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บทนํา 
 
 
การดําเนินโครงการนําเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
 
 
 

 
 
 
 

พ.ศ. 2554 จัดกิจกรรมนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม ระดับหน"วยงาน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 
2554 โดยมีมหาวิทยาลัยเครือข"ายด.านการประกันคุณภาพการศึกษาเข.าร"วมดังน้ีคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค5 มหาวิทยาลัยราชมงคลล.านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

พ.ศ. 2555 เพิ่มการจัดกิจกรรมนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีหรือนวัตกรรมสําหรับนักศึกษาในการนําความรู.
ด.านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช.ในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาและหนังส้ันเพื่อส"งเสริมคุณลักษณะท่ีดีของ
นักศึกษา  ในวันท่ี  13 ธันวาคม 2555 และโครงการการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือนวัตกรรม 
(Innovation) ระดับหน"วยงาน ร"วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข"ายเขตภาคเหนือตอนล"าง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2555 โดยมีมหาวิทยาลัยเครือข"ายเข.าร"วม ดังน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ5 วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ชัยนาท และมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรร"วมส"งผลงาน ในครั้งน้ีมีผลงานเข.า
ร"วมจํานวนมากจึงมีการคัดเลือกบางส"วนนําเสนอบนเวทีและมีบางส"วนนําเสนอแบบโปสเตอร5 

พ.ศ.2556 มีการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง โดยแบ"งเปKนโครงการการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม ระดับ
หน"วยงาน ร"วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข"ายเขตภาคเหนือตอนล"าง ซึ่งในครั้งน้ีได.รับงบประมาณสนับสนุนจาก
เครือข"ายการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเหนือตอนล"าง (C-IQA) ในวันท่ี 20 มีนาคม 2556 โดยมีมหาวิทยาลัย
เครือข"ายเข.าร"วม ดังน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค5 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
มหาวิทยาลัยราชมงคลล.านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค5ประชารักษ5 
นครสวรรค5 และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรร"วมส"งผลงาน และมหาวิทยาลัยเห็นว"ายังมีผลงานของแต"ละคณะ 
สํานัก และสถาบัน ยังไม"ได.เข.าร"วมนําเสนอในคร้ังก"อน จึงมีการจัดกิจกรรมการนําเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ี
ดีของหน"วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อให.หน"วยงานภายในได.ส"งผลงานเข.าร"วม ซึ่งจัดข้ึนใน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ซึ่งในการจัดในปSการศึกษาน้ียังมีการแบ"งการนําเสนอแบบบนเวทีและแบบโปสเตอร5
เหมือนปSที่ผ"านมา    

พ.ศ. 2557 มีการจัดกิจกรรม 3 ครั้ง โดยแบ"งเปKนโครงการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในการนํา
ความรู.ด.านการประกันคุณภาพไปใช.ในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการร"วมกับกองพัฒนานักศึกษา ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ5 2557 กิจกรรมต"อมาคือ
การจัดโครงการนําเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีระดับหน"วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใน
วันที่ 30 เมษายน 2557 มีหน"วยงานต"างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรส"งผลงานเข.าร"วม และกิจกรรม
สุดท.ายที่จัดของปSการศึกษา น้ีคือการนําเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน ด.านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งในครั้งน้ีก็ได.รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข"ายการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเหนือตอนล"าง 
(C-IQA) จัดกิจกรรมในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 โดยมีมหาวิทยาลัยเครือข"ายเข.าร"วม ดังน้ี มหาวิทยาลัยนเรศวร                 
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มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล.านนา เขตพื้นท่ีพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค5 และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีการนําเสนอบนเวทีและมีการนําเสนอแบบโปสเตอร5  
 พ.ศ. 2558 มีการจัดสรรงบประมาณให.ทุกหลักสูตรและทุกหน"วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเปKนการ
ส"งเสริมและสนับสนุนในการสร.างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาการดําเนินงานตามภาระงานตาม
หน.าที่ของแต"ละบุคคล และได.จัดให.มีเวทีการประกวดนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ของหลักสูตร หน"วยงาน        
งานบริการวิชาการ และการนําเสนอคู"มือปฏิบัติงานของสายสนับสนุน 
 พ.ศ. 2559 มีการจัดสรรงบประมาณให.แก"หลักสูตรที่เข.าร"วมโครงการโปรแกรมวิชาสู"ความเปKนเลิศและ
หน"วยงานสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเปKนการส"งเสริมและสนับสนุนในการสร.างนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงาน และได.จัดโครงการนําเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน"วยงานสาย
สนับสนุน ด.านการบริการวิชาการ ด.านศิลปวัฒนธรรม และด.านวิจัย เพื่อใช.เวทีการนําเสนอนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติท่ีดีเปKนตัวขับเคล่ือนให.บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผลิตผลงานเพื่อพัฒนางานตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยให.มีองค5ความรู.ในการพัฒนางานของตนเองให.สมบูรณ5ข้ึน รวมทั้งนํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไป
ใช.ในการพัฒนางานดังกล"าวได.จริง 
 พ.ศ. 2560 มีการดําเนินโครงการนําเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของหน"วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เปKนการจัดโครงการแบบบูรณาการระหว"างหน"วยงานโดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให.
สามหน"วยงานได.แก" สํานักประกันคุณภาพการศึกษา สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได. และกองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี เพื่อลดค"าใช.จ"ายในการจัดโครงการแบบแยกส"วน และมีหน"วยงานอีก 2 หน"วยงานท่ีเข.าร"วม
การจัดโครงการแบบไม"ใช.งบประมาณ คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา และ สํานักศิลปวัฒนธรรม  
 
โครงการนําเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน#วยงานสายสนับสนุน ด%านการบริการวิชาการ 
ด%านศิลปวัฒนธรรม และด%านงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป+การศึกษา 2559 
 

หลักการ 
มุ"งส"งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ยกระดับศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ยกระดับคุณภาพงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยผ"านเวที
การประกวดนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของหลักสูตร หน"วยงานสายสนับสนุน 
งานบริการวิชาการ ด.านศิลปวัฒนธรรม และ วิจัย เปKนตัวขับเคล่ือนให.บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผลิตผลงาน
นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนางานของตนให.มีองค5ความรู.ในการปฏิบัติงานที่สมบูรณ5ข้ึนรวมทั้งสามารถนํา
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีนําไปปรับใช.เพื่อพัฒนาการทํางานได.จริง 
 

วัตถุประสงค2 
1. เพื่อให.เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู.ระหว"างหน"วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
2. เกิดบทเรียนความรู.  
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กําหนดการจัดโครงการ 
วันจันทร5 ที่ 29 พฤษภาคม 2560 

 
สถานที่จัดโครงการ  

                 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ผลผลิต ผลลัพธ2 ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป6าหมาย 
ผลผลิต ผลลัพธ2 ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป6าหมาย 

นวัตกรรม/แนวปฏิบัติท่ีดี                     
ของหลักสูตร หน"วยงานสายสนับสนุน  
งานบริการวิชาการ                          
ด.านศิลปวัฒนธรรม และ วิจัย   
 

บุคลากรนําความรู.จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู.ไปใช.ใน
การปฏิบัติงาน/พัฒนางาน 

เชิงปริมาณ 
   1. มีการจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู. 
   2. บุคลากรมีความพึง
พอใจในการแลกเปล่ียน
เรียนรู. 
เชิงคุณภาพ 
   1. บทเรียนความรู.ของ
หน"วยงานสายสนับสนุน
และหลักสูตร  

 
1 ครั้ง 

 
มากกว"า 

ร.อยละ 80 
 
 

20 เรื่อง 

 
ผู%เข%าร#วมกิจกรรม 

  1. ผู.บริหาร อาจารย5และบุคลากรสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 250 คน 
 

ผู%รับผิดชอบโครงการ/ร#วมโครงการ 
  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได. 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยละพัฒนา 

 
ผลที่คาดว#าจะได%รับ 

    1. บุคลากรนําความรู.จากการแลกเปล่ียนเรียนรู.ไปใช.ในการปฏิบัติงาน/พัฒนางาน 
  2. มีบทเรียนความรู.ของหลักสูตร และหน"วยงานสายสนับสนุน 
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กําหนดการนําเสนอ 

เวลา กิจกรรม งานนําเสนอ หน"วยงาน/ช่ือผู.นําเสนอ 
8.00-8.45 น. ลงทะเบียน 
8.45-9.00 พิธีเป[ดงานโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
การนําเสนอผลการปฏิบัติการท่ีดี (Good Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation)  
9.00-9.10 น. เร่ืองที่ 1 แนวปฏิบัติท่ีดีในการนําเสนอ

ผลงานวิจัยด.วยวาจาในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ท่ีเมืองคีริว 
ประเทศญ่ีปุ]น 

ด.านการวิจัย 
 

โปรแกรมวิชาการ
ท"องเที่ยวและการ
โรงแรม คณะวิทยาการ
จัดการ 
อาจารย5ประพล จิตคติ 

09.10-9.25 น. เร่ืองที่ 2 ศูนย5บูรณาการศิลปะลิเกไทย
สายใยชุมชน 

ด.านศิลปะและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร5 
ผศ.ดร.อังสุรีย5  พันธ5แก.ว  
      

(5 นาที) กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ 
9.30–9.45 น. เร่ืองที่ 3 โปรแกรมตรวจข.อสอบปรนัย

แบบเลือกตอบ คณะวิทยาศาสตร5และ
เทคโนโลยี 
 
 

ด.านการพัฒนาการเรียน
การสอน 

โปรแกรมวิทยาการ
คอมพิวเตอร5                  
คณะวิทยาศาสตร5และ
เทคโนโลยี 
อาจารย5ภูมินทร5 ตันอุตม5 

(5 นาที) กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ 
09.50-10.05 น. เร่ืองที่ 4 เตาเผาถ"านแบบไบโอชาร5ด.วยถัง 

200 ลิตร 
 
 

ด.านบริการวิชาการ ศูนย5การเรียนรู.ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม"  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แม"สอด 
นายนิพิฐพนธ5 ฤาชา  
นายธีรศิลป̀ กันธา   

(5 นาที) กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ  
10.20–10.35 น. เร่ืองที่ 5 แนวปฏิบัติท่ีดีเรื่องระบบรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (E-SPR) 
 
 

ด.านการพัฒนางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

กองนโยบายและแผน 
สํานักงานอธิการบดี 
อ.อนุชา พวงผกา 
นายณัฐเวศม5 ชัยมงคล 
น.ส.ศิริกัญญา                  
เจนเขตกิจ 

(5 นาที) กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ 
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เวลา กิจกรรม งานนําเสนอ หน"วยงาน/ช่ือผู.นําเสนอ 
10.40-10.55 น. เร่ืองที่ 6 หลักสูตรฝeกอบรมภาษาอังกฤษ

สําหรับบุคลากรองค5กรปกครองส"วน
ท.องถ่ินอําเภอเมืองกําแพงเพชรจังหวัด
กําแพงเพชร (English Training 
Curriculum for Officers in Local 
Government Administration 
MueangKamphaengPhet District 
KamphaengPhet Province) 
 
 
 

ด.านการวิจัย 
 

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ                    
คณะมนุษยศาสตร5และ
สังคมศาสตร5 
อ.อิฏฐารมณ5           
มิตสุวรรณ สิงหรา  
ร#วมกับ 
รศ.ดร.พยุง ซีดาร5 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร5 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

(5 นาที) กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ 
11.00-11.15 น. เร่ืองที่ 7 แนวทางในการทําวิจัยและการ

เรียนการสอนสู"ชุมชน กรณีตัวอย"าง : การ
วิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน กลุ"มผ.า
ฝuายทอมือย.อมสีธรรมชาติไหมแก.วพัฒนา 
จังหวัดกําแพงเพชร 
 

ด.านการพัฒนาการเรียน
การสอน 

โปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
อ.พจน5ธรรม ณรงค5วิทย5 

(5 นาที) กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ 
11.20-11.35 น. เร่ืองที่ 8 “ค"ายส"งเสริมทักษะด.านภาษา  

เพื่อเตรียมความพร.อมรองรับ AEC”และ
จัดโครงการ “การส"งเสริมการพัฒนาการ
บริหารจัดการงานยุติธรรมชุมชน”                     
(**นําเสนอเฉพาะโครงการค"ายส"งเสริม
ทักษะด.านภาษาเพื่อเตรียมความพร.อม
รองรับ AEC) 

ด.านบริการวิชาการ งานบริการวิชาการ  
คณะมนุษยศาสตร5และ
สังคมศาสตร5   

(5 นาที) กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ 
11.40-11.55 น. เร่ืองที่ 9 แนวปฏิบัติท่ีดีเรื่องการจัดทําคู"มือ

รายงานภารกิจอาจารย5ท่ีปรึกษาหมู"เรียน 
ประจําปSการศึกษา 2559                      
 
 

ด.านการพัฒนางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

กองพัฒนานักศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี 
นายณะราทิ  น.อยม"วง  
นายอนุวัฒน5 แนไพร 

(5 นาที) กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ 
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เวลา กิจกรรม งานนําเสนอ หน"วยงาน/ช่ือผู.นําเสนอ 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและชมนิทรรศการภายในงาน 
13.00–13.15 น. เร่ืองที่ 10 การจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงงานโดยใช.แหล"งเรียนรู.ในชุมชน 
รายวิชาการเปKนผู.ประกอบการ สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ด.านการพัฒนาการเรียน
การสอน 

โปรแกรมวิชาการตลาด 
คณะวิทยาการจัดการ 
ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา      
 

(5 นาที) กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ 
13.20–13.35 น. เร่ืองที่ 11 การบูรณาการการเรียนการ

สอนสู"การบริการวิชาการ กรณีศึกษา 
รายวิชาการจัดค"ายวิชาการ 
 

ด.านบริการวิชาการ โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร5                  
คณะครุศาสตร5 
รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
อ.อุไรวรรณ  ปานทโชติ 
 

(5 นาที) กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ 
13.45–14.00 น. เร่ืองที่ 12 แนวปฏิบัติที่ดีของการบริหาร

จัดการข.อมูลการดําเนินงาน และกิจกรรม
ของคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี 
 

ด.านการพัฒนางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

คณะวิทยาศาสตร5และ
เทคโนโลยี   
นายอนุชิต  อ"อนเกษ 
น.ส.นงนุช  ดวงอ"อน  
นายประทีป  เพ็ญแจ.ง 
น.ส.กัญญารัตน5             
ศรีณรงค5 

(5 นาที) กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ 
14.05–14.20 น. เร่ืองที่ 13 “คู"มือการใช. โปรแกรม

ตรวจข.อสอบอัจฉริยะ ZipGrade” 
 
 

ด.านการพัฒนาการเรียน
การสอน 

โปรแกรมวิชา                
สังคมศึกษา                  
คณะครุศาสตร5 
ผ.ศ.ชูวิทย5  ไชยเบ.า 

(5 นาที) กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ 
14.25–14.40 น. เร่ืองที่ 14 โครงการบริการวิชาการอบรม

เชิงปฎิบัติการด.านความปลอดภัยโดยใช.
เทคโนโลยีทางอินเทอร5เน็ต ประจําปS 
2560 
 

ด.านบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร5และ
เทคโนโลยี 
อ.ภูมินทร5 ตันอุตม5  
 

(5 นาที) กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ 
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เวลา กิจกรรม งานนําเสนอ หน"วยงาน/ช่ือผู.นําเสนอ 
14.45–15.00 น. เร่ืองที่ 15 ระบบรับสมัครนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
 

ด.านการพัฒนางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ                     
สํานักส"งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
นายคมกริช กล่ินอาจ  
นายเสกสรรค5 ทองนาค 
 

(5 นาที) กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ  
15.00–15.15 น. เร่ืองที่ 16 การออกแบบและพัฒนาวัสดุ

เชิงประกอบของไคโตซานและซิงค5ออก
ไซด5เพื่อการยับย้ังการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียในบรรจุภัณฑ5ฉลาด (Design 
and Development of Chitosan and 
ZnO Composite for Antibacterial 
Properties in Active Packaging) 
 
 

ด.านการวิจัย โปรแกรมวิชาออกแบบ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
อ.ดร.สุรเชษฐ5 ตุ.มมี 

(5 นาที) กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ 
15.20–15.35 น. เร่ืองที่ 17 โครงการบริการวิชาการ

ทางด.านการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ5ชุมชน 
 
 
 

ด.านบริการวิชาการ โปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
อ.พบพร เอ่ียมใส 

(5 นาที) กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ 
15.40–15.55 น. เร่ืองที่ 18 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร5 

เพื่อเช่ือมโยงฐานข.อมูลท.องถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร   
   Geographic information system to 
link the local database    
Kamphaeng Phet (KPLI) 
 
 

ด.านการพัฒนาการเรียน
การสอน 
 

โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร5และ
สารสนเทศศาสตร5   
คณะมนุษยศาสตร5และ
สังคมศาสตร5   
 

(5 นาที) กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ 
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เวลา กิจกรรม งานนําเสนอ หน"วยงาน/ช่ือผู.นําเสนอ 
15.55–16.10 น. เร่ืองที่ 19 การพัฒนากลุ"มผู.ผลิต และ

ผู.ประกอบการผลิตภัณฑ5ชุมชน              
“การพัฒนาบรรจุภัณฑ5ต.นแบบผลิตภัณฑ5
ชุมชน” 
 

ด.านบริการวิชาการ 
 

สาขาวิชาการตลาด  
คณะวิทยาการจัดการ 
ผ.ศ.อิสรีย5 ด"อนคร.าม 

(5 นาที) กรรมการผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ 
 
16.15-16.25 

 
ผู.เข.าร"วมกิจกรรมทําแบบประเมินและคณะกรรมการตัดสินผลงาน 
 

16.25-16.30  
 

เรียนเชิญท"านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมอบรางวัลแก"ผู.นําเสนอบนเวทีและแบบ
โปสเตอร5 พร.อมท้ังกล"าวป[ดงาน 
 

 
หมายเหตุ : อาหารว"างช"วงเช.าและบ"ายจัดระหว"างดําเนินกิจกรรม 
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เร่ืองที่ 1 
 

แนวปฏิบัติที่ดีในการนําเสนอผลงานวิจัยด%วยวาจาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ                                
ที่เมืองคีริว ประเทศญ่ีปุCน 

 
 
ชื่อหน#วยงาน  

โปรแกรมวิชาการท"องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 
 
ผู%ที่เก่ียวข%อง/ผู%รับผิดชอบหลัก 

อาจารย5ประพล  จิตคติ 
โทรสาร 055-706555  
E-mail address: seraph_cap@hotmail.com 

 
1. ประเภทนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี  

ด.านการวิจัย 

2. ที่มาและความสําคัญของปEญหา 
ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ได.จัดกิจกรรมส"งเสริมการนําเสนองานวิจัย

ระดับนานาชาติในต"างประเทศ ที่งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on 
Technology and Social Science 2017 (ICTSS2017) ในระหว"างวันที่ 9-12 พ.ค. 2560 เพื่อให.นักวิจัย
สามารถเขียนบทความและนําเสนองานในต"างประเทศได.อย"างมีประสิทธิภาพและเพื่อให.ได.มีโอกาสนําเสนอ
งานวิจัยในต"างประเทศ สามารถนําความรู.มาประยุกต5ใช.ต"อการปฏิบัติงานการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ในองค5กรให.มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได.ประกาศรับสมัครบทความวิจัยผ"านช"องทาง
ส่ือสารออนไลน5ได.แก" Facebook ของนักวิจัย KPRU Line และส"งเอกสารบันทึกข.อความไปยังคณะวิทยาศาสตร5
และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 คณะวิทยาการจัดการ คณะครุ
ศาสตร5และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (แม"สอด) เพื่อเข.าร"วมการคัดเลือกโดยมีคณะกรรมการส"งเสริมการ
ตีพิมพ5เผยแพร"ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในประเทศและต"างประเทศ สําหรับบทความท่ีผ"านการคัดเลือกต.องทํา
การแก.ไขบทความตามข.อเสนอแนะของกรรมการและส"งสมัครไปงานประชุมวิชาการด.วยตนเอง และนักวิจัยเข.า
มาร"วมแลกเปล่ียนเรียนรู.ในการจัดทํา power point เพื่อนําเสนอและสามารถฝeกนําเสนอในที่ประชุมกรรมการ 
และทีมนักวิจัยท่ีได.รับการคัดเลือกก"อนท่ีจะเดินทางไปนําเสนอในเวทีจริงท่ีประเทศญี่ปุ]น  
 ค"าใช.จ"ายในการไปนําเสนองานครั้งน้ีได.รับการสนับสนุนเงินจากสถาบันวิจัยและพัฒนาจากเงินฝากถอน
คืนสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวนเงิน 40,000 บาท (1 คน : 1 ปS) โดยแบ"งออกเปKน ค"าที่พัก ค"าลงทะเบียน ค"าต๋ัว
เครื่องบิน ค"าเดินทางในต"างประเทศและค"าเบ้ียเล้ียงวันละ 1,400 บาท จํานวน 3 วัน ในช"วงวันท่ี 9-12 พ.ค. 2560   
           จาการเข.าร"วมกิจกรรมส"งเสริมการนําเสนองานวิจัยระดับนานาชาติในต"างประเทศ ที่งานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS2017)             
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ในระหว"างวันที่ 9-13 พ.ค. 2560 ทําให.ได.รับความรู. แนวคิดและเทคนิคมากมาย อีกท้ังได.ฝeกฝนการนําเสนอด.วย
ตนเองจนได.รับรางวัล การนําเสนองานในระดับยอดเย่ียม (Best Presentation Award) ในกลุ"ม  
 
3. วัตถุประสงค2และเป6าหมายของการผลิตผลงาน 

เพื่อหาแนวปฏิบัติท่ีดีในการนําเสนอผลงานวิจัยด.วยวาจาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ                        
ที่เมืองคีริว ประเทศญ่ีปุ]น 

เป6าหมาย  
ได.แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการนําเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ                     

ในต"างประเทศ 
 
4. แนวคิด/ ขั้นตอนการจัดทํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 1. ศึกษาข.อมูลจากข"าวสารท่ีได.รับจากการประชาสัมพันธ5จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ซ่ึงเปKนการจัดประชุมระดับนานาชาติท่ีจัดในประเทศประเทศญ่ีปุ]น ช่ือการประชุมครั้งน้ี คือ 
International Conference on Technology and Social Science 2017 จัดที่ Kiryu University ระหว"าง
วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560  

2. เลือกหัวข.อในการส"งผลงานวิจัยไปนําเสนอและจัดเตรียมบทความวิจัยเปKนภาษาอังกฤษ ให.ตรงตาม
รูปแบบของงานประชุมวิชาการ เช"น แบบตัวอักษร ความละเอียดของรูปภาพ ย"อหน.า และลักษณะต"างๆ โดย
นักวิจัยสามารถเข.าดู website ของงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICTSS2017 ซ่ึงจะมีรายละเอียดของข.อมูล 

3. ส"งบทความท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อให.คณะกรรมการที่มีความชํานาญด.าน
ภาษาอังกฤษ และทางการวิจัย ตรวจความถูกต.องทางภาษา รูปแบบ ประเมินผลงาน พร.อมท้ังให.ข.อเสนอแนะแล.ว
ส"งผลกลับให.นักวิจัยได.มีการปรับแก.ไขให.ถูกต.องก"อนท่ีจะสมัครเข.าร"วมประชุมเพื่อนําเสนอผลการวิจัยในครั้งน้ี    

4. เม่ือบทความผ"านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ นักวิจัยทําการปรับแก.ตามข.อเสนอแนะของกรรมการ
แล.วส"งบทความสมัครเข.าร"วมนําเสนอผลงานวิจัยไปท่ีเมลล5ที่แจ.งไว.ใน website 

5. ติดตามผลการตอบรับ ให.ไปนําเสนอผลงานวิจัย การแก.ไขบทความ นักวิจัยต.องแก.ไขแล.วส"งกลับไปท่ี
งานประชุมวิชาการให.ตรงตามวันและเวลาที่กําหนด และศึกษารายละเอียดข.อมูลประกอบการนําเสนอ เช"น วัน 
เวลาท่ีจะให.ไปนําเสนอ สถานที่ ภาษาท่ีใช. หมายเลขโทรศัพท5ติดต"อผู.รับผิดชอบ  

6. หลังจากได.รับเอกสารการตอบรับให.ไปนําเสนองานวิจัยแล.ว นักวิจัยทําเรื่องขออนุมัติ และงบประมาณ
ค"าใช.จ"ายการไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศญ่ีปุ]น การไปนําเสนอ
ผลงานวิจัยตามระเบียบราชการ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาให.เงินสนับสนุนจํานวน 40,000 บาทต"อคนต"อปS                 
ซึ่งเปKนจากเงินฝากถอนคืนสถาบันวิจัยและพัฒนา ได.แก" ค"าลงทะเบียน ค"าท่ีพัก ค"าเบี้ยเล้ียงวันละ 1,200 บาท 
จํานวน 4 วัน ในช"วงวันที่ 9-12 พ.ค. 2560 ค"าเดินทางในประเทศ-ต"างประเทศ และค"าต๋ัวเครื่องบิน โดย
รายละเอียดมีดังน้ี  
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รายการ วัน เดือน ป+ ค#าใช%จ#าย 
ค"าลงทะเบียน  10,410 บาท (300 USD) 
ค"าที่พัก 9-12 พฤษภาคม 2560 ตามจริง 
ค"าเบ้ียเล้ียง (วันละ 1,400 บาท X 3 วัน) 9-11 พฤษภาคม 2560 4,200 บาท 
ค"าเดินทางในประเทศ-ต"างประเทศ  ตามจริง 
ค"าต๋ัวเครื่องบิน (ไป-กลับ)  15,700 บาท (ตามจริง) 

7. นักวิจัยต.องเตรียมนําเน้ือหาในบทความวิจัยไปทํา Power point เพื่อฝeกนําเสนอแบบปาก เปล"าเปKน
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงต.องออกแบบให.มีความเหมาะสม เช"น จํานวนบรรทัดในแต"ละสไลด5ต.องมีไม"มากเกินไป ควรมี
ภาพประกอบ หรือมีส่ืออ่ืนๆ ประกอบด.วยจะทําให.ผลงานน"าสนใจมากข้ึน 

8. รายงานผล/ฝeกนําเสนอผลงานวิชาการเปKนภาษาอังกฤษ ต"อคณะกรรมการฯ โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาจะแจ.ง วัน-เวลา-สถานที่ เพื่อรับฟ�งข.อเสนอแนะในการพัฒนาการนําเสนอและส"งประกอบการนําเสนอ 
 9. หากมีเพียงพอ นักวิจัยควรจัดเตรียม/จัดการการเดินทางไปต"างประเทศ เช"น พาสสปอร5ต จองห.องพัก 
จองโรงแรม จองการเดินทางไปยังเมืองท่ีนําเสนอผลงาน 
 10. จัดทําบันทึกขอสนับสนุนค"าใช.จ"าย และดําเนินการขออนุญาตไปราชการต"างประเทศ และดําเนินการ 
และระเบียบปฏิบัติด.านการเงิน และด.านการเจ.าหน.าท่ี มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุน
งบประมาณบางส"วน จ"ายตามจริง คนละไม"เกิน 40,000 บาท หากค"าใช.จ"ายเกินนักวิจัยต.องออกค"าใช.จ"ายเอง 
 11. เมื่อถึงวันเดินทาง นักวิจัยต.องจัดการเดินทางด.วยตนเอง และควรไปดูสถานท่ีจัดการก"อนวันนําเสนอ 
1 วัน เพื่อให.คุ.นเคยกับสถานที่นําเสนอผลงานวิจัยฯ 
 12. เมื่อถึงวันจัดประชุมนานาชาติ นักวิจัยต.องแสดงหลักฐานการชําระเงินและลงทะเบียนเข.าร"วมงานเพื่อ
รับเอกสารกําหนดการนําเสนอผลงาน สถานที่ และเวลา 
 13. นักวิจัยต.องไปยังห.องประชุมก"อนเวลานําเสนอประมาณ 15 นาที เน่ืองจากตารางอาจมีการปรับใหม" 
หากนักวิจัยคนก"อนหน.าไม"มานําเสนอผลงาน และอีกท้ังยังเปKนการดลความกดดันหรือความตึงเครียดก"อนการ
นําเสนอได.อีกด.วย 
 14. ในการนําเสนอผลงานวิจัยคร้ังน้ี ผู.วิจัยต.องนําเสนอตามหัวข.อท่ีผู.วิจัยแจ.งไว.ตามรูปแบบของบทความ
ยกเว.นอย"างในกรณีนําเสนอรอถามตอบ 15 นาที นักวิ จัยควรแบ"ง  สไลค5 เปKน 8 ส" วน ตามแนวคิด                              
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ5 ดังน้ี  

(1) Slide 1 : หน.าแรกควรใส"ข.อความ  วันเดือนปS สถานท่ี Logo งาน ช่ือเร่ือง ช่ือนักวิจัย Logo 
มหาวิทยาลัย ช่ือมหาวิทยาลัย และประเทศ 

  (2) Slide 2 : ควรใส" Outline เน.นให.ทราบว"านักวิจัยจะนําเสนออะไรบ.าง 
  (3) Slide 3-6 : ควรใส" Introduction และ Methodology  ของงานวิจัยท้ังหมด ควรจบภายใน 
4 สไลค5 เท"าน่ัน 
  (4) Slide 7-11 : ใส" Results and Discussion ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  (5) Slide 12-13 : ใส" Conclusion เปKนการสรุปจากงานวิจัย 
  (6) Slide 14 : ใส" Acknowledgement  ขอบคุณผู.สนับสนุนงบประมาณ ผู.จัดงาน 
  (7) Slide 15 : ใส" ขอบคุณผู.ทรงคุณวุฒิและผู.เข.ารับฟ�ง 
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 15. ส"วนการออกแบบ Slide น่ันสามารถออกแบบได.ดูเรียบง"าย มองเห็นชัดเจน ความคมชัดของตัวอักษร 
และนักวิจัยต.องเตรียมข.อมูลการนําเสนอผลงานวิจัย อีก 1 ชุด แยกจากสไลค5ต"างหากไม"ใช"การอ"านปรับข.อมูล
จากสไลค5ตามคําแนะนําของ ดร.ฆัฆภิชา ตันติสันติสม 

 
5. ประโยชน2ที่ได%รับ  
 1. สามารถนําแนวปฏิบัติที่ดีไปใช.กับนักวิจัยหน.าใหม"ในการนําเสนอผลงานวิจัยในต"างประเทศ 

2. มหาวิทยาลัยฯ ได.แนวทางในการนําเสนอผลงานวิจัยในต"างประเทศ 
3. สามารถนําไปประยุกต5ใช.ในการนําเสนอรูปแบบอ่ืนได. เช"น การนําเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 
4. ได.รับรางวัล Best presentation จากการประชุม International Conference on Technology 

and Social Science 2017  
5. บทความตีพิมพ5ในรูปแบบ Proceeding สามารถดาวโหลดได.ท่ี                                             

http://www.e-jikei.org/Conf/ICTSS2017/proceedings/main.htm     
 
6. ลักษณะสําคัญหรือองค2ความรู%ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี  

เปKนแนวปฏิบัติที่ดีในการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในต"างประเทศ 
 
7. ผลการนําไปทดลองใช%กับประชากร กลุ#มตัวอย#าง หรือกลุ#มเป6าหมาย  
 -ไม"มี- 
 
8. การวิเคราะห2และสรุปผลการทดลองใช%    

แนวทางการนําเสนองานวิจัยแบบวาจาในต"างประเทศ เปKนแนวปฏิบัติท่ีดีในการนําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในต"างประเทศ มีพี่เล้ียงและกรรมการคอยช้ีแนะทําให.สามารถนําเสนอ
งานวิจัยได.ดีและได.รับรางวัล 1 รางวัล คือ Best presentation จากการประชุม International Conference on 
Technology and Social Science 2017 และบทความวิจัยมีคุณภาพสามารถตีพิมพ5เผยแพร"ในรูปแบบ 
Proceeding จํานวน 1 เรื่อง  
 
9. ปEจจัยที่ทําให%ประสบความสําเร็จ   

การที่มีพี่เล้ียงหรือกรรมการในการเตรียมตัวไปนําเสนองาน การนําเสนองานรวมถึงการฝeกนําเสนองานทํา
ให.มีความพร.อมมากข้ึน นักวิจัยเกิดความม่ันใจมากข้ึน ทําให.สามารถนําเสนองานวิจัยได.ดีและการมีแนวทางในการ
นําเสนองานวิจัยแบบวาจาในต"างประเทศที่ดี 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต#อไป   
 พัฒนาทักษะการนําเสนองานในเวทีต"างประเทศ โดยฝeกฝนการนําเสนอเปKนภาษาอังกฤษอย"างสมํ่าเสมอ 
และเข.าร"วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึนอย"างต"อเน่ือง 
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11. ปEญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ   
 การวางแผนในการเดินทางของนักวิจัยต.องดําเนินการล"วงหน.า เพื่อให.การเดินทาง ไม"ติดขัด  
 
12. จํานวนคร้ังของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
ในแต#ละคร้ังประกอบด%วย  
 -ไม"มี- 
 
13. จํานวนและรายชื่อหน#วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน นํานวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช%  
 -ไม"มี-  
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เร่ืองที่ 2 
 

ศูนย2บูรณาการศิลปะลิเกไทยสายใยชุมชน 
 
 
ชื่อหน#วยงาน 

คณะครุศาสตร5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ผู%ที่เก่ียวข%อง/ผู%รับผิดชอบหลัก 
ผู.ช"วยศาสตราจารย5 ดร.อังสุรีย5  พันธ5แก.ว       
โทรศัพท5 : 089-960-2475  
 E-mail address : Aungsuree2518@gmail.com 

 
1. ประเภทนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ด.านศิลปวัฒนธรรม 

2. ที่มาและความสําคัญของผลงาน  
ลิเก เปKนอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีสามารถเปKนส่ือกลางในการสร.างสังคมแห"งการเรียนรู.ด.วยการสร.างความ

เข.มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมให.กับคนในชุมชนได.มีกิจกรรมทําร"วมกัน โดยการเป[ดโอกาสให.ประชาชนสามารถ
แสวงหาความรู. และเข.าถึงข.อมูลด.วยการเข.าร"วมกิจกรรมในชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู.คุณค"าทางศิลปวัฒนธรรม
ลิเก และเพื่อให.เกิดโอกาสในการศึกษา วิเคราะห5 สร.างสรรค5 และสร.างคุณค"าทางสังคมและจิตใจให.แก"ประชาชน
ในชุมชนได.เรียนรู.วัฒนธรรม มีจิตสํานึกรักษ5 ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมลิเกไทย และสร.างคุณธรรมจริยธรรมของ
คนในชุมชน นอกจากน้ีเรื่องราวที่แสดงล.วนสะท.อนแง"มุมวิถีการดําเนินชีวิตในสังคม จึงทําให.ได.รับความรู.ไป
ประยุกต5ใช.ในชีวิตจริง ได.คติสอนใจจากเรื่องราวที่แสดง และยังสามารถช"วยแก.ป�ญหาด.านภาษาเก่ียวกับการอ"าน 
การพูด ได.เปKนอย"างดี และย่ิงไปกว"าน้ันยังสามารถนําความรู.เรื่องศิลปะการแสดงลิเกไปประกอบอาชีพพร.อมกับ
ถ"ายทอดให.บุคคลทั่วไปได.อีกด.วย 
 ด.วยเหตุน้ี นักศึกษาชุมนุมลิเกเพชรกรุ ครุศิลป` จึงมีโครงการจัดต้ัง “ ศูนย5บูรณาการศิลปะลิเกไทยสายใย
ชุมชน” ข้ึนเพื่อจัดกิจกรรมให.ความรู.และสอนทักษะการแสดงลิเกให.กับคนในชุมชนทั้ง 3 รุ"น โดยมีจุดมุ"งหมายเพื่อ
แก.ป�ญหาเก่ียวกับการใช.ภาษาด.านการอ"าน การพูด การร.อง การรํา รวมถึงพฤติกรรมการไม"กล.าแสดงออก ไม"มี
สมาธิ ไม"รู.จักการแก.ป�ญหาเฉพาะหน.า และการไม"รู.จักใช.เวลาว"างให.เปKนประโยชน5ให.กับรุ"นลูก เพื่อแก.ป�ญหาภาวะ
ความตึงเครียดจากการว"างงาน การทํางานหนักมากเกินไปหรือเครียดจากป�ญหาครอบครัวรวมถึงป�ญหาเรื่อง
บุคลิกภาพการแต"งกายของรุ"นพ"อแม" และเพื่อแก.ป�ญหาอาการซึมเศร.าของรุ"นปู]ย"าตายายจากการถูกทอดท้ิงให.อยู"
บ.านตามลําพัง หรือจากการมีอารมณ5เหงาเวลาลูกหลานออกไปทํางานนอกบ.าน ทั้งน้ีเพื่อเปKนการส"งเสริมความ
เข.มแข็งของชุมชนด.วยศิลปะการแสดงลิเก 
3. วัตถุประสงค2และเป6าหมายของการผลิตผลงาน 
 1. เพื่อส"งเสริมประชาชนรุ"นลูกด.านการอ"าน การพูด การกล.าแสดงออก และการรู.จักแก.ป�ญหาเฉพาะหน.า 
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2. เพื่อแก.ป�ญหาของประชาชนรุ"นพ"อแม"ด.านภาวะความตึงเครียดจากการว"างงานและจากป�ญหา
ครอบครัว  

3. เพื่อแก.ป�ญหาของประชาชนรุ"นปู]ย"าตายายด.านอารมณ5ซึมเศร.าจากการถูกทอดท้ิงให.อยู"บ.านตามลําพัง 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดทํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

1. แนวคิดการจัดทํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
      เน่ืองจากการพัฒนาภายใต.กระแสโลกาภิวัตน5ที่เกิดข้ึนกับสังคมไทยท่ีผ"านมา คนในชุมชน 
ต.องเผชิญกับสถานการณ5การเปล่ียนแปลงด.านเศรษฐกิจ จากที่เคยเปKนชุมชนท่ีมีความพร.อมในหลายๆ ด.าน เช"น 
ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางสังคมวัฒนธรรม ทุนภูมิป�ญญาชาวบ.าน จึงได.รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน5
เหมือนกับอีกหลายๆ ชุมชนในประเทศไทยเช"นกัน ทําให.ขาดสมดุลในการใช.ทรัพยากรธรรมชาติอย"างฟุ]มเฟ�อย 
เน.นการพึ่งพิงทุนและเทคโนโลยีจากต"างประเทศ ขาดการวิเคราะห5 สังเคราะห5ต.นทุนในอดีต สังคมที่เคยเปKนสังคม
เกษตรกรรม มีความเอ้ือเฟ��อเผ่ือแผ"ต"อกันระหว"างคนในชุมชน มองข.ามรากฐานทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชน ก็
คือภูมิป�ญญาที่ส่ังสมมา จนทําให.เกิดวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจ  ทําให.เกิดป�ญหาความยากจน รายได.ท่ีไม"
เพียงพอกับรายจ"าย ครอบครัวพ"อแม"ไม"มีเวลาให.กับบุตร เพราะต.องทํางานแข"งขับกับเวลา เพื่อให.ได.รายได.มาจุน
เจือครอบครัว จนเกิดช"องว"างระหว"างคนในครอบครัว ผู.สูงวัยก็ถูกทอดท้ิงให.อยู"บ.านตามลําพังและเกิดภาวะ
ความเครียด ซึมเศร.า และเหงาที่ต.องอยู"เฉยๆ ไม"มีโอกาสได.พบปะพูดคุยกับคนอ่ืนๆ ในชุมชน ซึ่งแท.จริงแล.ว การ
แก.ป�ญหามีอีกทางหน่ึงคือ ควรใช.วัฒนธรรมของชุมชนซ่ึงเปKนอัตลักษณ5ของชุมชนขับเคล่ือนโดยมีกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมคือ การแสดงลิเก มาเปKนส่ือกลางให.คนในครอบครัวและคนในชุมชนได.มีกิจกรรมทําร"วมกัน เกิด
ความเปKนพี่เปKนน.อง ความสามัคคีและความสัมพันธ5ของคนในชุมชนเพื่อสร.างสุขภาวะทางจิตใจให.มีความสุขซึ่งจะ
นําไปสู"การสร.างความเข.มแข็งให.กับชุมชนอย"างย่ังยืนได.อีกทางหน่ึง       

2. ข้ันตอนการจัดทํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
กิจกรรม ผู%รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผนงาน (P)  
1. ติดต"อประสานงานขอความร"วมมือกับบุคคลและหน"วยงานที่เก่ียวข.องในการดําเนิน
กิจกรรม 
2. ประชุม จัดเตรียม วางแผนการดําเนินกิจกรรม 

ชุมนุมลิเก 
เพชรกรุ ครุศิลป̀ 

ขั้นดําเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู.เข.าร"วมกิจกรรมพร.อมให.ความรู.เก่ียวกับความศรัทธาและวิธี
บูชาครูที่ถูกต.อง 
2. จัดกิจกรรมให.ความรู.เก่ียวกับเน้ือร.องทํานองต"างๆ ที่จําเปKนในการแสดงลิเก เช"น 
ทํานองราชนิเกริง ขวัญอ"อน ทํานองสองไม. เปKนต.น และฝeกให.อ"าน พูด จับใจความของ
เน้ือเรื่อง 
 
3. จัดกิจกรรมให.ความรู.เก่ียวกับท"ารําต"างๆ ที่จะนํามาใช.ในการแสดงลิเก เช"น ภาษาท"า
นาฏยศัพท5 

ชุมนุมลิเก 
เพชรกรุ ครุศิลป̀ 
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กิจกรรม ผู%รับผิดชอบ 
4. จัดกิจกรรมให.ความรู.เก่ียวกับท"ารําท่ีจําเปKนจะต.องใช.ประกอบในการแสดงลิเก เช"น  
รําเพลงช.าเพลงเร็ว รําเฉิดออกและเข.าม"าน รําเฉิดรบ รําโอด รําโลม  
5. จัดกิจกรรมให.ความรู.เก่ียวกับการรําตีบทประกอบการแสดงลิเก เช"น ท"ารําประกอบ
บทแทนอารมณ5 โศก ดีใจ เสียใจ โกรธ เปKนต.น ท"ารําประกอบบทแทนคําพูด ท"ารํา
ประกอบบทตามเน้ือร.อง และท"ารําประกอบบทแทนกริยาต"างๆ 
6. จัดกิจกรรมให.ความรู.เก่ียวกับท"ารําประกอบการต"อสู.ของแสดงลิเก เช"น ท"ารํารบดาบ 
ท"ารําฉายดาบ ท"ารําสวนดาบ เปKนต.น 
7. จัดกิจกรรมให.ความรู.เก่ียวกับการแต"งหน.าทําผมพร.อมกับการแต"งกายที่เหมาะสมใน
การแสดงจริง 
8. ทบสอบความกล.าโดยร"วมแสดงจริงบนเวทีกับนักแสดงมืออาชีพ 
9. จัดการแสดงจริงให.กับประชาชนท่ีเข.าร"วมกิจกรรม 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
วิเคราะห5ป�ญหาและอุปสรรคและสรุปผลการประเมินกิจกรรม 

ชุมนุมลิเก 
เพชรกรุ ครุศิลป̀ 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
กําหนดแนวทาง ข.อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต"อไป  

ชุมนุมลิเก 
เพชรกรุ ครุศิลป̀ 

 
5. ประโยชน2ที่ได%รับ 

1. ประชาชน (รุ"นลูก) มีพัฒนาการด.านการอ"าน การพูดคล"องข้ึน กล.าแสดงออกมากข้ึน มีสมาธิ  
และรู.จักการแก.ป�ญหาเฉพาะหน.าได.ดีขึ้น 

2. ประชาชน (รุ"นพ"อแม") มีภาวะความตึงเครียดจากการว"างงาน การทํางานหนักมากเกินไปหรือ 
เครียดจากป�ญหาครอบครัวน.อยลง และมีการพัฒนาบุคลิกภาพการแต"งกายดีข้ึน  

3. ประชาชน (รุ"นปู]ย"าตายาย) มีภาวะอาการซึมเศร.าจากการถูกทอดทิ้งให.อยู"บ.านตามลําพัง  
หรือจากการมีอารมณ5เหงาเวลาลูกหลานออกไปทํางานนอกบ.านน.อยลง และมีสุขภาพจิตดีข้ึน 

4. ประชาชนทุกกลุ"ม ทุกวัยมีความรู.และมีจิตสํานึกรักษ5 ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมลิเกไทย  
และมีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู"ร"วมกันในชุมชน 

5. ประชาชนทุกกลุ"ม ทุกวัย ได.มีโอกาสสืบค.น และแลกเปล่ียนเรียนรู.ศิลปะการแสดงลิเก 
6. ประชาชนทุกกลุ"ม ทุกวัย สามารถทําการแสดงลิเกได.อย"างถูกต.อง นําไปถ"ายทอดให.ผู.อ่ืนได. 

และสามารถนําไปประกอบอาชีพได. 
 
