
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
     1. เพ่ือผลิตวารสารที่เป็นแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการให้กับ

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 
     2. เพ่ือพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ TCI ก าหนด 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
     ตามคู่มือที่แนบมาด้วย 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
     1.บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีแหล่งเผยแพร่งานวิจัยที่มี
คุณภาพเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ให้แพร่หลาย 
     2.วารสารมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ TCI ก าหนด 
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
     มีการน าองค์ความรู้ในบทความไปอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ 
 
7. ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
    ทางวารสารสักทองได้เปิดระบบให้บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ใช้ 
    ระบบ จ านวน 15 ท่าน ดังนี้ 
 1. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 7 ท่าน 

mailto:Airjordan_1123@hotmail.com
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 2. บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 8 ท่าน   
 
8.  แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
  จะด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้ระบบส่งบทความสักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
(ฉบับสมบูรณ์) ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 
9.  จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ 

1.  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 7 ท่าน 
 2.  บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 8 ท่าน   
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 
ชื่อหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝ่ายงานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก 

1. นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง โทรศัพท์ 097-9414241  
     E-mail address: ictkpru@windowslive.com 

2. นายวันเฉลิม พูนใจสม  โทรศัพท์ 093-0386406  
     E-mail address: rcheeth@gmail.com  

3. ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม  โทรศัพท ์080-6124102 
     Email address: khumphicha_t@kpru.ac.th 
 4. อ.กนกวรรณ เขียววัน  โทรศัพท ์081-5846106 
     Email address: kanokwan_k@kpru.ac.th 
 5. อ.จินดาพร อ่อนเกตุ  โทรศัพท ์089-9575789 
     Email address: jindaporn_o@kpru.ac.th  
 
1. ชื่อผลงาน  

แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร 

2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน (พอสังเขป)  
 จากนโนบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด โดยอาศัย

เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีนั้น ส่งผลต่อการด าเนินงานของระบบราชการที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน  
ให้ภาคเอกชนและประชาชนได้รับการบริการและอ านวยความสะดวกผ่านเทคโนโลยี อย่างเป็นองค์รวม 
(ส านักวิจัยและพัฒนาระบบราชการ, 2560, หน้า 5) ซึ่งจากการส ารวจเพื่อจัดอันดับการพัฒนา e-
Government กลุ่มประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations e-Government 
Readiness) ในรายงาน United Nations E-Government Survey ซึ่งมีการจัดล าดับทุก 2 ปี พบว่า ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2557 – 2561 นี้ ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 102  77  102  77 และ 73 ตามล าดับ ซึ่งจะ เห็นได้ว่า
แนวโน้มของล าดับไม่คงท่ี ยังมีความเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นหรือต่ าลง (United Nations, 2018) 

อย่างไรก็ตามการพัฒนาการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(สรอ.) หรือ Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) ได้ประกาศการจัดตั้ง ตาม
พระราชกฤษฎีกา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government Development Agency (Public 
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Organization) (DGA) ตามประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 

เพ่ือให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยก้าวไปสู่การเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected 
Government) โดยยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านทาง อิเล็กทรอนิกส์   
(e-Participation) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  พัฒนา “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website Standard)” เพ่ือเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาครัฐ ได้น าไปปรับปรุง และพัฒนา
ระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐ โดยมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 1 ได้เผยแพร่ในเดือน
มิถุนายน  
พ.ศ.2555 จากนั้นส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ มหาชน) ได้ปรับปรุงและเผยแพร่ มาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2 ในเดือนกันยายน พ.ศ.2560 โดยได้เพ่ิมเนื้อหาในด้านข้อมูลเปิดภาครัฐ รวมไปถึง
แนวทาง 
การจัดวางรูปแบบและข้อมูลบนเว็บไซต์ 

อีกทั้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการแบบออนไลน์ไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงได้ระบุล าดับขั้นของการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 6 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 emerging information services  
กลุ่มท่ี 2 enhanced information services 
กลุ่มท่ี 3 transactional services 
กลุ่มท่ี 4 connected services 
กลุ่มท่ี 5 personalization 
กลุ่มท่ี 6 security 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร นับเป็นหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐบาล มีหน้าที่ในด้าน
การศึกษาการวิจัย การบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นมหาวิทยาลัยใน
ท้องถิ่น ซึ่งควรเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นหลายๆ ด้าน การเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานรัฐใน
ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถท าได้ ซึ่งในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยจะต้อง
ส ารวจความพร้อมของตนเอง ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน จากนั้น เผยแพร่และเสนอแนวทางหรือ
แนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
1. เพ่ือพัฒนารายการตรวจสอบมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ส าหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ภายใน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏก าแพงเพชร 
2. เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของโครงสร้างและเนื้อหาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชร กับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
3. เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารายการตรวจสอบ 

- ศึกษามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพ่ือสร้างเป็นแบบรายการในการตรวจสอบ 
- ประสานกับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินความถูกต้องเหมาะสมของแบบรายการ ด้วยการหา ค่า Index 

of Item-Objective Congruence (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  
- ปรับปรุงคุณภาพของแบบรายการตรวจสอบตามค าชี้แนะของผู้เชี่ยวชาญ จนได้รายการตรวจสอบ

เว็บไซต์ตามมาตรฐานภาครัฐ  

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูล 
ประสานกับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเป็นผู้ประเมินความสอดคล้องเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกับมาตรฐาน เว็บไซต์

ภาครัฐ ตามรายการตรวจสอบที่ได้พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  
โดยในรายการข้อที่ 96 ทางผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินโดยใช้เครื่องมือจากเว็บไซต์ 

http://www.deadlinkchecker.com/  ในการตรวจสอบลิงค์ท่ีสามารถใช้งานได้ และรายการข้อที่ 97    
ทางผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินโดยใช้เครื่องมือจากเว็บไซต์ http://www.thaiwebaccessibility.com/validator/ 
ในการตรวจสอบความสอดคล้องกับเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนตามมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level A) 
 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตรวจสอบความสอดคล้องเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

จากนั้นหาค่าความถี่ ร้อยละ เปรียบเทียบความสอดคล้อง สูงสุดและต่ าสุดของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้ง
วิ เ ค ร า ะ ห์ 
หาความสอดคล้องร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน 

 

ขั้นตอนที่ 4 การอภิปรายและสรุปผล 
- น าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบความสอดคล้อง และสังเคราะห์ผล 
- พัฒนาแนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
- ประสานกับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินแนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 3 ท่าน จากนั้นปรับปรุงตามค าแนะน า 
 

ขั้นตอนที่ 5 การน าไปใช้งาน 
- จัดท ารูปเล่มแนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เว็บไซต์

ภาครัฐ 
- จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าใจถึงมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และ
สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐได้ 

2. เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีลักษณะเป็นไปตาม มาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ และสามารถเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 

 
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งใน

http://www.deadlinkchecker.com/
http://www.thaiwebaccessibility.com/validator/
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
4. ยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของประเทศไทย ให้ก้าวหน้าสู่ระดับ

มาตรฐานสากล 
 
6. ลักษณะส าคัญของแนวปฏิบัติในการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

การออกแบบเว็บไซต์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการออกแบบ 
เว็บไซต์ทั่วไป โดยเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐควรประกอบไปด้วยข้อมูล ข่าวสาร และรายละเอียดต่างๆ มากมาย
ที่สมควรน าเสนอผ่านทางเว็บไซต์ การเพ่ิมข้อมูลข่าวสารที่ไม่จ า เป็นหรือไม่เหมาะสมจะส่งผลให้เกิด
ภาพลักษณ์ในแง่ลบต่อเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ อีกทั้งการมุ่งเน้นความสวยงามและการดึงดูดผู้ ใช้งาน โดย
ละเลยการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น อาจส่งผลต่อการสื่อสารจากหน่วยงานไปยังผู้ใช้งานอ่ืนๆ ได ้เพ่ือให้
การออกแบบเว็บไซต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ พ.ศ.2560 จึง
ได้สรุปเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร เช่น 

ในการออกแบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในเว็บเพจหลัก (main web page) ควรแบ่งออกเป็น อย่าง
น้อย 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ส่วนบนของหน้า (header) ควรประกอบไปด้วย 
1.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเลือกภาษาแสดงผล เช่น ภาษาไทย (TH) ภาษาอังกฤษ (ENG) 
1.2 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการปรับขนาดตัวอักษร  
1.3 เว็บลิงค์ไปยังหน่วยงานย่อยที่สังกัดภายใต้หน่วยงานนั้นๆ 
1.4 เว็บลิงค์ไปยังเว็บเพจเกี่ยวกับเรา (about us) 

    1.5 เว็บลิงค์ไปยังหน้าข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: 
CIO) 

1.6 ระบบสืบค้นข้อมูล (search engine) ให้สามารถสืบค้นข้อมูลที่อยู่ภายในหน่วยงานได้ 
1.7 เว็บลิงค์ไปยังหน้าแบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ 
1.8 เว็บลิงค์ไปยังหน้าคลังความรู้ (ถ้ามี) 

    1.9 กรณีท่ีเป็นหน่วยงานให้บริการแก่บุคคลอื่น เช่น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านัก
บริการวิชาการและจัดหารายได้ และศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิต ควรมีเว็บลิงค์ เชื่อมโยงไปยังหน้า
รายละเอียดข้อมูลการให้บริการ 

1.10 เว็บลิงค์ไปยังหน้าค าถามที่พบบ่อย (FAQ) 
 

2. ส่วนเนื้อหา (body) หน้าหลักควรประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้ 
2.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เรียงล าดับจากใหม่สุด ย้อนหลังไปยังเก่าสุด โดยให้ระบุวันที่  

ทีน่ าเสนอข่าวนั้นๆ ไว้ด้วย 
    2.2 ประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดฝึกอบรม เป็นต้น 
    2.3 ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน 
    นอกจากนี้ ในส่วนเนื้อหา ควรปรับรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาซึ่งประกอบไปด้วย 
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1) การใช้งาน Really Simple Syndication (RSS) เพ่ือการน าเสนอข่าวสารของ
หน่วยงาน  

2) การน าเสนอในรูปแบบของเสียงและวิดีโอ เช่น Youtube น าเสนอหน่วยงาน เป็นต้น  
แต่ไม่ควรมีเสียงเพลงบรรเลงเป็นเบื้องหลังของเว็บเพจ เพ่ือลดภาระการใช้งานแบนด์วิธ 
 

 3. ส่วนล่างของหน้า (footer) ควรประกอบไปด้วย 
      3.1 เมนูหลักในรูปแบบข้อความ 
      3.2 ลิงค์เชื่อมไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่เก่ียวข้องโดยตรง 
      3.3 ลิงค์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

                  3.4 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และ email 
address 
   3.5 เว็บลิงค์เชื่อมไปยังหน้าประกาศค าสงวนลิขสิทธิ์ (copyright) ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถ
เชื่อมโยงมายังหน้าดังกล่าวของมหาวิทยาลัยได้ที่ https://www.kpru.ac.th/files/disclaimer-kpru.pdf 

3.6 เว็บลิงค์เชื่อมไปยังหน้าประกาศการปฏิเสธความรับผิด (disclaimer) ซึ่งทุกหน่วยงาน
สามารถเชื่อมโยงมายังหน้าดังกล่าวของมหาวิทยาลัยได้ที่ https://www.kpru.ac.th/files/disclaimer-
kpru.pdf 

3.7 เว็บลิงค์เชื่อมไปยังหน้าประกาศนโยบายเว็บไซต์ (website policy) ซึ่งทุกหน่วยงาน
สามารถเชื่อมโยงมายังหน้าดังกล่าวของมหาวิทยาลัยได้ที่ 
https://www.kpru.ac.th/get_news_riterion.php 

3.8 เว็บลิงค์เชื่อมไปยังหน้าประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (privacy policy) 
ซึ่งทกุหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าดังกล่าวของมหาวิทยาลัยได้ที่  
https://www.kpru.ac.th/files/disclaimer-kpru.pdf 

3.9 เว็บลิงค์เชื่อมไปยังหน้าประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ 
(website security policy) ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงมายังหน้า ดังกล่าวของมหาวิทยาลัยได้ท่ี   
https://www.kpru.ac.th/files/banner-network-security-kpru-2017.pdf 

3.10 เว็บลิงค์เชื่อมไปยังหน้ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน 
3.11 ผังเว็บไซต์ ที่สร้างในรูปแบบของ sitemap.xml 
3.12 เว็บลิงค์ถาม/ตอบ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยได้ เช่น email 

หรือ web board เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กรณีที่ใช้ web board ในการถาม/ตอบ ควรก าหนดให้ ผู้ดูแล
เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
เป็นผู้อนุญาตให้แสดงผลค าถาม/ค าตอบเท่านั้น ไม่ควรอนุญาตให้ผู้รับบริการสามารถแสดงข้อความใน web 
board ได้โดยทันท ี

3.13 ช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ระหว่างผู้ใช้และหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter email 
SMS web board เป็นต้น 

3.14 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน เช่น สายตรงอธิการบดี เป็นต้น 
3.15 แบบส ารวจออนไลน์ เพ่ือใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของการใช้บริการเว็บไซต์ หรือการ

ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งาน (online poll) หรือ การออกเสียงลงคะแนนต่างๆ (online voting) โดยให้
พิจารณาจากความจ าเป็นและความเหมาะสมในแต่ละแบบส ารวจ 

 

https://www.kpru.ac.th/files/disclaimer-kpru.pdf
https://www.kpru.ac.th/files/disclaimer-kpru.pdf
https://www.kpru.ac.th/files/disclaimer-kpru.pdf
https://www.kpru.ac.th/get_news_riterion.php
https://www.kpru.ac.th/files/disclaimer-kpru.pdf
https://www.kpru.ac.th/files/banner-network-security-kpru-2017.pdf
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ในส่วนหน้าอ่ืนๆ ของเว็บไซต์ ควรใช้รูปแบบที่ใกล้เคียงกับหน้าหลัก โดยเพ่ิมเติมส่วนของ 
1. ส่วนบนของหน้า (header) ควรสร้างส่วน navigation ที่ระบุต าแหน่งของเว็บเพจในเว็บไซต์

หน่วยงานนั้นๆ เช่น 
หน้าหลัก > ส าหรับบุคลากร > e-university เป็นต้น 

2. ส่วนลิงค์เชื่อมโยงกลับไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของลิงค์ข้อความหรือลิงค์รูปภาพก็ได้ 
นอกจากนี้ ส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูลการบริการ แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ คลังความรู้ ประเด็น 
การพิจารณาเว็บไซต์โดยรวม การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบสืบค้นข้อมูลและการสร้าง XML 
Sitemap ผู้บริหารเว็บไซต์ควรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมุลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

การศึกษาแนวปฏิบัตินี้จะช่วยให้ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถออกแบบและจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเอง
ได้สะดวกยิ่งขึ้น และเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในด้าน
โครงสร้างและเนื้อหา 
 

7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” ขึ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ชั้น 6/1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ และแจ้งผลการตรวจสอบความสอดคล้องของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดท าเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้ดูแลเว็บไซต์
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถกลับไปทบทวนได้ในโอกาสต่อไป  

นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีแบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  (3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ (4) 
ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม  

ผลปรากฎว่า ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ, ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก โดยส่วนรวมทั้ง 3 ด้าน มีการแปรผล ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนด้านคุณภาพการจัด
กิจกรรม มีการแปรผลในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ภาพรวมทั้งหมดของการจัดกิจกรรม  
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 
 

8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช ้  
ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้

สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ จ านวน 30 คน ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 เพศหญิงจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.33 สาขาวิชาที่จบ ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา ได้แก่ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จ านวน  
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8 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.67 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ, วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ จ านวนสาขาวิชาละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ส่วนรายการค่าเฉลี่ยต่ าสุดทั้งหมด 2 สาขาวิชา
คือ กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมจ านวน
สาขาวิชาละ  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 46.67 มีอายุการปฏิบัติงานอยู่ในช่วง 1-5 
ปี รองลงมา อยู่ในช่วง 6-10 ปี ร้อยละ 33.33 และอายุการปฏิบัติงาน 11 ปีขึ้นไป ร้อยละ 13.33 ส่วนรายการ
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.67 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้
สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
 

 

รายการประเมิน 
N=30 ระดับ 

ความพึงพอใจ X  S.D. 
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ    

1. การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม 4.40 0.56 มาก 
2. การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ 4.70 0.47 มากที่สุด 
3. ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.53 0.51 มากที่สุด 
4. การลงทะเบียน 4.50 0.51 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 4.60 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.39 มากที่สุด 
 

จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจในกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ โดยส่วนรวมมีการแปรผล ในระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 

โดยมีการแปรผลในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยเห็นว่า การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ มี
ความพึงพอใจมากที่สุด เป็นอันดับหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 รองลงมาเห็นว่า ความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนรายการที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้
สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

 

รายการประเมิน 
N=30 ระดับ 

ความพึงพอใจ X  S.D. 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    

6. การอ านวยความสะดวกของผู้ให้บริการ 4.53 0.57 มากที่สุด 
7. ความรวดเร็วและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

ของผู้ให้บริการ 
4.73 0.45 มากที่สุด 

8. กิริยามารยาท และการมีมนุษยสัมพันธ์ 4.77 0.43 มากที่สุด 
9. วิทยากรอธิบายได้ชัดเจน สื่อความหมายได้เหมาะสม 4.77 0.43 มากที่สุด 
10. การเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือมีส่วนร่วม 4.73 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.71 0.41 มากที่สุด 
 

จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจในกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยส่วนรวมมีการแปรผล ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 โดยมีการแปรผลในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยเห็นว่า กิริยามารยาท และการมี
มนุษยสัมพันธ์, วิทยากรอธิบายได้ชัดเจน สื่อความหมายได้เหมาะสม มีความพึงพอใจมากที่สุด เป็นอันดับหนึ่ง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากนั 2 รายการ คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 รองลงมาเห็นว่า ความรวดเร็วและคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ และการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วน
รายการที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก ่การอ านวยความสะดวกของผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 

 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้
สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

 

