คำนำ
โครงการนาเสนอนวัตกรรม (Innovation)/แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรได้เริ่มดาเนินโครงการ ในปี พ.ศ. 2553 โดยสานักประกันคุณภาพการศึกษาได้ริเริ่มโครงการ
น าเสนอนวั ต กรรมหรื อ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ โ ครงการการจั ด การความรู้ ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและยกระดับศักยภาพใน
การทางานของบุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชร โดยการใช้เวทีนาเสนอและการประกวด
นวัตกรรมหรื อแนวปฏิบั ติที่ดีเป็ นตัว ขับเคลื่ อนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผลิ ตผลงานนวัตกรรมหรื อ
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนางานของตนให้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์ขึ้นรวมทั้งสามารถนานวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ได้จริง
มหาวิทยาลัยได้ให้ความสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากร/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรมีการผลิตนวัตกรรมหรือสร้างสรรค์แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการสร้าง
คุณค่าให้แก่บุคลากร/หน่วยงานรวมทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ระหว่างกัน จึงเริ่มมีการจัดเวทีการนาเสนอ
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา และมีพัฒนาการในการจัดกิจกรรมตามลาดับ ในปี
2561 มหาวิทยาลัยจึงนาผลงานทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2560 มานาเสนอเพื่อเผยแพร่ความรู้และรวบรวม
เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยประจาปีการศึกษานี้
คณะผู้ดาเนินโครงการ
28 พฤษภาคม 2561

สำรบัญ
เรื่อง
คำนำ
สำรบัญ
เรื่องที่ 1 แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัยในระดับประเทศของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร......................................................................................................................
เรื่องที่ 2 ฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาเพื่อลดอัตราการตกออกของนักศึกษาสาหรับอาจารย์
ที่ปรึกษา..............................................................................................................................
เรื่องที่ 3 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์.............................................
เรื่องที่ 4 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.......................................
เรื่องที่ 5 การเตรียมและศึกษาสมบัติของวัสดุเชิงประกอบพอลิไดแอเซทิลีน/ซิงก์ออกไซด์ระดับนา
โนเพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านการตรวจวัดอัจฉริยะ.............................................................
เรื่องที่ 6 กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยและทักษะการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อาเภอแม่สอดและอาเภอพบพระ
จังหวัดตาก..........................................................................................................................
เรื่องที่ 7 การบูรณาการการเรียนการสอนแบบ Project base learning กับงานวิจัยและการ
บริการวิชาการสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI.............................................................
เรื่องที่ 8 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL) ใน
รายวิชาการพัฒนาอนามัยชุมชน......................................................................................
เรื่องที่ 9 การบูรณาการต่อยอดประโยชน์ของงานวิจัยในหลักสูตร สู่แนวปฏิบัติที่ดีโครงการวิจัย
และการเรียนการสอนสู่ชุมชน..........................................................................................
เรื่องที่ 10 การจัดการความรู้เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research :
R2R)............................................................................................................................. .....
เรื่องที่ 11 ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร..................................
เรื่องที่ 12 ระบบจองห้องออนไลน์ (e-Booking) และบริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าด้วย
QRCODE..........................................................................................................................
เรื่องที่ 13 โครงการ 1 หน่วย 1 ศิลปวัฒนธรรมธรรม......................................................................
เรื่องที่ 14 โครงการบริการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน.........................................................
เรื่องที่ 15 การพัฒนาฐานข้อมูลและแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน ตาบลคลองลานพัฒนา
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร...............................................................................
เรื่องที่ 16 โครงการการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก...........................................................
เรื่องที่ 17 การดาเนินงานในการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎี ในรูปแบบของฐานเรียนรู้.......................................................
เรื่องที่ 18 โครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.......
เรื่องที่ 19 การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ โดยใช้ค่ายคณิตศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2..........................................................................................................

หน้ำ
ก
ข
1
6
10
13
18

45
52
58
63
73
81
87
97
100
114
122
127
134
139

1

เรื่องที่ 1
รำยงำนกำรพัฒนำนวัตกรรม (Innovation) /แนวปฏิบัติทดี่ ี (Good Practice)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ชื่อหน่วยงำน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1) อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก) *
2) อาจารย์ วิไลลักษณ์ สวนมะลิ (ผู้ที่เกี่ยวข้อง)
3) อาจารย์ นพรัตน์ ไชยวิโน (ผู้ที่เกี่ยวข้อง)
4) อาจารย์ พิมประไพ พิพัฒน์นวกุล (ผู้ที่เกี่ยวข้อง)
5) อาจารย์ อภิชญา เตชิตคุนานนท์ (ผู้ที่เกี่ยวข้อง)
6) อาจารย์ นเรศ ขาเจริญ (ผู้ที่เกี่ยวข้อง)
7) อาจารย์ ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ (ผู้ที่เกี่ยวข้อง)
* โทรศัพท์ 087-2580010 โทรสำร E-mail address: Banchongsakf@gmail.com
1. ชื่อผลงำน
แนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาวิจั ยในระดั บประเทศของนั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าวิท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. ที่มำและควำมสำคัญของผลงำน
คณาจารย์ โ ปรแกรมวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มห าวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชรมีบทบาทหน้าที่หลัก คือ การผลิตบัณฑิต การให้บริการวิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และการศึกษาวิจัย โดยในส่วนของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัย เพื่อแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน เช่น ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีแนวโน้มลงลงอย่างต่อเนื่อง ปัญหาทรัพยากรดินเกิดความเสื่อมโทรม
ปัญหาผลผลิตน้าทั้งในส่วนของ ปริมาณน้า คุณภาพน้า และระยะเวลาในการไหลของน้าไม่เป็นไปตามฤดูกาล เป็น
ต้ น ซึ่ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า วที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น เป็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ และเป็ น ความท้ า ทายของคณาจารย์ โ ปรแกรมวิ ช า
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาใกล้ตัวและพบเห็นได้บ่อยครั้ง อันเนื่องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นถูก
ละเลยและเพิกเฉยมาเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่อง หากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นปราศจากการแก้ไขและการจัดการที่
ถูกต้องอย่างเหมาะสม อาจส่งกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศรวมถึงมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้น คณาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเล็งเห็นถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นและชุมชน จึงให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าง
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จริงจัง โดยมุ่งเน้นการศึกษาและการพัฒนางานวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับท้องถิ่นและชุมชน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นและทาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดารงคงอยู่อย่าง
ยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรผลิตผลงำน
3.1 เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและชุมชน
3.2 เพื่อพัฒนาและยกระดับการศึกษาวิจัยของนักศึกษาให้ทัดเทียมและได้มาตรฐานในระดับประเทศ
4. แนวคิด/ขั้นตอนกำรจัดทำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
4.1 อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย รวมถึงสถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น
และชุมชน
4.2 อาจารย์ยกตัวอย่างการศึกษาวิจัย และสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นั กศึกษาเกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาสามารถเข้าถึงกับสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งการกาหนด
ปัญหาของนักศึกษาในการศึกษาวิจัยเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมากและการเลือกปัญหาในการศึกษาวิจัยต้องพิจารณา
จากหลายๆ ด้ าน เช่น ความรู้ ทัศนคติ ความสามารถของนักศึกษา แหล่ ง ข้อมูล ความรู้ที่จะเป็นส่ว นเสริมให้
งานวิจัยสาเร็จ เงินทุนที่ใช้ในการศึกษา ระยะและช่วงเวลาในการศึกษา เป็นต้น
4.3 อาจารย์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล ศึ ก ษาวิ จั ย หรื อ สถานการณ์ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นเกี่ ย วกั บ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจ พร้ อ มทั้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาน าเสนอแนวความคิ ด ที่ ม าและ
ความสาคัญของการศึกษาวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งคณาจารย์ของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4.4 อาจารย์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาก าหนดขอบเขต ตั้ ง สมมุ ติ ฐ าน และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาวิ จั ย หรื อ
สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ นักศึกษาสนใจ รวมทั้งให้นักศึกษาค้นคว้า
เอกสาร สาระความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น
ศึกษาจากตารา หนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย เอกสารการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็น
ต้น
4.5 อาจารย์ให้นักศึกษาเสนอกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัยเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งกรอบแนวคิดจะ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย โดยมีที่มาจากการทบทวน
เอกสารวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาสนใจ แล้วนามาเขียนเป็น
แผนภาพเชื่อมโยง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ของข้อมูล ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การศึกษาวิจัยของนักศึกษา
4.6 อาจารย์ให้นักศึกษาเขียนวิธีการดาเนินการศึกษาวิจัย ของเรื่องที่นักศึกษาสนใจ โดยพิจารณาจาก
กรอบแนวคิดของนักศึกษา นามาขยายความ เรียงลาดับให้ต่อเนื่อง และเพิ่มเติมรายละเอียดลงไปในแต่ละส่วน แต่
ละขั้นตอนหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยของนักศึกษา เช่น การรวบรวมข้อมูลต้องอธิบายให้เห็น
อย่างชัดเจน สมบูรณ์ มีการให้เหตุผลของการเลือกข้อมูลนั้นๆ ข้อมูลที่รวบรวมสามารถตอบปัญหาการวิจัย รู้
แหล่งที่มาและสามารถอ้างอิงถึงแหล่ง ของข้อมูล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ของนักศึกษา เป็นต้น หรือหาก
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ข้อมูลจริงที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างในพื้ นที่ศึกษา เช่น ข้อมูลการตรวจวัดจริงในพื้นที่ ศึกษา ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแบบทดสอบ ข้อมูลจากแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จากการสั งเกต ข้อมูลที่ได้จากการ
สนทนา ข้อมูลที่ได้จากรูปถ่าย เป็นต้น
4.7 อาจารย์ให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็น การหาความหมายจากข้อมูลเพื่อจะไดทราบว่าข้อมูลที่
รวบรวมสามารถตอบปัญหาหรือตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยได้หรือไม่ ซึ่งอาจารย์จะชี้แนะแนวทางให้กับ
นักศึกษาว่าข้อมูลที่นามาใช้ในการศึกษาวิจัยควรเป็นข้อมูลที่สามารถทาการวิเคราะห์ได้ง่ายและเกิดความเข้าใจ ไม่
ซับซ้อน กระชับ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย อาจเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางหรือ
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งหรือหลายสิ่งตามลาดับความสาคัญ หรืออาจจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆ การวิเคราะห์โดยใช้หลักสถิติ การวิเคราะห์
โดยอาศัยหลักทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น
4.8 อาจารย์ให้นักศึกษาตีความหรืออธิบายผลของการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนที่สาคัญและต้องอาศัย
ประสบการณ์ในการอธิบายหรือการแปลความหมายจากผลของข้อมูลที่เกิดขึ้น อาจารย์จะต้องให้ความสาคัญใน
การกากับดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยการแปลความหมายหรือการอธิบายผลจะช่วยให้ทราบว่าข้อมูล ที่เก็บ
รวบรวมนั้นสามารถบ่งบอกหรือชี้ให้เห็นประโยชน์ ตอบวัตถุประสงค์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ โดยจะย้ากับ
นักศึกษาเสมอว่าหลักการแล้วการตีความหรือการอธิบายผลจะยึดเอาข้อมูลที่ มีอยู่ของนักศึกษามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ค่ามาตรฐาน ค่าธรรมชาติ หรือเทียบกับผลของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ต้องอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล
โดยไม่นาความคิดเห็นส่วนตัวของนักศึกษาเข้ามาร่วมในการตีความหรืออธิบายผลที่เกิดขึ้น
4.9 อาจารย์ให้นักศึกษาสรุปผลการศึกษาวิจัย ซึ่งนักศึกษาต้องสรุปผลการศึกษาวิจัยจากข้อเท็จจริงที่
วิเคราะห์ได้ตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับกฎหรือทฤษฎี งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อจากัดที่เกิดขึ้นกับการศึกษาวิจัยของนักศึกษาเอง รวมถึงข้อเสนอแนะที่ เป็น
ประเด็นสมควรในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปที่จะทาให้เกิดประโยชน์กับผู้วิจัยอื่นๆ องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องให้มากที่สุด
4.10 เมื่อการศึกษาวิจัยของนักศึกษาผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงคณาจารย์ของ
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาจะสอบถามความสมัครใจของนักศึกษาในการจะ
ผลักดัน พัฒนาผลการศึกษาวิจัยของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการส่งนาเสนอ ตีพิมพ์ และเผยแพร่ใน
ระดับประเทศ รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้นักศึกษาทราบเพื่อร่วมมือและเตรียมความพร้อมต่างๆ ในการ
นาเสนอผลการศึกษาวิจัยในระดับประเทศ เช่น การปรับรูปเล่มเพื่อการส่งตีพิมพ์ การทาสื่อนาเสนอให้เป็นวิชาการ
การฝึกซ้อมนาเสนอ การฝึกตอบคาถาม เป็นต้น
5. ประโยชน์ที่ได้รับ
5.1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับการศึกษาวิจัยได้อย่าง
เป็นระบบ
5.2 นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจและเป็นประวัติกับนักศึกษาที่ได้นาเสนอ ตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในระดับประเทศ
5.3 เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นน้องๆ ในการศึกษาวิจัยเพื่อไปให้ถึงระดับประเทศ
เหมือนรุ่นพี่
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5.4 ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงในระดับประเทศได้
6. ลักษณะสำคัญหรือองค์ควำมรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้าคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ในการแก้ไขปัญหาหรือจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมให้ เกิดความเหมาสม รวมทั้ งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เ กิด ขึ้น
รวมถึงร่วมเสนอแผนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. ผลกำรนำไปทดลองใช้กับประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง หรือกลุ่มเป้ำหมำย
การนาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยของนักศึกษาไปนาเสนอ เสนอแนะ และเผยแพร่ให้ ประชาชนที่
อาศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าคลองลาน จั ง หวั ด ก าแพงเพชร และพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้าคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
8. กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลอง
ประชาชนในพื้นที่ลุ่ มน้าคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มมากยิ่ ง ขึ้ น รวมถึ ง ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น หาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง
9. ปัจจัยที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
9.1 ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย
9.2 ความตั้งใจ ใส่ใจ และความอดทนของนักศึกษา
9.3 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา รวมถึ ง คณาจารย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แบ่ ง เวลา ให้ ค าปรึ ก ษา ชี้ แ นะแนวทางในการ
ศึกษาวิจัย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
10. แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
10.1 การศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
10.2 สนับสนุน พัฒนา และผลักดันผลงานวิจัยของนักศึกษาให้ มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถ
นาเสนอ ตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยได้ในระดับสากล
11. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินกำร
11.1 งบประมาณที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมีจานวนจากัด ไม่เพียงพอต่อการศึกษาวิจัย
11.2 ด้ า นการสื่ อ สารภาษาท้ อ งถิ่ นกั บ ชาวบ้า นในพื้ น ที่ศึ ก ษา และมี ค วามจ าเป็น ต้อ งใช้ล่ ามในการ
ติดต่อสื่อสารรวมทั้งแปลภาษาท้องถิ่น
12. จำนวนครั้งของกำรพัฒนำ/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบำยกระบวนกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
ในแต่ละครั้งประกอบด้วย
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
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13. จำนวนและรำยชื่อของหน่วยงำน/หลักสูตร/ชุมชน นำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้
13.1 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
13.2 ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13.3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13.5 ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
รำงวัลที่นักศึกษำได้รับ “BEST PAPER AWARD”
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เรื่องที่ 2
รำยงำนกำรพัฒนำนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก.
อาจารย์สันติ คู่กระสังข์
โทรศัพท์ : 085-0088845
E-mail address : Teacherdin.santi@gmail.com
สังกัดหน่วยงำน
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
1. ชื่อผลงำน
ฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาเพื่อลดอัตราการตกออกของนักศึกษาสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ที่มำและควำมสำคัญของผลงำน
สื บ เนื่ อ งจากปั ญ หาที่ โ ปรแกรมวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร แม่สอด ต้องเผชิญอย่างหนักในรอบการดาเนินงานในปีก่อนหน้า คือ ปีการศึกษา 2559 พบว่ามีอัตรา
การตกออกของนักศึกษาหมู่เรียน 5854202 ที่สูงถึงร้อยละ 50 ของจานวนที่รับเข้า โดยเป็นนักศึกษาในที่ปรึกษา
ของผู้สร้างสรรค์ผลงาน จึงได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าวว่า หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอาจส่งผลเสีย
ในระยะยาวกับทั้งการพัฒนาประเทศชาติ มหาวิทยาลัย หลักสูตร นักศึกษา และครอบครัวของนักศึกษาด้วย
ครั้งหนึ่ง ในขณะที่ผู้ สร้ างสรรค์ผลงานยังปฏิบัติห น้าที่เป็นอาจารย์ประจาตามสั ญญาจ้างที่โปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้เคยรับฟังแนวคิดการจัด ทา
ฐานข้อมูลนักศึกษา ( Portfolio ) จากคณะครุศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และได้ทดลองนาไปปรับ
ใช้ในการบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษาของหลักสูตรที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้น แต่ต้องเผชิญปัญหาในการ
สื บ ค้ น และการใช้ ท รั พ ยากรค่ อ นข้ า งมาก อาทิ แฟ้ ม ประวั ติ กระดาษ และพื้ น ที่ ใ นการดู แ ลรั ก ษา เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ยังมีปัญหาการสูญหายของข้อมูลร่วมอีกด้วย
จากเหตุผลข้างต้นจึงทาให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานเกิดแนวคิดในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย
การจัดทาฐานข้อมูลนักศึกษาในที่ปรึกษา โดยเริ่มจากหมู่เรียน 5854202 ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวจะสร้างขึ้นจาก
โปรแกรม Microsoft Access เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาและช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง
ของนักศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลเพื่อติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาและผู้ปกครองในกรณีที่เกิดปัญหา หรือ
ภาวะเสี่ยงต่อการตกออก ทั้งนี้เพื่อจะได้ร่วมกันหารือและหาทางออกได้อย่างถูกต้องตรงจุดได้อย่างรวดเร็ว
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3. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรผลิตผลงำน
1. เพื่อให้มีฐานข้อมูลในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาและ
ผู้ปกครองในกรณีที่เกิดปัญหา
2. เพื่อบันทึกการให้คาแนะนาปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3. เพื่อลดปัญหาการตกออกของนักศึกษาของหลักสูตร
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดทานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
1. พิจารณาหมู่เรียนนาร่องที่จะทดลองใช้ฐานข้อมูล
2. สร้างฐานข้อมูล
3. บันทึกและจัดเก็บข้อมูล
4. ติดตามภาวะเสี่ยงของนักศึกษา
5. โทรประสานงานหารือร่วมกันกับผู้ปกครองในกรณีพบปัญหา
6. เยี่ยมบ้านนักศึกษากลุ่มเสี่ยงขั้นวิกฤติ
5. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับผู้ปกครอง
2. สร้างความเชื่อมั่นในการศักยภาพการดูแลนักศึกษาของหลักสูตร
3. มีผลเชิงจิตวิทยาต่อคุณลักษณะการใช้ชีวิตและการเรียนของนักศึกษา
4. ลดอัตราการตกออกของนักศึกษา
6. ลักษณะสำคัญหรือองค์ควำมรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากผลงานชิ้น นี้ คือ ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลเมื่อมีความจาเป็นต้องติดต่ อ กับ
ผู้ปกครอง เนื่องจากฐานข้อมูลนี้จะถูกเก็บบันทึกก่อนเริ่มต้นปีการศึกษา ซึ่งนั่น หมายความว่า ยังไม่พบปัญหาใน
การเรียนของนักศึกษา และหาเป็นนักศึกษาใหม่จะยินดีให้ข้อมูลติดต่อผู้ปกครอง ส่วนหากมีการเก็บบันทึกข้อมูล
ภายหลังจากเกิดปัญหาทางการเรียนแล้ว นักศึกษาจะบ่ายเบี่ยงหรือไม่ให้ข้อมูลติดต่อผู้ปกครองเนื่องจากเกรงว่า
ผู้ปกครองจะไม่เข้าใจ หรือรับทราบข้อมูลที่นักศึกษาไม่อยากให้ทราบ จนหลักสูตรไม่สามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหา
ได้ตรงจุดและทันต่อเวลา
อนึ่ง เดิมทีข้อมูลในการติดต่อผู้ปกครองนั้น จะถูกจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารในใบสมัครอยู่แล้ว แต่หาก
หลั กสู ตรจั ดเก็บ เป็ น ตัวเอกสาร ผู้ส ร้ างสรรค์ผลงานมีความเห็ นว่าจะทาให้ สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ การ
สิ้ น เปลื องพื้น ที่จั ดเก็บ หรื อมีปั ญหาการเก็บรักษาข้อมูล ตามมา ตลอดจนยากต่อการค้นหาเมื่อจาเป็น จึงได้
พิจารณาว่าการสร้างฐานข้อมูลข้างต้นนี้จะช่วยลดปัญหาได้หลายประการ ตามที่กล่าวมาข้างต้น
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7. ผลกำรนำไปทดลองใช้กับประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง หรือกลุ่มเป้ำหมำย
เนื่องจากการทดลองใช้ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นนี้ เป็นเพียงการทดลองใช้เท่านั้น ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงได้
นามาปรับใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มที่เป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาเท่านั้น ซึ่งก็คือ
หมู่เรียน 5854202 ที่มีจานวนนักศึกษา ณ วันที่เริ่มทดลองใช้จานวน 15 คน และผลปรากฏว่า มีนักศึกษาคงอยู่
เมื่อสิ้ น ปี การศึกษาคิดเป็น 100% แต่ป รากฏกลุ่ มเสี่ ยงที่มีผลการเรียนเสี่ยงต่อการตกออกจานวน 3 ราย ซึ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ประสานงานเพื่อขอพบผู้ปกครองเพื่อร่วมกันหาทางออก
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีกลุ่มเสี่ยงถึง 3 ราย แต่เมื่อเทียบกับอัตราการตกออกของนักศึกษาในปีการศึกษา
นี้กับปีการศึกษาก่อนหน้าก็พบว่าลดลงถึง 80% ของจานวนการตกออกในปีการศึกษาก่อนหน้า
8. กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลองใช้
การน าฐานข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมาปรั บ ใช้ นั้ น ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานได้ วิ เ คราะห์ แ ละสามารถสรุ ป ได้ ว่ า
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานสามารถบรรลุได้จริง เมื่อพิจารณาจากผลการทดลองใช้ แต่ฐานข้อมูล
ดังกล่าวยังควรได้รับการพัฒนาหลายประการเพื่อให้สามารถปรับใช้ได้กับนักศึกษาทุกหมู่เรียนของหลักสูตร
จากข้อสังเกตของผู้สร้างสรรค์ผลงานและทดลองใช้ สามารถคาดการณ์เบื้องต้นได้ว่า ผลการนาฐานข้อมูล
นักศึกษามาปรับใช้กับนักศึกษาของหลักสูตรส่งผลต่ออัตราการคงอยู่และลดปัญหาการตกออกได้จริง แต่ก็มิอาจ
สรุ ป ได้ว่าเป็ นเพราะผลของการปรั บใช้ฐานข้อมูล นี้เพียงอย่างเดียว แต่อาจมีปัจจัยแห่ งความสาเร็จด้าน อื่นๆ
ประกอบด้วยจึงส่งผลให้เห็นได้เป็นรูปธรรมเช่นนี้
9. ปัจจัยที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
1. ความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูลที่ได้รับการบันทึก
2. ความร่วมมือกันของอาจารย์ประจาหลักสูตรในการเอาใจใส่นักศึกษา
3. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในจานวนที่เหมาะสม
4. ความรวดเร็วของการสืบค้นข้อมูล
5. ความเอาใจใส่และความถี่ในการพูดคุยเพื่อรับทราบปัญหาของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. ความต่อเนื่องในการดาเนินการ
10. แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการสร้างฐานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. นาไปปรับใช้กับนักศึกษาหมู่เรียนอื่นๆ แต่ควรแยกผู้ดูแลเพื่อประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
3. ปรับปรุงให้มีการบันทึกผลการเรียนเฉลี่ยปัจจุบันของนักศึกษาเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ได้สะดวกยิ่งขึ้น
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11. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินกำร
1. ประสบปัญหาในการอัพเดทข้อมูลเนื่องจากต้องขอข้อมูลจากนักศึกษา
2. ปัญหาในการสร้างฐานข้อมูลให้สมบูรณ์แบบ
12. จำนวนครั้งของกำรพัฒนำ/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบำยกระบวนกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย
1. ระยะการสร้างฐานข้อมูล ได้สร้างฐานข้อมูลที่เก็บบันทึกข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วย รหัสนักศึกษา
ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์นักศึกษา ชื่อผู้ปกครอง และหมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง
2. ระยะพัฒนาฐานข้อมูล ได้มีการเพิ่มเขตข้อมูลที่จัดเก็บ อาทิ ที่ผู้ปกครอง บุคคลที่สามารถติดต่อได้ใน
กรณีฉุกเฉิน และเพื่อนสนิทพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
13. จำนวนและรำยชื่อของหน่วยงำน/หลักสูตร/ชุมชน นำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้
1. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
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เรื่องที่ 3
รำยงำนกำรพัฒนำนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก
อาจารย์ธนสิทธิ นิตยะประภา และคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
โทรศัพท์ 055-706-555 ต่อ 4330
E-mail address : Aj.thanasit@gmail.com
สังกัดหน่วยงำน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ชื่อผลงำน
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2. ที่มำและควำมสำคัญของผลงำน
ภาพลักษณ์ขององค์กร หรือภาพลักษณ์ของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นคาที่นิย มเรียกกันในแวดวง
วิชาการจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ที่ถูกนามาพิจารณาเป็นองค์ประกอบประการหนึ่งในการบริหาร ช่วยเอื้อให้
องค์กร หรือสาขาวิชาฯ ดาเนินไปได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่ง
เกี่ยวพันกับกลุ่มประชาชนจานวนมาก และยิ่งไปกว่า นั้นในทางการบริหารธุรกิจยังอาจตีค่าได้ว่าภาพลักษณ์ของ
บริษัทเปรียบเสมือนสินทรัพย์ อันมีค่าซึ่งยากจะประเมินออกมาเป็นตัวเลขทางบัญชีได้ ดังนั้นทางสาขาวิชาฯ จึงมี
การจัดตั้งโครงการสร้างภาพลักษณ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อให้ทราบข้อมูลของศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ ที่
ถูกต้อง และให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพ ต่อองค์กร สังคม
3. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรผลิตผลงำน
1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2. เพื่ออธิบ ายถึงศาสตร์ ด้านโลจิ สติกส์ที่ถูกต้อง ทาให้ เกิดความเข้าใจต่อการสมัครเรี ยนสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์
4. แนวคิด/ขั้นตอนกำรจัดทำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
1. จากปีการศึกษา 2559 ทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้วางแผนการประชาสัมพันธ์สาขา เพื่อรับ
สมัครนักศึกษา โดยมีจานวนนักเรียนมาสมัครทั้งสิ้น จานวน 100 คน ซึ่งมีการประชาสัมพั นธ์ 4 รูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ 1 การแนะแนวหรือแนะนาจากรุ่นพี่ คิดเป็นร้อยละ 46.40 รูปแบบที่ 2 การแนะแนวการศึกษาในระดับ
โรงเรียน และโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook) คิดเป็นร้อยละ 28.60 รูปแบบที่ 3 เว็ปไซต์สาขาการจัดการโลจิสติกส์
คิดเป็นร้อยละ 25.00 รูปแบบที่ 4 สถานีวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 3.00 และ รูปแบบที่ 5 ครูแนวแนวการศึกษาของ
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0
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2. จากผลการรับรู้ข่าวสารของผู้มาสมัครจึงทาให้เกิดการวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์การรับสมัครของ
นักศึกษาในปี 2560 พบว่ามีจานวนนักศึกษามาสมัครทั้งสิ้น 73 คน ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ 4 รูปแบบดังนี้ รูปแบบ
ที่ 1 การแนะแนวหรือแนะนาจากรุ่นพี่ คิดเป็นร้อยละ 47.60 รูปแบบที่ 2 เว็ปไซต์สาขาการจัดการ
โลจิสติกส์
และโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook) คิดเป็นร้อยละ 38.10 รูปแบบที่ 3 การแนะแนวการศึกษาในระดับโรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 23.80 รูปแบบที่ 4 ครูแนวแนวการศึกษาของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 19.00 และ รูปแบบที่ 5
สถานีวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 0
3. ทางหลักสูตรไปทาการประชุมและวางแผนการรับนักศึกษาในปี 25561 ทาให้ได้ข้อสรุปว่าวิธีการ
ประชาสัมพันธ์บางวิธีทาแล้วไม่ได้ผ ลจึงควรจะหยุดดาเนินการ และเป็นการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในวิธี การ
ประชาสัมพันธ์นั้นๆ ทางหลักสูตรจึงนาผลการประเมินจากนักศึกษาที่ได้รับข่าวสารมาทาการประเมิน ซึ่งผลจาก
การประเมินพบว่า หลักสูตรจะทาการประชาสัมพันธ์เพียง 2 รูปแบบเท่านั้น คือ รูปแบบที่ 1 การแนะแนวหรือ
แนะนาจากรุ่นพี่ โดยทางหลักสูตรได้ตั้งเป็นโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และ
รูปแบบที่ 2 เว็ปไซต์สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook) ซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษามาสมัคร
เรียนทั้งหมด 128 คน แต่การประชาสัมพันธ์ยังมีโครงการอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมขึ้นด้วย
5. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. หลักสูตรสามารถเพิ่มจานวนนักศึกษาที่มาสมัครเรียนกับหลักสูตรได้
2. หลักสูตรสามารถลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นในการประชาสัมพันธ์ได้
6. ลักษณะสำคัญหรือองค์ควำมรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ อย่างชัดเจน และมีการประเมินผลอย่างชัดเจน เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป
7. ผลกำรนำไปทดลองใช้กับประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง หรือกลุ่มเป้ำหมำย
จากการนาแนวคิดไปใช้กับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ พบว่า ณ ปัจจุบันมียอดผู้มา
สมัครเรียนจานวน 128 คน
8. กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลองใช้
จากการวิเคราะห์พบว่า โครงการที่เป็นการแนะนาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ทาให้ผลประสบความสาเร็จเป็นอย่าง
มา และสามารถช่วยเพิ่มจานวนผู้สมัครจากปี 2560 มีผู้สมัครจานวน 73 คน เมื่อทาโครงการพบว่ามีจานวน
ผู้สมัครหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ปี 2561 มีผู้สมัครจานวน 128 คน ซึ่งมีจานวนที่เพิ่มมากขึ้นถึง 55 คน และ
ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน ในการประชาสัมพันธ์ได้อีกด้วย
9. ปัจจัยที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ใช้รุ่นพี่ไปอธิบายให้เข้าใจในศาสตร์วิชาที่เรียน
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10. แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
จัดเป็นโครงการแล้วให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อขยายผลให้เห็นชัดเจน
มากกว่าเดิม
11. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินกำร
1. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการของนักศึกษาที่ไม่ตรงกับโรงเรียนที่ต้องเข้าไปแนะแนว
2. ระยะเวลาในการสอบ หรือเปิด-ปิด ของแต่โรงเรียน
12. จ ำนวนครั้ ง ของกำรพั ฒ นำ/ปรั บ ปรุ ง นวั ต กรรมหรื อ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละอธิ บ ำยกระบวนกำรพั ฒ นำ/
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย
ปรับปรุงครั้งที่ 1 จากแผนการประชาสัมพันธ์ในปี 2559 และ 2560 ซึ่งมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ทั้ งหมด
5 รูปแบบ และทาการปรับปรุงในปี 2561 ให้มีการประชาสัมพันธ์เพียง 2 รูปแบบเท่านั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุน
ลดค่าใช้จ่าย สาหรับการประชาสัมพันธ์
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เรื่องที่ 4
รำยงำนกำรพัฒนำนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมำณ 2560
1. ชื่อแนวปฏิบัติที่ดี การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ชื่อคณะผู้วิจัย ดร.พิษณุ บุญนิยม และคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
“สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” เป็นพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ต้องบูรณา
การร่วมกันระหว่างงานบริการวิชาการและงานวิจัย เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าวมานั้น การประยุกต์เอางานบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนานักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการถอดบทเรียนในกิจกรรม “บทเรียนจาก
ชุมชนสู่ โ จทย์ การวิจั ย ทางมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ” และการออกแบบการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์” นับเป็นการก้าวย่างที่มั่นคงในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จนได้
ข้อเสนอโครงการวิจัยจานวน 5 เรื่อง ในปีงบประมาณ 2561 ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาฐานข้อมูลนวัตกรรมทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรปลอดภัยจังหวัดกาแพงเพชร : ระยะที่ 1
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเกษตรปลอดภัย
2. จิ ตรกรรมทิว ทัศน์ ภ าพอุทยานประวัติศาสตร์เมืองกาแพงเพชรในรูปแบบดิจิตอลเพ้นติ้ง เพื่อเป็น
ภาพประกอบในการบูรณาการจัดการเรียนภาษาอังกฤษสาหรับการอ่าน
3. องค์ประกอบของวรรณกรรมประเภทนวนิยายที่ได้รับเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ระหว่างปี พ.ศ.2556-2560
4. Strengthening Student’s English
5. การพัฒนามัคคุเทสก์น้อยด้านภาษาจีนเบื้องต้นสาหรับเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ อาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร
4. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของกำรจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี
จากผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาในปีที่ผ่ านมานั้น ผลการประเมินเกี่ยวกับผลงานวิจัยของบาง
หลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด การพัฒนางานวิจัยมีหัวใจสาคัญอยู่ที่ศักยภาพของนักวิจัยเป็นสาคัญ
หากนักวิจัยไม่พัฒนาศักยภาพแล้ว ผลงานวิจัยจะเกิดขึ้นไม่ได้ นอกจากนี้ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ระบบการช่วยเหลือนักวิจัยรุ่นมีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าประเด็นอื่นแต่อย่างใด อีกทั้ง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีจุดแข็งคือการมีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ซึ่งชุมชนท้องถิ่นพื้นในการให้บริการวิชาการแล้วยังเป็นพื้นที่
เป้ าหมายในการถอดบทเรี ย นเพื่อพัฒ นาศักยภาพนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์อีกด้ว ย ดังนั้น
โครงการพัฒนาศักยภาพนั กวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ประเด็นปั ญหา
ดังกล่าวมาข้างต้น ในการสร้างสรรค์งานวิจัยหรือ การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพันธกิจของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี
5.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.2 เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของหลักสูตรที่ยังไม่มีงานวิจัยให้ได้รับทุน
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6. กระบวนกำรดำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่ดี
6.1 กระบวนกำรดำเนินงำน
1) สารวจข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและการบริการวิชาการ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพี่เลี้ยงนักวิจัย
3) ประชุมเพื่อวางแผนกาหนดกิจกรรม (P)
4) ดาเนินการจัดกิจกรรม (โจทย์วิจัย) (D)
5) ประเมินผลการจัดกิจกรรม (C)
6) ประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมและปรับปรุงการจัดกิจกรรม (P, A)
7) ดาเนินการจัดกิจกรรม (การออกแบบการวิจัย) (D)
8) ประเมินผลการจัดกิจกรรม (C)
9) ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุน (A)
10) คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
11) ส่งคือข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและนาเสนอคณะกรรมการพิจารณา