6. ลักษณะสําคัญหรือองค2ความรู%ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี  
            เกิด “ศูนย5บูรณาการศิลปะลิเกไทยสายใยชุมชน” ข้ึน ต้ังอยู"ที่องค5การบริหารส"วนตําบลคลองนํ้าไหล ซึ่ง
เปKนแหล"งเรียนรู.และสอนทักษะการแสดงลิเกให.กับคนในชุมชน และเพื่อส"งเสริมการใช.ภาษาด.านการอ"าน การพูด 
การร.อง การรํา รวมถึงพฤติกรรมการไม"กล.าแสดงออก ไม"มีสมาธิ ไม"รู.จักการแก.ป�ญหาเฉพาะหน.า และการไม"รู.จัก
ใช.เวลาว"างให.เปKนประโยชน5ให.กับรุ"นลูก เพื่อแก.ป�ญหาภาวะความตึงเครียดจากการว"างงาน การทํางานหนักมาก
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เกินไปหรือเครียดจากป�ญหาครอบครัวรวมถึงป�ญหาเรื่องบุคลิกภาพการแต"งกายของรุ"นพ"อแม" และเพื่อแก.ป�ญหา
อาการซึมเศร.าของรุ"นปู]ย"าตายายจากการถูกทอดทิ้งให.อยู"บ.านตามลําพัง หรือจากการมีอารมณ5เหงาเวลาลูกหลาน
ออกไปทํางานนอกบ.าน ทั้งน้ีเพื่อเปKนการส"งเสริมความเข.มแข็งและย่ังยืนของชุมชนด.วยศิลปะการแสดงลิเก 

 
7. ผลการนําไปทดลองใช%กับประชากร กลุ#มตัวอย#าง หรือกลุ#มเป6าหมาย 
 มนุษย5มีความสัมพันธ5กันและเก่ียวข.องซ่ึงกันและกัน มนุษย5จึงมีการรวมตัวอยู"กันเปKนกลุ"ม เรียกว"าชุมนุม
ชน ซึ่งส"วนใหญ"ประกอบด.วยคน 3 รุ"นอยู"รวมกันคือ รุ"นปู]ย"าตายาย รุ"นพ"อแม" และรุ"นลูก ลิเกเปKนกิจกรรมหน่ึงท่ี
สามารถเป[ดโอกาสให.สมาชิกของชุมชนมีความสัมพันธ5ที่ดีต"อกัน ได.ทํากิจกรรมร"วมกัน ได.ช"วยเหลือเก้ือกูลกัน  เกิด
ความสามัคคีกัน นอกจากน้ีแล.วเรื่องราวที่ใช.แสดงลิเก ล.วนสะท.อนแง"มุมวิถีการดําเนินชีวิตในสังคม จึงทําให.ได.รับ
ความรู.ไปประยุกต5ใช.ในชีวิตจริง ได.คติสอนใจจากเรื่องราว ที่แสดง และย่ิงไปกว"าน้ันยังสามารถนําความรู.เรื่อง
ศิลปะการแสดงลิเกไปประกอบอาชีพพร.อมกับถ"ายทอดให.บุคคลทั่วไปได.อีกด.วย ซ่ึงจะส"งผลให.ชุมชนมีความ
เข.มแข็งและย่ังยืนเพิ่มข้ึน 
 
8. การวิเคราะห2และสรุปผลการทดลองใช% 
               สภาพชุมชน/สังคมในป�จจุบัน สมาชิกในครอบครัวไม"ค"อยมีโอกาสและเวลาได.พบปะพูดคุยกัน เพราะ
ต"างคน ต"างวัย ต"างหน.าท่ี สมาชิกครอบครัวที่อยู"ในวัยพ"อแม"ซึ่งเปKนวัยทํางานต.องออกไปประกอบสัมมาอาชีพหา
เงินมาจุนเจือครอบครัว ส"วนสมาชิกท่ีเปKนรุ"นลูกก็ไปโรงเรียน และสมาชิกท่ีเปKนรุ"นปู]ย"าตายายส"วนใหญ"ก็ต.องอยู"เฝuา
บ.านซ่ึงเปKนเหตุให.เกิดช"องว"างระหว"างวัยเกิดข้ึน สัมพันธภาพของคนในครอบครัวส"วนใหญ"จึงลดน.อยลง รวมไปถึง
การทํากิจกรรมร"วมกัน การให.ความช"วยเหลือซึ่งกันและกัน ความสามัคคีกันของคนในชุมชนก็ลดน.อยลงไปด.วย จึง
ส"งผลให.คนในชุมชนไม"มีเครือข"ายที่ดีทางสังคม ขาดคุณภาพชีวิตท่ีดี ทําให.สมาชิกอยู"ร"วมกันในชุมชนอย"างไม"มี
ความสุข 
 ผลจากการทดลอง สภาพใหม"ของชุมชนท่ีพบ คือชุมชนมีการรวมตัวอยู"กันเปKนกลุ"มมีกิจกรรมทําร"วมกัน
ทั้งรุ"นปู]ย"าตายาย รุ"นพ"อแม" และรุ"นลูก เพื่อสร.างความสัมพันธ5ท่ีดีต"อกัน ได.ทํากิจกรรมร"วมกัน ซ่ึงต.องอาศัยการ
พึ่งพาและให.ความช"วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความสามัคคีกัน และได.มีโอกาสพบปะ แลกเปล่ียนเรียนรู. ทํา
กิจกรรมร"วมกันบ"อยๆ เพื่อให.เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ัง ร"างกาย จิตใจ อารมณ5ของคนในชุมชน นําไปสู"สังคม
แห"งการเรียนรู.ร"วมกัน ก"อให.เกิดความรัก ความอบอุ"น เห็นอก เห็นใจ เอ้ืออาทร เปKนมิตรไมตรีท่ีดีต"อกัน เปKน
เครือข"ายท่ีดีทางสังคม ทําให.สมาชิกอยู"ร"วมกันในสังคมได.อย"าง มีความสุขอย"างย่ังยืน 
 
9. ปEจจัยที่ทําให%ประสบความสําเร็จ 

1. มี “ศูนย5บูรณาการศิลปะลิเกไทยสายใยชุมชน” เพื่อให.คนในชุมชนทุกวัยได.มีโอกาสเรียนรู.ร"วมกัน โดย
มีผู.เข.าร"วมกิจกรรมเปKนผู.ประสานงาน อํานวยความสะดวกและสร.างกิจกรรมให.คนในชุมชนทําร"วมกัน ได.ช"วยเหลือ
เก้ือกูลกัน แก.ป�ญหาร"วมกันเพื่อให.กิจกรรมน้ันสําเร็จ เปKนการเป[ดโอกาสให.ได.มีการสร.างปฏิสัมพันธ5ท่ีดีต"อกัน         
ได.สนทนาพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําให.คนในชุมชนเกิดสุขภาวะจิตที่เปKนสุขร"วมกันอย"าง
ย่ังยืน 
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2. ได.รับความร"วมมือจากหน"วยงาน องค5กร และบุคลากรที่เก่ียวข.อง รวมถึงผู.บริหารทุกระดับให.
ความสําคัญต"อการจัดกิจกรรม และอํานวยความสะดวกติดต"อประสานกลุ"มผู.เข.าร"วมกิจกรรมพร.อมทั้งให.ความ
ช"วยเหลือในทุกๆ เรื่อง ได.แก" องค5การบริหารส"วนตําบลคลองนํ้าไหล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน โรงเรียนคลอง
ลานวิทยา โรงเรียนผู.สูงอายุ(สังกัดองค5การบริหารส"วนตําบลคลองนํ้าไหล) 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต#อไป 

ผู.เข.าร"วมกิจกรรมนําความรู.ท่ีได.รับไปฝeกซ.อมอย"างต"อเน่ืองเพื่อให.เกิดทักษะและมีความชํานาญมากข้ึนจะ
ทําให.ชุมชนมีความย่ังยืนด.านศิลปวัฒนธรรมต"อไป และอีกนัยหน่ึงคือ การนําความรู.ไปถ"ายทอดให.กับผู.ท่ีสนใจกลุ"ม
ช"วงวัยอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน เช"น นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเพื่อเปKนการขยายผลใน
ชุมชนต"อไปอีก จะเปKนอีกหนทางหน่ึงที่จะช"วยให.โครงการน้ีนําความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีในด.านต"างๆ ไปสู"คนใน
ชุมชนเปKนวงกว.างและมีความย่ังยืนสืบไป 
 
11. ปEญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
      1. เวลาว"างของกลุ"มผู.เข.าร"วมกิจกรรมอาจไม"ตรงกัน มีผลทําให.กระบวนการฝeกซ.อมต.องม ี
การปรับเปล่ียนเพื่อให.สอดคล.องกับกลุ"มเปuาหมายท่ีมาเข.าร"วมกิจกรรมในคร้ังน้ันๆ 
      2. จํานวนผู.เข.าร"วมกิจกรรมบางครั้งมีมาเข.าร"วมมากกว"าเปuาหมายที่วางไว. ทําให.การบริหารจัดการในเรื่อง
ต"างๆ เช"น อุปกรณ5ท่ีใช.ประกอบการซ.อมมีไม"เพียงพอ      
  
12. จํานวนคร้ังของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต#ละคร้ังประกอบด%วย 

คร้ังที่ 1 เวลาว"างของกลุ"มผู.เข.าร"วมกิจกรรมอาจไม"ตรงกัน มีผลทําให.กระบวนการฝeกซ.อมต.องมีการ
ปรับเปล่ียนเพื่อให.สอดคล.องกับกลุ"มเปuาหมายที่มาเข.าร"วมกิจกรรมในครั้งน้ันๆ ซึ่งทางกลุ"มผู.ดําเนินงานได.ปรับปรุง
การดําเนินงานโดยสํารวจเวลาว"างของผู.เข.าร"วมกิจกรรมแต"ละคนและจัดทําตารางการเข.าร"วมกิจกรรมตาม
ช"วงเวลาที่เหมาะสม 
 คร้ังที่ 2 จํานวนผู.เข.าร"วมกิจกรรมบางคร้ังมีมาเข.าร"วมมากกว"าเปuาหมายท่ีวางไว. ทําให.การบริหารจัดการ
ในเรื่องต"างๆ เช"น อุปกรณ5ที่ใช.ประกอบการดําเนินงานมีไม"เพียงพอ ซ่ึงทางกลุ"มผู.ดําเนินงานได.ปรับปรุงการ
ดําเนินงานโดยแบ"งเปKนฐานการเรียนรู. และแบ"งกลุ"มผู.เข.าร"วมกิจกรรมเปKนกลุ"มๆ แต"ละกลุ"มมีผู.ดําเนินงานเปKนผู.
ประสานงานให.แต"ละกลุ"มเรียนรู.โดยเวียนไปตามฐานจนครบทุกฐานการเรียนรู. 
 คร้ังที่ 3 จัดการแสดงจริงให.ผู.เข.าร"วมกิจกรรม หลังเสร็จกิจกรรม เชิญองค5กร หน"วยงานและบุคคลท่ี
เก่ียวข.อง รวมถึงผู.เข.าร"วมกิจกรรม ร"วมกันวิเคราะห5ป�ญหาและอุปสรรคและสรุปผลการดําเนินกิจกรรม ร"วม
กําหนดแนวทาง ข.อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต"อไป 
 
13. จํานวนและรายชื่อของหน#วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน นํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช% 

1. องค5การบริหารส"วนตําบลคลองนํ้าไหล    2. โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 
3. โรงเรียนคลองลานวิทยา  4. โรงเรียนผู.สูงอายุ (สังกัดองค5การบริหารส"วนตําบลคลองนํ้าไหล) 
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เร่ืองที่ 3 
 

 โปรแกรมตรวจข%อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ คณะวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 
 

 
ชื่อหน#วยงาน 

โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร5 คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
ผู%ที่เก่ียวข%อง/ผู%รับผิดชอบหลัก 

อาจารย5ภูมินทร5 ตันอุตม5 
 
1. ประเภทนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ด.านการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
2. ที่มาและความสําคัญของผลงาน  

คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได.จัดการเรียนการสอนเร่ิมต้ังแต"ปS
การศึกษา 2521 จนถึงป�จจุบัน โดยแต"ละภาคการศึกษามีการสอบกลางภาคและปลายภาคเพื่อใช.วัดความรู.ของ
นักศึกษา ส"วนใหญ"มีข.อสอบ 2 ประเภท ได.แก" ข.อสอบปรนัยและข.อสอบอัตนัย นอกจากน้ีในรายวิชาศึกษาทั่วไป
ของคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีมีนักศึกษาในคณะและต"างคณะลงทะเบียนเรียนเปKนจํานวนมาก ทําให.
อาจารย5ผู.สอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีใช.เวลาในการ
ตรวจข.อสอบค"อนข.างนาน เพราะมีจํานวนนักศึกษาค"อนข.างมาก  โดยวิธีการตรวจข.อสอบส"วนอัตนัยข้ึนอยู"กับ
อาจารย5ผู.สอนเปKนผู.พิจารณาคําตอบและให.คะแนน ส"วนวิธีการตรวจข.อสอบปรนัยแบบกากบาทในแบบเดิมใช.วิธี
ตรวจโดยกระดาษเฉลยแบบเจาะรู ทําให.พบป�ญหาในการตรวจข.อสอบของนักศึกษา ได.แก" ลักษณะการกากบาท
มากกว"าหน่ึงคําตอบทําให.ได.คะแนนมากกว"าความเปKนจริง และจํานวนข.อคําตอบในกระดาษคําตอบมีจํานวนมาก
ส"งผลต"อการนับคะแนนคาดเคล่ือน โดยคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี ได.มีจัดพิมพ5รูปแบบของกระดาษคําตอบ
ปรนัยเปKนแบบ 5 ตัวเลือก จํานวน 160 ข.อ เพื่อใช.ในการสอบวัดความรู.ในการสอบกลางภาคและปลายภาคของ
นักศึกษา 

จากป�ญหาดังกล"าวผู. วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะช"วยอํานวยความสะดวกให.กับอาจารย5ในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ด.วยการพัฒนาซอฟต5แวร5ที่ใช.ในการตรวจข.อสอบใน
ส"วนของข.อสอบปรนัยแบบเลือกตอบข้ึน เพื่อช"วยลดภาระการตรวจข.อสอบจํานวนมากของอาจารย5ที่อาจจะทําให.
คะแนนสอบของนักศึกษาคลาดเคล่ือน รวมถึงการตรวจข.อสอบในกรณีที่นักศึกษากากบาทมากกว"าหน่ึงคําตอบได.  
โดยข้ันตอนประกอบด.วย  

 1) การตรวจข.อสอบ  
 2) การสรุปผลคะแนนเปKนรายงานให.กับอาจารย5ประจําวิชา 
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  ซึ่งซอฟต5แวร5ในลักษณะดังกล"าวทางคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ยังไม"มีการพัฒนาข้ึนใช.งาน ดังน้ันผู.วิจัยจึงตัดสินใจพัฒนาซอฟต5แวร5ข้ึนเพื่อเปKนต.นแบบในการนําไป
ประยุกต5ใช.กับโปรแกรมวิชาของคณะอ่ืนๆ และหน"วยงานที่มีความสนใจต"อไป 

 
3. วัตถุประสงค2และเป6าหมายของการผลิตผลงาน 
 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมตรวจข.อสอบปรนัยแบบเลือกตอบของคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี 
  2. เพื่อเพิ่มความถูกต.องในการตรวจปรนัย ในกรณีที่นักศึกษากากบาทมากกว"า 1 ข.อแล.วได.คะแนน 

3. เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจข.อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดทํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

การพัฒนาโปรแกรมตรวจข.อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ของคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี มีข้ันตอน
ในการพัฒนาคือ  

 1. ศึกษาข.อมูลชุดกระดาษคําตอบคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ภัฏกําแพงเพชร 

 2. ศึกษาและเก็บข.อมูลข.อสอบจากกลุ"มตัวอย"างท่ีสอนรายวิชาท่ีมีการใช.ข.อสอบปรนัย 
 3. วิเคราะห5การทํางาน ได.แก" ศึกษาข้ันตอนวิธีการประมวลผลภาพ และการระบุคําตอบ 
 4. ออกแบบโปรแกรม ได.แก" เลือกซอฟต5แวร5 และวิธีการประมวลผลต"างๆ ท่ีจะใช. เช"น การ

ออกแบบข้ันตอนการทํางาน (Work Flow) การพัฒนาโมเดลส"วนของการวิเคราะห5 (Analysis Model) ออกแบบ
หน.าจอตอบโต.กับผู.ใช.งาน และการสร.างรายงาน เปKนต.น 

 5. พัฒนาโมเดลส"วนของการวิเคราะห5พัฒนาหน.าต"างติดต"อผู.ใช.งานโปรแกรม 
 6. ทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม  
 7. ตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรม 

 
5. ประโยชน2ที่ได%รับ 
 1. ได.ซอฟต5แวร5และชุดอุปกรณ5ต.นแบบสําหรับการตรวจข.อสอบปรนัยแบบเลือกตอบของคณะ
วิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีใช.งานได.จริง 

2. ช"วยอํานวยความสะดวกในการตรวจข.อสอบให.มีความรวดเร็วและมีความถูกต.อง 
3. ลดความผิดพลาดในการตรวจข.อสอบ 
4. นําไปประยุกต5ใช.กับการตรวจข.อสอบของคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
5. นําองค5ความรู.จากต.นแบบซอฟต5แวร5ที่พัฒนานําไปเผยแพร"ให.กับโรงเรียนในจังหวัดกําแพงเพชรท่ีสนใจ 
 

6. ลักษณะสําคัญหรือองค2ความรู%ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 โปรแกรมตรวจข.อสอบปรนัยแบบเลือกตอบของคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีเปKนนวัตกรรมที่สร.าง
ข้ึนมาเพื่อช"วยลดภาระในการทํางานให.มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยพัฒนาในรูปแบบวินโดว5แอพพลิเคช่ันและมีการ
ใช.งานในส"วนต"างๆ โดยมีผู.ใช.งานดังน้ี 



21 
 

 

 1. อาจารย5ผู.ใช.งานโปรแกรม 
   สามารถตรวจข.อสอบปรนัยได.อย"างรวดเร็ว 
   สามารถลดความผิดพลาดในการตรวจข.อสอบ ในกรณีการกากบาทมากกว"า 1 คําตอบ 
   สามารถลดความผิดพลาดในการตรวจข.อสอบ ในกรณีไม"มีการกากบาทได. 
   สามารถสรุปผลคะแนนในรูปแบบของรายงานได.หลังจากการตรวจได.ทันที 
  2. นักศึกษา 
   สามารถทราบผลการสอบได.รวดเร็วมากข้ึน 
 
7. ผลการนําไปทดลองใช%กับประชากรกลุ#มตัวอย#าง หรือกลุ#มเป6าหมาย 
 ผู.ใช.งานระบบ ประกอบด.วยอาจารย5คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีและอาจารย5ที่สนใจที่ใช.ข.อสอบ
ปรนัยแบบเลือกตอบในการสอบ แต"ในผลการทดลองน้ีผู.พัฒนาได.ทดลองกับข.อสอบปลายภาค ในภาคเรียนท่ี 2 ปS
การศึกษา 2559 ของผู.พัฒนาก"อนเพื่อทดลองใช.จริง โดยทําการทดสอบกับข.อสอบของนักศึกษาทั้งหมด 6 หมู"
เรียน ได.แก" 
 กลุ"มเรียน 5713201 รายวิชา 4123303V อีเวนต5 - ดริฟเวนโปรแกรมมิ่ง จํานวน 11 คน 

กลุ"มเรียน 5713201 รายวิชา 4123603V  กราฟ[กและการประมวลผลภาพ  จํานวน 10 คน 
กลุ"มเรียน 5713211 รายวิชา 4123302V  วิศวกรรมซอฟท5แวร5 จํานวน 7 คน 
กลุ"มเรียน 5813209 รายวิชา 4123302V  วิศวกรรมซอฟท5แวร5 จํานวน 1 คน 
กลุ"มเรียน 5713201 รายวิชา 4123302V  วิศวกรรมซอฟท5แวร5 จํานวน 10 คน 
กลุ"มเรียน 5912205 รายวิชา 4121001U  คอมพิวเตอร5และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 21 คน 

 ผลที่ได.รับจากการทดลองใช.จริงได.ผลดังน้ี 
  1. เชิงปริมาณ 
   สามารถตรวจข.อสอบปรนัยได.อย"างรวดเร็วโดยมีความเร็วเฉล่ีย 11.5 วินาทีต"อแผ"น 
  2. เชิงคุณภาพ 
   สามารถลดความผิดพลาดในการตรวจข.อสอบ ในกรณีการกากบาทมากกว"า 1 คําตอบ 
   สามารถลดความผิดพลาดในการตรวจข.อสอบ ในกรณีไม"มีการกากบาทได. 
   สามารถสรุปผลคะแนนในรูปแบบของรายงานได.หลังจากการตรวจได.ทันที 
 
8. การวิเคราะห2และสรุปผลการทดลองใช% 
 จากการทดลองการทํางานของโปรแกรมตรวจข.อสอบปรนัยแบบเลือกตอบของคณะวิทยาศาสตร5แล
เทคโนโลยี  พบว"าโปรแกรมสามารถตรวจข.อสอบได.อย"างถูกต.องและสามารถรายงานสรุปผลคะแนนได.ทันที หากมี
การกากบาทอย"างถูกต.อง ดังน้ี 

1. กากบาทเต็มช"องโดยไม"เลยไปช"องอ่ืนๆ  
2. การลบข.อกากบาทผิดด.วยลิควิด 

 อีกทั้งโปรแกรมยังสามารถตรวจจับข.อที่ไม"มีการกากบาทและกากบาทมากกว"า 1 ข.อได. ส"วนข.อควรระวัง
มีดังน้ี 
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 1. การลบลิควิด ห.ามจนเส.นแบ"งข.อหายจะทําให.คําตอบของข.อถัดไปคาดเคล่ือนไปท้ังหมด 
2. และการขีดทับไม"สามารถทําได.เพราะโปรแกรมจะวิเคราะห5ว"ามีการกากบาทมากกว"า 1 ข.อ 
จากการนําไปประยุกต5ใช.จริงกับหมู"เรียนภาคเรียนท่ี 2 ปSการศึกษา 2559 ของนักศึกษาในรายวิชาของ

ผู.พัฒนา พบว"า สามารถตรวจข.อสอบและสามารถสรุปคะแนนให.กับนักศึกษาได.ถูกต.อง ด.วยความเร็วเฉล่ีย 11.5 
วินาทีต"อแผ"น จึงเพื่อช"วยอํานวยความสะดวกในการตรวจข.อสอบให.มีความรวดเร็วและมีความถูกต.อง และยัง
สามารถลดระยะเวลาในการตรวจข.อสอบได.ตามวัตถุประสงค5 
 
9. ปEจจัยที่ทําให%ประสบความสําเร็จ 
 โปรแกรมตรวจข.อสอบปรนัยแบบเลือกตอบของคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี จะต.องอาศัยความ
ร"วมมือจากอาจารย5ทุกท"านในคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีในการนําไปใช.งานจริง เมื่อมีป�ญหาเกิดข้ึน ผู.พัฒนา
จะทําการแก.ไขปรับปรุงให.ตรงกับความต.องการของผู.ใช.งานมากที่สุด จึงทําให.ประสบความสําเร็จในการใช.งาน 
 
10.แนวทางในการพัฒนาต#อไป 
 เปKนแนวทางสําหรับการพัฒนาต"อยอดเก่ียวกับงานที่มีลักษณะท่ีต.องทําซ้ํากันจํานวนมากๆ เช"น การนําไป
ประยุกต5ใช.กับการเก็บผลประเมินแบบสอบถามงานบริการวิชาการ หรือโปรแกรมตรวจข.อสอบของคณะอ่ืนๆหรือ
โรงเรียนอ่ืนๆ เปKนต.น 
 
11. ปEญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 1. เรื่องการขีดทับข.อกากบาทผิดในการทําข.อสอบยังไม"สามารถวิเคราะห5คําตอบท่ีมีการขีดทับได. 
เน่ืองจากการวิเคราะห5คําตอบใช.อัลกอริธึมในการแบ"งกลุ"มจากขนาดของวัตถุในช"องตัวเลือก ทําให.การขีดทับ
คําตอบจึงให.ผลเหมือนกับกรณีกากบาทมากกว"า 1 ข.อ  

2. ป�ญหาการลบด.วยลิควิดเปเปอร5สามารถลบได. แต"ควรระวังเปKนอย"างมากในขณะที่ลบ ไม"ควรลบเส.น
แบ"งข.อย"อย เพราะจะทําให.การประมวลผลเกิดความคลาดเคล่ือน 
  
12. จํานวนคร้ังของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
ในแต#ละคร้ังประกอบด%วย 

ในการพัฒนาโปรแกรมตรวจข.อสอบปรนัยแบบเลือกตอบของคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี ยังไม"มีการ
ปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาอย"างเปKนรูปธรรม เน่ืองจากกําลังอยู"ในช"วงนําไปพัฒนาต"อยอดสู"โรงเรียน           
เรืองวิทย5วิทยาคม โดยนักศึกษาช้ันปSท่ี 4 ของโปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร5 แต"อาจจะมีการปรับปรุงในส"วนของ
ข้ันตอนวิธีการวิเคราะห5 เน่ืองจากกระดาษคําตอบของแต"ละสถานศึกษาไม"เหมือนกัน 
  
13. จํานวนและรายชื่อของหน#วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน นํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช% 
 ประยุกต5ใช.กับกลุ"มตัวอย"างข.อสอบของกลุ"มนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร5 ในรายวิชาท่ี
อาจารย5ภูมินทร5 ตันอุตม5 ได.จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปSการศึกษา 2559 

กลุ"มเรียน 5713201 รายวิชา 4123303V อีเวนต5-ดริฟเวนโปรแกรมมิ่ง จํานวน 11 คน 



 

 

กลุ"มเรียน 5713201 รายวิชา 
กลุ"มเรียน 5713211 รายวิชา 
กลุ"มเรียน 5813209 รายวิช
กลุ"มเรียน 5713201 รายวิชา 
กลุ"มเรียน 5912205 รายวิชา 
 

ขั้นตอนการทํางาน 

การต#อใช%งาน 
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รายวิชา 4123603V  กราฟ[กและการประมวลผลภาพ  จํานวน 
รายวิชา 4123302V  วิศวกรรมซอฟท5แวร5 จํานวน 7 คน 
รายวิชา 4123302V  วิศวกรรมซอฟท5แวร5 จํานวน 1 คน 
รายวิชา 4123302V  วิศวกรรมซอฟท5แวร5 จํานวน 10 คน
รายวิชา 4121001U  คอมพิวเตอร5และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 

ภาพประกอบผลงาน 
 

กราฟ[กและการประมวลผลภาพ  จํานวน 10 คน 
 
 

คน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 21 คน 

 

 



 

 

ซอฟต2แวร2ใช%ตรวจคําตอบ 

 
การออกรายงานคะแนน 
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เร่ืองที่ 4 
 

เตาเผาถ#านแบบไบโอชาร2ด%วยถัง 200 ลิตร 
 

ช่ือหน#วยงาน  
ศูนย5การเรียนรู.ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม"                                               

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม"สอด 
 
ผู%ที่เก่ียวข%อง/ผู%รับผิดชอบ  

1. นายนิพิฐพนธ5  ฤาชา     
   โทรศัพท5 096-667-7977  

        E-Mail nicha.por89@gmail.com 
 2. นายธีรศิลป̀    กันธา     

    โทรศัพท5 081-111-8176 
         E-Mail tkeddy2522@gmail.com 

 

1. ประเภทนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 
 ด.านบริการวิชาการ 
 
2. ที่มาและความสําคัญของการบริการวิชาการ  
 เตาเผาถ"านแบบไบโอชาร5ด.วยถัง 200 ลิตร เปKนวิธีการง"ายๆ แบบประหยัดไม"ยุ"งยาก วัสดุอุปกรณ5
สามารถหาได.จากอุปกรณ5ในบ.านหรือหากซ้ือตามร.านขายของเก"าก็ราคาไม"แพง ไม"ต.องป��นดินหรือสร.างเตาเผา
ถ"านแบบเดิมให.ยุ"งยาก เตาเผาถ"านแบบไบโอชาร5นี้สะดวกในการใช.สามารถเคลื่อนย.ายได.ทุกท่ี ท่ีต.องการเผา  
สมัยก"อนการเผาถ"านก็จะยุ"งยากต.องเผาในพ้ืนท่ี ท่ีไกลผู.คนเพราะควันและกลิ่นอาจรบกวนผู.อ่ืนและเปKน
อันตรายสําหรับบ.านไหนหรือสวนไหนท่ีมีเด็กเล็กๆ เตาเผาถ"านแบบไบโอชาร5ด.วยถัง 200 ลิตร ไม"ใช"แค"ใช.
ประโยชน5ได.แค"การเผาถ"านได.อย"างเดียว ยังเผาขยะหรือเผาแกลบแล.วนํามาเปKนปุ�ยให.กับต.นไม.ในไร"ผักในสวน
ได.อีกผสมผสานไปด.วยกันได.ประโยชน5ต"อเนื่องกันหลายอย"าง 
 
3. วัตถุประสงค2และเป6าหมายของการบริการวิชาการ 
 1. เพ่ือให.ชุมชนได.เรียนรู.เก่ียวกับเตาเผาถ"านแบบไบโอชาร5ด.วยถัง 200 ลิตร 
 2. เพ่ือส"งเสริมประสบการณ5การทํางานร"วมกัน การติดต"อประสานงานระหว"างหน"วยงานภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัย ได.เรียนรู.กระบวนการแก.ไขป�ญหา 
 
4. กลุ#มบุคคลเป6าหมายที่ให%บริการ  

หมู"บ.านพะกา ต.ด"านแม"ละเมา อ. แม"สอด จ.ตาก และ หมู"บ.านยะพอ ต.วาเล"ย5 อ.พบพระ  จ.ตาก 
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5. ประโยชน2ที่ได%รับจากการบริการวิชาการ 
    1. ชุมชนได.เรียนรู.เก่ียวกับเตาเผาถ"านแบบไบโอชาร5ด.วยถัง 200 ลิตร 

2. ชุมชนได.รับประสบการณ5การทํางานร"วมกัน การติดต"อประสานงานระหว"างหน"วยงานภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัย ได.เรียนรู.กระบวนการแก.ไขป�ญหา 
 
6. ลักษณะของกิจกรรมการให%บริการวิชาการ 
  1. จัดอบรมให.ความรู.เก่ียวกับเตาเผาถ"านแบบไบโอชาร5ด.วยถัง 200 ลิตร 
 2. ลงมือปฏิบัติจริงรวมกับชุมชน 
 3. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 4. ติดตามและประเมินผลการนําไปใช.ประโยชน5 
 

 

   

                

7. ลักษณะการบูรณาการ และผลที่เกิดจากการบูรณาการ  
 การบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีท.องถ่ิน  ผลท่ีได.นักศึกษาได.เรียนรู.และความรู.
จากลงมือปฏิบัติร"วมกับชุมชน  
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8. ผลลัพธ2หรือผลกระทบที่ได%รับจากการบริการวิชาการ 
ชุมชนได.รับความรู.และพัฒนาทักษะ จากเตาเผาถ"านแบบไบโอชาร5ด.วยถัง 200 ลิตร 

 
9. ปEจจัยที่ทําให%ประสบความสําเร็จ 
      1. ชุมชนให.ความร"วมมือ 
 2. เตาเผาถ"านแบบไบโอชาร5ด.วยถัง 200 ลิตรตอบสนองกับความต.องการของชุมชน                       
(ใช.ถ"านไบโอชาร5ในส"วนประกอบการทําเครื่องกรองน้ํา และการเผาถ"านต.นกัญชงเพ่ือทําหลอดกาแฟ) 
 
10. แนวทางในการบริการวิชาการคร้ังต#อไป 
 1. จัดกิจกรรมเผยแพร"เตาเผาถ"านแบบไบโอชาร5ด.วยถัง 200 ลิตรในแหล"งชุมชนอ่ืน 
 2. ร"วมกับชุมชนพัฒนาเตาเผาถ"านแบบไบโอชาร5ด.วยถัง 200 ลิตรให.ประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต.องการของชุมชนให.มากข้ึน 
 
11. ปEญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 1. ภาษาในการสื่อสารกับชุมชน 
 2. การเดินไปยังชุมชนระยะทางไกล และลําบาก 
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เร่ืองที่ 5 
 

         แนวปฏิบัติที่ดีเร่ืองระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) 
 
 

ช่ือหน#วยงาน 
 กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี 
 
ผู%ที่เก่ียวข%อง/ผู%รับผิดชอบหลัก 

อาจารย5อนุชา พวงผกา 
นายณัฐเวศม5 ชัยมงคล 
นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ 
โทรศัพท5 : 055-706-555 ต"อ 1202 
โทรสาร : 055-706-518 
E-mail address : plan_kpru@hotmail.com  

 
1. ประเภทนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ด.านการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน 
 
2. ที่มาและความสําคัญของผลงาน  

จากแนวคิด e-Office หรือสํานักงานอิเล็กทรอนิกส5 ท่ีเน.นการปฏิบัติงานท่ัวไปในงานประจําวันโดยใช.
เทคโนโลยีการสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร5มาใช.ในการทํางานต"างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให.เกิดประโยชน5
และประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานนั่นเอง 

ทางกองนโยบายและแผนจึงเล็งเห็นว"า การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปS ซ่ึงเปKนงานประจําท่ีทุกหน"วยงานต.องดําเนินการ ควรประยุกต5ใช.แนวคิด e-Office มาใช.ให.เกิด
ประโยชน5  โดยยึดหลักการให.สามารถรายงานผลได.ง"าย สามารถปรับปรุงข.อมูลให.ทันสมัยได.อย"างสมํ่าเสมอ 
ประหยัดงบประมาณทรัพยากร และสามารถเรียกดูข.อมูลได.ง"าย อย"างเปKนระบบนั้น ระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) น"าจะเปKนแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีสามารถก"อประโยชน5ในการทํางาน
ให.แต"ละหน"วยงานและผู.รับผิดชอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติราชการผ"านทาง
ระบบคอมพิวเตอร5 โดยมีการจัดทําระบบรายงานผลข้ึนเม่ือ ปSงบประมาณ 2559 และได.ปรับปรุง แก.ไข และ
ทดลองใช.ในปSงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน และเริ่มต.นใช.งานจริงในปSงบประมาณ 2560 ซ่ึงกําหนดให.
ผู.รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน"วยงานจะต.องรายงานผลในระบบ จํานวน 4 ครั้ง ในรอบ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  โดยในป�จจุบัน หน"วยงานทําการกรอกข.อมูลมาแล.ว 2 ครั้งในรอบ        
3 เดือน และรอบ 6 เดือน 

 
3. วัตถุประสงค2และเป6าหมายของการผลิตผลงาน 
 1. เพ่ือจัดทําระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) 
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 2. เพ่ือให.สามารถรายงานและจัดเก็บข.อมูลอย"างเปKนระบบสามารถเรียกดูผลรายงานได.ง"ายทุกท่ีทุก
เวลา 
 3. เพ่ือประหยัดงบประมาณและทรัพยากร 
 4. เพ่ือเปKนแนวทางท่ีดีในการปฏิบัติงานด.านกระบวนการพัฒนาแผน 
 
4. แนวคิด/ข้ันตอนหรือองค2ความรู%ที่ได%จากการทํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถทําซ้ําแล%วเกิด 
ผลลัพธ2ที่ดี 

การจัดทําระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) ของกองนโยบายและ
แผน สํานักงานอธิการบดีนั้นได.มาจากการศึกษาและคิดวิเคราะห5ว"า การรายงานผลแบบด้ังเดิมคือ 
ผู.รับผิดชอบตัวชี้วัดจะจัดทํารายงาน พิมพ5เอกสารออกมา และจัดส"งให.แก"กองนโยบายและแผน เพ่ือรวมรวม
สรุปในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงก"อให.เกิดการทํางานหลายข้ันตอน ก"อให.เกิดความยุ"งยากในการรายงาน
ผลและการรวบรวม และมีความสิ้นเปลืองทรัพยากรมาประยุกต5กับแนวคิด e-Office หรือสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส5 ท่ีเน.นการปฏิบัติงานท่ัวไปในงานประจําวันโดยใช.เทคโนโลยีการสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร5มา
ใช.ในการทํางานต"างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให.เกิดประโยชน5และประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานนั่นเอง                          
จากแนวคิดดังกล"าว กองนโยบายและแผนจึงได.ประสานงาน ปรึกษา และร"วมกับอาจารย5อนุชา พวงผกา 
อาจารย5ประจําโปรแกรมบรรณารักษ5และสารสนเทศภูมิศาสตร5 จัดทําระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ (E-SPR)โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. กองนโยบายและแผน ประสานงาน ปรึกษา และร"วมกับอาจารย5อนุชา พวงผกา เรื่อง การจัดทํา
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 

2. จัดทําระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) โดยมีเปuาหมายหลักใน
การรายงานผล 2 ระดับ ได.แก" 

2.1 การรายงานผลระดับมหาวิทยาลัย  โดยกําหนดให.ผู.รับผิดชอบตัวชี้วัดต"างๆ เปKน
ผู.ดําเนินการกรอกข.อมูลเพ่ือรายงานผล จํานวน 4 ครั้งต"อปS ได.แก" รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน                     
และ 12 เดือน 

2.2 การรายงานผลระดับหน"วยงาน  โดยกําหนดให.หน"วยงานเปKนผู.ดําเนินการกรอกข.อมูล
เพ่ือรายงานผล จํานวน 4 ครั้งต"อปS ได.แก" รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
 3. ทดลองใช.งานระบบรายงานผลท่ีเสร็จเรียบร.อยแล.ว โดยกองนโยบายและแผนทดลองกรอกข.อมูล
ของตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย ประจําปSประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน 
 4. ถ"ายทอดความรู.และทักษะการใช.งานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
(E-SPR) โดยการจัดอบรมให.แก"ผู.รับผิดชอบกรอกข.อมูลของแต"ละหน"วยงาน และรับฟ�งข.อเสนอแนะและข.อมูล
ท่ีเก่ียวข.องมาใช.ปรับปรุงของระบบให.มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5. ปรับปรุงแก.ไข และพัฒนาระบบตามข.อเสนอแนะต"างๆ เพ่ือให.ระบบสามารถใช.งานได.อย"างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 6. จัดทําบันทึกข.อความแจ.งต"อหน"วยงาน ให.จัดทําและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการลงในระบบตามระยะเวลาท่ีกําหนด หรือเว็บไซต5https://e-spr.kpru.ac.th/e-spr/index.php 
 7. กองนโยบายและแผนดึงข.อมูลผลการรายงานจากในระบบมาทําการวิเคราะห5 สังเคราะห5 และ
สรุปผลในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย เสนอต"อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ครั้งต"อ
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ปS (รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) และเสนอต"อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 ครั้งต"อปS 
(รอบ 12 เดือน) 
 
5. ประโยชน2ที่ได%รับ 
 1. มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการผ"านระบบคอมพิวเตอร5 
 2. ผู.บริหารสามารถเรียกดูข.อมูลผลการดําเนินงานได.ทุกท่ีทุกเวลาสะดวกและทันสมัยยิ่งข้ึน 
 3. ข.อมูลถูกจัดเก็บอย"างเปKนระบบ ประหยัดงบประมาณและทรัพยากร 
 
6. ลักษณะสําคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 การรายงานผลผ" านระบบเครื อข" ายคอมพิว เตอร5  เ ว็บ ไซต5  https://e-spr.kpru.ac.th/e-
spr/index.php ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) ซ่ึงกําหนดให.ทุก
หน"วยงานของมหาวิทยาลัย ต.องรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปSงบประมาณ 
2560 ผ"านระบบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจํานวน 4 ครั้งต"อปS ได.แก" รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน 
 
7.  ผลการนําไปทดลองใช%กับประชากร กลุ#มตัวอย#าง หรือกลุ#มเป6าหมาย 
 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ขอความร"วมมือให.แต"ละหน"วยงานทดลองรายงานผลลงใน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) โดยเริ่มใช.เม่ือเดือนธันวาคม 2559ซ่ึง
หน"วยงานต"างๆ มีข.อเสนอแนะบางส"วนได.นํามาปรับปรุง แก.ไขระบบแล.ว ส"วนผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรท่ีมีต"อระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปSการศึกษา 2559          
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดีกําหนดให.ทําการสํารวจเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการรายงานในรอบ 12 
เดือน 
 
8. การวิเคราะห2และสรุปผลการทดลองใช% 
 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต"อระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปSการศึกษา 2559 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดีกําหนดให.ทําการสํารวจเม่ือ
สิ้นสุดระยะเวลาการรายงานในรอบ 12 เดือน 
 
9. ปEจจัยที่ทําให%ประสบความสําเร็จ 

1. ได.รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) 

2. ผู.บริหารมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนางานตามแนวคิด e-Office 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต#อไป 
 การจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีเรื่องการจัดทําระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปSงบประมาณ 2560 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี สามารถท่ีจะพัฒนาองค5ความรู.สู"ระบบ
สารสนเทศ(MIS) ของมหาวิทยาลัย 
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11. ปEญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 ผู.รับผิดชอบการกรอกข.อมูลผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ บางหน"วยงานกรอกข.อมูล
ไม"เสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีกําหนด  และบางตัวชี้วัดมีข.อมูลไม"ครบถ.วนสมบูรณ5 
 
12. จํานวนคร้ังของการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

จํานวน 2 ครั้ง ได.แก" 
คร้ังที่ 1  หลังการอบรมให.แก"ผู.รับผิดชอบกรอกข.อมูลของแต"ละหน"วยงานมีการแก.ไขระบบบางส"วน

ให.สามารถกรอกข.อมูลได.ง"ายข้ึน  และมีการแก.ไขข.อความท่ีผิดพลาดเล็กน.อย 
คร้ังที่ 2  หลังการรายงานผลรอบ 3 เดือน ประจําปSงบประมาณ 2560  สํานักงานอธิการบดี ได.แจ.ง

ให.แยกข.อมูลการรายงานผลและกําหนดผู.รับผิดชอบออกเปKน 3 กอง เพ่ือให.แต"ละกองสามารถรายงานผลได.
สะดวก รวดเร็ว 
 
13. จํานวนและรายช่ือของหน#วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน นํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช% 

มีหน"วยงานของมหาวิทยาลัยท่ีใช.งานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ               
(E-SPR) จํานวน 17 หน"วยงาน ดังต"อไปนี้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2. คณะครุศาสตร5 
3. คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 
4. คณะวิทยาการจัดการ 
5. คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลย ี
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม"สอด 
8. บัณฑิตวิทยาลัย 
9. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. สํานักส"งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
11. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
12. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
13. สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได. 
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
15. สํานักงานอธิการบดี - กองกลาง 
16. สํานักงานอธิการบดี - กองนโยบายและแผน 
17. สํานักงานอธิการบดี - กองพัฒนานักศึกษา 
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เร่ืองที่ 6 
 

หลักสูตรฝTกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรองค2กรปกครองส#วนท%องถ่ิน 
อําเภอเมืองกําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชร 

(English Training Curriculum for Officers in Local Government Administration 
MueangKamphaengPhet District KamphaengPhet Province) 

 
 
ช่ือหน#วยงาน 
 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 
 
ข%อมูลทั่วไปของผู%วิจัย 
 1. อาจารย5อิฏฐารมณ5 มิตสุวรรณ สิงหรา  
 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 โทรศัพท5 : 08-4225-8883 Email : itdharommitsuvan@gmail.com 
 

2. รองศาสตราจารย5 ดร. พยุง  ซีดาร5 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร5 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
โทรศัพท5 : 08-1474-2133 Email : paying cedar@nu.th 

 
1. ประเภทนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ด.านการวิจัย 
  

ป+ที่ทําวิจัยเสร็จส้ิน มิถุนายน 2559 
ช่ือนวัตกรรมงานวิจัย คือ รูปแบบการสอน 
หลักสูตรฝeกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรองค5กรปกครองส"วนท.องถ่ิน ในรูปแบบ Active 

learning ได.จัดให.มีการจัดอบรมการเรียนรู.ภาษาอังกฤษแบบเข.ม โดยอาศัยหลักการเรียนรู.พัฒนาการตาม
เรียนรู. และพัฒนาการตามธรรมชาติของการเรียนรู. ธรรมชาติของการเรียนรู.ภาษาท่ีหนึ่งมาประยุกต5ใช. นั่นคือ 
กระบวนการคิด ฟ�ง อ"าน และการออกเสียง ซ่ึงเรียกวิธีการเรียนรู.นี้ว"า Proprioceptive Method หรือเรียก
ง"าย ๆ ว"า  The Feedback Training Methodการอบรมแบ"งเปKน 3 ช"วง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) ใช.วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Methods)ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การอบรมแบ"งเปKน 3 
ช"วง ช"วงท่ี 1 ใช.เวลา 2 วัน ในการอบรมแบบชั้นเรียนในอาคารสถานท่ี ช"วงท่ี 2 ใช.เวลา 14 วัน บทเรียน 14 
บทเรียน เปKนการเรียนคอร5สออนไลน5 และช"วงท่ี 3 ใช.เวลา 1 วัน  แบบทดสอบ Pretest-Posttest และ
แบบสอบถามความพึงพอใจใน หลักสูตรฝeกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรองค5กรปกครองส"วนท.องถ่ิน 
สรุปและประเมินผลกลวิธีการเรียนรู.ด.วยตนเองทางออนไลน5  
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2. ความเปqนมาและความสําคัญของปEญหา 
 ภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญท้ังในชีวิตประจําวัน และในการทํางาน โดยเฉพาะอย"างยิ่ง สําหรับ
บุคลากรในองค5กร ซ่ึงจําเปKนต.องใช.ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในโอกาสต"างๆ ไม"ว"าจะเปKนการเจรจา การ
นําเสนอผลงานในท่ีประชุม การพูดในท่ีสาธารณะ ฯลฯ ด.วยเหตุนี้ ผู.วิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของ การพัฒนา
ศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษให.กับบุคลากรท.องถ่ิน เพ่ือให.มีความม่ันใจในการพูดในท่ีสาธารณะ การ
ติดต"อสื่อสาร และสามารถแสดงความคิดเห็นได.ตามบริบทของท.องถ่ิน ในยุคการสื่อสารไร.พรมแดนคนไทยต.อง
เปลี่ยนทัศนคติ ยิ่งถ.าเปKนผู.นําระดับสูงแล.ว ความอ"อนด.อยทางภาษาท่ีจะทําให.ประเทศมีความเสี่ยงท่ีจะ
เสียเปรียบสูง และในขณะเดียวกันผู.นําท.องถ่ิน องค5ของรัฐต"างๆ ต.องปรับตัวเอง และพัฒนาศักยภาพ การ
เรียนรู.การสื่อสารภาษาอังกฤษ ท่ีจะทําให.เข.าถึงข.อมูลต"างๆได.ง"ายข้ึน  ภาษาอังกฤษจะเปKนสิ่งท่ีสําคัญอย"าง
มาก ในการสื่อสาร (AEC มีมาตรฐานว"าจะใช.ภาษาอังกฤษ  เปKนภาษากลางเพ่ือสื่อสารใน AEC) สิ่งแวดล.อม
นั้น ปuายต"างๆ หนังสือพิมพ5สื่อต"างๆ จะเปKนภาษาอังกฤษมากข้ึน (ให.ดูปuายท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเปKนตัวอย"าง) 
อาเซียนยุคโลกาภิวัตน5  มนุษย5ต.องเปKน Multi functionalคือ ต.องทําได.หลายๆอย"าง การศึกษาการเรียนรู.
ตลอดชีวิตเปKนการพัฒนาอย"างยั่งยืน ดังเช"นประเทศมาเลเซีย และสิงค5โปร5 สามารถพัฒนาได.เร็วเพราะ
ประชาชนพุดภาษาอังกฤษได. คนฟ[ลิปป[นส5 รวมท้ัง อินเดีย (สุรินทร5 พิศสุวรรณ. 2556 หน.า 152-153)  
 จากเหตุผลข.างต.น ท.องถ่ินกับการพัฒนาองค5กร และพร.อมในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยใช.
ภาษาอังกฤษสื่อสารเปKนภาษากลางในประชาคม และชุมชนแห"งความเปKนอาเซียนองค5กรปกครองส"วนท.องถ่ิน 
เช"น องค5กรบริหารส"วนตําบล (อบต.) องค5กรบริหารส"วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และเทศบาลนคร ซ่ึงองค5กร
เหล"านี้มีความใกล.ชิดกับชุมชน พร.อมท่ีจะขับเคลื่อน นโยบายต"างๆ จากระดับประเทศสู"ระดับท.องถ่ิน และ
ชุมชนในการส"งเสริม เชื่อมโยง ติดต"อสื่อสารด.านต"างๆ ได.อย"างมีประสิทธิภาพ ต้ังแต"ระดับผู.บริหาร ปลัด และ 
ประชาสัมพันธ5ขององค5กร ดังนั้น ผู.วิจัยได.มีแนวคิดท่ีจะดําเนินการวิจัยต.นแบบในการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง 
หลักสูตรฝeกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรองค5กรปกครองส"วนท.องถ่ินอําเภอเมืองกําแพงเพชรจังหวัด
กําแพงเพชร (English Training Curriculum for Officers in Local Government Administration 
MueangKamphaengPhet District KamphaengPhet Province) เปKนการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู.ให.
สามารถใช.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได.อย"างมีประสิทธิภาพท่ีสอดรับกับความสอดคล.องกับนโยบาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจชาติ กับการพัฒนาคุณภาพคนไทยให.มีภูมิคุ.มกันต"อการเปลี่ยนแปลง และการส"งเสริมการ
เรียนรู.ตลอดชีวิต กับการดําเนินชีวิตท่ีสมบูรณ5ยิ่งข้ึนในประชาคมอาเซียน ต้ังแต"ระดับผู.บริหารสู"การปฏิบัติ 
สามารถเสริมสร.างและสนับสนุนในส"วนนโยบายสู"ชุมชน และตําบลในความรับผิดชอบของตัวเองได.สมบูรณ5
ยิ่งข้ึนต"อไป  
 
3. วัตถุประสงค2ของการวิจัย 

1. พัฒนาหลักสูตรฝeกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร องค5กรปกครองส"วนท.องถ่ิน ในเขตอําเภอ
เมืองกําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชร 

 2. ประเมินความพึงพอใจหลักสูตรฝeกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรองค5กรปกครองส"วนท.องถ่ิน 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เปKนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ใช.วิธีการวิจัยแบบผสมท้ังเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ วิธีการอบรมหลักท่ีใช.คือ Proprioceptive Method หรือ The Feedback Training Method 
การอบรมแบ"งเปKน 3 ช"วง ช"วงท่ี 1 ใช.เวลา 2 วัน ในการอบรมแบบชั้นเรียนในอาคารสถานท่ี  ช"วงท่ี 2 ใช.เวลา 
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14 วัน เปKนการเรียนคอร5สออนไลน5 และช"วงท่ี 3 ใช.เวลา 1 วัน สรุปการอบรมและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช.
ในการวิจัย คือ บทเรียน 14 บทเรียน แบบทดสอบ Pretest-Posttest และแบบสอบถามความพึงพอใจใน
หลักสูตรอบรมวิเคราะห5ข.อมูลโดยใช.รูปแบบการทดลองเปKนแบบ Pre-Test & Post-Test Design โดย
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร5 เพ่ือทําการวิเคราะห5ข.อมูลหาค"าร.อยละ ค"าเฉลี่ย และค"าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห5ข.อมูลโดยใช.สถิติ t-test 

 
5. ประโยชน2ที่ได%รับจากการวิจัย 

วิธีการสอนและอบรมแบบผสมในหลักสูตรนี้กับการเรียนการสอน นอกจากบุคคลากรภายนอก นั่นคือ
การอบรมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซ่ึงมีหน.าท่ีเรียนโดยตรง จะช"วยให.คนไทยรุ"นใหม"พูดภาษาอังกฤษได.                
ดีมากข้ึน 