รายการประเมิน 
N=30 ระดับ 

ความพึงพอใจ X  S.D. 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
11. ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรม 4.77 0.43 มากที่สุด 
12. โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน 4.73 0.45 มากที่สุด 
13. เอกสารประกอบ/วัสดุอุปกรณ์ มีเพียงพอต่อความต้องการ 4.53 0.51 มากที่สุด 
14. เอกสารประกอบครอบคลุมเนื้อหาของกิจกรรม 4.57 0.50 มากที่สุด 
15. ความเหมาะสม/เพียงพอของอาหาร/อาหารว่าง 4.73 0.45 มากที่สุด 

รวม    4.67 0.40     มากที่สุด 
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จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจในกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยส่วนรวมมีการแปรผล ในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 โดยมีการแปรผลในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยเห็นว่า ความเหมาะสมและ
ความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรม มีความพึงพอใจมากท่ีสุด เป็นอันดับหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 รองลงมา
เห็นว่า โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน และความเหมาะสม/เพียงพอของอาหาร/
อาหารว่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.73 ส่วนรายการที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก ่เอกสารประกอบ/วัสดุอุปกรณ ์มี
เพียงพอต่อความต้องการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้
สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม 
 

 

รายการประเมิน 
N=30 ระดับ 

ความพึงพอใจ X  S.D. 
ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม    
16. ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ  

และพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานไดใ้นระดับ 
4.77 0.43 มากที่สุด 

17. ความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 3.67 0.76 มาก 
18. ความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วมกิจกรรม 4.30 0.70 มาก 
19. ความพึงพอใจที่มีต่อแนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ 

หน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

4.53 0.57 มากที่สุด 

20. โดยภาพรวมของการจัดกิจกรรม ท่านพึงพอใจในระดับ 4.73 0.45 มากที่สุด 
รวม  4.40 0.41 มาก 

รวมทั้งหมด   4.58 0.37      มากที่สุด 
 

         จากตาราง 4 พบว่า ความพึงพอใจในกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม โดยส่วนรวมมีการแปรผลในระดับความพึงพอใจมาก         
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 

โดยมีการแปรผลในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยเห็นว่า ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติ และพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด เป็นอันดับหนึ่ง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.77 รองลงมาเห็นว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.73 ส่วนรายการที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ ความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 

สรุป ความพึงพอใจในกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.58   
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9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
ได้รับความร่วมมือจากผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมกิจกรรม และ 

มีความพร้อมในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และน าความรู้ไปออกแบบ ปรับปรุง บริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

1. อาจพัฒนาแผ่นแบบ (template) ส าหรับการจัดท าเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบ สีสัน รูปภาพ และเนื้อหาได้เองตามความเหมาะสม 

2. ควรจัดท าแนวปฏิบัติในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
จากนั้นเผยแพร่หรือจัดการอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นต่อไป 

3. อาจมีการพัฒนาเว็บให้บริการในการตรวจสอบความสอดคล้องในเบื้องต้น เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้บริหารเว็บไซต์ และผู้ใช้ที่ยังขาดความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถตรวจสอบ และ
ปรับปรุงเว็บไซต์ได้บ่อยครั้งยิ่งขึ้น 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานอ่ืนๆ มีภารกิจหลักด้านอ่ืน ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่าง
เต็มที ่
 
12. กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี  

- จัดท าแบบรายการตรวจสอบ 
- น าไปปรับปรุงคุณภาพตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว จากนั้นน ามาตรวจสอบความ

สอดคล้องของเว็บไซต์กับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  
- น ามาพัฒนาแนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  
- น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน แล้วปรับปรุงคุณภาพ  

 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 

ล าดับที ่ รายชื่อ หน่วยงาน 
1 นายรังสนัต ์ เขียวบัวทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2 อาจารย์เมธี มธุรส คณะครุศาสตร ์
3 นายศาสตราวุธ  กิมิพันธ์  คณะครุศาสตร ์
4 นายวชัรินทร ์ ปัญญาเสน  คณะวิทยาการจัดการ 
5 นายประทีป  เพ็ญแจ้ง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6 นายจิรพงษ ์ เทียนแขก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7 นายเมตตรัย  ตะติยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8 นายวฒัณา  จันทร์สังสา  บัณฑิตวิทยาลยั 
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ล าดับที ่ รายชื่อ หน่วยงาน 
9 นายสุรเชษฐ  ขอนทอง สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
10 นายก าภู  สุจริตจันทร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
11 นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง งานพฒันาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  
12 นายวนัเฉลิม พูนใจสม งานพฒันาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  
13 นายอนชุา พวงผกา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
14 นายวิจิตร  โภคากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15 นางสาวจฑุามาศ นวลแก้ว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
16 นายมนตรี กาไสย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
17 นายสมคเนณ ์ ตู้ทอง ศูนย์ภาษา  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
18 นางสาวรัชนีกร แซ่อ้ึง ศูนย์ภาษา  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
19 นายพีระพล ฮุงหวล ศูนย์คอมพิวเตอร์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
20 นายสาวพัตร ์ ชูแจ่ม ศูนย์คอมพิวเตอร์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
21 นายชัยเดช  ขัตติยะ ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
22 นายคมกริช กลิ่นอาจ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านกัส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน 
23 นายอธิวัฒน์  ศรีพุก กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
24 นายอนุวฒัน์  แนไพร  กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี 
25 นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบด ี

26 นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

27 ว่าที่ ร.ต.ธีศิษฎ์ กระต่ายทอง ส านักประกันคุณภาพและการศกึษา 

28 นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
29 นายพงศกร แสงหงษ ์ ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตฯ  คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
30 นายวีระ วัดพ่วงแก้ว ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ภาคผนวก ก (6) 
น าเสนอแบบโปสเตอร์ 
ด้านการบริการวิชาการ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ส าหรับน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้  
 
ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนดลยีอุตสาหกรรม 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์พบพร  เอี่ยมใส  โทรศัพท ์091-819-7877 
E-Mail khunpob.aum@gmail.com 
 
1. ชื่อผลงาน/โครงการ โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
2. ที่มาและความส าคัญของการบริการวิชาการ  

การพัฒนาท้องถิ่นเป็นพันธกิจหนึ่งที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้ความส าคัญและต้องปฏิบัติตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมและสร้างรายได้
ให้กับชุมชน การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
หรือการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ OTOP แล้วให้ได้ดาวที่มากข้ึน หรือยกระดับสินค้าชุมชนอบย่างน้อย 1 
ระดับ ก็เป็นหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งมี
วิทยาการทางด้านเทคโนโลยีและการออกแบบพัฒนา จึงเป็นอีกหนึ่งศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพที่
สามารถส่งเสริมชุมชนให้มีการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
3. วัตถุประสงค์ของการบริการวิชาการ 

1. เพื่อส่งเสริมและยกระดับสินค้าชุมชน OTOP อย่างน้อย 1 ระดับ 
 2. เพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
 
4. กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีให้บริการและเครือข่ายความร่วมมือ (ให้ระบุชื่อกลุ่ม หรือหน่วยงาน เช่น 
โรงเรียน  อบต. หรือกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ที่อยู่ ให้ชัดเจน) 

กลุ่มบุคคลเป้าหมายที่ให้บริการ ประกอบไปด้วย กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ และสบู่น้ ามันมะพร้าว 
อ าเภอคลองลาน และกลุ่มผ้าปักชาวเขา อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร และกลุ่มแคบหมู อ าเภอสาม
เงา จังหวัดตาก  
 เครือข่ายความร่วมมือ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอคลองลาน และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอปาง
ศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
 ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาตามความต้องการและศักยภาพที่เหมาะสมในการผลิตของชุมชน 
เกิดการบรูณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการควบคู่กับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเกิดการ
สร้างช่องทางการขายเพ่ือรายได้ให้กับชุมชนเป้าหมาย เกิดการร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงาน 
 

mailto:khunpob.aum@gmail.com
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6. การด าการให้บริการวิชาการมีกระบวนการอย่างไร (อธิบายให้เห็นภาพชัดเจน ของกระบวนการท างาน
ที่ท าให้ชุมชนดีขึ้น พร้อมมีรูปภาพประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย โดยคัดเลือกจากรายชื่อชุมชนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรมาให้ 
โดยเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการในการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย พ้ืนที่อ าเภอคลองลาน, อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร และพ้ืนที่อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

 
 ขั้นตอนที่ 2 ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน โดยใช้แนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่
ชุมชนจากนโยบายการพัฒนาชาติประเทศจีนของสี จิ้นผิง ว่าด้วยการพัฒนาพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ย่อมมีความ
แตกต่างด้วยปัจจัยที่แตกต่าง การพัฒนาที่จะมีศักยภาพที่แท้จริงต้องมาจากการวิเคราะห์และวางแผนเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่นั้นๆ ไม่ใช่แผนพัฒนาเดียวใช่ในทุกๆพ้ืนที่ เนื่องจากบริบทของแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน โดย
แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ด้าน คือ ปัญหาของชุมชน, ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน และแนวคิด
ความต้องการของชุมชน  

 
ภาพที่ 1 แนวคิดในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมช
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ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์การลงพื้นที่และสรุปผลแนวทางการพัฒนาชุมชน  
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและแนวทางการพัฒนาชุมชน 
พ้ืนที่ ชุมชน ปัญหาของชุมชน 

 
แนวคิดและความต้องการของ

ชุมชน 
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

ของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 

อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร 

กลุ่มผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติ  

- มีผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว
คือผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 
- ความสม่ าเสมอของคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 
- ตราสัญลักษณ์และบรรจุ
ภัณฑ์ 
- เป็นชุมชนผู้สูงอายุขาด
แนวคิดและความเข้าใจในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- ขาดช่องทางการจัดจ าหน่าย 

- ต้องการบรรจุภัณฑ์ท่ีมี
รูปแบบสวยงาม 
- ต้องการตราสัญลักษณ์ 
 

- มีศักยภาพในการทอผ้า 
หากแต่กระจายตามบ้าน 
- ในชุมชนเดียวกันมีการ
รวมกลุ่มเพื่อท าผลิตภัณฑ์
จักสาน 
 

- ออกแบบตราสัญลักษณ์ 
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มี
ความเหมาะสมต่อศักยภาพ
การผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดย
การรวมกับผลิตภัณฑ์จัก
สาน 
- จัดหาช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร 

สบู่สมุนไพรจาก
น้ ามันมะพร้าวสกัด
เย็น 

- ขาดบรรจุภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ 
- ขาดตราสัญลักษณ์ 
- ช่องทางการจัดจ าหน่ายยังไม่
หลากหลาย 
- เป็นผู้ประกอบการรายเดียว 
ท าให้ศักยภาพในการผลิต
จ านวนมากไม่เพียงพอ 

- ต้องการบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม - มีวัสดุในการผลิตบางส่วน
ภายในพ้ืนที่ 

- ออกแบบตราสัญลักษณ์ 
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มี
ความเหมาะสมต่อศักยภาพ
การผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
- สร้างภาพลักษณ์ความ
น่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ 
- จัดหาช่องทางการจัด
จ าหน่ายเพิ่มเติม 
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อ าเภอปางศิลาทอง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ผ้าปักชาวเขา - รูปแบบผลิตภัณฑ์ใช้
ระยะเวลาในการผลิตนาน  
- สินค้าไม่มีความแตกต่างจาก
ที่อ่ืน 
- ชุมชนห่างไกลจากกลุ่ม
ผู้บริโภค 
- บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมต้อง
ศักยภาพการผลิตของชุมชน 
- ขาดช่องทางการจัดจ าหน่าย 

- ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบเสื้อ 

- มีทุนด้านบุคคลที่สามารถ
ท าผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย 
 

- ออกแบบตราสัญลักษณ์ 
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มี
ความเหมาะสมต่อศักยภาพ
การผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้
เกิดความคุ้มค่าด้วย
ระยะเวลาการผลิตภัณฑ์ท่ี
น้อยลง 
- จัดหาช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

แคบหมู - บรรจุภัณฑ์ไม่ชัดเจน 
- ขาดช่องทางการจัดจ าหน่าย 

- ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม - ผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์ 
- ผู้ประกอบการมีศักยภาพ
ในการผลิตภัณฑ์ 

- ออกแบบตราสัญลักษณ์ 
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มี
ความเหมาะสมต่อศักยภาพ
การผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
- สร้างภาพลักษณ์ความ
น่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ 
-  จั ดหาช่องทางการจัด
จ าหน่ายเพิ่มเติม 
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ภาพที่ 2 การลงพ้ืนที่กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ภาพที่ 3 การลงพ้ืนที่กลุ่มสบู่สมุนไพร อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ภาพที่ 4 การลงพ้ืนที่กลุ่มผ้าปักชาวเขา อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ภาพที่ 5 การลงพ้ืนที่กลุ่มแคบหมู อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 
ขั้นตอนที่ 4 น าแนวทางการพัฒนาเข้าสู่รายวิชาเพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ

วิชาการ ท าการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ตามแนวทางที่ก าหนดมา โดยมีการพัฒนาแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 
ออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ โดยการร่วมกันออกความคิดเห็นระหว่างชุมชนจนได้ชื่อกลุ่ม 

คือ “ทอยิ้ม” คือการทอผ้าจากการย้อมสีธรรมชาติด้วยความรักจนท าให้ผู้รับมีรอบยิ้ม และใช้รูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์เป็นตราปั๊ม เนื่องจากด้วยศักยภาพของชุมชนที่เพ่ิงเริ่มร่วมกลุ่มจึงยังไม่มีทุนในการผลิตบรรจุภัณฑ์ใน
ระบบโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนที่สูงและกระบวนการการด าเนินการที่ซับซ้อนไม่เหมาะสมกลุ่มชุมชนที่
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  
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ภาพที่ 6 ตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าทอเพียงอย่างเดียว และ
ผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานระหว่างวัสดุจักสาน โดยนักชั้นปีที่ 2 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ในรายวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย นักศึกษาท าการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดท าต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 
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ภาพที่ 7 นักศึกษาลงพื้นที่เพ่ือน าผ้าทอไปพัฒนาเป็นชิ้นงานต้นแบบ 
 

 

 
ภาพที่ 8 นักศึกษาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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ภาพที่ 9 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา 
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จากนั้นจึงท าการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านกระบวนการผลิต ศักยภาพของชุมชน 
และความเป็นไปได้ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือจัดอบรมการผลิตให้กับชุมชน 

 
ภาพที่ 10 การอบรมการผลิตกระเป๋าผ้าทอย้อมสีธรรมชาติให้กับชุมชนคลองน้ าไหล 

 
กลุ่มสบู่สมุนไพร 
ออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ โดยการร่วมกันออกความคิดเห็นระหว่างชุมชนจนได้ชื่อกลุ่ม 

คือ “ปันละมุน” คือปันมาจากการแบ่งปัน ละมุนมาจากการผลิตภัณฑ์ที่มีจากธรรมชาติ ปันละมุนจึงเป็น
เหมือนการแบ่งปันความละมุนแก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริโภค และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เพ่ือความสวยงาม จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เดิม โดยการเป็นโครงสร้างให้มีลักษณะการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ให้ดูสะอาด และจ าเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์ในระบบโรงพิมพ์แม้จะมีต้นทุนสูงแต่คุ้มค่าต่อการ
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ผลิตภัณฑ์ เพราะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเลือกใช้เป็นสติกเกอร์เนื่องจากสามารถผลิต
ได้ในจังหวัดง่ายต่อการผลิตในครั้งต่อๆส าหรับชุมชน และต้นทุนอยู่ในงบประเมินที่เหมาะสมต่อก าลังการผลิต
ของชุมชนเอง 

 
ภาพที่ 11 บรรจุภัณฑ์ก่อนได้รับการพัฒนา 

 

  
ภาพที่ 11 โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 
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ภาพที่ 12 กราฟิกบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 

กลุ่มผ้าปักชาวเขา 
ออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ชื่อกลุ่มเดิม คือ “on the hill” และใช้รูปแบบบรรจุ

ภัณฑ์เป็นตราปั๊ม เนื่องจากด้วยศักยภาพของชุมชนที่เพ่ิงเริ่มร่วมกลุ่มจึงยังไม่มีทุนในการผลิตบรรจุภัณฑ์ใน
ระบบโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนที่สูงและกระบวนการการด าเนินการที่ซับซ้อนไม่เหมาะสมกลุ่มชุมชนที่อยู่
ไกลจากการผลิต  

 
ภาพที่ 13 บรรจุภัณฑ์กลุ่มผ้าปักชาวเขา 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ด้านลวดลาย ที่ยังต้องคงไว้ซึ่งความเป็นชาวเขาเผ่า
เมี่ยนแต่ต้องการเอกลักษณ์ใหม่เพ่ือให้เกิดความแตกต่าง และต้องลดระยะเวลา และด้านรูปทรงของเสื้อ  
โดยบรูณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการกับนักชั้นปีที่ 1 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ในรายวิชา
กราฟิกเบื้องต้น นักศึกษาท าการออกแบบลวดลายที่ลดระยะเวลา และท าการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
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ภาพที่ 14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 

 
ภาพที่ 15 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 
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ภาพที่ 16 การอบรมการผลิตเสื้อผ้าปัก 

 
กลุ่มผลิตภัณฑ์แคบหมู 
ออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ชื่อกลุ่มเดิม คือ “ทัตยา” จ าเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์ใน

ระบบโรงพิมพ์แม้จะมีต้นทุนสูงแต่คุ้มค่าต่อการผลิตภัณฑ์ เพราะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ 
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร แต่ก็ยังคงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตในต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไป เนื่องด้วยตัว
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขายกับกลุ่มผู้บริโภคระดับบน 

 

 
ภาพที่ 17 บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 
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ขั้นตอนที่ 5 จัดท าช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยการจัดแสดงสินค้า 
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ภาพที่ 18 การจัดแสดงสินค้าและจัดจ าหน่าย 

 
ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการจัดประเมินผลการด าเนิน  
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และความส าเร็จของโครงการในด้านต่างๆ และ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป 
ขั้นตอนที่ 7 ก ากับติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ของชุมชน 

การติดตามครั้งท่ี  1   
 การประเมินการติดตามโครงการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง “การให้บริการ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน” ผู้ประเมินโครงการได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่ม
ตัวอย่างเป้าหมาย จ านวน 4 กลุ่มชุมชน โดยแบ่งเป็น 2 ผลการประเมิน คือ  

1) ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการช่องทางกการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ระดับความ
พึงพอใจในการให้บริการช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมเท่ากับ 3.85 ระดับประเมิน พึงพอใจ ความส าเร็จใน
การให้บริการ 77% โดยมีช่องทางในการจัดจ าหน่ายในหัวข้อ การเปิดบูท ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินนัน 
(Robinson) มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 3.90 และช่องทางการจัดจ าหน่างทางเพจเฟสบุ๊ค (Facebook) มี
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 3.80 และมีหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุดได้แก่ "ท่านมีความพึงพอใจในการ
บริการช่องทางการจัดจ าหน่าย เพจเฟสบุ๊ค (Facebook)/การเปิดบูท ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน 
(Robinson) และหัวข้อ "ท่านมียอดขายสินค้าของท่านเพ่ิมขึ้น โดยมีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.25 ระดับ
ความพึงพอใจ พึงพอใจ และมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ หัวข้อยอดขายสินค้า ณ จุดขายสินค้าของ
ท่านเพ่ิมขึ้นในการให้บริการช่องทางการจัดจ าหน่าย เพจเฟสบุ๊ค (Facebook) เท่ากับ 3.5 ระดับความพึง
พอใจ พึงพอใจ  

2) ข้อมูลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับยอดขายและต้นทุนในการผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 
ชุมชน ได้แก่ ปันละมุน ผลิตภัณฑ์สบู่ มียอดขายเพ่ิมขึ้น 2 เท่า ชองทางในการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสมของปัน
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ละมุนมี 2 ช่องทาง คือ 1 การออกบูท โรบินสัน และ 2 เพสเฟสบุ๊ค ต้นทุนในการผลิตเพ่ิมจากการท าบรรจุ
ภัณฑ์ โดยมีการใช้ระยะเวลาการผลิตเท่าเดิม โดยหลังจากมีการจัดโครงการยังพบว่าผลตอบรับของลูกค้า
เพ่ิมขึ้น ทอยิ้ม ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ มียอดขายเพ่ิมขึ้น 3,000 – 6,000 บาทต่อเดือน ชองทางใน
การจัดจ าหน่ายที่เหมาะสมของปันละมุนมี 1 ช่องทาง คือ 1 การออกบูท โรบินสัน ต้นทุนในการผลิตเท่าเดิม 
โดยมีการใช้ระยะเวลาการผลิตเท่าเดิม โดยหลังจากมีการจัดโครงการยังพบว่าผลตอบรับของลูกค้าเพ่ิมขึ้น 
ทัตญาแคบหมู ผลิตภัณฑ์แคบหมู มียอดขายเพ่ิมขึ้น 10,000 บาทต่อเดือน ชองทางในการจัดจ าหน่ายที่
เหมาะสมของปันละมุนมี 1 ช่องทาง คือ 1 การออกบูท โรบินสัน ต้นทุนในการผลิตเท่าเดิม โดยมีการใช้
ระยะเวลาการผลิตเท่าเดิม โดยหลังจากมีการจัดโครงการยังพบว่าผลตอบรับของลูกค้าเพ่ิมขึ้น ON THE HILL 
ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาบ้านอุดมทรัพย์ มียอดขายเพ่ิมข้ึนปานกลาง ชองทางในการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสมของ
ปันละมุนมี 1 ช่องทาง คือ 1 เพสเฟสบุ๊ค ต้นทุนในการผลิตลดลงมากถึง 1,650 – 1,700 บาทต่อเดือน โดยมี
การใช้ระยะเวลาการผลิตเท่าเดิม โดยหลังจากมีการจัดโครงการยังพบว่าผลตอบรับของลูกค้า เพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้ยังพบว่าข้อมูลในการให้บริการครั้งต่อไปส าหรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวควรเป็นหัวข้อดังนี้ 1) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ 2) การแพ็คสินค้าส าหรับการขนส่ง 3) หาช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ิม 4) มีการ
จัดงานออกบูทที่โรบินสัน (Robinson) บ่อย ๆ 5) หาตัวแทนที่เป็นค้าส่ง ค้าปลีก และจากการด าเนินโครงการ
ครั้งนี้ พบว่า เกณฑ์การประเมินความส าเร็จของการติดตามผลโครงการมีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1) ชุมชนมี
รายได้เพ่ิมจากการมีช่องทางในการจัดจ าหน่ายเพ่ิม เป้าหมาย 4 ชุมชม ผลการด าเนินการ บรรลุเป้าหมาย ชุม
ชมมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการไม่น้อยกว่า เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผล
การด าเนินการ 77% ไม่บรรลุเป้าหมาย และสามารถด าเนินการภายในได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดเป้าหมาย 
ไตรมาสที่ 3 ผลการด าเนินการ บรรลุเป้าหมาย 
  
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/การให้บริการครั้งต่อไป 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ 
2. การแพ็คสินค้าส าหรับการขนส่ง 
3. หาช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ิม 
4. มีการจัดงานออกบูทที่โรบินสัน (Robinson) บ่อย ๆ 
5. หาตัวแทนที่เป็นค้าส่ง ค้าปลีก 

 
การติดตามครั้งท่ี  2    
ทางคณะผู้ด าเนินการโครงการได้ด าเนินการติดตามหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มชุมชนเป้าหมาย 

จ านวน 4 ชุมชน พบว่าผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์สามารถผลิตจ าหน่ายได้จริง ลดระยะเวลาในการผลิตภัณฑ์ 
ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสนใจ และเมื่อวางจัดจ าหน่ายมีผู้สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ในจ านวนที่น่าพอใจ   โดยขอแยก
เป็นกลุ่มชุมชนดังนี้ 

 
1. ปันละมุน ผลิตภัณฑ์สบู่ จากการติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า ชุมชนมีความพึงพอใจในการ

รับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าด้านบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากขึ้น และเข้าถึงทุกระดับในราคาที่ย่อมเยา  
2.ทอยิ้ม ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ  บ้านสุขส าราญ ต.คลองน้ าไหล เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ด้านบรรจุภัณฑ์แบบลาเบล  และออกแบบโลโก้แบบใหม่  ชื่อว่า  ทอยิ้ม จากการพัฒนาพบว่าได้รับผลการ
ตอบรับดีจากกลุ่มลูกค้าเก่าและใหม่โดยเฉพาะกลุ่มสตรีที่สนใจในการน าธรรมชาติเข้ามาร่วมผลิตในตัวสินค้า 
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และทางกลุ่มชุมชนยังคงมีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของลูกค้าเพ่ิมข้ึน
และพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. ON THE HILL  ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเมี่ยน  ชุมชนบ้านอุดมทรัพย์ ต.ปางมะค่า  เป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้านออกแบบและพัฒนาลวดลายเมี่ยนใหม่ และออกแบบโลโก้แบบใหม่  ชื่อว่า  ON THE HILL จาก
การพัฒนาพบว่ามีการลดต้นทุนในการผลิตสินค้าจากรูปแบบเดิมที่ชุมชนจะผลิตและจ าหน่ายสินค้าผ้าเป็นผืน
ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ท าให้จ าหน่ายสิค้าไม่ดีเท่าที่ควร พอได้รับการพัฒนาแล้ว ชุมชนสามารถจ าหน่ายสิน้าได้
และลดต้นทุนในการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดและลดระยะเวลาในการผลิต 
 4. ทัตญาแคปหมู ผลิตภัณฑ์แคบหมูไร้มัน  อ.สามเงา  จ.ตาก   เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์  และออกแบบโลโก้แบบใหม่  ชื่อว่า  ทัตญาแคปหมู  จากการพัฒนาพบว่า สินค้าได้รับ
การตอบรับจากลูกค้าประจ าและลูกค้าใหม่ในด้านตัวรูปแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้สินค้าที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิม
ความน่าสนใจและมูลค่าสินค้ามากขึ้น โดยกลุ่มทัตญาแคปหมูมีรายได้จากเดิมมากขึ้น และกลุ่มเป้าหมายยังคง
มีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
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ภาพที่ 19 การติดตามหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มชุมชนเป้าหมาย จ านวน 4 ชุมชน 
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7. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการที่ปรากฎอย่างชัดเจนกับชุมชน เช่นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม รวมทั้งผลที่เกิดกับนักศึกษา (ถ้ามีนักศึกษาร่วมโครงการด้วย) 

ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการท่ีปรากฏอย่างชัดเจนกับชุมชน  
ด้านรายได้ ชุมชนเกิดความเข้าใจในบริบทของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นส่งผล

ต่อการต่อยอดทางการตลาด และชุมชนเกิดการย่อมรับและเปิดใจในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจาก
เดิม ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและรายได้ที่เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่ งจะเห็นได้จากการก ากับ
ติดตามผล ว่าชุมชนมีรายได้เพ่ิมจากการบริการวิชาการ  

ด้านความเข้มแข็งของชุมชน นอกจากอัตราด้านเงินแล้ว พบว่ากลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมได้ร่วมกับกลุ่ม
จักสานจนเกิดเป็นพ้ืนที่ร่วมกันส าหรับเปิดการเรียนรู้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชน
ที่เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 

ด้านนวัตกรรม เกิดการประยุกต์ลวดลายผ้าปักขึ้นใหม่ซึ่งน าไปสู่การจดสิทธิบัตร เพ่ือให้เกิดอัตลักษณ์
ของชุมชน 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิต และการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมด้วยการพัฒนาที่
ควบคู่ไปกับศักยภาพของชุมชน เพ่ือให้เกิดการก้าวเดินที่พึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง 
 
9. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดประสบความส าเร็จ หรือเกิดนวัตกรรม 
 1. การวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นท่ีนั้นๆ ไม่ใช่การใช้แผนการพัฒนา
แบบเดียวกันในทุกพ้ืนที่ ที่มีบริบทที่แตกต่างกัน 
 2. การพัฒนาโดยมุ่งเน้นศักยภาพของชุมชน หากชุมชนมีศักยภาพเหมาะสมเช่นไร ควรสนับสนุน
แนวทางนั้นๆ ไม่หยิบยืนเทคโนโลยีที่เกินศักยภาพของชุมชน 
 3. สร้างความเชื่อม่ัน หลายครั้งเราพัฒนาแต่ไม่ได้ต่อยอดจนชุมชนเห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆสามารถจัด
จ าหน่ายได้จริง การจัดจ าหน่ายเป็นแนวทางส าคัญเนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่ไม่ถนัดด้านการตลาด 
 4. ความเข้มแข็งขององค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนโดยไม่หวังผลก าไร 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ส าหรับน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้  
 

ชื่อหน่วยงาน   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ  บุญอนนท์  
โทรศัพท์ :  093-9503337  Email address :  ratchaneewan_b@hotmail.com 
 
1. ช่ือผลงาน โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP โดยคณะวิทยาการจัดการ 
 
2. ที่มาและความส าคัญของการบริการวิชาการ  

กา ร พัฒนาท้ อ ง ถิ่ น เ ป็ น พั น ธ กิ จ ห นึ่ ง ข อ ง มห า วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ ก า แ พ ง เ พช ร  ซึ่ ง 
คณะวิทยาการจัดการได้ให้ความส าคัญและถือปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจากการที่คณะ
วิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานที่มี องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ มีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่สามารถส่งเสริมชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพ่ิมได้ ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึง
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  ใ น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น 3  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
ได้ แก่  ก ระ เป๋ า ผ้ าทอมื อ   ผ้ า ข า วม้ า  และสบู่ ส มุ น ไพร   เ พ่ื อ พั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ชุ ม ช น  แ ล ะ 
เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเ พ่ิมที่สู งขึ้น ซึ่ งจะเป็นการช่ วยส่งเสริมและสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 

3.วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริการวิชาการ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมและยกระดับสินค้าชุมชน OTOP อย่างน้อย 1 ระดับ 
3.2 เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP 
 

 

4. กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีให้บริการ 
4.1 กลุ่มผ้าขาวม้า ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
4.2 กลุ่มกระเป๋าผ้าทอมือ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
4.3 กลุ่มชัญญ่า สบู่สมุนไพร ต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
5.1  ชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้อย่างน้อย 1 ระดับ  
5.2 ชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ที่สามารถน าไปสู่การมีรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
5.3 การถอดบทเรียนของการไปร่วมพัฒนายกระดับสินค้าชุมชน OTOP โดยคณะวิทยาการจัดการ  

ครั้งนี้ สามารถน ามาใช้เป็นตัวแบบให้เกิดการพัฒนาสินค้าชุมชน OTOP ต่อไปได ้
 

6. ลักษณะของกิจกรรมการให้บริการวิชาการ 
 ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 3 
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้  
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 ผลิตภัณฑ์  ฟองบุญ สบู่สมุนไพร  ผู้ประกอบการชื่อนางสาวชัญญรัช  ทาแกง ประเภทผู้ประกอบการ
เป็นกลุ่มสมุนไพรฮุ่ยซิน มีสมาชิกของกลุ่ม 61  คน โดยด าเนินการจัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการ ดังนี้ 
ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตามความต้องการของกลุ่ม จ านวน 2 ครั้ง  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์
ภายใต้ชื่อ ฟองบุญ สบู่สมุนไพร 1 ครั้ง  ออกแบบเพจเพ่ือขายสบู่สมุนไพร 1 เพจ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดการท าการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์สบู่ จ านวน 1 ครั้ง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในขอ "อย."จ านวน 
1 ครั้ง อบรมเชิงปฏิบัติการ การท าการตลาดดิจิทัลส าหรับสบู่สมุนไพร  
  ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าและผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอมือ โดยที่ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า กลุ่มโชคชัยพัฒนา มี
สมาชิกจ านวน 26 คน และผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอมือ กลุ่ม Hug นะ Maekasa มีสมาชิก จ านวน 10 คน ซึ่ง
ด าเนินการจัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 2 ครั้ง  กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 1 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 3 การส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน จ านวน 1 ครั้ง กิจกรรมที่ 4  การอบรมการจัดสรรธุรกิจและ
ช่องทางการตลาด  จ านวน 1 ครั้ง  
 
7. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต  ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
ชัญญ่าสบู่สมุนไพร   ชื่อสบู่ภายใต้ ชัญญ่าสบู่

สมุนไพร  ก่อนด าเนิน
กิจกรรมโครงการ ที่เป็น
สบู่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
ตราผลิตภัณฑ์  หลังจาก
การพัฒนา ชื่อสบู่ภายใต้ 
ฟองบุญ สบู่สมุนไพร  
โดย ผ่านการจดชื่อที่
ส านักงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ลาน
กระบือ 

กลุ่มผู้ผลิตสบู่สมุนไพร มี
ความรู้ความสามารถใน
การด าเนินกิจกรรมการ
ผลิตสบู่ได้ตามสูตรการ
ผลิตสบู่ที่ถูกต้อง 
สามารถพัฒนาไปจนถึง
การขอ อย.ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร  
อีกท้ังยังเข้าใจการ
ด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดในระบบ
การตลาดดิจิทัล ที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ได้อย่างทั่วถึง  
 

กลุ่มผู้ผลิตสบู่สมุนไพร 
ฟองบุญ สามารถสร้าง
รายได้ให้เกิดขึ้นกับ
สมาชิกกลุ่ม ก่อให้เกิด
การสร้างงาน สร้าง
รายได้ที่ม่ันคงแก่สมาชิก 

ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้าทอมือ ได้รับ
การพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาย
ผ้าขาวม้าภายใต้ชื่อแบ
รนด์ “TaHuk” 

กลุ่มผ้าขาวม้ามีความรู้ใน
การออกแบบลวดลาย
ผ้าขาวม้า สามารถน า
ผ้าขาวม้าไปผลิตเป็น
กระเป๋าถือส าหรับ
สุภาพสตรี ค านวณ

สมาชิกกลุ่มมีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต  ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
ต้นทุนและตั้งราคาขาย
รวมทั้งรู้วิธีการ
ประชาสัมพันธ์และการ
ขายผ่ายระบบออนไลน์ 

กระเป๋าผ้าทอมือ กระเป๋าผ้าทอมือ ได้รับ
การพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือ
ส าหรับสุภาพสตรี และ
เสื้อผ้าภายใต้ชื่อแบรนด์ 
“Usa” 

กลุ่มกระเป๋าผ้าทอมือมี
ความรู้ในการออกแบบ
ลวดลายผ้าทอ สามารถ
น าผ้าทอไปผลิตเป็น
กระเป๋าถือส าหรับ
สุภาพสตรี ผลิตเป็น
เสื้อผ้า ค านวณต้นทุน
และตั้งราคาขาย รวมทั้ง
รู้วิธีการประชาสัมพันธ์
และการขายผ่ายระบบ
ออนไลน์ 

-สมาชิกกลุ่มมีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
-ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
และสามารถแข่งขันกับ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ใกล้เคียง
กันได้ 

 
8. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ หรือเกิดนวัตกรรม 

8.1.  ความรัก  ความสามัคคี  ความเข้มแข็งของกลุ่ม การท างานร่วมกันเป็นทีม  มีระบบในการบริหาร
จัดการกลุ่ม 

8.2  ต้นทุนทางสังคมที่กลุ่มแต่ละกลุ่มมี 

8.3  องค์ความรู้ และงานวิจัยที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมี สามารถน าไปใช้ในการพัฒนากลุ่มให้ประสบ
ความส าเร็จ 

 
9. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

9.1.  เมื่อสิ้นสุดโครงการ จะต้องติดตามผลการพัฒนากลุ่มให้สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ 

9.2  ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนทางด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
จะท าให้กลุ่มสามารถด าเนินกิจการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
10. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

 10.1 ช่วงเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณเป็นช่วยเวลาที่สั้น คือ 2 ไตรมาส  
ผู้ด าเนินโครงการจะต้องด าเนินการตามเป้าหมายของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ระดับความส าเร็จของผลิตภัณฑ์ 
ให้ได้ 1 ระดับ อาจจะต้องใช้เวลาในการด าเนินงานมากกว่านี้ 
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 10.2 ชุมชนขาดอุปกรณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสมาชิกส่วนใหญ่ของชุมชนที่เป็นผู้ผลิตเป็น
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพ และสายตา เป็นต้น ส่งผลให้การผลิตผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งได้ในจ านวนที่ไม่
เพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อ 
 

ภาพประกอบการจัดกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
ชื่อหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ  ดร.พิษณุ  บุญนิยม และ ดร.โอกามา  จ่าแกะ 
โทรศัพท์ 095-640-7292  Email :  b_phitsanu@outlook.com และ Okama24@hotmail.co.th 
 
1. ชื่อผลงาน/โครงการ     โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา  
                                  และผลิตภัณฑ์ดีบุก  
                                   