ผลการประเมิน

บริกำรวิชำกำร

คุณภาพการศึกษา

ธรรมนูญ
ตาบล
หนองหลวง

คณะก
รรมกำ
ร

พี่เลี้ยง

นักวิ
จัย

Mentee

Mentor
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บทเรี ยน

จากชุมชน

สูโ่ จทย์วิจยั

นักวิจยั

การออกแบบ
การวิจยั

พี่เลี ้ยง

คณะกรรมการ
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นักวิจยั

ข้ อเสนอ
โครงการวิจยั

พี่เลี ้ยง

คณะกรรมการ

6.2 เทคนิคกำรบริหำรงำนวิจัย
6.2.1 คุณสมบัติของนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดี Mentor ดังนี้
1) มีความอดทนต่อการฟังสูง
2) ตาหนิอย่างสร้างสรรค์ (constructive criticism)
3) ชมเชยเมื่อมีผลงานดี
4) เป็นคนใจกว้างและซื่อสัตย์
5) เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งพฤติกรรมและคาพูด
6) เสียสละตนและเวลา
7) มีความสามารถด้านการสื่อสารที่ดี
8) ให้ข้อเสนอแนะ/แนะนา โดยปราศจากการสั่งการ
9) ให้อิสระทางความคิด (อย่างครอบงาความคิด)
6.2.2 คุณสมบัติของนักวิจัยรุ่นน้องที่ดี Mentee ดังนี้
1) หมั่นตั้งคาถาม
2) พร้อมเป็นผู้รับการฝึกอบรม (mentored)
3) มุ่งมั่น/ทุ่มเทเวลาที่จะทางานวิจัยให้ดีที่สุด
4) ยอมรับข้อตาหนิได้
5) เรียนรู้จากความผิดพลาด
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6) มีความอยากรู้อยากเห็น
7) มีความรับผิดชอบสูง
8) ใจกว้างและซื่อสัตย์
9) สุภาพและเคารพผู้อื่น
7. ผลกำรดำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่ดี
7.1 นักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาศักยภาพในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
7.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยในหลักสูตรที่ยังไม่มีงานวิจัยให้ได้รับทุน
8. กำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
8.1 การจัดทาสรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยในรูปแบบเอกสารความรู้
8.2 ประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ E-RESEARCH
9. ผลกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
ผลการเผยแพร่ผลแนวปฏิบัติที่ดีก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งนักวิจัย พี่เลี้ยงนักวิจัย ทั้งภายในและ
ภายนอก
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลในข้อ 1-9 เป็นควำมจริง
ลงชื่อ..........................................................................
(อำจำรย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม)
วันที่ 25 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2561
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เรื่องที่ 5
รำยงำนกำรพัฒนำนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมำณ 2560
1.ชื่อผลงำน
การเตรียมและศึกษาสมบัติของวัสดุเชิงประกอบพอลิไดแอเซทิลีน/ซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในงานด้านการตรวจวัดอัจฉริยะ
2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก
โทรศัพท์
E-mail address
สังกัดหน่วยงาน

: อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
: 0867730220
: s.toommee@gmail.com
: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. บทคัดย่องำนวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการในการเตรียมสารแขวนลอยของอนุภาคอินทรีย์
และอนินทรีย์ระดับนาโนเมตรที่กระจายในตัวกลางสารอินทรีย์ โดยศึกษาการใช้สารช่วยกระจายตัวประเภทต่ างๆ
ที่มีโครงสร้างโมเลกุลและปริมาณความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ต่อประสิทธิภาพในการทาหน้าที่เป็นสารช่วยกระจาย
ตัว โดยการศึกษาสารแขวนลอยในระบบที่ใช้อนุภาคอินทรีย์ได้เลือกใช้อนุภาควัสดุเชิงประกอบพอลิไดแอเซทิลีน/
ซิงก์ออกไซด์ ในตัวกลางตัวทาละลายอินทรีย์ชนิดต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า สารแขวนลอยมีความเสถียรทางสีสูง
และตอบสนองโดยการเปลี่ยนสีต่ออุณหภูมิอย่างเป็นระบบทาให้สามารถนามาผสมร่วมกับพอลิเมอร์เมทริกซ์ชนิด
ต่างๆ และขึ้นรูปเป็นฟิล์มบางได้ โดยฟิล์มที่เตรียมได้มีการตอบสนองโดยการเปลี่ยนสีต่อความร้อน และสารช่วย
กระจายตัวไม่ส่งผลต่อสมบัติเริ่มต้นและเสถียรภาพทางการเปลี่ยนสีของสารแขวนลอย แต่จะช่วยเพิ่มความการ
กระจายตัวและแขวนลอยของอนุภาคในสารแขวนลอย โดยโครงสร้างและความเข้มข้นของสารช่วยกระจายตัวที่
ใช้มีผลต่อความเสถียรของสารแขวนลอย นอกจากนั้นยังพบว่าสารช่วยกระจายตัวช่วยทาให้สามารถขึ้น รูปฟิล์มได้
เรียบและเป็นเนื้อเดียวกัน โดยฟิล์มที่เตรียมได้มีสมบัติการตอบสนองโดยการเปลี่ยนสีต่อความร้อนและภาวะกรดเบส
4. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
อนุภาคขนาดนาโนเมตร หมายถึง อนุภาคเดี่ยวที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วง 1 ถึง 100 นาโน
เมตร หรือ 1x10-9 เมตร และการที่อนุภาคมีขนาดเล็กมากนี้เองจึงส่งผลให้มีค่าพื้นที่ผิวและค่าพลังงานพื้นผิวที่สูง
ท าให้ มี แ รงดึ ง ดู ด ระหว่ า งอนุ ภ าคที่ สู ง ตามไปด้ ว ย ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ท าให้ อ นุ ภ าคเกิ ด การเกาะกลุ่ ม รวมกั น
(agglomeration) และส่งผลต่อสมบัติทางเคมีพื้นผิวและประสิทธิภาพในการใช้งานของอนุภาคในระดับนาโนเมตร
ดังกล่าว
ในปัจจุบันมีการนาอนุภาคขนาดนาโนเมตรมาประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง
เนื่องด้วยสมบัติของอนุภาคขนาดนาโนเมตรที่มีขนาดที่เล็กมากและมีพื้นที่ผิวสูงมาก ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการ
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ทางานที่สูง ด้วยสมบัติดังกล่าวนี้เองจึงได้มีการนาอนุภาคขนาดนาโนเมตรมาประยุกต์ใช้ เพื่อทาเป็นผลิตภัณฑ์
ประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั้งของผู้ผลิต
และผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และหนึ่งในนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นอย่าง
มาก คือ นวัตกรรมเกี่ย วกับ เซนเซอร์ ระดับโมเลกุลที่พัฒนาจากคอนจูเกตพอลิ เมอร์สาหรับเป็นวัสดุตรวจวัด
(sensing materials) เนื่องจากวัสดุชนิดนี้มีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อม
ภายนอกที่มากระตุ้นได้เป็นอย่างดี และพอลิ ไดแอเซทิลีนเวสิเคิลก็เป็นหนึ่งในวัสดุประเภทคอนจูเกตพอลิเมอร์ที่
นิยมนามาใช้เป็นวัสดุสาหรับตรวจวัด เนื่องจากพอลิไดแอเซทิลีนมีสมบัติที่เด่นชัดคือ ความสามารถในการเปลี่ยนสี
จากสีน้าเงินเป็นสีแดงเมื่ออยู่ในภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันหรือเกิดการจับกับสารบางประเภท ยกตั วอย่างเช่น
เกิดการเปลี่ยนสีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-เบส หรือการเติมสารบางชนิดเข้าไปในระบบ
นอกจากนี้ยังมีวิธีในการเตรียมที่ไม่ซับซ้อน สามารถเตรียมได้ง่ายในน้า และทาให้เกิดกระบวนการพอลิเมอรไรเซ
ชันได้ง่ายโดยผ่านการฉายแสงยูวี ซึ่งจากสมบัติดังกล่าวนี้เองจึงทาให้มีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการใน
การพัฒนาวัสดุในกลุ่มพอลิไดแอแซทิลีนสาหรับเป็นวัสดุตรวจวัดอุณหภูมิ สารเคมีและสารชีวภาพประเภทต่างๆ
โดยพอลิไดแอเซทิลีนถูกเตรียมให้อยู่ในรูปของวัสดุเชิงประกอบพอลิไดแอเซทิลีน/ซิงก์ออกไซด์ ซึ่งจาก
งานวิจัยที่ผ่านมาในกลุ่มของผู้วิจัยเองได้ทาการศึกษา ได้ทาการเตรียมในตัวกลางน้า สาหรับงานวิจัยนี้จะทาการ
เตรียมวัสดุเชิงประกอบดังกล่าวในตัวทาละลายอินทรีย์ ได้แก่ เอทานอล บิวทานอล เฮกซานอล 1,2 ไดคลอโรเบน
ซีน เตตระไฮโดรฟูแรน คลอโรฟอร์ม คลอโรเบนซีนและโทลูอีน เพื่อให้สามารถนาวัสดุเชิงประกอบไปประยุกต์ใช้
งานได้อย่างกว้างขวางขึ้น อย่างไรก็ตามความไม่เข้ากันของส่วนหัวพอลิไดแอเซทิลีนที่มีความเป็นขั้วกับตัวกลาง
อินทรีย์ซึ่งมีความเป็นขั้วต่ามาก จึงทาให้เกิดปัญหาการเกาะกลุ่มกันของอนุภาควัสดุเชิงประกอบและนาไปสู่ความ
เสถี ย รของสารแขวนลอย จึ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาการใช้ ส ารช่ ว ยกระจายตั ว ประเภทบล๊ อ คโคพอลิ เ มอร์ ได้ แ ก่
polyethylene-b-poly(ethyleneoxide) หรือ PE-PEO และสารช่วยกระจายตัวประเภทพอลิเมอร์แบบโซ่ตรง
ได้ แ ก่ cetyl trimethylammonium bromide (CTAB) oleic acid และ sodium dodecyl sulfate (SDS)
เพื่อช่วยเพิ่มความเสถียรของสารแขวนลอย และช่วยให้สามารถขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบในรูปแบบฟิล์มบางที่ผสม
ร่วมกับพอลิเมอร์เมทริกซ์ได้เพื่อความสะดวกในการนาไปใช้งาน และในงานวิจัยนี้ยังได้ทาการศึกษาถึงผลของตัว
ทาละลายอินทรีย์และสารช่วยกระจายตัวที่ใช้ต่อสมบัติในการตอบสนองโดยการเปลี่ยนสีของวัสดุเชิงประกอบด้วย
5. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
ศึกษาวิธีการเตรียมสารแขวนลอยของวัสดุเชิงประกอบพอลิไดแอเซทิลีน/ซิงก์ออกไซด์ ในตัวกลางอินทรีย์
และผลของการใช้สารช่วยกระจายตัวที่มีโครงสร้างโมเลกุลและปริมาณความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ต่อความเสถียร
ของสารแขวนลอยและสมบัติการตอบสนองโดยการเปลี่ยนสีของวัสดุเชิงประกอบ
6. วิธีดำเนินกำรวิจัย
ขั้นตอนการจัดทานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีสาหรังบงานวิจัยนี้ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1. ศึกษาขั้นตอน วิธีการและกระบวนการในการเตรียมวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรพอลิไดแอเซทิ
ลีน/ซิงค์ออกไซด์ ในตัวกลางตัวทาละลายอินทรีย์ โดยใช้ 10,12-เพนตะโคซะไดอายน์โนอิกแอซิดเป็นมอนอเมอร์
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ตั้งต้น และศึกษาความเสถียรในการกระจายตัวรวมทั้งสมบัติและพฤติกรรมในการตอบสนองต่อภาวะแวดล้อมของ
สารแขวนลอย
2 . ศึ ก ษ า ก า ร ใ ช้ ส า ร ช่ ว ย ก ร ะ จ า ย ตั ว polyethylene-b-poly(ethyleneoxide) cetyl
trimethylammonium bromide oleic acid และ sodium dodecyl ที่มีโครงสร้างและความเข้มข้นที่แตกต่าง
กันต่อความเสถียรในการกระจายตัวของอนุภาควัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรพอลิไดแอเซทิลีน/ซิงค์ออกไซด์
ในตัวกลางอินทรีย์ และศึกษาสมบัติและพฤติกรรมในการตอบสนองโดยการเปลี่ยนสีของวัสดุเชิงประกอบ
3. ศึกษาการขึ้นรูปฟิล์มบางของวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรพอลิไดแอเซทิลีน/ซิงค์ออกไซด์ โดยผสม
กับพอลิเมอร์เมทริกซ์ ได้แก่ พอลิเอทิลีน พอลิเมทิลเมทาคริเลต พอลิสไตรีน และพอลิไวนิลเเอลกอฮอล์ และ
ทดสอบการตอบสนองโดยการเปลี่ยนสีของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ
7. ผลกำรวิจัย
1. กำรศึกษำสำรแขวนลอย วัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ในระบบที่ใช้ตัวทำละลำยอินทรีย์
ชนิดต่ำงๆ เป็นตัวกลำง
ในส่วนนี้เป็นการศึกษาขั้นตอน วิธีการและกระบวนการในการเตรียมวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรพอ
ลิไดแอเซทิลีนและซิงก์ออกไซด์ (PDA/ZnO nanocomposites) โดยใช้ 10,12-เพนตะโคซะไดอายน์โนอิกแอซิด
(PCDA) และโลหะซิงก์ออกไซด์เป็นสารตั้งต้น โดยทาการเตรียมในตัวกลางตัวทาละลายอินทรีย์ชนิดต่างๆ ได้แก่ เอ
ทานอล บิวทานอล เฮกซานอล 1,2 ไดคลอโรเบนซีน เตตระไฮโดรฟูแรน (tetrahydrofuran คลอโรฟอร์ม คลอโร
เบนซีน โทลูอีน และในน้า ผลจากการศึกษาการกระจายตัวของอนุภาควัสดุเชิงประกอบ ความเสถียรของสาร
แขวนลอย การตอบสนองโดยการเปลี่ยนสีต่อสิ่งกระตุ้นภายนอก นอกจากนี้ยังได้ทาการเตรียมวัสดุเชิงประกอบใน
รูปแบบของฟิล์มบางโดยการผสมกับพอลิเมอร์เมทริกซ์ชนิดต่างๆ ได้แก่ พอลิเอทิลีน (PE) พอลิเมทิลเมทาคริเลต
(PMMA) พอลิสไตรีน (PS) และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) และทดสอบการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นของฟิล์ม
บางที่เตรียมได้

รูปที่ 1 แสดงลักษณะของสารแขวนลอยของอนุภาควัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ที่เตรียมในตัวกลาง
คลอโรฟอร์ม ที่อุณหภูมิ (a) 30C และ (b) 90C
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2. กำรศึกษำสัณฐำนวิทยำ ขนำดและกำรกระจำยขนำดอนุภำควัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO
ในตัวกลำงตัวทำละลำยอินทรีย์
จากการศึกษาโครงสร้างและสัณฐานวิทยาของอนุภาควัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ที่เตรียมใน
ตัวกลางตัวทาละลายอินทรีย์ชนิดต่างๆ โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ดังแสดงในรูป
ที่ 1 จากรูปจะเห็นว่าอนุภาคของวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ที่อยู่ในสารแขวนลอยที่ใช้ คลอโรฟอร์ม
เฮกซานอล เตตระไฮโดรฟูแรน และโทลูอีน เป็นตัวกลาง อนุภาคมีลักษณะเป็นทรงกลมและบริเวณขอบด้านนอก
ของอนุภาคมีลักษณะของ PCDA เกาะตัวเป็นชั้นๆ ล้อมอยู่โดยรอบอนุภาคซิงก์ออกไซด์ และมีขนาดของอนุภาค
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 400 ถึง 550 นาโนเมตร

รูปที่ 2 ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ที่กาลังขยาย 10000 เท่า แสดงลักษณะทางกายภาพและการกระจายตัวของ
สารแขวนลอยที่เตรียมจากอนุภาค วัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO โดยใช้ (ก) คลอโรฟอร์ม (ข) เฮก
ซานอล (ค) เตตระไฮโดรฟูแรน และ (ง) โทลูอีน เป็นสารตัวกลาง
3. กำรศึกษำหมู่ฟังก์ชัน ของสำรแขวนลอยวัสดุเ ชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ในตัวกลำงชนิด
ต่ำงๆ

22
จากนั้นนาสารแขวนลอยวัสดุเชิงประกอบในตัวกลางชนิดต่างๆ ที่เตรียมได้มาตรวจสอบเพื่อหาหมู่ฟังก์ชัน
ที่เกิดขึ้นในระบบด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FT-IR) ซึ่งผลจากการศึกษา
ดังกล่าวพบว่าสารแขวนลอยวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ในตัวทาละลายอินทรีย์ชนิดต่างๆ มีหมู่ฟังก์ชันที่
เหมือนกับวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ที่เตรียมโดยใช้น้าเป็นตัว กลาง คือ ที่ตาแหน่งเลขคลื่นเท่า กับ
1540 และ 1398 cm-1 ซึ่งเป็ น ตาแหน่งที่แสดงหมู่ฟังก์ชันของการเกิดการสั่นแบบยืด -หดของพันธะ C=O ที่
สมมาตร และเกิดการสั่นแบบยืด -หดของพันธะ C=O ที่ไม่สมมาตร ของสารประกอบคาร์บอกซิเลตแอนไอออน
ตามลาดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดพันธะไอออนิกระหว่างส่วนหัวของหมู่คาร์บอกซิเลต และ Zn-OH2+ ที่พื้นผิว
ของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ และที่ตาแหน่งเลขคลื่นเท่ากับ 1725 cm-1 ซึ่งเป็นตาแหน่งที่แสดงหมู่ฟังก์ชันของการเกิด
การสั่นของ –COOH ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่มีพันธะไฮโดรเจนเกิดขึ้นไฮโดรเจนกับ ส่วนหัวของสายโซ่พอลิเมอร์ที่อยู่
ใกล้เคียง และที่ตาแหน่งเลขคลื่นเท่ากับ 2848 cm-1 เป็นตาแหน่งที่แสดงหมู่ฟังก์ชันของการเกิดเกิดการสั่นแบบ
ยืด-หดของพันธะ CH2 ที่สมมาตร ที่ตาแหน่งเลขคลื่นเท่ากับ 2918 cm-1 เป็นตาแหน่งที่แสดงหมู่ฟังก์ชันของการ
เกิดเกิดการสั่นแบบยืด-หดของพันธะ CH2 ที่ไม่สมมาตร และตาแหน่งเลขคลื่นเท่ากับ 2954 cm-1 เป็นตาแหน่งที่
แสดงหมู่ฟังก์ชันของการเกิดเกิดการสั่นแบบยืด-หดของพันธะ CH3 ที่ไม่สมมาตร ตามลาดับ ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึง่
จากการศึกษาหมู่ฟังก์ชันของสารแขวนลอยวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ในตัวกลางตัวทาละลายอินทรีย์
ชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกับระบบที่ใช้น้าเป็นตัวกลาง พบว่าให้ผลการศึกษาที่เหมือนกัน แสดงให้เห็นว่าตัวทา
ละลายอินทรีย์ไม่ส่งผลต่อหมู่ฟังก์ชันที่เกิดขึ้นในวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO

รูปที่ 3 กราฟแสดงผลการศึกษาหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectrophotometer
(FT-IR) ของสารแขวนลอยวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ในตัวกลางชนิดต่างๆ
4. กำรศึกษำพฤติกรรมกำรตอบสนองโดยกำรเปลี่ยนสีต่ออุณหภูมิของสำรแขวนลอยวัสดุเชิงประกอบ
poly(PCDA)/ZnO
เมื่อน าค่าความยาวคลื่ น ณ ตาแหน่งที่เกิดการดูดกลื นแสงสู งสุ ด (max) ของสารแขวนลอยวัส ดุเชิง
ประกอบ poly(PCDA)/ZnO ที่ เ ตรี ย มโดยใช้ ตั ว กลางชนิ ด ต่ างๆ ดั ง แสดงในรู ป ที่ 4 พบว่ า ค่ า max ของสาร
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แขวนลอยวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ทุกระบบที่อุณหภูมิ 25C จะมีค่าอยู่ในช่วง 640 ถึง 645 นาโน
เมตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่อุณหภูมิ 25C สารแขวนลอยทุกระบบมีสีเป็นสีน้าเงิน และเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนถึง
75C ค่า max ของสารแขวนลอยจะค่อยๆ ลดลงในอัตราที่เท่ากัน ซึ่งการลดลงของค่า max แสดงให้เห็นว่าเฟส
สีน้าเงินของสารแขวนลอยมีปริมาณลดลง สาหรับสารแขวนลอยในระบบที่ใช้คลอโรฟอร์มและเตตระไฮโดรฟูแรน
เป็นตัวกลาง จะเห็นว่าค่า max ที่วัดได้มีค่าลดลงต่าสุดที่อุณหภูมิ 55C โดยมีค่าเท่ากับ 637 และ 639 นาโน
เมตร ตามลาดับ สาหรับสารแขวนลอยในระบบที่ใช้เอทานอล ethanol เป็นตัวกลางค่า max ที่วัดได้จะมีค่าลดลง
ต่าสุ ดที่อุณหภูมิ 70C โดยมีค่าเท่ากับ 630 นาโนเมตร ซึ่ งสารแขวนลอยดังกล่าวยังคงเป็นสีน้าเงินอยู่ สาร
แขวนลอยในระบบที่ใช้น้าเป็นตัวกลางเมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 75C พบว่าค่า max จะลดลงอย่าง
รวดเร็วเช่นเดียวกับในระบบที่ใช้ คลอโรเบนซีน เฮกซานอลและโทลูอีน เป็นตัวกลาง และที่อุณหภูมิ 90C ค่า
max มีค่าเท่ากับ 614 594 601 และ 604 นาโนเมตร ตามลาดับ ซึ่งค่า max จะแสดงได้ถึงเฉดสีของสาร
แขวนลอย โดยตาแหน่งความยาวคลื่นที่ต่ากว่า 620 นาโนเมตร สีของสารแขวนลอยที่เห็นจะเป็นสีแดงและจะเป็น
เฉดสีแดงเพิ่มขึ้นเมื่อ max ปรากฏที่ตาแหน่งความยาวคลื่นที่ต่าลง และสาหรับสารแขวนลอยในระบบที่ใช้ 1,2
ไดคลอโรเบนซีนเป็นตัวกลางค่า max ที่อุณหภูมิ 90C มีค่าเท่ากับ 587 นาโนเมตร จากผลการศึกษาดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่สารแขวนลอยได้รับความร้ อนที่สูงกว่า 75C สารแขวนลอยจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนสีและ
จะเปลี่ยนเป็นเฉดสีแดงมากขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการทดสอบที่สูงขึ้น โดยที่อุณหภูมิ 90C สารแขวนลอยในทุก
ระบบจะเกิดการเปลี่ยนสีไปจากสีเริ่มต้นมากที่สุด

รูปที่ 4 กราฟแสดงช่วงการดูดกลืนแสงสูงสุด (max) ของสารแขวนลอย วัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO
ในตัวกลาง () 1,2 dichlorobenzene () chlorobenzene () toluene () บิวทานอล () เฮก
ซานอล () ethanol () chloroform () THF และ () water ที่ช่วงอุณหภูมิ 25 ถึง 90C
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รูปที่ 5 กราฟแสดงช่วงการดูดกลืนแสงของสารแขวนลอยวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ที่ใช้น้าเป็น
ตัวกลาง ที่อุณหภูมิ 25 ถึง 90C