 
6. ลักษณะสําคัญของนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ได%จากการวิจัย 
 จากความคิดเห็นของผู.เข.าอบรมหลักสูตรฝeกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร องค5กรปกครองส"วน
ท.องถ่ิน ในเขตอําเภอเมืองกําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชรโดยวิธี Feedback Training Methodหรือเรียกอีก
ชื่อหนึ่งว"า Proprioceptive MethodเปKนกลวิธีการสอนภาษาท่ีให.ความสําคัญ กับกระบวนการรับรู. ความจํา 
การฟ�ง และการพูด ซ่ึงองค5ประกอบดังกล"าวจะทํางานควบคู"กันกับการรับรู.อากัปกิริยา (Proprioceptive 
sense) และการทํางานของระบบประสาท (Neurological function) ต"าง ๆ ท่ีเก่ียวข.องกับการพูดอย"างเปKน
ระบบระเบียบจนกระท่ังมนุษย5สามารถจดจําและผลิตคําพูดออกมาได. 
 ในส"วนของความคิดเห็นของผู.เข.าอบรมในหลักสูตรการอบรมท่ีเปKนการผสมผสานระหว"างการอบรม
แบบปกติ  การเรียนรู.ด.วยตนเองแบบ Feedback training และการเรียนรู.ผ"านการวิพากษ5และเสนอแนะของ
ครูฝeก สรุปได.ดังนี้ 

1. วิธีการสอนดี ทันยุค ไม"ต.องเสียเวลามานั่งเรียนในห.อง 
2. เปKนวิธีการเรียนรู.แบบใหม"สําหรับผู.เข.าอบรม และมีผลต"อการเรียนรู.ท่ีดีมาก  
3. การมีบทสนทนาให.ฟ�งและยังสามารถเลือกฟ�งและศึกษาความหมายเปKนคําๆ ได.ด.วย

เปKนประโยชน5มาก 
4. วิธีการเรียนสะดวก สามารถเรียนได.ทุกท่ี ทุกเวลา 
5. เปKนการอบรมและการเรียนการสอนท่ีไม"น"าเบ่ือ 
6. ได.เรียนรู.ภาษาอังกฤษและการออกเสียง  
7. เปKนการอบรมท่ีไม"เหมือนท่ีอ่ืน เคยไปอบรมวันสองวันก็สิ้นสุด แต"อบรมภาษาอังกฤษใน

โครงการนี้ ต.องหม่ันฝeกทุกวัน โดยมีผู.ฝeกอบรมให.ข.อเสนอแนะเพ่ือให.เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
ตนเอง  

8. วิทยากรมีวิธีการฝeกอบรมให.ความรู.ท่ีดีเยี่ยม  ทําให.ได.ความรู.ชัดเจนมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. ผลการวิจัย 
 

 
จากแผนภูมิท่ี 1 แสดงตําแหน�งของผู�เข�าร�วมอบรมฯ จํานวน 

ข�าราชการ จํานวน 10 คน (ร�อยละ 
 

จากแผนภูมิท่ี 2 แสดงตําแหน�งของผู�เข�าร�วมอบรมฯ จํานวน 
ข�าราชการ จํานวน 10 คน (ร�อยละ 

 
 
 
 
 
 

รอ้ยละ 

77.40

35 

แสดงตําแหน�งของผู�เข�าร�วมอบรมฯ จํานวน 37 คน (ร�อยละ 
ร�อยละ 22.60) และเป-นครู จํานวน 27 คน (ร�อยละ 77.40) 

 
แสดงตําแหน�งของผู�เข�าร�วมอบรมฯ จํานวน 37 คน (ร�อยละ 

ร�อยละ 22.60) และเป-นครู จํานวน 27 คน (ร�อยละ 77.40) 

รอ้ยละ 

86.80

รอ้ยละ 

13.20 

เพศ

หญงิ จาํนวน

คน

ชาย จาํนวน

0% รอ้ยลละ 

22.60

รอ้ยละ 

ตาํแหน่งของผู้เขา้รว่มงาน

ข้าราชการ

จาํนวน 10 

ครู จาํนวน

 

ร�อยละ 100) แบ�งเป-น
 

 

ร�อยละ 100) แบ�งเป-น
 

จาํนวน 33 

จาํนวน 4 คน

ข้าราชการ

10 คน

27 คน
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ตารางที่ 1 แสดงค"าเฉลี่ย และค"าส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจหลักสูตรฝeกอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรองค5กรปกครองส"วนท.องถ่ินในทุกด.าน ท่ีได.รับจากการประเมินโดยภาพรวม 

ผลการวิเคราะห5ระดับความพึงพอใจของหลักสูตรฝeกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรองค5กร
ปกครองส"วนท.องถ่ิน ความพึงพอใจในทุกด.าน ท่ีได.รับจากการประเมินโดยภาพรวม อยู"ในระดับมากท่ีสุด               
(�� = 4.61,S.D= 0.63) 

 
ส#วนที่ 2 ข%อมูลการวิเคราะห2คะแนนเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรฝTกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ

บุคลากรองค2กรปกครองส#วนท%องถ่ิน 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลข.อมูลท่ีคัดเลือกกลุ"มเปuาหมาย เฉพาะคนท่ีเข.ารับการอบรมตลอดหลักสูตร 
เปรียบเทียบความสามารถในการฟ�งเสียงภาษาอังกฤษ ก"อนการอบรม กับคะแนนสอบหลังการอบรมโดยใช.
คะแนนท่ีได.จากแบบทดสอบก"อนและหลังการอบรม 
 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Pretest 39 38 36 35 33 33 32 32 31 31 31 30 30 30 30 

Posttest 38 43 36 34 33 43 27 32 31 25 33 41 34 30 35 

 
ตารางที่ 2 (ต#อ) 

No. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Pretest 29 29 29 28 27 27 26 25 25 24 22 21 19 14 8 
Posttest 28 40 32 29 33 38 34 33 37 33 32 31 36 33 32 
 
จากตารางท่ี 2 แสดงข.อมูลท่ีคัดเลือกของกลุ"มเปuาหมาย เฉพาะคนท่ีเข.ารับการอบรมตลอดหลักสูตร 

เปรียบเทียบความสามารถในการฟ�งเสียงภาษาอังกฤษก"อนการอบรมกับคะแนนสอบหลังการอบรมโดยใช.
คะแนนท่ีได.จากแบบทดสอบ ก"อนและหลังการอบรมกลุ"มเปuาหมายจํานวน  30 คน มีคะแนน pretest and 
posttest จํานวน 30 คน เวลาท่ีใช.ในการอบรมท้ังสิ้น จํานวน  14 วัน เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการ
ฟ�งเสียงภาษาอังกฤษ ก"อนการอบรมกับคะแนนสอบ หลังการอบรม โดยภาพรวม คะแนนสอบหลังการอบรม
สูงข้ึน เมือเอาคะแนนมาเรียงลําดับ แสดงให.เห็นพัฒนาการ คือลําดับท่ี 30/29 และลําดับท่ี 28 คะแนนก"อน

รายการ 
ค#าเฉล่ีย(��) ส#วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ด.านวิทยากร 4.61 0.66 มากท่ีสุด 
ด.านสถานท่ี/ระยะเวลา 4.63 0.62 มากท่ีสุด 
ด.านการให.บริการของเจ.าหน.าท่ี 4.63 0.56 มากท่ีสุด 
ด.านความรู.ความเข.าใจหลังการอบรม 4.58 0.65 มากท่ีสุด 
ด.านการนําความรู.ไปใช.หลังการอบรม 4.59 0.62 มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.63 มากที่สุด 
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สอบและหลังสอบ พบว"าคะแนนก"อนและหลัง มีความแตกต"างอย"างก.าวกระโดด และมีผู.เข.ารับการอบรม
จํานวน 26 คน มีผลการการทดสอบก"อนและหลังการอบรมโดยรวม สูงข้ึน อย"างไรก็ตาม มีผู.เข.าอบรม จํานวน 
5 คน ได.คะแนนจากการทดสอบท้ังก"อนและหลังการอบรมเท"ากัน คือ ลําดับท่ี 3/5/8/9 และลําดับท่ี14 
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีผู.เข.าอบรม อีกจํานวน 4 คน ท่ีได.คะแนนทดสอบก"อนและหลังการอบรม คะแนนตํ่า
กว"าก"อนการอบรม คือ ลําดับท่ี 1/4/7 และลําดับท่ี10 จากการพิจารณาผู.เข.าอบรมบางคนลดลงเล็กน.อย 
เนื่องจากไม"ปฏิบัติตามข.อเสนอแนะ เช"น งานท่ีส"งมาอาจไม"ได.ทําตามท่ีเรียนรู. ท่ีเสนอมา เช"น งานอ"านมาส"ง
โดยไม"ได.ฝeกฟ�งจากต.นฉบับ และไม"ได.เทียบเคียงเสียงอ"านของต.นฉบับ โดยให.เหตุผลว"า มีงานประจํามาก และ
มีงานอ่ืนท่ีได.รับมอบหมายเพ่ิมด.วย จึงไม"สามารถเรียนรู.ภาษาอังกฤษได.เท"าท่ีควร  

ผลการเปรียบเทียบท่ีแสดงให.เห็นได.ชัดเจนในความก.าวหน.าของผู.เข.ารับการอบรมหลักสูตรฯคะแนน
เปรียบเทียบ ของลําดับท่ี 30 คะแนน (ก"อน 8 หลัง 32) คะแนนก"อนการอบรมคิดเปKนร.อยละ13.56 และหลัง 
ร.อยละ 54.24% ความแตกต"างอยู"ท่ีระดับ 40.68 % ส"วนลําดับท่ี 29 คะแนน (ก"อน 14 หลัง 33) คะแนนก"อน
การอบรมคิดเปKนร.อยละ 23.73% และหลัง ร.อยละ 55.93% ความแตกต"างอยู"ท่ีระดับ 32.20 % และลําดับท่ี 
28 คะแนน (ก"อน 19 หลัง 36) คะแนนก"อนการอบรม คิดเปKนร.อยละ 32.20 และหลัง ร.อยละ 61.02% ความ
แตกต"างอยู"ท่ีระดับ 28.82% 

ตารางที่ 3 แสดงผลผลการวิเคราะห5ผลการทดสอบเปรียบเทียบความสามารถในการฟ�งเสียง 
ภาษาอังกฤษก"อนการอบรมกับคะแนนสอบหลังการอบรมทางสถิติ 

Test N �� S.D. t Sig. 

แบบทดสอบก"อน 
Pretest 

30 28.10 6.562 -4.505 .000 

แบบทดสอบหลัง
Posttest 

30 33.87 4.329 

* Significance level = 0.01 
 
ผลการวิเคราะห5 ชี้ให.เห็นว"า ผลการทดสอบเปรียบเทียบความสามารถในการฟ�งเสียงภาษาอังกฤษ

ก"อนการอบรม กับคะแนนสอบหลังการอบรม หลักสูตรฝeกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรองค5กรปกครอง
ส"วนท.องถ่ินหลังการอบรม สูงกว"าก"อนการอบรม อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01”(t=4.505, p< .001) 

 
8. อภิปรายผล 
 หลักสูตรฝeกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรองค5กรปกครองส"วนท.องถ่ินพบว"า การใช.กลวิธีการ
สอนแบบ Feedback Training Method หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว"า Proprioceptive Method เปKนกลวิธีการ
สอนภาษาท่ีให.ความสําคัญกับกระบวนการรับรู. ความจํา การฟ�ง และการพูด ซ่ึงองค5ประกอบดังกล"าวจะ
ทํางานควบคู"กันกับการรับรู.อากัปกิริยา (Proprioceptive sense) และการทํางานของระบบประสาท 
(Neurological function) ต"างๆ ร"วมกับการนําเฟซบุ�กมาประยุกต5ใช.ในการจัดการเรียนการสอนร"วมด.วย เพ่ือ
ส"งเสริมการเรียนรู.ของผู. เรียน จากผลคะแนนการทดสอบเปรียบเทียบความสามารถในการฟ�งเสียง
ภาษาอังกฤษก"อนการอบรม กับคะแนนทดสอบหลังการอบรม พบว"า คะแนนทดสอบหลังการอบรมโดย
ภาพรวมสูงข้ึน อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ก"อนการอบรมค"าเฉลี่ยอยู"ท่ี 28.10 และหลังการอบรม
ค"าเฉลี่ยอยู"ท่ี 33.87 ดังนั้น การใช.เฟซบุ�กในการส"งเสริมการเรียนรู.ของผู.เข.าอบรมครั้งนี้ถือว"าอยู"ในระดับท่ีดี
มาก นอกจากนี้ จากการศึกษาผลสะท.อนกลับทางความคิดของผู.เรียน พบว"า เฟซบุ�กสามารถใช.เปKนสื่อกลางใน
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การจัดการเรียนการสอนได.เปKนอย"างดี เนื่องจากผู.สอน และผู.ประยุกต5ใช.เฟซบุ�กในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือส"งเสริมการเรียนรู.ของผู.เรียน สามารถจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาเทคนิคการฟ�ง การพูด และวิธีการสอนใน
รูปแบบต"าง ๆ ได.อย"างมีประสิทธิภาพ และสะดวกต"อการมอบหมายงาน อีกท้ัง เฟซบุ�ก ยังเปKนตัวเชื่อมโยง 
และก"อให.เกิดปฏิสัมพันธ5ทางการเรียนรู. ระหว"างผู.สอนและผู.เรียน การถ"ายทอดองค5ความรู. และลดความตรึง
เครียด และเสริมสร.างทัศนคติท่ีดีต"อการเรียน ซ่ึงผู.วิจัยได.เพ่ิมข.อเสนอแนะว"า ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ 
Active Learning โดยผ"านเครือข"ายสังคมออนไลน5 (Social network) ท้ังนี้การเรียนการสอนแบบนี้ ยัง
สอดคล.องกับงานวิจัยของ จารุณี มณีกุล (2554) ท่ีได.ทําการศึกษาการประยุกต5ใช.เฟซบุ�ก ในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือส"งเสริมการเรียนรู.ของผู.เรียนได.อย"างมีประสิทธิภาพ จากการจัดการเรียนการสอน และศึกษา
กลุ"มเปuาหมายผ"านแนวคิดสร.างสรรค5ความรู.เชิงสังคม (Social Constructivism) พบว"า คะแนนชิ้นงาน การใช.
เฟซบุ�กในการส"งเสริมการเรียนรู.ของผู.เรียน รวมท้ังหมดของนักศึกษาคิดเปKนร.อยละ 89.72 ซ่ึงถือว"าอยู"ใน
ระดับท่ีดีมาก และด.วยเหมือนกัน การใช.เฟซบุ�กยังสามารถเพ่ิมพูนความสามารถของการพูดนําเสนอเปKน
ภาษาอังกฤษได.เปKนอย"างดีอีก นอกจากนี้ การใช.เฟซบุ�กเปKนสื่อกลางในการนําเสนองาน ผู.นําเสนอ จุดดีและ
จุดด.อยของการนําเสนอของแต"ละคนได.อย"างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแตกต"างจากการแลกเปลี่ยนข.อคิดเห็นหรือ
วิพากษ5วิจารณ5ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนอาจจะไม"ได.รับความร"วมมือมากนัก ซ่ึงสามารถเสนอข.อคิดเห็น เสนอแนะ 
ข.อผิดพลาด ท้ังการฟ�งและการพูด โดยใช.สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนให.มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูน และ
เสริมสร.างแรงจูงใจในการเรียน ตรัยธนา เชาวนปรีชา (2555) 
 หลักสูตรฝeกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรองค5กรปกครองส"วนท.องถ่ินโดยภาพรวม ผู.เข.าอบรมมี
การพัฒนาเพ่ิมข้ึน สามารถชี้ให.เห็นว"า หลักสูตรนี้สามารถนํามาใช.เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค5กร
ปกครองส"วนท.องถ่ินได.อย"างมีประสิทธิภาพ  และมีอิทธิพลต"อผู.เรียน สามารถฝeกพูด ออกเสียงได.คล"องแคล"ว 
และจดจําการรับรู. (Proprioceptive retaining) โดยทันที สมองเกิดความคุ.นชิน ผู.เรียนจะสามารถพูด
ประโยคนั้นซํ้าได.อย"างรวดเร็วและไม"รู.ตัวซ่ึงสอดคล.องกับแนวคิดทฤษฎีของ Lundquist (2012, p. 12)             
โดยเห็นได.จากความแตกต"างร.อยละของค"าคะแนน ของผู.ท่ีเข.ารับการอบรมตลอดหลักสูตร เปรียบเทียบ
ความสามารถในการฟ�งเสียงภาษาอังกฤษ คะแนนสอบก"อนการอบรม และหลังการอบรม คะแนนท่ีได.จาก
แบบทดสอบหลังการอบรม มีแนวโน.มท่ีสูงข้ึนอย"างชัดเจนดังนี้ 
 ดังนั้น จากการอบรมหลักสูตรฝeกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรองค5กรปกครองส"วนท.องถ่ิน
อําเภอเมืองกําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชรแสดงให.เห็นว"า การท่ีมนุษย5เรานั้นมีหน"วยประมวลผลของข.อมูลท่ี
จํากัด (Limited processor of information) ซ่ึงในบางคนมีระดับความรู.และประสบการณ5ท่ีแตกต"างกัน
ออกไป และบางคนก็สามารถนําความรู.นั้นๆ ไปใช.ประกอบการพูด การฟ�ง ได.อย"างดีเยี่ยม ในขณะท่ีบางคนไม"
สามารถทําได. ดังนั้นในฐานะผู.สอนจําเปKนต.องตระหนักถึงความแตกต"างของผู.เรียน และเข.าใจธรรมชาติของ
การเรียนรู.ภาษาของมนุษย5 จึงจะทําให.การเรียนการสอนภาษาประสบความสําเร็จไปได.ด.วยดีตามแนวคิด
ทฤษฎีของ Brown (2006) 

 
 
 
 
 



39 
 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลคะแนนวิเคราะห2ข%อมูลที่คัดเลือกกลุ#มเป6าหมายเฉพาะคนที่เข%ารับการอบรมตลอด
หลักสูตร เปรียบเทียบความสามารถในการฟEงเสียงภาษาอังกฤษก#อนการอบรมกับคะแนนสอบหลังการ
อบรม โดยใช%คะแนนที่ได%จากแบบทดสอบก#อนและหลังการอบรมโดยใช%กราฟเส%น   ดังนี้ 
 

 
 
จากแผนภูมิข.างบนเม่ือพิจารณาจะเห็นความแตกต"างของคะแนนแต"ละบุคคล ของกลุ"มเปuาหมาย

เฉพาะคนท่ีเข.ารับการอบรม เปรียบเทียบความสามารถในการฟ�งเสียงภาษาอังกฤษ มีแนวโน.มเพ่ิมข้ึน อย"าง
ชัดเจน และเห็นการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงแสดงให.เห็นว"า อิทธิพลการเรียนรู. ด.วยวิธีการ Feedback มีอิทธิพลต"อผู.
เข.ารับการอบรม อีกท้ังผู.เรียน สามารถ ฝeกพูด ออกเสียงได.คล"องแคล"ว และจดจําการรับรู. (Proprioceptive 
retaining) โดยทันที สมองเกิดความคุ.นชิน ผู.เรียนจะสามารถพูดประโยคนั้นซํ้าได.อย"างรวดเร็วและไม"รู.ตัว 
Lundquist (2012, p.12) 
 
9. ข%อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช% 

1. หลักสูตรฝeกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรองค5กรปกครองส"วนท.องถ่ินสามารถสร.างเปKนแหล"ง
เรียนรู.ทางบทเรียนออนไลน5เพ่ือการเรียนรู.ด.วยตนเองของบุคลากรองค5การปกครองส"วนท.องถ่ินในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และคนท่ัวไปท่ีเก่ียวข.องกับบริบทของงาน ท.องถ่ิน รวมท้ังในการใช.ชีวิตประจําวัน 

2. หลักสูตรฝeกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรองค5กรปกครองส"วนท.องถ่ินสามารถจัดการความรู. 
และเสริมวิธีการสอนในรูปแบบต"าง ๆ ได.อย"างมีประสิทธิภาพ และสะดวกในการใช.เพ่ือการเรียนการสอนต"อ
ผู.สอน และรวมท้ังการมอบหมายงาน  

3. เฟซบุ�ก ยังเปKนตัวเชื่อมโยงและก"อให.เกิดปฏิสัมพันธ5ทางการเรียนรู. ระหว"างผู.สอนและผู.เรียน การ
ถ"ายทอดองค5ความรู. และลดความตรึงเครียดและเสริมสร.างทัศนคติท่ีดีต"อการเรียน ในการเรียนภาษาอังกฤษ
แบบ Active Learning โดยผ"านเครือข"ายสังคมออนไลน5 ท้ังนี้การเรียนการสอนแบบนี้ ยังส"งเสริมการเรียนรู.
ของผู.เรียนได.อย"างมีประสิทธิภาพ ในยุคแห"งการเรียนรู.ในศตวรรษท่ี 21 อีกด.วย 
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10. ข%อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต#อไป 
 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝeกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรองค5กรปกครองส"วนท.องถ่ินอําเภอ
เมืองกําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชรสามารถเปKนกรอบและแนวทางในการอบรมให.กับบุคลากรท.องถ่ินอ่ืนๆ ใน
การจัดการฝeกอบรม 
 
11. หน#วยงานที่นําผลการวิจัยไปใช%ประโยชน2 

บุคลากรองค5กรปกครองส"วนท.องถ่ิน สามารถเรียนได.ทุกท่ี ทุกเวลา เปKนวิธีการเรียนรู.แบบใหม"สําหรับผู.
เข.าอบรม และมีผลต"อการเรียนรู.ท่ีดีมาก การมีบทสนทนาให.ฟ�งและยังสามารถเลือกฟ�งและศึกษาความหมาย
เปKนคําๆ ได.ด.วยเปKนประโยชน5มาก และ วิธีการเรียนสะดวก  

 
12. การเผยแพร#นวัตกรรม  

- บทความอยู"ระหว"างการตีพิมพ5นานาชาติ (ยุโรป-ฝรั่งเศส) 
- หลักสูตรฝeกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรองค5กรปกครองส"วนท.องถ่ินสามารถสร.างเปKนแหล"ง

เรียนรู.ทางบทเรียนออนไลน5เพ่ือการเรียนรู.ด.วยตนเองของบุคลากรองค5การปกครองส"วนท.องถ่ินในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และคนท่ัวไปท่ีเก่ียวข.องกับบริบทของงาน ท.องถ่ิน รวมท้ังในการใช.ชีวิตประจําวัน 

- บุคลากรท.องถ่ิน มีการพัฒนาด.านการพูดและการออกเสียง ในการสื่อสารท่ีดีข้ึน ภายใน 14 วันหลัง
การอบรม โมเดลนี้สามารถนําไปใช.บริการวิชาการ กับบุคลากรท.องถ่ิน ในการพัฒนาความสามารถของตนเอง 
ในการสื่อสารในยุคศตวรรษท่ี 21  
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เร่ืองที่ 7 
 

แนวทางในการทําวิจัยและการเรียนการสอนสู#ชุมชน                                                                
กรณีตัวอย#าง : การวิจัยและการเรียนการสอนสู#ชุมชน กลุ#มผ%าฝ6ายทอมือย%อมสีธรรมชาติไหมแก%วพัฒนา 

จังหวัดกําแพงเพชร 
 

 
ช่ือหน#วยงาน  

 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
ผู%เก่ียวข%อง/ผู%รับผิดชอบหลัก :  
 อ.พจน5ธรรม ณรงค5วิทย5 หัวหน.าโครงการ 
 โทรศัพท5 : 085-934-7292  

E-mail address : gapomdesign@gmail.com 
 ผศ.ณัฐธิกานต5 ป[�นจุไร 
 อาจารย5อําไพ แสงจันทร5ไทย 
 อาจารย5ศศิวรรณ พลายละหาร 
 อาจารย5ธนกิจ โคกทอง 
 อาจารย5พบพร เอ่ียมใส 
 ดร.สุรเชษฐ5 ตุ.มมี 
 
1. ประเภทนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ด.านการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
2. ที่มาและความสําคัญของผลงาน   
 โครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน เปKนโครงการท่ีริเริ่มภายใต.การพัฒนาโปรแกรมวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรมสู"ความเปKนเลิศ เพ่ือสร.างความแข็งแกร"งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
ให.แก"นักศึกษาตามอัตลักษณ5ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให.สามารถแข"งขันได. สอดคล.องกับอัตลักษณ5 บัณฑิตจิต
อาสาสร.างสรรค5ป�ญญา พัฒนาท.องถ่ิน และวิสัยทัศน5ของมหาวิทยาลัย เปKนท่ีพ่ึงทางวิชาการของท.องถ่ิน และมี
คุณภาพสู"อาเซียน โดยพัฒนานักศึกษาด.านการเรียนรู. คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตามอัต
ลักษณ5ของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล.องกับความต.องการของตลาดแรงงานในกลุ"มประชาคมอาเซียน(+3) ซ่ึง
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรมก็มีการจัดโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชนอย"าง
ต"อเนื่อง เพ่ือเปKนการถ"ายทอดการวิจัยสู"ชุมชน สร.างองค5ความรู.ให.แก"ชุมชน และเปKนการบูรณาการการวิจัย
และการเรียนการสอน เพ่ือให.นักศึกษามีประสบการณ5จริงด.านการวิจัย และมีส"วนร"วมในการออกแบบและ
ถ"ายทอดความรู.ในศาสตร5วิชาของตนเองสู"ชุมชน ซ่ึงเปKนโครงการเปKนการถ"ายทอดผลการวิจัยสู"ชุมชน กลุ"ม
ชุมชนทอผ.าไหมแก.วพัฒนา เลขท่ี 437 หมู"ท่ี 22 บ.านสร.อยสุวรรณ ตําบลนาบ"อคํา จังหวัดกําแพงเพชร เปKน
โครงการท่ีจัดข้ึนมาเพ่ือพัฒนาให.เปKนจุดเด"นเชี่ยวชาญและสู"ความเปKนเลิศ เปKนนโยบายท่ีใช.ในการปรับทิศทาง
และเปuาหมาย ผลผลิตและดัชนีชี้วัด/KPI ท่ีกําหนดเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชา การจัดการ
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เรียนการสอน การวิจัยและการให.บริการทางวิชาการแก"ชุมชน ท.องถ่ินและพ้ืนท่ี เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2560    
ณ กลุ"มชุมชนทอผ.าไหมแก.วพัฒนา  
 สําหรับนักศึกษา เปKนการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน รายวิชา 5741201 ออกแบบ
ผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน เพ่ือให.นักศึกษามีความรู.ความเข.าใจเก่ียวกับกระบวนการวิจัยสู"ชุมชน และ
กระบวนการออกแบบอย"างมีส"วนร"วมกับชุมชน โดยเปKนผู.ช"วยในการถ"ายทอดองค5ความรู.สู"ชุมชน แล.วนํามา
เชื่อมโยงกับการบูรณาการกับรายวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณพ5อุตสาหกรรม  เพ่ือเปKนเวทีให.นักศึกษามี
ความกล.าคิด กล.าทํา กล.าแสดงออกและเปKนแบบอย"างท่ีดีต"อสังคมให.มีหัวใจอาสาเสียสละเพ่ือประโยชน5
ส"วนรวมโดยการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค5ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห"งชาติ  (TQF) 5 ด.าน  ได.แก"  ด.านคุณธรรมจริยธรรม  ด.านความรู. ด.านทักษะทางป�ญญา  
ด.านทักษะความสัมพันธ5ระหว"างบุคคลและความรับผิดชอบ ด.านทักษะการวิเคราะห5เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ  การกระตุ.นให.นักศึกษาเปKนบุคคลท่ีมีคุณภาพ  และอยู"ร"วมกับสังคมอย"างมี
ความสุขบนฐานคุณธรรม 
 
3. วัตถุประสงค2และเป6าหมายของการผลิตผลงาน  
 3.1 วัตถุประสงค5ด.านโครงการ (กลุ"มชุมชน) 
  3.1.1 เพ่ือถ"ายทอดการวิจัยและกระบวนการออกแบบอย"างมีส"วนร"วมแก"ชุมชน 
  3.1.2 เพ่ือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5อย"างมีส"วนร"วมกับชุมชน  
  3.1.3 เพ่ือประเมินความรู.ท่ีได.รับของกลุ"มชุมชน เก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชน 
  3.1.4 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ"มชุมชนและนักศึกษาท่ีมีต"อโครงการการวิจัยและ
การเรียนการสอนสู"ชุมชน 
 3.2 วัตถุประสงค5ด.านการบูรณาการกับการเรียนการสอน (นักศึกษา) 
  3.2.1  เพ่ือให.นักศึกษาสามารถจัดการป�ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพโดยใช.ดุลย
พินิจทางค"านิยม พ้ืนฐานและความรู.สึก จรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกด.านคุณธรรมจริยธรรม เช"น การมีวินัย 
ความรับผิดชอบ ความตรงต"อเวลา และจรรยาบรรณของการออกแบบ  
  3.2.2  เพ่ือเปKนการสร.างองค5ความรู.ในสาขาวิชาอย"างกว.างขว.างเปKนระบบ มีความเข.าใจ
เก่ียวกับความก.าวหน.าความรู.และวิจัยเก่ียวกับสาขาออกแบบฯในป�จจุบัน การแก.ไขป�ญหาแลต"อยอดองค5
ความรู.ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ5ได.  
  3.2.3  เพ่ือให.นักศึกษาได.มีความเข.าใจสามารถประเมินข.อมูลแนวคิดและสามารถใช.ทักษะใน
เนื้อหาทางวิชาการและประสบการณ5การปฎิบัติทางวิชาชีพ และหาแนวทางแก.ไข  
  3.2.4  เพ่ือให.นักศึกษามีภาวะผู.นํา มีความรับผิดชอบ มีส"วนช"วยเอ้ือต"อการแก.ป�ญหาในกลุ"ม
ได.และสามารถนําไปพัฒนาต"อตนเองได.  
  3.2.5  เพ่ือให.นักศึกษาเข.าใจประเด็นป�ญหา และสามารถเลือกและประยุกต5ใช.เทคนิคทาง
สถิติคณิตศาสตร5เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค.นคว.าหรือรวบรวมข.อมูลและสามารถสื่อสารท้ังในการพูด 
การเขียนและการนําเสนอท่ีแตกต"างกันไปของสาขาออกแบบฯได.อย"างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 เปuาหมายของการผลิตผลงาน 
  3.3.1  จํานวนผลงานวิจัยเพ่ือการบูรณาการและถ"ายทอดสู"ชุมชนไม"น.อยกว"า 1 เรื่อง 
  3.3.2  รายวิชาท่ีบูรณาการกับการวิจัยสู"ชุมชน ไม"น.อยกว"า 1 รายวิชา 
  3.3.3  ผลสําเร็จของงานวิจัยนําไปพัฒนาชุมชนไม"น.อยกว"าร.อยละ 50 
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4. แนวคิด/ข้ันตอนหรือองค2ความรู%ที่ได%จากการทํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถทําซ้ําแล%วเกิด 
ผลลัพธ2ที่ดี : 
 โครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน  เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ กลุ"มชุมชนทอผ.า
ฝuายย.อมสีธรรมชาติไหมแก.วพัฒนา เลขท่ี 437 หมู"ท่ี 22 บ.านสร.อยสุวรรณ ตําบลนาบ"อคํา จังหวัด
กําแพงเพชร  โดยอาจารย5โปรแกรมวิชาออกแบบแลพัฒนาผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม โดยมีผู.เข.าร"วมคือ        
ผศ.ณัฐธิกานต5  ป[�นจุไร  อาจารย5อําไพ  แสงจันทร5ไทย  อาจารย5พจน5ธรรม ณรงค5วิทย5  อาจารย5ศศิวรรณ 
พลายละหาร  อาจารย5ธนกิจ โคกทอง  อาจารย5พบพร เอ่ียมใส และ ดร.สุรเชษฐ5 ตุ.มมี และนักศึกษาชั้นปSท่ี 
หมู"เรียน  5917207 จํานวน 7 คน เพ่ือการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน โดยมีแนวคิดในการดําเนิน
โครงการข้ันตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) หรือ Deming Cycle ดังนี้ 
 4.1 หลักสูตรมีระบบกลไกและวางแผนโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู#ชุมชน (P : Plan) 
  4.1.1 หลักสูตรดําเนินการประชุมอาจารย5ภายในหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบ เพ่ือ
ทบทวนผลการดําเนินการการวิจัยและการเรียนการสอนของปSท่ีแล.ว กําหนดประเด็นป�ญหาท่ีต.องมีการแก.ไข
ปรับปรุงในการจัดโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนในปS 2560 นี้  
  4.1.2 หลักสูตรร"วมกันกําหนดงานวิจัย ท่ีมีความเหมาะสมต"อโครงการการวิจัยและการเรียน
การสอนสู"ชุมชน โดยการนําเสนอของอาจารย5ประจําหลักสูตรและอาจารย5ผู.สอน  
  4.1.3 หลักสูตรมอบหมายให.อาจารย5ผู.เปKนหัวหน.าโครงการวิจัยท่ีได.รับเลือกจากการประชุม
คณาจารย5 เปKนหัวหน.าโครงการในการดําเนินโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน โดยกําหนด
โครงการวิจัยและการเรียนการสอนสอดแทรกลงในการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเหมาะสมต"อการบูรณาการ 
โดยต.องมีการระบุใน มคอ.3 
  4.1.4 หัวหน.าโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน และอาจารย5ประจํารายวิชาท่ีมี
การบูรณาการ ทําการประชุมร"วมกับนักศึกษาในรายวิชา เพ่ือเตรียมการลงพ้ืนท่ี เพ่ือบูรณาการการวิจัยและ
การเรียนการสอนสู"ชุมชน 
  4.1.5 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห5การลงพ้ืนท่ี และการทําข.อตกลงร"วมกันระหว"าง
ชุมชน เพ่ือการดําเนินโครงการ 
  4.1.6 หัวหน.าโครงการ คณาจารย5และนักศึกษาร"วมลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข.อมูลงานวิจัยในกลุ"ม
ชุมชน และวิเคราะห5เปKนโจทย5ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5ร"วมกับชุมชน และมอบหมายให.กลุ"มชุมชน
ทําแบบทดสอบความรู.พ้ืนฐานด.านการพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชน (แบบทดสอบก"อนปฏิบัติงาน) 
  4.1.7 อาจารย5ผู.รับผิดชอบรายวิชา มอบหมายโจทย5การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชน 
ท่ีเกิดข้ึนอย"างมีส"วนร"วมกับชุมชนให.นักศึกษาดําเนินการออกแบบร"าง (Idea Sketch) ตามความต.องการของ
ชุมชน  
  4.1.8 หัวหน.าโครงการ คณาจารย5และนักศึกษานําเสนอแบบร"าง (Idea Sketch) จากการ
วิเคราะห5ความต.องการของชุมชน เสนอต"อกลุ"มชุมชนเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ5ร"วมกับชุมชน รับฟ�งเหตุผล 
และข.อเสนอแนะในการออกแบบและการวิจัย โดยการมีส"วนร"วมร"วมกันระหว"างหัวหน.าโครงการการวิจัยสู"
ชุมชน หัวหน.าโครงการวิจัย คณาจารย5โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม และกลุ"มชุมชน เพ่ือหาข.อสรุปของรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม 
  4.1.9 มอบหมายให.กลุ"มชุมชนทําแบบทดสอบความรู.พ้ืนฐานด.านการพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชน
(แบบทดสอบหลังปฏิบัติงาน) และนําข.อสรุปของการออกแบบอย"างมีส"วนร"วมกับชุมชน พัฒนาเปKนรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ5ชุมชน ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล.องกับศักยภาพชุมชน  
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  4.1.10 ประเมินความพึงพอใจของกลุ"มชุมชนท่ีมีต"อโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู"
ชุมชน เพ่ือเปKนแนวทางในการพัฒนาโครงการในปSถัดไป 
  4.1.11 ประเมินนักศึกษาต"อการบูรณาการการวิจัยในรายวิชา 
  4.1.12 ทําเล"มสรุปโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน 
  4.1.13 นําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู.แนวทาง และข้ันตอนในการดําเนินโครงการต"อคณะ 
  4.1.14 ดําเนินการโครงการวิจัยต"อเนื่อง (กรณียังไม"ป[ดเล"มโครงการวิจัย) รวมถึงการตีพิมพ5
เผยแพร"ความรู.ท่ีได.จากการวิจัยสูสาธารณชน 
 4.2 หลักสูตรได%นําระบบและกลไกดังกล#าวนําไปสู#การปฏิบัติ/การดําเนินการโครงการวิจัยและการ
เรียนการสอนสู#ชุมชน (D : Do) 
  4.2.1 หลักสูตรดําเนินการประชุมอาจารย5ภายในหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบ เพ่ือ
ทบทวนผลการดําเนินการการวิจัยและการเรียนการสอนของปSท่ีแล.ว กําหนดประเด็นป�ญหาท่ีต.องมีการแก.ไข
ปรับปรุงในการจัดโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนในปS 2560 นี้ พบว"า จากโครงการวิจัยและการเรียน
การสอนเม่ือปS 2559 เปKนกระบวนการถ"ายทอดผลงานวิจัย และเผยแพร"องค5ความรู.และบทความการตีพิมพ5สู"
กลุ"มชุมชน ซ่ึงเปKนกระบวนการสุดท.ายในการถ"ายทอดและสร.างประโยชน5ต"อกลุ"มชุมชน ทําให.นักศึกษาท่ีร"วม
ถ"ายทอดได.รับความรู.จากผลการวิจัย แต"ไม"ได.มีส"วนร"วมในกระบวนการวิจัยเท"าท่ีควร จึงมีการกําหนดให.
โครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน ควรมีการดําเนินการในช"วงของกระบวนการวิจัย โดยเฉพาะอย"าง
ยิ่งในช"วงข้ันตอนการออกแบบ เพ่ือให.นักศึกษาได.มีส"วนร"วมในกระบวนการวิจัยและร"วมบูรณาการกับการ
เรียนการสอนมากข้ึน ทําให.นักศึกษาเข.าใจถึงกระบวนการวิจัยเก่ียวกับผลิตภัณฑ5ชุมชน ข้ันตอนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ5เพ่ือชุมชน  
  4.2.2 หลักสูตรร"วมกันกําหนดงานวิจัย ท่ีมีความเหมาะสมต"อโครงการการวิจัยและการเรียน
การสอนสู"ชุมชน โดยการนําเสนอของอาจารย5ประจําหลักสูตรและอาจารย5ผู.สอน พบว"า อาจารย5ประจํา
หลักสูตรและอาจารย5ผู.สอนมีความเห็นร"วมกันว"า ควรใช.งานวิจัยเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5
กระเป�าสําหรับสุภาพสตรี จากผ.าฝuายย.อมสีธรรมชาติ กลุ"มทอผ.าฝuายย.อมสีธรรมชาติไหมแก.วพัฒนา จังหวัด
กําแพงเพชร” ของ อ.พจน5ธรรม ณรงค5วิทย5 และ อ.อําไพ แสงจันทร5ไทย ซ่ึงเปKนงานวิจัยงบประมาณแผ"นดินปS 
2559 ท่ีกําลังอยู"ในช"วงของกระบวนการวิจัยในข้ันตอนการออกแบบเพ่ือชุมชน 
  4.2.3 หลักสูตรมอบหมายให.อาจารย5ผู.เปKนหัวหน.าโครงการวิจัยท่ีได.รับเลือกจากการประชุม
คณาจารย5 เปKนหัวหน.าโครงการในการดําเนินโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน โดยกําหนด
โครงการวิจัยและการเรียนการสอนสอดแทรกลงในการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเหมาะสมต"อการบูรณาการ 
โดยต.องมีการระบุใน มคอ.3 ในรายวิชา 5741201 วิชาออกแบบผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ของหมู"เรียน 
5917207 ผู.สอนคือ อ.พจน5ธรรม ณรงค5วิทย5  
   4.2.4 หัวหน.าโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน และอาจารย5ประจํารายวิชาท่ีมี
การบูรณาการ ทําการประชุมร"วมกับนักศึกษาในรายวิชา เพ่ือเตรียมการลงพ้ืนท่ี เพ่ือบูรณาการการวิจัยและ
การเรียนการสอนสู"ชุมชน โดย อ.พจน5ธรรม ณรงค5วิทย5 ได.ดําเนินการประชุมนักศึกษาหมู"เรียน 5917207 ใน 
ในรายวิชา 5741201 วิชาออกแบบผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน เก่ียวกับวัตถุประสงค5ของโครงการ และ
การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน รวมถึงข้ันตอนการเก็บข.อมูลและการออกแบบผลิตภัณฑ5เพ่ือ
ชุมชน เปKนการวางรากฐานด.านการดําเนินการวิจัยให.กับนักศึกษา 
  4.2.5 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห5การลงพ้ืนท่ี และการทําข.อตกลงร"วมกันระหว"าง
ชุมชน เพ่ือการดําเนินโครงการ โดยการประสานงานระหว"างหัวหน.าโครงงานวิจัยในหัวข.อท่ีกําหนด และ



 

 

หัวหน.าโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน กับกลุ"มทอผ.าไหมแก.วพัฒนา
กิจกรรมการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน เปKนวันท่ี 
มีการลงพ้ืนท่ีขอนักศึกษาสู"กลุ"มชุมชนอย"างน.อย 
อย"างมีส"วนร"วมกับชุมชน 
  4.2.6 หัวหน.าโครงการ คณาจารย5และนักศึกษาร"วมลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข.อมูลงานวิจัยในกลุ"ม
ชุมชน และวิเคราะห5เปKนโจทย5ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5ร"วมกับชุมชน พบว"า 
ไหมแก.วพัฒนา มีลวดลายผ.าท่ีมีความโดดเด"นกว"ากลุ"มอ่ืนๆท้ังหมด 
ลายเพชรกําแพง และลายศิลาแลง ซ่ึงเปKนลวดลายท่ีมีท่ีมาจากความคิดสร.างสรรค5 และคิดค.นข้ึนเฉพาะในกลุ"ม
ชุมชน จากการสัมภาษณ5กลุ"มทอผ.าไหมแก.วพัฒนา ยังไม"ขอให.มีการแกะลวดลายผ.าเหล"านี้ออกเปKนแ
เพ่ือใช.ในการเผยแพร" เนื่องจากเปKนการสงวนความคิดสร.างสรรค5ภายในกลุ"ม แต"ได.มีความประสงค5ให.ทางกลุ"ม
ผู.วิจัยดําเนินการนําผ.าทอท่ีเปKนลวดลายประดิษฐ5เปKนเอกลักษณ5เฉพาะของกลุ"ม นํามาต"อยอดเปKนผลิตภัณฑ5
กระเป�า ให.มีความสวยงาม ทันสมัยตามยุคสมัย โดยมีการระบุ
 
ตารางที่ 1 แสดงลวดลายและท่ีมาของกลุ"มกลุ"มทอผ.าไหมแก.วพัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร จากการลงพ้ืนท่ี
 

ลําดับ ชื่อลสวดลาย/รูปภาพ 
1. ลายดอกพิกุล 

2. ลายศิลาแลง 
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วหน.าโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน กับกลุ"มทอผ.าไหมแก.วพัฒนา 
กิจกรรมการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน เปKนวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยก"อนหน.ากําหนดวัน จะต.อง
มีการลงพ้ืนท่ีขอนักศึกษาสู"กลุ"มชุมชนอย"างน.อย 1 วัน เพ่ือการเก็บข.อมูลเบ้ืองต.นนํามาใช.ในการออกแบบ

หัวหน.าโครงการ คณาจารย5และนักศึกษาร"วมลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข.อมูลงานวิจัยในกลุ"ม
ชุมชน และวิเคราะห5เปKนโจทย5ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5ร"วมกับชุมชน พบว"า 

มีความโดดเด"นกว"ากลุ"มอ่ืนๆท้ังหมด 3 ลวดลายด.วยกัน ได.แก" ลายดอกพิกุล 
ลายเพชรกําแพง และลายศิลาแลง ซ่ึงเปKนลวดลายท่ีมีท่ีมาจากความคิดสร.างสรรค5 และคิดค.นข้ึนเฉพาะในกลุ"ม
ชุมชน จากการสัมภาษณ5กลุ"มทอผ.าไหมแก.วพัฒนา ยังไม"ขอให.มีการแกะลวดลายผ.าเหล"านี้ออกเปKนแ
เพ่ือใช.ในการเผยแพร" เนื่องจากเปKนการสงวนความคิดสร.างสรรค5ภายในกลุ"ม แต"ได.มีความประสงค5ให.ทางกลุ"ม
ผู.วิจัยดําเนินการนําผ.าทอท่ีเปKนลวดลายประดิษฐ5เปKนเอกลักษณ5เฉพาะของกลุ"ม นํามาต"อยอดเปKนผลิตภัณฑ5
กระเป�า ให.มีความสวยงาม ทันสมัยตามยุคสมัย โดยมีการระบุลวดลายผ.าทอ ดังนี้ 

แสดงลวดลายและท่ีมาของกลุ"มกลุ"มทอผ.าไหมแก.วพัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร จากการลงพ้ืนท่ี

ท่ีมาของลวดลาย สีธรรมชาติท่ีใช.ย.อม

 

     ลวดลายท่ีได.แรง
บันดาลใจจากดอกพิกุล ท่ี
เปKนดอกไม.ประจําจังหวัด
กําแพงเพชร 

สีเขียวได.สีมาจากใบมะม"วง
สีส.มได.สีมาจากลูกคําแสด
สีน้ําตาลได.สีมาจากเปลือกไม.
ประดู", สีฟuาได.มาจากการย.อม
คราม, สีน้ําตาลเข.มได.จากการ
ย.อมจากสนิมโลหะ และสีอ่ืนๆ
ตามแต"วัสดุท่ีหาได.ในท.องพ้ืน
ตามฤดูกาล
 
 
 

 

     ลวดลายท่ีได.แรง
บันดาลใจมาจากศิลาแลง 
โดยนําจุดเด"นของความ
ต"อเนื่องและการวางศิลา
แลง 

สีเขียวได.สีมาจากใบมะม"วง
สีส.มได.สีมาจากลูกคําแสด
สีน้ําตาลได.สีมาจากเปลือกไม.
ประดู", สีฟuาได.มาจากการย.อม
คราม, สีน้ําตาลเข.มได.จากการ
ย.อมจากสนิมโลห
ตามแต"วัสดุท่ีหาได.ในท.องพ้ืน
ตามฤดูกาล
 
 
 

 ได.มีการกําหนดวันจัด
โดยก"อนหน.ากําหนดวัน จะต.อง

มูลเบ้ืองต.นนํามาใช.ในการออกแบบ

หัวหน.าโครงการ คณาจารย5และนักศึกษาร"วมลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข.อมูลงานวิจัยในกลุ"ม
ชุมชน และวิเคราะห5เปKนโจทย5ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5ร"วมกับชุมชน พบว"า ป�จจุบันกลุ"มทอผ.า

ลวดลายด.วยกัน ได.แก" ลายดอกพิกุล 
ลายเพชรกําแพง และลายศิลาแลง ซ่ึงเปKนลวดลายท่ีมีท่ีมาจากความคิดสร.างสรรค5 และคิดค.นข้ึนเฉพาะในกลุ"ม
ชุมชน จากการสัมภาษณ5กลุ"มทอผ.าไหมแก.วพัฒนา ยังไม"ขอให.มีการแกะลวดลายผ.าเหล"านี้ออกเปKนแพทเทิร5น
เพ่ือใช.ในการเผยแพร" เนื่องจากเปKนการสงวนความคิดสร.างสรรค5ภายในกลุ"ม แต"ได.มีความประสงค5ให.ทางกลุ"ม
ผู.วิจัยดําเนินการนําผ.าทอท่ีเปKนลวดลายประดิษฐ5เปKนเอกลักษณ5เฉพาะของกลุ"ม นํามาต"อยอดเปKนผลิตภัณฑ5

แสดงลวดลายและท่ีมาของกลุ"มกลุ"มทอผ.าไหมแก.วพัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร จากการลงพ้ืนท่ี 

สีธรรมชาติท่ีใช.ย.อม 
สีเขียวได.สีมาจากใบมะม"วง,    
สีส.มได.สีมาจากลูกคําแสด,      
สีน้ําตาลได.สีมาจากเปลือกไม.

สีฟuาได.มาจากการย.อม
สีน้ําตาลเข.มได.จากการ

ย.อมจากสนิมโลหะ และสีอ่ืนๆ
ตามแต"วัสดุท่ีหาได.ในท.องพ้ืน
ตามฤดูกาล  

สีเขียวได.สีมาจากใบมะม"วง,     
สีส.มได.สีมาจากลูกคําแสด,      
สีน้ําตาลได.สีมาจากเปลือกไม.