2. ที่มาและความส าคัญของการบริการวิชาการ  

 ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  โดยการส่งเสริมให้มีการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก ผ่านกลไกต่างๆ เพ่ือให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของ
ประชาชน จากสถานการณ์ปัจจุบันการด าเนินงานส่งเสริม OTOP ยังประสบอุปสรรคในหลายประการ ได้แก่
การบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย การตลาด 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของกรมการพัฒนาชุมขนที่ก าหนดให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยกระดับไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป และการสร้างคุณค่า ด้วยการส่งเสริมการจัดมหกรรมแสดงความเป็น
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในระดับ ต่างๆ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติกลุ่มผู้ผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP พัฒนา
หมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว ดังนั้นเพ่ือเสริมสร้างสังคมวิจัยในระดับท้องถิ่นและชุมชนให้มีศักยภาพ
เข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือยกระดับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ คณะ จึงจัดให้มีโครงการ
ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น โดยเลือกชุมชนเป้าหมายไว้ ได้แก่ อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงจัดให้มีโครงการยกระดับสินค้าชุมชน 
OTOP คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา” โดยเลือกชุมชน
เป้าหมายไว้ ได้แก่ ชุมชนในพ้ืนที่ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร และ “กิจกรรม
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ดีบุก” อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริการวิชาการ 

 1. เพ่ือจัดโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา และผลิตภัณฑ์ดีบุก 
 2. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ อ าเภอคลองลาน และอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 

จังหวัดก าแพงเพชร 
  3. เพ่ือบูรณาการงานวิจัยยกระดับสินค้าชุมชน OTOP กับการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการ

ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

4. กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีให้บริการ  
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด

ก าแพงเพชร และนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล

mailto:b_phitsanu@outlook.com%20และ
mailto:Okama24@hotmail.co.th
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คลองลานพัฒนา ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร วันที่ 9 -10 เมษายน 2562 
และวันที่ 17-18 เมษายน 2562 และสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ดีบุก และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562และวันพฤหัสบดีที่ 11 
เมษายน 2562 
  
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
 - ครัวเรือนกลุ่มเครื่องเงินชาวเขาและดีบุกที่เข้าร่วมโครงการพ้นจากเกณฑ์ความยากจนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 และมีภูมิคุ้มกันในการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนที่มีความยากจนในแต่ละท้องถิ่นได้ 
  - กลุ่มเครื่องเงินชาวเขาและดีบุกได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ก่อให้เกิดเครือข่ายผู้ผลิตภัณฑ์
ภายในจังหวัดก าแพงเพชร 
 
6. ลักษณะของกิจกรรมการให้บริการวิชาการ (อธิบายให้เห็นภาพชัดเจน พร้อมมีรูปภาพประกอบด้วย) 
 
ล าดับ กิจกรรม ลักษณะการด าเนินงาน 

1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
เครื่องเงินชาวเขา 

          - การสร้างอาชีพเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา ประเภท 
“เครื่องประดับ” 
 - การถอดอัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
เครื่องเงินชาวเขา  
 - ปฏิบัติการถอดแผนที่ความคิด มโนทัศน์เพ่ือการพัฒนาตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา 
 - แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 - ปฏิบัติการถอดแผนที่ความคิด มโนทัศน์เพ่ือการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ และองค์ประกอบบรรจุภัณฑ์จากอัตลักษณ์ชุมชน 
 - แนวคิดการจัดการความรู้เครื่องเงินชาวเขา 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา “กระดิ่งที่ใช้
ประดับชุดชาวเขา”  
 - แนวคิดการจัดการตลาดสินค้าของกลุ่มชาติพันธุ์ 
 - การจัดการตลาดเครื่องเงินชาวเขาภายในประเทศ 
 - การจัดการตลาดเครื่องเงินชาวเขาต่างประเทศ 
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ล าดับ กิจกรรม ลักษณะการด าเนินงาน 
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ล าดับ กิจกรรม ลักษณะการด าเนินงาน 

 
 
 
 

 
 

2                       1. การส ารวจศักยภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดีบุก ประเภท “เครื่องประดับและของที่
ระลึก” 
 2. การถอดอัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
 3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ดีบุก 
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ล าดับ กิจกรรม ลักษณะการด าเนินงาน 
 4. แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 5. ฝึกอบรมต้นแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 6. แนวคิดการจัดการความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 7. อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์จากดีบุก  
 8. แนวคิดการจัดการตลาดสินค้ารูปแบบใหม่ 
  9. การสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
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ล าดับ กิจกรรม ลักษณะการด าเนินงาน 
 

 
 

 
 
7. ลักษณะการบูรณาการและผลที่เกิดจากการบูรณาการ (ซ่ึงท่านได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงาน/โครงการ) 

 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา และนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสังคม ต าบลคลองลานพัฒนา  
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน ด้วยกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา บูรณาการกับงานวิจัยการสร้างเครือข่าย
ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตและสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ตาก และสุโขทัย (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) บูรณาการกับรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การจัดการความรู้ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมชั้นปีที่ 1 และเป็นการบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา จังหวัดก าแพงเพชร และการบูรณาการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีบุก และ
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นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ตั้งแต่การศึกษาความ
เป็นมาของนโยบายและวิจัยเพื่อหาความรู้ในการพัฒนา 
 
8. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
 8.1 ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นจากเกณฑ์ความยากจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และมีภูมิคุ้มกันใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปถ่ายทอด
ให้แก่ประชาชนที่มีความยากจนในแต่ละท้องถิ่นได้ 
 8.2 เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน รวมไปถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 8.3 กลุ่มได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ก่อให้เกิดเครือข่ายผู้ผลิตภัณฑ์ภายในจังหวัดก าแพงเพชร 
 
9. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 

9.1 บ้านคลองเตย เป็นชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และอยู่ติดกับแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
ดังเช่น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน น้ าตกคลองลาน และช่องเย็น 

9.2 บ้านคลองเตย เป็นที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
ของกลุ่มชาติพันธุ์  

 
9.3 บ้านคลองเตย เป็นชุมชนที่มีกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย และพร้อมเปิดรับต่อการพัฒนาและ

ยกระดับกลุ่มอาชีพเสริมต่าง ๆ 
9.4 การได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพ้ืนที่ 

  9.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นการต่อยอดต่อสิ่งเดิม และมีหน่วยงานร่วม 
 
10. แนวทางในการบริการวิชาการครั้งต่อไป 
 1. การยกระดับกลุ่มอาชีพเสริมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 2. สร้างเครือข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 
11. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. ประชาชนไม่ค่อยว่างที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย และมหาวิทยาลัย 

2. ชุมชนอยู่ไกลจากมหาวิทยาลัยฯ พอสมควร จึงท าให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางนาน 
3. การนัดหมายเวลาระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม่ค่อยตรงกัน 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ส าหรับน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
  

ชื่อหน่วยงาน ..คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ...ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธ์  ดร.เอนก หาลี                              
และ อ.ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์   
โทรศัพท์: 055-706-516   E-mail: myalith@hotmail.com 
 
1. ชื่อผลงาน/โครงการ โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
2. ที่มาและความส าคัญของการบริการวิชาการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจส าคัญในการร่วมพัฒนาให้ประเทศ
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ไทยนิยมยั่งยืน” คือพันธกิจ 
“สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท่องถิ่น” ภายใต้วัตถุประสงค์การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งในภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบันการยกระดับให้ประชาชนมีการเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพเป็นเรื่องส าคัญ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รวมทั้งผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมี
คุณภาพให้พร้อมต่อการแก้ปัญหา การรับรองคุณภาพและสามารถแข่งขันได้นี้ มหาวิทยาลัยเห็นถึ งประเด็นนี้ 
จึงเห็นว่าถ้าพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจะสามารถท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเกิด
ความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค์ของการบริการวิชาการ 
   1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
       และจังหวัดตาก 
   2. พัฒนาศักยภาพในการให้บริการวิชาการ โดยการบูรณาการพันธกิจและสร้างเครือข่ายความ 
      รว่มมือในการให้บริการวิชาการ 
 
4. กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีให้บริการและเครือข่ายความร่วมมือ  
   1. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณชุมชนหนองปิ้งไก่ 
   2. กลุ่มอาชีพนางปาจรีย์ ปะละกูล 
   3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด  
   4. วิสาหกิจชุมชน ไข่เค็มร่วมใจพัฒนา  
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
   1. กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้/นวัตกรรมการของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย 
   2. สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนถูกยกระดับ มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมูลค่าทางการตลาดเพ่ิมขึ้น  
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6. การด าเนินการให้บริการวิชาการมีกระบวนการอย่างไร  
   6.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณชุมชนหนองป้ิงไก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด และกลุ่มอาชีพนางปาจรีย์ ปะละกูล 
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ผลการด าเนินงาน 

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาและยกระดับ 
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด หมู่ที่ 10 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม         จ. ก าแพงเพชร 
และกลุ่มอาชีพ นางปาจรีย์ ปะละกูล(ข้าวเกรียบงาด า) 152 หมู่ 10 (บ้านนาโพธิ์)       ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้าน
ตาก จ. ตาก พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด ยังขาดช่องทางการตลาดยังไม่หลากหลาย ฉลากบรรจุ
ภัณฑ์ยังไม่สวยงาม และต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวให้เป็นนมผงข้าว  กลุ่มอาชีพนางปาจรีย์ ปะละกูล
(ข้าวเกรียบงาด า) ยังขาดช่องทางการตลาดยังไม่หลากหลาย ฉลากบรรจุภัณฑ์ยังไม่สวยงาม  จากนั้นทาง
ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโดย     จัดท าบรรจภัณฑ์ใหม่ให้ถูกต้องและสวยงามมี
เอกลักษณ์ และได้พัฒนาแปรรูปข้าวให้เป็นนมผงข้าวขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และได้น ากลุ่มไปศึกษาดูงาน
ของกลุ่ม OTOP ในจังหวัดล าปางเพ่ือให้เห็นถึงช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ และวิธีการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์โดยไม่เกิดกลิ่นหืน และได้น าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาน าเสนอในการแสดงผลงานของส านัก
บริการวิชาการและจัดหารายได้ 
 
วิสาหกิจชุมชน ไข่เค็มร่วมใจพัฒนา  

ปัญหา บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุ ขาดความสวยงามและขาดเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์มีรสชาติไม่คงที่ 
ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเก็บได้นาน เมื่อเก็บไว้นานจะเกิดกลิ่นหืน และอาคารการผลิตยังขาดการจัดการที่เป็น
ระบบท าให้การบริหารจัดการท าได้ยาก  
 แก้ปัญหา  

1. จัดท าฉลากและบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ถูกต้องและสวยงามมีเอกลักษณ์  
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
3. การยื่นขอมาตรฐานการผลิตอาหาร  
4. การให้ความรู้เรื่อง การใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาแทนการใช้สารสังเคราะห์ที่

เป็นอันตราย  
 

ผลการด าเนินงาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาและยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ไข่เค็มร่วมใจพัฒนา 4/27 ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 
พบว่า บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุและความสวยงามขาดเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์มีรสชาติไม่คงที่ ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถ
เก็บได้นาน เมื่อเก็บไว้นานจะเกิดกลิ่นหืน และอาคารการผลิตยังขาดการจัดการที่เป็นระบบท าให้การบริหาร
จัดการท าได้ยาก จากนั้นทางผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโดย จัดท าฉลากและบรรจุ
ภัณฑ์ใหม่ให้ถูกต้องและสวยงามมีเอกลักษณ์ และได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
และการยื่นขอมาตรฐานการผลิตอาหาร รวมถึงการบรรยายเรื่องการใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพ่ือยืดอายุการ
เก็บรักษาแทนการใช้สารสังเคราะห์ที่เป็นอันตราย เพ่ือเป็นแนวทางให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอ่ืนที่สนใจ และได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่สมุนไพรรวมถึงแก้ปัญหาการเหม็นหืนของผลิตภัณฑ์โดยใช้สารสกัดจากเมล็ดองุ่น
ซึ่งมีองคืความรู้จากงานวิจัยรองรับ และได้น าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาน าเสนอในการแสดงผลงานของส านัก
บริการวิชาการและจัดหารายได้ 
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7. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการที่ปรากฎอย่างชัดเจนกับชุมชน เช่น ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม รวมทั้งผลที่เกิดกับนักศึกษา 
  
  7.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไข่เค็มร่วมใจพัฒนา  
       1) ที่อยู่ 4/27 ซอย 4 หมู่ 10 ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ก าแพงเพชร 62000 
       2) ผลิตภัณฑ์ ข้าวเม่าหมี่สมุนไพร 
       3) ผู้รับผิดชอบ อาจารย์เอนก หาลี 
       4) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 7 คน 
       5) ราคาขาย ก่อนได้รับการพัฒนา 1 กระปุก 40 กรัม 20 บาท 
            หลังได้รับการพัฒนา 1 กระปุก 50 กรัม 40 บาท 
       6) รายได้ฉลี่ย ก่อนได้รับการพัฒนา 5,000 บาท/เดือน 
             หลังได้รับการพัฒนา 10,000 บาท/เดือน 
 
   7.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณชุมชนหนองปิ้งไก่   
        1) ที่อยู่ บ้านเลขท่ี 341 หมู่ที่ 22  บ้านสร้อยสุวรรณ ต.นาบ่อค า อ.เมือง จ. ก าแพงเพชร 62000  
            Tel. 081 962 8226 097 965 2566 
        2) ผู้รับผิดชอบ ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์ 
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        3) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 15-20 คน 
        4) ราคาขาย  

4.1) กล้วยไข่ไรซ์บาร์ 
ก่อนได้รับการพัฒนา 1 กล่อง ราคา 66 บาท 

  หลังได้รับการพัฒนา 1  กล่อง ราคา 70 บาท 
  4.2) มะนาวในน้ าผึ้ง 

ก่อนได้รับการพัฒนา 1 กระปุก ราคา 80 บาท 
  หลังได้รับการพัฒนา 1  กระปุก ราคา 80 บาท 
  4.3) เครื่องดื่มจมูกข้าวผง 

ก่อนได้รับการพัฒนา 1 กล่อง ราคา 150 บาท 
  หลังได้รับการพัฒนา 1  กล่อง ราคา 150 บาท 
           5) รายได้ฉลี่ย/ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 30 - 50 
 
     7.3 วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด จังหวัดก าแพงเพชร 
           1) ที่อยู่ 90 หมู่ 1 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ. ก าแพงเพชร 62000  
           2) ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 
           3) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 37 คน 
           4) ราคาขาย  
               4.1) ข้าวทับทิมชุมแพ 

ก่อนได้รับการพัฒนา 1 แพ็ค ราคา 100 บาท 
  หลังได้รับการพัฒนา 1  แพ็ค ราคา 100 บาท 
      4.2) ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ 

ก่อนได้รับการพัฒนา 1 แพ็ค ราคา 120 บาท 
  หลังได้รับการพัฒนา 1 แพ็ค ราคา 120 บาท 
      4.3) นมผมข้าวทับทิมชุมแพ 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการประกวดแข่งขันและทดลองด้านการตลาด 
             5) รายได้ฉลี่ย/ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 5 - 10 
       7.4) กลุ่มอาชีพ นางปาจรีย์ ปะละกูล (ข้าวเกรียบงาด า)  
              1) 152 หมู่ 10 (บ้านนาโพธิ์) ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ. ตาก 63120   
                  Tel. 055-555114  08-80906819 
              2) ผู้รับผิดชอบ ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์ ดร.เอนก หาลี อ.ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 
              3) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 5 คน 
              4) ราคาขาย  
                  4.1) ข้าวเกรียบงาด า 

   ก่อนได้รับการพัฒนา 1 ถุง ราคา 25 บาท 
     หลังได้รับการพัฒนา 1  ถุง ราคา 35 บาท 
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                  4.2) รายได้เฉลี่ย/ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60 – 70  รายได้เพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีลูกค้า  
                  รู้จักมากขึ้น จาก facebook จากฉลากบรรจุภัณฑ์ที่ท า 
 
8. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดประสบความส าเร็จ หรือเกิดนวัตกรรม 
   1. ความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจที่ร่วมโครงการ 
   2. การน าองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้แก้ปัญหาของกลุ่มอาชีพ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

 
 

ชื่อหน่วยงาน     ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้  

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร, ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล และอาจารย์มนตรี  ใจแน่น      
โทรศัพท์: 095-661-6656 E-Mail: chayanan.siri@gmail.com  

1. ชื่อผลงาน/โครงการ     

 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดภัยเพ่ือยกระดับสินค้าสู่ OTOP ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง 

2. ที่มาและความส าคัญของการบริการวิชาการ  
 การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น เป็นพันธกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร และได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญคือ การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติพันธกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จึงได้ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและยกระดับ
รายได้ให้แก่ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดก าแพงเพชร 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดจากการรวมตัวกันเป็นกลุ่มกิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพที่ที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนโดยรัฐบาล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการต่อรองและร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการผลิต และ
การตลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจ านวนหนึ่งอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าได้ 
เนื่องจากขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุนขาดโอกาสการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่ม ดังนั้นภาครัฐจึงได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีการด าเนินงานในลักษณะของ “วิสาหกิจชุมชน” 
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในด้านการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด ตลอดจนความเข้มแข็งทางการเงินโดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาต่อยอด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนปี พ.ศ. 2548 (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่เน้นการส่งเสริม 
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ในการสร้างโอกาสและรายได้ของชุมชน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
การพัฒนาความสามารถในการจัดการและพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้สามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้นต่อไปได้ (รัชนี รูปหล่อ , ดุษฏี พรหมทัต, วัลภา ว่องวิวิธกุล, มปป. 
หน้า 158-159) จากการด าเนินโนบายของภาครัฐที่ผ่านมาพบว่า วิสาหกิจชุมชนไทยส่วนใหญ่นอกจากจะมี
จุดอ่อนอยู่ที่การผลิต การบริหารจัดการ การท าการตลาดแล้ว ยังมีจุดอ่อนในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือขอ
รับรองมาตรฐานสินค้า ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานอาหารและยา มาตรฐานสินค้าชุมชน(OTOP) การรับรองตรา
สินค้าจากส านักงานพาณิชย์จังหวัด และมาตรฐานสินค้าปลอดภัย ซึ่งการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
เครื่องหมายรับรองเหล่านี้มีกฎระเบียบต่าง ๆ มากมาย  