รูปที่ 6 กราฟแสดงช่วงการดูดกลืนแสงของสารแขวนลอยวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ที่ใช้ 1,2 ได
คลอโรเบนซีนเป็นตัวกลาง ที่อุณหภูมิ 25 ถึง 90C
ผลจากการศึกษาข้างต้นจึงกล่า วได้ว่า วัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO สามารถเตรียมได้โดยใช้ตัวทาละลาย
อินทรีย์ชนิดต่างๆ ทั้ง 8 ชนิดเป็นสารตัวกลางได้ และคาดว่าสามารถเตรียมโดยใช้ตัวทาละลายอินทรีย์ชนิดอื่นๆ ได้
เช่นเดียวกัน โดยที่ตัวทาละลายอินทรีย์ไม่มีผลต่อสมบัติพื้นฐานของวัสดุเชิงประกอบ โดยดูได้จากการที่วัสดุเชิง
ประกอบในตัวทาละลายอินทรีย์ชนิดต่างๆ มีสเปกตราการดูดกลืนแสงเริ่มต้นที่ไม่แตกต่างกับสารแขวนลอยใน
ระบบที่ใช้น้าเป็นตัวกลาง ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะนาวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ไปผสมกับพอลิ
เมอร์เมทริกซ์ชนิดต่างๆ และขึ้นรูปเป็นชิ้นงานได้ตามต้องการ
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รู ปที่ 7 ภาพถ่ายแสดงพฤติกรรมการเปลี่ ยนสี ข องสารแขวนลอยวัส ดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ใน
ตั ว กลาง toluene เมื่ อ ได้ รั บ ความร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ 30 ถึ ง 95 C และหลั ง จากปล่ อ ยให้ เ ย็ น ตั ว กลั บ มาที่
อุณหภูมิห้อง ของสารแขวนลอยเตรียมโดยใช้ 1,2 ไดคลอโรเบนซีน เฮกซานอล และน้าเป็นตัวกลาง
5. กำรศึ ก ษำสมบั ติ แ ละพฤติ ก รรมกำรตอบสนองต่ อ อุ ณ หภู มิ ข องฟิ ล์ ม วั ส ดุ เ ชิ ง ประกอ บ
poly(PCDA)/ZnO
เมื่อนาสารแขวนลอยวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ที่มีโทลูอีนเป็นตัวกลางมาผสมกับพอลิเมอร์
เมทริกซ์ชนิดต่างๆ ได้แก่ PS PMMA และ PE และทาการขึ้นรูปเป็นฟิล์มบางด้วยเทคนิค drop casting พบว่า
ฟิล์มที่เตรียมจากสารแขวนลอยในระบบที่ใช้โทลูอีนเป็นตัวกลางและใช้ PS PMMA และ PE เป็นพอลิเมอร์เมท
ริกซ์ มีรอยแตกร้าวฟิล์มไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน บางส่วนเกิดการร่อนของพื้นผิว ซึ่งเป็นผลมาจากการที่โทลูอี นมี
อัตราการระเหยที่เร็วรวมทั้งในระบบดังกล่าวไม่มีสารช่วยกระจายตัวที่จะช่วยทาหน้าที่ให้อนุภาควัสดุเชิงประกอบ
poly(PCDA)/ZnO สามารถกระจายตัวและรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันกับพอลิเมอร์เมทริกซ์ดังกล่าวได้ แต่สีของฟิล์ม
ที่เตรียมได้ยังคงมีสีน้าเงินดังแสดงในรูปที่ 8 (ก) 8 (ข) และ 8 (ค) ตามลาดับ นอกจากนี้ยังได้ทาการเตรียมฟิล์ม
บางจากสารแขวนลอยที่ใช้น้าเป็นตัวกลางและใช้ PVA เป็นพอลิเมอร์เมทริกซ์ พบว่าฟิล์มที่เตรียมได้มีพื้นผิวที่เรียบ
และสม่าเสมอ มีความเป็นเนื้อเดียวกันที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มที่เตรียมจากสารแขวนลอยที่ใช้ toluene
เป็นตัวกลาง และสีของฟิล์มที่เตรียมได้ก็ยังคงมีสีน้าเงินดังแสดงในรูปที่ 8 (ง)
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รูปที่ 8 ภาพถ่ายแสดงตัวอย่างฟิล์มที่เตรียมจากสารแขวนลอยวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ผสมพอลิ
เมอร์เมทริกซ์ประเภท (ก) PS (ข) PMMA (ค) PE และ (ง) PVA ฟิล์มขึน้ รูปด้วยวิธีการ drop casting
จากนั้นนาฟิล์มที่เตรียมได้มาทาการศึกษาสมบัติและพฤติกรรมการตอบสนองต่ออุณหภูมิ (thermochomic
properties) โดยการนาฟิล์มเข้าตู้อบที่อุณหภูมิในช่วง 30 ถึง 220C โดยทาการเพิ่มอุณหภูมิทุกๆ 10 C และทิ้ง
ไว้ ช่ ว งอุ ณ หภู มิ ล ะ 5 นาที แล้ ว ปล่ อ ยให้ เ ย็ น ตั ว ลงมาที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า วั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบ
poly(PCDA)/ZnO ที่อยู่ในรูปของฟิล์มบางมีความเสถียรต่อความร้อนในช่วงอุณหภูมิที่สูงกว่าการศึกษาในระบบที่
เป็นสารแขวนลอย คือ ฟิล์มจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 110C ซึ่งการศึกษาใน
ระบบที่เป็นสารแขวนลอยจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 75 ถึง 80 C จากรูปที่
9 ฟิล์มบาง ที่เตรียมโดยใช้ PS เป็นเมทริกซ์ ยังคงมีความเสถียรสูงในช่วงอุณหภูมิ 30 ถึง 100C โดยยังคงมีสีเป็น
สีน้าเงิน และที่อุณหภูมิ 110C ฟิล์มจะเปลี่ยนสีจากสีน้าเงินเป็นสีแดงและมีเฉดสีแดงมากขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น
หลังจากลดอุณหภูมิกลับมาที่อุณหภูมิห้องพบว่าฟิล์มมีพฤติกรรมการผันกลับได้ของสีที่สมบูรณ์จนถึงอุณหภูมิ
ประมาณ 160C แต่หลังจากได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 160 C พบว่าพฤติกรรมการผันกลับได้ของสีจะ
เป็นแบบผันกลับได้บางส่วน และจะไม่สามารถผันกลับได้เมื่อฟิล์มได้รับความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า 200 C โดย
สีของฟิล์มบางส่วนจะเป็นสีน้าตาล ซึ่งเกิดจากการที่พอลิเมอร์เมทริกซ์เกิดการเสื่อมสภาพจากการถูกเผาไหม้
และฟิล์มที่เตรียมโดยใช้ PMMA และ PE เป็นเมทริกซ์ ดังแสดงในรูปที่ 9 (ข และ ค) ฟิล์มที่เตรียมได้มีสมบัติและ
พฤติกรรมการตอบสนองต่ออุณหภูมิที่คล้ายกันคือ ฟิล์มที่เตรียมได้มีความเสถียรต่ออุณหภูมิที่สูง แม้ได้รับความ
ร้อนที่อุณหภูมิ 100 C ฟิล์มที่ทาการทดสอบยังคงเป็นสีน้าเงิน และเริ่มเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีแดงที่อุณหภูมิ
ประมาณ 110 C และจะเป็นสีแดงมากขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการทดสอบที่สูงขึ้น ในช่วงอุณหภูมิ 110 ถึง 160
C ฟิล์มมีพฤติกรรมการผันกลับได้ของสีอย่างสมบูรณ์ แต่หลังจากที่ฟิล์มได้รับความร้อนที่สูงกว่า 160 C พบว่า
พฤติกรรมการผันกลับได้ของสีจะเป็นแบบผันกลับได้บางส่วน และจะไม่สามารถผันกลับได้เมื่อฟิล์มได้รับความร้อน
ที่อุณหภูมิประมาณ 220C สาหรับฟิล์มที่เตรียมโดยใช้ PVA เป็นเมทริกซ์ มีสมบัติและพฤติกรรมการตอบสนอง
ต่ออุณหภูมิที่สูงเหมือนกับการศึกษาในระบบอื่นๆ คือ ฟิล์มจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนสีเ ป็นสีแดงที่อุณหภูมิประมาณ
110C และฟิล์มมีพฤติกรรมการผันกลับได้ของสีที่สมบูรณ์ได้จนถึงอุณหภูมิประมาณ 160C หลังจากที่ฟิล์ม
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ได้รับความร้อนที่สูงกว่า 160C พบว่าพฤติกรรมการผันกลับได้ของสีจะเป็นแบบผันกลับได้บางส่วน และเมื่อฟิล์ม
ได้รับความร้อนที่สูงกว่า 200C พบว่าฟิล์มบางส่วนจะเป็นสีน้าตาล ซึ่งเกิดจากการที่ PVA เกิดการเสื่อมสภาพ
จากการถูกเผาไหม้ดังแสดงในรูปที่ 9 (ง)
จากการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่าสามารถเตรียมอนุภาควัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO จากการใช้ไดแอเซทิลี
นมอนอเมอร์ชนิด 10,12-pentacosadiynoic acid (PCDA) ร่วมกับอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ (ZnO) ในตัวกลาง
ตัวทาละลายอินทรีย์ได้ และวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ที่เตรียมได้มีสมบัติพืนฐานที่ใกล้เคียงกับวัสดุเชิง
ประกอบ poly(PCDA)/ZnO ที่เตรียมในน้า และมีพฤติกรรมในการตอบสนองต่ออุณหภูมิอย่างเป็นระบบและมี
ความเสถียรสูง สารแขวนลอยวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ในตัวกลางตัวทาละลายอินทรีย์สามารถนาไป
ผสมและขึ้นรูปร่วมกับพอลิเมอร์เมทริกซ์ชนิดต่างๆ ได้ โดยฟิล์มที่ได้มีความเสถียรต่อความร้อนสูง และแสดงการ
ตอบสนองโดยการเปลี่ยนสีเมื่อทาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ งานวิจัยนี้แสดงให้เห็ นถึงศักยภาพในการนาวัสดุเชิง
ประกอบ poly(PCDA)/ZnO ไปประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ได้ ในงานที่สามารถผสมกับพอลิเมอร์เมทริกซ์ที่มีสมบัติ
ตามต้องการ เพื่อขึ้นรูปเป็นฟิล์มบางที่มีความสะดวกในการนาไปใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น
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รูปที่ 9 ภาพถ่ายแสดงการตอบสนองโยการเปลี่ ย นสีของฟิล์ มที่เตรียมจากสารแขวนลอยวัสดุเชิงประกอบ
poly(PCDA)/ZnO ผสมพอลิเมอร์เมทริกซ์ประเภท (ก) PS (ข) PMMA (ค) PE และ (ง) PVA ฟิล์มขึ้นรูปด้วย
เทคนิค drop casting
6. กำรศึกษำสำรแขวนลอย poly(PCDA)/ZnO nanocomposites ในระบบที่ใช้ บล๊อคโคพอลิเมอร์
เป็นสำรช่วยกระจำยตัว
เสถี ย รภาพทางการเปลี่ ย นสี ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ ข องสารแขวนลอยวั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบ
poly(PCDA)/ZnO ที่เตรียมได้ สามารถทดสอบได้โดยทาการให้ความร้อนแก่สารแขวนลอยจนถึงอุณหภูมิ 90C
และทาให้เย็นตัวลงมาที่อุณหภูมิ 30C จานวน 10 รอบ และศึกษาการเปลี่ยนสีของวัสดุเชิงประกอบระหว่างรอบ
การเพิ่ม-ลดอุณหภูมิ จากการทดลองพบว่าสารแขวนลอยวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ที่เตรียมโดยใช้และ
ไม่ใช้สารช่วยกระจายตัวมีสมบัติด้านเสถียรภาพทางการเปลี่ยนสีต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่คล้ายกัน ดังแสดง
ในรูปที่ 10 โดยเมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิ 90C สารแขวนลอยจะเปลี่ยนจากสีน้าเงินเป็นสีแดง และภายหลัง
จากปล่อยให้เย็นตัวกลับมาที่อุณหภูมิห้อง 25C สารแขวนลอยจะเปลี่ยนจากสีแดงกลับเป็นสีน้าเงินได้อย่าง
สมบูรณ์ และการผันกลับได้อย่างสมบูรณ์ของสีนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างน้อย 10 รอบการทดสอบ แสดงให้เห็นว่า
สารแขวนลอยทั้งหมดมีความเสถียรทางการเปลี่ยนสีที่สูงมากต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
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รูปที่ 10 ภาพถ่ายแสดงความเสถียรทางการเปลี่ยนสีต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารแขวนลอยวัสดุเชิง
ประกอบ poly(PCDA)/ZnO ในตัวกลางโทลูอีน โดย (ก) ไม่ใช้สารช่วยกระจายตัว (ข) ใช้ PE16-PEO3 และ
(ค) ใช้ PE25-PEO4 ความเข้มข้นของสารช่วยกระจายตัวเท่ากับร้อยละ 0.12 โดยน้าหนัก
การทดสอบการตอบสนองโดยการเปลี่ ยนสี เมื่ อได้รับความร้ อนของสารแขวนลอยวัส ดุเชิงประกอบ
poly(PCDA)/ZnO ในตัว กลางโทลูอีน ที่เตรียมโดยไม่ใช้สารช่วยกระจายตัวได้ผลดั งแสดงในรูปที่ 11 (ก) สาร
แขวนลอยเกิดการเปลี่ยนสีจากสีน้าเงินเป็นสีม่วงแดงที่ช่วงอุณหภูมิประมาณ 75 ถึง 80C และสามารถแสดง
พฤติกรรมการผันกลับได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อเติมสารช่วยกระจายตัว PE-PEO ที่ปริมาณความเข้มข้นต่า (ร้อยละ
0.12 และ 1.20 โดยน้าหนัก) สารแขวนลอยมีการตอบสนองโดยการเปลี่ยนสีที่ใกล้เคียงกับสารแขวนลอยที่ไม่เติม
สารช่วยกระจายตัว อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้สารช่วยกระจายตัวที่ความเข้มข้นสูง (ร้อยละ 5.70 โดยน้าหนัก) พบว่า
ความสามารถในการผันกลับได้ของสีลดลง ไม่สามารถผันกลับได้อย่างสมบูรณ์ โดยสารแขวนลอยสีม่วงแดงที่
อุ ณ หภู มิ 90C ไม่ ส ามารถเปลี่ ย นสี ก ลั บ มาเป็ น สี น้ าเงิ น เหมื อ นในตอนแรกได้ เ มื่ อ ปล่ อ ยให้ เ ย็ น ตั ว ลงมาที่
อุณหภูมิห้อง แต่จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีน้าเงินอมม่วง ดังแสดงในรูปที่ 11 (ข ถึง จ) สาหรับสารแขวนลอยที่ใช้
สารช่วยกระจายตัวที่มีโครงสร้างแบบ PE16-PEO3 PE25-PEO4 PE16-PEO11 และ PE16-PEO11 ตามลาดับ
นอกจากนั้นยังพบว่าโครงสร้างของสารช่วยกระจายตัวที่แตกต่างกันยังส่งผลให้สมบัติการตอบสนองโดยการเปลี่ยน
สี ของสารแขวนลอยมีความแตกต่างกัน โดยในระบบที่ใช้สารช่วยกระจายตัวที่มีโครงสร้างแบบ PE16-PEO3
PE25-PEO4 และ PE16-PEO11 สารแขวนลอยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงเมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 80
75 และ 80C ตามลาดับ ดังแสดงในรูปที่ 11 (ก ถึง ค) สาหรับสารแขวนลอยที่ใช้สารช่วยกระจายตัวที่มีโครงสร้าง
แบบ PE25-PEO16 จะเห็นได้ชัดเจนว่าการเปลี่ยนสีจะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่ากว่าในระบบอื่น โดยจะเปลี่ยนเป็นสี
ม่วงชมพูที่อุณหภูมิประมาณ 75C ดังแสดงในรูปที่ 11 (จ)
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รูปที่ 11 ภาพถ่ายแสดงพฤติกรรมการเปลี่ยนสีของสารแขวนลอยวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ใน
ตั ว กลางโทลู อี น เมื่ อ ได้ รั บ ความร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ 30 ถึ ง 90C และหลั ง จากปล่ อ ยให้ เ ย็ น ตั ว กลั บ มาที่
อุณหภูมิห้อง โดย (ก) ไม่ใช้สารช่วยกระจายตัว (ข) PE16-PEO3 (ค) PE25-PEO4 (ง) PE16-PEO11 และ (จ)
PE25-PEO16 สารช่วยกระจายตัวที่ใช้มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 5.70 โดยน้าหนัก
7. กำรศึ ก ษำสำรแขวนลอย poly(PCDA)/ZnO nanocomposites ในระบบที่ ใ ช้ CTAB Oleic
acid และ SDS เป็นสำรช่วยกระจำยตัว
ทาการศึกษาสมบัติและพฤติกรรมการตอบสนองต่ออุณหภูมิของสารแขวนลอยในระบบที่เตรียมโดยใช้
สารช่ว ยกระจายตัว แบบต่า งๆ เพื่อศึกษาผลของการใช้ส ารช่ว ยกระจายตัว ที่ แตกต่า งชนิด กั นต่ อสมบั ติ แ ละ
พฤติกรรมการตอบสนองต่ออุณหภูมิของสารแขวนลอยที่เตรียมโดยใช้อนุภาควัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO
เปรียบเทียบกับสารแขวนลอยในระบบเตรียมโดยใช้อนุภาควัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO และใช้สารช่วย
กระจายตัวที่มีโครงสร้างเป็นแบบบล็อกโคพอลิเมอร์ในผลการทดลองส่วนที่ 2 จากการวัดค่าการดูดกลืนแสงของ
สารแขวนลอยวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ในช่วงความยาวคลื่น 400 ถึง 800 นาโนเมตร ที่ช่วงอุณหภูมิ
25 ถึง 95C เพื่อดูพฤติกรรมการเปลี่ยนสีของสารแขวนลอยที่เตรียมได้ จากการศึกษาพบว่า สารแขวนลอยใน
ระบบที่ไม่ใช้สารช่วยกระจายตัวมีพฤติกรรมในการเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนดังแสดงในรูปที่ 3.11 (a) คือ ที่ช่วง
อุณหภูมิ 30 ถึง 75C สารแขวนลอยยังคงเป็นเฟสสีน้าเงินโดยดูได้จากสเปคตราการดูดกลืนแสงที่ปรากฏค่าความ
ยาวคลื่นสูงสุดที่ตาแหน่งความยาวคลื่นประมาณ 650 นาโนเมตร เมื่อสารแขวนลอยได้รับความร้อนที่อุณหภูมิ
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ประมาณ 80C สารแขวนลอยจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนสีจากสีน้าเงินเป็นสีม่วงแดง โดยดูได้จากสเปคตราการดูดกลืน
แสงสูงสุดของสารแขวนลอยจะลดลงไปปรากฏในตาแหน่งที่ความยาวคลื่นที่ต่ากว่า และจะลดลงตามค่าอุณหภูมิที่
เพิ่มสูงขึ้น หลังจากสารแขวนลอยได้รับความร้อนที่อุณหภูมิ 92C ตาแหน่งของสเปคตราการดูดกลืนแสงสูงสุด
ของสารแขวนลอยจะปรากฏที่ค่าความยาวคลื่นประมาณ 620 นาโนเมตร และที่ความยาวคลื่นในช่วง 450 ถึง
550 นาโนเมตร จะมีค่าการดูดกลืนแสงที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งแสดงถึงการที่สารแขวนลอยจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงที่มากขึ้น
สารแขวนลอยในระบบที่ใช้ CTAB เป็นสารช่วยกระจายตัวที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.001 มีพฤติกรรมในการเปลี่ยน
สีเมื่อได้รับความร้อนดังแสดงในรูปที่ 12 (b) คือ ที่ช่วงอุณหภูมิ 30 ถึง 60C สารแขวนลอยจะแสดงเป็นเฟสสีน้า
เงินโดยดูได้จากสเปคตราการดูดกลืนแสงที่ปรากฏค่าความยาวคลื่นสูงสุดที่ตาแหน่งความยาวคลื่นประมาณ 650
นาโนเมตร และสารแขวนลอยจะเริ่มเกิด การเปลี่ยนสีจากสีน้าเงินเป็นสีม่วงแดงเมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิ
ประมาณ 65C โดยดูได้จากสเปคตราการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารแขวนลอยจะลดลงไปในตาแหน่งที่ความยาว
คลื่นที่ต่ากว่า ซึ่งจะปรากฏที่ตาแหน่งความยาวคลื่นประมาณ 630 นาโนเมตร และหลังจากที่สารแขวนลอยได้รับ
อุณหภูมิที่สูงขึ้นตาแหน่งของสเปคตราการดูดกลืนแสงสูงสุดก็จะลดลงไปปรากฏในตาแหน่งที่ความยาวคลื่นที่ต่า
กว่า และสารแขวนลอยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งหมดเมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 85C โดยที่อุณหภูมิ
85C นี้ตาแหน่งของสเปคตราการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารแขวนลอยจะปรากฏที่ค่าความยาวคลื่นประมาณ 550
นาโนเมตร ซึ่งแสดงถึงการที่สารแขวนลอยเปลี่ยนจากสีน้าเงินเป็นสีแดงทั้งหมด
สารแขวนลอยในระบบที่ใช้ Oleic acid เป็นสารช่วยกระจายตัวที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.001 มีพฤติกรรมในการ
เปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนดังแสดงในรูปที่ 12 (c) คือ ที่ช่วงอุณหภูมิ 30 ถึง 60C สารแขวนลอยจะแสดงเป็น
เฟสสี น้ าเงิน โดยดูได้จ ากสเปคตราการดูดกลื นแสงที่ปรากฏค่าความยาวคลื่ นสู งสุ ดที่ตาแหน่งความยาวคลื่ น
ประมาณ 650 นาโนเมตร และสารแขวนลอยจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนสีจากสีน้าเงินเป็นสีม่วงแดงเมื่อได้รับความร้อน
ที่อุณหภูมิประมาณ 65C โดยดูได้จากสเปคตราการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารแขวนลอยจะลดลงไปในตาแหน่งที่
ความยาวคลื่ น ที่ต่ากว่า ซึ่งจะปรากฏที่ตาแหน่งความยาวคลื่ นประมาณ 630 นาโนเมตร และหลั งจากที่ส าร
แขวนลอยได้รับอุณหภูมิที่สูงขึ้นตาแหน่งของสเปคตราการดูดกลืนแสงสูงสุดก็จะลดลงไปปรากฏในตาแหน่งที่ความ
ยาวคลื่นที่ต่ากว่า หลังจากสารแขวนลอยได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสู งกว่า 85C ตาแหน่งของสเปคตราการ
ดูดกลืนแสงสูงสุดของสารแขวนลอยจะปรากฏที่ค่าความยาวคลื่นประมาณ 580 นาโนเมตร และมีค่าการดูดกลืน
แสงที่เพิ่มมากขึ้นที่ความยาวคลื่นในช่วง 450 ถึง 550 นาโนเมตร และจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อสารแขวนลอยได้รับความ
ร้อนที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นซึ่งแสดงถึงการที่สารแขวนลอยมีการเปลี่ยนสีเป็นสีแดงที่มากขึ้น
สาหรับสารแขวนลอยในระบบที่ใช้ SDS เป็นสารช่วยกระจายตัวที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.001 มีพฤติกรรมในการ
เปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้ อนดังแสดงในรูปที่ 12 (d) คือ ที่ช่วงอุณหภูมิ 30 ถึง 40C สารแขวนลอยจะแสดงเป็น
เฟสสี น้ าเงิน โดยดูได้จ ากสเปคตราการดูดกลื นแสงที่ปรากฏค่าความยาวคลื่ นสู งสุ ดที่ตาแหน่งความยาวคลื่ น
ประมาณ 650 นาโนเมตร เมื่อสารแขวนลอยได้รับความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 45C ตาแหน่งของสเปคตราการ
ดูดกลืนแสงสูงสุดของสารแขวนลอยจะลดลงและปรากฏที่ตาแหน่งความยาวคลื่นประมาณ 635 นาโนเมตร และ
หลังจากที่สารแขวนลอยได้รับอุณหภูมิที่สูงขึ้นตาแหน่งของสเปคตราการดูดกลืนแสงสูงสุดก็จะลดลงไปปรากฏใน
ตาแหน่งที่ความยาวคลื่นที่ต่ากว่า และสารแขวนลอยจะเริ่มเกิดการเปลี่ ยนสีจากสีน้าเงินเป็นสีม่วงแดงเมื่อได้รับ
ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 65C โดยดูได้จากสเปคตราการดูดกลื นแสงสู งสุดของสารแขวนลอยปรากฏที่
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ตาแหน่งความยาวคลื่นประมาณ 630 นาโนเมตร หลังจากสารแขวนลอยได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 85C
ตาแหน่งของสเปคตราการดูดกลืนแสงสู งสุดของสารแขวนลอยจะปรากฏที่ค่าความยาวคลื่นประมาณ 580 นาโน
เมตร และมีค่าการดูดกลืนแสงที่เพิ่มมากขึ้นที่ความยาวคลื่นในช่วง 450 ถึง 550 นาโนเมตร และจะเพิ่มมากขึ้น
เมื่อสารแขวนลอยได้รับความร้อนที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นซึ่งแสดงถึงการที่สารแขวนลอยมีการเปลี่ยนสีเป็นสี แดงที่
มากขึ้น
จากการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่ออุณหภูมิของสารแขวนลอยในระบบที่เตรียมโดยใช้สารช่วยกระจายตัว
แบบต่างๆ ที่ความเข้มข้น ร้อยละ 0.001 โดยน้าหนัก จะเห็นว่า สารแขวนลอยในระบบที่ใช้ CTAB เป็นสารช่วย
กระจายตัว จะเริ่มเกิดการเปลี่ยนสีจากสีน้าเงินเป็นสีม่วงแดงที่อุณหภูมิประมาณ 65C และจะเปลี่ยนจากสีน้าเงิน
เป็นสีแดงทั้งหมดอุณหภูมิประมาณ 85C สาหรับสารแขวนลอยในระบบที่ใช้ Oleic acid และ SDS เป็นสารช่วย
กระจายตัว จะมีพฤติกรรมในการเปลี่ย นสีที่ใกล้ เคียงกัน คือเริ่มเกิดการเปลี่ ยนสีจากสีน้าเงินเป็นสีม่วงแดงที่
อุณหภูมิประมาณ 65C และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงมากขึ้นเมื่อได้รับความร้อนที่สูงขึ้น และเมื่อทาการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเปลี่ยนจากสีน้าเงินเป็นสีแดงของสารแขวนลอยที่ใช้สารช่วยกระจายตัวทั้ง 3 ชนิดจากมากไป
น้อย สามารถเรียงได้ดังนี้ CTAB มากกว่า SDS และมากกว่า Oleic acid ซึ่งดูได้จากช่วงอุณหภูมิที่เริ่มเกิดการ
เปลี่ยนสีและตาแหน่งของสเปคตราการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารแขวนลอย

รูปที่ 12 กราฟแสดงการดูดกลืนแสงของสารแขวนลอยวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ในตัวกลางโทลู
อีนในช่วงอุณหภูมิ 25 ถึง 95C ของสารแขวนลอยที่เตรียมโดย (a) ไม่ใช้สารช่วยกระจายตัว (b) ใช้ CTAB
เป็นสารช่วยกระจายตัว (c) ใช้ Oleic acid เป็นสารช่วยกระจายตัว และ (d) ใช้ SDS เป็นสารช่วยกระจายตัว
ที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.001 โดยน้าหนัก
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จากการศึกษาสมบัติการเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนของสารแขวนลอยที่เตรียมได้โดยการถ่ายภาพสารแขวนลอย
เมื่อได้เพิ่มอุณหภูมิจาก 30 ถึง 95C และหลังจากปล่อยให้เย็นตัวกลับมาที่อุณหภูมิห้อง ได้ผลการทดลองดังแสดง
ในรูปที่ 13 สารแขวนลอยที่ไม่ใช้สารช่วยกระจายตัวมีสมบัติและพฤติกรรมการเปลี่ยนสีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิในช่วงอุณหภูมิ 30 ถึง 75C สารแขวนลอยยังคงแสดงเฟสสีน้าเงิน และจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนสีที่อุณหภูมิ
ประมาณ 80C จากนั้นจะเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแดงที่อุณหภูมิประมาณ 85C และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงมาก
ขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น และหลังจากปล่อยให้เย็นตัวกลับมาที่อุณหภูมิห้องพบว่าสารแขวนลอยสามารถแสดง
พฤติกรรมการผันกลับได้ของสีอย่างสมบูรณ์ ดังแสดงในรูปที่ 13 (a) สารแขวนลอยในระบบที่ใช้ CTAB เป็นสาร
ช่วยกระจายตัวที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.001 โดยน้าหนัก พบว่า ในช่วงอุณหภูมิ 30 ถึง 70C สารแขวนลอยยังคง
แสดงเฟสสีน้าเงิน และจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนสีที่อุณหภูมิ ประมาณ 75C จากนั้นจะเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแดง
ที่อุณหภูมิประมาณ 80C และจะเปลี่ยนเป็นสี แดงมากขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มสู งขึ้น โดยจะเปลี่ยนเป็น สี แ ดง
ทั้งหมดที่อุณหภูมิประมาณ 90C และหลังจากปล่อยให้เย็นตัวกลับมาที่อุณหภูมิห้องพบว่าสารแขวนลอยไม่
สามารถเกิดการผันกลับได้ของสี ดังแสดงในรูปที่ 13 (b) และสารแขวนลอยในระบบที่ใช้ Oleic acid และ SDS
เป็นสารช่วยกระจายตัวที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.001 โดยน้าหนัก พบว่า สมบัติการเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนของ
สารแขวนลอยมีลักษณะที่คล้ายกัน คือ ในช่วงอุณหภูมิ 30 ถึง 75C สารแขวนลอยยังคงแสดงเฟสสีน้าเงิน และ
จะเริ่มเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงที่อุณหภูมิประมาณ 80C และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงมากขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่ม
สู งขึ้น และหลั งจากปล่ อยให้ เย็ น ตัว กลั บ มาที่อุณหภูมิห้ องพบว่าสารแขวนลอยที่ใช้ Oleic acid เป็นสารช่วย
กระจายตัวสามารถแสดงพฤติกรรมการผันกลับได้ของสีอย่างสมบูรณ์ และสารแขวนลอยที่ใช้ SDS เป็นสารช่วย
กระจายตัวจะมีพฤติกรรมการผันกลับได้ของสีเป็นแบบการผันกลับได้แบบไม่สมบูรณ์ ดังแสดงในรูปที่ 13 (c และ
d)
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รูปที่ 13 ภาพถ่ายแสดงพฤติกรรมการเปลี่ยนสีของสารแขวนลอยวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ใน
ตัว กลางโทลู อีน เมื่อได้รั บ ความร้ อนในช่ว งอุณหภูมิ 30 ถึง 95C และหลั งจากปล่ อยให้ เย็นตัว กลั บมาที่
อุณหภูมิห้อง (a) ไม่ใช้สารช่วยกระจายตัว (b) ใช้ CTAB เป็นสารช่วยกระจายตัว (c) ใช้ Oleic acid เป็นสาร
ช่วยกระจายตัว และ (d) ใช้ SDS เป็นสารช่วยกระจายตัว ที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.001 โดยน้าหนัก
จากผลการศึกษาดังกล่าวจะเห็นว่าการใช้ Oleic acid และ SDS เป็นสารช่วยกระจายตัวจะมีพฤติกรรมการเปลี่ยน
สีที่ใกล้เคียงกัน คือ สารแขวนลอยจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนสีจากสีน้าเงินเป็นสีม่วงที่อุณหภูมิประมาณ 80C และที่
อุณหภูมิสูงกว่า 90C สารแขวนลอยจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดง และหลังจากปล่อยให้สารแขวนลอยเย็นตัวกลับมาที่
อุณหภูมิห้องสารแขวนลอยจะมีพฤติกรรมการผันกลับได้ของสี โดยสารแขวนลอยในระบบที่ใช้ Oleic acid เป็น
สารช่ว ยกระจายตัว จะสามารถเกิดการผัน กลั บได้มากกว่าโดยสารแขวนลอยในระบบที่ใช้ SDS เป็ นสารช่วย
กระจายตัว ส่วนสารแขวนลอยในระบบที่ใช้ CTAB เป็นสารช่วยกระจายตัว สารแขวนลอยจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนสี
ที่อุณหภูมิประมาณ 75C จากนั้นจะเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแดงที่อุณหภูมิประมาณ 80C และจะเปลี่ยนเป็น
สีแดงทั้งหมดที่อุณหภูมิประมาณ 90C และหลังจากปล่อยให้เย็นตัวกลับมาที่อุณหภูมิห้องพบว่าสารแขวนลอยไม่
สามารถเกิดการผันกลับได้ของสี โดยพฤติกรรมการเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนและความสามารถในการผันกลับได้
ของสีหลังจากปล่อยให้สารแขวนลอยเย็นตัวกลับมาที่อุณหภูมิห้องที่แตกต่างกันของสารแขวนลอย เกิดจากการใช้
สารช่วยกระจายตัวที่มีโครงสร้างแตกต่างกันดังที่ได้อธิบายไว้ในการศึกษาความเสถียรในการกระจายตัว และ
แขวนลอยของสารแขวนลอย คือ ในระบบที่ใช้ CTAB ซึ่งมีส่วนหัวที่เป็นประจุบวกเป็นสารช่วยกระจายตัว ทาให้
สามารถยึดเกาะและดูดซับได้ดีบนพื้นผิวของอนุภาควัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO จึงทาให้อนุภาควัสดุเชิง
ประกอบ poly(PCDA)/ZnO เกิดการบวมตัว จากการที่มีส ารช่ว ยกระจายตัว CTAB แทรกเข้าไปในโครงสร้ าง
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ส่งผลให้สายโซ่ในโครงสร้างของ วัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO เกิดการบิดจึงมีระดับการเปลี่ยนสีที่สูงกว่า
ในช่วงอุณหภูมิที่ต่ากว่า เมื่อเปรียบเทียบกับสารแขวนลอยในระบบที่ใช้ Oleic acid และ SDS เนื่องจาก Oleic
acid มีส่วนหัวที่แสดงสมบัติเป็นทั้งประจุบวกและประจุลบ และส่วนหัวของ SDS แสดงสมบัติเป็นประจุลบ จึงทา
ให้ Oleic acid และ SDS มี ค วามสามารถในการยึ ด เกาะและดู ด ซั บ บนพื้ น ผิ ว ของอนุ ภ าควั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบ
poly(PCDA)/ZnO ได้ใกล้เคียงกัน

รูปที่ 14 ภาพถ่ายแสดงตัวอย่างฟิล์มจากการขึ้นรูปด้วยวิธี drop casting โดยเตรียมจากสารแขวนลอยวัสดุเชิง
ประกอบ poly(PCDA)/ZnO ในเมทริกซ์พอลิเมอร์ชนิด PE PMMA และ PS ในตัวกลางโทลูอีนโดย (a) ไม่ใช้
สารช่วยกระจายตัว และใช้ Oleic acid และ SDS เป็นสารช่วยกระจายตัวที่ความเข้มข้น (b) 0.12 (c) 1.20
และ (d) 5.70 ร้อยละโดยน้าหนัก
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รูปที่ 15 ภาพถ่ายแสดงตัวอย่างฟิล์มจากการขึ้นรูปด้วยวิธี drop casting โดยเตรียมจากสารแขวนลอยวัสดุ
เชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ในเมทริกซ์วัสดุพอลิเมอร์ชนิด (a) PE (b) PMMA และ (c) PS ในตัวกลาง
โทลูอีน โดยใช้ Oleic acid เป็นสารช่วยกระจายตัว

รูปที่ 16 ภาพถ่ายแสดงตัวอย่างฟิล์มจากการขึ้นรูปด้วยวิธี drop casting โดยเตรียมจากสารแขวนลอยวัสดุเชิง
ประกอบ poly(PCDA)/ZnO ในเมทริกซ์พอลิเมอร์ชนิด PE PMMA และ PS ในตัวกลางโทลูอีนโดย (a) ไม่ใช้
สารช่วยกระจายตัว และใช้ Oleic acid และ SDS เป็นสารช่วยกระจายตัวที่ความเข้มข้น (b) 0.12 (c) 1.20
และ (d) 5.70 ร้อยละโดยน้าหนัก
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รูปที่ 17 ภาพถ่ายแสดงตัวอย่างฟิล์มจากการขึ้นรูปด้วยวิธี drop casting โดยเตรียมจากสารแขวนลอยวัสดุ
เชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ในเมทริกซ์วัสดุพอลิเมอร์ชนิด (a) PE (b) PMMA และ (c) PS ในตัวกลาง
โทลูอีน โดยใช้ Oleic acid เป็นสารช่วยกระจายตัว
3.4 กำรศึกษำสมบัติและพฤติกรรมกำรตอบสนองต่ออุณหภูมิของฟิล์มที่เตรียมได้
จากนั้นนาฟิล์มที่เตรียมได้โดยวิธีการ drop casting มาทาการศึกษาสมบัติ thermochomic properties และ
จากการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาที่ได้ส อดคล้ องกับผลจากการศึกษาสมบัติและพฤติกรรมการตอบสนองต่ อ
อุณหภูมิของฟิล์มในระบบที่ไม่ใช้สารช่วยกระจายตัวและในระบบที่ใช้ polyethylene-b-poly(ethyleneoxide)
เป็นสารช่วยกระจายตัว คือ ฟิล์มที่เตรียมโดยใช้ Oleic acid และ SDS เป็นสารช่วยกระจายตัวมีความเสถียรสูง
สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ดี อีกทั้งยังแสดงพฤติกรรมการผันกลับของสีได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงอุณหภูมิที่สูงกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับการศึกษาในรูปที่เป็นสารแขวนลอยในระบบเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 18 ถึง 20
รูปที่ 18 แสดงภาพถ่ายการทดสอบ thermochomic properties ของฟิล์มที่เตรียมจากสารแขวนลอย วัสดุเชิง
ประกอบ poly(PCDA)/ZnO โดยไม่ใช้ส ารช่ว ยกระจายตัว ในวัส ดุพอลิ เมอร์ประเภท PE PMMA และ PS ใน
ตัวกลาง โทลูอีน ด้วยวิธีการ drop casting จากรูปจะเห็นว่าฟิล์มที่เตรียมได้เริ่มเปลี่ยนสีจากสีน้าเงินเป็นม่วงเมื่อ
ได้รับความร้อนที่อุณหภูมิประมาณในช่วง 90-100C และฟิล์มจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิ
สูงกว่า 160C และพบว่าฟิล์มที่เตรียมได้มีพฤติกรรมการผันกลับได้ของสีอย่างสมบูรณ์ได้ถึงอุณหภูมิประมาณ
160C และฟิล์มจะไม่สามารถผันกลับได้เมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 200C
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รูปที่ 18 ภาพถ่ายแสดงการตอบสนองโดยการเปลี่ยนสีต่อความร้อนของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบผสมพอลิ
เมอร์เมทริกซ์ประเภท PE PMMA และ PS ในตัวกลางโทลูอีน ฟิล์มขึ้นรูปด้วยเทคนิค drop casting
รูปที่ 19 และ 20 แสดงภาพถ่ายการทดสอบ thermochomic properties ของฟิล์มที่เตรียมจากสาร
แขวนลอย วัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ที่ใช้ Oleic acid และ SDS เป็นสารช่วยกระจายตัวที่ความเข้มข้น
5.70 ร้อยละโดยน้าหนัก และขึ้นรูปด้วยวิธีการ drop casting โดยใช้ PE PMMA และ PS เป็นตัวกลาง จากรูป
จะเห็นว่าผลการศึกษาสมบัติและพฤติกรรมการตอบสนองต่ออุณหภูมิของฟิล์มทั้งในระบบที่ใช้ Oleic acid และ
SDS เป็นสารช่วยกระจายตัว เมื่อฟิล์มได้รับความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 100-110 Cจะเกิดการเปลี่ยนสีจากสี
น้าเงินเป็นม่วง และในช่วงอุณหภูมินี้เมื่อปล่อยให้เย็นตัวกลับมาที่อุณหภูมิห้องฟิล์มยังคงมีพฤติกรรมการผันกลับได้
อย่างสมบูรณ์ และเมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 160 Cฟิล์มจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงและยังคงมีพฤติกรรม
การผันกลับได้ของสีโดยที่ลักษณะของการผันกลับได้ในช่วงอุณหภูมินี้จะเป็นแบบการผันกลับได้แบบไม่สมบูรณ์ แต่
เมื่อฟิล์มได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 200 Cพบว่าฟิล์มจะไม่สามารถแสดงพฤติกรรมผันกลับได้อีกต่อไป
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รูปที่ 19 ภาพถ่ายแสดงการตอบสนองโดยการเปลี่ยนสีต่อความร้อนของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบผสมพอลิ
เมอร์เมทริกซ์ประเภท PE PMMA และ PS ในตัวกลางโทลูอีน ฟิล์มขึ้นรูปด้วยเทคนิค drop casting และใช้
Oleic acid เป็นสารช่วยกระจายตัวที่ความเข้มข้นร้อยละ 5.70 โดยน้าหนัก

รูปที่ 20 ภาพถ่ายแสดงการตอบสนองโดยการเปลี่ยนสีต่อความร้อนของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบผสมพอลิ
เมอร์เมทริกซ์ประเภท PE PMMA และ PS ในตัวกลางโทลูอีน ฟิล์มขึ้นรูปด้วยเทคนิค drop casting และใช้
SDS เป็นสารช่วยกระจายตัวที่ความเข้มข้นร้อยละ 5.70 โดยน้าหนัก
จากการศึกษาสมบัติและพฤติกรรมการตอบสนองต่อความเป็นกรดและด่างของฟิล์มในระบบที่ใช้ SDS เป็นสาร
ช่วยกระจายตัวในตัวกลาง PE PMMA และ PS พบว่าฟิล์มที่เตรียมได้มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อความเป็นกรด
และด่างได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ใช้ Oleic acid เป็นสารช่วยกระจายตัว จากรูปที่ 21 เป็นการศึกษาใน
ระบบที่ใช้ SDS เป็นสารช่วยกระจายตัวที่ความเข้มข้น 1.20 ร้อยละโดยน้าหนัก จากการศึกษาพบว่าฟิล์มมีการ
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ตอบสนองต่อภาวะที่เป็นกรดได้ดีกว่าภาวะด่าง โดยฟิล์มจะเริ่มมีการเปลี่ยนสีเป็นสีแดงที่ค่า pH ประมาณ 3 และ
จะเปลี่ยนเป็นสีแดงมากขึ้นเมื่อทดสอบในภาวะที่มีความเป็นกรดมากขึ้น สาหรับการศึกษาในภาวะที่เป็นด่างพบว่า
ฟิล์มยังคงมีความเสถียรสูงเนื่องจากสีของฟิ ล์มไม่มีการเปลี่ยนแปลง และเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ SDS เป็น 5.70
ร้อยละโดยน้าหนัก พบว่าฟิล์มที่เตรียมได้มีการตอบสนองต่อความเป็นกรดและด่างมากขึ้นและจะเห็นได้ชัดใน
ระบบที่ใช้ PMMA เป็นตัวกลาง สาหรับการศึกษาในภาวะที่เป็นกรดฟิล์มจะเริ่มมีการเปลี่ยนสีเป็นสีแดงที่ ค่า pH
ประมาณ 3 และฟิล์มจะเปลี่ยนเป็นสีแดงมากขึ้นเมื่อทดสอบในภาวะที่มีความเป็นกรดมากขึ้น อีกทั้งการศึกษาใน
ภาวะที่เป็นด่างฟิล์มที่เตรียมได้ก็มีการตอบสนองได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบการใช้สารช่วยกระจายตัวที่ความเข้มข้น
1.20 ร้อยละโดยน้าหนัก โดยจะเห็นว่าฟิล์มมีการเปลี่ยนสีเป็นสีแดงที่ค่า pH ประมาณ 12.5 ดังแสดงในรูปที่ 21