สีฟuาได.มาจากการย.อม
สีน้ําตาลเข.มได.จากการ

ย.อมจากสนิมโลหะ และสีอ่ืนๆ
ตามแต"วัสดุท่ีหาได.ในท.องพ้ืน
ตามฤดูกาล 



46 
 

 

ลําดับ ชื่อลสวดลาย/รูปภาพ ท่ีมาของลวดลาย สีธรรมชาติท่ีใช.ย.อม 
3. ลายเพชรกําแพง 

 

     ได.รับแรงบันดาลใจมา
จากรูปทรงเลขาคณิตท่ีมีลุ
กษณะคล.ายเพชร นํามา
เรียงตัวกันคล.ายกับกําแพง 

สีเขียวได.สีมาจากใบมะม"วง,     
สีส.มได.สีมาจากลูกคําแสด,      
สีน้ําตาลได.สีมาจากเปลือกไม.
ประดู", สีฟuาได.มาจากการย.อม
คราม, สีน้ําตาลเข.มได.จากการ
ย.อมจากสนิมโลหะ และสีอ่ืนๆ
ตามแต"วัสดุท่ีหาได.ในท.องพ้ืน
ตามฤดูกาล 
 

คณะกลุ"มทอผ.าไหมแก.วพัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ได.ร"วมกันเสนอแนะลวดลายดอกพิกุลในการ
พัฒนาต"อยอดเปKนผลิตภัณฑ5กระเป�าสุภาพสตรีต.นแบบ โดยเลือกจากประสบการณ5ของกลุ"มชุมชน ท่ีพบว"า
ลวดลายดอกพิกุลนั้นเปKนลวดลายท่ีมีความนิยมสูงมากกว"าลวดลายอ่ืนๆ โดยให.คํานึงในการออกแบบให.
สอดคล.องกับกลุ"มผู.บริโภคผลิตภัณฑ5ผ.าทอพ้ืนบ.าน ซ่ึงเปKนวัยทํางาน และวัยกลางคน ซ่ึงส"วนมากผู.อุดหนุน
ผลิตภัณฑ5ผ.าทอพ้ืนบ.าน นอกจากจะเปKนนักท"องเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชร ก็มักจะเปKนบุคลากรท่ีทํางานในศูนย5
ราชการ หรือทํางานในด.านวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงเปKนกลุ"มท่ีมีโอกาสในการสวมใส"ผ.าทอพ้ืนบ.าน
มากท่ีสุด แต"กระนั้นก็ได.มีความเห็นสอดคล.องกันภายในกลุ"ม ว"าสมควรมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5
กระเป�าสุภาพสตรีจากผ.าทอพ้ืนบ.าน ให.กลุ"มท่ีเปKนวัยรุ"นท่ีมีกําลังซ้ือสามารถใช.ได.เช"นเดียวกัน ดังนั้นจึงได.ข.อ
สรุปว"าการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5กระเป�าสุภาพตรีจากผ.าทอพ้ืนบ.านนั้น ต.องมีความร"วมสมัย และ
สามารถใช.ได.ท้ังในวัยทํางาน และกลุ"มวัยรุ"นท่ีมีกําลังซ้ือ หรือมีความนิยมชมชอบในผ.าทอพ้ืนบ.าน 
 จากการวิเคราะห5การสนทนากลุ"ม ได.วิเคราะห5และสังเคราะห5จากการสนทนากลุ"มและสัมภาษณ5กลุ"ม
ชุมชนทอผ.าไหมแก.วพัฒนา เก่ียวกับการออกแบบและพัฒนากระเป�าสุภาพตรี จากผ.าทอพ้ืนบ.าน นําโดยผู.นํา
กลุ"มชุมชน นางจันทร5สม เมธา และคณะกลุ"มทอผ.าไหมแก.วพัฒนา อีก 9 คน รวมเปKน 10 คน พบว"า ในด.าน
การตีป�ญหา รูปแบบของผลิตภัณฑ5แปรรูปจากผ.าฝuายทอมือย.อมสีธรรมชาติ ของกลุ"มทอผ.าฝuายย.อมสี
ธรรมชาติไหมแก.วพัฒนานั้น ยังไม"มีรูปแบบผลิตภัณฑ5แปรรูปท่ีชัดเจน โดยทางกลุ"มได.เคยมีการนําผ.าทอไป
แปรรูปและพัฒนาเปKนกระเป�าผ.ามาก"อน แต"ก็ไม"ประสบความสําเร็จเนื่องจากรูปแบบของกระเป�านั้นท่ีกลุ"ม
ชุมชนพัฒนายังขาดความทันสมัย และใช.การออกแบบกันเองภายในกลุ"มชุมชน ขาดการกลั่นกรองแบบจากใน
ด.านนักวิชาการและนักออกแบบ ทําให.กลุ"มชุมชนหันมาผลิตผ.าทอขายอย"างเดียว โดยมุ"งเน.นให.กลุ"มผู.ซ้ือนําไป
ตัดเปKนเสื้อผ.ากันเองตามอัธยาศัย แต"กระนั้นทางกลุ"มชุมชนก็มีความต.องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ5ผ.าทอ 
แปรรูปเปKนผลิตภัณฑ5อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย"างยิ่งในรูปแบบของผลิตภัณฑ5กระเป�า เนื่องจากต.องการเพ่ิมมูลค"า
ให.กับผลิตภัณฑ5 และต"อยอดการพัฒนาท่ีไม"ประสบผลสําเร็จให.เกิดเปKนผลิตภัณฑ5กระเป�าจากผ.าฝuายทอมือ
ย.อมสีธรรมชาติ ท่ีมีความสวยงาม ทันสมัย และสอดคล.องกับความต.องการของผู.บริโภค โดยต.องการให.มีการ
พัฒนารูปแบบของกระเป�าจากผ.าฝuายทอมือย.อมสีธรรมชาติ ให.แปรรูปเปKนผลิตภัณฑ5ชุดกระเป�า โดยใน 1 ขุด 
ให.มีรูปแบบท้ังหมด 3 รูปแบบ ได.แก" ประเภทกระเป�าถือ กระกระเป�าหูหิ้ว และกระเป�าแบบสะพายข.าง โดย
รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนจะต.องสามารถต"อยอดรูปแบบได.โดยกลุ"มชุมชน ดังนั้น จึงต.องเปKนการออกแบบอย"างมีส"วน
ร"วมกับชุมชน เพราะการให.กลุ"มชุมชนได.เสนอแนวคิดในการออกแบบ การพัฒนา และแลกเปลี่ยนแนวคิด
ระหว"างกลุ"มชุมชนและนักออกแบบ จะทําให.กลุ"มชุมชนมีมโนทัศน5ในการต"อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ5ต"อเนื่อง
ไปได. และเกิดความยั่งยืนในชุมชน 
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 ภายหลังจากการลงพ้ืนท่ีในเบ้ืองต.นแล.ว จึงดําเนินการแจกแบบทดสอบก"อนร"วมโครงการและ
มอบหมายให.กลุ"มชุมชนทําแบบทดสอบความรู.พ้ืนฐานด.านการพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชน (แบบทดสอบก"อน
ปฏิบัติงาน) เพ่ือใช.ในการประเมินเปรียบเทียบความรู.ของกลุ"มชุมชนผู.เข.าร"วมโครงการ ซ่ึงได.ผลคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ"มชุมชนก"อนเข.ารับการอบรมอยู"ท่ี 4.19 จาก 10 คะแนน อยู"ในเกณฑ5ท่ีกลุ"มชุมชนยังไม"เข.าใจเก่ียวกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชนเท"าท่ีควรในช"วงก"อนเข.าร"วมกิจกรรม 
  4.2.7 อาจารย5ผู.รับผิดชอบรายวิชา มอบหมายโจทย5การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชน 
ท่ีเกิดข้ึนอย"างมีส"วนร"วมกับชุมชนให.นักศึกษาดําเนินการออกแบบร"าง (Idea Sketch) ตามความต.องการของ
ชุมชน โดย การออกแบบชุดกระเป�าสุภาพสตรีจากผ.าฝuายทอมือย.อมสีธรรมชาติ กลุ"มไหมแก.วพัฒนา จังหวัด
กําแพงเพชร ต.องการต"อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ5ผ.าฝuายทอมือให.สามารถเปKนกระเป�าของสุภาพสตรี ซ่ึงเปKน
การเพ่ิมมูลค"าผลิตภัณฑ5 โดยกําหนดให.เปKนชุดกระเป�าท่ีประกอบไปด.วยกระเป�า 3 ประเภท ได.แบบ กระเป�า
ถือ กระเป�าแบบหูหิ้ว และกระเป�าแบบสะพายข.าง โดยรูปแบบกระเป�าจะต.องเปKนรูปทรงพ้ืนฐานท่ีสามารถ
สอดแทรกลวดลายและผ.าฝuายทอมือย.อมสีธรรมชาติลงบนกระเป�าได.ในทุกรูปแบบ ไม"ว"าจะใช.ลวดลายใดหรือ
สีสันแบบใดก็ตาม มีความสวยงามและทันสมัย ดังนั้นกลุ"มผู.วิจัย จึงได.นําโจทย5ท่ีได.จากกลุ"มชุมชน นํามา
ออกแบบร"าง (Idea Sketch) ให.มีความเหมาะสม สอดคล.องกับศักยภาพของกลุ"มชุมชนตามข.อมูลท่ีได.รับมา
จากกลุ"มชุมชน และเปKนการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน โดยนักศึกษาหมู"เรียน 5917207 ทุกคน
ได.ดําเนินการออกแบบร"วมกัน ได.แบบร"างเบ้ืองต.นสําหรับรูปแบบกระเป�าสําหรับกลุ"มผ.าฝuายทอมือย.อมสี
ธรรมชาติ ร"วมกันท้ังหมดกว"า 30 รูปแบบ 
  4.2.8 หัวหน.าโครงการ คณาจารย5และนักศึกษานําเสนอแบบร"าง (Idea Sketch) จากการ
วิเคราะห5ความต.องการของชุมชน เสนอต"อกลุ"มชุมชนเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ5ร"วมกับชุมชน ในวันท่ี 6 
มีนาคม พ.ศ.2560 และร"วมรับฟ�งเหตุผล และข.อเสนอแนะในการออกแบบและการวิจัย โดยการมีส"วนร"วม
ร"วมกันระหว"างหัวหน.าโครงการการวิจัยสู"ชุมชน หัวหน.าโครงการวิจัย คณาจารย5โปรแกรมออกแบบ
ผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม นักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม และกลุ"มชุมชน เพ่ือหา
ข.อสรุปของรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม พบว"า นักศึกษาท้ัง 7 คนท่ีนําเสนอแบบร"างต"อชุมชน ชุมชนมีความเห็น
สอดคล.องและพึงพอใจต"อรูปแบบท่ีนักศึกษานําเสนอ เพราะนอกจากนักศึกษาได.ข.อมูลจากโจทย5ท่ีกลุ"มชุมชน
ร"วมกันเสนอแนะแนวคิดแล.ว นักศึกษายังมีการค.นคว.าหาข.อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาใช.ในการออกแบบ ทําให.
รูปแบบเปKนท่ีน"าพึงพอใจต"อกลุ"มชุมชน โดยกลุ"มชุมชนได.เลือกรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมสอดคล.องกับ
ศักยภาพชุมชนมากท่ีสุด จากรูปท่ีท่ีนักศึกษาได.นําเสนอ และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก.ไขในบางส"วน เช"น 
เพ่ือเปKนการเพ่ิมมูลค"าให.กับผลิตภัณฑ5 และเปKนการประหยัดต.นทุนและสอดคล.องกับการผลิตของกลุ"มชุมชน 
สมควรให.รูปแบบของกระเป�ามีการใช.วัสดุผสมผสานกับผ.าฝuายทอมือย.อมสีธรรมชาติไปด.วย เช"น ผ.า หรือหนัง
เทียม เนื่องด.วยผ.าฝuายทอมือย.อมสีธรรมชาติของกลุ"มชุมขนนั้น เปKนวัสดุท่ีมีราคาสูง การนํามาแปรรูปเปKน
ผลิตภัณฑ5กระเป�าหากใช.เปKนวัสดุผ.าฝuายทอมือย.อมสีธรรมชาติท้ังหมด อาจทําให.มูลค"าของผลิตภัณฑ5สูงเกินไป 
และทําให.ผลิตภัณฑ5ขาดความยืดหยุ"นในการต้ังราคา อีกท้ังการนําวัสดุอ่ืน เช"น ผ.า หรือ หนังเทียม นํามา
ประยุกต5ในการออกแบบนั้น จะมีส"วนทําให.รูปแบบของผลิตภัณฑ5มีความทันสมัยและสอดรับกับกลุ"มผู.บริโภค
ในป�จจุบันมากข้ึน เนื่องจากจะทําให.ปรับเปลี่ยนองค5ประกอบของวัสดุผสมผสาน สี และพ้ืนผิว ได.ตามความ
เหมาะสมในการตัดเย็บ ได.ตามความเหมาะสมกับกลุ"มผู.บริโภค ดังนั้น รูปแบบของชุดกระเป�าจาดผ.าฝuายทอ
มือย.อมสีธรรมชาติท่ีผ"านการกลั่นกรองจากกลุ"มชุมชน โดยการออกแบบอย"างมีส"วนร"วมกับชุมชน มีความเห็น
สอดคล.องกันว"า ต.องเปKนกระเป�าท่ีใช.วัสดุผสมผสานอ่ืนๆ เช"น ผ.า หรือหนังเทียม ท่ีมีความเหมาะสมต"อการตัด
เย็บ และนําวัสดุผ.าฝuายทอมือย.อมสีธรรมชาติมาตัดเย็บเปKนส"วนหนึ่งของลวดลายบนกระเป�า และเพ่ือเปKนการ
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ประหยัดเนื้อผ.าท่ีมีราคาสูง การนําลวดลายเช"น ลายพาดขวาง พาดเฉียง หรือการพาดเนื้อผ.าเปKนแนวนอนหรือ
แนวต้ังบนกระเป�า ก็ทําให.รูปแบบกระเป�ามีความเรียบง"ายและดูทันสมัยเข.ากันได.ในทุกการแต"งกายของผู.ใช. 
และโดยเฉพาะอย"างยิ่งการนําวัสดุอ่ืนมาทดแทนด.านใต.ของกระเป�าแทนท่ีจะใช.วัสดุเปKนผ.าฝuายทอมือย.อมสี
ธรรมชาติ ก็เปKนสิ่งจําเปKนอย"างยิ่ง เนื่องจากเปKนการปuองกันการชํารุด ฉีดขาด และเปรอะเป��อนของวัสดุผ.าฝuาย
ทอมือ  
  4.2.9 มอบหมายให.กลุ"มชุมชนทําแบบทดสอบความรู.พ้ืนฐานด.านการพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชน
(แบบทดสอบหลังปฏิบัติงาน) เพ่ือใช.ในการประเมินเปรียบเทียบความรู.ของกลุ"มชุมชนผู.เข.าร"วมโครงการ ซ่ึง
ได.ผลคะแนนเฉลี่ยของกลุ"มชุมชนก"อนเข.ารับการอบรมอยู"ท่ี 7.30 จาก 10 คะแนน อยู"ในเกณฑ5ท่ีกลุ"มชุมชนมี
ความเข.าใจเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชนมากข้ึนอย"างเห็นได.ชัด จากการร"วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู.และ
ร"วมกันเสนอแนะให.ได.มาซ่ึงรูปแบบของผลิตภัณฑ5ชุมชนท่ีมีความเหมาะสม  
   จากนั้น ได.นําข.อสรุปของการออกแบบอย"างมีส"วนร"วมกับชุมชน พัฒนาเปKนรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ5ชุมชน ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล.องกับศักยภาพชุมชน จากการสนทนากลุ"มระหว"าง
นักศึกษาผู.ดําเนินการออกแบบอย"างมีส"วนร"วมกับชุมชน การสรุปผลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชน
นี้ จะใช.การสรุปผลทันทีภายหลังจากการออกแบบและนําเสนอการออกแบบอย"างมีส"วนร"วมกับชุมชน โดยจัด
พ้ืนท่ีภายในกลุ"มชุมชนเปKนเวทีให.นักศึกษาได.ร"วมกันหาข.อสรุปร"วมกัน โดยท่ีมีกลุ"มชุมชนร"วมเสนอแนะ
ความคิดร"วมด.วย ก"อนท่ีจะสรุปผลการออกแบบเปKนรูปแบบผลิตภัณฑ5ชุดกระเป�าสุภาพสตรีท้ังหมด 3 ชุด ท่ีมี
ความเหมาะสมสอดคล.องกับศักยภาพของกลุ"มชุมชน 
  4.2.10 ประเมินความพึงพอใจของกลุ"มชุมชนท่ีมีต"อโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู"
ชุมชน เพ่ือเปKนแนวทางในการพัฒนาโครงการในปSถัดไป พบว"า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู.เข.าร"วม
โครงการ การวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน พบว"ากลุ"มชุมชนมีความพึงพอใจต"อโครงการในภาพรวมอยู"ใน
ระดับมาก ( X = 4.20) ส"วนค"าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.59) 
  4 . 2 . 1 1  ป ร ะ เ มิ น นั ก ศึ ก ษ า ต" อ ก า ร บู ร ณ า ก า ร ก า ร วิ จั ย ใ น ร า ย วิ ช า อ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน พบว"า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต"อการบูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอน ในหัวหัวข.อ : การวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน พบว"า นักศึกษามีความพึงพอใจต"อ
โครงการโดยรวมอยู"ในระดับมาก มาก ( X = 4.02) ส"วนค"าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.48) 
  4.2.12 ผู.รับผิดชอบโครงการ ดําเนินการรวบรวมข.อมูล และทําเล"มสรุปโครงการการวิจัย
และการเรียนการสอนสู"ชุมชนภายหลังจากการจัดกิจกรรม ในระยะเวลา 7 วัน และนํารูปเล"มเสนอต"อผู.บริหาร 
ประธานโปรแกรมหรือประธานหลักสูตรพิจารณา 
  4.2.13 นําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู.แนวทาง และข้ันตอนในการดําเนินโครงการต"อคณะ 
ภายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู. ด.านการเรียนการสอน หัวข.อ "การจัดการเรียนรู.โดยใช.ป�ญหาหรือโครงการ
เปKนฐาน (Problem or Project Based Learning)" ให.กับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือ
ถ"ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู. และแบ"งป�นแนวทาง วิธีคิด ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการให.หลักสูตรอ่ืนๆ
สามารถนําไปใช.ประโยชน5ได.ตามความเหมาะสม 
  4.2.14 ดําเนินการโครงการวิจัยต"อเนื่อง (กรณียังไม"ป[ดเล"มโครงการวิจัย) รวมถึงการตีพิมพ5
เผยแพร"ความรู.ท่ีได.จากการวิจัยสูสาธารณชน โดยโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชนนี้ ได.ใช.หัวข.อวิจัย 
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5กระเป�าสําหรับสุภาพสตรี จากผ.าฝuายย.อมสีธรรมชาติ กลุ"มทอผ.าฝuายย.อมสี
ธรรมชาติไหมแก.วพัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร” ซ่ึงอยู"ในช"วงกระบวนการวิจัย จึงได.ให.หัวหน.าโครงการวิจัย           
อ.พจน5ธรรม ณรงค5วิทย5 ได.ดําเนินการวิจัยต"อไปในวัตถุประสงค5ข้ันประเมินความพึงพอใจของกลุ"มชุมชนและ
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กลุ"มผู.บริโภค ท่ีมีต"อผลิตภัณฑ5ชุดกระเป�าสุภาพสตรีจากผ.าฝuายทอมือย.อมสีธรรมชาติ ท่ีออกแบบใหม"อย"างมี
ส"วนร"วมกับชุมชน พร.อมท้ังกําหนดมอบรูปแบบของผลิตภัณฑ5กระเป�าท่ีได.รับการออกแบบใหม"แก"กลุ"มชุมชน 
เพ่ือการนําไปใช.ประโยชน5ต"อไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ5 รวมถึงการตีพิมพ5เผยแพร"บทความวิจัยในวารสารด.าน
การวิจัย ท่ีรองรับในกลุ"มวารสาร TCI ฐาน 1 หรือ 2 
 4.3 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู#ชุมชน (C : Check) 
  หลักสูตรได.มีการประเมินกระบวนการโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชนท้ังหมด        
2 ครั้ง ครั้งแรกคือการประเมินกระบวนการโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชนของ ปS พ.ศ.2559 ใน
หัวข.องานวิจัย “การวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน กลุ"มศูนย5ข.าวตะเคียนงาม จังหวัดกําแพงเพชร” พบว"า 
โครงการวิจัยและการเรียนการสอนเม่ือปS 2559 เปKนกระบวนการถ"ายทอดผลงานวิจัย และเผยแพร"องค5ความรู.
และบทความการตีพิมพ5สู"กลุ"มชุมชน ซ่ึงเปKนกระบวนการสุดท.ายในการถ"ายทอดและสร.างประโยชน5ต"อกลุ"ม
ชุมชน ทําให.นักศึกษาท่ีร"วมถ"ายทอดได.รับความรู.จากผลการวิจัย แต"ไม"ได.มีส"วนร"วมในกระบวนการวิจัย
เท"าท่ีควร จึงมีการกําหนดให.โครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน ควรมีการดําเนินการในช"วงของ
กระบวนการวิจัย โดยเฉพาะอย"างยิ่งในช"วงข้ันตอนการออกแบบ เพ่ือให.นักศึกษาได. มีส"วนร"วมใน
กระบวนการวิจัยและร"วมบูรณาการกับการเรียนการสอนมากข้ึน ทําให.นักศึกษาเข.าใจถึงกระบวนการวิจัย
เก่ียวกับผลิตภัณฑ5ชุมชน ข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑ5เพ่ือชุมชน จึงมีการปรับปรุงในโครงการวิจัยและการ
เรียนการสอนสู"ชุมชนปSท่ี 2 ในปS พ.ศ.2560 คือ “โครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน กลุ"มทอผ.าไหม
แก.วพัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร”  
  หลักสูตรได.มีการประเมินกระบวนการโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชนในครั้งท่ี 2 
คือการประเมินกระบวนการโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน ปS พ.ศ.2560 “การวิจัยและการเรียน
การสอนสู"ชุมชน กลุ"มทอผ.าไหมแก.วพัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร” ซ่ึงเปKนการจัดโครงการวิจัยและการเรียนการ
สอนสู"ชุมชนเปKนปSท่ี 2 พบว"า กระบวนการในด.านการนําเสนอผลงานการออกแบบของนักศึกษาต"อกลุ"มชุมชน 
นักศึกษายังขาดทักษะในด.านของการนําเสนอด.วยปากเปล"า เนื่องจากเปKนการนําเสนองานออกแบบต"อ
บุคคลภายนอกเปKนครั้งแรก ซ่ึงแตกต"างจากการนําเสนอในชั้นเรียน ทําให.นักศึกษามีความประหม"าในการ
นําเสนอผลงานต"อกลุ"มชุมชน อีกท้ังกลุ"มนักศึกษาท่ีร"วมบูรณาการในครั้งนี้ เปKนนักศึกษาชั้นปSท่ี 1 ซ่ึงยังไม"ผ"าน
การเรียนในรายวิชาเทคนิคการนําเสนอ จึงสมควรให.มีการปรับปรุงแก.ไขกระบวนการ โดยเพ่ิมแผนในการซ.อม
นําเสนอผลงานการออกแบบต"อคณาจารย5ผู.ร"วมโครงการ ก"อนนําเสนอต"อกลุ"มชุมชน 
 4.4 หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการประเมินโครงการวิจัยและการ
เรียนการสอนสู#ชุมชน (A : Action) 
  หลักสูตรได.มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลงานประเมินของโครงการในปS พ.ศ.
2559 โดยปรับให.โครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชนในปS พ.ศ.2560 มุ"งเน.นให.นักศึกษามีส"วนร"วมใน
กระบวนการวิจัยมากข้ึน และมีส"วนร"วมในการออกแบบกับชุมชน เพ่ือสร.างประสบการณ5ด.านการออกแบบ
ให.แก"นักศึกษา และเข.าใจถึงกระบวนการในการวิจัย ท่ีจะเปKนรากฐานในการทําวิจัยของนักศึกษาในปSต"อๆไป 
  หลักสูตรดําเนินการนําผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ"มชุมชนท่ีมีต"อโครงการการวิจัย
และการเรียนการสอนสู"ชุมชน เพ่ือเปKนแนวทางในการพัฒนาโครงการในปSถัดไป โดยเพ่ิมเติมกระบวนการใน
ด.านการซ.อมนําเสนอผลงานให.แก"นักศึกษาได.เตรียมความพร.อมต"อการลงพ้ืนท่ีชุมชน โดยจะมีการปรับปรุงใน
โครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน ในปS พ.ศ.2561 
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5. ประโยชน2ที่ได%รับ 
 5.1 ทําให.ชุมชนและนักศึกษาท่ีร"วมบูรณาการเห็นความสําคัญของการวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ5
ชุมชน เห็นคุณค"าของผลิตภัณฑ5ท่ีเปKนวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมภายในชุมชน 
 5.2 ได.ข.อสรุปของรูปแบบผลิตภัณฑ5ชุมชน และกระบวนการออกแบบอย"างมีส"วนร"วมกับชุมชน 
 5.3 กลุ"มชุมชนได.รูปแบบของผลิตภัณฑ5ท่ีผ"านกระบวนการออกแบบจากหลายแนวคิด สามารถ
นําไปใช.ประโยชน5 และต"อยอดพัฒนาได.หลากหลาย 
 5.4 นักศึกษามีความเข.าใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบอย"างมีส"วนร"วมกับชุมชน และพัฒนา
นักศึกษาได.ตามกรอบ TQF 
 5.5 ได.ผลการกระเมินของกลุ"มชุมชนต"อโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน และผลประเมิน
ของนักศึกษาต"อการบูรณาการวิจัยและการเรียนการสอน เพ่ือเปKนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมและโครงการ
ในครั้งถัดไป  
 
6. ลักษณะสําคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 6.1 ด.านการพัฒนาการเรียนการสอน เปKนการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา รายวิชา 
5741201 วิชาออกแบบผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ของหมู"เรียน 5917207 เพ่ือให.นักศึกษามีความรู.ความ
เข.าใจเก่ียวกับกระบวนการวิจัยผลิตภัณฑ5ชุมชน และกระบวนการออกแบบอย"างมีส"วนร"วมกับชุมชน โดยเปKน
ท้ังผู.วิเคราะห5 สังเคราะห5และตีโจทย5ในการออกแบบ ออกแบบร"าง จนถึงข้ันการนําเสนอและรับข.อเสนอแนะ
กับชุมชน 
 6.2 ด.านการบริการวิชาการ เปKนการลงพ้ืนท่ีเพ่ือถ"ายทอดความรู.ด.านการพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชน และ
การออกแบบอย"างมีส"วนร"วมกับชุมชน โดยกลุ"มชุมชนและผู.ออกแบบมีปฏิสัมพันธ5ในการทํางานร"วมกันเพ่ือ
สร.างสรรค5รูปแบบผลิตภัณฑ5ท่ีมีความเหมาะสมต"อศักยภาพและอัตลักษณ5ของชุมชน 
 6.3 ด.านการวิจัย เปKนการนํากระบวนการวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอนและถ"ายทอดสู"ชุมชน 
เพ่ือให.ชุมชนมีความเข.าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชน โดยการออกแบบอย"างมีส"วนร"วมกับชุมชน 
 
7. ผลการนําไปทดลองใช%กับประชากร กลุ#มตัวอย#าง หรือกลุ#มเป6าหมาย 
 7.1 ผลการประเมินความความรู.ท่ีได.จากโครงการโดยกลุ"มชุมชน  
  ผลการประเมินความรู.ท่ีได.จากโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน กลุ"มทอผ.าไหม
แก.วพัฒนา ท้ังหมด 10 ท"าน โดยให.ผู.เข.าอบรม ทําแบบทดสอบความรู.ความเข.าใจเก่ียวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ5ชุมชน แบ"งเปKนแบบทดสอบก"อนการเข.าอบรม และหลังการเข.ารับการอบรม แบบทดสอบจํานวน 
10 ข.อ ได.ผลการประเมิน ตามค"าความเชื่อม่ัน 95% ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความความรู.ท่ีได.จากโครงการ โดยกลุ"มชุมชน 
รายละเอียดการประเมิน กลุ#มตัวอย#าง

(N = 10) 
ค#าคะแนนเฉล่ีย 

(Mean) 
ค#าเบ่ียงเบน 

(Std.Deviation) 
ค#าความเช่ือม่ัน 
(Sig. (2-tailed) 

ก"อนเข.ารับการอบรม 10 4.10 0.74 0.00 
 หลังเข.ารับการอบรม 10 7.30 0.67 
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 จากตารางท่ี 2  ผลการประเมินความความรู.ท่ีได.จากโครงการ โดยกลุ"มชุมชน 10 ท"าน พบว"าก"อนเข.า
รับการอบรม ผู.เข.าอบรมได.คะแนนเฉลี่ยท่ี 4.10 ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 ในค"าความเชื่อม่ัน 0.00  
 หลังจากการอบรมพบว"า ผู.เข.าอบรมได.คะแนนเฉลี่ยท่ี 7.30 ส"วนเบนมาตรฐาน 0.67 ในค"าความ
เชื่อม่ัน 0.00 จากผลการวิเคราะห5พบว"าผู.เข.ารับการอบรมได.รับความรู.จากโครงการในด.านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ5ชุมชน แบ"งเปKนเปKนอย"างดี และมีพัฒนาการความรู.ความเข.าใจมากกว"าตอนก"อนเข.าโครงการมาก 
 
 7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู.เข.าร"วมโครงการ การวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน 
  ผลการประเมินความรู.ท่ีได.จากโครงการของกลุ"มชุมชน ท้ังหมด 10 ท"าน โดยให.ผู.เข.าอบรม
ทําแบบประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีต"อโครงการ การวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน ในหัวข.อ “การออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ5กระเป�าสําหรับสุภาพสตรี จากผ.าฝuายย.อมสีธรรมชาติ” มาวิเคราะห5โดยหาค"าเฉลี่ย 
(Mean) และส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) โดยแบ"งเกณฑ5 ดังนี้  
   4.51 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
   3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก 
   2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
                      1.51 – 2.50  หมายถึง  น.อย 
   1.00 – 1.50  หมายถึง  น.อยท่ีสุด 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ#มชุมชนผู%เข%าร#วมโครงการ  

ประเด็นความคิดเห็น 
กลุ"มชุมชน (N = 10) 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

ด%านวิทยากร 
1. การเตรียมตัวและความพร.อมของวิทยากร 4.30 0.82 มาก 
2. ความสามารถในการถ"ายทอด/สื่อสาร/ให.ความ
เข.าใจ 

4.00 0.82 มาก 

3. สามารถอธิบายเนื้อหาได.ชัดเจนและตรง
ประเด็น 

4.40 0.70 มาก 

4. การเป[ดโอกาสให.ซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.30 0.67 มาก 
5. การตอบคําถามได.ตรงตามประเด็นและชัดเจน 4.50 0.53 มาก 
6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.50 0.71 มาก 
รวม 4.33 0.71 มาก 
ด%านการให%บริการของเจ%าหน%าที่ 
1. การบริการของเจ.าหน.าท่ี 4.20 0.63 มาก 
2. การประสานงานของเจ.าหน.าท่ีโครงการ 4.30 0.48 มาก 
3. การอํานวยความสะดวกของเจ.าหน.าท่ี 4.20 0.63 มาก 
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ประเด็นความคิดเห็น 
กลุ"มชุมชน (N = 10) 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

4. การให.คําแนะนําหรือตอบข.อซักถามของ
เจ.าหน.าท่ี 

4.10 0.57 มาก 

รวม 4.20 0.58 มาก 
ด%านความรู%ความเข%าใจ 
1. ความรู. ความเข.าใจในเรื่องนี้ก"อนเข.าร"วม
โครงการ 

3.30 0.48 ปานกลาง 

2. ความรู. ความเข.าใจในเรื่องนี้หลังเข.าร"วม
โครงการ 

4.60 0.52 มากท่ีสุด 

3. สามารถเข.าใจกระบวนการ ในการระดม
ความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ5 

4.30 0.67 มาก 

4. การมีส"วนร"วมในการออกแบบผลิตภัณฑ5 4.20 0.63 มาก 
รวม 4.10 0.57 มาก 
ด%านการนําความรู%ไปใช% 
1. สามารถนําความรู.จากโครงการ ไปใช.ประโยชน5 
ได.จริงในชุมชน 

4.20 0.42 มาก 

2. สามารถต"อยอดความรู.จากโครงการ เพ่ือการ
พัฒนาต"อในชุมชน 

4.10 0.57 มาก 

3. สามารถนําความรู.จากโครงการไปเผยแพร" / 
ถ"ายทอดได. 

4.00 0.47 มาก 

4. สามารถให.คําปรึกษา เก่ียวกับความรู.ท่ีได.รับ
จากโครงการแก"ผู.อ่ืนได. 

4.30 0.48 มาก 

รวม 4.15 0.49 มาก 
ค#าเฉล่ียรวมทั้งหมด 4.20 0.59 มาก 
   
 จากตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู.เข.าร"วมโครงการ การวิจัยและการเรียนการ
สอนสู"ชุมชน พบว"ากลุ"มชุมชนมีความพึงพอใจต"อโครงการในภาพรวมอยู"ในระดับมาก ( X = 4.20) ส"วนค"า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.59) ในด.านวิทยากรมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.33) ส"วนค"าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.71) ด.านการให.บริการของเจ.าหน.าท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.20) ส"วนค"า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.58) ด.านความรู.ความเข.าใจ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.10) ส"วนค"า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.57) ด.านการนําความรู.ไปใช. มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.15) ส"วนค"า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) 
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 7.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต#อการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
ในหัวหัวข%อ : การวิจัยและการเรียนการสอนสู#ชุมชน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต"อการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  
ในหัวหัวข.อ : การวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน ในหัวข.อการวิจัย “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5
กระเป�าสําหรับสุภาพสตรี จากผ.าฝuายย.อมสีธรรมชาติ” ซ่ึงบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา ออกแบบ
ผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน มาวิเคราะห5โดยหาค"าเฉลี่ย (Mean) และส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.) โดยแบ"งเกณฑ5 ดังนี้  
   4.51 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
   3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก 
   2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
                      1.51 – 2.50  หมายถึง  น.อย 

1.00 – 1.50  หมายถึง  น.อยท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต"อการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
ในหัวหัวข.อ : การวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมช 

ประเด็นความคิดเห็น 
นักศึกษา (N = 7) 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. นักศึกษามีความเข.าใจในกระบวนการการทําวิจัย
มากข้ึน 

4.14 0.38 มาก 

2. นักศึกษาสามารถในการถ"ายทอด/สื่อสาร/ให.
ความเข.าใจ ด.านการพัฒนาผลิตภัณฑ5ให.กับชุมชนได. 

4.43 0.53 มาก 

3. นักศึกษามีความรู. ความเข.าใจในเรื่องนี้ก"อนเข.า
ร"วมโครงการ 

3.14 0.38 มาก 

4. นักศึกษาความรู. ความเข.าใจในเรื่องนี้หลังเข.าร"วม
โครงการ 

4.43 0.53 มาก 

5. นักศึกษาสามารถประยุกต5นําความรู.จากงานวิจัย
นี้ ไปปรับใช.ในการเรียนรายวิชา ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรมพ้ืนฐานได. 

3.71 0.49 มาก 

6. นักศึกษาสามารถประยุกต5นําความรู.จากงานวิจัย
นี้ ไปปรับใช.ในการเรียนรายวิชาอ่ืนๆได. 

3.57 0.53 มาก 

7. นักศึกษาสามารถประยุกต5นําความรู.จากงานวิจัย
นี้ ไปปรับใช.ในการคิดค.นหัวข.องานวิจัย ในภายภาค
หน.าได. 

4.29 0.49 มาก 

8. นักศึกษามีความรู.ความเข.าใจเก่ียวกับการวิจัย
และการเรียนการสอนสู"ชุมชน 

4.43 0.53 มากท่ีสุด 

รวม 4.02 0.48 มาก 
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8. การวิเคราะห2และสรุปผลการทดลองใช% 
 จากผลการประเมินความรู.ท่ีได.จากโครงการ โดยกลุ"มชุมชนทอผ.าไหมแก.วพัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร 
10 ท"าน จากแบบทดสอบความรู.ก"อนและหลังการเข.าร"วมโครงการท้ังหมด 10 ข.อ พบว"าก"อนเข.าร"วมกิจกรรม
ภายในโครงการ ผู.เข.าร"วมโครงการได.คะแนนเฉลี่ยท่ี 4.10 ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 และหลังจากการการ
เข.าร"วมกิจกรรมภายในโครงการ พบว"า ผู.เข.าอบรมได.คะแนนเฉลี่ยท่ี 7.30 ส"วนเบนมาตรฐาน 0.67 ในค"าความ
เชื่อม่ัน 0.00 จากผลการวิเคราะห5พบว"าผู.เข.ารับการอบรมได.รับความรู.จากโครงการในด.านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ5ชุมชน แบ"งเปKนเปKนอย"างดี และมีพัฒนาการความรู.ความเข.าใจมากกว"าตอนก"อนเข.าโครงการมาก 
 จากการประเมินความพึงพอใจของผู.เข.าร"วมโครงการ การวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน พบว"า
กลุ"มชุมชนมีความพึงพอใจต"อโครงการในภาพรวมอยู"ในระดับมาก ( X =4.20) ส"วนค"าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.=0.59) ในด.านวิทยากรมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X =4.33) ส"วนค"าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน                
(S.D.=0.71) ด.านการให.บริการของเจ.าหน.าท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X =4.20) ส"วนค"าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.=0.58) ด.านความรู.ความเข.าใจ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X =4.10) ส"วนค"าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.=0.57) ด.านการนําความรู.ไปใช. มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X =4.15) ส"วนค"าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.49) โดยมีข.อเสนอแนะว"า ควรมีการนําโครงการนี้ไปร"วมพัฒนาผลิตภัณฑ5อ่ืนๆภายใน
ชุมชน หรือชุมชนไกล.เคียงท่ีเปKนเครือข"ายด.วยจะเปKนประโยชน5อย"างยิ่ง 
 และจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต"อการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน             
ในหัวข.อ : การวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน พบว"า นักศึกษามีความพึงพอใจต"อโครงการโดยรวมอยู"ใน
ระดับมาก ( X = 4.02) ส"วนค"าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.48) โดนเฉพาะในด.านท่ีนักศึกษาสามารถ
ถ"ายทอดความรู. ความเข.าใจเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชน และความรู.ความเข.าใจของนักศึกษาเก่ียวกับ
การวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน หลังเข.าร"วมโครงการอยู"ในระดับมาก 
 ผลท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ได.รับคําชื่นชมจากกลุ"มชุมชน ต.องการให.มีกิจกรรมในลักษณะนี้เกิดข้ึนอีก 
เพราะนอกจากท่ีกลุ"มชุมชนจะได.แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชนแล.ว ยังได.รูปแบบของผลิตภัณฑ5ท่ี
หลากหลายแนวคิดมอบให.ชุมชนนําไปใช.ประโยชน5 และพัฒนาต"อยอดได.หลากหลาย  
 
9. ปEจจัยที่ทําให%ประสบความสําเร็จ 
 9.1 ความร"วมมือของกลุ"มชุมชน 
 9.2 ความพร.อมของวิทยากรและนักศึกษาในโครงการ 
 9.3 งบประมาณสนับสนุนของการวิจัย 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต#อไป 
 10.1 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5อ่ืนๆภายในชุมชน  
 10.2 ถ"ายทอดองค5ความรู.ด.านการออกแบบบรรจุภัณฑ5สู"ชุมชนอ่ืนๆ 
 10.3 บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชาอ่ืนๆให.มากกว"า 1 รายวิชา เช"น รายวชิาออกแบบ
บรรจุภัณฑ5พ้ืนฐาน วิชาหลักการออกแบบ เปKนต.น 
 
11. ปEญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 11.1 กลุ"มชุมชนมีงานหลายด.าน โดยเฉพาะงานเกษตรกรรม ท่ีกลุ"มชุมชนมองว"าได.กําไรมากกว"า ทํา
ให.กลุ"มชุมชนมองงานทอผ.าเปKนงานอดิเรก และมีการผลิตท่ีล"าช.า  



55 
 

 

 11.2 อาการเจ็บป]วยของสมาชิกกลุ"มทอผ.า ส"งผลต"อการผลิตผ.าฝuายทอมือย.อมสีธรรมชาติ และการ
กําหนดวันจัดกิจกรรม 
 
12. จํานวนคร้ังของการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี 
 12.1 หลักสูตรได.มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลงานประเมินของโครงการในปS พ.ศ.
2559 โดยปรับให.โครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชนในปS พ.ศ.2560 มุ"งเน.นให.นักศึกษามีส"วนร"วมใน
กระบวนการวิจัยมากข้ึน และมีส"วนร"วมในการออกแบบกับชุมชน เพ่ือสร.างประสบการณ5ด.านการออกแบบ
ให.แก"นักศึกษา และเข.าใจถึงกระบวนการในการวิจัย ท่ีจะเปKนรากฐานในการทําวิจัยของนักศึกษาในปSต"อๆไป 
 12.2 หลักสูตรดําเนินการนําผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ"มชุมชนท่ีมีต"อโครงการการวิจัยและ
การเรียนการสอนสู"ชุมชน เพ่ือพัฒนาโครงการในปSถัดไป โดยเพ่ิมเติมกระบวนการในด.านการซ.อมนําเสนอ
ผลงานให.แก"นักศึกษาได.เตรียมความพร.อมต"อการลงพ้ืนท่ีชุมชน โดยจะมีการปรับปรุงในโครงการวิจัยและการ
เรียนการสอนสู"ชุมชน ในปS พ.ศ.2561 
 
13. จํานวนและรายช่ือของหน#วยงาน/หลักสูตร/ชุมชุน นํานวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช% 
 13.1 กลุ"มชุมชนทอผ.าฝuายย.อมสีธรรมชาติไหมแก.วพัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 10 คน ได.แก" 
  - นางจันทร5สม เมทา 
  - นางสาววรรณา เมทา 
  - นางพลอย ก�าต�ะ 
  - นางนงสี นินเปuา 
  - นางผัด กันทะทอง 
  - นางฟองคํา  วังศรี 
  - นางอัมไพ  บัวจูมปู 
  - นางสาวปฏิตา  เหลืองควร 
  - นายกฤษ พาสุข 
  - นายต๊ิบ คํามาอุตท5 
 13.2 นักศึกษาหมู"เรียน 5917207 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 7 คน ได.แก" 
  - นางสาววราภรณ5  ศิริเวช 
  - นางสาวณัฐพร  ยมรัตน5 
  - นางสาวศิริแก.ว  มากสวนปuาน 
  - นายวังรัก  กาญจนะจันทร5 
  - นายภควัต  บัวพันธุ5 
  - นายพิชญะ  อินตาโสภา 
  - นายปฏิภาณ  จุ�ยเกตุ 
 13.3 อาจารย5โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  - อ.พจน5ธรรม ณรงค5วิทย5 หัวหน.าโครงการ 
  - ผศ.ณัฐธิกานต5 ป[�นจุไร 
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  - รศ.สฤษณ5 พรมสายใจ 
  - ดร.สุรเชษฐ5 ตุ.มมี 
  - อาจารย5พิชิต พจนพาที 
  - อาจารย5อําไพ แสงจันทร5ไทย 
  - อาจารย5ศศิวรรณ พลายละหาร 
  - อาจารย5ธนกิจ โคกทอง และ อาจารย5พบพร เอ่ียมใส 
 
 

ภาพประกอบผลงาน 
   
 

 
 
รูปที่ 1 หลักสูตรดําเนินการประชุมอาจารย5ภายในหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบ เพ่ือทบทวนผลการ
ดําเนินการการวิจัยและการเรียนการสอนของปSท่ีแล.ว กําหนดประเด็นป�ญหาท่ีต.องมีการแก.ไขปรับปรุงในการ
จัดโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนในปS 2560  
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รูปที่ 2 หลักสูตรร"วมกันกําหนดงานวิจัย ท่ีมีความเหมาะสมต"อโครงการการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน 
โดยการนําเสนอของอาจารย5ประจําหลักสูตรและอาจารย5ผู.สอน  
 

 
 
รูปที่ 3 หัวหน.าโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน และอาจารย5ประจํารายวิชาท่ีมีการบูรณาการ         
ทําการประชุมร"วมกับนักศึกษาในรายวิชา เพ่ือเตรียมการลงพ้ืนท่ี เพ่ือบูรณาการการวิจัยและการเรียนการสอน
สู"ชุมชน 
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รูปที่ 4 หัวหน.าโครงการ คณาจารย5และนักศึกษาร"วมลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข.อมูลงานวิจัยในกลุ"มชุมชน และ
วิเคราะห5เปKนโจทย5ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5ร"วมกับชุมชน  
 

 
 
รูปที่ 5 การประเมินโครงการ และการทําแบบทดสอบความรู.ก"อนและหลังร"วมกิจกรรมภายในโครงการ 
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รูปที่ 6 อาจารย5ผู.รับผิดชอบรายวิชา มอบหมายโจทย5การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชน ท่ีเกิดข้ึนอย"า  
มีส"วนร"วมกับชุมชนให.นักศึกษาดําเนินการออกแบบร"าง (Idea Sketch) ตามความต.องการของชุมชน 
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รูปที่ 7 หัวหน.าโครงการ คณาจารย5และนักศึกษานําเสนอแบบร"าง (Idea Sketch) จากการวิเคราะห5ความ
ต.องการของชุมชน เสนอต"อกลุ"มชุมชนเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ5ร"วมกับชุมชน รับฟ�งเหตุผล และข.อเสนอแนะ
ในการออกแบบและการวิจัย โดยการมีส"วนร"วมร"วมกันระหว"างกลุ"มสถาบันการศึกษาและกลุ"มชุมชน 
 

 
รูปที่ 8 บรรยากาศการนําเสนอผลงานออกแบบอย"างมีส"วนร"วมกับชุมชน 
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รูปที่ 9 การให.ข.อเสนอแนะของกลุ"มชุมชน เพ่ือหาข.อสรุปของรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชน ให.มีความ
สวยงาม และเหมาะสมสอดคล.องกับศักยภาพของชุมชน 
 

 
 
รูปที่ 10 ข้ันตอนการประชุมร"วมกันวิเคราะห5และสังเคราะห5 หาข.อสรุปของการออกแบบอย"างมีส"วนร"วมกับ
ชุมชน พัฒนาเปKนรูปแบบของผลิตภัณฑ5ชุมชน ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล.องกับศักยภาพชุมชน 
 



62 
 

 

 
 
รูปที่ 11 รูปแบบของผลิตภัณฑ5ท่ีมาจากการหาข.อสรุปร"วมกันจากการออกแบบอย"างมีส"วนร"วมกับชุมชน เพ่ือ
นําไปสู"การพัฒนาต"อยอดไปสู"ข้ันการผลิต (เขียนแบบโดย อ.อําไพ แสงจันทร5ไทย) 
 
 

 
 
รูปที่ 12 ภาพถ"ายร"วมกันในกิจกรรมโครงการวิจัยและการเรียนการสอนสู"ชุมชน กลุ"มชุมชนทอผ.าไหมแก.ว
พัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร และการบูรณาการในรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 13 นําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู.แนวทาง และข้ันตอนในการดําเนินโครงการต"อคณะเพ่ือเปKนการ
แบ"งป�นเผยแพร"การนําไปใช.ประโยชน5 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู. ด.านการเรียนการสอน หัวข.อ "การจัดการ
เรียนรู.โดยใช.ป�ญหาหรือโครงการเปKนฐาน (Problem or Project Based Learning)" ให.กับบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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เร่ืองที่ 8 
 

“ค"ายส"งเสริมทักษะด.านภาษา  เพ่ือเตรียมความพร.อมรองรับ AEC”                                              
และจัดโครงการ “การส"งเสริมการพัฒนา การบริหารจัดการ งานยุติธรรมชุมชน” 

 
 
ช่ือหน#วยงาน   

คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ผู%เก่ียวข%อง/ผู%รับผิดชอบโครงการ 
งานบริการวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5   

 
1. ประเภทนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ด.านบริการวิชาการ 

2. ที่มาและความสําคัญของบริการวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรได.ทําการศึกษา “การสํารวจ

ความต�องการ การรับบริการวิชาการของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององค!การบริหารส#วนตําบล
หนองหลวง  ตําบลหนองหลวง  อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร”เพ่ือสํารวจความต.องการการรับ
บริการวิชาการของชุมชนก"อนการจัดบริการวิชาการให.ตรงกับความต.องการของชุมชน  โดยมีผลการสํารวจ
ดังนี้ 

-ผลการสํารวจด.านความต.องการในการรับบริการวิชาการจากทางคณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5  
พบว"า  ประชาชนต.องการได.รับบริการวิชาการมากท่ีสุด คือ ด.าน “ความรู.ด.านงานยุติธรรมชุมชน” รองลงมา 
คือ ด.าน “ความรู.ด.านภาษา” 

-ผลสํารวจ ด.านสถานท่ี ท่ีสะดวกเข.ารับบริการวิชาการพบว"าประชาชนสะดวกเข.ารับบริการวิชาการ  
ณ  หอประชุมองค5การบริหารส"วนหนองหลวงอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 

จากผลการสํารวจดังกล"าว  คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5  มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  
จึงได.จัดโครงการ “การส"งเสริมการพัฒนา  การบริหารจัดการ  งานยุติธรรมชุมชน”  และโครงการ “ค"าย
ส"งเสริมทักษะด.านภาษา เพ่ือเตรียมความพร.อมรองรับ AEC”คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เพ่ือตอบสนองต"อความต.องการของประชาชนในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ
องค5การบริหารส"วนตําบลหนองหลวง ตําบลหนองหลวง  อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร โดย
กลุ"มเปuาหมายของ ข.าราชการ  และประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยู"ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององค5การบริหาร
ส"วนตําบลหนองหลวง ตําบลหนองหลวง  อําเภอลานกระบือ  จังหวัดกําแพงเพชร  เพ่ือให.ความรู.ในด.านงาน
ยุติธรรมชุมชนและด.านภาษา  เพ่ือเสริมสร.างให.ชุมชนมีความเข.มแข็งแบบม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยจัด
โครงการข้ึนระหว"างวันจันทร5ท่ี 3 เมษายน 2560 และวันอังคารท่ี 4 เมษายน 2560 ณ หอประชุมขององค5การ
บริหารส"วนตําบลหนองหลวง เวลา 8.00 – 17.00 น. 
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3. วัตถุประสงค2และเป6าหมายของบริการวิชาการ 
1. เพ่ือพัฒนาความเข.มแข็งของชุมชน  โดยใช.หลักการพัฒนา  การบริหารจัดการ  งานยุติธรรมชุมชน   

 2. ส"งเสริมทักษะด.านภาษาให.กับชุมชน  เพ่ือเตรียมความพร.อมรองรับ AEC 
 3. เพ่ือสร.างภาคีเครือข"ายความร"วมมือทางวิชาการร"วมกันระหว"างคณะมนุษยศาสตร5และ
สังคมศาสตร5  สํานักงานยุติธรรมจังหวัดกําแพงเพชร  องค5การบริหารส"วนตําบลหนองหลวงและชุมชน 
 4. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู.จากการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการให.บริการวิชาการแก"ชุมชน 
 
4. กลุ#มเป6าหมายที่ให%บริการวิชาการ 
 1. ผู.นําชุมชนตําบลหนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร จํานวน  14  หมู"บ.านจํานวน  70 คน   

2. ข.าราชการท.องถ่ินสังกัดอบต.หนองหลวง  อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร  จํานวน 30 คน 
 รวมทั้งส้ิน 100 คน 

5. ประโยชน2ที่ได%รับจากการบริการวิชาการ 
  1. ชุมชนเข.มแข็ง  โดยใช.หลักการพัฒนา  การบริหารจัดการ  งานยุติธรรม  และทักษะด.านภาษา
ให.กับชุมชนในตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ  จังหวัดกําแพงเพชร   
 2. เกิดภาคีเครือข"ายความร"วมมือทางวิชาการร"วมกันระหว"างคณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5  
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดกําแพงเพชร  องค5การบริหารส"วนตําบลหนองหลวงและชุมชน 
 3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู. ท่ีได.จากการบูรณาการงานบริการวิชาการท่ีคณะสามารถนําไป
ประยุกต5ใช.ได. 