ดังนั้น เพ่ือให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ทัดเทียมในระดับสากล 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร โดยคุณ
สมพงษ์ เชยชม ผู้น ากลุ่มได้ติดต่อขอรับการบริการวิชาการจากส านักบริการวิชาการและจัดหาร ายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชเพ่ือขอรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดภัยเพ่ือยกระดับสินค้าสู่ 
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OTOP โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อชุมชนในฐานะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ชุมชนและนักศึกษาซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริการวิชาการ 

 3.1 เพ่ือออกแบบตราสัญลักษณ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าข้าวปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนฅน  
หนองหลวง 

 3.2 เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด าเนินชีวิต 

4. กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีให้บริการ  

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง  

ที่ตั้ง 100/1 หมู่ที่ 7 ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

5. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการบริการวิชาการ 

5.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้บรรจุภัณฑ์น้ าพริกปลาร้าสับที่มีคุณภาพ คงทนและสวยงาม รวมถึงมีตลาด
รองรับเพิ่มมากขึ้น 

5.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีตราสัญลักษณ์ที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์และเอกลักษณ์ของชุมชนสามารถน าบรรจุ
ภัณฑ์ไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า  

5.3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ในการคัดสรรสินค้า OTOP ของกรมพัฒนาชุมชน
ได้  

6. ลักษณะของกิจกรรมการให้บริการวิชาการ  

 6.1 กิจกรรมการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฅนรักษ์แม่หนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มทั้งสิ้น 15 คน โดยสมาชิกมีพ้ืนที่การเพาะปลูกในต าบลลานกระบือกระจาย
ตัวไปตามหมู่บ้านต่างๆ  ได้แก่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 โดยมีคุณสมพงษ์ เชยชม เป็นผู้น ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน สินค้าหลักของกลุ่มเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวพันธ์ 43 ข้าวทับทิมชุมแพ และ
ข้าวปิ่นเกษตร โดยข้าวปลอดภัยทุกชนิดได้รับความนิยมจากลูกค้าและมีการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
จากกลุ่มลูกค้าผู้รักสุขภาพ ทางกลุ่มจึงมีความต้องการยกระดับสินค้าของกลุ่มให้เป็นผลิตภัณฑ์โอทอป 
(OTOP) แต่เนื่องจากกลุ่มยังขาดความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้น่าสนใจ ทางส านัก
บริการวิชาการและจัดหารรายได้ จึงได้จัดกิจกรรมอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดภัยขึ้น เพ่ือให้
ความรู้แก่สมาชิกกลุ่ม และร่วมกันออกแบบตราสินค้าเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มอย่างแท้จริง 
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ภาพที่ 1 รูปแบบเดิมของผลิตภัณฑ์ข้าวป่ินเกษตร 

 

 
ภาพที่ 2 ระดมสมองหารูปแบบตราสินค้าข้าวปลอดภัยของกลุ่มฯ 

 

 6.2 กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฅนรักษ์แม่หนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
มีความสนใจที่จะต่อยอดช่องการจัดจ าหน่าย นอกจากจะจ าหน่ายเป็นกิโลกรัม โดยขายในราคา กิโลกรัมละ 
35 บาท ยังมีการบรรจุถุง 3 ขนาด แบ่งเป็นขนาดละ 1 กิโลกรัม ขนาดละ 500 กรัม และขนาดละ 125 กรัม
เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในการซื้อไปรับประทานหรือจัดเป็นของขวัญ นอกจากนี้ ผู้บริโภคและพ่อค้า
ต่างจังหวัดเริ่มมีความสนใจสั่งซื้อข้าวในปริมาณตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไปในปริมาณมากเช่นกัน ดังนั้นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ฅนรักษ์แม่หนองหลวง จึงเกิดแนวคิดอยากให้มีตราสัญลักษณ์กลุ่มแบบใหม่ติดบนถุงกระสอบ
ข้าวด้วย และหากปริ้นส์ตราสัญลักษณ์แบบสติกเกอร์ย่อมเกิดต้นทุนและไม่คงทน สามารถลอกออกได้ง่าย 
ดังนั้นทางกลุ่มและส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้จึงเกิดแนวคิดการสกรีนตราสัญลักษณ์ลงบนถุงข้าว 
ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากร คือ อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มาให้ความรู้
และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่สมาชิกในกลุ่ม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เพ่ือให้กลุ่มมีความรู้ในการสกรีนตรา
สัญลักษณ์ลงบนถุงกระสอบข้าวเพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการปริ้นสติกเกอร์และเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย
ข้าวอีกช่องทางหนึ่ง 
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ภาพที่ 3 กิจกรรมฝึกปฏิบัติตัดสติกเกอร์ต้นแบบ 

 
ภาพที่ 4 ผลงานการสกรีนตราสัญลักษณ์บนถุงกระสอบข้าว 

 นอกจากนี้ ทางส านักบริการวิชาการและจัดหารรายได้ยังได้เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านบน
เว็บไซต์และเพจเฟสบุ๊คของกลุ่ม ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการจัดท าเพ่ือตอบสนองการเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มพ่อค้าท่ีมีความสนใจในการสั่งซื้อสินค้าอีกด้วย 

7. ลักษณะการบูรณาการ และผลที่เกิดจากการบูรณาการ  

การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ทางส านักฯ ได้บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน โดยได้น า
นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมลงพ้ืนที่และจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง ส่งผลให้นักศึกษามีความกล้า
แสดงออก เข้าใจชุมชนและบริบทของภาคเกษตรกรรม มีจิตบริการ และยังประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาน ามา
ให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

8. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

 หลังจากจัดกิจกรรมการออกแบบตราสัญลักษณ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มได้ร่วมกันระดมสมองเพ่ือ
หาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ที่สะท้อนความเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง และได้แบ่งสี
ของฉลากสินค้าเป็น 4 สี เพ่ือแสดงถึงข้าวประเภทต่างๆ ได้แก่ สีชมพูคือข้าวทับทิมชุมแพ สีน้ าตาลคือข้าวไรซ์
เบอร์รี่ สีส้มคือข้าวกล้องปิ่นเกษตร และสีเขียวคือข้าวขาวปิ่นเกษตร และเป็นออกเป็นสีละ 3 ขนาด คือ ขนาด 
1,000 กรัม ขนาด 500 กรัม และขนาด 250 กรัม ซึ่งภายในฉลากสินค้าได้ระบุประเภทข้าว วิธีการหุง ช่อง
ทางการติดต่อ รวมถึงแสดงตรามาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับ และยังเพ่ิม QR Code เป็นช่องทางติดต่อผ่านทาง
เฟสบุ๊คอีกด้วย 
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ภาพที่ 5 ตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 

 
ภายหลังจากได้ตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ ทางกลุ่มฯ ได้ส่งข้าวทับทิมชุมแพ และข้าวไรซ์

เบอร์รี่เพ่ือรับการคดัสรรดาว OTOP ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา และได้ส่งข้าวปิ่นเกษตรขึ้นทะเบียนคัด
สรรดาว นอกจากนี้ยอดขายข้าวของกลุ่มฯ ยังมีปริมาณการสั่งซื้อเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้กลุ่มฯ มีรายได้เพ่ิมขึ้น
อีกด้วย 

9. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 

9.1 ผู้น ากลุ่มมีความเข้มแข็ง และสมาชิกกลุ่มมีความพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาสินค้ากลุ่ม 

9.2 กลุ่มมีการแปรรูปผลผลิตข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าข้าว เช่น จมูกข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวแตน 

9.3 ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ และการจัดการเรียนรู้หลายจากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎก าแพงเพชร และหน่วยงานภาครัฐ 

10. แนวทางในการบริการวิชาการครั้งต่อไป 

10.1 การต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ของกลุ่ม 

10.2 การศึกษาระบบการผลิตและการกระจายสินค้าเพ่ือพัฒนาการผลิตและการกระจายสินค้าที่
เหมาะสม 

10.3 การส่งเสริมในด้านการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่น การกระตุ้นให้มีกิจกรรมร่วมกัน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน  

11. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

11.1 ด้านงบประมาณที่มีจ ากัด ในการก่อสร้างโรงเรือนเพ่ือขอมาตรฐาน อย.  
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รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 
ชื่อหน่วยงาน : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก : อาจารย์บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ธนสิทธิ นิตยะประภา อาจารย์พศวีร์ ศิริ
สราญลักษณ์ อาจารย์ธัชชัย ชอ่พฤกษา อาจารย์ธงเทพ ชูสงฆ์ และอาจารย์สาวิตรี พรหมรักษา 
โทรศัพท์ :  084-495-519-1   E-mail address : bundit_sir@hotmail.com 
 
1.ชื่อผลงาน  โครงการการจัดการโลจิสติกส์บริการวิชาการสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์ที่กลยุทธ์ตามตัวชี้วัด ตามพันธกิจในด้านการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสิ่งส าคัญจะต้องน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  นวัตกรรม และการ
จัดการโลจิสติกส์ไปการพัฒนาชุมชน เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ให้อยู่คู่ชุมชนผ่านงานบริการวิชาการ
ของสาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนท้องถิ่นสาขาวิชาฯ จึงได้มีด าเนินการ
จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้โลจิสติกส์สู่โรงเรียนมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการการจัดการโลจิสติกส์บริการวิ
ชาการสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์สู่โรงเรียนมัธยมศึกษา
ภายในจังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการให้ความรู้และถ่ายทอดองค์
ความรู้ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซึงประกอบด้วย 1) โรงเรียนคลองลานวิทยา 2) โรงเรียนลาน
กระบือ 3) โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 4) โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร และ 5) 
โรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร) จังหวัดตาก โดยจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งนี้จะใช้รูปแบบการ
ด าเนินงานโดยนักศึกษาของสาขาวิชาฯ ระหว่างชั้นปีที่ 1 – 3 ที่เคยจบการศึกษาจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
เป็นหลัก นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้นักเรียน ครูแนะแนวการศึกษาเข้าใจถึงความจ าเป็นและความส าคัญของ
การขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และโลจิสติกส์ จึงท าให้นักเรียนนักศึกษาสามารถตัดสินใจ
เพ่ือจะด าเนินการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ได้ง่ายมากขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 

3.1 เพื่อเป็นการให้ความรู้ หรือส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคุณภาพ
สินค้า ให้กับโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น สังคม 

3.2 เพ่ือบูรณาการกับการเรียน การสอน และเกิดทักษะทางด้านความรู้ ความเข้าใจ ให้กับนักศึกษา   
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 โครงการการจัดการโลจิสติกส์บริการวิชาการสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีข้ันตอนในการ
ด าเนินโครงการดังต่อไปนี้  
 1) คณาจารย์ท าการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการท าการวิเคราะห์เพ่ือคัดเลือกกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายจากการส ารวจ
พฤติกรรมและการสมัครเข้าศึกษาในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ย้อนหลัง 5 ปี 
 3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและนักศึกษาท าการประชุม เพ่ือวางแผนในการจัดโครงการ 
กิจกรรม และก าหนดตัววิทยากรที่เป็นนักศึกษาในสาขาวิชาฯ 
 4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจัดอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือด าเนินงาน
ด้านวิทยากรและกิจกรรมในโครงการ 
 5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินงานประสานงานติดต่อขอเข้าด าเนินโครงการโรงเรียนใน
กลุ่มเป้าหมาย 5 โรงเรียน 
 6) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ด าเนินการติดต่อขอเข้าด าเนินโครงการโรงเรียน
ในกลุ่มเป้าหมาย 5 โรงเรียน 
 7) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ด าเนินโครงการตามหน้าที่ การเตรียมอุปกรณ์ และสถานที่โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ก ากับและแก้ไขปัญหาในการด าเนินโครงการ 
 8) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 จัดท าบูทเพ่ือประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าเรียนในสาขา
การจัดการโลจิสติกส์  
 9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและนักศึกษาท าการประชุมเพ่ือทบทวนปัญหาและอุปสรรค์ในการ
จัดโครงการด้วยวิธี ไคเซ็น (Kaizen)  
 10) นักศึกษาสรุปผลการด าเนินโครงการเพื่อเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 11) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการน าผลสรุปในการจัดกิจกรรมเข้าสู่วาระการประชุมคณาจารย์ใน
สาขาวิชาฯ 
 12) คณาจารย์ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงและจัดการโครงการให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1) นักศึกษามีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

2) นักศึกษาได้รับความรู้ ความช านาญในด้านเทคโนโลยี และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใน
การประกอบอาชีพ และการเป็นวิทยากร 

3) สามารถตอบสนองความต้องการให้กับนักศึกษาและกลุ่มเป้าหมายจากการจัดโครงการได้ 
4) ได้แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย 

 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งมียอดผู้สมัครสอบแอดมิดชั่นปี 2560 - 2561 ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะปี 2561 มีคนสมัครเรียนในระดับอุดมศึกษาน้อยที่สุดในรอบ 10 ปี จึงกลายเป็นวิกฤติ  เมื่อ
สถาบันการศึกษาท าสงครามแย่งชิงนักเรียนเพ่ือการอยู่รอด ซึ่งส่งผลชัดเจนมากส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศท่ีมียอดการรับสมัครนักศึกษาลดน้อยลงมากกว่า 50% ในบางมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีการวิเคราะห์
ว่าสาเหตุหลักมาจาก 3 ปัจจัย คือ 1) ไทยก าลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สังคมสูงวัยที่อัตราการเกิดน้อยลง จึงส่งผลให้
จ านวนเด็กนักเรียนก็ลดลง 2) นักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 มีตัวเลือกมากมายนอกเหนือจากระบบแอดมิด เช่น 
โครงการรับตรง ระบบ TCAS โควตาพิเศษตามมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ ที่ดึงตัวนักเรียนไปอยู่ด้วยตั้งแต่เนิ่นๆ 
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ซึ่งเอ้ือให้กับมหาวิทยาลัยใหญ่มากเกินไป และ 3) มีแนวความคิดแบบ มาร์กซักเคอร์เบิร์กโมเดล หรือสตีฟจ็
อบส์โมเดล และบิลเกตโมเดล ไม่ต้องเรียนจบก็รวยได้  
 จากสภาวะปัญหาดังกล่าวข้างต้นสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้เร็งเห็นสภาพปัญหาในการท าการตลาด เพ่ือสร้างจุดเด่นและดึงดูด
นักเรียนนักศึกษาให้เข้ามาสมัครไม่ว่าจะเป็นการท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ Facebook การ
แนะแนวการศึกษาในระดับโรงเรียน การสร้างระบบเครือข่ายนักศึกษากับรุ่นน้องในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และการสร้างคุณลักษณะพิเศษของการเรียนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เช่น สภาวะการมีงานท าของนักศึกษา 100% การท าความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
สภาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด นอกจากนี้ทางสาขาวิชาฯ ยังเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ที่มีการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
สาขาวิชาฯ จึงไดมี้ด าเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้โลจิสติกส์สู่โรงเรียนมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการ
การจัดการโลจิสติกส์บริการวิชาการสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการจัดการโลจิ
สติกส์สู่โรงเรียนมัธยมศึกษาภายในจังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง 
 จึงท าให้สาขาวิชามีแนวความคิดในการท าการตลาดแนวใหม่ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษารุ่นพ่ีกับนักเรียนรุ่นน้องที่นักศึกษาจบการศึกษามาโดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลการสมัครเรียนของ
นักศึกษาปัจจุบันของสาขาวิชาฯ ย้อนหลัง 5 ปี โดยท าการวิเคราะห์สถิติการสมัครเรียนเพ่ือจัดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจในการสมัครเรียนในสาขาวิชาฯ เพ่ือท าการวิ เคราะห์หากลุ่มเป้าหมายในการลง
พ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมบริการวิชาการแฝงการแนะแนวทางการศึกษาโดยจัดให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินโครงการ
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีน้องภายในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ 1) กิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ 2) กิจกรรมการสัมภาษณ์สดรุ่นพ่ีที่จบการศึกษา
และได้ท างานในสายงานทางด้านโลจิสติส์ และ 3) กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการทั้ง
การเรียนการสอนและการแนะแนวการศึกษาไปพร้อมด้วยกัน 
 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ของสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร จ านวน 50 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ ) โรงเรียนคลองลานวิทยา 2) โรงเรียนลานกระบือ 3) โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 4) 
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร และ 5) โรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร) จังหวัด
ตาก  

ผลที่ได้รับจากการจัดด าเนินโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักศึกษา
ที่เข้าโครงการดังกล่าวทั้งจ านวน 50 คน มีความรู้จากการเป็นวิทยากรและจากการจัดกิจกรรมทางด้านการ
จัดการโลจิสติกส์เพิ่มมากข้ึนจากการถ่ายทอดองค์ความรู้จากตัวนักศึกษาเองจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
นักศึกษาได้รับความรู้จากการแสดงวิธีการท างานของระบบคลังสินค้า ระบบบรรจุภัณฑ์ และระบบขนถ่าย
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และยอดการสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาฯ จ านวน 17 คน จากโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 5 โรงเรียนซึ่งมีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน คิดเป็นร้อยละ 12.78 นอกจากนี้ยังมีนักศึกษา
ที่เข้าสมัครเรียนในระบบ TCAS จ านวน 154 คน และได้รับการสัมภาษณ์ จ านวน 90 คน มีการรายงานตัว
นักศึกษา จ านวน 69 คน โดยในการรับนักศึกษาทางสาขาวิชาได้มีการตั้งเป้าหมาย 60 คน ห้องละ 30 คน 
นักศึกษารายงานตัวจ านวน 69 คน เกินเป้าหมาย 9 คน และเม่ือมีการเทียบกับในปีการศึกษา 2561 พบว่า ใน
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ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษาที่สมัครเรียน จ านวน 154 คน เพ่ิมข้ึน 15 คน หรือเพ่ิมข้ึน 10.79% จาก 
139 คนในปีการศึกษา 2560 และในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาเข้ารายงานตัว 69 คน เมื่อเทียบกับปี
การศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษาเข้ารายงานตัวลดลง 15 คน จาก 84 คน หรือลดลง 17.86% ในการศึกษา 
2560 
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 