รู ป ที่ 21 ภาพถ่ า ยแสดงการตอบสนองต่ อ ความเป็ น กรด -เบส ของฟิ ล์ ม บางวั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบ
poly(PCDA)/ZnO ผสมพอลิเมอร์เมทริกซ์ PE PMMA และ PS โดยใช้ SDS เป็นสารช่วยกระจายตัว ที่ความ
เข้มข้นร้อยละ 1.20 โดยน้าหนัก ฟิล์มขึ้นรูปด้วยเทคนิค drop casting
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รู ป ที่ 22 ภาพถ่ า ยแสดงการตอบสนองต่ อ ความเป็ น กรด -เบส ของฟิ ล์ ม บางวั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบ
poly(PCDA)/ZnO ผสมพอลิเมอร์เมทริกซ์ PE PMMA และ PS โดยใช้ SDS เป็นสารช่วยกระจายตัว ที่ความ
เข้มข้นร้อยละ 5.70 โดยน้าหนัก ฟิล์มขึ้นรูปด้วยเทคนิค drop casting
8. นวัตกรรมที่ได้จำกกำรวิจัย
ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการในการเตรียมสารแขวนลอยของอนุภาคอินทรีย์
และอนินทรีย์ระดับนาโนที่มีสารอินทรีย์เป็นตัวกลาง โดยใช้สารช่วยกระจายตัวประเภทต่างๆ และศึกษาผลของ
การใช้ ส ารช่ ว ยกระจายตั ว ประเภทต่ า งๆ ที่ มี โ ครงสร้ า งโมเลกุ ล และปริ ม าณความเข้ ม ข้ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ต่ อ
ประสิทธิภาพในการทาหน้าที่เป็นสารช่วยกระจายตัว ของอนุภาคอนุภาคอินทรีย์และอนินทรีย์ระดับนาโนที่มี
สารอินทรีย์เป็นตัวกลาง และพบว่า
1. สามารถเตรียมอนุภาควัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO จากการใช้ไดแอเซทิลีนมอนอเมอร์ชนิด
10,12-pentacosadiynoic acid (PCDA) ร่วมกับอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ในตัวกลางตัวทาละลายอินทรีย์ชนิด
ต่างๆ ได้ และวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ที่เตรียมได้มีสมบัติพื้นฐานที่ใกล้ เคียงกับวัสดุเชิงประกอบ
poly(PCDA)/ZnO ที่เตรียมในน้า และมีพฤติกรรมในการตอบสนองต่ออุณหภูมิอย่างเป็นระบบและมีความเสถียร
สูง และพบว่าสารแขวนลอยวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ในตัวกลางตัวทาละลายอินทรีย์สามารถนาไป
ผสมและขึ้นรูปเป็นฟิล์มบางร่วมกับพอลิเมอร์เมทริกซ์ชนิดต่างๆ ได้ โดยฟิล์มที่เตรียมได้มีความเสถียรต่อความร้อน
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สู ง และมีการตอบสนองโดยการเปลี่ย นสี เมื่อทาการเปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิได้ สูงถึง 160C ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า
สามารถนาวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ไปประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ได้ โดยการผสมกับพอลิเมอร์เมทริกซ์
ที่มีสมบัติตามต้องการ เพื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นงานที่มีความสะดวกในการนาไปใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น
2. การใช้ polyethylene-b-poly(ethyleneoxide) หรือ PE-PEO เป็นสารช่วยกระจายตัว จะไม่ส่งผล
ต่ อ สมบั ติ ก ารตอบสนองโดยการเปลี่ ย นสี และเสถี ย รภาพทางการเปลี่ ย นสี ข องสารแขวนลอยเมื่ อ ท าการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ แต่สารแขวนลอยจะช่ว ยเพิ่มความเสถียรในการกระจายตัวและการแขวนลอยของอนุภาค
วัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ในตัวกลางโทลูอีนที่ศึกษาในครั้งนี้ โดยความเสถียรในการกระจายตัวและ
แขวนลอยของอนุภาคจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างและความเข้มข้นของสารช่วยกระจายตัวที่ใช้ โดยในระบบที่ใช้สาร
ช่วยกระจายตัว PE16-PEO3 และ PE25-PEO4 ที่มีความยาวของสายโซ่ PEO สั้น ประสิทธิภาพในการทาหน้าที่
เป็นสารช่วยกระจายตัวจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อใช้ในปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากการใช้ในปริมาณที่มากขึ้นจะทาให้มีสาย
โซ่ PEO ที่จะดูดซับและยึดเกาะบนพื้นผิวของอนุภาควัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ได้มากขึ้น ทาให้อนุภาค
สามารถกระจายตัวและแขวนลอยได้อย่างเสถียรมากขึ้นตามไปด้วย ส่วนในระบบที่ใช้สารช่วยกระจายตัว PE16PEO11 และ PE25-PEO16 ที่มีความยาวของสายโซ่ PEO ยาว ประสิทธิภาพในการทาหน้าที่เป็นสารช่วยกระจาย
ตัวจะลดลงเมื่อใช้ในปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดการเกี่ยวพันกันเองระหว่างสายโซ่ PEO ที่ยาว ทา
ให้ ยึ ด เกาะและถู ก ดู ด ซั บ บนพื้ น ผิ ว ของอนุ ภ าควั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบ poly(PCDA)/ZnO ได้ น้ อ ยลง และท าให้
ความสามารถในการทาหน้าที่เป็นสารช่วยกระจายตัวลดลง
และพบว่าสารช่วยกระจายตัว PE-PEO ช่วยทาให้การเตรียมฟิล์มบางร่วมกับวัสดุพอลิเมอร์เมทริกซ์ชนิด
ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และฟิล์มที่เตรียมได้ยังมีสมบัติการตอบสนองโดยการเปลี่ยนสีต่อความร้อนได้อย่างเป็นระบบและ
มีความเสถียรที่สูง รวมทั้งสามารถแสดงพฤติกรรมการตอบสนองต่อภาวะกรดและด่างได้เป็นอย่างดี และคาดว่า
การใช้สารช่วยกระจายตัว PE-PEO จะสามารถนาไปใช้กับสารแขวนลอยในระบบที่ใช้ตัวทาละลายอินทรีย์และวัสดุ
พอลิเมอร์เมทริกซ์ชนิดต่างๆ ได้
3. การใช้ CTAB Oleic acid และ SDS เป็นสารช่วยกระจายตัวของสารแขวนลอยที่เตรียมจากวัสดุเชิง
ประกอบ poly(PCDA)/ZnO ในตัวกลางโทลูอีน พบว่า สมบัติก ารตอบสนองโดยการเปลี่ยนสี และเสถียรภาพ
ทางการเปลี่ยนสีของสารแขวนลอยเมื่อทาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะขึ้นกับความเข้มข้นและชนิดของสารช่วย
กระจายตัวที่ใช้ คือ การใช้สารช่วยกระจายตัวที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.001 โดยน้าหนัก จะช่วยทาให้อนุภาค
สามารถกระจายตัวและแขวนลอยอยู่ ในตัวกลางได้ดีที่สุด เมื่อสารแขวนลอยมีปริมาณของสารช่วยกระจายตัวใน
ระบบที่ความเข้มข้นสูงขึ้นจะส่งผลทาให้อนุภาคเกิดตกตะกอนที่สูงขึ้น รวมทั้งความเสถียรของสารแขวนลอยก็จะ
ลดลงตามปริมาณของสารช่วยกระจายตัวที่มากขึ้น และประสิทธิภาพในการทาหน้าที่เป็นสารช่วยกระจายตัว เป็น
ผลมาจากสมบัติความเป็นขั้วที่ส่วนหัวของสารช่วยกระจายตัวซึ่งจะขึ้นกับชนิดและโครงสร้างของสารช่วยกระจาย
ตัว โดยสามารถเรียงลาดับการทาหน้าที่เป็นสารช่วยกระจายตัวจากมากไปน้อยได้ดังนี้ Oleic acid CTAB และ
SDS
ค่าความเข้มข้นของการใช้ Oleic acid และ SDS เป็นสารช่วยกระจายตัวไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการ
เปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนของสารแขวนลอย และสารแขวนลอยที่ใช้ Oleic acid และ SDS ที่ความเข้มข้นต่าจะ
มีพฤติกรรมการผันกลับได้ของสี แต่สารแขวนลอยในระบบที่ใช้ CTAB เป็นสารช่วยกระจายตัว พฤติกรรมในการ
เปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้ อนของสารแขวนลอย จะขึ้นกับความเข้มข้นของสารช่วยกระจายตัวที่ใช้ โดยการใช้
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CTAB ที่ความเข้มข้นที่สูงกว่าจะทาให้สารแขวนลอยที่เตรียมได้มีระดับในการเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนที่สูงกว่า
การใช้ CTAB ที่ความเข้มข้นที่ต่ากว่า และไม่สามารถแสดงพฤติกรรมการผันกลับของสีได้
การเตรียมฟิล์มบางจากสารแขวนลอยในระบบที่ใช้ Oleic acid และ SDS เป็นสารช่วยกระจายตัวจะได้ฟิล์ มที่
สม่าเสมอน้อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับสารแขวนลอยในระบบที่ใช้ PE-PEO เป็นสารช่วยกระจายตัว และสาร
แขวนลอยในระบบที่ใช้ Oleic acid และ SDS เป็นสารช่วยกระจายตัว ปริมาณความเข้มข้นไม่ส่งผลต่อสมบัติและ
พฤติกรรมในการตอบสนองต่ออุณหภูมิของฟิล์ม แต่จะส่งผลต่อพฤติกรรมในการตอบสนองต่อความเป็นกรดและ
ด่าง คือ การใช้สารช่วยกระจายตัวที่ความเข้มข้นสูงกว่าจะมีการตอบสนองต่อความเป็นกรดและด่างได้มากกว่า
โดยเฉพาะการตอบสนองต่อความเป็นกรด
9. กำรนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
จากการศึกษาและดาเนินการวิจัยในหัวข้อเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นการทาวิจัยในรูปแบบการทดลองตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นองค์ความรู้และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเชิง
ประกอบในระดับนาโน และผลของการปรับปรุง โครงสร้างรวมทั้งการประยุกต์ใช้สารช่วยกระจายตัวเพื่อให้สาร
แขวนลอยที่เตรียมจากวัสดุเชิงประกอบดังกล่าวมีลักษณะและรูปแบบของการกระจายตัวที่ดีและมีเสถียรภาพที่สูง
ซึ่งผลจากการวิจัยนี้ผู้วิจัยและคณะมีความมุ่งหวังเกี่ยวกับการวางแผนการดาเนินการวิจัยต่อในอนาคต เกี่ย วกับ
การนาทฤษฎีและองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าทั้งใน
ด้านวิชาการ คุณค่าทางด้านพาณิช รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดให้ชุมชนและท้องถิ่นสามารถนาผลการวิจัยนี้ไปปรับ
ใช้ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีแนวทางในการดาเนินการต่อในอนาคตดังนี้
1. น าฟิล์ มที่ได้จ ากการขึ้นรูปไปพัฒ นาปรับปรุงเป็นบรรภัณฑ์แอคทีฟที่ส ามารถสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นจากภายนอกรูปแบบต่างๆ เช่น
- ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อได้รับความร้อน เพื่อบ่งบอกสมบัติห รือ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายใน
- ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เปลี่ยนสีเมื่อได้รับแรงกล เช่น การฉีกขาด การตัด
- ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อเชื่อโรค สารเคมี หรือเอนไซม์ เพื่อบ่งบอกสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์
2. นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดชนิดต่างๆ ได้แก่
- ตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง
- ตรวจวัดความอุณหภูมิ
- ตรวจวัดสารเคมีอันตราย
3. แนวทางการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับชุมชนและท้องถิ่น
- ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สาหรับปลาส้ม แหนม หรือของหมักดองต่างๆ ที่มีความเป็นกรดด่าง เพื่อบ่งบอกความพร้อมรับประทานของสินค้า
- ใช้สาหรับเคลือบผิวของสินค้า เช่น ไข่ เพื่อบ่งบอกความสุกเมื่อไข่นั้นผ่านความร้อน
หรือ ผลไม้ เพื่อบ่งบอกระดับการเน่าเสียหรือความสุกของผลไม้
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10. ผลที่ได้จำกกำรนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ผู้จัดทาได้นาผลที่ได้จากการทางานวิจัยนี้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิช าใน
รายวิชาวัสดุศาสตร์ (Material Science) รหัสวิชา 5742105 ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หมู่เรียน 5917207
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในภาคเรียน
ที่ 1/2560 ในหัวข้อเรื่อง วัสดุเชิงประกอบ โดยผลงานวิจัยมาให้นักศึกษาได้ทดลองศึกษาและเรียนรู้จริงด้วยตนเอง
พบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติและการนาวัสดุเชิงประกอบ poly(PCDA)/ZnO ไปประยุกต์ใช้
ในงานด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้นาผลที่ได้จากงานวิจัยไปบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาต่างสถาบัน ได้แก่ นักศึกษา
ระดับ ปริ ญญาบั ณฑิต หลั กสู ตรวัส ดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย ในรายวิช าวัส ดุเชิง
ประกอบ นั กศึกษาระดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิต หลั กสู ตรเทคโนโลยีเ ซรามิ ก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในรายวิชาสัมมนา และนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรายวิชานาโนเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวัส ดุเชิง
ประกอบระดับนาโน และการนาวัสดุเชิงประกอบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งานเป็นวัสดุตรวจวัดและตอบสนอง
อัจฉริยะต่างๆ เช่น ตรวจวัดและตอบสนองต่ออุณหภูมิ ตรวจวัดและตอบสนองต่อแรงกล ตรวจวัดและตอบสนอง
ต่อความเป็นกรดด่าง ตรวจวัดและตอบสนองต่อสารเคมีอันตรายหรือสารก่อโรคบางประเภท เป็นต้น
11. แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่งำนวิจัย
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ จานวน 2 เรื่อง
1. Toommee S. et al. (2017). High Color Stability and Reversible Thermochromism of
Polydiacetylene/Zinc Oxide Nanocomposite in Various Organic Solvents and Polymer Matrices.
Colloids and Surfaces A : Physicochem. Eng. Aspects 468 : 252-261.
2. Toommee S. et al. (2016). Improvement of dispersion and stability of fine titanium
dioxides in silicone fluid using poly(ethylene oxide-b-dimethylsiloxane-b-ethylene oxide) triblock
copolymer: Effects of dispersant structure and concentration. Journal of Ceramic Processing
Research. Vol. 14, No. 3 : 315-321
ผลงานนาเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จานวน 2 เรื่อง
1. Enhancement on stability of nano-sized titanium dioxide in silicone suspension using
diblock copolymer: Influence of dispersant structure.
2. บทบาทของบล็อกโคพอลิเมอร์ประเภทนอนไอออนิกต่อการกระจายและเสถียรภาพของอนุภาคอินทรีย์
และอนินทรีย์ระดับนาโนในตัวกลางอินทรีย์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในข้อ 1-11 เป็นความจริง
ผู้เสนอข้อมูล
( นายสุรเชษฐ์ ตุ้มมี )
วันที่ 25 พฤษภาคม 26561

45

เรื่องที่ 6
รำยงำนกำรพัฒนำนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมำณ 2560
1. ชื่อแนวปฏิบัติที่ดี
กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยและทักษะการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และวิสาหกิจชุมชน
ในพื้นที่อาเภอแม่สอดและอาเภอพบพระ จังหวัดตาก
2. ชื่อคณะผู้จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีและคณะที่สังกัด
อำจำรย์คมสันต์ นำควังไทร โทรศัพท์ 0923639799 โทรสำร
E-mail address khomsan_n@kpru.ac.th
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว โทรศัพท์ 0897555466
E-mail address adirek_fun@hotmail.com
อำจำรย์ณัฐภำณี บัวดี โทรศัพท์ 0818019008
E-mail address jajanatta@gmail.com
หน่วยงำนวิจัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

-

3. บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยและทักษะการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นกระบวนการทาให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะได้พัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชนและเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้วิจัยและชุมชน
ในการลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและทักษะการวิจัย 2 พื้นที่ คือ บ้านพะเด๊ะ ตาบลพระธาตุผา
แดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตากและไร่พงษ์คุ้มภัย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านเสรีราษฏร์ อาเภอพบพระ
จังหวัดตาก เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมี ดังนี้
1. โจทย์วิจัยที่สามารถดาเนินการได้ทันที เช่น การจัดทาหลักสูตรทอผ้ากะเหรี่ยง การจัดการความรู้ด้าน
ภูมิปัญญาการทอผ้ากะเหรี่ยงลายอัตลักษณ์ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การศึกษาประวัติชุมชนและวัฒนธรรมชุมชน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางการตลาดโดยใช้เทคโนโลยี การอบรมพัฒนาความรู้
ให้แก่ช่างทอผ้ากะเหรี่ยง เป็นต้น
2. โจทย์วิจัยที่สามารถดาเนินการได้ทันที เช่น การพัฒนาการผลิต การพัฒนาเครื่องมือทางการเกษตร
การจัดการศัตรูพืช การอบแห้งผลผลิต การส่งเสริมการขาย การสร้างแบรนด์สินค้า การจัดการคงคลัง การจัดการ
สินค้าคงเหลือ เป็นต้น
3. จากเครือข่ายการพัฒนาโจทย์วิจัยดังกล่าว ทาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอดได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในกลุ่มเรื่องเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม กรอบที่ 3 การพัฒนานโยบาย เทคโนโลยี ภูมิปัญญา เพื่อสนับสนุน SME ทั้ง
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ระบบ หัวข้อวิจัยเชิงนโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐานและการตลาด ปีงบประมาณ 2561 เรื่อง “การยกระดับขีด
ความสามารถการแข่งขันบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก”
และปีงบประมาณ 2562 เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยที่เหมาะสมในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเด
เมียของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเสรีราษฏร์ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก”
การพัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมีความสาคัญที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งชุมชนได้อย่างยั่งยืน
และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสังคมท้องถิ่น กระบวนการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาโจทย์ วิ จั ย ทั้ ง จากแหล่ ง ทุ น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย และผู้ ใ ช้ ผ ลการวิ จั ย ให้ ค รบวงจร
กระบวนการทาวิจัยที่สมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งนักวิจัย ได้ประโยชน์ ดังนี้
1.ได้มีการพัฒนาโจทย์วิจัยที่สามารถนาไปสร้างประโยชน์กับชุมชน
2.พัฒนาทักษะนักวิจัยสามารถเขียนรายละเอียดโครงร่างงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงการ
จุดมุ่งหมายการวิจัยและสามารถเสนอต่อแหล่งทุนได้
3.ท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับงานวิจัย
4.มีการนาผลงานวิจัยไปใช้กับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
5.นักวิจัยได้พัฒนาศักยภาพ
6.มีความต่อเนื่องในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
4. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของกำรจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการความร่วมมือทั้งจากแหล่งทุนวิจัย มหาวิทยาลัยและผู้ใช้ผลการวิจัย
เป็นสิ่งที่จาเป็นและขับเคลื่อนการพัฒนาในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็น
“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ” ดังนั้นหน่วยงานวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนัก วิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวางแผน
และวิจัยได้จัดโครงการเพื่อเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและสร้างกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยในชุมชน และการนา
หน่วยงานภายนอกเข้าศึกษาดูงานในชุมชนทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะได้พัฒนางานวิจั ยเพื่อส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น
5. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรผลิตผลงำน
1.เพื่อให้มีการพัฒนาโจทย์วิจัยที่สามารถนาไปสร้างประโยชน์กับชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
2.เพื่อให้นักวิจัยสามารถเขียนรายละเอียดโครงร่างงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงการจุดมุ่งหมายการวิจัยและ
สามารถเสนอต่อแหล่งทุนได้
3.เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาโจทย์วิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัย แหล่งทุนวิจัย ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ
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6. กระบวนกำรดำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่ดี (ระบุรำยละเอียดให้ชัดเจน เกี่ยวกับกระบวนกำร
และเทคนิคที่ใช้)
6.1 กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นในกระบวนการต้นทาง กลางทาง และปลายทาง มีขั้นตอนดังนี้
1.กาหนดพื้นที่ในการค้นหาโจทย์วิจัย (สะท้อนเหตุผลในการเลือก)
2.ประสานหน่วยงาน/ผู้นา/ประชาชนในพื้นที่ (เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ร่วมวิจัย)
3.ประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัย ในที่นี้ได้แก่ สานักงาน
เกษตรอาเภอ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วิสาหกิจชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย
4.ฟังบรรยายสอบถามประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้นาชุมชนในพื้นที่ (หาผู้ใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย)
5.การสรุปสกัดความรู้ ได้โจทย์วิจัยที่หลากหลายศาสตร์ และมีโจทย์วิจัยที่ดาเนินการได้เลย
จานวนหนึ่ง พร้อมทั้งมีผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้ทันที
6.นักวิจัยนาเสนอโจทย์วิจัยสู่แหล่งทุนและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
7.ผลักดันโจทย์วิจัยสู้การรับทุนและการตีพิมพ์เผยแพร่
8.ได้งานวิจัยที่เกิดผลกับพื้นที่
9.สัมภาษณ์ความคิดเห็นเพื่อต่อยอดงานวิจัยในห่วงโซ่อุปทานต่อไป ได้แก่ การศึกษาศักยภาพ
และความต้องการ ต่อไปคือการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต และลาดับต่อไปคือการจัดการด้านผลิตภัณฑ์
และการตลาด
10.ประสานแหล่งทุน นักวิจัยที่มีศักยภาพและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในลาดับต่อไปเพื่อต่อ
ยอดงานวิจัยให้มีผลกระทบมากขึ้นและระดับสูงขึ้น
6.2 ปัจจัยที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
1.ชุมชนเป้าหมายแสดงให้เห็นถึงความต้องการงานของชุมชนเพื่อจะนาไปต่อยอดเป็นงานวิจัยที่มี
ผู้ใช้ประโยชน์
2.นักวิจัยสามารถเขียนโรงร่างงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์กับการพัฒนาท้องถิ่นจากการลงพื้นที่
3.เครือข่ายแหล่งทุนวิจัยและวิสาหกิจชุมชนมีความตื่นตัวและต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างจริงจัง
6.3 แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
1.สร้างเครือข่ายนักวิจัยกับชุมชนเป้าหมายเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่น
2.ยกระดับเครือข่ายวิจัยทั้งแหล่งทุนวิจัยและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน
3.พัฒนาโจทย์วิจัยที่มีผลกระทบสูงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
6.4 ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินกำร
1.โจทย์วิจัยในพื้นที่ที่ตรงกับความต้องการพัฒนางานวิจัยยังมีอีกมาก หากแต่ศาสตร์ของนักวิจัย
และบุคลากรที่มีอาจยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการชุมชนได้ทั้งหมด
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2.มหาวิทยาลัยมีข้อจากัดในการให้นักวิจัยลงพื้นที่ ทาให้การวิจัยไม่ต่อเนื่อง และชุมชนไม่เห็นว่า
มหาวิทยาลัยจะช่วยชุมชนได้อย่างไร เช่น การลงเวลาทางาน การปฏิบัติงานประจา งบประมาณสนับสนุนการวิจัย
เป็นต้น
6.5 กำรพัฒนำ/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบำยกระบวนกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย กระบวนกำรกำรพัฒนำโครงกำรพัฒนำโจทย์วิจัยฯ มีดังนี้
1.ฝ่ายงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอดเริ่มมีการวางแผนโครงการพัฒนาโจทย์
วิจัยฯเพื่อตอบพันธกิจมหาวิทยาลัย และมีการดาเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน
2.มีการสรุปผลการดาเนินงานและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการ สรุปได้ว่า ได้มีการเขียน
โครงร่าง และโจทย์วิจัยเพิ่มมากขึ้น แต่ภายในปีแรกโจทย์วิจัยยังไม่ตอบสนองท้องถิ่นที่เท่าที่ควรทางานวิจัยบาง
งานยังขาดการบูรณาการและยังไม่แล้วเสร็จตามเวลา
3.จากการวิเคราะห์การทาโครงการในปีที่ผ่านมา จึงได้มีการวางแผนโครงการใหม่ในปี 2560 ซึง่
เป็นโครงการดังกล่าวข้างต้น ผลปรากฏว่า ได้โจทย์วิจัยที่เกิดจากความต้องการของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
และนักวิจัยสามารถเห็นประเด็นปัญหาและนาไปพัฒนาโจทย์วิจัยได้อย่างตรงประเด็น
4.การปรับปรุงพัฒนาโครงการดังกล่าวโดยการติดตามประเมินผลโจทย์วิจัยที่ได้รับการอนุมัติและ
มีการดาเนินการอย่างเนื่องเพื่อมีการนาไปใช้ปรโยชน์และการตอบสนองชุมชน
7. ผลกำรดำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่ดี
องค์ควำมรู้และโจทย์วิจัยในจำกกำรลงพื้นที่ในชุมชนเป้ำหมำย
แหล่งเรียนรู้ที่ 1 การทอผ้าและการบริหารจัดการของกลุ่มทอผ้าบ้านพะเด๊ะ หมู่ที่ 4 ตาบลพระธาตุผา
แดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
1.กลุ่มทอผ้าบ้านพะเด๊ะเป็นกลุ่มภูมิปัญญาด้านการทอผ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตาบลพระธาตุผาแดง อาเภอแม่
สอด มีศักยภาพในการสืบสานลายผ้าของชนเผ่ากะเหรี่ยงของตนเอง มีความสามารถผลิตผ้าดิบ ผลิตภัณฑ์เสื้อ
กะเหรี่ยง ถุงผ้ากะเหรี่ยง จัดจาหน่ายตามร้านค้าและในชุมชนตนเอง
2.วัฒนธรรมการทอผ้ากะเหรี่ยงเป็นอัตลักษณ์สาคัญของบ้านพะเด๊ะ และมีลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของ
หมู่บ้าน ที่ควรมีการจัดเก็บองค์ความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดสู่เยาวชนในพื้นที่ ปัจจุบันองค์ความรู้อยู่ที่
ผู้สูงอายุ จาเป็นต้องมีการถ่ายทอดและจั ดเก็บองค์ความรู้ รวมทั้งการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลใน
รูปแบบต่างๆ เช่น แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล หลักสูตรท้องถิ่น เป็นต้น
3.การรวมกลุ่มของชาวบ้านมีทั้งทางานเต็มเวลาและรับงานไปทาที่บ้าน มีศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้และจัด
จาหน่ายสินค้า มีหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือด้านการพัฒนาลายผ้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และมีการให้
เงินทุนสนับสนุน แต่ยังต้องการความรู้และเทคโนโลยีช่วยในด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า
4.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้เกิดอัตลักษณ์และได้รับการรับรองตามมาตรฐานยังมีข้อจากัด เนื่องจาก
ชาวบ้านยังไม่มีความรู้ มีหน่วยงานราชการ เช่น พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุผาแดง เป็นต้น
เข้ามาช่วยเหลือและศึกษาดูงาน แต่ยังไม่จริงจังและหลากหลาย ตลอดจนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
พัฒ นาให้ ช าวบ้านมีร ายได้อย่ างยั่ งยืน หากมีการพัฒ นาด้านการตลาดด้วยเทคโนโลยี จะทาให้ ส ามารถขยาย
การตลาดได้มากยิ่งขึ้น เช่น การขายและสั่งสินค้าผ่านทางออนไลน์ เป็นต้น
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ภำพกำรค้นหำโจทย์วิจัยจำกกำรลงพื้นที่ ณ หมู่บ้ำนพะเด๊ะ ตำบลพระธำตุผำแดง
อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
แหล่งเรียนรู้ที่ 2 กำรปลูกและจำหน่ำยพืชเศรษฐกิจแมคคำเดเมีย ณ ไร่พงษ์คุ้มภัย วิสำหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกรบ้ำนเสรีรำษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตำก (ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านเสรีราษฏร์ ตั้งอยู่บ้านเสรีราษฏร์ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพด้านการเกษตร ปัจจุบันมีการปลูกแมคคาดีเมีย ต้นกาแฟ ต้นไผ่ เสาวรส และพืชอื่นอีก
เล็กน้อย มีลักษณะการจาหน่ายเป็นการค้าส่ง มีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 1,000 ไร่ มีแหล่งน้าไหลผ่านพื้นที่ มีศักยภาพ
ในการพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอุตสหากรรมเกษตรได้เป็นอย่างดี
2.การดาเนินการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านเสรีราษฏร์ ยังอยู่ระยะเริ่มต้น เป็นการเกษตรที่มี
การลองผิดลองถูกในการผลิต มีการปรับเปลี่ยนการปลูกและการผลิตผลผลิตทางการเกษตรอยู่ตลอดเวลา ได้แก่
กุหลาบ ส้ม ลาไย กาแฟ แมคคาดีเมีย เป็นต้น และมีเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตทั้งที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและ
ไม่ได้ใช้งานแล้ว เช่น เครื่องคัดแยกส้ม เครื่องอบลาไย เครื่องอบแห้งพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น
3.แมคคาดี เ มี ย เป็ น พื ช ผลหลั ก ของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในปั จ จุ บั น แต่ ยั ง มี ปั ญ หาตั้ ง แต่ ก ารผลิ ต จนถึ ง
กระบวนการทางการตลาด เนื่องจากมีปัญหาการทาลายของรา แมลงและสัตว์ทาลายต่างๆ ปัญหาการเก็บผลของ
แมคคาดีเมีย ปัญหาการจัดการศัตรูพืช ปัญหาการขาดเครื่องมือเครื่องจักรช่วยในการผลิต ปัญหาการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่มีอยู่ ปัญหาการอบแห้งผลผลิต ปัญหาการขายให้ได้ราคา ปัญหาการจัดเก็บผลผลิต ปัญหาการจัดเก็บ
และใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ ปัญหาการสร้างแบรนด์สินค้า เป็นต้น
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4.การได้รับความช่วยเหลือปัจจุบันยังขาดหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือและผลักดัน มีการขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ จึงเริ่มมีการให้คาปรึกษาบ้าง แต่ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ และมีความต้องการ
พัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ มีที่พัก เป็นต้น