6. ลักษณะของกิจการการให%บริการวิชาการ 
 -  กิจกรรมฐานความรู.ด.านภาษาไทย  จีน  อังกฤษ  ลักษณะกิจกรรม  เปKนฐานความรู.เน.นกิจกรรม
สันทนาการ  สอดแทรกความรู.ด.านภาษาผ"านกิจกรรมท่ีกําหนดโดยเน.นด.านการพูดภาษาพ้ืนฐาน  ของกลุ"ม 
AEC  ผ"านกิจกรรม 
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7. ลักษณะการบูรณาการและผลที่เกิดจากการบูรณาการ 
1. ลักษณะการบูรณาการ :  บูรณากับบริการวิชาการ  และการวิจัยเชิงสํารวจ 
2. ผลท่ีเกิดจากการบูรณาการ  :  นําข.อมูลท่ีได.จากการสํารวจความต.องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  

มาจัดเวทีบริการวิชาการให.ตรงกับความต.องการ 
2.1 เนื่องจากประเทศไทย  และกลุ"มอาเซียน  ได.เข.าสู" AEC อย"างเต็มรูปแบบ และ          

อบต.หนองหลวง ได.ทําการส"งเรื่องการบริหารรัฐกิจเข.าประกวดกับทาง UN จึงอยากให.ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความรู.ด.านภาษา และรองรับรอง AEC และการตรวจประเมินของ UN โดยวิทยากรให.ความรู. คือ ตัวแทน
คณาจารย5จากโปรแกรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 

2.2  สํานักงานยุติธรรมชุมชน  สังกัดกระทรวงยุติธรรม  ได.จัดต้ังศูนย5ยุติธรรมชุมชน  เพ่ือไกล"
เกลี่ยข.อพิพาทของชุมชนและหลักการเจรจาต"อรอง  ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการต่ืนตัวและต.องการท่ีจะทราบถึง
ความสําคัญและหลักกฏหมายในเรื่องยุติธรรมชุมชน  โดยวิทยากรให.ความรู.  คือ  สํานักงานยุติธรรมชุมชน  
อบต.หนองหลวง  คณบดีและคณาจารย5โปรแกรมวิชานิติศาสตร5   
 
8. ผลลัพธ2หรือผลกระทบที่ได%รับจากการบริการวิชาการ 

1. เชิงปริมาณ จํานวนผู.เข.าร"วมโครงการร.อยละ ๑๐๐ของกลุ"มเปuาหมายท้ังหมด 
 2. เชิงคุณภาพ ข.าราชการ  และประชาชนท่ัวไป ท่ีเข.าร"วมโครงการมีความรู.ความเข.าใจในเรื่องงาน
ยุติธรรมชุมชน  และทักษะด.านภาษา 
  
9. ปEจจัยที่ทําให%ประสบความสําเร็จ 

1. เปKนพ้ืนท่ี MOU ของมหาวิทยาลัย 
2. ความเข.มแข็งของผู.นําตําบลหนองหลวง  และความศรัทธาต"อตัวผู.นําของประชาชนตําบลหนอง

หลวง 
3. คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5  ได.ทําการสํารวจความต.องการการรับบริการวิชาการของการ

จัดโครงการทําให.ได.รับการตอบรับจากประชาชนในพ้ืนท่ี ๑๐๐ เปอร5เซ็นต5 
 
10. แนวทางในการบริการวิชาการคร้ังต#อไป 
      สํารวจผลการบริการวิชาการตามความต.องการของพ้ืนท่ี  ก"อนการจัดบริการวิชาการ 
 
11. ปEญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

กลุ"มเปuาหมายท่ีให.บริการวิชาการ “ค"ายส"งเสริมทักษะด.านภาษา  เพ่ือเตรียมความพร.อมรองรับ 
AEC”  คือ  ผู.นําชุมชนและข.าราชการท.องถ่ินค"อนข.างมีพ้ืนความรู.ท่ีแตกต"าง  ดังนั้นจึงเปKนโจทย5ยากสําหรับ
การจัดกิจกรรมให.เข.ากับระดับความด.านภาษา 
 
 

 

 
 



67 
 

 

เร่ืองที่ 9 
 

แนวปฏิบัติที่ดีเร่ืองการจัดทําคู#มือรายงานภารกิจอาจารย2ที่ปรึกษาหมู#เรียน ประจําป+การศึกษา 2559                      
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

 
 
ช่ือหน#วยงาน 
 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 
ผู%ที่เก่ียวข%อง/ผู%รับผิดชอบหลัก 

นายณะราทิ  น.อยม"วง  
นายอนุวัฒน5 แนไพร 
โทรศัพท5 : 055-706-555 ต"อ 1032 
โทรสาร : 055-706-517 
E-mail : Gof-Pap@hotmail.Com  

 
1. ประเภทนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ด.านการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน  
  
2. ที่มาและความสําคัญของผลงาน  
 อาจารย5ท่ีปรึกษา เปKนบุคคลท่ีสถานศึกษาแต"งต้ังอย"างเปKนทางการให.มีหน.าท่ีรับผิดชอบต"อการดูแล 
และให.ความช"วยเหลือนักศึกษาในด.านต"างๆ โดยเฉพาะในด.านการเรียน ซ่ึงต.องคอยดูแลผลการเรียนของ
นักศึกษาให.ท่ัวถึงเท"าเทียมกันทุกคน ซ่ึงการปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให.บรรลุผล
สําเร็จได. จําเปKนต.องได.รับความร"วมมือจากบุคลากร และหน"วยงานภายในมหาวิทยาลัย ส"วนหนึ่งท่ีสําคัญมาก
คือ อาจารย5ท่ีปรึกษา ซ่ึงมีหน.าท่ีรับผิดชอบโดยตรงต"อนักศึกษา ท้ังในด.านวิชาการและด.านบุคลิกภาพของ
นักศึกษา โดยอาจารย5ท่ีปรึกษาเปKนผู.รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ พร.อมท้ังทําหน.าท่ีกํากับ ดูแล
ให.คําปรึกษา และแนะนํานักศึกษาให.ปฏิบัติตามระเบียบ ข.อบังคับของมหาวิทยาลัยอันจะส"งผลให.นักศึกษา
ประสบความสําเร็จในการศึกษา 
 
3. วัตถุประสงค2และเป6าหมายของการผลิตผลงาน 
 1. เพ่ือให.การปรึกษาแนะนําทางด.านวิชาการเก่ียวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชา การเลือกวิชา การ
ลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียนและการวัดผล ท้ังนี้ เพ่ือให.นักศึกษาสามมารถเลือกศึกษาได.โดยตรงกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตน 
 2. เพ่ือให.การแนะนําเก่ียวกับระเบียบ ข.อบังคับของโปรแกรมวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยตลอดจน
บริการและสวัสดิการต"างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยฯ จัดให.นักศึกษา 
 3. เพ่ือให.เปKนท่ีพ่ึงของนักศึกษา รับฟ�งป�ญหา และให.การปรึกษาแนะนําแก"นักศึกษาเพ่ือสามารถ
แก.ป�ญหาต"างๆ ได. 
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 4. เพ่ือช"วยพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให.เปKนบุคคลท่ีมีความสมบูรณ5ท้ังทางด.านวิชาการและ
วิชาชีพ สติป�ญญา สังคม อารมณ5 ร"างกาย จิตใจ 
 5. เพ่ือสร.างความสัมพันธ5และความเข.าใจอันดีระหว"างนักศึกษา คณาจารย5 และมหาวิทยาลัย 
 
4. แนวคิด/ข้ันตอนหรือองค2ความรู%ที่ได%จากการทํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถทําซ้ําแล%วเกิด 
ผลลัพธ2ที่ดี 
 ภารกิจหลักของอาจารย5ท่ีปรึกษาหมู"เรียน ภาระงานหรือภารกิจหลักของอาจารย5ท่ีปรึกษาหมู"เรียนทุก
คน โดยสรุปนํามากล"าวท่ีนี่เฉพาะในส"วนท่ีต.องรายงานการดําเนินงานตามภารกิจหลักเท"านั้น ดังต"อไปนี้ 
 1. จัดทําบันทึกข.อมูลประวัติเบ้ืองต.นของนักศึกษาในชั้นเรียนท่ีรับผิดชอบ 

2. จัดทําบันทึกข.อมูลท่ัวไป แต"ละภาคเรียน แต"ละปSการศึกษา เช"น ตรวจสอบว"านักศึกษาในแต"ละ
ภาคเรียน มีจํานวนเท"าไร พ.นสภาพนักศึกษาในแต"ละปSการศึกษามากน.อยเพียงใด และข.อมูลอ่ืน ๆ 
 3. ควรมีตารางเวลานัดหมายชั่วโมงโฮมรูมให.ชัดเจน อย"างน.อยภาคเรียนละ 2 ครั้งและประกาศแจ.ง
ให.นักศึกษาหมู"เรียนท่ีตนรับผิดชอบได.รับทราบโดยท่ัวกัน 
 4. จัดทําโครงการชั่วโมงโฮมรูม โดยมี ชื่อ กิจกรรม สาระสําคัญ วัตถุประสงค5การดําเนินงาน และอ่ืน 
ๆ ให.ชัดเจน 
 5. จัดทําตารางเวลา สําหรับให.คําปรึกษาเรื่องท่ัวไป แก"นักศึกษาอย"างน.อย 1 ชั่วโมงทํางานต"อสัปดาห5
ต"อภาคเรียน (16 ชั่วโมงทํางาน / ภาคเรียน) และประกาศแจ.งให.นักศึกษาได.รับทราบโดยท่ัวกัน 
 6. จัดทําบันทึกการให.คําปรึกษาเรื่องท่ัวไปทุกครั้ง ท้ังการให.ค าปรึกษาแก"นักศึกษานอกหมู"เรียนและ
นักศึกษาหมู"เรียนท่ีตนรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานอาจารย5ท่ีปรึกษาเม่ือสิ้นสุดแต"ละภาคเรียน 
ตามแบบฟอร5มท่ีคณะกรรมการดําเนินงานอาจารย5ท่ีปรึกษากําหนด (ตัวอย"างภาคผนวก ฉ) 
 7. ต.องรายงานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในแต"ละภาคเรียน โดยในสัปดาห5สุดท.ายของภาคเรียน
นั้น ๆ ให.จัดส"ง คู"มือรายงานภารกิจอาจารย5ท่ีปรึกษาหมู"เรียน เล"มนี้ ท่ี สํานักงานกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือ รอง
อธิการบดีฝ]ายกิจการนักศึกษา ตรวจผลการดําเนินงานตามภารกิจ มีความเรียบร.อยทุกส"วนและลงนาม
รับทราบการปฏิบัติงาน 
 จากนั้นให. สํานักงานกองพัฒนานักศึกษา นําคู"มือรายงานภารกิจอาจารย5ท่ีปรึกษาหมู"เรียน ท่ีรอง
อธิการบดีฝ]ายกิจการนักศึกษาลงนามแล.ว จัดส"งให. สํานักส"งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือให.รอง
อธิการบดีฝ]ายวิชาการ ตรวจผลการดําเนินงานตามภารกิจ มีความเรียบร.อยทุกส"วน และลงนามรับทราบการ
ปฏิบัติงาน 
 
5. ประโยชน2ที่ได%รับ 
 1. อาจารย5ท่ีปรึกษาหมู"เรียนปฏิบัติตามภารกิจตามโปรแกรมวิชา คณะ มหาวิทยาลัยกําหนดไว.เปKน
นโยบายและแผนงาน 
 2. รับผิดชอบ ติดตาม กํากับ ดูแล และให.คําปรึกษาด.านต"างๆ แก"นักศึกษาหมู"เรียนท่ีรับผิดชอบตาม
บาทบาทหน.าท่ีของอาจารย5ท่ีปรึกษา ตลอดจนแก.ป�ญหา ส"งเสริม สนับสนุนนักศึกษาให.ประสบผลสําเร็จ 
ทางด.านการศึกษา การดํารงชีวิต จนกว"านักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา หรือพ.นสภาพนักศึกษา 
 3.  เม่ือนักศึกษามีป�ญหาต.องการให.คําปรึกษาและหรือขอความช"วยเหลือจากอาจารย5ท่ีปรึกษา หมู
เรียน นักศึกษาสามารถไปพบอาจารย5ท่ีปรึกษาหมู"เรียนได.ตามเวลาท่ีเหมาะสม 
 4. เพ่ือสร.างความสัมพันธ5อันดีระหว"างนักศึกษา คณาจารย5 และมหาวิทยาลัย 
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6. ลักษณะสําคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 คู"มือรายงานภารกิจอาจารย5ท่ีปรึกษาหมู"เรียนเล"มนี้ จะเปKนแนวทางในการดําเนินงานแก"อาจารย5ท่ี
ปรึกษา สามารถนําไปเปKนข.อมูลในการให.คําแนะนํา และคําปรึกษาแก"นักศึกษาท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลอยู" ซ่ึง
อาจารย5ท่ีปรึกษาหมู"เรียนเปKนบุคคลทีมีความสําคัญมีความใกล.ชิดและสามารถช"วยเหลือ แก.ไขป�ญหาแก"
นักศึกษา ซ่ึงเปKนป�จจัยท่ีสนับสนุนการนําไปสู"ความสําเร็จในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
 
7. ผลการนําไปทดลองใช%กับประชากร กลุ#มตัวอย#าง หรือกลุ#มเป6าหมาย 
 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ได.ทดลองใช.กับกลุ"มตัวอย"าง คือ ข.าราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเปKนอาจารย5ท่ีปรึกษาประจําหมู"เรียน โดยเริ่มใช.เม่ือเดือนกันยายน 2559 บุคลากรกลุ"ม
ตัวอย"างให.ความร"วมมือและมีความตระหนักถึงการดูแลนักศึกษาเปKนสําคัญ และมีการจัดส"งผลการดําเนินงาน
เปKนประจําทุกสิ้นปSการศึกษา 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย5ท่ีปรึกษาท่ีมีต"อแนวปฏิบัติท่ีดีเรื่องคู"มือรายงานภารกิจ
อาจารย5ท่ีปรึกษาหมู"เรยีน ประจําปSการศึกษา 2559กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
 

ข%อความ 
ระดับความพึงพอใจ 
X S.D 

ด%านเนื้อหา 
เนื้อหาของคู"มือรายงานภารกิจอาจารย5ท่ีปรึกษาหมู"เรยีน 4.19 0.62 

ระเบียบข.อบังคับและบริการต"างๆของคณะและมหาวิทยาลัย  4.27 0.71 
ด.านกระบวนการ   
มีข้ันตอน วิธีการท่ีเหมาะสม ชัดเจนในการบันทึกการให.คําปรึกษากับนักศึกษา 4.12 0.81 
วิธีการเรียน การค.นคว.า และติดตามผลการเรียนอย"างสมํ่าเสมอ 4.23 0.71 
ด%านผลผลิต 
ประสานงานกับอาจารย5ผู.สอน ศิษย5เก"า และหน"วยงานต"างๆเพ่ือช"วยเหลือ
นักศึกษา  

3.97 0.71 

แนะแนวสายงานอาชีพต"างๆ เม่ือจบการศึกษา  4.01 0.78 
พิจารณาคําร.องต"างๆของนักศึกษา และดําเนินการให.ถูกต.องตามระเบียบ 4.11 0.63 
สร.างสัมพันธภาพและความเข.าใจอันดีระหว"าง นักศึกษา อาจารย5 คณะ และ
มหาวิทยาลัย 

3.98 0.57 

ท"านมีความพึงพอใจในการจัดทําปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปS
การศึกษา 2559ในระดับ 

4.30 0.621 

รวม 4.13 0.68 
จากตารางผลการประเมินจากแบบสอบถามพนักงาน จํานวน 50 คน พบว"า ภาพรวมทุกด.าน 

มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค"าเฉลี่ย ( x= 4.13S.D.= 0.68) เม่ือพิจารณารายด.านแล.ว พบว"า ด.านเนื้อหา 
มีความพึงพอใจในระดับมาก ค"าเฉลี่ย ( x= 4.23S.D.= 0.67 ) รองลงมาคือ ด.านผลผลิตมีความพึงพอใจ 
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ในระดับมาก ค"าเฉลี่ย ( x= 4.07S.D.= 0.66) และด.านกระบวนการมีความพึงพอใจในระดับมาก ค"าเฉลี่ย  
( x=4.23,S.D.= 0.76 ) 
 
8. การวิเคราะห2และสรุปผลการทดลองใช% 
 1. ทําให.การปฏิบัติงานด.านการให.คําปรึกษากับนักศึกษามีระบบและเข.าใจได.ง"าย 
 2. นักศึกษาสามารถนัดหมายเวลาขอพบอาจารย5ท่ีปรึกษาได.สะดวกข้ึน 
 3. ก"อให.เกิดการสร.างความสัมพันธ5อันดีระหว"างนักศึกษากับอาจารย5ท่ีปรึกษาตลอดจนเพ่ือนนักศึกษา
ด.วยกัน 
 
9. ปEจจัยที่ทําให%ประสบความสําเร็จ 
 1. นักศึกษาหมู"เรียน หรือนักศึกษาท่ัวไป สามารถขอความช"วยเหลือ ปรึกษาทางด.านวิชาการ  
ด.านทักษะอาชีพ ด.านบุคลิกภาพและทักษะชีวิต และด.านพัฒนาส"งเสริมศักยภาพด.านต"าง ๆ ซ่ึงอาจารย5ท่ี
ปรึกษาหมู"เรียนต.องให.คําปรึกษา ช"วยเหลือแก.ป�ญหาต"าง ๆ เหล"านี้เพ่ือให.ยุติ รวมท้ังช"วยพัฒนาส"งเสริม 
สนับสนุนให.นักศึกษาสามารถศึกษาเล"าเรียนจนสําเร็จการศึกษา 
 2. มีระเบียบ ข.อบังคับ การอยู"รวมกันของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ถือว"าเปKนกลุ"มคนหมู"มาก 
ฉะนั้น ระเบียบ ข.อบังคับ กฎกติกาจึงมีความสําคัญต"อนักศึกษา การท่ีนักศึกษาบางท"านมีป�ญหาเรื่องท่ีต.อง
กระทําผิดระเบียบในการแต"งกาย เรื่องระเบียบหอพัก กติกาการเข.าห.องสอบ ฯลฯ ย"อมให.คําปรึกษาได. 
 3. มีการบันทึกการให.คําปรึกษาเรื่องท่ัวไปทุกครั้ง ท้ังการให.คําปรึกษาแก"นักศึกษานอกหมู"เรียนและ
นักศึกษาหมู"เรียนท่ีตนรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานอาจารย5ท่ีปรึกษาเม่ือสิ้นสุดแต"ละภาคเรียน 
ตามแบบฟอร5มท่ีคณะกรรมการดําเนินงานอาจารย5ท่ีปรึกษากําหนด 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต#อไป 
 การจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีเรื่องการจัดทําคู"มือรายงานภารกิจอาจารย5ท่ีปรึกษาหมู"เรียน ประจําปS
การศึกษา 2559 กองพัฒนานักศึกษา สามารถนําไปพัฒนาเปKนคู"มือเปKนอาจารย5ท่ีปรึกษาชมรม/ชุมนุม/
องค5กร/สภา/กิจกรรม/โครงการ ของนักศึกษา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับโครงการกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 
 
11. ปEญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 การติดตามสรุปผลการดําเนินการให.คําปรึกษา เปKนไปด.วยความล"าช.า  
 
12. จํานวนคร้ังของการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

การพัฒนาการจัดทําเรื่องการจัดทําคู"มือรายงานภารกิจอาจารย5ท่ีปรึกษาหมู"เรียน ประจําปSการศึกษา 
2559 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ยังไม"มีการปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนา แต"จะปรับปรุง
หลังจากหมดปSการศึกษา ประจําปSการศึกษา 2559 โดยปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการการ
ดําเนินงานกิจการนักศึกษา  
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13. จํานวนและรายช่ือของหน#วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน นํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช% 
 มีจํานวนหน"วยงาน 6 คณะท่ีนําเอาไปทดลองใช. ได.แก"  
 1. คระครุศาสตร5 
 2. คณะวิทยาการจัดการ 
 3. คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 
 4. คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี  
 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม"สอด 
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เร่ืองที่ 10 
 

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช%แหล#งเรียนรู%ในชุมชน รายวิชาการเปqนผู%ประกอบการ สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

A PROJECT-BASED LEARNING - TEACHING  USE  RESOURCES IN THE COMMUNITY  IN  
ENTREPRENEURSHIP  FOR  BACHELOR OF  BUSINESS ADMINISTRATION,                      

RAJAPHAT UNIVERSITY 
 
 
ช่ือหน#วยงาน  

โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
ผู%ที่เก่ียวข%อง/ผู%รับผิดชอบหลัก   

ผู.ช"วยศาสตราจารย5 ดร.เพชรา  บุดสีทา      
โทรศัพท5 : 063-162-3515   
โทรสาร : 055-706-511  
E-mail address : dr.aung1962@outlook.co.th 

 
1. ประเภทนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ด.านการพัฒนาการเรียนการสอน 
      
2. ที่มาและความสําคัญของผลงาน  
      การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจุดมุ"งหมายในการจัดการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตในระดับสาขาวิชาต"าง 
ๆ ให.เปKนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค5 อันได.แก" มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู.ในสาขาวิชา เปKนกัลยาณมิตร
และ เปKนผู.สร.างสรรค5  นอกจากนั้นยังมุ"งส"งเสริมให.ผู.เรียนได.พัฒนาความรู.และทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทาง
ให.มีความชํานาญมากยิ่งข้ึน  มุ"งสร.างสรรค5ความก.าวหน.าและความเปKนเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษา
ค.นคว.า วิจัย การจัดหลักสูตรอุดมศึกษามุ"งท่ีจะพัฒนาบัณฑิตให.มีความรู.ความสามารถและทักษะอย"างเพียง
พอท่ีจะแสวงหาความรู.ด.วยตนเอง (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ5ศักด์ิ, 2551, หน.า 84)    
       การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเปKนผู.ประกอบการ จําเปKนต.องใช.ศาสตร5ทางการบริหารธุรกิจใน
หลายวิชามารวมกันเพ่ือให.นักศึกษาสามารถประยุกต5ทฤษฎี ความรู.ท่ีมีอยู"มาใช.ในการแก.ป�ญหา รวมท้ังการ
พัฒนาผลการเรียนรู.ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาท้ัง 5 ด.าน ผู.สอนจึงนําการใช.เทคนิควิธีสอนแบบ
โครงการ (Project - Based Learning) ซ่ึงเปKนกระบวนการแสวงหาความรู. ทักษะ และทัศนคติในบริบทท่ี
สะท.อนความจริงของสถานการณ5ท่ีผู.เรียนต.องเผชิญในขณะฝeกปฏิบัติกระบวนการเรียนการสอนนี้ รวมท้ังผู.สอนได.
จัดให.ผู.เรียนได.ใช.แหล"งเรียนรู.ในชุมชนในการออกแบบโครงงานจะช"วยให.ผู.เรียนได.ออกแบบโครงงานให.มี
ความสัมพันธ5กันระหว"างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ กระตุ.นการเรียนรู.ของผู.เรียนอยู"ตลอดเวลา 
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3. วัตถุประสงค2และเป6าหมายของการผลิตผลงาน 
     1.  เพ่ือจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช.แหล"งเรียนรู.ในชุมชน รายวิชาการเปKนผู.ประกอบการ 
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
     2.  เพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช.แหล"งเรียนรู.ในชุมชน รายวิชาการเปKน
ผู.ประกอบการ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
4. แนวคิด/ข้ันตอนการจัดทํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
     ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมความพร.อม (Plan) 
  ผู.สอนเตรียมมอบหมายโครงงานโดยระบุในแผนการสอน (มคอ.3)  โดย 

1.  ผู.สอนแบ"งกลุ"มผู.เรียนออกเปKนกลุ"มย"อย ๆ กลุ"มละ 4 คน  
2.  ผู.สอนกําหนดขอบเขตเนื้อหาของโครงงานตามเนื้อหาของรายวิชาการเปKนผู.ประกอบการ ซ่ึง

ประกอบด.วย  
     2.1  ประเภทของธุรกิจในชุมชน 
  2.2  ธุรกิจในชุมชนกับสังคม 
     2.3  การจัดองค5การและการบริหารธุรกิจชุมชน 
      2.4  การบริหารงานบุคคลของผู.ประกอบการธุรกิจชุมชน 
      2.5  รูปแบบขององค5การธุรกิจ 
  2.6  การผลิตสินค.าของธุรกิจชุมชน 
  2.7  การตลาดของธุรกิจชุมชน 
  2.8  การปฏิบัติการการเงินและการบัญชีของธุรกิจชุมชน 
  2.9  การภาษีอากรสําหรับผู.ประกอบธุรกิจธุรกิจชุมชน 
      2.10  จรรยาบรรณของผู.ประกอบการธุรกิจชุมชนและป�ญหาการดําเนินธุรกิจ 
 3.  ผู.สอนอธิบายการเรียนรู.แบบโครงงาน (เชิงสํารวจ) 
     ข้ันตอนที่ 2 การคิดและเลือกหัวข.อ  

1.  ให.ผู.เรียนเปKนผู.สร.างทางเลือกในการออกแบบโครงงานเอง (เปKนโครงงานเชิงสํารวจ) โดยให.ผู.เรียน
เลือกธุรกิจในชุมชนท่ีกลุ"มต.องการศึกษา  เพ่ือเป[ดโอกาสให.รู.จักการค.นคว.าและสร.างสรรค5ความรู.เชิงนวัตกรรม  

2.  ผู.สอนให.ผู.เรียนทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข.องกับธุรกิจท่ีจะเลือก เพ่ือเปKนแนวทางในการเลือก
หัวข.อ การทํางานเปKนทีม กระตุ.นให.เกิด brain storm จะทําให.เกิดทักษะ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ5 ทักษะการ
สื่อสาร และทักษะการสร.างความร"วมมือ   
      ข้ันตอนที่ 3 การเขียนเค.าโครงของโครงงาน (D0) 
          1.  ผู.เรียนเขียนเค.าโครงของโครงงาน : ซ่ึงประกอบด.วย 
              1.1  ความเปKนมา/ท่ีมาของการทําโครงงาน  
     1.2  วัตถุประสงค5ของการศึกษา 
              1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
              1.4  ประโยชน5ท่ีคาดว"าจะได.รับจากการศึกษา 
     1.5  วิธีการเก็บรวบรวมข.อมูล 
          2.  ผู.สอนตรวจเค.าโครงของโครงงาน และให.ข.อเสนอแนะ 
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      ข้ันตอนที่ 4 การปฏิบัติโครงงาน (D0) 
          1.  ผู.เรียนลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว.ในเค.าโครงของโครงงาน  
          2.  ในระหว"างการดําเนินการผู.สอนอาจมีการให.คําปรึกษาอย"างใกล.ชิด หรือร"วมแก.ป�ญหาไปพร.อมๆ
กับผู.เรียน     
      ข้ันตอนที่ 5 การนําเสนอผลการปฏิบัติโครงงาน (Check) 
       1. ผู.เรียนสรุปรายงานผล โดยการเขียนรายงาน หรือการนําเสนอในรูปแบบอ่ืน ๆ เช"น แผ"นพับ 
รายงานหน.าชั้น  (ถ.ามีการประกวดหรือแข"งขันด.วยจะทําให.ผู.เรียนเกิดความกระตือรือร.นมากข้ึน)   

2. ผู.สอนและผู.เรียนกลุ"มอ่ืน ๆ ซักถาม ร"วมกันอภิปราย  
       ข้ันตอนที่ 6 การประเมินผลโครงงาน (Check) 
          การประเมินโครงงานควรมีการประเมินผลการเรียนรู.โดยหลากหลาย เช"น ผู.เรียนประเมินตนเอง 
ประเมินซ่ึงกันและกัน ประเมินจากบุคคลภายนอก การประเมินจะไม"วัดเฉพาะความรู.หรือผลงานสุดท.ายเพียง
อย"างเดียว แต"จะวัดกระบวนการท่ีได.มาซ่ึงผลงานด.วย การประเมินโดยผู.หลายคนจะเปKนการสร.างปฏิสัมพันธ5
และทําให.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู.ระหว"างผู.ด.วยกันอีกด.วย  ผู.สอนสรุปกิจกรรมพร.อมประเมินทักษะท่ีได.รับ
จากการจัดการเรียนการสอนผู.สอนนําผลจากการดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานครั้งนี้มาหา
ข.อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกิจกรรม (Action) ต"อไป 
 
5. ประโยชน2ที่ได%รับ 
           การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  ทําให.ผู.เรียนเกิดความต.องการท่ีจะใฝ]หาความรู.เพ่ือแก.ป�ญหา 
โดยเน.นให.ผู.เรียนเปKนผู.ตัดสินใจในสิ่งท่ีต.องการ แสวงหาความรู.ด.วยตนเอง และรู.จักการทํางานร"วมกันเปKนทีม
ภายในกลุ"มผู.เรียน ทําให.ผู.เรียนเรียนรู.โดยการนําตนเอง (Self - Directed Learning) ค.นหาและแสวงหา
ความรู. คําตอบด.วยตนเอง  ผู.เรียนได.รับการพัฒนาทักษะ การค.นคว.าสารสนเทศจากเเหล"งทรัพยากรต"างๆ 
ส"งเสริมให.มีการเเลกเปลี่ยนข.อมูลสารสนเทศระหว"างผู.ท่ีทํางานร"วมกันพัฒนา การคิดระดับสูง เช"น การคิด
วิจารณญาณ การคิดเเก.ป�ญหา การคิดตัดสินใจ การคิดสร.างสรรค5 พัฒนาทักษะในการจัดการ เช"น ในเรื่อง 
การบริหารเวลา การใช.เเหล"งทรัพยากรให.คุ.มค"า การใช.งบประมาณ ทําให.เกิดทักษะทางสังคม เช"น มีความ
เปKนผู.นํา รู.จักการเจรจาต"อรอง รู.จักตัดสินใจ รู.จักสร.างความไว.วางใจและรู.จักการเเก.ไขป�ญหาข.อขัดเเย.งใน 
การทํางานร"วมกัน มีการช"วยเหลือพ่ึงพากัน รู.จักติดต"อสื่อสารเเละสามารถนําไปใช.ในชีวิตจริง 
 
6. ลักษณะสําคัญหรือองค2ความรู%ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
     ลักษณะท่ีสําคัญของการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช.แหล"งเรียนรู.ในชุมชน  
     1.  ผู.เรียนเปKนศูนย5กลางของการเรียนรู.อย"างแท.จริง (student-centered learning) 
     2.  การเรียนรู.เกิดข้ึนในกลุ"มผู.เรียนท่ีมีขนาดเล็ก 
     3.  ผู.สอนเปKนผู.อํานวยความสะดวก (facilitator) หรือผู.ให.คําแนะนํา  (guide) 
     4.  ใช.ป�ญหาเปKนตัวกระตุ.นให.เกิดการเรียนรู. 
     5.  ผู.เรียนเปKนผู.แก.ป�ญหาโดยการแสวงหาข.อมูลใหม" ๆ ด.วยตนเอง  (self-directed learning) 
     6.  ประเมินผลจากสถานการณ5จริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ  (authentic assessment) 
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7.  ผลที่นําไปใช%ทดลอง ใช%กับประชากร กลุ#มตัวอย#าง หรือกลุ#มเป6าหมาย 
     กลุ"มเปuาหมาย คือ นักศึกษาโปรแกรมบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีลงทะเบียนเรียน
วิชาการเปKนผู.ประกอบการ ในภาคเรียนท่ี 2/2558  จํานวน 33 คน 
 
8. การวิเคราะห2และสรุปผลการทดลองใช% 
    1. จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช.แหล"งเรียนรู.ในชุมชน รายวิชาการเปKนผู.ประกอบการ สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คือ  
       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว"าก"อนการเรียนอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ                     
ท่ีระดับ .01   
       1.2 นักศึกษามีความรู.เพ่ิมข้ึน ร.อยละ 50.90  
       1.3 พฤติกรรมการเรียนแบบโครงงานโดยใช.แหล"งเรียนรู.ในชุมชนของนักศึกษาได.คะแนนเฉลี่ยรวมทุก
ด.าน ร.อยละ 82.62 โดยคะแนนเฉลี่ยด.านการเรียนรู.ด.วยตนเองได. ร.อยละ 83.46 ด.านการแก.ป�ญหา ร.อยละ 
83.89 และด.านกระบวนการกลุ"ม ร.อยละ 80.53   
     2.  ผลการประเมินจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช.แหล"งเรียนรู.ในชุมชน วิชาการเปKนผู.ประกอบการ 
ด.านป�จจัยนําเข.า มีความเหมาะสมอยู"ในระดับมาก (ค"าเฉลี่ย = 3.99) ด.านกระบวนการ มีความเหมาะสมอยู"ใน
ระดับมาก (ค"าเฉลี่ย = 4.33) และด.านผลผลิตสามารถนํามาใช.ในการจัดการเรียนการสอนอย"างได.ผลอยู"ใน
ระดับมาก (ค"าเฉลี่ย = 4.36) 
 
9.  ปEจจัยที่ทําให%ประสบความสําเร็จ 
     1.  ปฏิสัมพันธ5ท่ีดีระหว"างผู.สอนกับผู.เรียน 
     2.  วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ทําให.ผู.เรียนได.ปฏิบัติการเรียนรู.ในภาคสนาม ทําให.เข.าใจ
ไม"ใช"ท"องจํา  
     3.  แลกเปลี่ยนเรียนรู.ระหว"างผู.สอนกับผู.เรียน 
     4.  การสร.างแรงบัลดาลใจถึงความสําเร็จ  
     5.  การจัดกิจกรรมพิเศษต"าง ๆ นอกเหนือจากการเรียนรู.ในชั้นเรียน 
 
10.  แนวทางในการพัฒนาต#อไป 
      การพัฒนาปรับปรุงวิธีการสอนของผู.สอนให.หลากหลาย โดยใช.สื่อการสอน เทคนิควิธีการการสอน เพ่ิม
ทักษะอาชีพ พัฒนาทางด.านการจัดการเรียนรู.คิดวิเคราะห5มากกว"าการท"องจํา  
 
11.  ปEญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
      - ไม"มี - 
 
12.  จํานวนคร้ังของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี และอธิบายกระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงในคร้ังต#อไปประกอบด%วย 
       กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงในครั้งต"อไปประกอบด.วย 
       การจัดการเรียนการสอนสามารถบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยหลาย ๆด.านกับการเรียนการสอน 
ซ่ึงประกอบด.วย การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน โดย 



76 
 

 

       1.  ผู.สอนจะต.องวางแผนเพ่ือออกแบบการจัดการเรียนการสอนให.สามารถบูรณาการพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยหลาย ๆด.านกับการเรียนการสอน 
       2.  ผู.สอนจะต.องออกแบบการจัดการเรียนการสอนในข้ันท่ี 1 กับเนื้อหารายวิชาท่ีจะทําการสอน 
       3.  ผู.สอนดําเนินการจัดการจัดการเรียนการสอนท่ีออกแบบมา 
       4.  ผู.สอนประเมินผลการจัดการจัดการเรียนการสอนท่ีออกแบบมา 
       5.  ผู.สอนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 
13.  จํานวนและรายช่ือของหน#วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน นํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช% 
       คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก 
       โรงเรียนบ.านสวนวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
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เร่ืองที่ 11 
 

การบูรณาการการเรียนการสอนสู#การบริการวิชาการ กรณีศึกษา รายวิชาการจัดค#ายวิชาการ 
 
 
ช่ือหน#วยงาน 

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร5 คณะครุศาสตร5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
ผู%ที่เก่ียวข%อง/ผู%รับผิดชอบหลัก 
 รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
   โทรศัพท5  081 1413667    e–mail address: yupadee.kpru@gmail.com 
 อาจารย5อุไรวรรณ  ปานทโชติ 
  โทรศัพท5  087 2164779    e–mail address: uraiwan.kpru@gmail.com 
 
1. ประเภทนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

ด.านบริการวิชาการ 
  
2. ที่มาและความสําคัญของการบริการวิชาการ 
 การจัดค"ายวิชาการ เปKนรายวิชาในหลักสูตรครุศาตรบัณฑิต กลุ"มวิชาชีพครูเลือก ท่ีเน.นการเรียนรู.เชิง
วิชาการ ดําเนินการฝeกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา ตามกระบวนการ PDCA โดยในการเรียนการสอนนี้ได.ให.
ผู.เรียนวางแผนการจัดค"ายวิชาการท่ีส"งเสริมการแก.ป�ญหา การคิดวิเคราะห5 ทักษะภาษาอังกฤษ และ STEM 
แล.วนําไปทดลองใช.กับผู.เรียนในระดับประถมศึกษาปSท่ี 4-6 พร.อมท้ังประเมินผลการดําเนินงาน ตรวจสอบ
ปรับปรุงเพ่ือให.ได.รูปแบบการดําเนินการท่ีเหมาะสมท่ีสุดต"อไป ซ่ึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
นําไปสู"การบริการวิชาการดังกล"าวสอดคล.องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด.านการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการบริการวิชาการ 
 
3. วัตถุประสงค2และเป6าหมายของการผลิตผลงาน 
 1. เพ่ือให.นักศึกษามีความรู.ในการจัดค"ายวิชาการ 
 2. เพ่ือให.นักศึกษาสามารถจัดค"ายวิชาการบริการชุมชน 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข.าร"วมกิจกรรมค"ายวิชาการ 
 
4. กลุ#มเป6าหมายที่ให%บริการ 
  กลุ"มท่ี 1 วันเสาร5ท่ี 19 ธันวาคม 2559 จํานวน 161 คน ประกอบด.วย 
  1. โรงเรียนบ.านเขาน้ําเพชร  จํานวน 15 คน 
 2. โรงเรียนบ.านโนนม"วง   จํานวน 15 คน 
 3. โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ  จํานวน 16 คน 
 4. โรงเรียนบ.านลํามะโกรก  จํานวน 35 คน 
 5. โรงเรียนบ.านเทียมเจริญ  จํานวน  4 คน 
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 6. โรงเรียนบ.านหนองโสน  จํานวน 11 คน 
 7. โรงเรียนบ.านแก.วสุวรรณ  จํานวน 14 คน 
  8. โรงเรียนบ.านหนองขาม  จํานวน 14 คน 
 9. โรงเรียนบ.านทุ"งมหาศาล  จํานวน 17 คน 
 10. โรงเรียนบ.านธํามรงค5   จํานวน 20 คน 
  กลุ"มท่ี 2 วันอาทิตย5ท่ี 20 ธันวาคม 2559 จํานวน 158 คน ประกอบด.วย 
  1. โรงเรียนบ.านทุ"งสวน  จํานวน  10  คน 
 2. โรงเรียนบ.านคุยป]ารัง  จํานวน  3  คน 
 3. โรงเรียนบ.านหนองสะแก จํานวน  11 คน 
 4. โรงเรียนบ.านประชาสันติภาพ (วงศ5สุดใจอุปถัมภ5) จํานวน 21 คน 
 5. โรงเรียนบ.านดงตาจันทร5 จํานวน 11 คน 
 6. โรงเรียนบ.านไตรตรึงษ5  จํานวน  27 คน 
 7. โรงเรียนบ.านเทพนคร  จํานวน  21 คน 
  8. โรงเรียนบ.านหนองลวกราษฎร5บํารุง จํานวน  22  คน 
 9. โรงเรียนบ.านไร"  จํานวน  18 คน 
 10.  โรงเรียนบ.านวังน้ําขาว  จํานวน  14 คน 
 
5. ประโยชน2ที่ได%รับจากการบริการวิชาการ 
 1.  นักศึกษามีความรู.ตามหลักวิชาการ ทักษะ และความสามารถในการจัดค"ายวิชาการ 
  2.  นักศึกษาได.ฝeกปฏิบัติในสถานการณ5จริง เปKนประโยชน5ต"อการบูรณาการองค5ความรู.เม่ือเข.าสู"
วิชาชีพครูต"อไป 
  3.  นักเรียนได.รับการพัฒนาในด.านทักษะการแก.ป�ญหา การคิดวิเคราะห5 ทักษะภาษาอังกฤษ และ 
STEM 
  4.  มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมบริการวิชาการให.กับนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปKนส"วน
หนึ่งของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 
6. ลักษณะกิจกรรมการให%บริการวิชาการ 
  การให.บริการวิชาการเปKนการบูรณาจากการเรียนการสอนสู"การบริการวิชาการ มีข้ันตอนดังนี้ 
 1.  การวางแผน (Plan) เปKนการประชุม และจัดแบ"งผู.รับผิดชอบ ออกแบบกิจกรรมค"ายวิชาการท่ี
ส"งเสริมการแก.ป�ญหา การคิดวิเคราะห5 ทักษะภาษาอังกฤษ และ STEM ดําเนินการดังนี้ 
      1.1  ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู.ระหว"างอาจารย5และนักศึกษาเก่ียวกับ
หลักการจัดค"ายวิชาการประกอบเอกสารประกอบการสอน 
      1.2  ให.นักศึกษาศึกษา วิเคราะห5บริบทของการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
ออกแบบกิจกรรมท่ีส"งเสริมผู.เรียน ซ่ึงได.ข.อสรุปว"าเปKนกิจกรรมท่ีส"งเสริมการแก.ป�ญหา การคิดวิเคราะห5 ทักษะ
ภาษาอังกฤษ และ STEM  
      1.3  แบ"งกลุ"มนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนออกเปKน 4 กลุ"ม โดยการจับสลาก และให.แต"ละกลุ"มไป
ศึกษาเนื้อหาท่ีได.รับมอบหมาย  
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     1.4  แต"ละกลุ"มศึกษาเนื้อหาคณิตศาสตร5ในระดับการศึกษาพ้ืนฐาน โดยแยกตามกลุ"มสาระ เปKน 5 
กลุ"มสาระ ได.แก" จํานวนและการดําเนินการ การวัด พีชคณิต เรขาคณิต และการวิเคราะห5ข.อมูลและความ
น"าจะเปKน โดยแบ"งเปKนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือท่ีจะนํามาออกแบบกิจกรรมค"ายวิชาการ 
      1.5  แต"ละกลุ"มออกแบบกิจกรรม ประกอบด.วย แนวคิดในการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค5 
ครอบคลุมการเรียนรู. (KPA) เวลา วิธีดําเนินการ สื่ออุปกรณ5 และการวัดผลประเมินผล 
      1.6  แต"ละกิจกรรม นําเสนอในชั้นเรียน เพ่ือสร.างความเข.าใจร"วมกัน พร.อมปรับปรุงในส"วนท่ียังไม"
สมบูรณ5 และจัดเตรียมสื่ออุปกรณ5 
      1.7  แต"ละกลุ"ม เขียนโครงการค"ายวิชาการท่ีเน.นกิจกรรมท่ีได.รับมอบหมายประกอบด.วย ค"าย
วิชาการท่ีส"งเสริมการแก.ป�ญหา การคิดวิเคราะห5 ทักษะภาษาอังกฤษ และ STEM ออกแบบจัดลําดับกิจกรรม 
พร.อมจัดทําคู"มือค"ายคณิตศาสตร5  

2.  การฝeกปฏิบัติ (Do) ดําเนินการจัดโครงการค"ายวิชาการท้ัง 4 โครงการ ให.กับนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปSท่ี 4-6 จํานวน 20 โรงเรียน ซ่ึงมีนักเรียนเข.าร"วมท้ังสิ้น 319 คน โดยดําเนินการในระหว"างวันท่ี 
19-20 ธันวาคม 2559 ณ อุทยานประวัติศาสตร5 จังหวัดกําแพงเพชร ร"วมกับสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังนี้ 
     2.1  วันท่ี 19 ธันวาคม 2559 จัดค"ายวิชาการท่ีส"งเสริมการคิดวิเคราะห5 และค"ายวิชาการท่ีส"งเสริม 
STEM จัดให.กับกลุ"มเปuาหมายกลุ"มท่ี 1 โดยแบ"งนักเรียนออกเปKน 2 กลุ"มย"อย 
     2.2  วันวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 จัดค"ายวิชาการท่ีส"งเสริมการแก.ป�ญหา และค"ายวิชาการท่ี
ส"งเสริม ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร5 จัดให.กับกลุ"มเปuาหมายกลุ"มท่ี 2 โดยแบ"งนักเรียนออกเปKน 2 
กลุ"มย"อย   
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3.  ข้ันตรวจสอบ (Check) หลังจากดําเนินการจัดโครงการแล.วดําเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 
     3.1  ให.นักเรียนท่ีเข.าร"วมโครงการทําแบบวัดความพึงพอใจต"อการเข.าร"วมกิจกรรมค"ายวิชาการ 
      3.2  นักศึกษาท่ีรับผิดชอบแต"ละโครงการจัดทําประชุมเพ่ือให.ข.อสรุปจากผลการจัดกิจกรรม 
      3.3  นักศึกษาทําแบบวัดความสามารถในการจัดค"ายวิชาการ 