จากการด าเนินงานโครงการสาขาวิชาฯ ได้มีการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เป็นจ านวน 154 คน และได้รับการสัมภาษณ์ จ านวน 90 คน และมีการรายงานตัวนักศึกษา จ านวน 69 และ
หลังจากการรายตัวของนักศึกษาทางสาขาวิชาฯได้จัดให้มีการท าแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลความพึงพอใจใน
การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาประจ าปี 2561 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์เป็นเพศหญิง 70.8% เป็นเพศชาย 29.2% มีอายุ 19 ปีมากถึง 50% 18 ปี 29.2% 20 ปี 
10.4% และมีอายุ 17,18 และ 21 2.1% โดยนักเรียนส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนคลองลานวิทยาคม 12.5%  
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม,โรงเรียนวัชรวิทยา 8.33% โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ,โรงเรียนพรานกระต่าย
พิทยาคม, โรงเรียนลานกระบือวิทยาคม 6.25% โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ,โรงเรียนแม่
จะเราวิทยาคม,โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์, โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม, โรงเรียนผดุงปัญญา, 4.17% และ
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร, โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี , โรงเรียนแม่กุวิทยาคม, 
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม, โรงเรียนไทรงามพิทยาคม, โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม, โรงเรียนคณฑีพิทยา
คม, โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา, โรงเรียนนครไตรตรึงษ์, โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม, โรงเรียนบ้านใหม่
เจริญผลพิทยาคม, โรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคาร, โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม, โรงเรียนลิไทพิทยาคม, 
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2.08% โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ที่สมัครเรียนเป็นนักศึกษาทั่วไป 72.9% นักศึกษา
โควต้า 27.1% ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารการรับสมัครเข้าศึกษานักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้จาก โซเซียวเน็ตเวิร์ค 
(Facebook) 54.2% การแนะแนวการศึกษาในระดับโรงเรียน 41.7% การแนะแนวหรือแนะน าจากรุ่นพ่ีจาก
โครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน 33.3% ครูแนวแนวการศึกษาของโรงเรียน 18.8% เว็ปไซน์สาขาการ
จัดการโลจิสติกส์ 12.5% เพ่ือนชวน 2.1% โดยมีระดับความพ่ึงพอใจในการแนะแนวการศึกษาในระดับ
โรงเรียนความพ่ึงพอใจ "มาก" เท่ากับ 47.9% "ปานกลาง" 35.4% และ "มากท่ีสุด" 16.7% โดยความพึ่งพอใจ
ในการแนะแนวการศึกษาในระดับโรงเรียนความพ่ึงพอใจ "มาก" เท่ากับ 47.9% "ปานกลาง" 35.4% และ 
"มากที่สุด" 16.7% โดยความพ่ึงพอใจในการใช้โซเชียวเน็ตเวิร์ค (Facebook) ความพ่ึงพอใจ "มาก" เท่ากับ 
58.3% "มากท่ีสุด" 22.9%"ปานกลาง" 16.7% และ "น้อย" 2.1% โดยความพ่ึงพอใจในการใช้เว็ปไซน์สาขาการ
จัดการโลจิสติกส์ความพ่ึงพอใจ "มาก" เท่ากับ 56.3% "มากที่สุด" 22.9% "ปานกลาง" 16.7% และ "น้อย" 
4.2% โดยความพ่ึงพอใจในการการแนะแนวหรือแนะน าจากรุ่นพ่ีความพ่ึงพอใจ "มาก" เท่ากับ 37.5% "ปาน
กลาง" 31.3% "มากท่ีสุด" 20.8% "น้อย" 8.3% และ "น้อยที่สุด" 2.1% โดยความพ่ึงพอใจในการใช้ FM 91.25 
MHz / 96.5 MHz ความพ่ึงพอใจ "ปานกลาง" 52.1% "มาก" เท่ากับ 18.8% "น้อย" 16.7% "น้อยที่สุด" 8.3% 
และ "มากที่สุด" 4.2% โดยมีความพ่ึงพอใจในการแนะน าครูแนวแนวการศึกษาของโรงเรียน ความพ่ึงพอใจ 
"มาก" เท่ากับ 43.8% "ปานกลาง" 25% "มากที่สุด" 25% และ "น้อย" 16.7% โดยมีช่องทางการสมัครเรียน
ของนักศึกษามากที่สุดคือ เว็บไซน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏแพงเพชรมากถึง 68.8% การสมัครเรียนด้วยตนเอง 
39.6% การสมัครผ่านโรงเรียนในสังกัดของนักเรียน 12.5% สมัครผ่านทางไปรษณีย์ 0% กรณี การสมัครเรียน
ด้วยตนเองมีระดับความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยในระดับ "มาก" 72.5% "มากที่สุด" 15% 
และ "ปานกลาง" 12.5% กรณี การสมัครเรียนผ่านเว็บไซน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในระดับ 
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"มาก" 50% "มากที่สุด" 26.1% และ "ปานกลาง" 23.9% กรณี การสมัครเรียนผ่านโรงเรียนในสังกัดของ
นักศึกษาเองในระดับ "มาก" 50% "ปานกลาง" 34.2% และ "มากที่สุด" 13.2% ซึ่งในเรื่องของการก าหนด
เกณฑ์การรับสมัคร จ านวนรับสมัคร วิธีการคัดเลือก แผนการรับนักศึกษาของสาขาฯลฯ ภาคปกติ จันทร์ - 
ศุกร์ เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา (ประเภทโควต้า) มีระดับความพึงพอใจ "มาก" 47.9% "ปานกลาง" 35.4% 
"มากที่สุด" 14.6% และ"น้อยที่สุด" 2.1% เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา (ประเภททั่วไป) มีระดับความพึงพอใจ 
"มาก" 54.2% "ปานกลาง" 29.2% "มากที่สุด" 12.5% และ "น้อย" ,"น้อยที่สุด" 2.1% โดยมีความพึงพอใจกับ
การก าหนดจ านวนการรับสมัครนักศึกษา 60 คน มีระดับความพึงพอใจ "มาก" 50% "ปานกลาง" 35.4% "มาก
ที่สุด" 10.4% และ "น้อย","น้อยที่สุด" 2.1% โดยมีความพึงพอใจในวิธีการคัดเลือกการรับนักศึกษา มีระดับ
ความพึงพอใจ "มาก" 52.1% "ปานกลาง" 22.9% "มากที่สุด" 20.8% และ "น้อย" ,"น้อยที่สุด" 2.1% โดยจาก
การวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเบื้องต้น พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย) 
เท่ากับ 2.00 - 2.99 66.7% 3.00 - 3.99 22.9% และ 1.00 - 1.99 มีเพียง 10.4% วิชาคณิตศาสตร์ (เกรด
เฉลี่ย) เท่ากับ 2.00 - 2.99 52.1% 3.00 - 3.99 25% และ 1.00 - 1.99 22.9% นอกจากนี้นักเรียนยังมี
ข้อเสนอแนะในการรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาฯบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ปรับปรุงเรื่อง
เว็บไซน์ในการเข้าสมัครให้ใช้งานได้ตามปกติไม่ล้มบ่อยครั้ง และอยากให้มีการเปิดรอบในการสมัครมากข้ึนจาก
เดิม 5 รอบ ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจและประเมินกระบวนการรับนักศึกษาดังกล่าวทางสาขาวิชาฯ
ได้มีการประชุมเพ่ือด าเนินการทบทวนจ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวกับแผนการรับนักศึกษา พบว่า ในการ
รับนักศึกษาสาขาวิชาฯได้มีการตั้งเป้าหมาย 60 คน ห้องละ 30 คน นักศึกษารายงานตัวจ านวน 69 คน เกิน
เป้าหมาย 9 คน และเมื่อมีการเทียบกับในปีการศึกษา 2561 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษาท่ี
สมัครเรียน จ านวน 154 คน เพิ่มขึ้น 15 คน หรือเพ่ิมข้ึน 10.79% จาก 139 คนในปีการศึกษา 2561 และในปี
การศึกษา 2562 นักศึกษาเข้ารายงานตัว 69 คน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษาเข้ารายงาน
ตัวลดลง 15 คน จาก 84 คน หรือลดลง 17.86% ในการศึกษา 2561 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

9.1 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
9.2 การอบรมนักศึกษาก่อนด าเนินโครงการ 
9.3 การก ากับและดูแลและด าเนินการแก้ไขปัญหาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 
9.4 ความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่ กับอาจารย์แนะแนว และนักเรียนรุ่นน้อง 
 

10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
ในปีการศึกษา 2563 ทางสาขาวิชาฯ ควรจัดท าโครงการบริการวิชาการรสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายและแนะแนวทางการศึกษาและควรลงทุนในช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 3 
ช่องทาง ได้แก่  

10.1 โซเชียวเน็ตเวิร์ค (Facebook) โดยเพิ่มการลงทุนในส่วนของการเช้าพ้ืนที่โฆษณาในช่วงเดือน 
กันยายน - พฤศจิกายน  

10.2 การแนะแนวการศึกษาในระดับโรงเรียนที่มีรุ่นพ่ีสังกัดอยู่ในสาขาการจัดการโลจิสติส์ โดย
ก าหนดช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน  

10.3 แนะแนวการศึกษาผ่านครูแนะแนวโดยก าหนดช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน โดยควรจัด
โครงการในรูปแบบการให้ความรู้เป็นการบริการวิชาการสู่โรงเรียนมัธยมศึกษา 
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11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 11.1 ช่วงระยะเวลาในการจัดโครงการกับระยะเวลาวางหรือตารางการเรียนการสอนของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
 11.2 นักศึกษาชายส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดหรือเป็นวิทยากรได้ด้วยตัวเองต้องมีอาจารย์หรือนักศึกษา
หญิงที่มีสภาวะผู้น าหรือเก่งในการพูดประกบคู่นักศึกษาชายเสมอ 
 11.3 กิจกรรมในการจัดโครงการใช้ระยะเวลานานจึงส่งผลให้นักศึกษาเบื่อเริ่มไม่สนใจมากนัก 
 
12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 

ในการจัดด าเนินโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
ได้ท าการจัดโครงการขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 และสามารถน าปัญหาลุอุปสรรค์ไปใช้เพ่ือปรับปรุงในปี 2563 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ของสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 50 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายจ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่  

1. โรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร 
2. โรงเรียนลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
3. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร 
4. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร  
5. โรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร) จังหวัดตาก 

 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/สาขาวิชาฯ/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
           สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2563 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส าหรับน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
 
ชื่อหน่วยงาน สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา  บุดสีทา 
โทรศัพท์: 063-162-3515  E-Mail : dr.aung1962@outlook.co.th 
 
1. ชื่อผลงาน/โครงการ : การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม  
    และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 
2. ที่มาและความส าคัญของการบริการวิชาการ  
 จากองค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน ซึ่งระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการ
สอน และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าว
ทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่ง
ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็ม
ศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ในตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ การก ากับกระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติใน
ระดับปริญญาตรี และการบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560 หนา้ 80)  
 สาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจ าปี 2562 ทั้งนี้  อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการสัมมนา
การตลาด และรายวิชาการวิจัยตลาด ได้น านักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยด าเนินการในลักษณะการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท าให้นักศึกษา
ได้พัฒนาคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนให้ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถจ าหน่ายได้มากขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ของการบริการวิชาการ 
 1)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 2)  เพ่ือให้บุตรหลานหรือคนรุ่นใหม่ได้สานต่อการด าเนินงานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3)  เพ่ือพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาได้พัฒนาคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21จากการใช้ความรู้ในภาคทฤษฎีการตลาดในรูปแบบการบูรณาการกับการเรียน  
การสอน 
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 4) กลุม่บุคคลเป้าหมายที่ให้บริการและเครือข่ายความร่วมมือ (ให้ระบุชื่อกลุ่ม หรือหน่วยงาน เช่น 
โรงเรียน  อบต. หรือกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ที่อยู่ ให้ชัดเจน) 
 กลุ่มผ้าปักชาวเขาบ้านคลองเตย ตั้งอยู่ที่ 77/7 หมู่ 9 ต าบลคลองลานพัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร มี
สมาชิกจ านวน 93 คน 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
 1) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีศักยภาพทางการตลาดเพ่ิมข้ึน เกิดมูลค่า เกิดการจ้างงานและ
สร้างรายได้ให้ธุรกิจและชุมชน 
 2)  นักศึกษาเกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 จากการประยุกต์ใช้ความรู้ในภาคทฤษฎีการตลาดในรูปแบบการบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน 
 
6. การด าเนินการให้บริการวิชาการมีกระบวนการอย่างไร (อธิบายให้เห็นภาพชัดเจน ของกระบวนการ
ท างานที่ท าให้ชุมชนดีขึ้น พร้อมมีรูปภาพประกอบด้วย 
      1) ประชุมก่อนด าเนินการร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการตลาด ผู้สอนรายวิชาสัมมนา
การตลาด วิชาการวิจัยตลาด เพื่อด าเนินการในลักษณะการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Plan) 
      2) ประชุมอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการตลาด ผู้สอนรายวิชาสัมมนาการตลาด วิชาการวิจัยตลาด 
นักศึกษาร่วมกับชุมชนกลุ่มผ้าปักชาวเขาบ้านคลองเตย ต าบลคลองลานพัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร           
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (พัฒนาชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร) เพ่ือก าหนดประเด็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน  (Plan) 
      3)  วางแผนและแบ่งฝ่ายด าเนินงาน (Plan) 
       4)  จัดการเรียนการสอนความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี ขั้นตอนการสัมมนา และวิธีการวิจัย (D0) 
      5)  ด าเนินกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู่ตลาดของ
ผ้าปักชาวเขาบา้นคลองเตย” ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย คือ 1)  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “แนวคิดและ
ปัจจัยส าหรับการแปรรูปผ้าปักชาวเขา” 2)  ฝึกปฏิบัติการสร้างรูปแบบ และตัดเย็บผ้าปักชาวเขาเป็นพวง
กุญแจ Key Cover กระเป๋าทรงมะเฟือง กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมแบบปรับสายได้ 
      6) ด าเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่มเพ่ือร่วมกันสร้างเครื่องมือการประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน (D0) 
      7) ตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงของเครื่องมือการประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(D0) 
      8) เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (D0) 
      9) ประมวลผลการประเมินโครงการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชน (D0) 
     10) รายงานผลโครงการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน แก่
ผู้เกี่ยวข้อง (Check) 
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     11) สรุปกิจกรรมพร้อมประเมินทักษะที่ได้รับจากการศึกษา (Check)  
     12) น าผลจากการด าเนินโครงการครั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงกิจกรรม (Action) 
 
7.  ผลลัพธ์หรือผลกระทบท่ีได้รับจากการบริการวิชาการที่ปรากฎอย่างชัดเจนกับชุมชน เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม รวมทั้งผลที่เกิดกับนักศึกษา (ถ้ามีนักศึกษาร่วมโครงการ
ด้วย) 
 1)  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีศักยภาพทางการตลาดเพ่ิมข้ึน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปัก
ชาวเขาได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น พวงกุญแจ Key Cover กระเป๋าทรงมะเฟือง กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมแบบ
ปรับสายได ้ สามารถสร้างรายได้ให้ธุรกิจและชุมชน 
 2)  นักศึกษาเกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 จากการประยุกต์ใช้ความรู้ในภาคทฤษฎีการตลาดในรูปแบบการบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน 
 3)  นักศึกษาได้ปฏิบัติงานวิจัยในรายวิชาการวิจัยตลาด เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาเพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย : กรณีศึกษากลุ่มผ้าปักชาวเขาบ้านคลองเตย ต าบลคลองลานพัฒนา จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 
8. ปัจจัยที่ท าให้เกิดประสบความส าเร็จ หรือเกิดนวัตกรรม 
 1)  ศักยภาพของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินการโครงการครั้งนี้ 
 2)  อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการตลาด ที่มีศักยภาพร่วมแรงร่วมใจในการด าเนินงานโครงการฯ 
 3)  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่มีศักยภาพร่วมแรงร่วมใจในการด าเนินงานโครงการฯ 
 

รูปภาพการด าเนินงานโครงการ  
 

 
 

ภาพที่ 1  ตัดเย็บผ้าปักชาวเขาเป็นพวงกุญแจ Key Cover 
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ภาพที่ 2  ตัดเย็บผ้าปักชาวเขาเป็นพวงกุญแจ Key Cover 
 
 

 
 

ภาพที่ 3  กระเป๋าทรงมะเฟือง 
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ภาพที่ 4  การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ชุมชน 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5  การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ชุมชน 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

 
 

ชื่อหน่วยงาน : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ 

 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ   อาจารย์ชญาน์นันท์    ศิริกิจเสถียร  ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์  ผศ.ดร.ชาลี   ตระกูล  
อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว  และอาจารย์วีรวรรณ  แจ้งโม้   

โทรศัพท์: 095-661-6656   E-Mail: chayanan.siri@gmail.com  

 

1. ชื่อผลงาน/โครงการ    การลดต้นทุน และแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวอินทรีย์ ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

 

2. ที่มาและความส าคัญของการบริการวิชาการ  
 การบริการวิชาการแก่ชุมชน (Community Service) หรือการบริการวิชาการแก่สังคม หรือการ
บริการวิชาการ แม้จะมีชื่อเรียกที่หลากหลายแต่ล้วนเป็นพันธกิจหลักที่ส าคัญของทุกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ได้ก าหนดให้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญคือ การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติพันธกิจตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดให้บรรลุวัตถุประสงค์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จึงได้ให้
ความส าคัญต่อการส่งเสริมและยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งหนึ่งใน
เป้าหมายทั้งหมด คือ ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ทั้งนี้ การบริการวิชาการแก่
ชุมชนไม่ได้เกิดจากความต้องการของสถาบันการศึกษาเท่านั้น หากแต่เกิดจากความต้องการของชุมชนเป็น
หลัก การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรและชุมชนต าบลหนองหลวง  

การบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้มีการจัดการให้บริการวิชาการหลายรูปแบบด้วยกัน ได้แก่ การสอน
เรื่องต่างๆ ที่ชุมชนมีความต้องการ การฝึกอบรมโดยจะเน้นการให้ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพหรือการจัด
ฝึกอบรมเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การฝึกอบรมด้านการแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ การฝึกอบรมการคิดต้นทุน
และผลตอบแทนการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า รูปแบบและกระบวนการบริการวิชาการแก่
ชุมชน เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หน่วยงานใน
สังกัด และที่ขาดไม่ได้คือ นักศึกษาที่ได้มีโอกาสลงไปท างานในพ้ืนที่ เป็นการใช้ศักยภาพต่างๆ บูรณาการ
ร่วมกัน โดยการน าความรู้ทางวิชาการที่ได้จากการส ารวจความต้องการของชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา ผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะการพูด การเขียน การน าเสนอ และทักษะการใช้เทคโนโลยีซึ่งมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง รวมทั้งส่งผลให้สมาชิกในชุมชนเกิด
ความเข้าใจและสามารถน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการลดต้น และเพ่ิมรายได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
อีกด้วย (เสาวลักษณ์ พันธบุตร และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, 2557, หน้า 87) 

mailto:chayanan.siri@gmail.com
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรากไท ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร โดยคุณวิเชียร 
บดีรัฐ ผู้น ากลุ่มได้ติดต่อขอรับการบริการวิชาการจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร เพ่ือขอรับการบริการวิชาการด้านการลดต้นทุนการปลูกข้าวอินทรีย์ รวมถึง
การต่อยอดแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริการวิชาการ 

 3.1 เพ่ือให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมตามพันธกิจขององค์กร และตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

 3.2 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 3.3 เพ่ือพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาด้านการกล้าแสดงออกของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 

4. กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีให้บริการ  

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรากไท/ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ต าบลหนองหลวง  

อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

5.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการบริการวิชาการท่ีตรงตามความต้องการของชุมชน 

5.2 ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักหลักสูตรและมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจกับองค์ความรู้ที่ได้รับ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

5.3 นักศึกษามีทักษะด้านการกล้าแสดงออก มีจิตอาสา และมีกระบวนการท างานเป็นทีม 

5.4 ได้บูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 

 

6. ลักษณะของกิจกรรมการให้บริการวิชาการ  

 6.1 กิจกรรมที่ 1-2 อบรมให้ความรู้การคิดวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนและหาแนวทางในการ
ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรากไท ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 10 คน ประกอบอาชีพหลักคือ การปลูกข้าวอินทรีย์ โดยมีคุณวิเชียร บดีรัฐ เป็น
ผู้น าชุมชน ได้ติดต่อขอรับบริการวิชาการเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและต้องการเ พ่ิมรายได้ด้วยการ  
แปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้แก่สมาชิกภายนในกลุ่ม ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้
และแนะน าการคิดวิ เคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าว อินทรีย์ ให้แก่สมาชิ กกลุ่ ม  
อีกทั้งยังได้น านักศึกษาที่เรียนในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลต้นทุนการปลูกข้าว และน า
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ลงแนะน าการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ต้นทุนและ
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ผลตอบแทนข้าวอินทรีย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ จ านวน 10 คน ต าบลหนองหลวง อ าเภอลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ในวันที่ 29 ธันวาคม 2561 และวันที่ 6 มกราคม 2562  เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวอินทรีย์ทราบถึงต้นทุนที่สามารถประหยัดได้ และร่วมกันหาแนวทางเพ่ือเพ่ิมรายได้ต่อไป อีกทั้งกลุ่ม
เกษตรยังสามารถน าข้อมูลตัวเลขที่วิเคราะห์ได้ ไปแสดงให้กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเคมีได้ตัดสินใจในการ
เปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวเพ่ือลดต้นทุนและเกิดรายได้มากขึ้นต่อไป 

        
ภาพที่ 1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้และแนะน าในการคิดวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 

       
ภาพที่ 2 กิจกรรมระดมสมองหาแนวทางในการลดต้นทุนและการเพิ่มรายได้ 

 

 6.2 กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่ ในหัวข้อ “การยกระดับผลิตภัณฑ์
แปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่” ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์  

ภายหลังจากระดมสมองหาแนวทางในการลดต้นทุนการปลูกข้าวอินทรีย์ พบว่า การท าปุ๋ยหมัก และ
ท าน้ าจุลินทรีย์ไว้ใช้เองจะช่วยลดต้นทุนในการปลูกข้าวได้มากที่สุด อีกทั้งหากเกษตรกรมีการเก็บพันธุ์ข้าวไ ว้
เพ่ือการเพาะปลูกในรอบต่อไปจะช่วยให้ต้นทุนการผลิตยิ่งลดลง นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรยังช่วยกันระดม
สมองเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมรายได้ สรุปได้ว่า กลุ่มต้องการแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เพ่ือจ าหน่าย ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจึงได้จัดกิจกรรมการแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ ให้แก่เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวอินทรีย์ จ านวน 10 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปากดง จ านวน 6 คน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562 โดยเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยก
ฤต รัตนพันธุ์ ดร.อเนก หาลี และสุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ 
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ภาพที่ 3 จัดกิจกรรมการแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 

       
ภาพที่ 4 การแปรรูปข้าวไรซ์บอร์รี่เป็นเต้าหู้นมสดเม็ดบีทไรซ์เบอร์รี่ 

นอกจากนี้ ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ยังได้วางแผนในการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรากไท) ต่อไปอีก
ด้วย 

7. ลักษณะการบูรณาการ และผลที่เกิดจากการบูรณาการ  

ภายหลังการด าเนินงานจัดกิจกรรมลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน/เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรากไท) ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร และนักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองปากดง เพ่ือบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษามีการพัฒนาทั้งทางด้านทักษะใน
การท างานร่วมกัน การเป็นผู้น า การมีจิตอาสา การรู้จักเสียสละ การรักชุมชนบ้านเกิด และเกิดความคิด
สร้างสรรค์ การเป็นผู้ช่วยวิทยากร และมีการค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้และมีความเข้าใจในเนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์
มากขึน้ รวมถึงเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จากการที่ได้ลงปฏิบัติในพ้ืนที่จริง 

8. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

ภายหลังจากการด าเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชน สามารถสรุปผลการด าเนินงานและผลประเมิน
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ดังนี้  

8.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ต าบล
หนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร และได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้ท้ังหมด 3 กิจกรรม  

8.2 เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ท าให้ชุมชนรู้จักสาขามากขึ้น  
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8.3 จากการที่นักศึกษาที่ได้มีโอกาสลงไปท างานในพ้ืนที่นักศึกษาเกิดทักษะด้านความกล้าแสดงออก
ในการเป็นผู้ช่วยวิทยากร เกิดการเรียนรู้กระบวนการให้บริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนด้าน
เศรษฐศาสตร์ และเป็นการใช้ศักยภาพต่างๆ มาบูรณาการร่วมกัน โดยการน าความรู้ทางวิชาการที่ได้จากการ
ส ารวจความต้องการของชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง รวมทั้งส่งผลให้สมาชิกในชุมชนเกิดความเข้าใจและสามารถน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการ
ลดต้น และเพ่ิมรายได้จากการแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นสินค้าต่างๆ เช่น น้ าไรซ์เบอร์รี่ เต้าหู้นมสดเม็ดบีทไรซ์
เบอร์รี่ สาโท และเจเลข้าวไรซ์เบอร์รี่ 

        
ภาพที่ 5 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ 

9. ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 

9.1 ผู้น ากลุ่มมีความเข้มแข็ง และสมาชิกกลุ่มมีความพร้อมที่จะร่วมกันลดต้นทุน เพิ่มรายได้และ
พัฒนาสินค้ากลุ่ม 

9.2 ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ และการจัดการเรียนรู้หลายจากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎก าแพงเพชร และหน่วยงานภาครัฐ 

 

10. แนวทางในการบริการวิชาการครั้งต่อไป 

10.1 การต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ของกลุ่ม 

10.2 ส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์  

11. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

11.1 ด้านงบประมาณที่มีจ ากัด  

12. บรรณานุกรม 

เสาวลักษณ์ พันธบุตร และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: กรณีศึกษาการพัฒนาชุดการสอนส าหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้าน IT ส าหรับครูโรงเรียนบ้านวังใหม่ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. วารสารสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ. 16(1): 85-92. 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

 
ชื่อหน่วยงาน โปรแกรมภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ. 

1. อาจารย์ภาวิณี ภูจริต (ผู้รับผิดชอบหลัก)* 
2. ผศ.ดร. สภุาสพงษ์ รู้ท านอง 
3. อาจารย์พัตรา ค าสีหา 
4. อาจารย์ดวงนภา ลาภใหญ่ 
5. ดร. พิมประไพ ขาวข า (วิทยากร) 
6. ดร. วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์ (วิทยากร) 

โทรศัพท์ 0876345565 E-mail address Phawinee.ph@gmail.com 
 
1. ชื่อผลงาน/โครงการ 

“การสร้างแผนที่ทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ภูมิสารสนเทศ ในพ้ืนที่อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร สู่กลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี” 

 
2. ที่มาและความส าคัญของการบริการวิชาการ  

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คือศาสตร์เชิงพ้ืนที่ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานร่วมกับชุมชนได้อย่าง
หลากหลาย ทั้งในด้านการจัดการชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย แต่ยังขาดการเรียนรู้
และเผยแพร่สู่กลุ่มเยาวชนและประชาชนและในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร 

 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริการวิชาการ  

1) ส ารวจพื้นที่ภาคสนามร่วมกับเยาวชนและชุมชนเพื่อจัดท าแผนที่ทรัพยากรในพ้ืนที่อ าเภอคลอง
ลานอย่างมีส่วนร่วม 

2) จัดท าแผนที่ทรัพยากรโดยใช้ภูมิสารสนเทศพร้อมเผยแพร่สู่ชุมชน 
 

4. กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีให้บริการ (ให้ระบุชื่อกลุ่ม หรือหน่วยงาน เช่น โรงเรียน อบต. หรือกลุ่มอาชีพ 
เป็นต้น ที่อยู่ ให้ชัดเจน) 
 4.1 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 4.2 นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4-5 โรงเรียนคลองลานวิทยา อ าเภอคลองลาน 
 4.3 ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอคลองลาน ที่สนใจ 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

5.1 ชุมชนมีข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแผนที่เพ่ือสนับสนุนการจัดการทรัพยากร 
 5.2 เยาชนในพื้นท่ีทราบและตระหนักถึงทรัพยากรที่มีในชุมชน  

mailto:Phawinee.ph@gmail.com


415 
 

 5.3 ทราบเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีการท าแผนที่เบื้องต้น  
 5.4 เกิดการบูรณาการบริการวิชาการและการเรียนการสอน  
 
6. ลักษณะของกิจกรรมการให้บริการวิชาการ (อธิบายให้เห็นภาพชัดเจน พร้อมมีรูปภาพประกอบด้วย) 
 6.1 ลงพื้นที่อ าเภอคลองลาน เพ่ือส ารวจและรวบรวมความต้องการของหน่วยงานในพ้ืนที่ 
 6.2 คัดเลือกพ้ืนที่ต าบลคลองน้ าไหล เนื่องจากมีหน่วยงานคือองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าไหล 
ซ่ึงมีความต้องการข้อมูลสารสนเทศด้านข้อมูลทรัพยากรที่มีภายในพ้ืนที่ และยังขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการจัดท าแผนที่ 
 6.3 วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยระบุประเด็นจากการรวบรวมความต้องการของ
หน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูล ได้แก่ แผนที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ าตกคลองน้ าไหล แผนที่คุณลักษณะดิน
และแผนที่ทางธรณีวิทยา เพ่ือการวางแผนและประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในพ้ืนที่ แผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการปัญหาเชิงพ้ืนที่ เช่นการวางแผนส่งเสริมการ
เพาะปลูกภายในต าบล และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง แสดงต าแหน่งองค์การบริหารส่วนต าบล
และสถานที่ราชการใกล้เคียง เช่น สถานีต ารวจ สนง.เกษตรอ าเภอคลองลาน ฯลฯ  
 6.4 ด าเนินการเตรียมการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ การส ารวจและ
รวบรวมแหล่งทรัพยกรภายในต าบลคลองน้ าไหล จากการระดมสมองผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่เยาวชนในพ้ืนที่ 
ประชาชนที่สนใจ และบุคลากรจากอบต.คลองน้ าไหล จ านวน 50 คน โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มหลัก จาก
วิทยากรจ านวน 2 คน ได้แก่ ดร.พิมประไพ พิพัฒนวกุล อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาสิ่งแวดล้อม มหาวทยา
ลัยราชภัฏก าแพงเพชร และดร.วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา จากการจัด
กิจกรรมพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ด้านภูมิสารสนเทศ ส่วนหนึ่งให้ความสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มเยา
ชน และเปลี่ยนทัศนคติด้านเทคโนโลยีอวกาศ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ซึ่งจากการอบรบจ านวนทั้ง 2 วัน ท า
ให้ทราบว่า แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทั้ง 3 ศาสตร์ อันประกอบด้วย การรับรู้จาก
ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบก าหนดต าแหน่งพิกัดบนพ้ืนโลก สามารถน ามาใช้งานจัดการ
ปัญหาเชิงพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี เช่น ปัญหาด้านภัยพิบัติ เช่น การหาต าแหน่งไฟป่า การเกิดหมอกควัน น้ าท่วม 
หรือการวางแผนด้านเกษตรกรรม การวางแผนการเพาะปลูกพืชผลทางเกษตรร่วมกับการบริหารจัดการน้ า 
เป็นต้น  
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ผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม ได้แก่ การส่งมูลข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ และแบบ
โปสเตอร์ ประกอบด้วยชุดข้อมูลแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ รับมอบโดย ผู้แทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบลคลองน้ าไหล 
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ตัวอย่างผลลัพธ์การจัดกิจกรรมได้แก่ แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลคลองน้ าไหล 
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ภาพกิจกรรมโครงการ การอบรมการจัดท าแผนทีทรัพยากรจากเทคโนโลยีภูมิสารสนทเศ  
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7. ลักษณะการบูรณาการ และผลที่เกิดจากการบูรณาการ (ซ่ึงท่านได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงาน/ 
โครงการ) 
 7.1 มีการวางแผนการบูรณาการจาก 2 รายวิชาหลัก ได้แก่ รายวิชาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และรายวิชาระบบก าหนดต าแหน่งพิกัดบนพ้ืนโลก โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาภูมิ
สารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบร่วม 
 7.2 กิจกรรมการส ารวจเพ่ือจัดท าแผนที่ทรัพยากร ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศศาสตร์และ
ระบบก าหนดพิกัด จากการเรียนใน 2 รายวิชา ที่น ามาบูรณาการ โดยการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ภาคสนาม และมี
หน่วยงานที่ต้องการน าข้อมูลไปใช้งานต่อไป 
 7.3 กิจกรรมการบูรณาการในรายวิชาที่สอนและการบริการวิชาการที่เป็นรูปธรรม คือ มีกิจกรรมการ
อธิบายแผนที่ โดยการจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ ประกอบด้วยแผนที่ และหนังสือด้านภูมิสารสนเทศ โดยมีนักศึกษา
เป็นผู้ด าเนินการหลัก ในการอธิบายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 7.4 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ด้านภูมิสารสนเทศ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภูมิสารสนเทศ เป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก ในการคิดค าถามด้านภูมิสารสนเทศ และแจกของรางวัล โดยเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
พร้อมกับการบริการวิชาการ 
 

 
ภาพกิจกรรมการเดินส ารวจป่า เพ่ือส ารวจแหล่งทรัพยากรเบื้องต้นในพ้ืนที่ต าบลคลองน้ าไหล ส าหรับจัดท า
แผนที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ าตกคลองน้ าไหล และผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางนิเวศน์ในอนาคตต่อไป 
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กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ เพ่ือให้นักษาสามารถอธิบายแผนที่ การจัดท าแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ ซึ่งได้
เรียนในรายวิชาที่น ามาบูรณาการสู่การเผยแพร่แก่ชุมชน 
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8. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
 8.1 ชุมชนมีชุดข้อมูลสารสนเทศ ด้านข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และแผนที่ เพ่ือสนับสนุนการท างาน
ในอนาคตได้ 
 8.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ ทราบและเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก 
 8.3 เกิดกระบวนการเรียนรู้ การวางแผน การท างานร่วมกับชุมชน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การ
น าเสนอ การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตนเองได้เรียนมา ท าให้นักศึกษาสามารถน าประสบการณ์ที่ได้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได ้
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความต้องการใช้งานในหน่วยงานท้องถิ่น เช่นการจัดท า
แผนที่ภาษี ร่วมถึงการจัดการปัญหาเชิงพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันยังขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านนี้ในหน่วยงาน 
จึงท าให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจ เนื่องจากหากสนใจการเรียนในสาขานี้ สามารถกลับมา
ท างาน และจัดท าข้อมูลให้กับชุมชนได้ในอนาคต  
 
10. แนวทางในการบริการวิชาการครั้งต่อไป 
 มีการวางแผนการร่วมมือกันระหว่าง 2 หน่วยงาน คือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย เช่น 
การจัดท า MOU ร่วมกัน เนื่องจากหน่วยงานต้องการให้มีการจัดการอบรมเชิงฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศ
ให้แก่บุคลากร เพ่ือสามารถมาสนับสนุนการท างานของหน่วยงานได้ 
 
11. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ ที่มีความยากล าบากในการส ารวจ เพ่ือจัดท าแผนที่ทรัพยากร เช่นเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ ประกอบกับปัจจัยด้านภูมิอากาศ ซึ่งการเดินป่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการหลงทางได้ ต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญในพ้ืนที่และเวลาในการลงส ารวจภาคสนาม ด้วยทรัพยายากรป่าไม้ พืชพรรณท่ีมีความหลากหลาย 
จึงจ าเป็นต้องผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา เช่น ด้านพันธุ์พืช ด้านพื้นที่ ด้านสัตว์ป่า ด้านกีฏะ เพ่ือให้ได้เนื้อหาที่
ครอบคลุมและถูกต้อง 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ส าหรับน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้  
 

ชื่อหน่วยงาน   โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ  บุญอนนท์  
โทรศัพท์ :  093-9503337  Email address :  ratchaneewan_b@hotmail.com 
 
1. ช่ือผลงาน   โครงการท่องเที่ยวบริการวิชาการสู่ชุมชน 
 
2. ที่มาและความส าคัญของการบริการวิชาการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์ ใน
ปีงบประมาณ 2561-2562 มหาวิทยาลัยฯได้ก าหนดพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการด้านการ
ท่องเที่ยว คือ ชุมชนท่าขุนราม และชุมชนอ่ืนในจังหวัดก าแพงเพชร ฉะนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธกิจ
บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการท่องเที่ยวบริการวิชาการสู่ชุมชนขึ้น ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้และทักษะด้าน
การท่องเที่ยวกับชุมชนเพ่ือชุมชนจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนต่อไป 