ภำพกำรค้นหำโจทย์วิจัยจำกกำรลงพื้นที่ ณ ไร่พงษ์คุ้มภัย วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้ำนเสรีรำษฏร์ อำเภอ
พบพระ จังหวัดตำก
8. กำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
จำนวนและรำยชื่อของหน่วยงำน/หลักสูตร/ชุมชน นำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้
1.บ้านพะเด๊ะ ตาบลพระธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2.ไร่พงษ์คุ้มภัย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านเสรีราษฏร์ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
4.สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
5.วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อาเภอแม่สอดและอาเภอพบพระ จังหวัดตาก
6.สานักงานเกษตรอาเภอพบพระ
7.สานักงานเกษตรอาเภอแม่สอด
8.สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
โดยการเผยแพร่ข้อมูลด้านการวิจัยให้กับหน่วยงาน โดยลงพื้นที่สร้างเครือข่ายและโจทย์วิจัย
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9. ผลกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่
ได้เครือข่ายโจทย์วิจัยในพื้นที่ในหน่วยงานที่เป็นภาคีและร่วมมือในการทาการวิจัยได้อย่างมีศักยภาพ
10. คำรับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในข้อ1-10 เป็นความจริง
ลงชื่อผู้เสนอข้อมูล..........................................................................
(นายคมสันต์ นาควังไทร)
วันที่...25.... เดือน.......พฤษภาคม......พ.ศ.......2561...........
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เรื่องที่ 7
รำยงำนกำรพัฒนำนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ชื่อหน่วยงำน
โปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
โทรศัพท์ : 086-4413392โทรสาร
E-mail address : montha_mee@hotmail.com
1.ชื่อผลงำน
การบูรณาการการเรียนการสอนแบบ Project base learning กับงานวิจัยและการบริการวิชาการสู่การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI
2. ที่มำและควำมสำคัญของผลงำน
การจั ด การเรี ย นการสอนในปั จ จุ บั น ต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ การจั ด
กาเรี ย นการสอนแบบ Learning by doing หรื อ Active Learning ซึ่ ง เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ผู้ เ รี ย นได้ ก ระท าสิ่ ง
ต่างๆ ด้ว ยตนเอง ผ่ านการปฏิบั ติการจริ งได้ฝึ ก ในสภาพสิ่ ง แวดล้ อ มจริง ได้ฝึ กคิดและลงมือ ทาสิ่ งต่า งๆด้ ว ย
ตนเอง ซึ่ ง เป็ น การจั ด การเรี ย นที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ โดยเพิ่ ม ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ตามศตวรรษที่ 21 ให้ กั บ
นั ก ศึ ก ษาได้ แ ก่ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม ทั ก ษะสารสนเทศ สื่ อ เทคโนโลยี ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ
โดยการเรี ย นรู้ แ บบใฝ่ รู้ (Active Learning) เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาทั ก ษะความคิ ด ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นวิ เ คราะห์
สั ง เคราะห์ แ ละประเมิ น ข้ อ มู ล ในสถานการณ์ ใ หม่ ไ ด้ ดี ใ นที่ สุ ด จะช่ ว ยให้ ผู้ เ รีย นเกิ ด แรงจูง ใจจนสามารถชี้นา
ตลอดชี วิ ต ในฐานะผู้ ฝั ก ใฝ่ ก ารเรี ย นรู้ (เยาวเรศ ภั ก ดี จิ ต ร,2557) และความท้ า ทายด้ า นการศึ ก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 ในการเตรี ย มนั ก ศึ ก ษาให้ พ ร้ อ มกั บ การใช้ ชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ของ
กระแสการปรั บ เปลี่ ย นทางสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในศตวรรษที่ 21 ส่ ง ผลต่ อ วิ ถี ก ารด ารงชี พ ของสั ง คมอย่ า งทั่ ว ถึ ง
จึ ง ต้ อ งมี ค วามตื่ น ตั ว และเตรี ย มพร้ อ มในการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะ
ส าหรั บ การออกไปด ารงชี วิ ต โดยเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการเรี ย นรู้ (Learning Skill) ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงการจั ดการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ เด็ ก มี ค วามรู้ ความสามารถ และมี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ซึ่ ง เป็ น ผลจากการ
ปฏิรู ป เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการจั ดการเรี ย นการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ซึ่งวิจารณ์
พานิ ช (2555: 16-21) อี ก ทั้ ง การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาและผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความสามารถในการคิ ด การแก้ ปั ญ หา การ
สร้ า งสรรค์ แ ละการสื่ อ สาร ด้ ว ยหลั ก คุ ณธรรม คุ ณ ภาพและมาตรฐานระดั บชาติ แ ละสากลตามพั น ธกิ จมหา
ลั ย การบู ร ณาการการเรี ย นการสอนแบบ Project base learning กั บ งานวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการสู่
การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นวารสาร TCI สามารถท าให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจเนื้ อ หารายวิ ช าวิ ช าเคมี ป ระยุ ก ต์ แ ละ
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สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากทฤษฎีไปใช้ในการทาโครงงานหรืองานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์สู่การใช้
ประโยชน์ของชุมชนได้
3. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรผลิตผลงำน
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหารายวิชาวิชาเคมีประยุกต์และสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากทฤษฎีไปใช้
ในการทาโครงงานหรืองานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
4. แนวคิด/ขั้นตอนกำรจัดทำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
ใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Eและ โครงงาน (Project Base Learning) ดังนี้
ขั้นสร้ำงควำมสนใจ (Engagement)
ทบทวนความรู้ขั้นพื้นฐานของนักศึกษา โดยการสอบถามและกระตุ้นให้นักเรียนคิดและตั้งคาถาม และ
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อร่วมกันอภิปรายความรู้เดิมเกี่ยวกับวิชาเคมีทั่วไปที่เคยเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็น และ
สรุปเป็น My map และนาเสนอหน้าชั้น นาเข้าสู่วิชาเคมีประยุกต์ อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้ในรายวิชาเคมีประยุกต์
โดยบรรยายเกี่ยวกับ สารเคมีที่ใช้ในบ้านบางชนิด และให้นักศึกษาค้นหาความรู้โยการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่ข้อง
หรือที่ตนเองสนใจที่เกี่ยวกับ ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในบ้านบางชนิดศึกษาเกี่ยวกับการทาสบู่ย าสีฟันน้ายาล้าง
จานเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดสมบัติของสารผสมที่ใช้ในการผลิตปริมาณสารปลอมปนในหัวแชมพู
กระบวนการและเทคนิคการผลิตในทางอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและผลผลิตสูงการประยุกต์อุณ
หพลศาสตร์ในทางอุตสาหกรรมการนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ ใหม่ แบ่งกลุ่มละ 4-5 คน เพื่อออกแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์(Project Base Learning) โดยใช้ความรู้เดิม ความรู้ที่ได้เรียนมา ศึกษาหาความรู้จากงานวิจัยและ
บทความที่เกี่ยวข้อง จัดทาเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาเคมีประยุกต์โดยที่ช่วยพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นได้
ขั้นสำรวจและค้นหำ (Exploration)
สารวจข้อมูลในชุมชน ท้องถิ่น และวางแผน กาหนดแนวทางการดาเนินการ กาหนดทางเลือกที่เป็นไปได้
นาข้อมูลที่ได้ปรึกษาอาจารย์ผู้สอน ปรับแก้ตามที่อาจารย์ผู้สอนแนะนา ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการ
วิเคราะห์สารสาคัญในห้องปฏิบัติการ นาเสนอข้อมูลให้อาจารย์ตามรายกลุ่มและศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง
หรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะสรุปโครงงาน
ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป (Explanation) ขั้นขยำยควำมรู้ (Elaboration)
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลและสรุปผลการทดลองตามโครงงาน หาข้อมูลจากงานวิจัย
บทความวิจัย หรืออื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับมาสนับสนุนผลการทดลอง นาเสนอและปรึกษาอาจารย์ผู้สอนก่อนนาเสนอ
จริง
ขั้นประเมิน (Evaluation)
ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง ลงพื้นที่หาข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การทางานกลุ่ม
ชิ้นงาน (รายงานผลการทาโครงงาน บทความ และVDO) การคืนข้อมูลผลงานในโครงการสู่ชุมชนท้องถิ่น
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5. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นักศึกษาเข้าใจเนื้อหารายวิชาวิชาเคมีประยุกต์สามารถออกแบบและจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
2. นักศึกษาบูรณาการความรู้ที่ได้จากทฤษฎีในรายวิชาเคมีประยุกต์กับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สู่การใช้
ประโยชน์ของชุมชนได้
3. นักศึกษามีผลงานที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้
6. ลักษณะสำคัญหรือองค์ควำมรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Learning by doing ที่ใช้ลักษณะ Project Base learning ทาให้
นักศึกษาสามารถผลิตนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยและบริการ
วิชาการ
7. ผลกำรนำไปทดลองใช้กับประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง หรือกลุ่มเป้ำหมำย
จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เคมีประยุกต์ ได้นาแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบูรณาการการเรียน
การสอนแบบ Project base learning กับงานวิจัยและการบริการวิชาการสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI มี
หน่วยงานที่ใช้ผลจากแนวปฏิบัติที่ดี จานวน 7 หน่วยงานได้แก่
1. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดาดทองเจริญ ต.อ่างทองอ.เมือง จ.กาแพงเพชร
2. สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จ.กาแพงเพชร
3. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.คลองน้าไหล จ.กาแพงเพชร
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรพญาไพร จ.กาแพงเพชร
5. กลุ่มแม่บ้านปากอ่าง 73 ม.1 ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
6. กลุ่มฅนรักสุขภาพ ตาบลหนองปลิง
7. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพชรวาริน ต.ในเมืองอ.เมือง จ.กาแพงเพชร
และได้วีดีโอและผลงานวิจัยที่เกิดจากการเรียนการสอนแบบ Project base learning จานวน 11 เรื่อง มี
รายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาปริมาณกาบา กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ แอนโธไซยานิน และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มี
ต่อเครื่องดื่มจมูกข้าวกล้องงอกธัญพืช
2. ศึกษาผลิตภัณฑ์ลดผดผื่นน้าฝาถัง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดาดทองเจริญ ต.
อ่างทองอ.เมือง จ.กาแพงเพชร
3. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานิน ค่าความเป็นกรดด่าง-และความพึงพอใจของ
ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร
4. การศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ วิตามินซี ค่า phและความพึงพอใจ ของสบู่ว่านหาง
จระเข้ผสมน้าผึ้ง
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5. การศึกษาค่าความเป็นกรดด่าง การขจัดคราบไขมัน ปริมาณกรดซิตริก ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย E.Coli และความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์น้ายาล้างจานมะกรูดกลุ่มแม่บ้านปากอ่าง ตาบล
อ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
6. ผลการดูดซับสารพิษ สารต้านอนุมูลอิสระ สมบัติทางกายภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้สบู่ถ่านไม้(
ไผ่
7. Aloctina ,aloctin b ในว่านหางจระเข้ และความพึงพอใจของผู้ใช้ครีมนวดผมว่านหางจระเข้
8. กรดซิติกแอสโคบิค ค่า pH และความพึงพอใจของผู้ใช้น้ายาเอนกประสงค์
9. ศึกษาปริมาณกรดซิตริกและค่า PH ในผลิตภัณฑ์น้ายาล้างรถเอนกประสงค์
10. ศึกษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากประคาดีควายศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพชรวาริน ต.ในเมืองอ.เมือง จ.
กาแพงเพชร
11. สารกาจัดแมลง (Cineol) การหาค่าความเป็นกรด-เบส และความพึงพอใจของผู้ใช้สเปรย์ป้องกันยุง
จากน้ามันหอมระเหยตะไคร้หอม
โดยบทความตีพิมพ์ในวารสารสักทอง: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 4 บทความ และตีพิมพ์ใน
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ จานวน 2 บทความ
8. กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลองใช้
จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เคมีประยุกต์ ได้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบูรณาการการ
เรียนการสอนแบบ Project base learning กับงานวิจัยและการบริการวิชาการสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสาร TCI
ทาให้นักศึกษา เข้าใจเนื้อหาที่เรียน จากการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองแบบ Learning by doing และทา
ให้ นั กศึกษาออกแบบและจั ดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้สาเร็จตามความสนใจของกลุ่ ม และยังสามารถผลิต
นวัตกรรมเพื่อใช้นาเสนอผลงานในรูปแบบวีดีโอ จานวน 11 เรื่อง ซึ่งนักศึกษาสามารถนาไปใช้เป็นสื่อในการเรียน
การสอนในช่วงที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและได้บทความวิจัย จานวน 11 บทความ และมีหน่วยงานที่ใช้ผลจาก
แนวปฏิบัติที่ดี จานวน 7 หน่วยงานโดยบทความ 6 บทความเป็นบทความที่มีคุณภาพดีถึงดีมากจึงได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารสักทอง: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 4 บทความ และตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ จานวน 2 บทความ
9. ปัจจัยที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
ความร่วมมือของนักศึกษา ความช่วยเหลือของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนอาจารย์และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และที่สาคัญคือความสามารถของนักศึกษาที่สามารถทางานร่วมกัน ร่วม
คิดร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน รวมถึงการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและสอบถามอาจารย์และผู้เชี่ย วชาญ จน
ทาให้งานของกลุ่มประสบความสาเร็จ
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10. แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
นาไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นโดยมีการบูรณาการกับศิลปและวัฒนธรรม วิจัย และ
บริการวิชาการ
11. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินกำร
การเดินทางไปศึกษาข้อมูล การลงพื้นที่ และค่าใช้จ่ายในการทากิจกรรม
12. จำนวนครั้งของกำรพัฒนำ/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบำยกระบวนกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย
นาแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนแบบ Project base learning กับงานวิจัยและการ
บริการวิชาการสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI ไปใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ถิ่น และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาการสื่อสารและการศึกษาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 4 ร่วม
เรียนรู้ด้วยกัน ให้ออกแบบโครงงานในเรื่องของบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นที่บูรณาการองค์ความรู้จากปราชญ์
ชาวบ้านที่ไปศึกษานามาพัฒนาเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นที่บูรณาการสาระการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่ไปทา
กิจกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ต้องการให้บริการวิชาการในลักษณะการบูรณาการบ้าน วัด และโรงเรียน
(บวร)
ทาให้นักศึกษาเข้าในและสามารถผลิ ตนวัตกรรม ดังนี้ คือ บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ผลงานนักศึกษา
ชั้นปี 2 และวิชาการศึกษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น มีผลงานดังนี้
1. My map ความหมายวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
2.Poster ความหมาย และการศึกษาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
3. My map วางแผนการลงเก็บข้อมูล อบรมโดน รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์
4. My map การทาแผนบูรณาการการลงพื้นที่ ชั้นปี2 และ ปี4
5. My map บทความ วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
6. หนังสือแจ้งทางโรงเรียน
7. บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นการลงพื้นที่ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าพบครูที่โรงเรียนที่สนใจที่พา
นักเรียนไปเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดทาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้ในช่วงชั้น
ที่ศึกษา
8. VDO และเวปไซด์ บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น จานวน 11 เรื่อง ดังนี้
1. บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น: การเลี้ยงใส้เดือน
https://www.youtube.com/watch?v=ZFLEgC1HixI
2. บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น: การทาว่าว http://www.zp10516.tld.122.155.18.18.nodomain.name/m5.html
3. บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น: การทาเมี่ยง นครชุม
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=xlOLwp_GGdM
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4. บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น: การทาพระเครื่อง นครชุม
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qkokDvdyLrw
5. บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น: การทาขนมถิ่วแปบ
https://www.youtube.com/watch?v=kO4ni9rAtUQ
6. บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น: การทาใส้กรอกถั่วนครชุม
https://docs.google.com/.../0B7nfkMtRASvJUnVwSTR3SnJ.../view
7. บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น: การทาผัดไท นครชุม https://youtu.be/6h6DOWj96Vs
8. บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น: การแทงหยวกตามงานสาคัญ
https://www.youtube.com/watch?v=0M5jrrkKzss&t=244s
9. บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น: การทาปุ๋ยหมักและปุ๋ยอัดเม็ด
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=i2MqaTSrqZw
10. บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น: การทาน้าหมักชีวภาพ https://www.youtube.com/watch?v=myNAVLbUC4
11. บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น:เฉาก๊วยชากังราว
https://www.youtube.com/watch?v=4kl61HuoPjg
13. จำนวนและรำยชื่อของหน่วยงำน/หลักสูตร/ชุมชน นำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้
มีชุมชนที่นำผลจำกกำรปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้
มีหน่วยงานที่ใช้ผลจากแนวปฏิบัติที่ดี จานวน 7 หน่วยงานได้แก่
1. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดาดทองเจริญ ต.อ่างทองอ.เมือง จ.กาแพงเพชร
2. สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จ.กาแพงเพชร
3. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.คลองน้าไหล จ.กาแพงเพชร
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรพญาไพร จ.กาแพงเพชร
5. กลุ่มแม่บ้านปากอ่าง 73 ม.1 ตาบลอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
6. กลุ่มฅนรักสุขภาพ ตาบลหนองปลิง
7. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพชรวาริน ต.ในเมืองอ.เมือง จ.กาแพงเพชร
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เรื่องที่ 8
รำยงำนกำรพัฒนำนวัตกรรม (Innovation)/แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ชื่อหน่วยงำน โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับชอบหลัก อาจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 4200 โทรสำร 055706518 E-mail nong_ratree2hotmail.com
1. ชื่อผลงำน
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL) ในรายวิชา
การพัฒนาอนามัยชุมชน
2. ที่มำและควำมสำคัญของผลงำน
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเรียนการสอน มาตั้งแต่ พ.ศ.
2548 โดยจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ความ
รับผิดชอบ ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมผู้เรียนให้ทา
กิจกรรม การวิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น คานึงสถานการณ์ปัญหา
สุขภาพที่เฉพาะของชุมชนในท้องถิ่นเป็นสาคัญ และจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทางาน เน้นหลัก
ทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ จากสถานการณ์จริง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและตอบสนองความต้องการของชุมชน
3. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรผลิตผลงำน
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบ อดทน ขยัน
2. เพื่อให้นักศึกษามีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง
ด้ำนควำมรู้
1. เพื่อให้นักศึกษาความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ชุมชน การศึกษาชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การ
แก้ปัญหาชุมชนและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. เพื่อให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ในรายวิชาไปใช้ในการดูแลสุขภาพ
ด้ำนปัญญำ
1. เพื่อให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการ และวิธีการตามหลักวิชาการ
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขได้อย่าง
เหมาะสม
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ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามที่ดี มีความสามารถใน
การทางานและแก้ปัญหากลุ่มได้
ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตังเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สามารถใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั่งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการ
นาเสนอได้เหมาะสม
4. แนวคิด/ขั้นตอนกำรจัดทำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
1. ผู้สอนจัดทา รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในความ
รับผิดชอบของรายวิชาการพัฒนาอนามัยชุมชน
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติพร้อมทั้งวัดผลและประเมินผล
3. ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ในงานพัฒนาอนามัยชุมชนในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการลงพื้นที่สารวจ สรุปปัญหาและหาทางแก้ไขในการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่วมกัน
ทุกครั้ง
2. นาเสนอความก้าวหน้าต่ออาจารย์ผู้สอนและแผนในการดาเนินงานต่อไป
3. วิเคราะห์ชุมชน
4. วางแผนจัดทาโครงการแก้ไขปัญหา (นาเสนอและซักซ้อมกิจกรรมจนกว่าจะผ่าน)
5. การคืนข้อมูลสู่ชุมชน
5. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นักศึกษาความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ เรื่องที่ศึกษา และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตาม
หลักการ และวิธีการตามหลักวิชาการ โดยบูรณาการความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ไปใช้ในการดูแลสุขภาพชุมชน
2. นักศึกษามีทักษะการทางานระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามที่ดี มีความสามารถในการ
ทางานและแก้ปัญหากลุ่มได้ มีความรับผิดชอบ และความอดทน
3. ประชาชนในบ้านสันติสุข ตาบลท่าขุนรามจังหวัดกาแพงเพชร ได้รับความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
สุขภาพชุมชน
6. ลักษณะสำคัญหรือองค์ควำมรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
การจัดกระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ และสถานการณ์จริง ส่งผล
ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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7. ผลกำรนำไปทดลองใช้กับประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง หรือกลุ่มเป้ำหมำย
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การพัฒนาอนามัยชุมชน จานวน 23 คน และจัดทากระบวนการ
ทางานในงานพัฒนาอนามัยชุมชน โดยศึกษาในเขตความรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลน้าโท้ง
ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
8. กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลองใช้
จากการประเมิน พบว่า การที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้จากประสบการณ์ และสถานการณ์จริง
ทาให้นักศึกษาเข้าใจมากกว่าการเรียนในห้องเรียน และพยายามค้นคว้าหาคาตอบจากแหล่งความรู้ต่างๆ เรียนรู้
การทางานร่วมกับชุมชน หน่วยงานราชการ รวมทั้งเพื่อน ๆ ในห้องเรียน
จากการสอบถาม นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากวิชานี้ นักศึกษาให้ความคิดเห็น ดังตัวอย่าง
“สิ่งแรกได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น รู้จักการทางานเป็นทีม ได้ความรู้ต่าง ๆ ในห้องเรียนและจากการลงศึกษา
ชุมชน ฝึกทักษาการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชน การพุดคุยกับชาวบ้าน ได้ฝึกความอดทน ”
“การได้ลงมือปฏิบัติทาให้เข้าใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น ได้เจอความหลากหลายกว่าที่ได้จินตนาการไว้ใน
ห้องเรียน ว่าเห้ย ! ว่าลงมือทาจริงๆ มันไม่ง่ายเหมือนที่เรียนในห้อง ทั้งร้อน เจอทั้งความกดดันจากเพื่อนร่วมงาน
ชาวบ้าน (บางเรื่อง) และอีกหลาย ๆ เรื่อง ที่ทาให้เราฝึกความอดทน ได้รู้เกี่ยวกับคนในชุมชน ได้เห็นอะไรมากมาย
ที่เราไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้มาก่อน มันทาให้เราตื่นเต้นและอยากที่จะค้นหาคาตอบ ในทุกๆ เหตุการณ์มันสอนให้เรามี
ภูมิต้านทาน เมื่อเราเจอปัญหาแบบนี้อีกเราจะแก้ไขปัญหาได้ในทุกๆ โอกาส ประสบการณ์ทุกๆ ประสบการณ์จะ
ทาให้เราเก่งขึ้น และวิชานี้ก็ทาให้พวกหนูเก่งขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งค่ะ”
สรุปได้ว่า การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงจะทาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากมีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และมีเหตุผลตามหลักการ และวิธีการตามหลักวิชาการ โดยบูรณาการความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดูแลสุขภาพชุมชนและทักษะการทางานระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามที่ดี มีความสามารถในการ
ทางานและแก้ปัญหากลุ่มได้ มีความรับผิดชอบ และความอดทน
9. ปัจจัยที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น ผู้นาชุมชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ และสถานการณ์จริง
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนกับชุมชน
4. มหาวิทยาลัย สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน
10. แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL) ในครั้งต่อไป เรื่อง
เกณฑ์หรือน้าหนักของคะแนน และจัดกลุ่มให้มีความหลากหลายของนักศึกษา
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11. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินกำร
น้าหนักการให้คะแนนเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 ทาให้นักศึกษานักศึกษาเกิด
ความสับสนในการดาเนินกิจกรรม
12. จำนวนครั้งของกำรพัฒนำ/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบำยกระบวนกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
ในแต่ละครั้งประกอบด้วย
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL) ในครั้งต่อไป จะ
พิจารณาจาก มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ของหลักสูตรร่วมกับปรัชญาการจัดการศึกษา พันธกิจ และวิสัยทัศน์
ของระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ
ภำพกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
กำรลงพื้นที่ศึกษำชุมชน และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำรวมทั้งระบุปัญหำและร่วมหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
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กำรวำงแผนกำรทำงำนร่วมกัน กำรทำงำนร่วมกันรวมถึงกำรซักซ้อมก่อนดำเนินกิจกรรม

จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหำชุมชน

ควำมคิดเห็นในกำรเรียนกำรสอน
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เรื่องที่ 9
รำยงำนกำรพัฒนำนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติทดี่ ี (Good Practice)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ชื่อหน่วยงำน : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร
ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก :
อ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ หัวหน้าโครงการ
โทรศัพท์ 085-934-7292 E-mail address : gapomdesign@gmail.com
ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
อาจารย์อาไพ แสงจันทร์ไทย
อาจารย์ธนกิจ โคกทอง
อาจารย์พบพร เอี่ยมใส
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
1. ชื่อผลงำน : การบูรณาการต่อยอดประโยชน์ของงานวิจัยในหลักสูตร สู่แนวปฏิบัติที่ดีโครงการวิจัยและการ
เรียนการสอนสู่ชุมชน
2. ที่มำและควำมสำคัญของผลงำน :
โครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน เป็นโครงการที่ริเริ่มภายใต้การพัฒนาโปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรมสู่ ความเป็ น เลิ ศ เพื่อสร้างความแข็ งแกร่ ง ทางวิช าการและคุ ณภาพชีวิตที่ ยั่งยืน ให้ แ ก่
นั กศึกษาตามอัตลั กษณ์ ของมหาวิท ยาลั ย เพื่อ ให้ ส ามารถแข่ งขั น ได้ สอดคล้ องกับอัตลั ก ษณ์ บัณฑิตจิตอาสา
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่พึ่งทางวิชาการของท้องถิ่น และมีคุณภาพสู่
อาเซียน โดยพัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยที่ส อดคล้ องกับ ความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่ มประชาคมอาเซียน(+3) ซึ่งโปรแกรมวิช า
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็มีการจัดโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
การถ่ายทอดการวิจัยสู่ชุมชน สร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน และเป็นการบูรณาการการวิจัยและการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงด้านการวิจัย และมีส่วนร่วมในการออกแบบและถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์วิชา
ของตนเองสู่ชุมชน เป็นโครงการที่จัดขึ้นมาเพื่อพัฒนาให้เป็นจุดเด่น เชี่ยวชาญ และสู่ความเป็นเลิศ เป็นนโยบาย
ที่ใช้ในการปรับ ทิศทางและเป้าหมาย ผลผลิตและดัชนีชี้วัด /KPI ที่กาหนดเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลั กสู ตร
สาขาวิชา การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่
การวิจัย นับเป็นอีกหนึ่งในพันธกิจของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ที่จะต้องมีการทางานวิจัย จัดการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม แต่หากบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์
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โครงการวิจัยมาเป็นโครงการที่สามารถบูรณาการได้ในหลากหลายพันธกิจ เช่น การวิจัยบูรณาการกับการเรียนการ
สอน การบริการวิชา และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ก็จะเป็นผลพวงที่ดีและนับเป็นอีกหนึ่งภาระงาน ที่สามารถ
ตอบได้ในหลายพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเป็นการเสริมสร้างทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
ให้กับนักศึกษา อย่างครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการบูรณาการงานวิจัยภายในหลักสูตรกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย จัดเป็นโครงการที่สามารถ
เชื่อมโยงงานวิจัย เข้ากับการเรียนการสอน ซึ่งปรากฏอยู่ใน มคอ.3 โดยสอดแทรกกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมลงไปในโครงการ การทาโครงการในลักษณะนี้ยังช่วยภาระลดการทางานที่
ซ้าซ้อนได้อีกด้วย
3. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรผลิตผลงำน :
3.1 วัตถุประสงค์โครงการ
3.1.1 เพื่อถ่ายทอดการวิจัยและการใช้ประโยชน์อย่างมีส่วนร่วมสู่ชุมชน
3.1.2 เพื่อบูรณาการวิจัยกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
3.1.4 เพื่อประเมินผลการวิจัยและผลการบูรณาการ
3.2 เป้าหมายของการผลิตผลงาน
3.3.1 จานวนผลงานวิจัยเพื่อการบูรณาการและถ่ายทอดสู่ชุมชนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
3.3.2 รายวิชาที่บูรณาการกับการวิจัยสู่ชุมชน ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา
3.3.3 โครงการสามารถบูรณาการได้ครบทุกพัธกิจของมหาวิทยาลัย
3.3.4 ผลสาเร็จของงานวิจัยนาไปพัฒนาชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4. แนวคิด /ขั้น ตอนหรื อองค์ควำมรู้ที่ไ ด้จำกกำรทำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สำมำรถทำซ้ำแล้วเกิด
ผลลัพธ์ที่ดี :
แนวคิดการบูรณาการต่อยอดประโยชน์ของงานวิจัยในหลักสูตร สู่ แนวปฏิบัติที่ดีโครงการวิจัยและการ
เรียนการสอนสู่ชุมชน เป็นแนวความคิดที่จะบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกันในโครงการเดียว มี
หลักการในการทางาน 1 โครงการ ที่สามารถตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ โดยที่ไม่ต้องทางานซ้าซ้อน 1 งาน
ต่อ 1 พันธกิจ แต่เป็น 1 โครงการที่สามารถต่อยอดบูรณาการได้ทุกพันธกิจ เป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน เกิดประโยชน์ต่อสายงานและ
ชุมชน โดยเริ่มต้นมาจากพันธกิจด้านการวิจัย ซึ่งอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาจะต้องมีการทางานวิ จัยเป็นพันธกิจ
ของตนเอง โดยยึดหลักการนางานวิจัยของตนเอง หรืองานวิจัยในหลักสูตร มาวิเคราะห์ต่อยอดการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน และถ่ายทอดสู่ชุมชน โดยมีรูปแบบของกระบวนการ ดังนี้
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ภาพที่ 1 แผนผังการดาเนินการโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน
ประชุมทบทวนและวางแผนโครงการฯ และการวิจัยของอาจารย์
ของปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา

ไม่เหมำะสม

ร่วมกันกาหนดงานวิจัยที่เหมาะสมต่อ
โครงการฯ
เหมำะสม
ชี่ยาวชาญ
แต่งและผู
ตั้งหัว้เหน้
โครงการฯ
ระบุกิจกรรมลงใน มคอ.3
ประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดกับนักศึกษา

ไม่ผ่ำน

ประสานชุมชนที่เกี่ยวข้องในการวิจัย และทาหนังสือขออนุเคราะห์ลงพื้นที่
นานักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับชุมชน ภายใต้โจทย์วิจัยที่กาหนด
นักศึกษาทาแบบทดสอบความรู้

ชุมชนแบบทดสอบความรู้

ก่อนการบูรณาการ (Pre test)

ก่อนปฏิบัติงาน (Pre test)

วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขหรือนวัตกรรมร่วมกับชุมชน
นักศึกษาดาเนินการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้โจทย์วิจัย
และข้อมูลที่ได้รับอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
นาเสนอนวัตกรรมต่อชุมชน และรับ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ผ่ำน

ไม่ผ่ำน
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(มีต่อ)

(มีต่อ)

(ต่อ)

(ต่อ)
นักศึกษาทาแบบทดสอบความรู้

ชุมชนแบบทดสอบความรู้

หลังการบูรณาการ (Post test)

หลังปฏิบัติงาน (Post test)

นักศึกษาทาแบบประเมิน

ชุมชนทาแบบประเมิน

ความพึงพอใจต่อการบูรณาการ

ความพึงพอใจต่อการวิจัย

สรุปเล่มโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน
ประชุมนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง/ข้อเสนอแนะภายในหลักสูตร
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย / จัดทา มคอ.
5
4.1 หลักสูตรมีระบบกลไกและวำงแผนโครงกำรวิจัยและกำรเรียนกำรสอนสู่ชุมชน (P : Plan)
- หลักสูตรดาเนินการประชุมอาจารย์ภายในหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบ เพื่อทบทวนผล
การดาเนินการการวิจัยและการเรียนการสอนของปีที่แล้ว กาหนดประเด็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง ในการ
จัดโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนในปีการศึกษาปัจจุบัน นี้
- หลักสูตรร่วมกันกาหนดงานวิจัย ที่มีความเหมาะสมต่อโครงการการวิจัยและการเรียนการสอน
สู่ชุมชน โดยการนาเสนอของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน โดยมีเกณฑ์กาหนดความเหมาะสมของ
หัวข้อวิจัย ดังนี้
(1) เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในปีนี้หรือก่อนหน้า
(2) เป็นงานวิจัยที่อยู่ในขั้นตอนการดาเนินการ หรือดาเนินการแล้ว
(3) หั ว ข้อวิจั ย มีกระบวนการที่ส ามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมได้ เช่น เป็นงานวิจัยที่ทาร่วมกับชุมชน วิถีชีวิตและวัฒนธรรม หรือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ
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- หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับเลือกจากการประชุม
คณาจารย์ เป็นหัวหน้าโครงการในการดาเนินโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน โดยกาหนดโครงการวิจัย
และการเรียนการสอนสอดแทรกลงในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เหมาะสมต่อการบูรณาการ โดยต้องมีการระบุ
ใน มคอ.3
- หัวหน้าโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน และอาจารย์ประจารายวิช าที่มี
การบูรณาการ ทาการประชุมร่วมกับนักศึกษาในรายวิชา เพื่อเตรียมการลงพื้นที่ เพื่อบู รณาการการวิจัยและการ
เรียนการสอนสู่ชุมชน
- จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ การลงพื้นที่ และการทาข้อตกลงร่ว มกันระหว่าง
ชุมชน เพื่อการดาเนินโครงการ
4.2 หลักสูตรได้นำระบบและกลไกดังกล่ำวนำไปสู่กำรปฏิบัติ /กำรดำเนินกำรโครงกำรวิจัยและกำร
เรียนกำรสอนสู่ชุมชน (D : Do)
- หัวหน้าโครงการ คณาจารย์และนักศึกษาร่วมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัยในกลุ่มชุมชน และ
วิเคราะห์เป็นโจทย์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน และมอบหมายให้กลุ่มชุมชนทาแบบทดสอบ
ความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (แบบทดสอบก่อนปฏิบัติงาน)
- อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบรายวิชา มอบหมายโจทย์การออกแบบและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่
เกิดขึ้นอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนให้นักศึกษาดาเนินการออกแบบร่าง (Idea Sketch) ตามความต้องการของชุมชน
- หัวหน้าโครงการ คณาจารย์และนักศึกษานาเสนอแบบร่าง (Idea Sketch) จากการวิเคราะห์
ความต้องการของชุมชน เสนอต่อกลุ่มชุมชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน รับฟังเหตุผล และข้อเสนอแนะ
ในการออกแบบและการวิ จั ย โดยการมี ส่ ว นร่ ว มร่ ว มกั น ระหว่ า งหั ว หน้ า โครงการการวิ จั ย สู่ ชุ ม ชน หั ว หน้ า
โครงการวิ จั ย คณาจารย์ โ ปรแกรมออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกลุ่มชุมชน เพื่อหาข้อสรุปของรูปแบบที่มีความเหมาะสม
- มอบหมายให้ ก ลุ่ ม ชุ ม ชนท าแบบทดสอบความรู้ พื้ น ฐานด้ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
(แบบทดสอบหลังปฏิบัติงาน) และนาข้อสรุปของการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน พัฒนาเป็นรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพชุมชน
- ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มชุมชนที่มีต่อโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการในปีถัดไป
- ประเมินนักศึกษาต่อการบูรณาการการวิจัยในรายวิชา
- ทาเล่มสรุปโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน
- ดาเนินการโครงการวิจัยต่อเนื่อง (กรณียังไม่ปิดเล่มโครงการวิจัย) รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสูสาธารณชน
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4.3 หลักสูตรมีกำรประเมินกระบวนกำรโครงกำรวิจัยและกำรเรียนกำรสอนสู่ชุมชน (C : Check)
- ประชุ ม น าเสนอและแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้แ นวทาง และขั้ น ตอนในการด าเนิ น โครงการต่อ
หลักสูตรและคณะ เพื่อพิจารณาและประเมินกระบวนการของโครงการ ร่วมกับการนาข้อเสนอแนะของนักศึกษา
และกลุ่มชุมชน นา-มาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงการในปีถัดไป
4.4 หลักสูตรมีกำรปรับปรุง/พัฒนำกำรกระบวนกำรจำกผลกำรประเมินโครงกำรวิจัยและกำรเรียนกำรสอนสู่
ชุมชน (A : Action)
- หลักสูตรสรุปรูปเล่ม และประเด็นการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาโครงการ จากการประชุม
นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง และขั้นตอนในการดาเนินโครงการต่อหลักสูตรและคณะ และนาข้อมูลเป็น
ข้อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ในการประชุมวางแผนโครงการในปีถัดไป
5. ประโยชน์ที่ได้รับ
5.1 ทาให้ชุมชนและนักศึกษาที่ร่วมบูรณาการเห็นความสาคัญของการวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมภายในชุมชน
5.2 ได้ข้อสรุปของรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน และกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
5.3 กลุ่มชุมชนได้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการออกแบบจากหลายแนวคิด สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ และต่อยอดพัฒนาได้หลากหลาย
5.4 นั กศึกษามีความเข้ าใจในกระบวนการวิจั ย การออกแบบอย่ างมีส่ ว นร่ว มกั บชุมชน และพัฒ นา
นักศึกษาได้ตามกรอบ TQF
5.5 ได้ผลการกระเมินของกลุ่มชุมชนต่อโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน และผลประเมินของ
นักศึกษาต่อการบูรณาการวิจัยและการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมและโครงการในครั้ง
ถัดไป
6. ลักษณะสำคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
6.1 ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา ให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชน และกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยเป็น
ทั้งผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และตีโจทย์ในการออกแบบ ออกแบบร่าง จนถึงขั้นการนาเสนอและรับข้อเสนอแนะกับ
ชุมชน
6.2 ด้านการบริการวิชาการ เป็นการลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการ
ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยกลุ่มชุมชนและผู้ออกแบบมีปฏิสัมพันธ์ในการทางานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมต่อศักยภาพและอัตลักษณ์ของชุมชน
6.3 ด้านการวิจัย เป็นการนากระบวนการวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอนและถ่ายทอดสู่ชุมชน เพื่อให้
ชุมชนมีความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
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7. ผลกำรนำไปทดลองใช้กับประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง หรือกลุ่มเป้ำหมำย
ผลการนาแนวทางการบูรณาการต่อยอดประโยชน์ของงานวิจัยในหลักสูตร สู่แนวปฏิบัติที่ดีโครงการวิจัย
และการเรียนการสอนสู่ชุมชน หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ดาเนินการโครงการต่อเนื่อง 2 ปี
ได้แก่
(1) โครงการวิ จั ย และกา รเรี ย นการสอนสู่ ชุ ม ชน เพื่ อ การพั ฒ นาโปรแกรมวิ ช าออกแบ บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสู่ความเป็นเลิศ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม เลขที่ 10 หมู่ 8 ตาบลจันทิมา
อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ดาเนินการภายใต้โจทย์หัวข้อวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2558 เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัด
กาแพงเพชร”
ผลนาไปทดลองใช้
- กลุ่มชุมชนได้รับความรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชนในระดับมาก
- กลุ่มชุมชนได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน และมีความพึง
พอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับมาก
- นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการวิจัยจากการบูรณาการ
- นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบูรณาการในระดับมาก
- ได้ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 (TCI ฐาน 1)
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ แนวปฏิบัติที่ดีระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปี
การศึกษา 2558
- กลุ่มชุมชนมีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีเอกสารรับรองการใช้ประโยชน์จากชุมชน
(2) โครงกำรวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชนบูรณาการกับรายวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พื้นฐาน กลุ่มชุมชนทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา เลขที่ 437 หมู่ที่ 22 บ้านสร้อยสุวรรณ ตาบลนาบ่อ
คา จังหวัดกาแพงเพชร วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560
ดาเนินการภายใต้โจทย์หัวข้อวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2559 เรื่อง “การออกแบบและพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสาหรับสุภาพสตรี จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ไหมแก้วพัฒนา
จังหวัดกาแพงเพชร”
ผลนาไปทดลองใช้
- กลุ่มชุมชนได้รับความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในระดับมาก
- กลุ่มชุมชนได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน และมีความพึง
พอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับมาก
- นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการวิจัยจากการบูรณาการ
- นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบูรณาการในระดับมาก
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- ได้ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (TCI ฐาน 1)
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ แนวปฏิบัติที่ดีระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประจาปีการศึกษา 2559
- กลุ่มชุมชนมีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีเอกสารรับรองการใช้ประโยชน์จากชุมชน
8. กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลองใช้
จากการวิเคราะห์และสรุปผลโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชน ที่มี การดาเนินการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีระดับหลักสูตร มาทั้งสิ้น 2 ปีซ้อน พบว่า รูปแบบของโครงการเป็นโครงการที่สามารถตอบโจทย์ตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยได้ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ และด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีกระบวนการที่ ครบถ้วนทั้งด้านการบูรณาการกับรายวิชาของนักศึกษา สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน
ผลการนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ เป็นรูปธรรม โดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยลงในวารสารระดับชาติ
ในฐาน TCI1 และการตีพิมพ์เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีระดับหลักสูตรในกิจกรรมประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น อีกทั้งมีเอกสารรับรองการนาไปใช้ประโยชน์ของกระบวนการและงานวิจัยจากชุมชน ทั้ง 2
ครั้งที่ผ่านมา โดยมีข้อสรุปเห็นสมควรมีการจัดโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุ มชนในทุกปี เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ
9. ปัจจัยที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
9.1 ความร่วมมือของกลุ่มชุมชน
9.2 ความพร้อมของวิทยากร และนักศึกษาในโครงการ
9.3 งบประมาณสนับสนุนของการวิจัย
10. แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
10.1 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆภายในชุมชน
10.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์สู่ชุมชนอื่นๆ
10.3 บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชาอื่นๆให้มากกว่า 1 รายวิชา เช่น รายวิชาออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์พื้นฐาน วิชาหลักการออกแบบ เป็นต้น
11. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินกำร
11.1 กลุ่มชุมชนมีงานหลายด้าน โดยเฉพาะงานเกษตรกรรม ที่กลุ่มชุมชนมองว่าได้กาไรมากกว่า ทาให้
กลุ่มชุมชนมองงานทอผ้าเป็นงานอดิเรก และมีการผลิตที่ล่าช้า
11.2 อาการเจ็บป่วยของสมาชิกกลุ่มทอผ้า ส่งผลต่อการผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ และการ
กาหนดวันจัดกิจกรรม