4.  ข้ันปรับปรุงแก.ไข (Act) 
      4.1  นําผลจากแบบวัดความพึงพอใจ และการประชุมนักศึกษาท่ีรับผิดชอบแต"ละโครงการมา
ปรับปรุง การดําเนินงาน 
      4.2  นําผลการแบบวัดความสามารถในการจัดค"ายวิชาการมาปรับปรุงการสอนรายวิชาการจัดค"าย
วิชาการ 
 
7. ลักษณะการบูรณาการและผลที่เกิดจากการบูรณาการ 
 การบูรณาการการเรียนการสอนสู"การบริการวิชาการ กรณีศึกษา รายวิชา การจัดค"ายวิชาการ มีแนว
มีการดําเนินการและพบผล ดังนี้ 
      1.  ข้ันตอนของการจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการ ดําเนินการดังนี้ 
   การวางแผน (Plan) เปKนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน.นให.นักศึกษาได.ศึกษาองค5ความรู.
เก่ียวกับการจัดค"ายวิชาการ ตามหลักวิชาการ ได.ค.นคว.าและออกแบบกิจกรรมด.วยตัวเอง เน.นทักษะการ
ทํางานเปKนกลุ"ม การยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ทักษะการนําเสนอ และได.ชิ้นงานออกมาเปKนรูปธรรม 
   การดําเนินการ (Do) เปKนการนําผลงาน/ชิ้นงาน ท่ีได.จากข้ันการวางแผน ซ่ึงเปKนการศึกษา 
ออกแบบอย"างเปKนระบบไปทดลองใช.ในสถานการณ5จริง ไปฝeกปฏิบัติจริง ซ่ึงในข้ันนี้นักศึกษาจะได.เรียนรู.จาก
สถานการณ5จริง (Learning by Doing) จะช"วยให.เกิดความเข.าใจ และเปKนการเรียนรู.การแก.ป�ญหาใน
สถานการณ5จริง ได.ฝeกการวางแผนการทํางานร"วมกัน ดําเนินงานร"วมกัน ประเมินสถานการณ5 และปรับปรุง
แก.ไขงานร"วมกัน รวมท้ังได.ฝeกความสามัคคีในการทํางาน เปKนต.น 
   การประเมินผลงาน (Check) การประเมินความพึงพอใจจากผู.เก่ียวข.อง การประเมินผลการ
ทํางานของตนเอง ทุกกลุ"มจะสะท.อนผลการทํางานของตนเองท่ีเปKนไปตามแผน ไม"เปKนไปตามแผน และแก.ไข
อย"างไร รวมท้ังการประเมินความรู.จากผู.สอนโดยการใช.แบบวัดความสามารถในการจัดค"ายวิชาการ 
   การปรับปรุงแก.ไข (Act) เปKนการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงแก.ไขงาน โดยท่ีนักศึกษา
นําผลจากสะท.อนผลงานมาปรับปรุงงานและจัดทําเปKนรูปเล"มท่ีสมบูรณ5เพ่ือเปKนตัวอย"างให.กับผู.ท่ีสนใจ และ
อาจารย5ผู.สอนนําผลจากแบบวัดความพึงพอใจ และแบบวัดความสามารถในการจัดค"ายวิชาการมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตน 
      2.  การจัดกิจกรรมบริการวิชาการในสถานการณ5จริง นักศึกษาไม"รู.สึกว"าเปKนวิชาเรียนเพ่ือตัดสิน
ผลการเรียน แต"คิดว"าเปKนหน.าท่ีซ่ึงนักศึกษาได.มีโอกาสเปKนตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการให.บริการวิชาการ
ให.กับชุมชน จะทําอย"างเต็มท่ีเพ่ือให.สังคมยอมรับและม่ันใจในมหาวิทยาลัย  
     3.  นักศึกษามีความรู.ในการจัดค"ายวิชาการอยู"ในระดับคะแนนร.อยละ 75-79 จํานวน 26 คน 
รองลงมาเปKนระดับคะแนนร.อยละ 70-74 จํานวน 21 คน และระดับคะแนนร.อยละ 80 จํานวน 18 คน 
ตามลําดับ ดังตาราง 1 
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ตาราง 1  แสดงร.อยละของความรู.ในการจัดค"ายวิชาการ  
เกณฑ5 คะแนนร.อยละ 80 คะแนนร.อยละ 75-79 คะแนนร.อยละ 70-74 รวม 
จํานวน 18 26 21 65 
ร.อยละ 27.69 40.00 32.31 100.00 

  จากตาราง 1 พบว"า นักศึกษามีความรู.ความสามารถอยู"ในระดับคะแนนร.อยละ 75-79 จาํนวน 26 คน 
รองลงมาเปKนระดับคะแนนร.อยละ 70-74 จํานวน 21 คน และระดับคะแนนร.อยละ 80 จํานวน 18 คน 
ตามลําดับ 
     4.  ผลการบูรณาการการเรียนการสอนสู"การบริการวิชาการ ส"งผลให.นักศึกษาสามารถจัดค"าย
วิชาการได. และมีโรงเรียนท้ังในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาจากจังหวัดกําแพงเพชร ตาก พิจิตร สุโขทัย 
และจังหวัดในภาคอ่ืนๆ เช"น ร.อยเอ็ด ได.ติดต"อขอความอนุเคราะห5นักศึกษาไปจัดค"ายวิชาการให.กับนักเรียน
อย"างต"อเนื่อง 
 
8. ผลลัพธ2ที่ได%รับจากการบริการวิชาการ 

นักเรียนท่ีเข.าร"วมกิจกรรมค"ายวิชาการมีความพึงพอใจต"อการจัดกิจกรรมโดยรวมอยู"ในระดับมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาเปKนรายข.อ พบว"า นักเรียนมีความสนุกสนานในการเข.าร"วมกิจกรรม มีค"าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
นักเรียนได.รับประโยชน5จากการเข.าร"วมกิจกรรม และสามารถนําความรู.ท่ีได.ไปประยุกต5ใช.ในการเรียน 
ตามลําดับ ดังตาราง 2 
ตาราง 2  แสดงค"าเฉลี่ย ( X ) และส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจต"อ 
    การจัดโครงการค"ายวิชาการ 

รายการ 

กา
รคิ

ดว
ิเค

รา
ะห

5 

ST
EM

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

กา
รแ

ก.ป
�ญห

า 

รวม 

X  X  X  X  X  S.D. ความพึงพอใจ 
1. ความสนุกสนานในการเข.าร"วมกิจกรรม 4.83 4.97 4.89 4.97 4.92 0.30 มากท่ีสุด 
2. ความรู.ทางคณิตศาสตร5ท่ีสอดแทรกในกิจกรรม 4.63 4.55 4.73 4.49 4.60 0.58 มากท่ีสุด 
3. ลําดับข้ันตอนในการจัดกิจกรรม 4.61 4.55 4.54 4.58 4.57 0.60 มากท่ีสุด 
4. นักเรียนมีส"วนร"วมทุกกิจกรรม  4.73 4.78 4.71 4.71 4.73 0.57 มากท่ีสุด 
5. วิทยากรอธิบายกิจกรรมได.เข.าใจ 4.73 4.77 4.65 4.78 4.73 0.54 มากท่ีสุด 
6. กิจกรรมส"งเสริมการทํางานเปKนทีม 4.72 4.68 4.71 4.71 4.71 0.56 มากท่ีสุด 
7. คู"มือค"ายคณิตศาสตร5  4.58 4.58 4.54 4.46 4.54 0.69 มากท่ีสุด 
8. นักเรียนได.รับประโยชน5จากการเข.าร"วมกิจกรรม 4.83 4.85 4.79 4.71 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
9. สามารถนําความรู.ท่ีได.ไปประยุกต5ใช.ในการเรียน 4.77 4.67 4.67 4.63 4.69 0.58 มากท่ีสุด 
10. สถานท่ีจัดกิจกรรมแต"ละฐาน  4.64 4.75 4.62 4.69 4.68 0.60 มากท่ีสุด 
11. ช"วงเวลาในการจัดกิจกรรม (1 วัน) 4.56 4.68 4.73 4.53 4.63 0.81 มากท่ีสุด 

รวม 4.69 4.71 4.69 4.66 4.69 0.15 มากท่ีสุด 
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จากตาราง 2 พบว"า นักเรียนท่ีเข.าร"วมโครงการค"ายวิชาการมีความพึงพอใจต"อการจัดกิจกรรม
โดยรวมอยู"ในระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.69, S.D.= 0.15) เม่ือพิจารณาเปKนรายด.าน พบว"า นักเรียนมีความ
สนุกสนานในการเข.าร"วมกิจกรรม มีค"าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.92, S.D = 0.30) รองลงมา นักเรียนได.รับประโยชน5
จากการเข.าร"วมกิจกรรม ( X =4.80, S.D. =0.45) และสามารถนําความรู.ท่ีได.ไปประยุกต5ใช.ในการเรียน          
( X =4.69, S.D.=0.58)  ตามลําดับ 
 
9. ปEจจัยที่ทําให%ประสบความสําเร็จ 
 1.  นักศึกษามีความรับผิดชอบร"วมกัน เกิดการทํางานเปKนทีม 
 2.  นักศึกษาจะต.องฝeกปฏิบัติในสถานการณ5จริง ทําให.เกิดความต้ังใจ เนื่องจากมีผู.บริหาร ครูท่ีนํา
นักเรียนมาเข.าร"วมกิจกรรม เข.าสังเกตการจัดกิจกรรม 
   3.  นักศึกษาเห็นความสําคัญของการนําผลจากการเรียนรู.ไปใช.ในวิชาชีพของตนเอง ทําให.ฝeกปฏิบัติ
อย"างต้ังใจ 
 
10. แนวทางในการบริการวิชาการคร้ังต#อไป 
  1. จัดทําโครงการบริการวิชาการ โดยการนําผลจากโครงการครั้งนี้ไปขยายผลกับกลุ"มเปuาหมายอ่ืนๆ 
  2. จัดทําโครงการบริการวิชาการท่ีส"งเสริมส"งเสริมชุมชนการเรียนรู.ทางคณิตศาสตร5 และบูรณาการกับ
รายวิชาอ่ืนๆ 
 
11. ปEญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
  การบริการวิชาการหลายโรงเรียนพร.อมกัน และโรงเรียนท่ีเข.าร"วมกิจกรรมมีระยะทางแตกต"างกัน 
บางโรงเรียนท่ีอยู"ห"างไกลสถานท่ีจัดมาช.ากว"ากําหนด ทําให.การดําเนินกิจกรรมไม"เปKนไปตามกําหนดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



84 
 

 

เร่ืองที่ 12 
 

แนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารจัดการข%อมูลการดําเนินงาน                                                                   
และกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 

 
 

ช่ือหน#วยงาน 
  คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
ผู%ที่เก่ียวข%อง/ผู%รับผิดชอบหลัก 

1. นายอนุชิต  อ"อนเกษ 
2. นางสาวนงนุช  ดวงอ"อน 
3. นายประทีป  เพ็ญแจ.ง 
4. นางสาวกัญญารัตน5  ศรีณรงค5 
5. นายธาดา  พรมทับ 
โทรศัพท5 : 055-706-516 
โทรสาร : 055-706-516 
E-mail address : Prscitech@gmail.com 

 
1. ประเภทนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

ด.านการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน 
  
2. ที่มาและความสําคัญของผลงาน  

การจัดทําเอกสารเก่ียวกับงานธุรการของคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  โดยมีข.อมูลต"างๆท่ีมีส"วนเก่ียวข.องกับการดําเนินงาน และกิจกรรมต"างๆเช"น บันทึกข.อความขอ
จัดกิจกรรม คําสั่งของมหาวิทยาลัย คําสั่งของคณะฯ การขอเชิญวิทยากรท้ังภายใน และภายนอก หนังสือขอ
ความร"วมมือต"างๆ เปKนต.น ซ่ึงเอกสารท่ีเข.ามายังคณะมีความหลากหลาย และมีปริมาณมาก ทําให.การ
ดําเนินงานของเจ.าหน.าท่ีของคณะฯ ท่ีมีจํานวน 5 คน มีความล"าช.าเนื่องจากไม"มีการจัดลําดับ และชนิดของ
เอกสารทําให.มีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูงและการนําข.อมูลไปใช.ไม"ครอบคลุมมีข.อมูลบางส"วนขาดหายไป ใน
การใช.ประโยชน5ของข.อมูล เช"น จดหมายข"าวของคณะฯ รายงานประจําปS งานประกันคุณภาพ งานเว็บไซต5
ของคณะฯ การสํารองข.อมูลเพ่ือความปลอดภัย เปKนต.น  

ดังนั้นทางทีมงานจึงพัฒนาการจัดทําระบบการจัดเก็บข.อมูลการจัดกิจกรรมของคณะในด.านต"างๆ  
เพ่ือให.การใช.ข.อมูลท่ีเข.ามาในคณะฯ มีระบบ มีความปลอดภัยของข.อมูล สามารถนําไปใช.ได.อย"างมี
ประสิทธิภาพ และมีความสะดวกในการนําข.อมูลมาใช.งานของทุกภาคส"วนในคณะฯ เพ่ือให.ผลผลิตท่ีออกมา
เช"น จดหมายข"าวของคณะฯ รายงานประจําปS งานประกันคุณภาพ งานเว็บไซต5ของคณะฯ การสํารองข.อมูล
เพ่ือความปลอดภัย เปKนต.นมีคุณภาพสูง อีกท้ังยังสามารถต"อยอดไปสู"การพัฒนาในรูปแบบต"างๆ โดยมีการ
พัฒนากระบวนการดังกล"าวเริ่มต้ังแต"เดือน ตุลาคม 2555 เปKนต.นมาจนถึงป�จจุบันโดยมีการวางแผน ทดลอง
ปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงแก.ไข จนสามารถนํามาใช.งานได.ดี สามารถนํามาปฏิบัติงานจริง และในโอกาสต"อไป



 

 

จะทําการเพ่ิมประสิทธิภาพให.ดียิ่งข้ึน และจะทําการพัฒนาต"อยอดไปสู"การลงปฏิทิน การทํางานการวางแผน
กิจกรรมในอนาคต เพ่ือใช.เปKนแนวทางในการปฏิบัติราชการให.มีประสิทธิภาพสูงสุดต"อไป  
 
3. วัตถุประสงค2และเป6าหมายของการผลิตผลงาน

1. เพ่ือการจัดเก็บข.อมูลการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมของคณะฯ ให.เปKนระบบ
2. เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการเข.าถึงข.อมูล และใช.ข.อมูลของทุกภาคส"วนของคณะโดยลดเวลาได.

ร.อยละ 90 
3. เพ่ือทําให.ผลผลิตของคณะฯ เช"น จดหมายข"าวของคณะฯ

งานเวปไซต5ของคณะฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. เพ่ือสํารองข.อมูลไว.ฉุกเฉินกรณีท่ี ข.อมูล 
5. เพ่ือใช.ข.อมูลในการทําประกันคุณภาพของโปรแกรม ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย

 
4. แนวคิด/ข้ันตอนหรือองค2ความรู%ที่ได%จากการทํานวัตกรรมหรือ
ผลลัพธ2ที่ดี 
 แบบสรุปแนวคิด/ข้ันตอนหรือองค5ความรู.ท่ีได.แนวปฏิบัติท่ีดี
 

 
ดังรายละเอียดดังนี้ 
 งานธุรการ 
 1. แสกนหนังสือเก็บแยกเปKนรายเดือน ซ่ึงมีหนังสือดังต"อไปนี้
  1.1 บันทึกข.อความขออนุญาตจัดกิจกรรม
  1.2 หนังสือขอเชิญให.บุคลากรเข.าร"วมกิจกรรม
  1.3 หนังสือขอเชิญให.นักศึกษาเข.าร"วมกิจกรรม
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จะทําการเพ่ิมประสิทธิภาพให.ดียิ่งข้ึน และจะทําการพัฒนาต"อยอดไปสู"การลงปฏิทิน การทํางานการวางแผน
กิจกรรมในอนาคต เพ่ือใช.เปKนแนวทางในการปฏิบัติราชการให.มีประสิทธิภาพสูงสุดต"อไป  

วัตถุประสงค2และเป6าหมายของการผลิตผลงาน 
เพ่ือการจัดเก็บข.อมูลการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมของคณะฯ ให.เปKนระบบ
เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการเข.าถึงข.อมูล และใช.ข.อมูลของทุกภาคส"วนของคณะโดยลดเวลาได.

เพ่ือทําให.ผลผลิตของคณะฯ เช"น จดหมายข"าวของคณะฯ รายงานประจําปS งานประกันคุณภาพ 
งานเวปไซต5ของคณะฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด 

เพ่ือสํารองข.อมูลไว.ฉุกเฉินกรณีท่ี ข.อมูล PC เสียหาย 
เพ่ือใช.ข.อมูลในการทําประกันคุณภาพของโปรแกรม ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย

ข้ันตอนหรือองค2ความรู%ที่ได%จากการทํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถทําซ้ําแล%วเกิด 

ข้ันตอนหรือองค5ความรู.ท่ีได.แนวปฏิบัติท่ีดี 

แสกนหนังสือเก็บแยกเปKนรายเดือน ซ่ึงมีหนังสือดังต"อไปนี้ 
บันทึกข.อความขออนุญาตจัดกิจกรรม/โครงการท่ีได.รับการอนุมัติแล.ว
หนังสือขอเชิญให.บุคลากรเข.าร"วมกิจกรรม/โครงการ 
หนังสือขอเชิญให.นักศึกษาเข.าร"วมกิจกรรม/โครงการ 

จะทําการเพ่ิมประสิทธิภาพให.ดียิ่งข้ึน และจะทําการพัฒนาต"อยอดไปสู"การลงปฏิทิน การทํางานการวางแผน
กิจกรรมในอนาคต เพ่ือใช.เปKนแนวทางในการปฏิบัติราชการให.มีประสิทธิภาพสูงสุดต"อไป   

เพ่ือการจัดเก็บข.อมูลการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมของคณะฯ ให.เปKนระบบ 
เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการเข.าถึงข.อมูล และใช.ข.อมูลของทุกภาคส"วนของคณะโดยลดเวลาได.

รายงานประจําปS งานประกันคุณภาพ 

เพ่ือใช.ข.อมูลในการทําประกันคุณภาพของโปรแกรม ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย 

แนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถทําซ้ําแล%วเกิด 

 

รับการอนุมัติแล.ว 
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  1.4 หนังสือท่ีบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ท่ีได.รับรางวัล  
 

2. เพ่ิมข.อมูลรายละเอียดการจัดกิจกรรม/โครงการ การเข.าร"วมกิจกรรม/โครงการ บุคลากรและ
นักศึกษาท่ีได.รับรางวัล ในตารางสรุปโดยแยกตามหัวข.อดังกล"าวเช"น ตัวอย"างดังนี้ 
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3. สําหรับกิจกรรมภายในคณะฯ หากมีโปรแกรมวิชาหรือศูนย5 ท่ีใช.งบบริการวิชาการ จะทํา
เครื่องหมายไว.เพ่ือให.งานสารสนเทศดําเนินการทําแบนเนอร5ประชาสัมพันธ5ต"อไป 
 4. งานสารสนเทศและการจัดเก็บภาพกิจกรรมลงใน DB (ระบบการจัดเก็บข.อมูลตามแผนภาพสรุป) 
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 5. บันทึกวันท่ีจัดกิจกรรมเข.าระบบปฏิทินกิจกรรมของคณะหน.าเว็บไซต5 
 

 
 
 
การเข.าดูรายละเอียดกิจกรรม 
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การเข.าดูรูปกิจกรรม 
 

 
 
ในมือถือ 
 

 
 

6. การเก็บภาพกิจกรรมต"าง ๆ ท้ังงานของคณะและมหาวิทยาลัย ท้ังภายในและภายนอก บุคลากรท่ี
ได.รับผิดชอบงานส"วนนี้จะได.บันทึกข.อความจากงานธุรการ และพอถึงกําหนดจัดกิจกรรมก็ไปถ"ายภาพ และ
นํามาเก็บไว.ใน DB  ส"วนกลางของคณะและลงในเว็บไซต5 
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ปฏิทินมหาวิทยาลัยของคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี 
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 7. งานจัดทําจดหมายข"าว 
  1. คณะแต"งต้ังคณะทํางานจัดทําจดหมายข"าวประกอบด.วยท่ีปรึกษา บรรณาธิการ และกอง
บรรณาธิการ 
  2. กองบรรณาธิการ
ประจําเดือนในทุกวันท่ี  5 ของทุกเดือนงานธรุการ ประกอบด.วยกิจกรรมต"าง ๆ ซ่ึงได.แยกไว.ตามหมวดหมู"ดังนี้
   - กิจกรรมภายในคณะ
   - กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
   - กิจกรรมนักศึกษา
   - บุคลากรและนักศึกษาได.รับรางวัล
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คณะแต"งต้ังคณะทํางานจัดทําจดหมายข"าวประกอบด.วยท่ีปรึกษา บรรณาธิการ และกอง

กองบรรณาธิการนําข.อมูลจากงานธุรการ และงานสารสนเทศ เพ่ือจัดทําเปKนจดหมายข"าว
ของทุกเดือนงานธรุการ ประกอบด.วยกิจกรรมต"าง ๆ ซ่ึงได.แยกไว.ตามหมวดหมู"ดังนี้
กิจกรรมภายในคณะ 
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมนักศึกษา 
บุคลากรและนักศึกษาได.รับรางวัล 

 

 

คณะแต"งต้ังคณะทํางานจัดทําจดหมายข"าวประกอบด.วยท่ีปรึกษา บรรณาธิการ และกอง

นําข.อมูลจากงานธุรการ และงานสารสนเทศ เพ่ือจัดทําเปKนจดหมายข"าว
ของทุกเดือนงานธรุการ ประกอบด.วยกิจกรรมต"าง ๆ ซ่ึงได.แยกไว.ตามหมวดหมู"ดังนี้ 



 

 

  3. นําส"งจดหมายข"าวให.กับ
  4. จัดพิมพ5จดหมายประจําเดือน จํานวน 
14 ต้ังแต"เวลา 08.00-08.30 น. 
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นําส"งจดหมายข"าวให.กับบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต.องอีกครั้ง
จัดพิมพ5จดหมายประจําเดือน จํานวน 50 ฉบับ เพ่ือนําไปเผยแพร" ณ บริเวณชั้น 

 
ตรวจสอบความถูกต.องอีกครั้ง 

ฉบับ เพ่ือนําไปเผยแพร" ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 

 



 

 

  4. จัดส"งไฟล5ท่ีสําเร็จให.กับงานระบบสารสนเทศของคณะ เพ่ือนําไปเผยแพร"บนเว็บไซต5
ของคณะฯ 

 
 8. รายงานประจําปS  
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จัดส"งไฟล5ท่ีสําเร็จให.กับงานระบบสารสนเทศของคณะ เพ่ือนําไปเผยแพร"บนเว็บไซต5จัดส"งไฟล5ท่ีสําเร็จให.กับงานระบบสารสนเทศของคณะ เพ่ือนําไปเผยแพร"บนเว็บไซต5             

 



 

 

 
5. ประโยชน2ท่ีได%รับ 
 1. คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี  มีระบบการจัดเก็บเอกสารอย"างเปKนระบบ  การติดตามภาพ
กิจกรรมอย"างชัดเจน และมีความถูกต.อง  ทําให.การทํางานจดหมายนั้นสะดวก รวดเร็ว สามารถทําตามเวลาท่ี
กําหนดและลดเวลาในการจัดการเอกสารลงร.อยละ 
 2. ผู.บริหาร  อาจารย5  บุคลากรของคณะ  และบุคคลท้ังภายในและภายนอกคณะสามารถเข.าถึง
กิจกรรมของคณะได.   
 3. คณะได.ประชาสัมพันธ5กิจกรร
มากข้ึน 
 
6. ลักษณะสําคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี

แนวปฏิบัติท่ีดีของการจัดเก็บข.อมูลการจัดกิจกรรมของคณะฯ เพ่ือเพ่ือให.การใช.ข.อมูลจดหมายข"าว
ของคณะฯ งานประกันคุณภาพ รายงานประจําปS งานเวปไซของคณะฯ การสํารองข.อมูลเพ่ือความปลอดภัย 
เปKนต.นเปKนการจัดเก็บการจัดกิจกรรมพร.อมภาพ ท้ังในส"วนของคณะ
เซิฟเวอร5คณะและบนเว็บไซด5 ทําให.การค.นหา
หาย และการทําจดหมายยังเปKนการสรุปกิจกรรมของแต"ละเดือน ซ่ึงเม่ือครบปSแล.วก็จะนําข.อมูลของจดหมาย
ข"าวไปจัดทํารายงานประจําปSของคณะ  และประกอบการจัดทํา 
หลักสูตร 
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คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี  มีระบบการจัดเก็บเอกสารอย"างเปKนระบบ  การติดตามภาพ
กิจกรรมอย"างชัดเจน และมีความถูกต.อง  ทําให.การทํางานจดหมายนั้นสะดวก รวดเร็ว สามารถทําตามเวลาท่ี
กําหนดและลดเวลาในการจัดการเอกสารลงร.อยละ 90 

ผู.บริหาร  อาจารย5  บุคลากรของคณะ  และบุคคลท้ังภายในและภายนอกคณะสามารถเข.าถึง

คณะได.ประชาสัมพันธ5กิจกรรมท้ังในรูปแบบเอกสารและบนเว็บไซต5ทําให.บุคคลอ่ืนได.รู.จักคณะเพ่ิม

ลักษณะสําคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 
ดีของการจัดเก็บข.อมูลการจัดกิจกรรมของคณะฯ เพ่ือเพ่ือให.การใช.ข.อมูลจดหมายข"าว

ของคณะฯ งานประกันคุณภาพ รายงานประจําปS งานเวปไซของคณะฯ การสํารองข.อมูลเพ่ือความปลอดภัย 
เปKนต.นเปKนการจัดเก็บการจัดกิจกรรมพร.อมภาพ ท้ังในส"วนของคณะ/โปรแกรมวิชา/ศูนย5  ซ่ึงจัดเก็บบั
เซิฟเวอร5คณะและบนเว็บไซด5 ทําให.การค.นหาข.อมูลย.อนหลังของการทํางานสะดวก รวดเร็ว 
หาย และการทําจดหมายยังเปKนการสรุปกิจกรรมของแต"ละเดือน ซ่ึงเม่ือครบปSแล.วก็จะนําข.อมูลของจดหมาย
ข"าวไปจัดทํารายงานประจําปSของคณะ  และประกอบการจัดทํา SAR ไม"ว"าจะเปKน

 

คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี  มีระบบการจัดเก็บเอกสารอย"างเปKนระบบ  การติดตามภาพ
กิจกรรมอย"างชัดเจน และมีความถูกต.อง  ทําให.การทํางานจดหมายนั้นสะดวก รวดเร็ว สามารถทําตามเวลาท่ี

ผู.บริหาร  อาจารย5  บุคลากรของคณะ  และบุคคลท้ังภายในและภายนอกคณะสามารถเข.าถึง

ทําให.บุคคลอ่ืนได.รู.จักคณะเพ่ิม

ดีของการจัดเก็บข.อมูลการจัดกิจกรรมของคณะฯ เพ่ือเพ่ือให.การใช.ข.อมูลจดหมายข"าว
ของคณะฯ งานประกันคุณภาพ รายงานประจําปS งานเวปไซของคณะฯ การสํารองข.อมูลเพ่ือความปลอดภัย 

ศูนย5  ซ่ึงจัดเก็บบันทึกลง
ข.อมูลย.อนหลังของการทํางานสะดวก รวดเร็ว ข.อมูลไม"มีการ

หาย และการทําจดหมายยังเปKนการสรุปกิจกรรมของแต"ละเดือน ซ่ึงเม่ือครบปSแล.วก็จะนําข.อมูลของจดหมาย
ไม"ว"าจะเปKนในส"วนของคณะหรือ



 

 

7. ผลการนําไปทดลองใช%กับประชากร กลุ#มตัวอย#าง หรือกลุ#มเป6าหมาย
 ในปSท่ีผ"านคณะได.นําจดหมายข"าวไปจัดทํารายงานประจําปS 
เพราะสามารถดึงข.อมูลท่ีอยู"ในจดหมายไปจัดเรียงหมวดหมู"  
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ผลการนําไปทดลองใช%กับประชากร กลุ#มตัวอย#าง หรือกลุ#มเป6าหมาย 
ในปSท่ีผ"านคณะได.นําจดหมายข"าวไปจัดทํารายงานประจําปS 2559 ซ่ึงมีความรวดเร็ว และสะดวก 

เพราะสามารถดึงข.อมูลท่ีอยู"ในจดหมายไปจัดเรียงหมวดหมู"  ซ่ึงไม"ต.องเสียเวลาเพ่ือค.นหาข.อมูลอีก
ซ่ึงมีความรวดเร็ว และสะดวก 

ซ่ึงไม"ต.องเสียเวลาเพ่ือค.นหาข.อมูลอีก 

 

 



 

 

 

  
และในส"วนการจัดทํา SAR  ของคณะและหลักสูตรประจําปSการศึกษา 
จดหมายข"าวไปใช.เปKนหลักฐานประกอบได.ส"วนหนึ่ง
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ของคณะและหลักสูตรประจําปSการศึกษา 2558 ท่ีผ"านมาได.ดึงข.อมูลจากการทํา
จดหมายข"าวไปใช.เปKนหลักฐานประกอบได.ส"วนหนึ่ง 

 

ท่ีผ"านมาได.ดึงข.อมูลจากการทํา
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8. การวิเคราะห2และสรุปผลการทดลองใช% 
1. ระดับความพึงพอใจต"อการจัดทําจดหมายข"าว คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏกําแพงเพชร  โดยรวมอยู"ในระดับมาก ค"าเฉลี่ยเท"ากับ 4.38  โดยเรียงตามลําดับ คือ ขนาดรูปภาพและ
รูปภาพท่ีนํามาประกอบข"าวมีความสอดคล.องตรงกัน อยู"ในระดับมาก  ค"าเฉลี่ยเท"ากับ 4.57 รองลงมา คือ 
สีสันของการออกแบบรูปเล"มมีความหมายสมต"อการอ"าน  อยู"ในระดับมาก  ค"าเฉลี่ยเท"ากับ 4.46  และสีสัน, 
ขนาด ตัวหนังสือมีความเหมาะสมต"อการอ"าน อยู"ในระดับมาก  ค"าเฉลี่ยเท"ากับ 4.44 

2. ระดับความพึงพอใจของเว็บไซต5 อยู"ในระดับดีมาก (4.48) 
3. ระดับความปลอดภัยของข.อมูลมีการสูญหาย ร.อยละ 0 ในระยะเวลา 3 ปS 
4. ระดับความพึงใจของระบบประกันคุณภาพ  

- รับรางวัลการพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ประจําปSงบประมาณ 2559 

- ได.เข.าร"วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ในการนําความรู. ด.านการ
ประกันคุณภาพสู"แนวปฏิบัติท่ีเปKนเลิศ (Best Practice) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 5. ความทันเวลาของรายงานประจําปS ใช.เวลาในการทําทันระยะเวลาร.อยละ 100 
 
9. ปEจจัยท่ีทําให%ประสบความสําเร็จ 

การมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความรู.ความสามารถในงานด.านต"าง ๆ ท่ีรับผิดชอบได.ดี และการ
ประสานงานของและฝ]ายมีความชัดเจน มีการแบ"งงานได.อย"างชัดเจน 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต#อไป 
 1. สร.างปฏิทินล"วงหน.า ของกิจกรรมต"างๆของคณะฯ 
 2. พัฒนารูปแบบท่ีมีความน"าสนใจให.มากข้ึน 

3. พัฒนาการเขียนให.กระชับใจความสําคัญ สามารถบอกละเอียดงานได.ครบถ.วน 
 

11. ปEญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 1. บุคคลากรมีภาระงานรับผิดชอบมากทําให.มีอุปสรรคในการพัฒนาระบบการจัดเก็บข.อมูลการจัด
กิจกรรมของคณะได.อย"างครบถ.วนสะดวก และรวดเร็ว 
 2. ป�ญหาในการพัฒนาระบบให.มีความปลอดภัยระยะยาว 
 3. ป�ญหาในการสืบค.นข.อมูลย.อนหลังได. 
 4. ป�ญหาในการลงปฏิทินกิจกรรมล"วงหน.า 
 5. ป�ญหาในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม  

 
12. จํานวนครั้งของ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 

ตลอดปS  
 
13. จํานวนและรายช่ือของหน#วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน นํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี ไปใช% 

คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีและหน"วยงานท่ีสังกัด



99 
 

 

เรื่องท่ี 13 
 

                  คู#มือการใช% โปรแกรมตรวจข%อสอบอัจฉริยะ ZipGrade 
 
 

ช่ือหน#วยงาน  
  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร5 
 
ผู%ท่ีเก่ียวข%อง/ผู%รับผิดชอบหลัก 

ผู.ช"วยศาสตราจารย5ชูวิทย5  ไชยเบ.า 
โทรศัพท5 : 086-618-0262   
E-mail address : choo_chai2524@ 

 
1. ประเภทนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 
 ด.านการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
2. ท่ีมาและความสําคัญของผลงาน  

ด.วยอาจารย5มหาวิทยาลัยมีภาระงานด.านต"างๆคือ  ด.านการวิจัย ด.านการบริการวิชาการ และด.าน
การสอนด.วยภาระงานหลักคือการสอนโดยเฉพาะการตรวจข.อสอบปรนัยท่ีต.องมานั่งเจาะกระดาษคําตอบ มา
นับคะแนนทีละข.อและข.อสอบเอกสารก็ต.องเก็บไว.ทําให.เสียเวลาแต"โปรแกรม ZipGrade จะช"วยทําให.ป�ญหา
เหล"านั้นหมดไปแต"ด.วยความท่ีเปKนโปรแกรมใหม"ยังไม"มีคู"มือการใช.และข้ันตอนการใช.ท่ีชัดเจนผู.นําเสนอเลย
ต.องการพัฒนาคู"มือการใช.โปรแกรมข้ึนมา 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรม ZipGrade เปKนโปรแกรมสําหรับการตรวจและวิเคราะห5ข.อสอบแบบอัตโนมัติ ผ"านอุปกรณ5 Smart 
Device เช"น โทรศัพท5มือถือ Tablet เปKนต.น ท่ีมีกล.อง โดยท่ี Smart Device นั้นทํางานบนระบบปฏิบัติการ 
iOS (ต้ังแต" iOS 7) หรือ Android (ต้ังแต" Android 4.1 Jelly Bean)โปรแกรม ZipGrade จะทําการตรวจ
กระดาษคําตอบแบบปรนัย (Multiple Choice Quizzes) เปKนไฟล5ดิจิตอล โดยผู.ใช.จะต.องทําการกําหนด
คําตอบ (เฉลย) หลังจากนั้นก็จะเปKน ข้ันตอนการตรวจข.อสอบ ด.วยการถ"ายภาพจากกล.องบน Smart Device 
พร.อมนี้โปรแกรมยัง Scan กระดาษคําตอบของนักศึกษา โดยมีข.อมูลชื่อ-สกุล และรายละเอียดของ
กระดาษคําตอบพร.อมแจ.งว"า ข.อใดได.คะแนน ข.อใดไม"ได.คะแนนกระดาษคําตอบ (Answer Sheets) ท่ีใช.กับ
โปรแกรม ZipGrade จะมีลักษณะเปKนแบบ ปรนัย 5 ตัวเลือกคือ A,B,C,D และ E มี 3 แบบ คือ 1) แบบ20 



100 

 

 

ข.อ 2) แบบ50ข.อ และ 3) แบบ 100 ข.ออีกท้ังกระดาษคําตอบสามารถตอบแบบกาก็ได.ฝนก็ได.หรือสามารถใช.
สัญลักษณ5แทนก็ได.ซ่ึงง"ายต"อใช.งาน 
 
3. วัตถุประสงค2และเป6าหมายของการผลิตผลงาน 
 1. เพ่ือสร.างคู"มือการใช.โปรแกรม ZipGrade ให.ง"ายต"อการนําไปใช. 

2. เพ่ือช"วยเหลือคณาจารย5ในการเข.าถึงและใช.โปรแกรมตรวจข.อสอบอัจฉริยะ ZipGrade 
 3. เพ่ือลดรอบในการทํางานด.านการวัดและประเมินข.อสอบของคณาจารย5 
 
4. แนวคิด/ข้ันตอนการจัดทํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. ข้ันกําหนดป�ญหา 
 2. ศึกษาข.อมูล 
 3. ทดลองใช. 
 4. จัดทําข.อมูล กําหนดข้ันตอนก"อนหลัง 
 
5. ประโยชน2ท่ีได%รับ 

1. มีเครื่องมือในการเข.าถึงและใช.โปรแกรมตรวจข.อสอบอัจฉริยะ ZipGrade เพ่ือให.ง"ายและเกิด
ความสะดวกกับผู.นําไปใช. อีกท้ังลดรอบเวลาทํางานของคณาจารย5 

2. มีฐานข.อมูลการวัดผลประเมินท้ังคะแนน กระดาษคําตอบ ข.อถูกผิดและค"าความยากง"าย 
 
6. ลักษณะสําคัญหรือองค2ความรู%ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 

โปรแกรม ZipGrade เปKนโปรแกรมสําหรับการตรวจและวิเคราะห5ข.อสอบแบบอัตโนมัติ ผ"านอุปกรณ5 
Smart Device เช"น โทรศัพท5มือถือ Tablet เปKนต.น ท่ีมีกล.อง โดยท่ี Smart Device นั้นทํางานบน
ระบบปฏิบัติการ iOS (ต้ังแต" iOS 7) หรือ Android (ต้ังแต" Android 4.1 Jelly Bean)โปรแกรม ZipGrade 
จะทําการตรวจกระดาษคําตอบแบบปรนัย (Multiple Choice Quizzes) เปKนไฟล5ดิจิตอล โดยผู.ใช.จะต.องทํา
การกําหนดคําตอบ (เฉลย) หลังจากนั้นก็จะเปKน ข้ันตอนการตรวจข.อสอบ ด.วยการถ"ายภาพจากกล.องบน 
Smart Device พร.อมนี้โปรแกรมยัง Scan กระดาษคําตอบของนักศึกษา โดยมีข.อมูลชื่อ-สกุล และ
รายละเอียดของกระดาษคําตอบพร.อมแจ.งว"า ข.อใดได.คะแนน ข.อใดไม"ได.คะแนนกระดาษคําตอบ (Answer 
Sheets) ท่ีใช.กับโปรแกรม ZipGrade จะมีลักษณะเปKนแบบ ปรนัย5ตัวเลือกคือA,B,C,DและE มี3แบบคือ            
1) แบบ20ข.อ 2) แบบ50ข.อ และ 3) แบบ 100 ข.อ เม่ือเห็นว"าโปรแกรม ZipGrade เปKนโปรแกรมท่ีทําง"ายต"อ
การปฏิบัติงาน  แต"ยังขาดเอกสารและคู"มือการใช.งานท่ีสามารถทําให.เข.าถึงได.ง"าย 
ดังนั้น  นวัตกรรมซ่ึงได.แก"คู"มือฉบับนี้  ซ่ึงจัดลําดับข้ันตอน  การเข.าถึงและนําไปใช.ง"ายข้ึน ตัวอย"างเช"น 
 
 
 
 
 
 
 



101 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ผลการนําไปทดลองใช.กับประชากรกลุ"มตัวอย"างหรือกลุ"มเปuาหมาย 

- ผลการนําไปใช.เชิงปริมาณกับ  
รายวิชา พุทธธรรม    จํานวน 36   คน 

  รายวิชา การประมวลความรู.วิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน 84   คน 
  รายวิชา ฝeกประสบการณ5วิชาชีพครู  จํานวน 753  คน 
  โดยเฉลี่ย นาทีละไม"น.อยกว"าสิบคน 

- ผลเชิงคุณภาพ 
  อาจารย5ผู.นําไปใช. โดยเฉพาะศูนย5ฝeกประสบการวิชาชีพครูคณะครุศาสตร5ซ่ึงมีนักศึกษา
จํานวนมาก สามารถลดรอบเวลาได.อย"างแท.จริง  ประหยัดเวลา  มีฐานข.อมูลภาพถ"ายข.อสอบ 
นักศึกษามีความพึงพอใจเนื่องด.วยใช.เวลาในการตรวจน.อย  สามารถดูผลคะแนนได.ทันที 
 
8. การวิเคราะห2และสรุปผลการทดลองใช% 
 จากการสัมภาษณ5อาจารย5ผู.นําไปใช.  มีความพึงอยู"ท่ีระดับดีมาก และมีการเสนอให.นําไปสอนกับ
นักศึกษาฝeกประสบการณ5วิชาครูได.เอาไปใช.ในโรงเรียน 
 

❶ ❷ ❸ ❹ 

❺ ❻ ❼ ❽ 
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9. ปEจจัยท่ีทําให%ประสบความสําเร็จ 
1. ด.วยตัวโปรแกรมเองมีการใช.ง"ายเงือนไขน.อย  
2. ตัวคู"มือมีข้ันตอนท่ีชัดเจนตามลําดับก"อนหลัง 
3. มีการนําไปใช.จริงและเห็นผลสามารถลดรอบเวลาได.จริง 

 
10.แนวทางในการพัฒนาต#อไป 
 ถ"ายทอดองค5ความรู.  โดยการจัดการความรู. (KM) สู"นักศึกษาฝeกประสบการณ5วิชาชีพครูต"อไป 
 
11. ปEญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 ยังไม"สามารถจัดเก็บข.อเปKนไฟล5 word ได. ข.อมูลยังอยู"ในโทรศัพท5 
 
 
12. จํานวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/ 
ปรับปรุงในแต#ละครั้งประกอบด%วย 

ครั้งท่ี 1 มีทําการจัดการความรู. (KM) คณะครุศาสตร5  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
ครั้งท่ี 2 มีการพัฒนากระดาษคําตอบให.ชัดเจนข้ึน 
ครั้งท่ี 3 ทําคู"มือเปKน VDO หรือ E-book 

 
13. จํานวนและรายช่ือของหน#วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน นํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี ไปใช% 

1. ศูนย5ฝeกประสบการณ5วิชาชีพครูคณะครุศาสตร5 ใช.ในรายวิชาการฝeกประสบการณ5วิชาชีพครู  
2. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร5 วิชาประมวลความรู.วิชาเอกสังคมศึกษา  
3. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร5 วิชาประวัติศาสตร5ยุโรป  

 
ภาพประกอบผลงาน 
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เรื่องท่ี 14 
 

โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการด%านความปลอดภัย                                                             
โดยใช%เทคโนโลยีทางอินเทอร2เน็ต ประจําป+ 2560 

 
 
ช่ือหน#วยงาน 

คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
 
ผู%ท่ีเก่ียวข%อง / ผู%รับผิดชอบหลัก  

อาจารย5ภูมินทร5 ตันอุตม5  
โทรศัพท5 : 088 -273-3899 
Email : bhoomin.cpe.tak@gmail.com 

 
1. ช่ือผลงาน 
  ด.านบริการวิชาการ 
 
2. ท่ีมาและความสําคัญของการบริการวิชาการ 

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร5ได.ให.ความสําคัญในการดําเนินงานให.บริการทางวิชาการแก"สังคม 
ประสานความร"วมมือและช"วยเหลือเก้ือกูลกันระหว"างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค5กรอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนา
ท.องถ่ินท่ียั่งยืน  พัฒนาทุนทางสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  เสริมสร.างความสัมพันธ5อันดี 
และเปKนท่ีพ่ึงทางวิชาการของชุมชน  โดยอาศัยฐานความรู.จากการวิจัย งานสร.างสรรค5และยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา โดยเสริมสร.างให.ชุมชนและสังคมมีศักยภาพในการช"วยเหลือตนเอง  

ด.วยในระยะท่ีผ"านมา ความปลอดภัยเปKนสิ่งท่ีประชาชนในป�จจุบันให.ความสําคัญมากในการใช.ชีวิต
ในป�จจุบัน อีกท้ังในสภาวะเศรษฐกิจท่ีค"อยข.างตกตํ่าทําให.หมู"มิจฉาชีพมีเพ่ิมมากข้ึนท้ังในเมืองใหญ"หรือ
แม.กระท่ังชุมชนขนาดเล็กเรื่องของการลักขโมยก็เกิดมากข้ึน จากป�ญหาดังกล"าวนี้ทางหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร5จึงเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกล"าว จึงได.จัดทํากิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการด.านความ
ปลอดภัยโดยใช.เทคโนโลยีทางอินเทอร5เน็ต” ข้ึนเพ่ือให.ความรู.และวิธีการใช.เทคโนโลยีในป�จจุบันในการเฝuา
ระวังเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให.กับองค5การบริหารส"วนตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร และโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 30 คน  

 
3. วัตถุประสงค2และเป6าหมายของการบริการวิชาการ 
 วัตถุประสงค2 
   1. เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนกับนักศึกษาในรายวิชา วิศวกรรมซอฟต5แวร5 เรื่อง การบริหาร
จัดการโครงการ ให.เข.าใจถึงกระบวนการท่ีเรียนและได.บริหารจัดการโครงการจริง 
 2) เพ่ือบริการวิชาการให.แก"ชุมชนหรือสถานท่ีราชการเพ่ือนําเทคโนโลยีไปประยุกต5ใช.งานเพ่ือความ
ปลอดภัย 
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 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ/ เป6าหมาย 
ตัวชี้วัด แผน/เปuาหมาย 
1. ความรู.ความเข.าใจของผู.รับบริการ ไม"น.อยกว"าร.อยละ 80 
2. นักศึกษามีความรู.และทักษะในการถ"ายทอดท่ีดี
จากการเปKนวิทยากรผู.ช"วยวิทยากร 

ไม"น.อยกว"าร.อยละ 80 

3. ความพึงพอใจในการอบรม ระดับ 4 
4. ผู.รับบริการนําความรู.ไปใช.ประโยชน5 ไม"น.อยกว"าร.อยละ 80 

 
4. กลุ#มบุคคลเป6าหมายท่ีให%บริการ 
 องค5การบริหารส"วนตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร และหน"วยงานราชการ
ในเขตพ้ืนท่ีได.แก" โรงเรียนบ.านประดาเจ็ดรัง โรงเรียนบ.านหนองมะเกาะ โรงเรียนบ.านบึงมาลย5 โรงเรียนบ.าน
หนองหลวง จํานวน 30 คน 
 
5. ประโยชน2ท่ีได%รับจากการบริการวิชาการ 
 ผู.เข.าร"วมอบรมได.รับความรู.และสามารถนําความรู.ท่ีได.รับไปใช.ประโยชน5 รวมท้ังยังเปKนการสร.างความ
ร"วมมือระหว"างโปรแกรมวิชาฯ กับหน"วยงานภายนอก ตลอดจนนักศึกษาได.ฝeกการถ"ายทอดความรู.ท่ีได.จาก
การเรียนรู.ในชั้นเรียน และฝeกปฏิบัติงานอย"างเหมาะสมต"อผู.เข.าร"วมอบรม 
 
6. ลักษณะของกิจกรรมการให%บริการวิชาการ 
 โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฎิบัติการด.านความปลอดภัยโดยใช.เทคโนโลยีทางอินเทอร5เน็ต
ประจําปS 2560 ได.จัดข้ึนโดยมีกิจกรรม 1 กิจกรรม คือ 
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความปลอดภัยโดยใช.เทคโนโลยีทางอินเทอร5เน็ต ช"วง 2–3 มีนาคม 
2560 ประกอบด.วยข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 

ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินงาน  ผู%รับผิดชอบ 

6.1 ข้ันเตรียมการ/วางแผน (Plan) 
1) ประชุมทีมงาน เพ่ือปรึกษาหารือ เสนอความคิดเห็น 

ลักษณะกิจกรรม/โครงการ 
2) ประชุมวางแผนกําหนดกิจกรรมและวัน เวลา สถานท่ี 

เพ่ือให.ได.วันท่ีเหมาะสมแบ"งหน.าท่ีความรับผิดชอบ 
3) ขออนุมัติจัดกิจกรรม/งบประมาณ  

 
1กุมภาพันธ52560 

 
1กุมภาพันธ52560 

 
2กุมภาพันธ52560 

 
คณาอาจารย5บุคลากร
และนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร5
และหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.2 ข้ันดําเนินการ (Do) 
1) ประชาสัมพันธ5แจ.งให.กลุ"มเปuาหมายในชุมชนเข.าร"วม

โครงการ 
2) สรุปจํานวนผู.ท่ีเข.าร"วมโครงการ 
3) นัดประชุมทําความเข.าใจก"อนทําโครงการ 
4 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ5  

 
6กุมภาพันธ52560 

 
10กุมภาพันธ52560 
13กุมภาพันธ52560 

14-28กุมภาพันธ52560 

 

คณาอาจารย5บุคลากร
และนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร5
และหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินงาน  ผู%รับผิดชอบ 

5) ถ"ายภาพกิจกรรม เพ่ือใช.เปKนหลักฐานประกอบการ
สรุปโครงการ 

6) ให.ผู.เข.าร"วมกิจกรรมลงทะเบียนเข.าร"วมกิจกรรม 

2- 3มีนาคม2560 
 

2- 3มีนาคม2560 
6.3 ข้ันติดตามตรวจสอบขณะดําเนินงาน (Check) 
   1) ประชุมติดตามความคืบหน.าในการทํางานของโครงการ 
   2) ตรวจสอบการทํางานของทุกฝ]ายงานในวันโครงการ 
   3) แจกแบบประเมินความพึงพอใจในการทํากิจกรรม
โครงการ 
   4) ประเมินผลและจัดทํารายงานสรุปการดําเนินงานและ
รวบรวมเก็บไว.เพ่ือใช.ในการจัดทํากิจกรรมครั้งต"อไป และ
นําส"งคณะฯ 1 เล"ม 

 
2- 3มีนาคม2560 
2- 3มีนาคม2560 
2- 3มีนาคม2560 

 
8มีนาคม2560 

 

 
คณาอาจารย5บุคลากร
และนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร5
และหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.4 ข้ันการปรับปรุงการดําเนินงานให%เหมาะสม (Act) 
  1) ประชุมสรุปการดําเนินงาน ป�ญหา และข.อเสนอแนะ 
เพ่ือใช.ในการดําเนินกิจกรรมครั้งต"อไป 
  2) ประชุมฉุกเฉินในกรณีปรับแผนการทํางานอย"างเร"งด"วน 

 
27มีนาคม2560 

 
ตามความเหมาะสม 

คณาอาจารย5บุคลากร
และนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร5
และหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ข้ันเตรียมการ/วางแผน (Plan) 
ข้ันดําเนินการ (Do) 
 ข้ันตอนและภาพกิจกรรมในการดําเนินการ 

วันท่ี เวลา รายละเอียด 
2 มีนาคม 2560 07.30 น. – 08.00 น. ลงทะเบียนเข.าร"วมอบรม 

08.00 น. – 08.15 น. พิธีเป[ดการอบรม โดยรองคณบดีฝ]ายวิจัยและบริการวิชาการ           
คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี 

08.15 น. – 10.15 น. อบรมในหัวข.อ “ความปลอดภัยในการใช.งานอินเทอร5เน็ต” 
โดยวิทยากร นายภูมินทร5 ตันอุตม5 และคณะ 

10.15 น. – 10.30น. พักรับประทานอาหารว"างและเครื่องด่ืม 
10.30 น. – 12.30น. อบรมในหัวข.อ “ความปลอดภัยในการใช.งานอินเทอร5เน็ต(ต"อ)” 

โดยวิทยากร นายภูมินทร5 ตันอุตม5 และคณะ 
12.30 น. – 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.45น. อบรมในหัวข.อ “พรบ.คอมพิวเตอร5ท่ีมีผลกระทบต"อองค5กร” 

โดยวิทยากร นายประพัชร5 ถูกมี และคณะ 
14.45 น. – 15.00น. พักรับประทานอาหารว"างและเครื่องด่ืม 
15.00 น. – 17.30น. อบรมในหัวข.อ “พรบ.คอมพิวเตอร5ท่ีมีผลกระทบต"อองค5กร(ต"อ)” 

โดยวิทยากร นายประพัชร5 ถูกมี และคณะ 
3 มีนาคม 2560 08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียนเข.าร"วมอบรม 

08.30 น. – 10.30 น. อบรมในหัวข.อ “การใช.เทคโนโลยีกล.อง IP Camera ในการ
รักษาความปลอดภัย” โดยวิทยากร นายกีรศักด์ิ พะยะ และ
คณะ 

10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว"างและเครื่องด่ืม 
10.45 น. – 12.00น. อบรมในหัวข.อ “การใช.เทคโนโลยีกล.อง IP Camera ในการ

รักษาความปลอดภัย(ต"อ)” โดยวิทยากร นายกีรศักด์ิ พะยะ และ
คณะ 

12.00 น. – 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30น. ฝeกปฏิบัติการ “การติดต้ังกล.อง IP Camera”  

โดยวิทยากร นางสาวสุรินทร5 เพชรไทย และคณะ 
14.30 น. – 14.45น. พักรับประทานอาหารว"างและเครื่องด่ืม 
14.45 น. – 16.45น. ฝeกปฏิบัติการ “การติดต้ังกล.อง IP Camera(ต"อ)” 

โดยวิทยากร นางสาวสุรินทร5 เพชรไทย และคณะ 
16.45 น. – 17.00น. พิธีป[ดการอบรม 
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วันท่ี 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 08.30 น.  