3.วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริการวิชาการ 
3.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการท่องเที่ยวกับชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย 
3.2 เพ่ือจัดบริการวิชาการในพ้ืนที่เป้าหมายเป็นโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จ.ก าแพงเพชรและ จ.ตาก 
3.3 เพ่ือพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาด้านการกล้าแสดงออก 

 
4. กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีให้บริการ 

คณะกรรมการด้านการท่องเที่ยว ผู้น าชุมชนและประชาชน ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

5.1. ประชาชนชุมชนท่าขุนรามมีความรู้และทักษะด้านการต้อนรับและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  
ที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนได้  

5.2 ก่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชน 
5.3 นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะด้านอาชีพเพ่ิมข้ึน 
 

6. ลักษณะของกิจกรรมการให้บริการวิชาการ 

 การด า เนิ น โครงการท่ อง เที่ ย วบริ การวิ ช าการสู่ ชุ มชนต าบลท่ าขุ นราม  อ า เภอ เมื อ ง  
จังหวัดก าแพงเพชร มีการด าเนินกิจกรรม  2  กิจกรรม ดังนี้ 1) ฝึกอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “พัฒนา
ศักยภาพด้านการต้อนรับและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” ให้กับคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวของต าบลท่าขุนราม 
จ านวน 50 คน ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม  
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อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 2) จัดกิจกรรมให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียนใน
จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 

  
7. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
 

ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
1. ประชาชนมีความรู้ ทักษะด้านการต้อนรับและ
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

1. เกิดการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในต าบลท่าขุนราม 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพเพ่ิมข้ึน 3. นักเรียนสามารถน าทักษะด้านอาชีพไปใช้ใน
การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

 
8. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ หรือเกิดนวัตกรรม 

 ความกระตือรือร้น และความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยวของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
 
9. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ และทักษะให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้ประชาชน
สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน 
 
10. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

 ในการจัดกิจกรรมช่วงเวลาว่างของประชาชนกลุ่มเป้าหมายกับวิทยากรไม่ตรงกัน ส่งผลให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  
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ภาพประกอบการจัดกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ส าหรับน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
  

ชื่อหน่วยงาน คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 

โทรศัพท์: 081-644-9098  E-Mail: najarn9@gmail.com 

 

1. ชื่อผลงาน/โครงการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)  

2. ที่มาและความส าคัญของการบริการวิชาการ  

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) คือแนวทางในการพัฒนาตนเองของครูซึ่งเป็น 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นทางเลือกในการลดปัญหาการพัฒนาครู ผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอน การอบรมที่มีแต่ครูหน้าเดิม ผู้จัดเดิม ไม่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของครูผู้สอน เปลี่ยน
มาเป็นให้ครูได้มีสิทธิ์เลือกหลักสูตรฝึกอบรมที่ตนถนัด ที่ตนต้องการในการเติมเต็มทักษะกระบวนการ ความรู้ 
ความคิดและจิตวิญญาณความเป็นครูให้กับตัวเอง แล้วน ากลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน โดย
กระทรวงศึกษาธิการมีงบประมาณในการพัฒนาตนเองต่อครูคนละ 10 ,000 บาท เหตุผลส าคัญของการอบรม
ครูตามหลักสูตรอบรมครู (คูปองครู) ได้แก่ 1) เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะและความเป็นครู ตามศักยภาพและความ
สนใจ ส่งผลให้ยกระดับประสิทธิภาพการสอนในห้องเรียนของตน 2) เพ่ือสะสมชั่วโมงในการพัฒนาตนเองจาก
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน คุรุพัฒนา ไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง/ปี (ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อปี) โดยภายใน
ระยะเวลาต่อเนื่องกัน 5 ปี ชั่วโมงรวมของการพัฒนาตนเองจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุ
พัฒนาต้องครบ 100 ชั่วโมง   3) สามารถน าไปใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ ในด้านความรู้ความสามารถ
ส่วนของการพัฒนาตนเอง และ 4) ในอนาคตจะใช้เข้าร่วมพิจารณาในการต่อใบประกอบวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีพันธกิจ ดังนี้ ข้อที่ (1) สร้างและบูรณาการองค์
ความรู้ทางการศึกษาการวิจัยเพ่ือชุมชนท้องถิ่น ข้อที่ (2) สร้างเสริมโอกาสและพัฒนาทางการศึกษาให้กับ
นักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น ข้อที่ (4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นจึงต้อง
มีการพัฒนาครูให้ครูสามารถน าความรู้ ความสามารถ ทักษะการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา คณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) จ านวน 3 โครงการเพ่ือ
ตอบสนองและพัฒนาครู ดังนี้ 1) การพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่  21 2) การท าวิจัยในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research: CAR)  เพ่ือการเรียนการสอนของครูยุคใหม่ และ 3) การอบรมครูผู้น า
นันทนาการ 
3. วัตถุประสงค์ของการบริการวิชาการ 

mailto:najarn9@gmail.com
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      3.1 เพ่ือพัฒนาครูและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ที่เข้าฝึกอบรม 
      3.2 เพ่ือพัฒนาครูและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมีความรู้ความสามารถ ทักษะ
เกี่ยวกับหลักสูตรที่เข้าฝึกอบรม 
       3.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีให้มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับหลักสูตรที่เข้า
ฝึกอบรม 
 
4. กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีให้บริการและเครือข่ายความร่วมมือ (ให้ระบุชื่อกลุ่ม หรือหน่วยงาน เช่น 
โรงเรียน  อบต. หรือกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ที่อยู่ ให้ชัดเจน) 
 4.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเข้าฝึกอบรม โดยมี
จ านวนบุคคลที่เข้าร่วมอบรม 1) การอบรมครูผู้น านันทนาการ จ านวน 123 คน x 4,500 บาท = 553,500 
บาท 2) การพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 จ านวน 71 คน x 3,840 บาท = 272,640และ 3) การท า
วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research: CAR)  เพ่ือการเรียนการสอนของครูยุคใหม่ จ านวน 206 คน 
x 3,400 บาท = 700,400 บาท รวมจ านวนครูทั้งหมด  400 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,526,540 บาท 
 4.2 ครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 40 คน 

4.3 เครือข่ายความร่วมมือจากวิทยากรหลายท่านหลายหน่วยงานจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
อ่ืนๆ 

 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
 5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่เข้าฝึกอบรม 
      5.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมีความรู้ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับหลักสูตรที่เข้าฝึกอบรม 
       5.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับหลักสูตรที่
เข้าฝึกอบรม 
 5.4 คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพของตนในการมีส่วนร่วมพัฒนาครูและบริการวิชาการ
แก่ท้องถิ่น 
 5.5 มหาวิทยาลัยได้เครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการจากคณะวิทยากรภายนอกซึ่งมาจาก
หลายหน่วยงาน 
 
6. การด าการให้บริการวิชาการมีกระบวนการอย่างไร (อธิบายให้เห็นภาพชัดเจน ของกระบวนการท างาน
ที่ท าให้ชุมชนดีขึ้น พร้อมมีรูปภาพประกอบด้วย 

6.1 ศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) และศึกษา
ความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเอง 

6.2 วางแผนงานโครงการฝึกอบรม ได้แก่  
6.2.1 ด้านงบประมาณ เช่น ค่าอาหาร สถานที่ วิทยากร นักศึกษาช่วยงาน เอกสาร  

วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
6.2.2 บุคลากร ได้แก่ วิทยากร เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน การเงิน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยว 

ของในการจัดโครงการ 
6.2.3 สถานที่ ได้แก่ ห้องฝึกอบรม ห้องปฏิบัติการคอม สื่อและเทคโนโลยีต่างที่ 
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เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 
  6.2.4 เวลา ได้แก่ การจัดเวลาให้สะดวกและเหมาะสมส าหรับคณะวิทยากร 

6.3 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) เสนอมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
เสนอต่อส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ืออนุมัติหลักสูตร 

6.4 เมื่อได้รับอนุมัติหลักสูตรแล้ว จึงเปิดรุ่นหลักสูตรให้ครูลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม 
6.5 เมื่อครูลงทะเบียนครบหรือตามจ านวนที่สามารถเปิดการฝึกอบรมได้ ผู้รับผิดชอบประสานครูเพ่ือ

ยืนยันการเข้าฝึกอบรมตามที่ก าหนดไว้ 
6.6 จัดการฝึกอบรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ แล้วประเมินผลและสรุปการฝึกอบรมเสนอมหาวิทยาลัย

และส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
6.7 ก ากับ นิเทศติดตามให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูที่เข้าร่วมฝึกอบรมในประเด็นต่างๆ ที่ครู

ต้องการให้เติมเต็ม 
ในการจัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) ผลที่เห็นได้ชัดเจน คือ ครูมีความรู้ความ

เข้าใจ มีทักษะ มีเจตคติท่ีดี สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาตนเองได้ตามชิ้นงาน
ที่ครูได้ส่งกลับมาเพ่ือให้ตรวจสอบ หลักสูตรที่จัดอบรมมีดังนี้ 

 
1) โครงการฝึกอบรมครูแบบครบวงจร เรื่อง การอบรมครูผู้น านันทนาการ  
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2) โครงการฝึกอบรมครูแบบครบวงจร เรื่อง การท าวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research: 
CAR)  เพ่ือการเรียนการสอนของครูยุคใหม่  
 

 
 



430 
 

 
 
3) โครงการฝึกอบรมครูแบบครบวงจร เรื่อง การพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 
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7. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการที่ปรากฎอย่างชัดเจนกับชุมชน เช่นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม รวมทั้งผลที่เกิดกับนักศึกษา (ถ้ามีนักศึกษาร่วมโครงการด้วย) 
 7.1 ด้านเศรษฐกิจ ท าให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการเข้าพักบ้านพัก โรงแรม รีสอร์ท 
รา้นอาหาร แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอาทิตย์จากเดือนกรกฎาคม-กลางเดือนกันยายน 
 7.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นการประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
ก าแพงเพชรส าหรับครูที่อยู่ต่างจังหวัดได้เข้าใจและเห็นคุณค่า 

7.3 นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการดูแลวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดอบรม การเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ รวมถึงมีค่าตอบแทนให้นักศึกษาที่ต้องการหารายได้
พิเศษช่วงที่ว่าง 
 
8. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดประสบความส าเร็จ หรือเกิดนวัตกรรม 

8.1 ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้   คณะครุ
ศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

8.2 ผู้บริหาร คณะทีมงานวิทยากรทั้งวิทยากรภายในและภายนอก บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดโครงการฝึกอบรม 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ชื่อหน่วยงาน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ  

5) อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง   (ผู้รับผิดชอบหลัก)* 
6) รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ   (ผู้เกี่ยวข้อง) 
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน  (ผู้เกี่ยวข้อง) 
8) อาจารย์วนัสนันท์  นุชนาทรถ   (ผู้เกี่ยวข้อง) 
9) อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ   (ผู้เกี่ยวข้อง) 
10) อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล   (ผู้เกี่ยวข้อง) 
* โทรศัพท์ 081-605-2394 Email frame.sumlet@gmail.com 

 
1. ชื่อผลงาน/โครงการ 
 ศิลปะสัญจรสู่ชุมชน 
 
2. ที่มาและความส าคัญของการบริการวิชาการ  

โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ เป็นโปรแกรมวิชาที่จัดการเรียนการสอนและสามารถสร้าง
คุณค่าต่อชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างหลากหลาย การให้บริการวิชาการเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างประโยชน์
และคุณค่าให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะการบริการวิชาการด้วยศาสตร์ทางวิชาชีพศิลปะ  ทั้งในเขต
จังหวัดก าแพงเพชร จากการจัดนิทรรศการเผยแพร่น าเสนอผลงานศิลปะของนักศึกษา  การจัดกิจกรรมแนะ
แนวการศึกษาและกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับบุคลากร นักเรียน และครูอาจารย์ในสถานศึกษา
หรือท้องถิ่นนั้น ๆ 
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริการวิชาการ 

3.1 เพ่ือให้การบริการวิชาการด้วยวิชาชีพด้านศิลปะท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
3.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ด้านศิลปะ ตามสถานศึกษาหรือชุมชนและท้องถิ่นใน

จังหวัดก าแพงเพชร 
3.3 เพ่ือสร้างคุณค่าและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อชุมชนและท้องถิ่น 
3.4 เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาจิตรกรรมพ้ืนฐาน, วาดเส้นพ้ืนฐาน, จิตรกรรม

สร้างสรรค์ , ภาพหุ่นนิ่ง , ภาพทิวทัศน์ , คอมพิวเตอร์กราฟิก, ภาพคนเหมือน กิจกรรมนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 - จัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่าเกรด C ร้อยละ 50 ของ
จ านวนนักศึกษาท้ังหมดที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

 - น าผลงานการบริการวิชาการไปเป็นข้อมูล เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เก่ียวข้อง อีกท้ังมีกิจกรรมหรือผลงานที่มีส่วนในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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4. กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีให้บริการ (ให้ระบุชื่อกลุ่ม หรือหน่วยงาน เช่น โรงเรียน อบต. หรือกลุ่มอาชีพ 
เป็นต้น ที่อยู่ ให้ชัดเจน) 
 โรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัดก าแพงเพชร (โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา)  
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

5.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
5.2 การใหก้ารบริการวิชาการด้วยวิชาชีพด้านศิลปะที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น และการ

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ด้านศิลปะ ตามสถานศึกษาหรือชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพช 
5.3 การประชาสัมพันธ์แนะแนวโปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัยท าให้นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วม

สมัครการศึกษาต่อ 
 
6. ลักษณะของกิจกรรมการให้บริการวิชาการ (อธิบายให้เห็นภาพชัดเจน พร้อมมีรูปภาพประกอบด้วย) 
 6.1 นิทรรศการโครงการศิลปะสัญจร เป็นนิทรรศการหมุนเวียนโดยน าผลงานศิลปกรรมของโปรแกรม
วิชาวิวิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ไปจัดแสดงตามโรงเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรที่ได้รับการ
ประสานงาน เพ่ือให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการได้ชมผลงานนิทรรศการที่ไปจัดแสดง ทั้งนักศึกษาใน
โปรแกรมวิชายังได้แนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานศิลปะแก่นักเรียนที่เข้าชมผลงาน 

 

 
 

6.2 นิทรรศการโครงการศิลปะสัญจร มีการบริการวิชาการงานทางด้านศิลปกรรมและการสาธิตการ
วาดภาพโดยนักศึกษาและศิลปินรับเชิญที่เป็นจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ 
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6.3 นิทรรศการโครงการศิลปะสัญจร มีการบริการวิชาการและแนะแนวประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชา
วิจิตรศิลป์และประยุกตศิลป์ โดยอาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง ประธานโปรแกรมวิชาฯ และตัวแทนนักศึกษา 
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6.4 นิทรรศการโครงการศิลปะสัญจร มีการประกวดแข่งขันวาดภาพโดยให้โรงเรียนต่างๆ ในเขต

จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการแข่งขันวาดภาพชิงเงินรางวัล 

 

 
7. ลักษณะการบูรณาการ และผลที่เกิดจากการบูรณาการ (ซ่ึงท่านได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงาน/โครงการ) 
 7.1 มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาจิตรกรรมพ้ืนฐาน , วาดเส้นพ้ืนฐาน, จิตรกรรม
สร้างสรรค์ , ภาพหุ่นนิ่ง , ภาพทิวทัศน์ ,  คอมพิวเตอร์กราฟิก,  ภาพคนเหมือน กิจกรรมนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีผลที่เกิด ดังต่อไปนี้ 
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 - นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่าเกรด C 
ร้อยละ 50 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยจะระบุผลการเรียนใน 
มคอ.5 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 

 - น าผลงานการบริการวิชาการไปเป็นข้อมูล เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เก่ียวข้อง อีกท้ังมีกิจกรรมหรือผลงานที่มีส่วนในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
8. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
 8.1 มีนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจในโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์มาก
ขึ้นจากปีท่ีแล้ว จากที่คาดการณ์ไว้ในแผนโครงการ โดยมากขึ้น 80 เปอร์เซ็นต ์
 8.2 ผลประเมินความพึงพอใจต่อโครงการที่เกิดขึ้นจากผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 
4.49) 
 8.3 โครงการได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกมากขึ้น โดยปีนี้มีศิลปินจากจังหวัดก าแพงเพชรรับ
เชิญมาร่วมกิจกรรมโครงการ และมีนักเรียนจากโรงเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพมากขึ้น 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

9.1 ทุนงบประมาณท่ีสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
9.2 นักศึกษาในโปรแกรมวิชามีความพร้อมในการจัดนิทรรศการโครงการนอกสถานที่โดยบูรณาการ

จากการเรียนในรายวิชาต่างๆ และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
9.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องมีการประชุมวางแผนการด าเนินงานอย่าง

รอบคอบ รวมทั้งมีการให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาสังเกตุการณ์ที่ร่วมไปจัดนิทรรศการจนส าเร็จ
ลุล่วง 

9.4 โรงเรียนที่ประสานงานให้ความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพสถานที่และร่วมจัดนิทรรศการเป็นอย่าง
ดีในแต่ละป ี
 
10. แนวทางในการบริการวิชาการครั้งต่อไป 

10.1 คัดเลือกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดก าแพงเพชรอ่ืนๆ เพ่ือเวียนโครงการนิทรรศการสัญจร
ไปตามโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา 

10.2 อาจจะมีการประชุมหารือกับกรรมการโปรแกรมวิชาฯ ถึงแนวทางในการจัดโครงการบริการ
วิชาการโดยใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์การแทนแล้วให้โรงเรียนต่างๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมโครงการ 
 
11. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 11.1 งบประมาณในการจัดโครงการมีจ านวนจ ากัด  
 11.2 สถานที่จัดของโครงการนั้นเป็นพ้ืนที่โรงเรียนในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งในแต่ละปีนั้นต้องใช้
เวลาในการประสานงานและรอการตอบรับของโรงเรียน บางโรงเรียนอาจจะไม่ให้ความร่วมมือ ท าให้ต้องใช้
เวลาในการประสานงานหรือเปลี่ยนโรงเรียนใหม่  
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