71
12. จำนวนครั้งของ กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรของนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี
12.1 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลงานประเมินของโครงการในปี พ.ศ.2560
โดยปรั บ ให้ โ ครงการวิ จั ย และการเรี ย นการสอนสู่ ชุ ม ชนในปี พ.ศ.2561 มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการวิจัยมากขึ้น และมีส่วนร่วมในการออกแบบกับชุมชน เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการออกแบบให้แก่
นักศึกษา และเข้าใจถึงกระบวนการในการวิจัย ที่จะเป็นรากฐานในการทาวิจัยของนักศึกษาในปีต่อๆไป
12.2 หลักสูตรดาเนินการนาผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มชุมชนที่มีต่อโครงการการวิจัยและการ
เรียนการสอนสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาโครงการในปีถัดไป โดยเพิ่มเติมกระบวนการในด้านการซ้อมนาเสนอผลงานให้แก่
นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมต่อการลงพื้นที่ชุมชน โดยจะมีการปรับปรุงในโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่
ชุมชน ในปี พ.ศ.2561
13. จำนวนและรำยชื่อของหน่วยงำน/หลักสูตร/ชุมชุน นำนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้
13.1 กลุ่มชุมชนทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 10 คน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 20 คน
13.2 นักศึกษาหมู่เรียน 5917207 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน 7 คน
นักศึกษาหมู่เรียน 5817204 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน 10 คน
13.3 อาจารย์โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
- อ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ หัวหน้าโครงการ
- ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
- รศ.สฤษณ์ พรมสายใจ
- ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
- อาจารย์พิชิต พจนพาที
- อาจารย์อาไพ แสงจันทร์ไทย
- อาจารย์ธนกิจ โคกทอง
- อาจารย์พบพร เอี่ยมใส
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รูปที่ 1 โครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสู่
ความเป็นเลิศ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงามปี พ.ศ.2559

รูปที่ 2 โครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู่ชุมชนบูรณาการกับรายวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
กลุ่มชุมชนทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา ปี พ.ศ.2560
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เรื่องที่ 10
รำยงำนกำรพัฒนำนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ชื่อหน่วยงำน : กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการจัดการความรู้ประจากองกลาง สานักงานอธิการบดี........
โทรศัพท์ : 055-706555 โทรสาร : 055-706518
E-mail address : naikanok@gmail.com
1.ชื่อผลงำน

การจัดการความรู้เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R)

2. ที่มำและควำมสำคัญของผลงำน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุน ที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่ประจากองกลาง ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน มีทั้ง
งานประจาที่รับผิดชอบหลักในแต่ละบุคคล และมีงานไม่ประจาเป็นจานวนมาก บางงานมีปัญหาที่เกิดจาก
หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายใน และมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นความซ้าซ้อน เกิดขึ้นเป็นประจา
แก้ปัญหาไม่ได้ หรือบางงานมีปัญหาที่สร้างความยุ่งยากต่องานประจามากขึ้น หรือบางงานมีเงื่อนไขจาก
หน่วยงานภายนอกส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารงานภายใน ปัญหาต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่
ส่งผลกระทบต่องานประจาทาให้งานเกิดความล่าช้า ไม่เป็นตามเป้าหมาย/แผนงาน/โครงการที่กาหนด
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนางานประจา
คณะกรรมการจัดการความรู้ประจากองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้นาหลักการของการ
จั ด การความรู้ (Knowledge Management : KM) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ต่ อ การบริ ห ารงานของกองกลาง ตั้ ง แต่
กระบวนการ การกาหนดความรู้หลักการเสาะหาความรู้ที่ต้องการ การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน
ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน บุคลากรนาความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้ การนาประสบการณ์จากการทางาน
และการประยุกต์ ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้บุคลากรได้นาความรู้และ
ประสบการณ์ที่พบปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง รวมถึงการจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการจัดการความรู้จึงได้
ร่วมกันประชุมเพื่อเลือกประเด็นในการจัดการความรู้ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี โดยตะหนักถึงยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ประเด็นการยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์สร้าง
วัฒนธรรมองค์กร มุ่งการเรียนรู้นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน
เมื่อจับประเด็นการเรียนรู้นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน กับการผลักดันบุคลากรประจาของ
กองกลาง ที่มีงานประจ าค่ อนข้ างมาก และมีงานไม่ป ระจาไม่ ซ้ากัน ในแต่ล ะวัน และเป็นปริมาณงานที่ ม าก
ประกอบกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากบุคลากรร่วมงาน จากหน่วยงานภายนอกและภายในดังกล่าวมาข้างต้นยิ่ง
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ทาให้การพัฒนางานด้วยงานวิจัย เป็นเรื่องที่ห่างไกลมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการผลักดันบุคลากรส่วนใหญ่ให้มี
ความสามารถในการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน หรือให้มีเวลาในการเรียนรู้กระบวนการทาการวิจัยเพื่อนามา
พัฒนางานประจา ยิ่งทาให้โอกาสที่จะประสบความสาเร็จหรือบรรลุเป้าหมายได้มีน้อย เฉกเช่น มดงานตัวน้อยกลุ่ม
หนึ่งที่ต้องพิชิตยอดภูเขาอันสูงใหญ่ และเมื่อตรวจสอบข้อมูลสถิติการส่งผลงานวิจัย หรือการพัฒนางานวิจัยจาก
งานประจาของกองกลาง สานักงานอธิการบดี เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา ยังพบว่ามีจานวนน้อย คณะกรรม การ
จัดการความรู้ ต่างก็มีความเห็นตรงกันว่า “เมื่อต้องเสียเวลากับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ก็ต้องมีการพัฒนาผลงานให้ได้
มากกว่าหนึ่ง” ดังเช่น “การยิงปืนนัดเดียวแล้วได้นกหลายตัว”
คณะกรรมการจัดการความรู้ จึงได้นาหลักการของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
มาวางแผนการดาเนินงานด้วยกระบกวนการ PDCA มาประยุกต์กับกระบวนการวิจัยจากงานประจา (Routine to
Research : R2R) เปรียบได้กับการสร้างเครื่องมือให้กับมดงานกลุ่มหนึ่งที่จะนาทางให้มดงานกลุ่มนี้จะสามารถ
พิชิตยอดภูเขาที่สูงใหญ่ได้สาเร็จ โดยให้บุคลากรซึ่งเป็นทั้งบุคลากรภายในและภายนอกที่มีความสามารถในการทา
การวิจัยร่วมกันถ่ายทอดผ่านกระบวนการจัดการความรู้ไปยังบุคลากรหนึ่ง เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
พัฒนางานวิจัยจากงานประจา นาไปสู่การพัฒนางานและองค์กรได้ จนสามารถสร้างผลงานการวิจัยจากงาน
ประจาได้ (Routine to Research : R2R)
3. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรผลิตผลงำน
1.เพื่อให้บุคลากรสังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี มีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาจากงาน
ประจาและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้
2. เพื่อให้บุคลากรสังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจา
ของตนเองสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แนวคิด/ขั้นตอนหรือองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรทำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สำมำรถทำซ้ำแล้วเกิด
ผลลัพธ์ที่ดี
สำหรับแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นโครงการการจัดการความรู้เรื่อง
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R)
ประเด็นยุทธศำสตร์ การยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งการเรียนรู้นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน
ประเด็นควำมรู้ที่จำเป็น การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R)
คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้นาหลักการของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
และการวางแผนการดาเนินงานด้วยกระบวนการ PDCA มาประยุกต์กับกระบวนการงานวิจัยจากงานประจา
(Routine to Research : R2R) ได้แก่
1.การกาหนดแผนการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ทบทวนผลการดาเนินงานในปีที่
ผ่านมา เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุง กาหนดเป็นแผนการดาเนินงาน
2. ลงมือปฏิบั ติต ามแผนการด าเนิน งาน ตามกรอบการการจั ดการความรู้ 6 ขั้นตอนประยุ ก ต์ กั บ
กระบวนการทาวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R) ได้แก่
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ขั้น 1. การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
1.1 คณะกรรมการร่วมประชุม/หารือ เพื่อพิจารณาเลือกประเด็นความรู้หลักที่จาเป็น
และสาคัญต่อกองกลาง สานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการ ตระหนักถึงความสาคัญต่อหาก
จะพัฒนาองค์กรหรือมหาวิทยาลัย ต้องพัฒนาหน่วยงาน และหากจะพัฒนาหน่วยงาน ต้องพัฒนาบุคลากร นี่จึง
เป็นเหตุผลสาคัญ ที่คณะกรรมการเลือกพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน และพัฒนามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ การดาเนิ น การประชุม ภายใต้การทบทวนแผนกลยุทธ์ส านั กงานอธิการบดี /
มหาวิทยาลัย เป็นการกาหนดทบทวนฯ และกาหนดองค์ความรู้ สู่ การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
คณะกรรมการฯ จึงได้สรุปเลือกประเด็นการพัฒนางานวิจัยจากงานประจา (Routine
to Research : R2R) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้นาหลั กการของการจัดการความรู้ และกระบวนการ PDCA มา
ประยุกต์กับกระบวนการงานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R)
1.2 คณะกรรมกาวางแผนการดาเนินงานและกิจกรรม
1.3 สารวจความต้องการการให้ความสนใจร่วมกิจกรรมพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
ขั้น 2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
2.1 คณะกรรมการจัดกิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา
งานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R)
2.2 คณะกรรมการจัดกิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา และหาแนวทางแก้ปัญหา
ในงานประจา และแบ่งปันประสบการณ์ของบุคลากรหนึ่งไปยังบุคลากรหนึ่ง เพื่อให้บุคลากรภายในกองกลางได้
ลองนาไปใช้แก้ปัญหา
ขั้น 3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
คณะกรรมการจัดกิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาที่แท้จริง และคัดเลือก
ประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หรือต้องอาศัยกระบวนการวิจัยมาพัฒนา หรือแก้ปัญหา หรือสร้างแนว
ปฏิบัติ หรือองค์ความรู้ โดยสรุปเป็นประเด็นได้จานวน 6 ประเด็น
ประเด็นที่ 1 เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างกรณีซ่อมยานพาหนะสูญหาย ดาเนินการ
ล่าช้า เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกาหนด
ประเด็นที่ 2 การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานพัสดุ ไม่ทั่วถึง ไม่ทันสมัย หรือ
บุคลากรไม่มีความเข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การจาแนกประเภทงบประมาณ และบุคลากรไม่
ทราบความก้าวหน้าในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการถ่ายทอดนโยบายจากมหาวิทยาลัย
สู่
บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็ น ที่ 3 การจั ด ท าแผนการจั ด หา ไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก งบประมาณ บางประเภท
งบประมาณ พบปัญหาการดาเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ
ประเด็ น ที่ 4 การเปลี่ ย นแปลงแนวทางการจ าแนกประเภทพั ส ดุ ท าให้ บุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้องมีความสับสน ไม่เข้าใจ ในการจาแนกประเภทพัสดุ เนื่องจากมีความซ้าซ้อน กากวม ของคุณลักษณะที่
นามาจาแนกประเภทพัสดุ

76
ประเด็นที่ 5 ความยุ่งยากในการจัดการงานเอกสารสาหรับบุคลากร ซึ่งทุกพันธกิจ ทุก
ตัวชี้วัดทั้งส่วนบุคคล และส่วนของหน่วยงาน มีเป็นจานวนมากขึ้น ทาให้มีการสะสมงาน การสืบค้นงาน การ
จัดเก็บ มีปริมาณมากขึ้นด้วย ทาให้มีความยุ่งยากในการจัดการมากขึ้น
ประเด็นที่ 6 กองกลาง ได้นานโยบายการจัดการ สานักงานสีเขียว โดยกาหนดพื้นที่
อาคารเรียนรวมและอานวยการเป็นพื้นที่ที่ต้องบริหารจัดการดังกล่าว ประกอบกับ อาคารดังกล่าว เป็นอาคารที่มี
การประชุมทั้งภายในและภายนอก และเป็นอาคารที่มีผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก เช่นกัน จึงทาให้ปริมาณ
ขยะที่ต้องจัดการในแต่ละวันเป็นจานวนมาก บุคลากรส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจการจาแนกและการจัดการขยะที่ถูกวิธี
ขั้น 4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
คณะกรรมการจัดกิจกรรมที่ 4 นาปัญหาเข้าสู่กระบวนการเขียนโครงร่างงานวิจัยจาก
งานประจา (Routine to Research : R2R) เพื่อขอรับทุนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา จานวน 6 เรื่อง ได้แก่
1. แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมแซมยานพาหนะ กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
2. การพัฒนาเอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. แนวทางการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การพั ฒ นาระบบการจ าแนกประเภทพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงาน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
5. การพัฒ นาระบบส านั ก งานอั ตโนมัติ (E-Office) สู่ การจัดการงานสารบรรณของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. กระบวนการการจั ด การขยะส าหรั บ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
ขั้น 5. การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
บุคลากรได้นาเสนอการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ จึงได้บันทึก ขุม
ควำมรู้ จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง ได้ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง และชี้ให้เห็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ขุมควำมรู้ (เดิม)
1. แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมแซม
ยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
2. การพัฒนาเอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
3. แนวทางการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ขุมควำมรู้ (ใหม่)
1. การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะ
ของงานยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
2. การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสาร
สาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง
3. การพัฒนาการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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4. การพัฒนาระบบการจาแนกประเภทพัสดุของ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5. การพัฒนาระบบสานักงานอัตโนมัติ (E-Office) สู่
การจัดการงานสารบรรณของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. กระบวนการการจัดการขยะสาหรับสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

4. การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจาแนกประเภทพัสดุ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5. ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. กระบวนการการจัดการขยะสาหรับสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ขั้น 6. การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
- องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
1.บุคลากรมีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหา จากงานประจาและพัฒนาเป็น
งานวิจัยได้
2.บุคลากรได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจาของตนเองสู่งานวิจัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการกากับ ติดตาม ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน และประเมินผลการ
ดาเนินงาน
คณะกรรมการ ได้กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา (Routine to
Research : R2R) ในแต่ละกลุ่มงาน
ผลกำรดำเนินงำน
งำนวิจัยจำกงำนประจำ

ร้อยละ
ควำมก้ำวหน้ำ
อยู่ระหว่างการสรุป
70
ผลการวิจัย
อยู่ระหว่างการสรุป
70
ผลการวิจัย
อยู่ระหว่างการสรุป
70
ผลการวิจัย
อยู่ระหว่างการ
50
ออกแบบงานวิจัย
อยู่ระหว่างการ
50
ออกแบบงานวิจัย
ขั้นตอน

1. การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงาน
ยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
2. การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสารสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง
3. การพัฒนาการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจาแนกประเภทพัสดุ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5. ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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6. กระบวนการการจัดการขยะสาหรับสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

อยู่ระหว่างการสรุป
ผลการวิจัย
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4. คณะกรรมการสรุปผลการดาเนินงานและนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดาเนินงานในปีต่อไป
-คณะกรรมการ ได้นาปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อกาหนด
แนวทางสาหรับการจัดการความรู้ในปีการศึกษาต่อไป สาหรับผลักดันให้การพัฒนางานวิจัยเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์
และมีจานวนมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป โดยแบ่งกลุ่มสาหรับการพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 พัฒนาการเขียนสรุปงานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R) โดย
วิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะ
กลุ่มที่ 2 พัฒนาการนาปัญหาเข้าสู่กระบวนการเขียนโครงร่างงานวิจัย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
หรื อบุ คลากรผู้ มีป ระสบการณ์ หรื อบุ คลากรภายในกองกลางทีมีประสบการณ์จาการทาวิจัยจากงานประจา
(Routine to Research : R2R)
กลุ่มที่ 3 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา เพื่อนาสู่กระบวนการพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
หรือ R2R และเพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R) จากปัญหาใหม่ๆ โดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรผู้มีประสบการณ์ หรือบุคลากรภายในกองกลางทีมีประสบการณ์จาการทาวิจัย
จากงานประจา (Routine to Research : R2R)
5. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. บุคลากรสังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี มีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาจากงานประจา
และพัฒนาเป็นงานวิจัยได้
2. บุคลากรสังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจาของ
ตนเองสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ลักษณะสำคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
1. บุคลากร กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาจากงานประจา
2. บุคลากร กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้นาแนวทางการแก้ปัญหาไปทดลองใช้ในงานของตนได้
3. สร้างนักวิจัย (Routine to Research : R2R) หน้าใหม่ ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี มีและ
พัฒนาเป็นงานวิจัยได้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีงานวิจัยจากงานประจา ของกองกลาง สานักงาน
อธิการบดี ที่ได้รับทุนสนับสนุน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา และที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM) จานวน 6 เรื่อง ได้แก่
- การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
- การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสารสาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง
- การพัฒนาการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจาแนกประเภทพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- กระบวนการการจัดการขยะสาหรับสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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2. บุคลากรสังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจาของ
ตนเองสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากร สังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี มีความสามารถในการทาวิจัยจากงานประจา มากขึ้น
4. ผลงานวิจัยจากงานประจา ของกองกลางสานักงานอธิการบดี มีจานวนมากขึ้น
7. ผลกำรนำไปทดลองใช้กับประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง หรือกลุ่มเป้ำหมำย
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีงานวิจัย
จากงานประจา ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี ที่ได้รับทุนสนับสนุน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา และที่เกิดจาก
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) จานวน 6 เรื่อง ได้แก่
- การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
- การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสารสาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง
- การพัฒนาการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจาแนกประเภทพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- กระบวนการการจัดการขยะสาหรับสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8. กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลองใช้
1. บุคลากร สามารถเรียนรู้กระบวนการวิจัย จากประสบการณ์ของเพื่อนร่วมงาน และผู้เชี่ยวชาญ ด้วย
กิจกรรมที่คณะกรรมการได้จัดให้ ทาให้มีความเข้าใจและเข้าถึงสารสาคัญและนาไปใช้ได้ง่ายมากขึ้น
2. บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ รู้จานาไปใช้ได้ จากการจัดกิจกรรม ทาให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น
3. การจัดกิจกรรมต่างๆ ทาให้ความยุ่งยากในการทาความเข้าใจหรือการนาไปใช้ เป็นไปได้ง่ายขึ้นและ
สามารถนาไปปฏิบัติได้ทันที
4. มีการสร้างผลงานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R) ที่เกิดจากความร่วมมือของ
บุคลากร จนเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยได้
5. ผลงานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R) ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
9. ปัจจัยที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
1. การนาหลักการการดาเนินงานด้วย PDCA มาประยุกต์ใช้กับหลักการของการจัดการความรู้ และการ
พัฒนางานวิจัยจากงานประจา ทาให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
2. ได้รับการสนับสนุนนโยบายและการให้คาปรึกษา จากผู้บริหารสานัก/กอง
3. บุคลากรให้ความร่วมมือ มีความมุ่งมั่น และมีความเห็นสอดคล้องกัน จึงร่วมกันผลักดันให้กิจกรรม
ประสบความสาเร็จ
4. ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์) อย่างใกล้ชิด
และให้ความใส่ใจในแต่ละกิจกรรมเป็นอย่างมาก
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10. แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
-คณะกรรมการ ได้นาปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อกาหนด
แนวทางสาหรับการจัดการความรู้ในปีการศึกษาต่อไป สาหรับผลักดันให้การพัฒนางานวิจัยเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์
และมีจานวนมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป โดยแบ่งกลุ่มสาหรับการพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 พัฒนาการเขียนสรุปงานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R) โดย
วิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะ
กลุ่มที่ 2 พัฒนาการนาปัญหาเข้าสู่กระบวนการเขียนโครงร่างงานวิจัย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
หรื อบุ คลากรผู้ มีป ระสบการณ์ หรื อบุ คลากรภายในกองกลางทีมีประสบการณ์จาการทาวิจัยจากงานประจา
(Routine to Research : R2R)
กลุ่มที่ 3 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา เพื่อนาสู่กระบวนการพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
หรือ R2R และเพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R) จากปัญหาใหม่ๆ โดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรผู้มีประสบการณ์ หรือบุคลากรภายในกองกลางทีมีประสบการณ์จาการทา วิจัย
จากงานประจา (Routine to Research : R2R)
11. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินกำร
1. บุคลากรมีงานไม่ประจามาแทรกงานประจาเป็นจานวนมากทาให้เวลาในการเรียนรู้และขับเคลื่อน
กิจกรรมมีน้อย เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
2. บุคลากรส่วนใหญ่ยังมีความกลัวที่จะเริมทาวิจัยจากงานประจา
12. จำนวนครั้งของ กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จานวน 4 กิจกรรม และในแต่ละครั้งก็นาปัญหาและข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับมาปรับปรุง ในแต่ละกิจกรรม
13. จำนวนและรำยชื่อของหน่วยงำน/หลักสูตร/ชุมชน นำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการจัดการความรู้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในคราวนาเสนอบนเวที
จั ด การความรู้ ข องสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ในวั น ที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้ อ งประชุ ม กาสะลอง อาคาร
ทีปังกรรัศมีโชติ
2. ได้รับการชื่นชม และความสนใจติดต่อขอนาแนวคิดและหลักการเพื่อนาไปพิจารณาในหน่วยงานต่อ
จากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้นาแนวคิดและหลักการไปใช้จัดกิจกรรมให้กับกลุ่มแม่บ้าน/นักการ
ภารโรง เพื่อนามาพัฒนางานตน และนาไปสู่การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
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เรื่องที่ 11
รำยงำนกำรพัฒนำนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ชื่อหน่วยงำน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผู้ที่เกี่ยวข้อง / ผู้รับผิดชอบหลัก
1. นายคมกริช กลิ่นอาจ
2. นายเสกสรรค์ ทองนาค
3. นายเสฎฐวุฒิ ฟูเต๊ป
4. อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ
1. ชื่อผลงำน ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. ที่มำและควำมสำคัญของผลงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีหน่วยงานภายในกว่า 14 หน่วยงาน มีระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนา
จากหน่วยงานต่างๆ มากมาย ซึ่งระบบสารสนเทศที่แต่ละหน่วยงานพัฒนาจะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ตามที่
ผู้พัฒนาถนัด ส่งผลให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันโดยตรงได้ แต่ละหน่วยงานจึงจาเป็ นต้องเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ต่างๆ ขึ้นมาใหม่ เป็นผลให้เกิดการซ้าซ้อนของข้อมูล และไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้ และข้อมูล
บางส่วนไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกนาเข้าโดยผู้ดูแลข้อมูลโดยตรง
เมื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึ งมีเหตุจาเป็นที่บางระบบจะต้องมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากระบบอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ จึงเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลโดยการถ่ายโอนข้อมูลเป็นระยะๆ โดยการ
คัดลอกข้อมูลจาก Excel หรือถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบอื่นที่อยู่ในลักษณะการโอนข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล แล้วนาข้อมูลไปพักไว้อีกระบบหนึ่ง เพื่อให้ระบบสามารถทางานได้โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่ ทาให้ขาดความ
เป็นปัจจุบันของข้อมูล และยังขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจากไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลในระบบนั้นถูกต้องจริง
หรือไม่
ดังนั้นผู้พัฒนาจึงศึกษาค้นคว้าเพื่อหาวิธีให้ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรทุกระบบ
สามารถเชื่อมโยงกัน ได้และให้ ข้อมูลที่ใช้ในระบบเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งเดียวกันและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
ผู้พัฒนาจึงได้เล็งเห็ นว่าการใช้ร ะบบแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างเครื่องคอมพิว เตอร์ผ่านระบบเครือข่าย (Web
Service) เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจอย่างมาก และเป็นมาตรฐานของผู้ให้บริการสารสนเทศทั่วโลกใช้เพื่อบริการ
ข้อมูลให้กับระบบอื่นๆ ผ่านเครือข่าย จากการศึกษาระบบเว็บเซอร์วิสเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย (Hypertext Transfer Protocol : HTTP) ซึ่งการเชื่อมโยงฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะทาการ
แปลงข้อมูลที่ผูใช้งานต้องการให้อยู่ในรูปแบบ JSON จากนั้นจะส่งข้อมูลผ่าน HTTP Protocol ให้กับเครื่องลูกข่าย
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อีกทั้งยังสามารถลดภาระการทางานของเครื่องแม่ข่ายของระบบสารสนเทศนั้นๆ ด้วย เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูล
จากระบบเว็บเซอร์วิส เป็นการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องลูกข่าย กับเครื่องแม่ข่ายระบบเว็บเซอร์วิส และเครื่องแม่ข่าย
เจ้าของข้อมูล จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกนามาประมวลผลเพื่อแสดงผลที่เครื่องลูกข่าย ทาให้ระบบสารสนเทศนั้น
สามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ทาให้เครื่องแม่ข่ายทางานหนักจนเกินไป
3. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรผลิตผลงำน
1) เพื่อพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย
2) เพื่อเพิ่มช่องทางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับมหาวิทยาลัยฯ
3) เพื่อลดความซ้าซ้อนของข้อมูล และเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน
4. แนวคิด / ขั้นตอนหรือองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรทำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สำมำรถทำซ้ำแล้วเกิด
ผลลัพธ์ที่ดี
การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร มีขั้นตอนในการพัฒนาคือ
1. ศึกษาการพัฒนาเว็บเซอร์วิส และรูปแบบที่สามารถนาเว็บเซอร์วิสไปประยุกค์
ใช้ได้ เช่น การเชื่อมข้อมูลเพื่อแสดงผล การเชื่อมข้อมูลเพื่อบันทึกลงฐานข้อมูล การเชื่อมข้อมูลเพื่อ
นาไปประมวลผล เป็นต้น
2. รวบรวมหน้าเพจของระบบสารสนเทศต่างๆ ที่มีความต้องการเชื่อมโยงข้อมูล
หรือมีการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบเดิมอยู่
3. กาหนดปัญหา และศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อ
เปลี่ยนการเชื่อมโยงให้อยู่ในรูปแบบเว็บเซอร์วิส
4. วิเคราะห์ระบบ ศึกษาความต้องการข้อมูลต่างๆ การส่งข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล
ของเพจต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยในการเรียกใช้งานข้อมูล เป็นต้น
5. ออกแบบระบบ ได้แก่ เลือกซอฟต์แวร์ วิธีการระบุตัวตนเพื่อขอเชื่อมโยงข้อมูล
วิธีการเชื่อมโยงข้อมูล การสร้างแผนภาพหรือข้อมูลต่างๆ เช่น แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data
Flow Diagram) รู ป แบบข้อมูล (Data Model) ข้อมูล การประมวลผล (Process Specification)
เป็นต้น
6. การพัฒนาระบบ
7. ทดสอบระบบ
8. ปรับแก้หากมีปัญหาหลังจากใช้งานระบบ
9. อบรมการพัฒนาเว็บเซอร์วิส (API) สาหรับการเชื่อมโยงข้อมูล และการพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (API)
ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจ
จากการศึกษาการพัฒนาเว็บเซอร์วิสและการรวบรวมหน้าเพจของระบบสารสนเทศต่างๆ ที่มีความ
ต้องการเชื่อมโยงข้อมูล พบว่าระบบสารสนเทศหลายระบบมีความต้องการข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงานวิจัย และ
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ข้อมูลนักศึกษา เป็นส่วนมาก ซึ่งทั้ง 3 ระบบ หน่วยงานผู้คีย์ข้อมูลเป็นหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ทาให้ข้อมูลที่มีอยู่มี
ความถูกต้องเป็นปัจจุบัน ผู้พัฒนาจึงต้องการพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิสโดยเริ่มต้นจากการเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลนักศึกษา เป็นอันดับแรก
จากการวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลจะระบบสารสนเทศต่างๆ พบว่าแต่ละเพจของระบบสารสนเทศมี
ความต้องการเข้าถึงระดับข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น หน้าเพจแสดงรายชื่อและข้อมูลบุคลากร ซึ่งต้องการนาไปแสดง
ในหน้าเพจที่เป็นสาธารณะ ไม่ต้องการข้อมูลที่เป็นความเป็นส่วนตัว และบางหน้าเพจที่ผ่านการยืนยันตัวตนจาก
ผู้ใช้งานแล้ว จะเป็นหน้าที่ให้บุคลากรสามารถตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ซึ่งมีความจาเป็นที่ต้องการ
ข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรนั้นๆ อย่างละเอียด เป็นต้น ส่งผลให้การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิสเพื่อบริการข้อมูลนั้นๆ
จาเป็นต้องรองรับการเข้าถึงข้อมูลที่มีความหลากหลาย และมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล มิให้รั่วไหลจน
เกิดอันตรายต่อข้อมูล หรือเจ้าของข้อมูลได้
5. ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล
2) ข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน
3) ลดภาระงานในการคีย์ข้อมูลซ้าๆ กันหลายระบบ
4) ลดภาระงานการตรวจสอบดูแลข้อมูลของหน่วยงานที่นาข้อมูลไปใช้งาน
5) ข้อมูลสารสนเทศในมหาวิทยาลัยฯ ทุกระบบเป็นข้อมูลเดียวกันเชื่อถือได้
6) สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายยิ่งขึ้น
7) มหาวิทยาลัยสามารถนาข้อมูลมาสรุปเป็นข้อมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อ
นาไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
6. ลักษณะสำคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ งขึ้น เพื่อให้ ร ะบบสารสนเทศทั้ งภายในหน่ว ยงาน หรือต่างหน่ว ยงาน สามารถทางานร่ว มกัน ได้ อย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกันได้แบบทันทีไม่ต้องรอเวลาในการโอนข้อมูล และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
งานต่างๆ ซึ่งลักษณะการเชื่อมโยงของระบบเว็บเซอร์วิส มีดังนี้
- เชื่อมโยงเพื่อนาข้อมูลไปแสดงโดยการกาหนดเงื่อนไข หรือไม่กาหนดเงื่อนไขก็ได้ใน
รูปแบบ GET หมายถึง เป็นเว็บเซอร์วิสที่แสดงผลข้อมูลโดยนาข้อมูลเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานแนบมาเพื่อมา
สร้างเงื่อนไขในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยการใช้งานจะทาการเรียกใช้ URL และหากมีเงื่อนไข
จะแนบเงื่อนไขตามที่ผู้พัฒนากาหนดไว้ส่งไปใน URL ด้วย จากนั้นระบบเว็บเซอร์วิสจะตอบกลับเป็น
ข้อมูลในรูปแบบ JSON เป็นต้น ซึ่งในรูปแบบนี้การส่งค่าเงื่อนไขจะต้องเป็นไปตามที่ผู้พัฒนากาหนด
เท่านั้น ไม่สามารถส่งค่าไปน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ผู้พัฒนากาหนดไว้ เพราะการอ่านค่าในรูปแบบ
GET จะอ่านตามลาดับ ข้อมูลหากเรียงลาดับผิ ดหรือไม่ครบอาจทาให้ค่าที่ ได้ผิดพลาดได้ และไม่
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เหมาะกับการส่งค่าข้อมูลที่เป็นความลับหรือความสาคัญสูง เนื่องจากทุกข้อมูลที่แนบไปจะแสดงใน
URL ทาให้อาจถูกดักข้อมูลได้ง่าย
- เชื่อมโยงเพื่อส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูลในรูปแบบ POST หมายถึง เป็นเว็บเซอร์วิสที่ส่ง
ข้อมูลโดยนาข้อมูลเงื่อนไขที่ผู้ใช้ง านแนบมาเพื่อสร้างเงื่อนไขในการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล โดย
การใช้งานจะเป็นการเรียก URL พร้อมส่งค่า POST ไปด้วย ซึ่งในรูปแบบ POST นี้สามารถแนบ
ข้อมูลได้มาก ไม่จาเป็นต้องเรียงลาดับเพียงแต่จาเป็นต้องตั้งชื่อตัวแปรให้ตรงกัน เพราะเว็บเซอร์วิส
จะใช้วิธีดึงค่าตามตัว แปรที่กาหนดไว้ ซึ่งในรูปแบบนี้การใช้งานจะมีความปลอดภัยมากกว่าใน
รูปแบบ GET เนื่องจากค่าที่ส่งจะไม่ถูกแสดงใน URL และถูกดักข้อมูลได้ยากขึ้น
- เชื่อมโยงเพื่อส่ งข้อมูลเข้าฐานข้อมูล รูปแบบ PUT หมายถึง เป็นเว็บเซอร์วิส ที่รับค่า
ข้ อ มู ล เพื่ อ น าเข้ า ฐานข้ อ มู ล ตามเงื่อ นไขที่ ผู้ พั ฒ นาออกแบบไว้ การส่ ง ข้ อ มู ล รู ปแบบ PUT จะมี
ลักษณะการทางานคล้ายกันกับรูปแบบ POST แต่ใช้สาหรับการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล
- เชื่อมโยงเพื่อลบข้อมูลจากฐานข้อมูลรูปแบบ DELETE หมายถึง เป็นเว็บเซอร์วิสที่รับค่า
ข้อมูลเพื่อเรียกคาสั่งสาหรับลบข้อมูลตามเงื่อนไขที่ผู้พัฒนากาหนด ซึ่งการส่งข้อมูลรูปแบบ DELETE
จะมีลักษณะการทางานคล้ายกันกับรูปแบบ POST แต่ใช้สาหรับการลบข้อมูลในฐานข้อมูล
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ระบบสารสนเทศที่ ใ ช้ ก ารเชื่ อ มต่ อ กั บ เว็ บ เซอร์ วิ ส ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การใช้ ง านในงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหลัก เนื่องจากสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มีระบบสารสนเทศหลายระบบ จึงมีความจาเป็นที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน จึงได้ทดสอบการใช้งาน
ระบบเว็บเซอร์วิสเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีหน่วยงานอื่นๆ ที่เชื่อมโยง
ข้อมูลนักศึกษาและข้อมูลบุคลากร เช่น สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สานักวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
7. ผลกำรนำไปทดลองใช้กับประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง หรือกลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบประจาหน่วยงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบข้ อมูลกลาง
และผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเว็บเซอร์วิส
8. กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลองใช้
ระบบเว็บเซอร์วิส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พัฒนาขึ้นเพื่อการลดความซ้าซ้อนของข้อมูล และ
เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันที่สุด เพราะผู้ดูแลข้อมูลเป็นเจ้าหน้าที่ด้านข้อมูลนั้นโดยตรง จึงเป็นข้อมูลที่มีการอัพเดทที่
น่าเชื่อถือ มีระบบความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับโดยการยืนยันตัวตนระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง 2
ฝั่ง โดยการใช้ Token ID ซึ่งเปรียบเสมือนการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ซึ่งสามารถระบุสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละ
เครื่องได้ ซึ่งจากการทดลองใช้งานภายในสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พบว่าการทางานของระบบเป็นไป
อย่างปกติ อีกทั้งผู้พัฒนายังสามารถเพิ่มวิธีการต่างๆ เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถทางานได้หลากหลายยิ่งขึ้น และ
หลังจากทดลองใช้งานกับหน่วยงานภายนอก ระบบเว็บเซอร์วิสสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้าง
ความสะดวกต่ อผู้ พั ฒนาตามหน่ วยงานต่ างๆ ได้ นอกจากนี้ ในการจัดอบรมให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละบุ ค ลากรของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรมการพัฒนาเว็บเซอร์วิส
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(API) สาหรับการเชื่อมโยงข้อมูล และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (API) อยู่ในระดับมาก
9. ปัจจัยที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
ระบบสารสนเทศจะประสบความสาเร็จได้ จะต้องมีผู้พัฒนาเว็บไซต์ฝั่งผู้ใช้บริการเว็บเซอร์วิส เพื่ อให้
ผู้พัฒนาเว็บเซอร์วิสสามารถรับรู้ถึงความต้องการข้อมูล หรือปัญหาของผู้พัฒนาระบบของหน่วยงานอื่น เมื่อมี
ปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลเกิดขึ้น ผู้พัฒนาระบบทั้ง 2 ฝั่ง จะต้องปรึกษากันเพื่อให้ระบบทั้ง 2 สามารถเชื่อมโยงกัน
ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด จึงทาให้ประสบความสาเร็จในการใช้ระบบ นอกจากนี้ผู้ดูแลข้อมูลโดยตรงจะต้องมีการ
ตรวจสอบและให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการเห็นถึงประโยชน์ในการนาไปใช้งานมากยิ่งขึ้น
10. แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
ในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเว็บเซอร์วิสกับหน่วยงานอื่นๆ จะไม่เชื่อ มโยงเพียงแค่ดึงขึ้นมูลไป
แสดง แต่จะเชื่อมโยงในรูปแบบที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงผ่านระบบเว็บเซอร์วิสจะสามารถปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูล ในฐานข้อมูล กลางบางส่ ว นได้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางการให้ ผู้ ใช้งานระบบสารสนเทศนั้นๆ สามารถ
ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น ทาให้ข้อมูลในฐานข้อมูลกลางนั้นมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
และการสร้างสารบัญเว็บเซอร์วิส เพื่อให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ทุกหน่วยงานทราบถึงรายการเว็บเซอร์วิสที่มีอยู่แล้ว และ
อาจนาเว็บเซอร์วิสนั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ในหน้าเว็บเพจของตนเพิ่มขึ้นได้
11. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินกำร
ในระหว่างการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย มีอุปสรรค
ในการดาเนินการดังนี้
1. ผู้พัฒนาเว็บไซต์ยังไม่เข้าใจถึงวิธีการนาเว็บเซอร์วิสไปใช้งานอย่างแท้จริง จึงเป็นผลให้ไม่สามารถ
ใช้งานเว็บเซอร์วิสได้อย่างเต็มที่
2. เนื่องจากการพัฒนาเว็บเซอร์วิสบางรายการอาจใช้เวลาในการพัฒนา ซึ่งบางข้อมูลที่มีลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน แต่ด้วยผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องการให้ข้อมูลของเว็บเซอร์วิส เป็นไปตามโครงสร้างที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ได้
ออกแบบไว้ จึงทาให้ต้องพัฒนาเว็บเซอร์วิสหลายหน้าเพื่อให้ ตอบโจทย์กับผู้พัฒนาเว็บไซต์ เป็นผลให้ใช้เวลานาน
ขึ้นในการพัฒนาเว็บเซอร์วิส
3. ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลที่มีความสาคัญสูง จึงไม่สามารถให้บริการข้อมูลผ่านระบบเว็บเซอร์วิสได้
12. จำนวนครั้งของกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
ในการพัฒนาระบบแลกเปลี่ย นข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชรไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างการทางานของระบบเว็บเซอร์วิส แต่จะมีการปรับปรุงในส่วนการ
เรียกข้อมูลต่างๆ เพื่อให้บริการระบบสารสนเทศแก่หน่วยงานที่ต้องการใช้งานข้อมูล
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13. จำนวนและรำยชื่อของหน่วยงำน/หลักสูตร/ชุมชน นำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้
หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ น าระบบระบบแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรไปใช้งาน มี 7 หน่วยงาน ได้แก่
-