รับลงทะเบียน 
วันท่ี 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 08.30 น.  

รับลงทะเบียน 

  
วันท่ี 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 08.45 น.  

พิธีเป[ดการอบรม 
วันท่ี 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 08.45 น.  

พิธีเป[ดการอบรม 

  
วันท่ี 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.45 – 12.00 น. การ

อบรมช"วงเช.า 
วันท่ี 2 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น.  

การอบรมช"วงบ"าย 

  
วันท่ี 3 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น.  

การอบรมช"วงเช.า 

 

วันท่ี 3 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น.  
การอบรมช"วงเช.า 

 
วันท่ี 3 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.45 น.  วันท่ี 3 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.45 น.  
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ออกภาคสนาม ออกภาคสนาม 

  
วันท่ี 3 มีนาคม 2560 เวลา 16.45 – 16.00 น.  

พิธีมอบเกียรติบัตร 
วันท่ี 3 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น.  

พิธีป[ด 
 

ข้ันติดตามตรวจสอบขณะดําเนินงาน (Check) 
 กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ด.านความปลอดภัยโดยใช.เทคโนโลยีทางอินเทอร5เน็ต จัดอบรม
ในวันท่ี 2-3 มีนาคม 2560  ณ องค5การบริหารส"วนตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 
และในเขตพ้ืนท่ี  ซ่ึงมีผู.เข.ารับการอบรมท้ังหมด 30 คน และทําการประเมินผลโครงการโดยวัดความสําเร็จของ
โครงการ  3  มิติ  คือ  มิติด.านความรู.ความใจของกลุ"มเปuาหมาย  มิติด.านความพึงพอใจของกลุ"มเปuาหมาย  
และมิติด.านการนําความรู.ไปใช.ของกลุ"มเปuาหมายโดยการใช.แบบสอบถามท่ีทางคณะวิทยาศาสตร5และ
เทคโนโลยีได.จัดทําข้ึนเพ่ือให.มีรูปแบบเดียวกันท้ังคณะ 
 
ข้ันการปรับปรุงการดําเนินงานให%เหมาะสม (Act) 
 ทางโปรแกรมวิชาประชุมสรุปการดําเนินงาน ป�ญหา และข.อเสนอแนะ เพ่ือใช.ในการดําเนินกิจกรรม
ครั้งต"อไป 
 
7. ลักษณะการบูรณาการ และผลท่ีเกิดจากการบูรณาการ 
 ลักษณะการบูรณาการ 
 เปKนการบูรณาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชา 4123302วิศวกรรมซอฟต5แวร5 ในเรื่องของการ
บริหารจัดการโครงการทางซอฟต5แวร5 ซ่ึงในการเรียนการสอนจะให.นักศึกษาพัฒนาซอฟต5แวร5ขนาดเล็กซ่ึงไม"มี
ในเรื่องของการบริหารจัดการค"าใช.จ"าย คนและหน.าท่ีจริงเม่ือมีโครงการบริการนี้จัดข้ึนจึงให. นักศึกษาหมู"เรียน 
5713201 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร5 และหมู"เรียน 5713211 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดใน
สัปดาห5ท่ี 16 ของการเรียนการสอนโดยให.นักศึกษาเปKนผู.ช"วยดําเนินโครงการ ติดต"อประสานงาน แบ"งหน.าท่ี 
และร"วมจัดการค"าใช.จ"าย ในโครงการ จึงเปKนการฝeกการบริหารจัดการโครงการจริง 
 ผลท่ีเกิดจากการบูรณาการ 

1) เชิงปริมาณ 
 ผู.เข.าร"วม 
  จํานวนผู.เข.าร"วมอบรมครบ 30 คนของแผนท่ีกําหนดไว. 
 นักศึกษา 
  จํานวนผู.เข.าร"วมจัดโครงการครบ 18 คน ตามจํานวนผู.เรียนในรายวิชาวิศวกรรมซอฟแวร5 
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2) เชิงคุณภาพ 
  ผู.เข.าร"วม 
  สามารถนําไปประยุกต5ใช.ท่ีบ.านหรือโรงเรียนของผู.เข.าอบรมได. 
  สามารถประยุกต5ใช.ในการประกอบอาชีพได. 
  เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติหน.าท่ีการทํางาน 
  นักศึกษา 
  ด.านความรู.และประสบการณ5  
   - ทําให.นักศึกษาเข.าใจเนื้อหาท่ีเรียนมากข้ึน  
   - ได.ประสบการณ5ตรงหรือได.เรียนรู.วิถีชีวิตของผู.คนจากกรณีตัวอย"าง 
   - ได.รับความรู.และประสบการณ5ท่ีเปKนประโยชน5 นอกเหนือจากตําราและการเรียน
ในชั้น 
   เรียน 
  ด.านประโยชน5ท่ีได.รับ 
   - สามารถนําความรู.และประสบการณ5ท่ีได.รับไปปรับใช.ในการบริหารจัดการ
โครงการ 
   และการติดต้ังกล.อง IP Camera ได. 
   - การร"วมกิจกรรมทําให.เรียนรู.การทํางานร"วมกับผู.อ่ืน 
   - การร"วมกิจกรรมช"วยให.เรียนรู.การทํางานเปKนข้ันตอน 
 
8. ผลลัพธ2หรือผลกระทบท่ีได%รับจากการบริการวิชาการ 
 การดําเนินกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ด.านความปลอดภัยโดยใช.เทคโนโลยีทางอินเทอร5เน็ต 
เปKนกิจกรรมท่ีอยู"ในโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการด.านความปลอดภัยโดยใช.เทคโนโลยีทาง
อินเทอร5เน็ต ประจําปS 2560 ซ่ึงได.กําหนดตัวชี้วัดไว.ในโครงการได.แก" ความรู.ความเข.าใจของผู.รับบริการ
นักศึกษามีความรู.และทักษะในการถ"ายทอดท่ีดีจากการเปKนวิทยากรผู.ช"วยวิทยากรความพึงพอใจในการอบรม
และผู.รับบริการนําความรู.ไปใช.ประโยชน5ผลการดําเนินงานได.ผลดังตาราง 
 

รายการ แผน/เป6าหมาย ผล การบรรลุเป6าหมาย 
1)ความรู.ความเข.าใจของ
ผู.รับบริการ 

ไม"น.อยกว"าร.อยละ 
80 

ร.อยละ 89.40 ( �) บรรลุ 
( ) ไม"บรรลุ 

2)นักศึกษามีความรู.และ
ทักษะในการถ"ายทอดท่ีดี
จากการเปKนวิทยากรผู.ช"วย
วิทยากร 

ไม"น.อยกว"าร.อยละ 
80 

ร.อยละ 96.43 ( �) บรรลุ 
( ) ไม"บรรลุ 

3)ความพึงพอใจในการ
อบรม 

ระดับ 4 ร.อยละ 88.80 (� ) บรรลุ 
( ) ไม"บรรลุ 

4)ผู.รับบริการนําความรู.ไปใช.
ประโยชน5 

ไม"น.อยกว"าร.อยละ 
80 

ร.อยละ 82.0 ( �) บรรลุ 
( ) ไม"บรรลุ 
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 จากตาราง พบว"าความรู.ความเข.าใจของผู.รับบริการได.ดําเนินการบรรลุเปuาหมายท่ีต้ังไว.โดยได.ผล
ดําเนินการร.อยละ นักศึกษามีความรู.และทักษะในการถ"ายทอดท่ีดีจากการเปKนวิทยากรผู.ช"วยวิทยากรได.
ดําเนินการบรรลุเปuาหมายท่ีต้ังไว.โดยได.ผลดําเนินการร.อยละ ความพึงพอใจในการอบรมได.ดําเนินการบรรลุ
เปuาหมายท่ีต้ังไว.โดยได.ผลดําเนินการอยู"ในระดับ 4 และผู.รับบริการนําความรู.ไปใช.ประโยชน5ได.ดําเนินการ
บรรลุเปuาหมายท่ีตั้งไว.โดยได.ผลดําเนินการร.อยละ 
 
9. ปEจจัยท่ีทําให%ประสบความสําเร็จ 
 โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการด.านความปลอดภัยโดยใช.เทคโนโลยีทางอินเทอร5เน็ต
ประจําปS 2560 จะต.องอาศัยความร"วมมือจากอาจารย5ทุกท"านในโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร5 
นักศึกษาโปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร5 และองค5การบริหารส"วนตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ 
จังหวัดกําแพงเพชร และโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี ท่ีได.ร"วมจัดการอบรมนี้ข้ึน จึงทําให.ประสบความสําเร็จในการใช.
งาน 
 
10.แนวทางในการพัฒนาต#อไป 
 เปKนแนวทางสําหรับการขยายผลในปSถัดไป กับโรงเรียนหรือหน"วยงานของรัฐท่ียังไม"ได.เข.าร"วมการจัด
อบรมในครั้งนี้ เนื่องจากในการดําเนินการครั้งนี้ได.วางแผนกับทางองค5การบริหารส"วนตําบลหนองหลวง อําเภอ
ลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร และโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี ขอความร"วมมือก"อนเพียง 5 หน"วยงานในตําบล
หนองหลวง ในปSถัดไปในการจัดโครงการนี้จะดําเนินการขยายผลอีก 5 หน"วยงานในตําบลหนองหลวงต"อไป 
 
11. ปEญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 1. เนื่องจากการบริการวิชาการในครั้งนี้ต.องออกเดินทางไปนอกมหาวิทยาลัย การเตรียมตัวของ
นักศึกษาไม"ค"อยดีเท"าท่ีควร เพราะเปKนการทํางานครั้งแรกกับหน"วยงานภายนอกจึงมีเหตุให.ลืมของและ
อุปกรณ5ในการจัดงาน 

2. การออกเกียรติบัตรล.าช.า เพราะผู.ร"วมอบรมลงชื่อไม"ถูกต.อง จึงทําให.ต.องแก.ไขและส"งกลับไป
ภายหลัง 
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เรื่องท่ี 15 
 

ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
 

ช่ือหน#วยงาน 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักส"งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
ผู%ท่ีเก่ียวข%อง/ผู%รับผิดชอบหลัก 

นายคมกริช กลิ่นอาจ  
นายเสกสรรค5 ทองนาค 

 
1. ประเภทนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 

ด.านการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน 
 
2. ท่ีมาและความสําคัญของผลงาน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรก"อต้ังมามากกว"า 42 ปS ผลิตบัณฑิตสู"สาขาอาชีพต"างๆ เปKนจํานวน
มาก ในแต"ละปSการศึกษา จะมีการรับสมัครนักศึกษาใหม"เข.าสู"รั้วมหาวิทยาลัย โดยมีข้ันตอนในการรับสมัคร 
ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ5และแนะนําหลักสูตร 
 2. รับสมัครนักศึกษา 
 3. ประกาศผู.มีสิทธิ์เข.ารับการสอบสัมภาษณ5 
 4. สอบสัมภาษณ5 
 5. ประกาศผู.มีสิทธิ์เข.ารับรายงานตัว 
 6. รับรายงานตัว 

ในการรับสมัครนักศึกษา นักเรียนจะต.องมากรอกใบสมัครโดยตรงท่ีสํานักงานส"งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนเพียงอย"างเดียว ทําให.นักเรียนจะต.องใช.เวลานาน และในการทํางานแต"ละข้ันตอนเจ.าหน.าท่ีจะมี 
การทํางานโดยใช.โปรแกรมไมโครซอฟต5เวิร5ด และไมโครซอฟต5เอ็กเซล ซ่ึงทําให.ยุ"งยากในการค.นหา การสรุป
เอกสารรายงานต"างๆ และการสรุปจํานวนนักเรียนท่ีมาสมัครเรียน ยื่นเอกสาร และรายงานตัว  
ดังนั้นการพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา จะช"วยให.การให.บริการในข้ันตอนต"างๆ ในการรับสมัครนักศึกษา
สะดวกข้ึน และสามารถสรุปผลได.อย"างรวดเร็ว 
 
3. วัตถุประสงค2และเป6าหมายของการผลิตผลงาน 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา 
 2. เพ่ือเพ่ิมช"องทางในการรับสมัครนักศึกษา 
 3. เพ่ือลดระยะเวลาในการรับสมัครนักศึกษา 
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4. แนวคิด/ข้ันตอนหรือองค2ความรู%ท่ีได%จากการทํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสามารถทําซํ้าแล%วเกิด 
ผลลัพธ2ท่ีดี 
 การพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีข้ันตอนในการพัฒนาคือ  

1. เก็บรวบรวมข.อมูลจากบุคลากรท่ีเก่ียวข.องกับการรับสมัครนักศึกษา โดยรับทราบป�ญหาและความ
ต.องการของระบบ 

2. กําหนดป�ญหา และศึกษาความเปKนไปได.ในการเปลี่ยนแปลงระบบ 
3. วิเคราะห5ระบบ ศึกษาระบบเดิมและความต.องการของระบบใหม"  
4. ออกแบบระบบ ได.แก" เลือกซอฟต5แวร5 ระบุข.อมูล สร.างแผนภาพหรือข.อมูลต"างๆ ท่ีจะใช. เช"น 

พจนานุกรมข.อมูล (Data Dictionary)แผนภาพการไหลของข.อมูล (Data Flow Diagram) ข.อมูลเฉพาะการ
ประมวลผล (Process Specification) รูปแบบข.อมูล (Data Model) แบบฟอร5มข.อมูลขาเข.า การแสดงข.อมูล 
บนจอ และรายงาน เปKนต.น 

5. การพัฒนาระบบ  
6. ทดสอบระบบ 
7. ปรับแก.หากมีป�ญหาหลังจากใช.งานจริง  
จากข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข.อมูล  พบว"า สารสนเทศท่ีสําคัญ คือ ข.อมูลสรุปจํานวนผู.สมัคร

ท้ังหมด โดยแบ"งตามประเภทการสมัคร ทําให.ทราบถึง จํานวนผู.สมัคร จํานวนผู.ยื่นเอกสาร จํานวนผู.ผ"านการ
สอบสัมภาษณ5 และจํานวนผู.มารายงานตัว ทําให.อาจารย5และผู.ท่ีเก่ียวข.องทราบจํานวนท่ีเปKนป�จจุบันและ
สามารถนําไปเปKนข.อมูลในการวางแผนการดําเนินการเพ่ือให.มีจํานวนผู.สมัครมากยิ่งข้ึน  และเพ่ือเสริมการ
ดําเนินการในการเพ่ิมผู.สมัครของแต"ละคณะ ผู.พัฒนาระบบจึงให.รหัสผู.ใช.และรหัสผ"านแก"เจ.าหน.าท่ีคณะ เผื่อ
ให.คณะสามารถตรวจสอบข.อมูลผู.สมัครและสามารถติดตามผู.สมัครได. นอกจากนี้เจ.าหน.าท่ีท่ีดูแลการรับสมัคร
นักศึกษามีต.องการรายงานสรุปต"างๆเพ่ือช"วยในการทํางาน ได.แก" รายงานรายชื่อผู.สมัครเรียน รายงานรายชื่อผู.
ยื่นเอกสารการสมัคร รายงานรายชื่อผู.สมัครท่ีผ"านเกณฑ5 รายงานผลการรับสมัคร และรายงานจํานวนเงินท่ี
ต.องชําระ 

นอกจากนี้ ในส"วนของการพัฒนาระบบ ผู.พัฒนาระบบได.นําเทคโนโลยีใหม"ๆ มาใช. เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการพัฒนาระบบ เช"น AngularJS เปKนJavaScript Framework ท่ีลดการใช.งานของข.อมูลใน
เครื่องแม"ข"าย (Server) ใช.ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ Single Page Applications (SPAs) และยัง
สามารถรองรับการใช.งานกับภาษาทางด.านโปรแกรมอ่ืนๆ ได.หลากหลาย ซ่ึงจากการศึกษาและนํา AngularJS 
มาใช.ในการพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ยังสามารถนําความรู.ท่ีได.ไปใช.ใน
การพัฒนาระบบอ่ืนๆ เช"น ระบบกรอกเกรด ระบบ Personal เปKนต.น 
 
5. ประโยชน2ท่ีได%รับ 

1. เพ่ิมช"องทางในการประชาสัมพันธ5และแนะนําหลักสูตร ทําให.ผู.ท่ีสนใจสามารถเข.ามาดูได.
ตลอดเวลา 

2. เพ่ิมช"องทางในการรับสมัครนักศึกษา 
3. ได.ระบบรับสมัครนักศึกษาท่ีครอบคลุมการทํางานทุกข้ันตอนการสมัคร 
4. เวลาท่ีใช.ในการรับสมัครนักศึกษาลดลง 
5. สามารถรายงานผลจํานวนผู.สมัคร ผู.ยื่นเอกสาร และผู.รายงานตัวได.ทันที 
6. คณะต"างๆ สามารถนําข.อมูลสรุปไปใช.ในการวางแผนการดําเนินการในการรับสมัครนักศึกษาได. 
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6. ลักษณะสําคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 
 ระบบรับสมัครนักศึกษา เปKนนวัตกรรมท่ีสร.างข้ึนมาเพ่ือปรับปรุงการทํางานให.มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน โดยพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ซ่ึงจะมีการประชาสัมพันธ5เก่ียวกับข.อมูลหลักสูตร และมีการใช.งานใน
ส"วนต"างๆโดยมีผู.ใช.งานดังนี้ 

- ผู%ท่ีสนใจสมัคร  
• สามารถลงทะเบียนใช.งานระบบ สมัครเรียน พิมพ5ใบสมัคร และใบชําระเงิน ซ่ึงผู.สมัคร

สามารถนําไปชําระค"าสมัครได.ท่ีธนาคารกรุงไทยและเคาเตอร5เซอร5วิส 
• สามารถตรวจสอบรายชื่อผู.มีสิทธิ์เข.ารับการรายงานตัว กรอกข.อมูลรายงานตัวเข.าเปKน

นักศึกษา พิมพ5ใบรายงานตัว 
- ผู%ดูแลระบบ สามารถจัดการข.อมูลดังนี้ 
• จัดการข.อมูลพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใช.ในการรับสมัคร ได.แก" ระดับการศึกษา ประเภทการรับ

สมัคร หลักสูตรท่ีเป[ดรับสมัคร ข.อมูลโรงเรียน แผนการเรียนท่ีจบ ข.อมูลรอบสมัคร สาขาวิชา ประเภท
นักศึกษา สถานะของการสมัคร การถ"วงน้ําหนัก  

• จัดการข.อมูลผู.สมัคร ได.แก" ลงทะเบียนผู.สมัครใหม" ข.อมูลลงทะเบียน ข.อมูลผู.สมัครเรียน 
ค.นหาข.อมูลผู.สมัคร จัดการสถานะของผู.สมัคร จัดการข.อมูลคะแนน/ผลการเรียน  

• จัดการข.อมูลการสัมภาษณ5 ได.แก" พิมพ5ใบประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ5 พิมพ5ใบกรอก
คะแนนสอบสัมภาษณ5 พิมพ5บัตรเข.าสอบสัมภาษณ5 พิมพ5ใบเซ็นชื่อเข.าสอบสัมภาษณ5 กรอกคะแนนเข.าระบบ
หลังสอบสัมภาษณ5 

• จัดการไฟล5ประกาศรายชื่อ 
• จัดการข.อมูลรายงานตัว ได.แก" ตรวจสอบหลักฐาน ออกบัตรและพิมพ5บัตร  

- เจ%าหน%าท่ีฝCายการเงิน 
• ออกใบเสร็จชําระเงิน 
• พิมพ5ใบรายงานสรุปการออกใบเสร็จ 
• พิมพ5ใบสรุปป[ดใบเสร็จรับเงิน 

- เจ%าหน%าท่ีแต#ละคณะ 
• ตรวจสอบข.อมูลผู.สมัครเรียนในคณะ และสามารถพิมพ5ใบสมัครได. 

 
7. ผลการนําไปทดลองใช%กับประชากร กลุ#มตัวอย#าง หรือกลุ#มเป6าหมาย 
 ผู.ใช.งานระบบ ประกอบด.วยเจ.าหน.าท่ีสํานักส"งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ.าหน.าท่ีการเงิน 
เจ.าหน.าท่ีแต"ละคณะ และผู.ท่ีสนใจสมัครเรียน ซ่ึงในการรับสมัครนักศึกษา ปSการศึกษา 2560 เจ.าหน.าท่ีท่ี
เก่ียวข.องกับการรับสมัครนักศึกษาและผู.ท่ีสนใจสมัครเรียนมีการใช.งานระบบจริง  
 ขณะนี้ มีจํานวนผู.สมัครเรียนโดยสรุปจากระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ดังตาราง(ข.อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2560) 
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ตารางท่ี 1 จํานวนผู.สมัครนักศึกษา ปSการศึกษา 2560  

คณะ 

จํานวนผู%สมัครประเภทโควต%า จํานวนผู%สมัครประเภทท่ัวไป 
เรียนดี กีฬา 

สมัคร ย่ืนเอกสาร ผ#าน
สัมภาษณ2 

รายงานตัว 
ผ#าน

สัมภาษณ2 
รายงานตัว 

ครุศาสตร5 312 216 17 15 1,420 606 
มนุษยศาสตร5และ
สังคมศาสตร5 

114 64 3 3 510 224 

วิทยาศาสตร5และ
เทคโนโลยี 

98 37 1 1 206 91 

วิทยาการจัดการ 76 50 1 1 460 206 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 49 18 3 2 368 165 
 
8. การวิเคราะห2และสรุปผลการทดลองใช% 
 ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีพัฒนาข้ึนครอบคลุมการทํางานในทุก
ข้ันตอนการรับสมัครนักศึกษา ระบบมีการจัดเก็บข.อมูลลงฐานข.อมูลถูกต.อง มีความปลอดภัยของข.อมูลโดยมี
การแบ"งระดับการใช.งานและสามารถใช.งานได.ตามสิทธิ์ การแสดงผลของหน.าจอเปKนระเบียบเข.าใจง"าย ซ่ึง
สามารถช"วยให.การทํางานของเจ.าหน.าท่ีท่ีเก่ียวข.องกับระบบรับสมัครนักศึกษามีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
สามารถสรุปข.อมูลต"างๆ ได.อย"างรวดเร็ว และสามารถนําข.อมูลไปใช.ประโยชน5ได.ส"วนผู.ท่ีสนใจสมัครก็สามารถ
ท่ีจะเข.าใช.งานได.ทุกท่ีทุกเวลา สามารถกรอกข.อมูล พิมพ5เอกสาร และนําไปชําระเงินท่ีธนาคารและเคาเตอร5
เซอร5วิสสร.างความสะดวกให.กับผู.สมัคร และจากการประเมินผลความพึงพอใจในการใช.ระบบรับสมัคร
นักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏกําแพงเพชร ของผู.ใช.งาน พบว"า มีผลการประเมินอยู"ในระดับดี  
 
9. ปEจจัยท่ีทําให%ประสบความสําเร็จ 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะประสบความสําเร็จได. จะต.องมีผู.ใช.งานระบบ ซ่ึงในการรับนักศึกษา  
ปSการศึกษา 2560 มีการนําระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไปใช.งานจริง เม่ือมี
ป�ญหาเกิดข้ึน เจ.าหน.าท่ีท่ีใช.งานระบบจะแจ.งให.กับผู.พัฒนาระบบทราบ ผู.พัฒนาระบบจะทําการแก.ไขปรับปรุง
ให.ตรงกับความต.องการของผู.ใช.งานมากท่ีสุด จึงทําให.ประสบความสําเร็จในการใช.ระบบ 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต#อไป 

ในส"วนของการจัดการข.อมูลการสัมภาษณ5 จากเดิมระบบจะพิมพ5ใบกรอกคะแนนการสัมภาษณ5ให.กับ
กรรมการสัมภาษณ5 กรรมการจะสรุปคะแนนลงในแบบฟอร5มและส"งแบบฟอร5มมาให.สํานักส"งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เจ.าหน.าท่ีจะกรอกข.อมูลคะแนนเข.าระบบเพ่ือสรุปผลผู.ผ"านการสอบสัมภาษณ5 ดังนั้น เพ่ือให.
ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความสมบูรณ5มากยิ่งข้ึน จึงควรจะมีการพัฒนาใน
ส"วนของการกรอกคะแนนการสัมภาษณ5โดยจะให.กรรมการสัมภาษณ5กรอกคะแนนการสัมภาษณ5เข.าระบบใน
วันสัมภาษณ5 ทําให.ลดกระบวนการทํางานของเจ.าหน.าท่ี และสามารถนําข.อมูลไปใช.ได.ทันที 
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11. ปEญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
ในระหว"างการพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา มีอุปสรรคในการดําเนินการดังนี้ 
1. ความต.องการของผู.ใช.ไม"ตรงกับการดําเนินจริงในบางรายการ เช"น การลงทะเบียนสมัครสมาชิก 

ผู.สมัครมักแจ.งว"าไม"มี Email ในการสมัครหรือเม่ือลงทะเบียนแล.วไม"ได.รับ Email ยืนยันการสมัคร จึงทําให.
ผู.พัฒนาต.องดําเนินการปรับปรุงให.ผู.สมัครสามารถสมัครได.โดยไม"จําเปKนต.องมี Email จริงก็ได. 

2. ผู.สมัคร สมัครได.มากกว"าหนึ่งครั้งเนื่องจากไม"ได.นํารหัสบัตรประชาชนมาใช.ในการลงทะเบียนจึงทํา
ให.ข.อมูลเกิดซํ้าได. ดังนั้นจึงต.องมีการปรับปรุงให.ใช.รหัสบัตรประชาชนมายืนยัน เพ่ือมิให.เกิดการซํ้าของข.อมูล 

3. การพิมพ5ใบรายงานยังไม"ครบถ.วนตามท่ีได.คุยไว.ต้ังแต"เริ่มพัฒนา จึงต.องมีการปรับปรุงรายงานอยู"
เสมอเพ่ือให.ครบถ.วนตามความต.องการของผู.ใช. ร"วมถึงผู.ท่ีต.องการนําข.อมูลไปใช.ในการพิจารณา 

4. ผู.ใช.ยังไม"เข.าใจหลักการทํางานของระบบเท"าท่ีควร จึงทําให.ระหว"างการจัดทําข.อมูลผู.สมัครเกิด
ความสับสน ข.อมูลอาจจะไม"ตรงหรือไม"แสดงผล ผู.พัฒนาระบบจึงต.องอธิบายเพ่ิมเติม และทําความเข.าใจกับ
ผู.ใช.งานมากยิ่งข้ึน 
 
12. จํานวนครั้งของการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 

ในการพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไม"มีการปรับปรุงกระบวนการ
ในการพัฒนา เนื่องจากได.พัฒนาตามกระบวนการในการพัฒนาระบบ แต"จะมีการปรับปรุงในส"วนของการใช.
งานระบบ โดยปรับปรุงตามความต.องการของผู.ใช. เช"น เพ่ิมเติมรายงานท่ีจําเปKน เปKนต.น 
 
13. จํานวนและรายช่ือของหน#วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน นํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช% 
หน"วยงานท่ีได.นําระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไปใช.งาน มี 5 หน"วยงาน ได.แก" 

1. คณะครุศาสตร5 
2. คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 
3. คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลย ี
4. คณะวิทยาการจัดการ 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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เรื่องท่ี 16 
 

การออกแบบและพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของไคโตซานและซิงค2ออกไซด2เพ่ือการยับย้ังการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียในบรรจุภัณฑ2ฉลาด 

(Design and Development of Chitosan and ZnO Composite for Antibacterial 
Properties in Active Packaging) 

 
 
ข%อมูลท่ัวไปของผู%วิจัย 

ชื่อ-นามสกุล ผู.วิจัย อ.ดร. สุรเชษฐ5 ตุ.มมี 
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา : ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม 
โทรศัพท5 : 0867730220 
E-mail : s.toommee@gmail.com 

 
1. ประเภทนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 

ด.านการวิจัย 
 

ป+ท่ีทําวิจัยแล%วเสร็จ 2560 
ชื่อนวัตกรรมจากงานวิจัยข.างต.น (ตัวอย"างนวัตกรรม เช"น สิ่งประดิษฐ5 ระบบ รูปแบบ โปรแกรม 

กระบวนการ เปKนต.น) กระบวนการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของไคโตซานและซิงค5ออกไซด5เพ่ือการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย 

 
2. ความเปqนมาและความสําคัญของปEญหา 
 ในป�จจุบันได.มีการพัฒนาวิธีการสังเคราะห5สาร ได.แก" การสังเคราะห5พวกการเกิดโซล-เจล (sol gel 
formation) การสังเคราะห5ไฮโดรเทอร5มอล (hydrothermal synthesis) การตกตะกอนร"วม                        
(co-precipitation) โดยวัตถุประสงค5ในการสังเคราะห5 เพ่ือท่ีจะทําให.สารดังกล"าวมีความบริสุทธิ์สูง มีความ
เปKนเนื้อเดียวกันและเข.ากันได.ดี ซ่ึงจะเปKนผลทําให.มีประสิทธิภาพการใช.งานท่ีสูง สําหรับงานวิจัยนี้ได.นําการ
เตรียมวัสดุสําหรับบรรจุภัณฑ5 บทบาทของบรรจุภัณฑ5ท่ีใช.งานมีความหลากหลายด.าน เช"น ด.านอาหาร 
เครื่องด่ืม เครื่องสําอาง วิทยาศาสตร5ทางการแพทย5 ตลอดจนงานวิจัยทางเภสัชกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของบรรจุภัณฑ5โดยมีการใช.สารเคมีร"วมด.วย คือซิงค5ออกไซด5ท่ีเตรียมจากสารเคมีด.วยวิธีการสังเคราะห5 ซ่ึง
สมบัติเด"นของซิงค5ออกไซด5คือมีประสิทธิภาพในการต.านทานเชื้อแบคทีเรียเพ่ือช"วยยืดอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ5และคุณภาพของบรรจุภัณฑ5 ในป�จจุบันได.มีการพัฒนาซิงค5ออกไซด5จากขนาดท่ีเปKนก.อนทําให.มี
ขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตรท่ีจะมีอยู"ในพวกฟ[ล5มบางซิงค5ออกไซด5นั้นถูกใช.ในงานวิจัยต"างๆ เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพท่ีดีและสามารถควบคุมสมบัติได.ง"าย การใช.งานของซิงค5ออกไซด5สําหรับงานต.านเชื้อจุลชีพจะถูก
จํากัดในพ้ืนท่ีมืดหรือมีแสงน.อย แต"ในบริเวณท่ีมีแสงเพียงพอซิงค5ออกไซด5จะถูกกระตุ.นให.มีประสิทธิภาพใน
การต.านเชื้อจุลินทรีย5มากยิ่งข้ึน ด.วยเหตุนี้ซิงค5ออกไซด5จึงถูกนํามาใช.งานอย"างแพร"หลายในงานด.านต"างๆ 
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นอกจากนี้ซิงค5 ออกไซด5ยังถูกนํามาใช.ร"วมกับวัสดุอ่ืนๆ เช"น พวกพลาสติกชนิดต"างๆ จึงทําให.มีการพัฒนาการ
ใช.งาน ซิงค5ออกไซด5มาโดยตลอด  
 โดยป�จจุบัน ได.มีการพยายามท่ีจะพัฒนางานวิจัยทางด.านวัสดุท่ีใช.ส"วนประกอบทางธรรมชาติ 
เพ่ือท่ีจะนําไปใช.ประโยชน5ได.มากข้ึ]วัสดุท่ีทําจากธรรมชาติ ได.ถูกทดสอบมาแล.วว"าสามารถท่ีจะมาแทนท่ีวัสดุ
สังเคราะห5ทางเคมีสามารถแบ"งได. 2 วิธีท่ีแตกต"างกัน วิธีแรกคือ วิธีท�อป-ดาล5ว (Top-Down) และอีกวิธีหนึ่งท่ี
ใช.กันคือ บอตทอม-อัพ (Bottom-Up) ซ่ึงวิธีท�อป-ดาล5ว  เปKนวิธีท่ีมีการลงทุนด.านราคาค"อนข.างตํ่าและได.ผลดี
ท่ีสุด วัตถุดิบและเพ่ิมคุณค"าของผลิตภัณฑ5ทางการเกษตร ขณะท่ีถ.าใช.วิธีบอตทอม-อัพจะทําให.ผลิตภัณฑ5ท่ีได.มี
ความบริสุทธ5 
  อย"างไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑ5ท่ีได.จากธรรมชาติ ตัวอย"างเช"น เซลลูโลส, แบคทีเรีย 
เซลลูโลส, ไคติน-ไคโตซาน, พอลิแลคติก เอซิครวมไปถึง  พอลิบิวทิรีนเซคคิเนส สามารถนําไปใช.ได.
หลากหลาย โดยท่ีงานวิจัยนี้มุ"งเน.นท่ีจะใช.ไคโตซานในการทดลอง ซ่ึงมีหลายงานวิจัยท่ีได.มีการนํา   ไคโตซาน
ไปใช.ประโยชน5ในด.านต"างๆ มากมาย เช"น อุปกรณ5ทางการแพทย5ท่ีใช.วัสดุจากธรรมชาติ การผลิตตัวยา 
เครื่องสําอาง การบําบัดน้ําเสีย อีกท้ังยังรวมไปถึงเปKนตัวตรวจจับแก�สเสียอีกด.วย ไคโตซานมีจุดท่ีน"าสนใจ โดย
ไคโตซานเปKนพอลิเมอร5ท่ีพบได.มากท่ีสุดในธรรมชาติเปKนอันดับสองและมี (poly—(1→4)-2-amino-2-
deoxy-d-glucose) โดยหมู" de-acetylation ของไคโตซาน และองค5ประกอบของโครงสร.างภายนอกสามารถ
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงได.วัตถุดิบของไคโตซานส"วนมากจะเปKนผลิตภัณฑ5ท่ีได.จากอาหารทะเล พวกแมลง รวมท้ัง
ผนังเซลล5ของฟ�งไจ จากในมุมมองนี้โครงสร.างของไคโตซานประกอบด.วยหมู"ไฮดรอกซิล และหมู"เอมีน  อีกท้ัง
ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได.อย"างรวดเร็ว  โดยไคโตซานถูกใช.เปKนแมทริกซ5  ท่ีสามารถใช.ในกระบวนการ
ดูดซึมสารได.มากมาย  เช"น กระบวนการบําบัดน้ําเสีย และ การดูดซึมสีย.อม  อย"างไรก็ตาม ป�จจุบันนี้ 
เพ่ือท่ีจะใช.ไคโตซานอย"างมีประสิทธิสูงสุดจึงได.มีการพัฒนาโดยการผสมสารอินทรีย5และสารอนินทรีย5 รวมกับ 
โลหะออกไซด5 และไคโตซาน โดยโครงสร.างไคโตซานนั้นมีประจุบวกมาก เม่ือจับกับโลหะไอออน ซ่ึงจะเพ่ิมการ
ดูดซับประจุลบท่ีผนังเซลล5ของแบคทีเรียส"งผลให.ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียเพ่ิมข้ึน 
 ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจในการออกแบบและพัฒนาไคโตซานจึงถูกใช.ในการยับยั้งการเติบโตของ
แบคทีเรียได.อย"างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือการนี้จึงได.มีการพัฒนาโดยใช.ไคโตซานในลักษณะคอมโพสิต โดยมีซิ
งค5ออกไซด5ท่ีเปKนอนุภาคระดับนาโนกระจายตัวอยู"ในไคโตซานเมทริกซ5 สามารถนําไปประยุกต5ใช.กับผลิต
ทางด.านเครื่องมือแพทย5 เสื้อผ.าและบรรจุภัณฑ5 ท่ีใช.ยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรีย 
 
2. วัตถุประสงค2ของการวิจัย 
 2.1 ศึกษากระบวนการสังเคราะห5อนุภาคซิงค5ออกไซด5ในระดับนาโน เม่ือมีการใช.สารคงตัวท่ีมีมวล
โมเลกุลต"างกัน 
 2.2 ศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของไคโตซาน-ซิงค5ออกไซด5 คอมโพสิต 
 2.3 ศึกษาการยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (E.coli) และแกรมบวก (S.aurues) ของไค
โตซาน-ซิงค5ออกไซด5 คอมโพสิต ในอัตราส"วนของซิงค5ออกไซด5ต"างๆ 
  2.4 เพ่ือออกแบบและพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของไคโตซานและซิงค5ออกไซด5 เพ่ือยับยั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียในบรรจุภัณฑ5 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 การเตรียมช้ินงาน 

ข้ันตอนการเตรียมอนุภาคนาโนซิงค2ออกไซด2 
 โดยสังเคราะห5อนุภาคนาโนซิงค5ออกไซด5 โดยใช.โพลิไวนิลไพโรลิโดน ซ่ึงทําหน.าท่ีเปKนสารคงตัวเพ่ือ
ปuองกันการจับเปKนก.อนของซิงค5ออกไซด5 และใช.เอธิลีนไกลคอลเปKนตัวทําละลาย  

1. ทําการสังเคราะห5โดยใช.โพลิไวนิลไพโรลิโดนน้ําหนักโมเลกุล 10,000 กรัมต"อโมลปริมาณ ผสมกับ
เอธิลีนไกลคอล 10 มิลลิลิตร ท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียสจนกระท่ังโพลิไวนิลไพโรลิโดนละลาย  

2. นํา ZnNO3•6H2O  เทลงในโพลิไวนิลไพโรลิโดน 10 มิลลิลิตร ทําปฏิกิริยาต"อเนื่องเปKนเวลา 6 
ชั่วโมง จนกระท่ังสารต้ังต.นมีความเปKนเนื้อเดียวกันและเก็บไว.ในโถดูดความชื้น  

3. นําคอลลอยด5ท่ีได.จากการสังเคราะห5 มาเติมเมทธานอลปริมาณ 20 มิลลิลิตร แล.วนําคอลลอยด5ใส"
เครื่องป��นเหวี่ยงท่ี 500 รอบต"อนาที เปKนเวลา 20 นาที  

4. จากนั้นทําการวิเคราะห5ด.วยเครื่อง TGA เปKนการวิเคราะห5การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของสารเม่ือ
เทียบกับอุณหภูมิ แล.วนําอนุภาคคอลลอยด5ซิงค5ออกไซด5 เผาท่ีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เปKนเวลา 3 
ชั่วโมง  

5. นําอนุภาคของซิงค5ออกไซด5 มาวิเคราะห5ด.วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ5เพ่ือวิเคราะห5หา
โครงสร.างผลึก  

6. วิเคราะห5ลักษณะสัณฐานวิทยาของซิงค5ออกไซด5ด.วยกล.องจุลทรรศน5อิเล็กตรอนแบบส"องกราด 
(Scanning electron microscope : SEM) และกล.องจุลทรรศน5อิเล็กตรอนแบบส"องผ"าน (Transmission 
electron microscope : TEM) 
 
ข้ันตอนการเตรียมไคโตซาน-ซิงค2ออกไซด2 คอมโพสิต 

1. การเตรียมแผ"นฟ[ล5มไคโตซานโปร"งใส นั้น เริ่มจากใช. กรดอะซิติก เข.มข.น 30% ต"อปริมาตร ผสม
กับ DI water ในอัตราส"วน 1:3 จากนั้นจึงเติมไคโตซาน 1กรัม  

2. นําสารผสมข.างต.นมาคนรวมกันในเครื่องกวนสารและให.ความร.อน เปKนเวลา 3ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 
90 องศาเซลเซียส จนละลายรวมเปKนเนื้อเดียวกัน  

3. จากนั้นจึงเติมผงอนุภาคซิงค5ออกไซด5 ท่ีได.จากการสังเคราะห5 ตามข.อ 2) ในปริมาณท่ีแตกต"างกัน 
ดังในตารางท่ี2 จากนั้นจึงคนให.เปKนเนื้อ 

4. สุดท.ายนี้นําสารท่ีผสมได.จากข.อ 3) มาทําการหล"อเปKนแผ"นฟ[ล5มคอมโพสิต โดยใช.จานแก.ว จากนั้น
ท้ิงไว.หนึ่งคืนจนแห.ง ทําให.ได.แผ"นไคโตซาน-ซิงค5ออกไซด5คอมโพสิต 

 
ตารางท่ี1 แสดงอัตราส"วนเปอร5เซ็นต5ต"อน้ําหนักของอนุภาคซิงค5ออกไซด5เดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 

อนุภาคซิงค5ออกไซค5(%wt) อนุภาคซิงค5ออกไซด5 (กรัม) 
1 0.01 
3 0.03 
5 0.05 
10 1.0 
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ข้ันตอนการวิเคราะห2ความเสถียรทางความร%อนของอนุภาคนาโนซิงค2ออกไซด2 
ลักษณะเฉพาะความเสถียรทางความร.อนของซิงค5ออกไซด5ท่ีวิเคราะห5ด.วยเครื่อง TGA-DSC โดยเริ่มท่ี

อุณหภูมิห.องถึงอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส มีการเพ่ิมความร.อน 5 องศาต"อนาที  
 
ข้ันตอนการวิเคราะห2สมบัติทางโครงสร%างของอนุภาคนาโนซิงค2ออกไซด2 

คุณสมบัติทางโครงสร.างวิเคราะห5ด.วยเครื่องเอกซ5เรย5ดิฟแฟรกชัน (Bruker D8 Advance X-ray 
Diffactometer, using Cu Kα (λ = 1.5406 Å)), มีนิกเกิลเปKนตัวกรอง ศักย5ไฟฟuา 40 kV และกระแส 40 
mA โดยช"วงท่ีทําการศึกษาอยู"ท่ี 10 องศา ถึง 80 องศา ในทางกลับกันในการทดสอบคุณสมบัติทางลักษณะ
รูปร"างโดยวิเคราะห5ด.วยเครื่องกล.องจุลทรรศน5อิเล็กตรอน 
 
ข้ันตอนการวิเคราะห2โครงสร%างทางสัณฐานวิทยาอนุภาคนาโนซิงค2ออกไซด2 
 ลักษณะรูปร"างของซิงค5ออกไซด5นั้นถูกวิเคราะห5ด.วยกล.องจุลทรรศน5แบบส"องกราด (JOEL JSM-
6301F scanning microscope) โดยมีกําลังขยาย 20 keVมีระยะห"าง 15 มิลลิเมตร ก"อนการทดสอบตัวอย"าง
จะนําไปเคลือบทองเพ่ือให.เกิดการนําไฟฟuา และสามารถทราบขนาดอนุภาคของซิงค5ออกไซด5นี้ได.ทําการ
ทดสอบโดยเครื่อง TEM, Hitachi H-700. ทําการเตรียม ตัวอย"างโดยการนําตัวอย"างมีผสมกับเมททานอน 
จากนั้นจึงทําการหลดลงบนตะแกรงโมลิดีนัมท่ีมีขนาดเล็กมาก หลังจากนั้นก็นําไปทําให.แห.งท่ีอุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียส เพ่ือให.เมททานอนระเหยออกไป และนําแผ"นตัวอย"าง ท่ีได.ไปทดสอบ TEM ได. โดยรูปท่ีได.จะ
การทดสอบจะเริ่มตรงส"วนบริเวณตรงกลาง ถึงบริเวณของของอนุภาคนั้น โดยรูปท่ีได.จาการทดสอบ TEM นั้น
มีกําลังขยาย 50,000 เท"า และใช.กําลังไฟเพ่ือเปKนแหล"งกําเนิดลําอิเล็กตรอนท่ี 100 กิโลอิเล็กตรอนโวลต5 
 