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิจัยแล้วพัฒนา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
งานการเงิน สานักงานอธิการบดี
งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี
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เรื่องที่ 12
รำยงำนกำรพัฒนำนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติทดี่ ี (Good Practice)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ชื่อหน่วยงำน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก
บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ชื่อผลงำน
ระบบจองห้องออนไลน์ (e-Booking) และบริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าด้วย QRCODE
2. ที่มำและควำมสำคัญของผลงำน
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นหน่ว ยงานสนั บสนุน ด้ านการบริ ก ารสารสนเทศแก่
ผู้ใช้บริการที่หลากหลายทั้งผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ และบุคคลภายนอก ซึ่ง
ปัจจุบันมีการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการเพื่อรองรับการให้บริการเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ห้องประชุม
ห้อง
สตูดิโอ ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม เพื่ออานวยความสะดวก ให้แก่
ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมากขึ้น รวมทั้ง
การเพิ่มช่องทางการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการศึกษาค้นคว้า ดังนั้นสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ตระหนักถึงความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่บริการและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ จึงได้มีการพัฒนาระบบงานบริการ
สารสนเทศเพื่อให้บริ การห้องสมุด 4.0 ให้มีความทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้แก่ พัฒนา
ระบบงานด้านการจองห้องออนไลน์ และการให้บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าด้วย QR CODE ควบคู่กัน
ให้ เ ป็ น ระบบงานใหม่ ที่ มี ค วามสามารถในการบั น ทึ ก ค้ น หาและตรวจสอบข้ อ มู ล และให้ บ ริ ก ารผู้ ใ ช้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของผลิตผลงำน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการจองห้องออนไลน์ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าด้วย QRCODE
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาค้นคว้าในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของบรรณารักษ์บริการสารสนเทศ
5. เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการห้องและบริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
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เป้ำหมำย เชิงคุณภำพ
1. ระบบการจองห้องออนไลน์เพื่อการให้บริการ
2. ระบบการให้บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าด้วย QRCODE เพื่อการให้บริการ
เป้ำหมำย เชิงปริมำณ
1. ระบบการจองห้องออนไลน์ 1 ระบบ
2. ระบบการให้บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าด้วย QRCODE 1 ระบบ
3. คู่มือการให้บริการ
4. แนวคิด/ขั้นตอนกำรจัดทำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
1. ศึกษากระบวนการงานจองห้องออนไลน์
2. ศึกษากระบวนการงานบริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
3. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
5. พัฒนาระบบ
6. ทดสอบระบบ
7. จัดทาคู่มือ
8. ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบ
5. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สามารถอานวยความสะดวก/รวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
2. สามารถจั ด วิ เ คราะห์ และเก็ บ ข้ อ มู ล รวมถึ ง การเผยแพร่ แ ละแลกเปลี่ ย นสารสนเทศ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพความถูกต้องแม่นยา และรวดเร็วทันต่อการนาไปใช้ประโยชน์
3. สามารถนามาประยุกต์ให้บริการการจองห้องของคณะ สถาบัน สานัก และศูนย์ ของมหาวิทยาลัยได้
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความครอบคลุมพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ลักษณะสำคัญหรือองค์ควำมรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
ระบบจองห้ อ งและบริ ก ารตอบค าถามและช่ว ยการค้น คว้ าด้ว ย QRCODE จะเพิ่มประสิ ทธิภ าพการ
ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ได้ทุกที่ผ่านเครือข่าย Internet ลดระยะเวลาการให้บริการ สามารถตรวจสอบและ
จั ดเก็บ ข้อมูล ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ และยังมีการเชื่อมโยงข้อมูล จากฐานข้ อมูล กลางของมหาวิทยาลั ย ด้ ว ย
เทคโนโลยี API เพื่อให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่ สามารถใช้รหัสนักศึกษา หรือ หมายเลขบัตรประจาตัว
ประชาชนในการรับบริการได้ (1 Account All Application) มีลักษณะที่สาคัญดังนี้
1. สามารถตรวจสอบห้องเพื่อเลือกเวลาใช้บริการได้ล่วงหน้า
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2. สามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบ Line ได้
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7. ผลกำรนำไปทดลองใช้กับประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง หรือ กลุ่มเป้ำหมำย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการห้องศึกษาค้นคว้า และบริการตอบคาถามและช่วย
การค้นคว้า แต่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุมค่า สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศจึ ง พั ฒ นาระบบจองห้ อ งและระบบบการบริ ก ารตอบค าถามและช่ ว ยการค้ น คว้าด้ว ย
QRCODE โดยนาไปทดลองใช้กับผู้ใช้บริการในภาคเรียนที่ 2/2560 และพัฒนาปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ ตอบ
โจทย์กับผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง
8. กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลองใช้
ผลกำรนำไปใช้ เชิงคุณภำพ
 ผู้ใช้บริการจองห้องออนไลน์ มีความสนใจเข้ามาใช้บริการ เนื่องจากต้องการทางานเป็นกลุ่ม เป็น
ส่วนตัว อาทิเช่น การประชุมกลุ่ม การทบทวนการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้บริการสะดวกใช้
บริการจองห้องผ่านเครือข่าย Internet ได้ด้วยตนเอง โดยห้องมีพื้นที่เพียงพอในการใช้บริการ และมี
สิ่งอานวยความสะดวกรองรับ
 ผู้ใช้บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าด้วย QRCODE มีความสนใจ เนื่องจากเป็นบริการใหม่ ที่
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาขึ้นเพื่อเอื้อประโยขน์ต่อการให้บริการสารสนเทศ
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริ การโดยตรง และยังสามารถช่วยให้บรรณารักษ์ทางานได้สะดวกขึ้น
และผู้รับบริการได้รับสารสนเทศที่ถูกต้องรวดเร็ว ตรงต่อความต้องการ
ผลกำรนำไปใช้ เชิงปริมำณ
 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบการจองห้องของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่
ในระดับมากที่สุด (x=4.55) คิดเป็นค่าร้อยละ 91.00
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 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบบริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าด้วย QRCODE ของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.53) คิดเป็นค่าร้อยละ 90.60
9. ปัจจัยที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
 บรรณารักษ์มีความรู้ความสามารถในด้านการบริการสารสนเทศ มีความรับผิดชอบ มีการประสานงาน
ระหว่างฝ่ายงาน และทางานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ
 เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นบรรณารักษ์จะแจ้งผู้พัฒนาระบบให้ทราบ เพื่อทาการแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด จึงทาให้ประสบความสาเร็จในการพัฒนาระบบ
10. แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ โดยการจัดการความรู้ (KM) สู่ผู้ใช้บริการต่อไป และพัฒนาระบบให้ตอบ
โจทย์กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
11. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินกำร
จานวนห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่มไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
12. จำนวนครั้งของกำรพัฒนำ/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบำยกระบวนกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
ในแต่ละขั้นตอนประกอบด้วย
ครั้งที่ 1 มีการจัดการความรู้ ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 2 มีการจัดการความรู้ ภายในมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3 พัฒนาระบบร่วมกับบรรณารักษ์
ครั้งที่ 4 พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมาชิกกับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5 พัฒนาระบบรายงานผล
ครั้ งที่ 6 จั ดทาคู่มือการให้ บ ริ การระบบการจองห้ องและบริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าด้วย
QRCODE
13. จำนวนและรำยชื่อของหน่วยงำน/หลักสูตร/ชุมชน นำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. รูปภำพกำรใช้บริกำร
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ภาพระบบจองห้อง

ภาพห้องที่ให้บริการ
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ภาพเลือกระยะเวลาการใช้บริการห้อง

ภาพใช้บริการห้อง
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ภาพพื้นที่ให้บริการ

ภาพเชื่อมโยงเว็บไซต์ และ App Line
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ภาพบริการตอบคาถาม
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เว็บไซต์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพคาถามที่พบบ่อย
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เรื่องที่ 13
รำยงำนกำรพัฒนำนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติทดี่ ี (Good Practice) มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ชื่อหน่วยงำน สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1601 โทรสำร 055-706518 E-mail address: ac_kpru@hotmail.com
1. ชื่อผลงำน
โครงการ 1 หน่วย 1 ศิลปวัฒนธรรมธรรม
2. ที่มำและควำมสำคัญของผลงำน
วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่สาคัญยิ่งในความเป็นชาติ ชาติใดที่ไร้เสียซึ่งวัฒนธรรมอันเป็นของตนเองแล้ว ชาตินั้น
จะคงความเป็นชาติอยู่ไม่ได้ ชาติที่ไร้วัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ชี้แสดงให้เห็นความแตกต่างของบุคคล กลุ่มคน
หรือชุมชน เป็นสิ่งที่ทาให้เห็นว่าตนมีความแตกต่างจากสัตว์ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เรามองเห็น ซึ่งการแปล
ความหมายของสิ่งที่เรามองเห็นนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของกลุ่มชน ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรม
นอกจากนั้นวัฒนธรรมเป็นตัวกาหนดปัจจัย 4 เช่น เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย การรักษาโรค จะเห็ นได้ว่า
ผู้สร้างวัฒนธรรมคือมนุษย์ และสังคมเกิดขึ้นก็เพราะ มนุษย์ วัฒนธรรมกับสังคมจึงเป็นสิ่งคู่กัน โดยแต่ละสังคม
ย่อมมีวัฒนธรรมและหากสังคมมีขนาดใหญ่หรือมีความซับซ้อน มากเพียงใด ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมักจะ
มีมากขึ้นเพียงใดนั้นวัฒนธรรมต่าง ๆ ของแต่ละสังคมอาจเหมือนหรือต่างกันสืบเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้าน
ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนาและถิ่นที่อยู่ จากเหตุผลดังกล่าว สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรจึงได้จัดทาโครงการ 1 หน่วย 1 ศิลปวัฒนธรรมธรรมเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ กาแพงเพชรได้ มีส่ ว นร่ ว มในงานศิล ปวัฒ นธรรม และเพื่อเป็น ข้ อ มูล ศิล ปวัฒ นธรรมของส านั ก ศิล ปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรผลิตผลงำน
1. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้มีส่วนร่วมในงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อเป็นข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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4. แนวคิด/ขั้นตอนกำรจัดทำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
1. ดาเนินการประชุมภายในสานัก เพื่อกาหนดหัวข้อทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่จะจัดทาในระบบ
ฐานข้อมูล โดยในที่ประชุมได้ กาหนด หัวข้อทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 15 ด้าน
2. ประกาศเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ เสนอหัวข้อการสารวจศิลปะและวัฒนธรรมที่สนใจ
3. จัดสร้างระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซด์สานักศิลปะและวัฒนธรรม
4. พิจารณากลั่นกรอง และประกาศหัวข้อที่ได้รับการพิจารณา
5. ตรวจสอบข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานจัดส่ง และอัพขึ้นฐานข้อมูลของสานัก
6. นาข้อมูลที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลมาพัฒนาต่อยอดเป็นบทความวิชาการ
5. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีส่วนร่วมในงานด้านศิลปวัฒนธรรม
2. ได้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. ลักษณะสำคัญหรือองค์ควำมรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
จากการเก็บข้อมูลในโครงการ 1 หน่วย 1 ศิลปวัฒนธรรมธรรม ทาให้ได้ฐานข้อมูล จานวน 30 เรื่อง เพื่อ
ลงในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม จากนั้นทางสานักศิลปะวัฒนธรรมได้พัฒนาฐานข้อมูลนั้น
ต่อยอดเป็นบทความทางวิชาการทั้ง 30 เรื่อง โดยจัดทาเป็น วารสารกาแพงเพชรศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา กาแพงเพชรศึกษา ในด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเผยแพร่บทความ
วิชาการกาแพงเพชรศึกษาของอาจารย์และบุคคลากร ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมกาแพงเพชร
7. ผลกำรนำไปทดลองใช้กับประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง หรือกลุ่มเป้ำหมำย
8. กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลองใช้
9. ปัจจัยที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
1. การดาเนินงานในระบบ PDCA ดังนี้
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2.
3.
4.
5.

a. P – ดาเนินการประชุมภายในสานัก เพื่อกาหนดหัวข้อทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่จะ
จัดทาในระบบฐานข้อมูล โดยในที่ประชุมได้ กาหนด หัวข้อทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
จานวน 15 ด้าน
b. D – ประกาศเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ เสนอหัวข้อการสารวจศิลปะและวัฒนธรรมที่สนใจ
c. C – ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
d. A – ขยายผลโดย 1.นาข้อมูลขึ้นสู่ฐานข้อมูลของสานัก 2.นาข้อมูลในฐานข้อมูลไปพัฒนาเป็น
บทความวิชาการ เพื่อออกเป็นวารสาร (กาแพงเพชรศึกษา) ซึ่งส่งผลต่อการเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของกาแพงเพชรต่อไป
การทางานเป็นทีม (อาจารย์และเจ้าหน้าที่สานักฯ)
การได้รับความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและสร้างฐานข้อมูล จากเครือข่ายภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลที่ดี
ได้รับการสนับสนุนจากสานักศิลปะและวัฒนธรรม

10. แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
ทางสานักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับงบประมาณสนั บสนุนในปีถัดไปตลอดจนจัดทาวารสารกาแพงเพชร
ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมออกปี ล ะ _สองเล่ ม โดยจั ด เป็ น หมวดหมู่ อ าทิ เ ช่ น ด้ า นชาติ พั น ธุ์ ด้ า นประเพณี ด้ า น
โบราณสถาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อง่ายต่อการอ่านวารสารกาแพงเพชรศึกษา
11. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินกำร
ในการเก็บข้อมูลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละประเด็น มีความยากง่ายและใช้เวลาต่างกัน จึงเกิด
ความล่าช้าในบางหัวข้อ
แนวทางแก้ไข - จัดทาประกาศรับข้อเสนอเร็วขึ้น เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูล
12. จำนวนครั้งของกำรพัฒนำ/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบำยกระบวนกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
ในแต่ละครั้งประกอบด้วย
ปรับปรุงนวัตกรรมโดยได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรมมาสู่บทความวิชาการกาแพงเพชร
ศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมเชิงวิชาการ
13. จำนวนและรำยชื่อของหน่วยงำน/หลักสูตร/ชุมชน นำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้
- สานักศิลปะและวัฒนธรรม
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เรื่องที่ 14
รำยงำนกำรบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ชื่อหน่วยงำน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
โทรศัพท์ : 093-9503337
Email address : ratchaneewan_b@hotmail.com
1. ชื่อผลงำน

โครงการบริการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

2. ที่มำและควำมสำคัญของกำรบริกำรวิชำกำร
การท่องเที่ยวชุมชน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สร้างงานสร้างรายได้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู
วัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นด้วย
พันธกิจสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดพื้นที่ชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการ
ด้านการท่องเที่ยว คือ ชุมชนท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้
เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนได้
ซึ่ ง ในการพั ฒ นาชุ ม ชนให้ ยั่ งยื น นั้น การบริก ารวิช าการ ถื อ เป็ น พั น ธกิ จ หลั ก อย่า งหนึ่ ง ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นการให้บริการแก่สังคม เป็นการประสานความร่วมมือ และ
ช่วยเหลือเกื้อกูล กันระหว่างมหาวิทยาลั ยฯ กับชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิ ต ของ
ประชาชนในท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชน โดยอาศัยฐานความรู้จากการ
วิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยเสริมสร้างให้ชุมชนให้มีศักยภาพในการพัฒนา
หมู่บ้าน ให้ช่วยเหลือตนเองได้
จากเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ถือว่าภารกิจหลั กและ
หน้าที่สาคัญของคณะอย่างหนึ่ง คือ การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และได้
ดาเนินงานพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่ ชุมชน อย่างต่อเนื่องจึงได้ดาเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อเป็น
การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ในโครงการบริการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้กับประชาชนของตาบลท่าขุน
ราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ให้ได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนและพัฒนาของฝาก/ของที่ระลึกจากวัฒนธรรมของชุมชน ตาบลท่าขุนราม
3.วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรบริกำรวิชำกำร
3.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชนท่าขุนราม
3.2 เพื่อพัฒนาของฝาก/ของที่ระลึกจากวัฒนธรรมของชุมชนท่าขุนราม
3.3 เพื่อจัดทาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนราม
3.4 เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
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4. กลุ่มบุคคลเป้ำหมำยที่ให้บริกำร
4.1 องค์การบริหารส่วนตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
4.2 ผู้นาชุมชน ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
4.3 ประชาชน ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
5. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำรวิชำกำร
5.1 ประชาชนสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากโครงการไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ พั ฒ นาของฝาก/
ของที่ระลึกจากวัฒนธรรมของชุมชนท่าขุนราม
5.2. การท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนรามเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในการเป็นหมู่บ้าน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
5.3. ชุมชนท่าขุนรามเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ส่งผลให้คุณภาพของชีวิตของคนใน
ชุมชนดีขึ้น
5.4 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการให้การบริการวิชาการร่วมกันระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับชุมชน
ภายในจังหวัดกาแพงเพชร
5.5 เพื่อเป็นการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย
6. ลักษณะของกิจกรรมกำรให้บริกำรวิชำกำร
เป็นการบริการวิชาการและส่งเสริมชุมชนตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ให้ได้รับความรู้
เพื่อพัฒนาของฝาก/ของที่ระลึกจากวัฒนธรรมของชุมชนท่าขุนราม และเป็นการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
7. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจำกกำรบริกำรวิชำกำร
7.1. จัดฝึกอบรมเรื่อง “การพัฒนาของฝากของที่ระลึกของตาบลท่าขุนราม” ให้กับประชาชนตาบลท่า
ขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าขุนราม
ผลกำรประเมินควำมรู้และทักษะของประชำชนในกำรทำของฝำกของที่ระลึกจำกวัฒนธรรมของชุมชนตำบลท่ำขุน
รำม
จากการประเมินความรู้และทักษะของประชาชนในการทาของทีร่ ะลึกของตาบลท่าขุนราม โดยการ
กรอกแบบฟอร์ม สัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนมีการเรียนรู้ ถ่ายถอดภูมิปัญญาและทักษะในการด้านการทาของที่
ระลึก และการจักสาน เช่น การสานก๋วย (ชะลอม) สานกระด้ง ตะกร้า พัด เป็นต้น อีกทั้งมีความน่าสนใจในด้านการ
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ประกอบอาหารของตาบลท่าขุนราม ทีม่ ีเอกลักษณ์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 วิถี (ภาคเหนือ กลาง อีสาน) เช่น
ลาบเหนือลาบอีสาน น้าพริกปลาร้า แกงบอน ขนมไทย เป็นต้น โดยการนาวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการประกอบอาหาร เป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละวิถีไว้ ดังนั้น การสนับสนุนการพัฒนาของฝาก
ของที่ระลึก และอาหารท้องถิ่นของตาบลท่าขุนรามจึงเป็นสิ่งสาคัญและควรดาเนินการเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งเกิด
การสร้างงาน สร้างรายได้สร้างอาชีพและสามารถอยู่รอดได้ด้วยตนเอง
7.2. จัดฝึกอบรมเรื่อง “การจัดทาของที่ระลึกเครื่องจักสานของชุมชน” ให้กับประชาชนตาบลท่าขุนราม
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าขุนราม
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ผลกำรศึ ก ษำระดั บ ควำมพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรฝึ ก อบรมเรื่ อ ง “กำรจั ด ท ำของที่ ร ะลึ ก
เครื่องจักสำนของชุมชน”
ผู้วิจัยทาการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง “การจัดทาของที่ระลึกเครื่องจักสาน
ของชุมชน” ภายใต้โครงการบริการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจาแนกความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติ ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความพร้อมของการจัดอบรม ด้านเนื้อหาในการอบรม และด้านวิทยากร
แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอผลการวิจัยด้วยตารางประกอบคา
บรรยาย ดังนี้
จากการศึกษาข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ เข้ารับการอบรม ได้ผ ลการศึกษาดัง ตารางที่ 1 - ตารางที่ 6 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ตำรำงที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมจาแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
หญิง
23
ชาย
7
รวม
30

ร้อยละ
76.7
23.3
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.7 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3
ตำรำงที่ 2 จานวน และร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมจาแนกตามอายุ
อำยุ
จำนวน
56 ปีขึ้นไป
22
25 – 35 ปี
4
46 – 55 ปี
2
36 – 45 ปี
2

ร้อยละ
73.3
13.3
26.7
20.0
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รวม

30

100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ56 ปีขึ้นไป จานวน 22 คน
คิดเป็น ร้อยละ 73.3 รองลงมาคือ อายุ 25 – 35 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามลาดับ
ตำรำงที่ 3 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม โดยภาพรวม
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
ควำมพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ย
มำตรฐำน
ควำมพึงพอใจ
1. ด้านวิทยากร
4.43
0.586
มาก
2. ด้านความพร้อมของการจัดอบรม
4.31
0.650
มาก
3. ด้านเนื้อหาในการอบรม
3.99
0.408
มาก
รวม
4.25
0.511
มำก
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง“การจัดทาของที่ระลึกเครื่องจักสานของชุมชน” โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ด้านวิทยากร ( X = 4.43) รองลงมา คือ ด้านความพร้อมของการจัดอบรม ( X = 4.31) และ
ด้านเนื้อหาในการอบรม ( X = 3.99) ตามลาดับ
ตำรำงที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่ว มอบรม
ด้านความพร้อมของการจัดอบรม
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
ด้ำนควำมพร้อมของกำรจัดอบรม
ค่ำเฉลี่ย
มำตรฐำน
ควำมพึงพอใจ
1. ความเหมาะสมของสถานที่อบรม
4.60
0.621
มากที่สุด
2. ความเหมาะสมของเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบการ
4.40
0.723
มาก
อบรม
3. ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน อาหารว่าง
4.30
0.749
มาก
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
3.96
0.927
มาก
รวม
4.31
0.649
มำก
หมายเหตุ n = 30
จากตารางที่ 4 พบว่า ในด้านความพร้อมของการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (
X = 4.31) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความเหมาะสมของสถานที่อบรม ( X = 4.60) รองลงมา คือ ความ
เหมาะสมของเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบการอบรม ( X = 4.40) และ
ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน อาหารว่าง ( X = 4.30) ตามลาดับ
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ตำรำงที่ 5 ค่ า เ ฉ ลี่ ย ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม อ บ ร ม
ด้านเนื้อหาในการอบรม
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
ด้ำนเนื้อหำในกำรอบรม
ค่ำเฉลี่ย
มำตรฐำน
ควำมพึงพอใจ
1. เนื้อหาหลักสูตรอบรมทันสมัย และเหมาะสมกับผู้
4.56
0.504
มากที่สุด
อบรม
2. ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความคิดในการพัฒนาเครื่องจัก
4.40
0.498
มาก
สานเพื่อเป็นของที่ระลึกของชุมชน
3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาของที่
4.40
0.674
มาก
ระลึกเครื่องจักสานของชุมชนหลังกำรอบรม
4. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
4.23
0.568
มาก
ประยุกต์ใช้ได้
5. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาของที่
2.36
1.129
น้อย
ระลึกเครื่องจักสานของชุมชนก่อนกำรอบรม
รวม
3.99
0.408
มำก
หมายเหตุ n = 30
จากตารางที่ 5 พบว่า ในด้านเนื้อหาในการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =
3.99) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เนื้อหาของหลักสูตรทันสมัย และเหมาะสมกับ ผู้อบรม ( X = 4.56) รองลงมา
คือ ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความคิดในการพัฒนาเครื่องจักสานเพื่อเป็นของที่ระลึกของชุมชนและผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาของที่ระลึกเครื่องจักสานของชุมชนหลังกำรอบรม ( X = 4.40) และ ผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ ( X = 4.23) ตามลาดับ
ตำรำงที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมด้านวิทยากร
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
ด้ำนวิทยำกร
ค่ำเฉลี่ย
มำตรฐำน
ควำมพึงพอใจ
1. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยหรือมีส่วนร่วม
4.60
0.621
มากที่สุด
2. ความสามารถอธิบายเนื้อหาได้อย่างชัดเจน เข้าใจ
4.50
0.629
มาก
ง่าย
3. ความพร้อมในการบรรยาย
4.36
0.718
มาก
4. มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่สอน
4.26
0.691
มาก
รวม
4.43
0.586
มำก
หมายเหตุ n = 30
จากตารางที่ 6 พบว่า ในด้านวิทยากร ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
4.43) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยหรือมีส่วนร่วม
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( X = 4.60) รองลงมา คือ บรรยายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย ( X = 4.50) และความพร้อมในการบรรยาย ( X =
4.36) ตามลาดับ
7.3. กิจกรรมเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวตาบลท่าขุนราม วันที่ 6 มกราคม 2561
ณ ฝายท่ากระดาน ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
กิจกรรมเปิดตลาดท่องเที่ยว 3 วิถี ที่ท่าขุนราม วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2561
ณ วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจำกกำรเปิดหมู่บ้ำนท่องเที่ยวตำบลท่ำขุนรำมและตลำดท่องเที่ยว 3 วิถี
1. เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน สนับสนุน ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้ง 3 วิถี (ภาคเหนือ กลาง อีก
สาน) อีกทั้งพัฒนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เกิดความกล้าแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชน เกิดความเข้มแข็ง
สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคม โดยที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย มีการสืบ
ทอดสู่คนรุ่นหลัง
2 . เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ภ า คภู มิ ใจ ใ ห้ กั บ ช า ว บ้ าน ใ น ต า บล ท่ าขุ น ร าม เ ป็ น ก า ร น า เ สนอ
“ของดีของชุมชน” (แหล่งท่องเที่ยว อาหาร ของฝากของที่ระลึก) ให้คนภายนอกได้รับรู้ และเกิดความสนใจเกิดความ
ร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน ช่วยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมและกาหนดบทบาทหน้าที่ของตนเอง
รับผิดชอบต่อการท่องเที่ยว เกิดกระบวนการในการจัดการความรู้ภายในชุมชน มีการพัฒนาทักษะและเพิ่มเติม
ความรู้ใหม่ให้กับสมาชิกในชุมชนเพื่อพัฒนาบริหารจัดการท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ
คนภายนอก
3. เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนท้องถิ่น เป็นการดึงคนจากภายนอกมา
เรียนรู้ชุมชน แรงจูงใจที่ทาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในเกิดความสนใจใน วิถีชีวิตที่แตกต่าง และวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ตาบลท่าขุนราม
สรุปผลกำรทดลองใช้
1) ประชาชนได้รับความรู้และทักษะจากการให้บริการวิชาการ
2) ประชาชนมีความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาของฝาก/ของที่ระลึกจากวัฒนธรรมของชุมชน ตาบลท่าขุนราม
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดทาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนราม
3) เป็นการบูรณาการการเรียนการสอน และการวิจัย
8. ปัจจัยที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
8.1. ผู้นาชุมชน ประชาชน มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และสามัคคี เสียสละเพื่อส่วนร่วม มีความพร้อมที่จะ
พัฒนาตาบลท่าขุนรามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
8.2. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดาเนินกิจกรรมโครงการและให้
การสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี
8.3. บุคลากร ผู้นาองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี
8.4. เงินทุนสนับสนุน จาก สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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8.5. ชุมชน มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และมีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 วิถี (ภาคเหนือ
กลาง อีสาน)
8.6. มีการบริหารจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม
9. แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
9.1. ควรจัดทาการประชาสัมพันธ์เชิงรุกรีวิลการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวตาบลท่าขุนรามตลาด
ท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม ฯลฯ และช่องทางการจัดจาหน่ายของฝากของที่ระลึก ผ่าน Social Media สื่อสังคม
ออนไลน์ SocialNetwork จาก Website, Youtubers, Blogger ท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสีย งและมีผู้ติดตามมาก
9.2. เปิดโอกาสให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนอื่นๆ ทีเ่ ป็นชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยว
10. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินกำร
10.1. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดทาการประชาสัมพันธ์เชิงรุกรีวิลการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
ตาบลท่าขุนราม ตลาดท่องเที่ยว 3 วิถี ทีท่ ่าขุนราม และช่องทางการจัดจาหน่าย
ของฝากของที่ระลึก ผ่าน Social Media สื่อสังคมออนไลน์ SocialNetwork
10.2. กลุ่มชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีผลต่อปริมาณการผลิตสินค้า การทาของฝาก
ของที่ระลึกและการประกอบอาหาร
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11. รูปภำพ
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เรื่องที่ 15
รำยงำนผลกำรบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
1. ชื่อเรื่อง
การพัฒนาฐานข้อมูลและแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร
2. ชื่อหน่วยงำน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ชื่อเจ้ำของผลงำน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.วิชุรา วินัยธรรม
ผู้ประสานงานหลักและดาเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ
1. ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
2. อ.โอกาม่า จ่าแกะ
3. นายอนุชา พวงผกา
4. ดร.รัษฎากร วินิจกุล
5. อ.จิรพงศ์ ยืนยง
6. อ.ภาวิณี ภูจริต
7. อ.พิรฎา ทองประเสริฐ
8. นายจิรพงษ์ เทียนแขก
4. ชื่อผลงำน
การพัฒนาฐานข้อมูลและแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร
5. ที่มำและควำมสำคัญ
ตามที่ คณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ ได้รับ งบประมาณโครงการบริก ารวิช าการและพันธกิจ
สัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น คณะฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พิจ ารณาแล้ว ทราบว่า 1) ตาบลคลองลานพัฒ นา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร เป็นพื้นที่เป้าหมาย
เดียวกับยุทธศาสตร์จังหวัดกาแพงเพชร ด้านการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น และ 2) ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอ
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คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มคนชาวไทยและชาวไทยชาติพันธุ์หลายชนเผ่า อาทิ ม้ง กะเหรี่ยง (ปะกาญอ) ลีซอ ลั้ว เมี่ยน มูเซอ ในขณะเดียวกัน
พื้นที่ดังกล่าว มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน แต่เมื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกแล้ว สิ่งที่ชุมชนยังขาดและ
ต้องการ ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดย
คณะกรรมการบริหารคณะฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญและปัญหา ประกอบกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีศาสตร์สาขาและองค์ความรู้ที่สนับสนุนโครงการตามพันธกิจดังกล่าว จึงเห็นชอบร่วมกัน ให้ดาเนินโครงการ
บริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อ “พัฒนาฐานข้อมูลและแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน ตาบล
คลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร”
6. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ สินค้าพื้นเมือง
วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวบ้านทั้งคนไทยและชาติพันธุ์
ที่อยู่ในพื้นที่ตาบลคลองลานพัฒนา
7. ลักษณะกิจกรรมกำรให้บริกำรวิชำกำร (เน้นกำรบูรณำกำร)
คณะฯ มีโมเดลแนวคิด Model Concepts และแผนการดาเนินโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคมท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561
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เลือกพื ้นที่ให้ บริ การ
เลือกประเด็นที่จะให้ บริ การ

สารวจข้ อมูลเบื ้องต้ น
ประชุมทีมบริ การวิชาการคณะฯ
ลงพื ้นที่ภาคสนาม
ผลิตผลงาน
สรุปและนาเสนอผลงาน

• ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
• ประชุมนาเสนอกบ.มหาวิทยาลัยฯ
• เป็ นพื ้นที่ตามยุทธศาสตร์ จงั หวัด
• ชุมชนต้ องการรับบริการจากคณะฯ
• ชุมชนนันมี
้ ปัญหา และขาดหน่วยงานช่วยเหลือ
• คณะฯ มีศาสตร์ สาขาที่สามารถให้ บริการได้
• ประชุมร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
• ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับภาคส่วน ผู้นาชุมชน ชาวบ้ าน
• ศึกษาข้ อมูลเดิมที่มีอยู่
•สรุปสิ่งที่จะดาเนินการ
•มอบหมายงาน กาหนดผู้รับผิดชอบ
• จัดกิจกรรมห้ บริการวิชาการ จัดอบรม ให้ ความรู้
• รวบรวมข้ อมูล สอบถาม สัมภาษณ์ บันทึกภาพ
• จัดทาเว็บไซต์ ฐานข้ อมูล
• สร้ างแผนที่ทอ่ งเที่ทอ่ งเที่ยวชุมชน
• ทาวิดิโอแนะนาพื ้นที่เป้าหมาย
• จัดประชุมเพื่อนาเสนอผลงาน เพื่อปรับปรุง และแก้ ไข

7.1 กิจกรรมกำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำงๆ
1) กิจกรรมการจัดทาแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน บูรณาการศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์และสารสนเทศ (โปรแกรม
วิชาภูมิสารสนเทศ)
2) กิจกรรมการอบรมมัคคุเทศก์น้อย บูรณาการศาสตร์ด้านภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)
3) การพัฒนาฐานข้อมูล (เว็บไซต์ ฐานข้อมูล) ด้านออกแบบและกราฟฟิค ดีไซน์ และตัดต่อภาพและวิดิโอ
บูรณาการศาสตร์ด้านสารสนเทศศาสตร์ (โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และโปรแกรม
วิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) ด้านการแปลภาษา (โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ)
4) กิจกรรมระดมความคิดเห็นและสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชน บูรณา
การศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและรัฐประศาสนศาสตร์
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8. ผลลัพธ์ ผลกระทบ
8.1 เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์/สร้างคุณค่าต่อหน่วยงานหรือชุมชน ในพื้นที่ ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร ดังนี้
8.1.1 ชุมชนมีเครื่องมือได้แก่ ฐานข้อมูล/เว็บไซต์ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่อาจจะ
ก่อให้ชุมชนเกิดรายได้ ได้แก่ ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่
เกษตรกรรม และสินค้าที่ผลิตโดยชุมชน เป็นต้น
8.1.2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ จากการลงพื้นที่หรือปฏิบัติงานที่สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการนี้ให้ประสบผลสาเร็จ
9. ภำพประกอบ

เครื่องแต่งกายของชนเผ่า
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หัตถกรรมการทอผ้าของชนเผ่าปะกาญอ (กะเหรี่ยง)

กิจกรรมระดมควำมคิดเห็นระหว่ำงชุมชนและภำคส่วนต่ำงๆ ณ เทศบำลตำบลคลองลำนพัฒนำ
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ตัวอย่ำงหน้ำเว็บไซต์ ฐำนข้อมูล ต.คลองลำนพัฒนำ อ.คลองลำน จ.กำแพงเพชร
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ตัวอย่ำงภำพ แผนที่ท่องเที่ยวชุมชน ต.คลองลำนพัฒนำ อ.คลองลำน จ.กำแพงเพชร
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กิจกรรมอบรมมัคคุเทศน์น้อย
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เรื่องที่ 16
รำยงำนผลกำรบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ชื่อหน่วยงำน.....ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ
1. รองศาสตราจารย์มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล โทรศัพท์.....099-2954047
E-Mail…..mantana_91@hotmail.com
2. นางสาวศิริพร เงินทอง โทรศัพท์.....085-7281937
E-Mail…..game_za123@windowslive.com
1. ชื่อผลงำน/โครงกำร.....โครงการการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก.....
2. ที่มำและควำมสำคัญของกำรบริกำรวิชำกำร
ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบ บริการสาธารณสุข
ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานการ
ให้บริการ ได้รับการยอมรับทั้งจากการแพทย์แผนปัจจุบันและด้วยเหตุดังกล่าว การพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้
ประชาชนทั่วไปสามารถให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยเพียงพอต่อกาลังที่เป็นความต้องการชุมชนโดยทั่วไป
3. วัตถุประสงค์ของกำรบริกำรวิชำกำร
เพื่อให้ผู้สนใจสามารถดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกได้
4. กลุ่มบุคคลเป้ำหมำยที่ให้บริกำร (ให้ระบุชื่อกลุ่ม หรือหน่วยงำน เช่น โรงเรียน อบต. หรือกลุ่มอำชีพ
เป็นต้น ที่อยู่ ให้ชัดเจน)
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในเขตตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
5. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำรวิชำกำร
ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก เช่น อาหารเป็นยา ท่า
กายบริหารด้วยฤาษีดดั ตน การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การทาสมาธิบาบัด ยาสมุนไพร อาหารตามธาตุ
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6. ลักษณะของกิจกรรมกำรให้บริกำรวิชำกำร (อธิบำยให้เห็นภำพชัดเจน เช่น อบรมให้ควำมรู้ ฝึกปฏิบัติ
สร้ำงนวัตกรรม พร้อมมีรูปภำพประกอบ)
กิจกรรมกำรดูแลสุขภำพด้วยกำรแพทย์ทำงเลือก ครั้งที่ 1
ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ลักษณะของการจัดกิจกรรม คือ การ
บรรยายให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือก การสาธิตและฝึกปฏิบัติการดูแลตนเอง
เองโดยใช้หลักเกี่ยวกับอาหารเป็นยา การรับประทานอาหารเพื่อให้ห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูง การยืด
เหยียดกล้ามเนื้อ และการตรวจร่างกายตามธาตุเจ้าเรือน
ภำพประกอบกิจกรรมครั้งที่ 1
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กิจกรรมกำรดูแลสุขภำพด้วยกำรแพทย์ทำงเลือก ครั้งที่ 2
ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ลักษณะของการจัดกิจกรรม คือ การ
บรรยายให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือก การสาธิตและฝึกปฏิบัติการดูแลตนเอง
เองโดยใช้หลัก 3 อ. การรับประทานอาหารเพื่อให้ห่างไกลจากโรคข้อเข่าเสื่อม การส่งเสริมสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุ ในหัวข้อ “ความสุข 5 มิติของผู้สูงอายุ”
ภำพประกอบกิจกรรมครั้งที่ 2
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กิจกรรมกำรดูแลสุขภำพด้วยกำรแพทย์ทำงเลือก ครั้งที่ 3
ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ วันที่ 3 - 4 มีนาคม พ.ศ.2561 ลักษณะของการจัดกิจกรรม คือ การ
บรรยายให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวการปรับสมดุลร่างกายและการก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ และกระบวนการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนของผู้สูงอายุ สาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้นาฬิกาชีวิต สาธิตและฝึกปฏิบัติการแนะนาใช้สมุนไพรเพื่อเป็น
เมนูอาหารในชีวิตประจาวัน
ภำพประกอบกิจกรรมครั้งที่ 3
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7. ลักษณะกำรบูรณำกำรและผลที่เกิดจำกำรบูณำกำร (ซึ่งท่ำนได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงำน/โครงกำร และ
ผลที่เกิดตำมวัตถุประสงค์กำรบูรณำกำร เช่น นักศึกษำเป็นอย่ำงไร)
มีรายงานการสังเคราะห์ผลการวิจัยหรือนวัตกรรมไปถ่ายทอดเพื่อพัฒนาชุมชนเป้าหมาย และนักศึกษา
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้นาความรู้ที่ได้ศึกษามาลงฝึกปฏิบัติการให้ความรู้จริงในชุมชน
8. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจำกกำรบริกำรวิชำกำร
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือก อาทิเช่น
ธาตเจ้าเรือน การใช้สมุนไพรในชีวิตประจาวัน การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การดูแลตนเองเองโดยใช้หลัก 3 อ.
ปรับสมดุลร่างกายและการก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ
- นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมและการถ่ายทอดรวมทั้งการดูแลผู้เข้ารับการอบรม
9. ปัจจัยที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
ความร่วมมือของผู้นาชุมชน อสม. และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
10. แนวทำงในกำรบริกำรวิชำกำรครั้งต่อไป
จัดกิจกรรมบริการวิชาการควรจัดนอกสถานที่
11. ปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
-
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เรื่องที่ 17
รำยงำนผลกำรบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ชือ่ หน่วยงำน ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศิลป์ กันธา โทรศัพท์ 081-1118176
E-mail tkeddy2522@gmail.com
อาจารย์อังคณา ตาเสนา โทรศัพท์ 083-5784605
1. ชื่อผลงำน/โครงกำร การดาเนินงานในการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎี ในรูปแบบของฐานเรียนรู้
2. ที่มำและควำมสำคัญของกำรบริกำรวิชำกำร
ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไป ในการให้บริการวิชาการในระยะแรกนั้นเน้นการสาธิตเกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ตา ม
หลักการของเกษตรทฤษฏีใหม่ ซึ่งยังไม่เป็นที่สนใจของผู้ที่สนใจทั่วไปมากนัก ในระยะต่อมาศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้
ของบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในปีงบประมาณ 2559 เพื่อพัฒนาฐานเรียนรู้จานวน 4 ฐาน
ได้แก่ ฐานหลักการของพ่อ ฐานปุ๋ยชีวภาพ ฐานผักปลอดสารพิษ และฐานพลังงานทดแทน รวมทั้งได้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ได้แก่ facebook ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างสม่าเสมอทาให้ประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจและเข้ามา
ศึกษาดูงานรวมถึงเข้ามาเรียนรู้มากขึ้น
3. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรบริกำรวิชำกำร
3.1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจทั่วไป
3.2 เพื่อเป็นแหล่งให้บริการวิชาการแก่ประชาชนที่สนใจทั่วไป
4. กลุ่มบุคคลเป้ำหมำยที่ให้บริกำร
กลุ่มประชาชนทั่วไป ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และโรงเรียนต่างๆ
5. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบริกำรวิชำกำร
5.1 เป็นการฝึกบุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกได้
5.2 ทาให้ทราบถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขจากข้อคิดเห็นของผู้เข้ามาศึกษาดูงาน
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6. ลักษณะของกิจกรรมกำรให้บริกำรวิชำกำร
6.1 ฐานหลักการของพ่อ
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6.2 ฐานปุ๋ยชีวภาพ
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6.3 ฐานผักปลอดสารพิษ
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6.4 ฐานพลังงานทดแทน
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6.5 สื่อออนไลน์ที่ใช้ในการแจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์
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7. ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้รับจำกกำรบริกำรวิชำกำร
7.1 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มประชาชน ที่เข้ามาศึกษาดูงานในด้านวิชาการเกษตรและภูมิปัญญา
ของชาวบ้าน
7.2 หน่วยงานได้รับทราบเกี่ยวกับการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ ทาให้มีความสนใจเข้ามาเรียนรู้
มากขึ้ น โดยในปี ง บประมาณ 2560 มี ห น่ ว ยงานน าเยาวชน เข้ า มาศึ ก ษาดู ง านประมาณ 500 คน และใน
ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 มีหน่วยงานนาเยาวชนและประชาชนทั่วไป
เข้าศึกษาดูงานประมาณ 300 คน
7.3 ทาให้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนโดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศ
ไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้ขอเข้ามาถ่ายทาสกู๊ปข่าวโทรทัศน์ ในการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
8. ปัจจัยที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
8.1 การดาเนินกิจกรรมภายในฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
8.2 การใช้สื่อออนไลน์ในการแจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์
9. แนวทำงในกำรบริกำรวิชำกำรครั้งต่อไป
พัฒนาฐานเรียนรู้ให้เพิ่มขึ้นและมีความหลากหลาย
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เรื่องที่ 18
รำยงำนผลกำรบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
1. ชื่อหน่วยงำน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ชื่อเจ้ำของผลงำน : อาจารย์นิวดี คลังสีดา
3. ชื่อผลงำน : โครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ที่มำและควำมสำคัญ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่มีกลยุทธ์ตามตัวชี้วัดตาม
พันธกิจ ซึ่งได้จัดกิจกรรมการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งได้จัดทาโครงการตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่ง
มุ่งเน้นให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ร่วมกับอาจารย์ และนักศึกษา ด้าน
เทคโนโลยีสามารถนาไปพัฒนาชุมชนและเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และมีการติดตามผลการบริการ
วิชาการและวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นการช่วยพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชมุ ชนท้องถิ่นโดยมีชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพื่อบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
6. ลักษณะกิจกรรมกำรให้บริกำรวิชำกำร (เน้นกำรบูรณำกำร)
บริการวิชาการบูรณาการการเรียนการสอน
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7. ผลลัพธ์หรือผลกระทบ
กรอบแนวคิด

ผลลัพธ์การทาเดินงานและผลกระทบ
วัน เดือน ปี
10-ม.ค.-61

กิจกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ
ลงพื้นที่สารวจความต้องการ ชุมชนต้องการ เทคโนโลยี เทคโนลยีนวัตกรรม
ของชุมชนในการรับบริการ นวัตกรรมที่จะช่วยใน
บางอย่างจะต้องใช้
วิชาการ
กระบวนการผลิต และการนา ระยะเวลาและต้นทุนสูง
เศษวัสดุเหลือใช้เช่น ต้นกล้วย แนวทางที่จะได้เงินทุนคือ
ที่ถูกตัด และน้ามันทอดซ้าที่ การพัฒนางานวิจัย
สามารถนามาทาใบโอดีเซล

20-21 ม.ค. 61

สารวจและลงพื้นที่พื้นที่สวน พบปัญหาคือยังระบายกล้วย การถอดใจของสมาชิก
กล้วย และสัมภาษณ์เชิงลึง ออกจากสวนไม่ทัน ทาให้ บางส่วนที่ตัดกล้วยและ
สมาชิกบางคนหันไปปลูกอ้อย เตรียมปลูกพืช ชนิดอืน่
และข้าว ซึ่งผู้ปลูกเองก็ไม่
แน่ใจ ว่าข้าวกับอ้อยจะดี
หรือไม่
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วัน เดือน ปี
25-ม.ค.-61

กิจกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนาหลัก สมาชิกให้ความสนใจในการทา ความไม่เข้าใจในเศษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา กล้วยอินทรีย์
พอเพียงของสมาชิกในกลุ่ม
ปรับใช้ในการบริหารจัดการ
ต้องทาการปรับความ
แปลงเกษตร เพื่อให้ได้
เข้าใจ
ผลผลิตและรายได้ครบวงจร
วิทยากรโดย ลุงเฉลิม พีรี
ปราชญ์ชุมชนบึงสามัคคี
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการ
จัดการตลาด วิทยากรโดย
พี่มานะ โพธิ์ชัย สมาชิกใน
กลุ่มให้ความสนใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

19-ก.พ.-61

กลุ่มสมาชิก ทั้งหมด 14 ท่าน ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดจะทาสวน
ดูงานใน หจก จิราพร ฟู๊ด ณ กล้วยอินทรีย์
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
เพื่อดูการแปรรูปการทากล้วย
ตาก ซึ่งนอกจากจะได้รับ
ความรู้ ยังเห็นช่องทางการ
จาหน่าย โดยทาง หจกจิราพร
ฟู๊ด ให้ความสาคัญกับ กล้วย
อินทรีย์และรับซื้อในราคาสูง
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วัน เดือน ปี
25-ก.พ.-61

8. ภำพประกอบ

กิจกรรม
ร่วมกันถอดบทเรียน จุดอ่อน
จุดแข็งปัญหาและอุปสรรค์
และนามาทบทวน สิ่งที่มีอยู่
สร้างให้เกิดมูลค่า การทา
บัญชีครัวเรือน ซึ่งเป็น
แนวทางของทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งมีวิทยากร
กระบวนการที่ชวนพูดคุย คือ
พี่ตฤณศร สัมทับ (พี่แก้ว)
และ นายศักดิ์ชัย สัมทับ (พี่
ชาติ) ปรัชญ์ชุมชน จาก ต.
อ่างทอง อ.เมือง จ.
กาแพงเพชร และนักศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วย
วิทยากร

ผลลัพธ์
สมาชิกในกลุ่ม ให้การสนใจวิธี
เกษตรแบบพอเพียงและต่อ
ยอดด้วยการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง

ผลกระทบ
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เรื่องที่ 19
รำยงำนกำรพัฒนำนวัตกรรม (Innovation)/ แนวปฏิบัติที่ดี (Good practice)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ชื่อหน่วยงำน
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช และอาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ
โทรศัพท์ 081-1413667
E – mail address yupadee.kpru@gmail.com
โทรศัพท์ 099-3239654
E – mail address uraiwan.kpru@gmail.com
1. ชื่อผลงำน
การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ โดยใช้ค่ายคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
2. ที่มำและควำมสำคัญของผลงำน
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญของการส่งเสริม
บทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น โดยมี่เป้าหมายใน
การยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดการพัฒนาอย่า งมีประสิทธิภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้พิจารณาถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาน
บันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษานานวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนความรู้
ความเชี่ย วชาญทางวิชาการของบุ คลากร ไปช่ว ยพัฒ นาคุณภาพการศึกษาให้ กับโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตและการทางาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่
หลากหลาย ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก ซึ่งส่วนหนึ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอน
สาระคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)
ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการคิดทาง คณิตศาสตร์รวมถึง
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความสามารถในการสารวจ ตั้งข้อคาดเดา การสืบเสาะหาเหตุผล การใช้ยุทธวิธี
หลากหลายในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตจริงหรือศาสตร์ รวมทั้งสามารถพัฒนา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์จึ งเป็น
กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ โดยฝึกจากประสบการณ์ตรงนอกเหนือจาก
การเรียน ในห้องเรียนและสามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้ทั้งยัง เป็นการฝึกทักษะทางสังคมที่สาคัญ ได้แก่
การอยู่ร่วมกัน การทางานเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีวินั ย อดทน เสียสละ ตรงต่อเวลาเป็นผู้นาที่ดี ยอมรับ
ฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ โดยในกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์จะเน้นการเสริมสร้างมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ ที่ถูกต้อง เกี่ย วกับ การจั ดประเภท จัดกลุ่ มของเนื้อหาที่มีคุณสมบัติร่ว มกัน สรุปความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของเนื้อหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ และเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานไป
พร้อมกัน (Panarach, 2011: 456)
จากความสาคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษที่มุ่งพัฒ นาให้
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ประกอบกับการจัด กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ด้วยภาษาอังกฤษ เน้นการทากิจกรรม
กลุ่มซึ่งผู้เรียนได้รับทั้งความรู้คู่กับความสนุกสนาน ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ ศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
การทางานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ โดยหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ด้วยภาษาอังกฤษ ได้รับทั้งความรู้ควบคู่กับความสนุกสานาน พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆ
ต่อไป
3. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรผลิตผลงำน
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
2. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่
เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ กับเกณฑ์
3. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม ของนั ก เรี ย นหลั ง การเข้ า ร่ ว มจั ด กิ จ กรรมค่ า ยคณิ ต ศาสตร์ ที่
เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
4. แนวคิด/ขั้นตอนกำรจัดทำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
ดาเนินการ 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นวำงแผน ดาเนินการดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย และนั ก ศึ ก ษาและนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ร่ ว มกั น ออกแบบและเตรี ย มกิ จ กรรมค่ า ย
คณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ในสาระการเรียนรู้จานวนและการดาเนินการ
การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น โดยในแต่ละกิจกรรมจะเน้นจะเน้นการ
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เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดประเภท จัดกลุ่มของเนื้อหาที่มีคุณสมบัติร่วมกัน สรุป
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของเนื้อหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้ละ 3 กิจกรรม
2. จัดทาคู่มือกิจกรรม เตรียมอุปกรณ์ ฝึกปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจัยกับนักศึกษาวิชาชีพครู
3. ประสานไปยังผู้บริหารและครูโรงเรียนที่จะจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศ
ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินกิจกรรม
ขั้นดำเนินงำน ดาเนินการดังนี้
1. ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
ในสาระการเรียนรู้จานวนและการดาเนินการ การวัด เรขาคณิต พี ชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะ
เป็น จานวน 5 ครั้ง แยกตามสาระการเรียนรู้ โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ นักเรียนจะเดินเวียนเข้าร่วมกิจกรรมในแต่
ละฐาน ซึ่งมีนักศึกษาวิชาชีพครูเป็นพี่เลี้ยงประจาฐาน
2. กิจกรรมในแต่ละฐาน จะเริ่มจากการร้องเพลงคณิตศาสตร์และแสดงท่าทางประกอบ ซึ่งเป็น
เพลงประจากลุ่ ม เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึ กผ่ อนคลาย สนุกสนาน หลังจากนั้นพี่เลี้ยงประจาฐานจะให้ ทา
กิจกรรมวิชาการตามสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการจัดประเภท จัดกลุ่มของเนื้อหาที่มีคุณสมบัติร่วมกัน
สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของเนื้อหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ และแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อให้มีการ
แข่งขันให้สนุกสนาน แล้วสรุปความรู้ที่ได้ร่วมกัน ในแต่ละกลุ่มจะจัดคละระดับชั้น คละเพศ และคละความสามารถ
ของผู้เรียน
ขั้นประเมินผล ดาเนินการดังนี้
1. สมาชิกค่ายทาแบบวัด มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ในสาระการเรียนรู้จานวน
และการดาเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
2. สมาชิกค่ายทาแบบวัดทักษะการทางานเป็นทีม
3. สมาชิกค่ายทาแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์
4. นักศึกษาวิชาชีพครูประชุมร่วมกันหลังจากจัด กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมค่าย ข้อบกพร่อง จุดที่ควรปรับปรุงแก้ไข
ขั้นปรับปรุง
น าผลการประชุ ม ของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู และผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมค่ า ย
คณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์ท างคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษให้มีความสมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
นาไปจัดกิจกรรมค่ายวิชาการในครั้งต่อไป
ขั้นขยำยผล
จัดทาคู่มือค่ายคณิตศาสตร์สู่การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้ที่สนใจสามารถนาไปเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมต่อไป
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5. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนเกิดทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม การทางานเป็นทีม
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
4. คู่ มื อ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม มโนทั ศ น์ ท างคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้
ภาษาอังกฤษ
6. ลักษณะสำคัญหรือองค์ควำมรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
1. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ จานวน 15 กิจกรรม
การจัดกิจกรรมดาเนินการใน 2 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมวิชำกำร ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้จานวนและการดาเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต
และการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น สาระการเรียนรู้ละ 3 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมี 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการทบทวนความรู้เดิม และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ในเนื้อหาคณิตศาสตร์
แต่ละสาระการเรียนรู้ โดยใช้สื่อประกอบ และให้นักเรียนทุกคนฝึกจนเข้าใจ
ขั้น กิจ กรรมกลุ่ ม แบ่ งนั กเรียนออกเป็น 3-4 กลุ่ ม แล้ วให้ แต่ล ะกลุ่ ม ศึ กษาโจทย์ปั ญหาหรื อ
สถานการณ์ความรู้ใหม่ที่กาหนดให้ โดยนักเรียนจะนาความรู้จากขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาฝึกเพิ่มเติมร่วมกัน หาวิธี
แก้ปัญหาร่วมกัน และทาความเข้าใจร่วมกัน
ขั้นเกมการแข่งขัน นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทากิจกรรมตามที่กาหนด โดยทุกคนต้องมีโอกาส
เป็นตัวแทนกลุ่ม และหากมีกลุ่มที่ตอบคาถามหรือทากิจกรรมไม่ถูกต้อง นักศึกษาวิชาชีพครูที่ประจาฐานกิจกรรม
จะเฉลยและอธิบายจนนักเรียนทุกคนเข้าใจร่วมกัน
ขั้นสรุป นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับในแต่ละกิจกรรม โดยนักศึกษาวิชาชีพครูใช้เทคนิค
การตั้งคาถาม
กิจกรรมนันทนำกำร เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในกิจกรรมวิชาการ เกิด
ความสนุกสนาน เน้นกระบวนการกลุ่มซึ่งจัดทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
7. ผลกำรนำไปทดลองใช้กับประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง หรือกลุ่มเป้ำหมำย
1. การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ จานวน 15
กิจกรรม ประกอบไปด้วย สาระการเรียนรู้จานวนและการดาเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์
ข้อมูลและความน่าจะเป็น การจัดกิจกรรมดาเนินการใน 2 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ แต่ละกิจกรรมมี 4
ขั้นตอน คือ ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ขั้นเกมการแข่งขัน ขั้นสรุป และกิจกรรมนันทนาการเป็น
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กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนมีการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน เน้นกิจกรรมกลุ่ม
จัดทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ มีทักษะการทางานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกคนยอมรับผลจากการทางานด้วยความเต็มใจ มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ
นักเรียนยินดีที่จะร่วมทางานโดยไม่ต้องมีการร้องขอ และสมาชิกทุกคนมีความสาคัญต่อการทางานให้สาเร็จตาม
เป้าหมาย ตามลาดับ
4. นั กเรี ย นที่เข้าร่ว มกิจ กรรมค่ายคณิตศาสตร์ มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า นักเรียนคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิช าที่มีประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด รองลงมา คือ
คณิตศาสตร์สามารถที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และวิชาคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาการคิด ตามลาดับ
8. กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลองใช้
1. การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ พบผล
ดังนี้
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ รายละเอียด
ดังนี้
1.1 กิจกรรมวิชาการ ประกอบด้วย เนื้อหาคณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 2 จานวน 5 สาระการเรียนรู้
จานวน 15 กิจกรรม ดังนี้
1.1.1 จ านวนและการด าเนิ น การ จ านวน 3 กิ จ กรรม เนื้ อ หาประกอบด้ ว ย ทศนิ ย ม การ
เปรียบเทียบทศนิยม และการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม
1.1.2 การวัด จานวน 3 กิจกรรม เนื้อหาประกอบด้วย รูปสี่เหลี่ยม การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
และการหาพื้นรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้เส้นทแยงมุม
1.1.3 เรขาคณิต จานวน 3 กิจกรรม เนื้อหาประกอบด้วย รูปเรขาคณิต การเปรียบเทียบรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ และการสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
1.1.4 พีชคณิต จานวน 3 กิจกรรม เนื้อหาประกอบด้วย แบบรูปและความสัมพันธ์ การแยกแยะ
แบบรูปและความสัมพันธ์ และการแก้โจทย์ปัญหาแบบรูปและความสัมพันธ์
1.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น จานวน 3 กิจกรรม เนื้อหาประกอบด้วย แผนภูมิ
การอ่านและเขียนแผนภูมิจากข้อมูล และการเปรียบเทียบข้อมูลจากแผนภูมิ
การจั ดกิจ กรรมวิช าการในแต่ส าระการเรีย นรู้ ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้ว ย 4
ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการทบทวนเนื้อหาความรู้เดิมของนักเรียน โดยเริ่มจากเนื้อหาที่ง่ายๆ
หรือเรื่องที่อยู่รอบตัว แล้วอธิบายถึงความรู้คณิตศาสตร์ในเนื้อหานั้นๆ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้
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นักเรียนฝึกการออกเสียงตาม และยกตัวอย่างประกอบเพิ่มเติมในลักษณะเดียวกัน เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ
เพิ่มมากขึ้น
ขั้นกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 3-4 กลุ่ม จานวน
เท่าๆ กัน ในแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 4 ปีที่ 5 และปีที่ 6 ทั้งนักเรียนชายและหญิง และมี
นักศึกษาวิชาชีพครูเป็นพี่เลี้ยงประจากลุ่ม คอยแนะนา ให้ความรู้ และกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ตลอดเวลา ใน
ทุกกิจกรรมจะมีสื่อประกอบ และใช้เทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ พี่เลี้ยงประจาฐานจะ
คอยแนะนาเพิ่มเติมจนกว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจ และให้ช่วยกันทากิจกรรม
ขั้นเกมการแข่งขัน แต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษตามกติกาที่กาหนด ในเวลาที่กาหนด โดยนักศึกษาวิชาชีพครูคอยกระตุ้นให้เกิด ความสนุกสนานใน
การทากิจกรรมไปพร้อมกัน และกลุ่มที่ทากิจกรรมได้มากที่สุดจะได้รับเบี้ยมากที่สุด และกลุ่มที่ได้รองลงมาจะได้รับ
เบี้ยน้อยลงตามลาดับ
ขั้นสรุป นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งความรู้ที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยมีพี่เลี้ยงคอยแนะนา และมีการใช้สื่อประกอบการสรุป
การจัดกิจกรรมวิชาการ ดังภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 5

ภำพที่ 1 จานวนและการดาเนินการ

ภำพที่ 3 เรขาคณิต

ภำพที่ 2 การวัด

ภำพที่ 4 พีชคณิต
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ภำพที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
1.2 กิจกรรมนันทนาการ เป็นเตรียมความพร้อมให้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ เกิด
ความสนุกสนาน โดยเพลงที่ในกิจกรรมนันทนาการจะมีทั้งเพลงคณิตศาสตร์และเพลงสนุกสนาน ทุกเพลงจะมี
ท่าทางประกอบเพื่อให้ ผู้ เรี ย นสนุ กสนานทั้งยังเป็นการฝึ กการกล้ าแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดทั้งเป็น
กิจกรรมรวมกลุ่มผู้เรียน จัดก่อนเริ่มกิจกรรม ระหว่างทากิจกรรม และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
2. การเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่
เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ กับเกณฑ์ พบผลดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บมโนทั ศ น์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ยนหลั ง การเข้ า ร่ว มกิ จ กรรมค่าย
คณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษกับเกณฑ์ ร้อยละ 75
n
S.D.
t
p
X

มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
119 30 31.84 2.63 7.64 .00
* p < .05
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญ. ทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.63 ค่า t = 7.64 และ Sig. = .00
3. การศึกษาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนหลังการเข้าร่วมจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่
เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ พบผลดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
ทักษะการทางานเป็นทีม
S.D. ความหมาย
X
1. ข้าพเจ้ายินดีที่จะร่วมทางานโดยไม่ต้องมีการร้องขอ
4.52 0.72 มากที่สุด
2. สมาชิกในกลุ่มอธิบายงาน ได้ชัดเจน ทุกคนเข้าใจตรงกัน
4.15 0.76
มาก
3. สมาชิกในกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่ใช้อารมณ์
4.04 1.05
มาก
4. ข้าพเจ้ายอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
4.29 0.72
มาก
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5. สมาชิกในกลุ่มเข้าใจที่ข้าพเจ้าอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นใน
การทางาน
4.15 0.81
มาก
6. ขณะทางานร่วมกัน ข้าพเจ้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
สมาชิกในกลุ่ม
3.85 0.93
มาก
7. ข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
4.24 0.78
มาก
8. ข้าพเจ้าซักถามข้อสงสัยในการทางานกับสมาชิกในกลุ่ม
4.09 0.79
มาก
9. ข้าพเจ้าเชื่อว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคนสามารถทางานให้บรรลุเป้าหมาย 4.05 0.89
มาก
10. สมาชิกในกลุ่มมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และลงมือทางาน
4.21 0.88
มาก
11. สมาชิกทุกคนมีความสาคัญต่อการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย
4.34 0.68
มาก
12. สมาชิกในกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันโดยใช้เหตุผล ในการทางาน
ให้บรรลุเป้าหมาย
4.24 0.81
มาก
13. ทุกคนยอมรับผลจากการทางานด้วยความเต็มใจ
4.58 0.62 มากที่สุด
รวม
4.21 0.83
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ด้วยภาษาอังกฤษ มีทักษะการทางานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21, S.D.= 0.83) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ อ พบว่ า ทุ ก คนยอมรั บ ผลจากการท างานด้ ว ยความเต็ ม ใจ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ( X = 4.58, S.D. = 0.62)
รองลงมาคือ นักเรียนยินดีที่จะร่วมทางานโดยไม่ต้องมีการร้องขอ ( X = 4.52, S.D. = 0.72) และสมาชิกทุกคนมี
ความสาคัญต่อการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย ( X = 4.34, S.D. = 0.68) ตามลาดับ
4. การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ พบผลดังตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
เจตคติต่อคณิตศำสตร์
S.D. ควำมหมำย
X
1. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์
4.70
0.59
มากที่สุด
2. ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์
4.25
0.87
มาก
3. ข้าพเจ้าชอบเล่นเกมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
4.49
0.72
มาก
4. ข้าพเจ้าทาการบ้านคณิตศาสตร์ด้วยตัวเอง
3.81
1.08
มาก
5. ข้าพเจ้ากระตือรือร้นทุกครั้งที่จะเรียนหรือทากิจกรรมคณิตศาสตร์ 3.89
0.94
มาก
6. ข้าพเจ้ามีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์
4.21
0.96
มาก
7. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนรู้ได้ยากมาก
4.03
0.80
มาก
8. การเรียนคณิตศาสตร์ช่วยฝึกให้เป็นคนคิดอย่างเป็นระบบ
4.36
0.80
มาก
9. เมื่อข้าพเจ้าไม่เข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เรียนจะถามครู
3.97
1.02
มาก
10. ถ้าสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ดี วิชาอื่นก็จะดีด้วย
3.55
1.25
มาก
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11. ข้าพเจ้าไม่ชอบทาการบ้านวิชาคณิตศาสตร์
4.16
0.81
มาก
12. วิชาคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาการคิด
4.57
0.65
มากที่สุด
13. คณิตศาสตร์สามารถที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4.66
0.57
มากที่สุด
รวม
4.02
0.47
มำก
จากตารางที่ 3 พบว่า นั กเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ด้วยภาษาอังกฤษ มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.02, S.D.= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้ อ พบว่ า และคณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น วิ ช าที่ มี ป ระโยชน์ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ( X = 4.70, S.D.= 0.59) รองลงมา คื อ
คณิตศาสตร์สามารถที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ( X = 4.66, S.D.=0.57) และวิชาคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาการ
คิด ( X = 4.57, S.D.=0.65) ตามลาดับ
9. ปัจจัยที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
1. ได้รับความร่วมมือในการออกแบบและเตรียมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ จากนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
2. ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ในการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้าง
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
3. ได้รับความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
10. แนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป
1. การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น พร้อมทั้งศึกษาความคงทนในการเรียนรู้
2. การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนทาง
คณิตศาสตร์
11. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินกำร
_
12. จำนวนครั้งของกำรพัฒนำ/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบำยกระบวนกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
ในแต่ละครั้งประกอบด้วย
การปรับปรุงกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ดาเนินการ
ปรับปรุง 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 การออกแบบและเตรียมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ ในสาระการเรียนรู้จานวนและการดาเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูล
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และความน่าจะเป็น โดยการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ แล้วให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มไปศึกษาค้นคว้า ออกแบบ แล้วนาเสนอ ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ชัดเจน แล้วแต่ละกลุ่มปรับปรุงแก้ไข
ครั้งที่ 2 การฝึกปฏิบัติกิจกรรม นักศึกษาแต่ละกลุ่มทดลองฝึกปฏิบัติกรรมกับเพื่อน เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้องเหมาะสมของการใช้สื่อ/อุปกรณ์ เวลา การใช้ภาษา และการดาเนินกิจกรรมในแต่ละสาระการเรียนรู้
แล้วแต่ละกลุ่มปรับปรุงแก้ไข เพื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
ครั้งที่ 3 ขั้นปรับปรุงแก้ไข หลังการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการนา
ผลการประชุมของนักศึกษา และจากผลการประเมิน มาปรับปรุงกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษให้มีความสมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการนาไปจัดกิจกรรมค่ายวิชาการในครั้ง
ต่อไป
13. จำนวนและรำยชื่อของหน่วยงำน/หลักสูตร/ชุมชน นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้
_
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