ข้ันตอนการวิเคราะห2สมบัติทางความร%อนของไคโตซาน - ซิงค2ออกไซด2คอมโพสิต   
 พฤติกรรมการลดลงทางความร.อนของไคโตซาน-ซิงค5ออกไซด5คอมโพสิต โดยถูกทดสอบได.จากเครื่อง 
TGA (TGA Q500, TA Instrumemts). โดยใส"สารปริมาณ 20 มิลลิกรัมจากนั้นก็ให.ความร.อนเพ่ิมข้ึนจาก
อุณหภูมิห.องถึง 800 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศไนโตเจน โดยอัตราการเพ่ิมความร.อนอยู"ท่ี 5 องศาเซลเซียส
ต"อนาที และอัตราการปล"อยอากาศอยู"ท่ี 70 มิลลิลิตรต"อนาที 
 
ข้ันตอนการวิเคราะห2โครงสร%างของไคโตซาน – ซิงค2ออกไซด2คอมโพสิต 
 ฟ[ล5มไคโตซาน-ซิงค5ออกไซด5คอมโพสิตได.ทําการตรวจสอบความเปKนโครงสร.างผลึก โดยใช.เครื่อง             
X-ray diffraction (XRD, Philips P.W. 1830 diffractrometer) โดยใช.แผ"นนิกเกิลเปKนฟ[ลเลอร5 และใช.รังสี 
CuK�รูปแบบการหักเหจะถูกบันทึกในช"วงต้ังแต" 10-80 และตัวอย"างท้ังหมดจะต.องถูกท้ิงให.แห.ง 1 คืนก"อน
การทดสอบ 
 
ข้ันตอนการวิเคราะห2โครงสร%างทางสัณฐานวิทยาของไคโตซาน - ซิงค2ออกไซด2คอมโพสิตโดยใช%เครื่อง 
Scanning Electron Microscope 
 ฟ[ล5มไคโตซาน-ซิงค5ออกไซด5คอมโพสิตถูกนําไปทดสอบโดยใช. SEM(a JOEL JSM1F scanning 
microscope) โดยเครื่องจะถูกต้ังค"าไว.ท่ี 20 กิโลอิเล็กตรอนโวลต5 และเริ่มทํางานท่ีระยะต้ังแต" 15 มิลลิเมตร  
เพ่ือท่ีจะได.ลักษณะ พ้ืนผิวของฟ[ล5มไคโตซาน-ซิงค5ออกไซด5คอมโพสิตโดยก"อนการทดสอบจะมีการนําตัวอย"างท่ี
จะทดสอบไปทําการเคลือบด.วยทองก"อน และส"องดูด.วยกําลังขยาย 20 เท"า  
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ข้ันตอนการวิเคราะห2โครงสร%างของสารโดยใช%เครื่อง Fourier transforms infrared ในวัสดุไคโตซาน– 
ซิงค2ออกไซด2คอมโพสิต 

FTIR ท่ีทําการทดสอบนี้คือเครื่องของ Bruker Vector 22 mid-IR spectroscopy (Bruker,  
Germany) ช"วงคลื่นการดูดกลืนแสงของการทดสอบนี้อยู"ระหว"าง 4000-400 ต"อเซนติเมตร โดยความยาว
คลื่น ช"วงนี้มีกําลังขยายอยู"ท่ี 8 ต"อเซนติเมตร ตัวตรวจจับ deuterated triglycine sulfate (DTGS) พบ1024
จุดท่ีตรวจพบได.   โดยเส.นตรงท่ีเกิดข้ึนระหว"างจุด2จุดท่ีตํ่าสุดท่ีถูกเลือกจากข.อมูลพ้ืนฐาน  โพแทสเซียมโบ
มายด5 (KBr) ไม"ทําการดูดซับเม่ือรวมกับตัวอย"างท่ีเปKนของแข็ง (0.3-0.5 wt%) โดยการนําไปตําผสมกันในครก
หินให.เปKนผงละเอียด 
 
การทดสอบแรงดึงของไคโตซาน – ซิงค2ออกไซด2คอมโพสิต 

การทดสอบด.วยแรงดึงได.ทําการทดสอบตามมาตรฐาน ISO หมายเลข 527:1996 โดยตัวอย"างนั้นถูก
ตัดเปKนรูป Dog Bone ชนิด 5A โดยตัวอย"างนั้นจะมีความยาวอยู"ท่ี 75 มิลลิเมตร และมีความกว.างอยู"ท่ี 20 
มิลลิเมตร โดยเริ่มแรกกําหนดให.มีระยะห"างระหว"างท่ีหนีบตัวอย"างกับตัวอย"างคือ 50 มิลลิเมตร โดยท่ีหนีบ
ตัวอย"างนั้นมีความกว.างอยู"ท่ี 12.5 มิลลิเมตร และมีความกว.างของท่ีแคบท่ีสุดอยู"ท่ี 4 มิลลิเมตร มีความหนา
อยู"ระหว"าง 0.3-0.5 มิลลิเมตร ความเร็วในการดึงอยู"ท่ี 1 มิลลิเมตรต"อนาที ทําการทดสอบท่ีอุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส ก"อนทําการทดลองนั้นจะต.องนําชิ้นตัวอย"างทดสอบไปแช"ในสารละลาย Mg(NO)�เปKนเวลา 
48 ชั่วโมง  ทําการทดสอบด.วยเครื่องInstron universal material testing machine (Instron 4502, 
Instron Corporation, MA, USA) โดยจะมีการให.น้ําหนัก  1 กิโลนิวตัน  ทดสอบซํ้า 5 ครั้งแล.วนํามาเฉลี่ยค"า 
 
การทดสอบการบวมตัวของไคโตซาน – ซิงค2ออกไซค2คอมโพสิต 

พฤติกรรมการบวมตัวท่ีเกิดข้ึนของไคโตซาน-ซิงค5ออกไซค5 คอมโพสิต ทดสอบได.โดยการจุ"มลงบนน้ํา
เปKนเวลา 6 ชั่วโมง โดยก"อนทําการจุ"มน้ําได.มีการวัดน้ําหนักแห.งไว.ก"อน  จากนั้นหลังจุ"มน้ําแล.วจึงนํามาวัด
น้ําหนักอีกครั้งหนึ่ง  โดยทําการทดลองซํ้า 5 ครั้งแล.วจึงมาเฉลี่ยหาค"าท่ีได.  ซ่ึงอัตราส"วนการบวมตัวคํานวณได.
จากสมการนี้ 

 
   Swelling  ratio (g/g) = (W−�W�)/W� 

เม่ือW�คือน้ําหนักแห.งท่ีวัดก"อนจุ"มน้ําและW� คือน้ําหนักหลังจากบวมน้ําแล.วของตัวอย"าง 
 
ข้ันตอนการวิเคราะห2และการทดสอบการยับย้ังการเติบโตของแบคทีเรียในไคโตซาน -                                    
ซิงค2ออกไซค2คอมโพสิต 

การทดสอบการยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียในไคโตซาน–ซิงค5ออกไซค5คอมโพสิตใช.วิธีการแพร"ของ
เชื้อแบคทีเรียบนจานเพาะเลี้ยงเชื้อ ซ่ึงการทดสอบนี้ได.ใช.มาตรฐาน AATCC 147 ในการควบคุมการทดสอบนี้
โดยทําการทดสอบบนฟ[ล5มคอมโพสิตท่ีสังเคราะห5ได. โดยชนิดของแบคทีเรียท่ีใช.ในการทดสอบมี2 ชนิด คือ
แบคทีเรียแกรมลบ E. coli (ATCC 8739) และแบคทีเรียแกรมบวก S. aureus (ATCC 6538) โดยได.ทําการ
ใส"หัวเชื้อแบคทีเรีย 0.1 มิลลิลิตร ลงในจานปลอดเชื้อและเกลี่ยให.เชื้อกระจายตัวท่ัวกันในจาน และฟ[ล5มไคโต
ซาน–ซิงค5ออกไซค5คอมโพสิตท่ีใช.ต.องปลอดเชื้อโดยตัดให.มีขนาดเส.นผ"านศูนย5กลางขนาด 6 มิลลิเมตร จึงนําไป
ใส"ในจานเพาะเชื้อ จานเพาะเชื้อจะถูกบ"มไว.ท่ีอุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส เปKนเวลา 24 ชั่วโมง เพ่ือให.เชื้อ
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แบคทีเรียท้ังสองเจริญเติบโตได.เต็มท่ี ซ่ึงการสังเกตการณ5ยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย (เชื้อ E. coli และ 
S. aureus) ท่ีเกิดข้ึนนั้นสังเกตได.จากบริเวณท่ีไม"มีเชื้อแบคทีเรีย (Clear Zone) ท้ังสองรอบแผ"นฟ[ล5ม                  
คอมโพสิต 
 
4. ประโยชน2ท่ีได%รับจากการวิจัย 

4.1 ด.านวิชาการ 
  - เรียนรู.หลักการและวิธีการของเทคนิค SEM, TEM, XRD เปKนต.น 
  - เรียนรู.กลไกการกําจัดเชื้อแบคทีเรียของฟ[ล5มไคโตซาน-ซิงค5ออกไซด5 คอมโพสิท 
  - เกิดการพัฒนาวัสดุท่ีมีความสามารถในการต.านเชื้อแบคทีเรีย 
  - เรียนรู.การออกแบบและการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของไคโตซานและซิงค5ออกไซด5 เพ่ือ
ประยุกต5ใช.ในบรรจุภัณฑ5ท่ีมีสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
 4.2 ด.านนโยบาย 
  - เปKนการเสริมสร.างศักยภาพและความสามารถของกลุ"มนักวิจัยและผู.ร"วมวิจัยในโครงการ 
และเปKนการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย 
 4.3 ด.านเศรษฐกิจ 
  - เปKนการเพ่ิมมูลค"าของผลิตภัณฑ5 
  - สามารถยืดอายุในการเก็บรักษาอาหารสด 
  - ลดต.นทุนในการทําบรรจุภัณฑ5พลาสติกโดยการใช.วัตถุดิบจากธรรมชาติซ่ึงเปKนของเหลือ
ทางอุตสาหกรรม 
 4.4 ด.านสังคมและชุมชน 
  - เปKนการเพ่ิมมูลค"าของผลิตภัณฑ5ทางการเกษตรให.กับชุมชน 
  - ช"วยเพ่ิมอายุของผลิตภัณฑ5ท่ีใช.บรรจุภัณฑ5แบบฉลาด 
 4.5 ด.านการเผยแพร"ในวารสาร 
  - มีผลงานตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย"างน.อย 1 เรื่อง ในฐานข.อมูล ISI  
( Soft Template-Assisted Synthesis of Polyvinylpyrrolidone-Functionalized Nano-scale ZnO 
Particles : Russian Journal of Applied Chemistry. Vol. 89, No. 1, pp. 90-93. (2016). Impact 
Factor = 0.307 ) 
 
5. ลักษณะสําคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได%จากการวิจัย  

ก า ร เ ต รี ย ม อ นุ ภ า ค ซิ ง ค5 อ อ ก ไ ซ ด5 จ า ก ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห5  โ ด ย ใ ช. โ พ ลิ ไ ว นิ ล ไ พ โ ร ลิ โ ด น 
(Polyvinylpyrrolidone : PVP) ในการสังเคราะห5ซิงค5ออกไซด5ซ่ึงทําหน.าท่ีเปKนสารคงตัวเพ่ือควบคุมขนาด
และรูปร"าง จากผลของเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ5 (X-Ray Diffraction : XRD) แสดงให.เห็นว"าซิงค5ออก
ไซด5ท่ีได.จากการสังเคราะห5มีขนาดของผลึกประมาณ 49 นาโนเมตร ส"วนผลจากกล.องจุลทรรศน5อิเล็กตรอน
แบบส"องกราด (Scanning Electron Microscope : SEM) และกล.องจุลทรรศน5อิเล็กตรอนแบบส"องผ"าน 
(Transmission Electron Microscope : TEM) ได.บอกถึงโครงสร.างท่ีเปKนเฮกซะโกนอล (Hexagonal) ของซิ
งค5ออกไซด5 จากการสังเคราะห5ซิงค5ออกไซด5ในการใช.อนุภาคคอลลอยด5ซิงค5ออกไซด5ท่ีได.ผสมกับไคโตซานท่ีทํา
หน.าท่ีเปKนเนื้อสาร (เมทริกซ5) ในรูปแบบวัสดุผสม (คอมโพสิต) โดยซิงค5ออกไซค5มีการกระจายตัวแบบไอแลนด5
ในไคโตซานท่ีเปKนโครงสร.างหลัก ทําให.ต.องมีการตรวจสอบสมบัติทางความร.อนและพฤติกรรมการบวมตัวของ



 

คอมโพสิตท่ีได. ในการใช.ซิงค5ออกไซค5ผสมกับไ
เปKนบรรจุภัณฑ5ฉลาด 

 
6. ผลการวิจัย 

รูปท่ี 1ภาพ SEM ของซิงค5ออกไซด5 
(b) พอลิไวนิลไพโลลิโดน ท่ีมีน้ําหนักโมเลกุล 
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คอมโพสิตท่ีได. ในการใช.ซิงค5ออกไซค5ผสมกับไคโตซานเมทริกซ5แสดงให.เห็นว"าเปKนตัวเลือกท่ีดีในการนําไปทํา

 

ของซิงค5ออกไซด5 (a) พอลิไวนิลไพโลลิโดน ท่ีมีน้ําหนักโมเลกุล 10,000 g/mol.
พอลิไวนิลไพโลลิโดน ท่ีมีน้ําหนักโมเลกุล 40,000 g/mol. 

 
คโตซานเมทริกซ5แสดงให.เห็นว"าเปKนตัวเลือกท่ีดีในการนําไปทํา

10,000 g/mol. 



 

รูปท่ี 2ภาพ TEM ของซิงค5ออกไซด5 
(b)พอลิไวนิลไพโลลิโดน ท่ีมีน้ําหนักโมเลกุล 

รูปท่ี 3 FTIR-spectra ของไคโตซาน
1wt% ซิงค5ออกไซด5คอมโพ (c) ไคโตซาน
งค5ออกไซด5คอมโพสิต และ (e) ไคโตซาน
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ของซิงค5ออกไซด5 (a) พอลิไวนิลไพโลลิโดน ท่ีมีน้ําหนักโมเลกุล 10,
พอลิไวนิลไพโลลิโดน ท่ีมีน้ําหนักโมเลกุล 40,000 g/mol. 

 

ของไคโตซาน-ซิงค5ออกไซด5คอมโพสิต (a) ไคโตซาน (b) ไคโตซาน
ไคโตซาน-3wt% ซิงค5ออกไซด5คอมโพสิต (d) ไคโตซาน

ไคโตซาน-10 wt% ซิงค5ออกไซด5คอมโพสิต 

 

 

,000 g/mol. 

 

b) ไคโตซาน-สิต 
ไคโตซาน-5wt% ซิ



 

ตารางท่ี 2 สมบัติทางกลของไคโตซานคอมโพสิตท่ีผสม 

ตารางท่ี 3 อัตราการบวมตัวของไคโตซานคอมโพสิตท่ีผสม 

รูปท่ี 4 ผลจากการทดสอบการยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียบนแผ"นไคโตซาน
ของซิงค5ออกไซค5คอมโพสิต (a) แบคทีเรียแกรมลบ 
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สมบัติทางกลของไคโตซานคอมโพสิตท่ีผสม ZnO 

อัตราการบวมตัวของไคโตซานคอมโพสิตท่ีผสม ZnO 

ผลจากการทดสอบการยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียบนแผ"นไคโตซาน-10% 
แบคทีเรียแกรมลบ (E.coli )  (b) แบคทีเรียแกรมบวก 

 

 

 

 

% โดยน้ําหนัก
แบคทีเรียแกรมบวก (S.aureus) 
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7. อภิปรายผล 
ZnOท่ีได.จากการสังเคราะห5ด.วย (PVP)  แสดงให.เห็นถึงโครงสร.างของ ZnOท่ีเปKน Hexagonal ท่ีมี

อนุภาคของZnO อยู"ในระดับนาโน แสดงให.เห็นถึงความเปKนไปได.ท่ีจะสามารถนําไปใช.งานได.หลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน รูปร"างท่ีเกิดข้ึนอาจจะมีลักษณะท่ีแตกต"างกันเล็กน.อยนั้นข้ึนอยู"กับขนาดของ ZnOท่ีสังเคราะห5ได. และ
ท่ีน.อยกว"า 10 wt% ของZnO ท่ีแทรกอยู"ในฟ[ล5มคอมโพสิต มีการเกาะกลุ"มเปKนแบบ Island-like และมี
กระจายตัวอยู"ในไคโตซานท่ีเปKนเมทริกซ5ไม"สามารถเห็นได.อย"างชัดเจน เนื่องจากอนุภาคนาโน ZnOนั้นมีขนาด
เล็กมากโดยมีความเข.ากันได.กับไคโตซานได.เปKนอย"างดีโดยสังเกตจากการทดสอบด.านโครงสร.างและสัณฐาน
วิทยา รวมไปถึงจากผลการทดสอบการยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียพบว"า ฟ[ล5มไคโตซาน-10% wt%  ของZnO 
คอมโพสิตนั้นสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได.ดีโดยเฉพาะแบคทีเรียแกรมลบ (E.coli) อีกท้ังยังมีลักษณะของ
ฟ[ล5มท่ีมีความโปร"งใสอย"างชัดเจนใกล.เคียงกับบรรจุภัณฑ5เม่ือเทียบกับฟ[ล5มคอมโพสิต ท่ีผสม ZnOในอัตราส"วน
อ่ืนๆ เม่ือนําไปทดสอบสมบัติเชิงกล พบว"า ไคโตซาน-10% wt% ของ ZnOคอมโพสิตมีความแข็งแรงและ
เหมาะสมอย"างยิ่งท่ีจะนําไปใช.ทางด.านบรรจุภัณฑ5เม่ือเทียบกับฟ[ล5มไคโตซานท่ีมีอัตราส"วนของซิงค5 ออกไซค5
อ่ืนๆ 
 
8. ข%อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช% 

สําหรับงานวิจัยในหัวข.อดังกล"าว ยังไม"มีการปรับปรุงกระบวนการอย"างเปKนรูปธรรม เนื่องจาก
งานวิจัยดังกล"าวเปKนการทดลองทางวิทยาศาสตร5ซ่ึงในระหว"างข้ันตอนการดําเนินงานผู.วิจัยได.ทําการทดลองท่ี
หลากหลายวิธีเพ่ือให.ได.กระบวนการและข้ันตอนท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด อีกท้ังได.ทําการทดลองซํ้าอย"างน.อย          
5 รอบ และหาค"าเฉลี่ยรวมท้ังค"าส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของชุดข.อมูลเพ่ือให.ได.ผลการวิจัยท่ีน"าเชื่อถือและ
ผู.วิจัยมีแนวคิดท่ีจะนําผลจากงานวิจัยดังกล"าวไปปรับใช.จริงในด.านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยใช.เปKน
ฟ[ล5มบรรจุอาหารเพ่ือถนอมและช"วยยืดอายุของอาหารและผลิตผลทางการเกษตรระหว"างข้ันตอนการขนส"ง
และในระหว"างช"วงการเก็บรักษาก"อนท่ีผลิตผลหรือสินค.าต"างๆ ในลําดับข้ันต"อไป 
 
9. ข%อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต#อไป 
 สามารถนําผลท่ีได.รับจากงานวิจัยดังกล"าวไปเปKนแนวทางในการพัฒนาและปรับใช.ในด.าน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยใช.เปKนฟ[ล5มบรรจุอาหารเพ่ือถนอมและช"วยยืดอายุของอาหารและผลิตผล
ทางการเกษตรระหว"างข้ันตอนการขนส"งและในระหว"างช"วงการเก็บรักษาก"อนท่ีผลิตผลหรือสินค.าต"างๆ จะถึง
มือผู.บริโภค 
 
10. หน#วยงานท่ีนําผลการวิจัยไปใช%ประโยชน2 (ระบุช่ือหน#วยงาน ลักษณะการใช%ประโยชน2                      
และผลดีท่ีเกิดข้ึน) 
 10.1 จากการวิจัยในหัวข.อดังกล"าวได.นําผลการวิจัยท่ีได.มาประยุกต5ใช.ในการเรียนการสอนในรายวิชา 
MR 337 วิศวกรรมศาสตร5พอลิเมอร5 สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 
คณะวิทยาศาสตร5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 โดยนําผลท่ีได.รับจากงานวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังกล"าว เพ่ือให.นักศึกษามีความรู.ความเข.าใจเก่ียวกับกระบวนการเตรียมและวิธีในการสังเคราะห5
อนุภาคซิงค5ออกไซด5ในระดับนาโนเมตร รวมท้ังทราบและเข.าใจถึงข้ันตอนและวิธีการในการศึกษาสมบัติด.าน
ต"างๆ ท่ีจําเปKนต"อการนําฟ[ล5มพอลิเมอร5ชนิดต"างๆ ไปปรับใช.งานจริงในด.านอุตสาหกรรม เช"น สมบัติทาง
กายภาพ สมบัติทางเคมี และสมบัติการต.านทานต"อเชื้อแบคทีเรียของวัสดุเชิงประกอบ 
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  10.2 นําผลการวิจัยท่ีได.มาบูรณาการร"วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีผู.วิจัยเปKน
ผู.รับผิดชอบรายวิชา จํานวน 3 วิชา ได.แก" 
  รายวิชาวัสดุศาสตร5      5742105  สําหรับนักศึกษาหมู"เรียน 5617205 
  รายวิชาวัสดุวิศวกรรม       5711109   สําหรับนักศึกษาหมู"เรียน 5817201 
  รายวิชาวัสดุวิศวกรรมไฟฟuา   5712107   สําหรับนักศึกษาหมู"เรียน 5817301 
 โดยนําผลท่ีได.รับจากงานวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล"าว ในหัวข.อเรื่องวัสดุเชิง
ประกอบ เพ่ือให.นักศึกษามีความรู.ความเข.าใจเก่ียวกับกระบวนการเตรียม วิธีในการสังเคราะห5อนุภาคซิงค5อ
อกไซด5ในระดับนาโนเมตร วิธีในการสังเคราะห5วัสดุเชิงประกอบประเภทพอลิเมอร5เมทริกซ5 รวมท้ังข้ันตอนและ
วิธีการในการศึกษาสมบัติด.านต"างๆ ท่ีจําเปKนต"อการนําฟ[ล5มพอลิเมอร5ชนิดต"างๆ ไปปรับใช.งานจริงในด.าน
อุตสาหกรรม เช"น สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และสมบัติการต.านทานต"อเชื้อแบคทีเรียของวัสดุเชิง
ประกอบ 
 
11. การเผยแพร#นวัตกรรม เช#น การตีพิมพ2 การบริการวิชาการ (ระบุแหล#งตีพิมพ2 หรือกลุ#มผู%รับบริการ
และผลดีท่ีเกิดข้ึน) 
 ผลท่ีได.จากงานวิจัยได.รับการตีพิมพ5เผยแพร"ในวารสารระดับนานาชาติ ชในหัวข.อเรื่อง Soft 
Template-Assisted Synthesis of Polyvinylpyrrolidone-Functionalized Nano-scale ZnO Particles 
: Russian Journal of Applied Chemistry. Vol. 89, No. 1, pp. 90-93. (2016). Impact Factor = 
0.307 
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เรื่องท่ี 17 
 

โครงการบริการวิชาการทางด%านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ2ชุมชน 
 
 

ช่ือหน#วยงาน 
 โปรแกรมวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ผู%ท่ีเก่ียวข%องผู%รับผิดชอบ 
 อาจารย5พบพร เอ่ียมใส  
 โทรศัพท2 : 091-819-7877 
 E-mail : khunpob.aum@gmail.com 

 
1. ประเภทนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 
 ด.านบริการวิชาการ 

การบูรณาการพันธกิจ การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
รายวิชาท่ีบูรณาการ ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ5พ้ืนฐาน 

 
2. ท่ีมาและความสําคัญของการบริการวิชาการ 

ป�จจุบันชุมชนต"างๆมีหน"วยงานภาครัฐพยายามลักดันให.ชุมชนมีผลิตภัณฑ5ของชุมชนนั้นๆหากแต"การ
พัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชนนั้นจะเกิดความสมบูรณ5ได.ด.วยคุณภาพขอผลิตภัณฑ5 และการออกแบบท่ีช"วยส"งเสริม
ผลิตภัณฑ5 ซ่ึงทางโปรแกรมวิชาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรมนั้นพบว"า แม.ชุมชนแต"ละชุมชนจะมี
ผลิตภัณฑ5ออกมาจํานวนมากหากแต"ยังขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ5ในด.านการออกแบบ ซ่ึงการออกแบบนั้นเปKน
อีกช"องทางหนึ่งท่ีสามารถสร.างมูลค"าเพ่ิมให.แก"สินค.าได. ทางโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรมจึง
มุ"งเน.นการบริการวิชาการทางด.านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชน 
 
3. วัตถุประสงค2และเป6าหมายในการบริการวิชาการ 

1. เพ่ือบริการวิชาการทางด.านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชน 
2. เพ่ือให.นักศึกษามีส"วนร"วมในการนําความรู.ท่ีได.จากการเรียนการสอนไปช"วยเหลือชุมชนท.องถ่ิน ให.

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
3. เพ่ือการติดตามผลเพ่ือวิเคราะห5สู"การพัฒนาและปรับปรุง 
 

4. กลุ#มเป6าหมาย 
 ชุมชนท"าขุนราม 

 
5. ประโยชน2ท่ีได%รับจากกการบริการวิชาการ 

1. ผลิตภัณฑ5ของชุมชนได.รับการออกแบบและพัฒนาอย"างน.อยจํานวน 1 ผลิตภัณฑ5 
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2. นักศึกษามีส"วนร"วมในการนําความรู.ท่ีได.จากการเรียนการสอนไปช"วยเหลือชุมชนท.องถ่ิน                
ให.มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

3. ได.ติดตามผลเพ่ือวิเคราะห5สู"การพัฒนาและปรับปรุงในการบริการวิชาการครั้งต"อไป 
 
6. ลักษณะของกิจกรรมการบริการวิชาการ 
 การบริการทางด.านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชน ถูกแบ"งออกเปKน 4 ช"วง เนือ่งจากการ
ทางด.านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชนไม"สามารถทําให.เสร็จภายในการบริการวิชาการครั้งเดียวได.
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1. ชุมชนและโปรแกรมวิชาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม ร"วมสนทนากลุ"มเพ่ือหาแนวทาง
ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชนโดยชุมชนในการบริการวิชาการ ปSงบประมาณ 2560 นั้นโปรแกรม
วิชาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรมได.พัฒนาผลิตภัณฑ5ของชุมชนท"าขุนราม โดยในการบริการวิชาการ
ครั้งนี้ ชุมชนมีผลิตภัณฑ5ท้ังหมดจํานวน 3 อย"าง ได.แก" ผักปลอดภัย เปลและข.าวสาร จึงทําการแบ"งกลุ"มเพ่ือ
ทําการสนทนากลุ"มเปKน 3 กลุ"มตามผลิตภัณฑ5 อาจารย5และนักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม สอบถามด.วยสิ่งเร.าเพ่ือสรุปและหาแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5ต"างๆ 
 

             
 

             



129 

 

 

              
  

              
 
 2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ5อุตสาหกรรม ในรายวิชาออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ5พ้ืนฐานทําการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5 โดยมีการตรวจแก.ไขแบบจากผู.เชี่ยวชาญด.านการ
ออกแบบ 
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3. ทําผลิตภัณฑ5ต.นแบบเพ่ือทําการสนทนากลุ"มเพ่ือทําการปรับปรุงแก.ไขก"อนผลิตจริง 
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   4. ติดตามและส"งมอบการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. ผลท่ีเกิดจากการบูรณาการ 
 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา นักศึกษาได.เรียนรู.ท่ีจะพัฒนางานกับกรณีศึกษาจริง ได.เรียนรู.ต.องแก.ป�ญหาด.าน
การออกแบบอย"างมีหลักการ และพร.อมรับความติชมเพ่ือปรับแก.ผลงานให.สําเร็จ 
 ผลท่ีเกิดกับชุมชน ชุมชนมีส"วนร"วมในการออกแบบ ตัดสินใจ เสนอข.อคิดเห็น ทําให.การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ5นั้นเกิดจากความคิดเห็นร"วมกัน และชุมชนมีผลิตภัณฑ5ท่ีถูกพัฒนาจํานวน 3 ผลิตภัณฑ5 
 
8. ผลลัพธ2หรือผลกระทบท่ีได%รับจากการบริการวิชาการ 
 พบป�ญหาว"าชุมชนยังมีความอ"อนไหวต"อการดําเนินการ กล"าวคือชุมชนยังไม"มีตัวตนท่ีแท.จริง ถูก
พัฒนาด.วยภาครัฐจนชุมชนขาดความเข.มแข็ง (ผลิตภัณฑ5ท่ีมีเกิดจากภาครัฐยัดเหยียดโดยปราศจากแผนระยะ
ยาว ถูกปรับเปลี่ยนโดยผิดจากบริบทท่ีเหมาะสมของชุมชน จนเกิดการทับซ.อนของผลิตภัณฑ5และความยุ"งยาก
ในการผลิตภัณฑ5จริง) 
 
9. แนวทางในการบริการวิชาการครั้งต#อไป 
 ค.นหาผลิตภัณฑ5ท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และไม"ทับซ.อนกับชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือสร.างความเข.มแข็ง
จากการพ่ึงพาตนเองในระยะยาว 
  



132 

 

 

เรื่องท่ี 18 
 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร2 เพ่ือเช่ือมโยงฐานข%อมูลท%องถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร   
 Geographic information system to link the local database Kamphaeng Phet 

 (KPLI) 
 
ช่ือหน#วยงาน  
 คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
ผู%เก่ียวข%อง/ผู%รับผิดชอบโครงการ 
 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร5และสารสนเทศศาสตร5   
 
1. ประเภทนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 

ด.านการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

2. ท่ีมาและความสําคัญของผลงาน 
 ในการเรียนการสอน รายวิชา 1633303 การจัดการฐานข.อมูลสําหรับงานสารสนเทศ มุ"งเน.นให.
นักศึกษาสามารถออกแบบฐานข.อมูล คิด วิเคราะห5 บริหารจัดการ และสามารถเผยแพร"สารสนเทศได.
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร5และสารสนเทศ เห็นความสําคัญท่ีจะพัฒนานักศึกษาให.สามารถสร.างสรรค5
ผลงานผลิตนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช.งานได.จริง และสามารถต"อยอดการทํางานได. โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร5และสารสนเทศศาสตร5 จึงจัดการเรียนการสอน โดยเน.นให.นักศึกษาพัฒนาระบบท่ีสามารถ
นํามาใช.บริหารจัดการข.อมูลสารสนเทศได.จริง และร"วมมือกับศูนย5ข.อมูลท.องถ่ิน สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ฝeกประสบการณ5ให.นักศึกษา ให.สามารถบริหาร
จัดการฐานข.อมูล พัฒนาระบบบริหารจัดการข.อมูล ออกแบบโครงสร.างของฐานข.อมูล คิด วิเคราะห5 
ประเมินผล และการประยุกต5ใช.ในงานสารสนเทศ ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา 1633303 การ
จัดการฐานข.อมูลสําหรับงานสารสนเทศ ซ่ึงนักศึกษา รหัส 5712207 ได.ทําการศึกษา ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร5 (GIS) ระบบฐานข.อมูล (MySQL) และภาษา PHP ซ่ึงเนื้อหาในการพัฒนาประกอบไปด.วยการ
จัดเก็บข.อมูลท.องถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร ข.อมูลด.านสารสนเทศภูมิศาสตร5 รูปภาพ แผนท่ี และการเดินทาง 
 ดังนั้นจึงได.พัฒนา “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร5 เพ่ือเชื่อมโยงฐานข.อมูลท.องถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร” 
(Geographic information system to link the local database Kamphaeng Phet : KPLI) สําหรับการ
จัดการสารสนเทศท.องถ่ิน ท่ีสามารถสร.างฐานข.อมูล ลงรายการข.อมูลท.องถ่ิน แสดงตําแหน"งหรือพิกัดแผนท่ี 
และสืบค.นข.อมูล ซ่ึงระบบ KPLI เปKนอีกหนึ่งระบบท่ีบรรณารักษ5ห.องสมุด หรือผู.บริหารหน"วยสารสนเทศ 
สามารถนําไปใช.ในการเก็บรวบรวมข.อมูลสารสนเทศในท.องถ่ินของตนเอง และได.ฝeกทักษะด.านการพัฒนา
ระบบให.กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร5และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรด.วย 
 
3. วัตถุประสงค2และเป6าหมายของบริการวิชาการ 
 1. เพ่ือให.นักศึกษา ได.พัฒนาทักษะการบริหารจัดการฐานข.อมูล สําหรับงานสารสนเทศ   
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 2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร5 จังหวัดกําแพงเพชร 
 
4. แนวคิด/ข้ันตอนการจัดทํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 
 ข.อมูลท.องถ่ินในจังหวัดกําแพงเพชร มีหลากหลายซ่ึงหลอมรวมจากประสบการณ5 ความคุ.นเคย หรือ 
สิ่งท่ีปฏิบัติสืบทอดต"อ ๆ กันมา และสามารถนํามาจัดเก็บ หรือ คัดแยกประเภทสารสนเทศได. เพ่ือสะดวกใน
การค.นหา หรือ บอกตําแหน"งของสถานท่ีนั้น ๆ ได. ในการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร5 เพ่ือเชื่อมโยง
ฐานข.อมูลท.องถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร (Geographic information system to link the local database 
Kamphaeng Phet : KPLI) มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาข.อมูลท.องถ่ินในจังหวัดกําแพงเพชร 
 2. ศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร5 ระบบการจัดการฐานข.อมูล ภาษาท่ีใช.ในการพัฒนา และการ
เผยแพร"ข.อมูล 
 3. วิเคราะห5ข.อมูลท.องถ่ินท่ีได.ทําการศึกษา 
 4. แบ"งประเภท หรือ จัดกลุ"มข.อมูลท.องถ่ิน 
 5. ออกแบบโครงสร.างฐานข.อมูล 
 6. จัดเก็บข.อมูล 
 7. พัฒนาระบบ  
 8. ทดลองใช.งาน 
 9. นําไปใช.งานจริง 
 10. ประเมินผล 
 
5.  ประโยชน2ท่ีได%รับ 
          1. นักศึกษาได.พัฒนาทักษะ การคิด วิเคราะห5 ออกแบบ วางแผน และจัดการสารสนเทศ 
 2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได.ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร5  
 3. ส"งเสริมและสนับสนุนการท"องเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชร 
 
6. ลักษณะสําคัญหรือองค2ความรู%ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. เพ่ือให.นักศึกษามีความรู. ความเข.าใจเก่ียวกับการจัดการฐานข.อมูล 
 2. เพ่ือให.นักศึกษาสามารถบริหารจัดการฐานข.อมูล สําหรับงานสารสนเทศได. 
 3. เพ่ือให.นักศึกษาสามารถนําไปประยุกต5ใช.กับลักษณะงานจริงได. 
 4. เพ่ือให.นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดมาใช.ได. 
 5. เพ่ือให.นักศึกษานําเทคโนโลยีมาใช.ในการบริหารจัดการข.อมูลสารสนเทศได. 
 6. เพ่ือให.นักศึกษาสามารถเผยแพร"ข.อมูลสารสนเทศได. 
 
7. ผลการนําไปใช%กับประชากร กลุ#มตัวอย#าง หรือ กลุ#มเป6าหมาย 
 นักศึกษาได.พัฒนาตนเองตามมาตรฐานการเรียนรู. (TQF)  
 1. ด.านคุณธรรม จริยธรรม เช"น  มีวินัย อดทน ขยัน และมีความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
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 2. ด.านความรู. มีความรู.พ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการสารสนเทศตามหลักสูตร มีประสบการณ5การเรียนรู.
ตามแนวคิดของนักการศึกษา กระบวนการและกลวิธีการจัดการเรียนรู.ท่ีเน.นผู.เรียนเปKนศูนย5กลาง  
 3. ด.านทักษะทางป�ญญา สามารถค.นหา ทําความเข.าใจ และประเมินข.อมูลจากแหล"งข.อมูลท่ี
หลากหลาย สามารถคิดวิเคราะห5 สังเคราะห5 ความสัมพันธ5 เชื่อมโยงระหว"างองค5ประกอบต"าง ๆ  และนํา
ข.อสรุปมาใช.ประโยชน5ได.  
 4. ด.านทักษะความสัมพันธ5ระหว"างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
เรียนรู.สามารถวางแผนและการพัฒนาตนเองและนําความรู.ท่ีค.นคว.ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู.ร"วมกัน  
 5. ทักษะการวิเคราะห5เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต.องพัฒนา มีทักษะใน
การคิดวิเคราะห5 สารสนเทศท่ีหลากหลายได.  มีทักษะในการติดต"อสื่อสาร ท้ังการฟ�ง พูด อ"าน เขียน และ
เลือกใช.รูปแบบการนําเสนอได.เหมาะสม  มีทักษะในการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค.น ค.นคว.า
แหล"งข.อมูลความรู. และเรียนรู.ด.วยตนเองจากแหล"งสารสนเทศท่ีหลากหลาย  
 
8. การวิเคราะห2และสรุปผลการทดลองใช% 
 ปรับปรุงระบบให.ใช.งานง"าย เข.าใจง"าย มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการใช. มีคู"มือ และศึกษา
ระบบสารสนเทศเพ่ิมเติมเพ่ือให.ระบบสามารถแสดงเส.นทางไปยังต.นแหล"งข.อมูลได.  
 
9. ปEจจัยท่ีทําให%ประสบความสําเร็จ 
 การติดต"อประสานงาน การเข.าหาแหล"งข.อมูล ความขยัน ความอดทน หม่ันศึกษาหาข.อมูลเพ่ือพัฒนา
ระบบ การประชุมกลุ"ม เพ่ือให.บรรลุวัตถุประสงค5 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต#อไป 
 พัฒนาระบบให.สามารถเข.าใช.งานผ"าน Smart Phone หรือ พัฒนาระบบในรูปแบบ Mobile 
Application เพ่ือให.เข.าถึงผู.ใช.งานมากยิ่งข้ึน 
 
11. ปEญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 ไม"สามารถติดต"อแหล"งข.อมูลได. แหล"งข.อมูลไม"ค"อยให.ความร"วมมือ ยังไม"เข.าใจภาษาท่ีใช.ในการ
พัฒนาระบบและโครงสร.างฐานข.อมูล 
 
12. จํานวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงในแต#ละครั้งประกอบด%วย 
 ปรับปรุงระบบจํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงโครงสร.างระบบฐานข.อมูล เพ่ิมเขตข.อมูล ขยายเขตข.อมูลให.สามารถรองรับปริมาณการ
บันทึกข.อมูลท่ีมากข้ึน 
  

2. ปรับปรุงรูปแบบหน.าใช.งานหลักให.สามารถเข.าถึงระบบฐานข.อมูลได.ง"ายและสะดวก 
 3. ปรับรูปแบบการแสดงแผนท่ี ปรับปรุงระบบให.สามารถบอกเส.นทางจุดเริ่มถึงปลายทาง 
 
 



 

13. จํานวนและรายช่ือของหน#วยงาน
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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จํานวนและรายช่ือของหน#วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน นํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช%
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ภาพประกอบผลงาน

 
ชุมชน นํานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช% 
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เรื่องท่ี 19 
 

                    การพัฒนากลุ#มผู%ผลิต และผู%ประกอบการผลิตภัณฑ2ชุมชน 
    “การพัฒนาบรรจุภัณฑ2ต%นแบบผลิตภัณฑ2ชุมชน” 

 
 
ช่ือหน#วยงาน   

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
ผู%ท่ีเก่ียวข%อง/ผู%รับผิดชอบ  

ผู.ช"วยศาสตราจารย5อิสรีย5 ด"อนคร.าม  
โทรศัพท5 : 081-887-3151  
Email : Donkram51@gmail.com 

 
1. ประเภทนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 

ด.านบริการวิชาการ 
  

2. ท่ีมาและความสําคัญของการบริการวิชาการ  
 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได.ตระหนักถึง
ความสําคัญของนโยบายของภาครัฐท่ีมีความสอดคล.องกับแผนพัฒนากลยุทธ5ของมหาวิทยาลัย จึงได.ทําการ
สํารวจความต.องการของผู.ประกอบการผลิตภัณฑ5ชุมชนในปSท่ีผ"านมาและทางกลุ"มผู.ประกอบการฯได.ให.
ข.อเสนอแนะประกอบกับการน.อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู"ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต"อสังคม 
(Corporate Social Responsibility-CSR) ท่ีมีการสร.างค"านิยมร"วมระหว"างสาขาวิชาการตลาด ผู.มีส"วนได.
ส"วนเสียกับชุมชนในการสร.างคุณค"าร"วม (Creating Shared Value - CSV) เพ่ือเปKนแนวทางในการดําเนิน
โครงการ “พัฒนากลุ"มผู.ผลิต และผู.ประกอบการผลิตภัณฑ5ชุมชน” ในครั้งนี้อีกท้ังเพ่ือให.ผู.ประกอบการปรับตัว
เข.าสู"ห"วงโซ"อุปทานโดยเน.นการพัฒนาผลิตภัณฑ5และทักษะต้ังแต"ต.นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําท่ีมีการ
นวัตกรรมในแง"มุมต"างๆ ในการเพ่ิมมูลค"าสินค.าและบริการด.วยภูมิป�ญญาและเอกลักษณ5ของท.องถ่ิน ยกระดับ
ศักยภาพของสินค.าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ5 (OTOP) ให.เปKนช"องทางในการสร.างงาน สร.างรายได.ให.กับชุมชน 
มุ"งเน.น การสร.างแบรนด5ท่ีเปKนเอกลักษณ5เพ่ือเข.าสู"ตลาดการแข"งขันท่ียกระดับมาตรฐาน ตลอดจนขยายตลาดท่ี
ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความพอเพียงท่ีผู.ประกอบการผลิตภัณฑ5ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได. 
 
3.  วัตถุประสงค2และเป6าหมายหมายของการบริการวิชาการ 

ด%านผู%ผลิต และผู%ประกอบการ 
- เพ่ือให.ผู.ผลิต และผู.ประกอบการผลิตภัณฑ5ชุมชนมีความรู.ความเข.าใจท่ีใช.เปKนแนวทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ5และบรรจุภัณฑ5ของตนเอง 
- เพ่ือให.ผู.ผลิต และผู.ประกอบการมีต.นแบบบรรจุภัณฑ5ท่ีได.มาตรฐานตามหลักสากล 
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ด%านนักศึกษา 
- เกิดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค5ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และการ

เรียนรู.ในศตวรรษท่ี 21 
 
4.  กลุ#มบุคคลเป6าหมายท่ีให%บริการ 

- กลุ"มผู.ประกอบการผลิตภัณฑ5ชุมชนOTOP และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 3 คัส
เตอร517 ผลิตภัณฑ5ดังนี้ 

1) นภดลหินอ"อน 
2) ข.าวไรซ5เบอรรี่อบกรอบ 
3) ข.าวเกรียบใบหม"อน/ แก.วมังกร 
4) น้ําลูกหม"อน 
5) เครื่องสําอางพญาไพร 
6) เครื่องจักรสาน 
7) น้ําพริกแดงต.อย 
8) น้ําพริกวัลย5วาน 
9) บ.านเรือนไทย 
10) ผักปลอดสารพิษ บ.าตะแบกงาม 
11) ผ.าป�กชาวเขา 
12) พรมเช็ดเท.า 
13) เสื่อกก 
14) หมูสวรรค5 
15) น้ําว.ากรอบ 
16) กระยาสารท 
17) น้ําพริกคุณแม" 

- นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปSท่ี 3 และชั้นปSท่ี 4 
 
5. ประโยชน2ท่ีได%รับจากการบริการวิชาการ 

1. ผู.ผลิตและผู.ประกอบการผลิตภัณฑ5ชุมชน มีความเข.าใจและเกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ5
ชุมชนขอตนเองได. 

2. ผู.ผลิตและผู.ประกอบการผลิตภัณฑ5ชุมชน มีบรรจุภัณฑ5ต.นแบบท่ีได.มาตรฐานและสามารถนําไปใช.
ได.จริง 
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6. ลักษณะของกิจกรรมการให%บริการวิชาการ 
 
 
 

 
รู%จักตน 

ประมาณตน 
 

 
มีเหตุผล 
 

 

มีภูมิคุ%มกัน 

 

โครงการบริการวิชาการแก#ชุมชนท%องถิ่น  
“พัฒนาผู%ผลิตและผู%ประกอบการผลิตภัณฑ2

ชุมชน” 

เพื่อพัฒนาผู.ผลิตและผู.ประกอบการผลิตภัณฑ5ชุม ให.มี
ความรู.ความสามารถไปใช.เปKนหลักในการดําเนินงาน
อย"างมีเหตุผล และรู.จักประมาณตน 

เพื่อให%ผู%ผลิตและผู%ประกอบการชุมชน มีชื่อตราสินค%า 
โลโก% และบรรจุภัณฑ2ของตนเองที่เปqนมาตรฐานมี
ภูมิคุ%มกัน 

เพื่อบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการที่มี
การการน.อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช.ในการ
บริการวิชาการ 

กิจกรรม  
“พัฒนาผู%ผลิตและผู%ประกอบการผลิตภัณฑ2

ชุมชน” 

กิจกรรมการบรรยายให.ความรู.ให.กับนักศึกษาและ
ผู.ผลิตผู.ประกอบการผลิตภัณฑ5ชุมชนและ SME 
 

กิจกรรม Workshop โดยให.นักศึกษาและทีมวิทยากร 
ให.คําแนะนําในการออกแบบและพัฒนาตราสินค.า 
ให.กับกลุ"มผลิตภัณฑ5ชุมชน 

- กิจกรรมนํานกัศกึษาและชมุชนเข้าร่วมประกวดแผน

ธุรกิจ และการประกวดนวตักรรมชมุชน 
- กิจกรรมการจบัคูธุ่รกิจ ระหวา่งชมุชนและคูค่้า 

 
ปรัชญา 

เศรษฐกิจ

ชุมชนเกิดรายได%ที่มีมูลค#าเพิ่มขึ้น 
จากการพัฒนาผลิตภัณฑ2ชุมชน 

ชุมชน,นักศึกษาและหน#วยงาน ได%คุณค#าในการ
พัฒนาตนเอง เปqนทุนมนุษย2ที่ยั่งยืน 

ชุมชนเกิดการใช%ทรัพยากรที่รู%คุณค#าไม#ทําลาย
สิ่งแวดล%อมและเกิดการพัฒนาชุมชนอย#างยั่งยืน 
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7.ลักษณะการบูรณาการและผลท่ีเกิดจากการบูรณาการ 

ลักษณะการบูรณาการ 
สาขาวิชาการตลาด ได.จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการบริการวิชาการแก"ชุมชนท.องถ่ิน ใน

รายวิชาการวิเคราะห5และจัดวางแผนการตลาด รายวิชาการประยุกต5ใช.โปรแกรมสําเร็จรูปทางการตลาด กับ
การดําเนินโครงการพัฒนาผู.ระกอบการผลิตภัณฑ5ชุมชน ในหัวข.อ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ5ต.นแบบผลิตภัณฑ5
ชุมชน” โดยให.นักศึกษาประยุกต5ความรู.ในภาคทฤษฎีในรายวิชาดังกล"าวกับการปฏิบัติจริงเก่ียวกับการพัฒนา
บรรจุภัณฑ5ต.นแบบของผลิตภัณฑ5ชุมชนให.ได.มาตรฐาน จํานวน 17 ผลิตภัณฑ5 

ผลท่ีเกิดจากการบูรณาการ 
1. นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค5ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)          

และการเรียนรู.ในศตวรรษท่ี 21ดังนี้ 
ด%านคุณธรรม 

1. นักศึกษาเกิดความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต"อตนเอง และรับผิดชอบต"อชุมชน ใน
ภารกิจท่ีได.รับมอบหมาย 

2. มีภาวะผู.นํา ผู.ตาม เกิดความสามัคคีในการทํางานเปKนทีมร"วมกับชุมชน 
ด%านความรู% 

1. นักศึกษาได.รับความรู.ในการใช.โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ใน
การออกแบบบรรจุภัณฑ5 การใช.สี รูปแบบการใช.ข.อความบนบรรจุภัณฑ5 

2. ได.เรียนรู.กระบวนการทํางานของชุมชน ข้ันตอนในการผลิต โครงสร.าง การคัดเลือกสมาชิก 
วิธีการขายของชุมชนและได.เรียนรู.วิถีชีวิตของคนในชุมชน  

3. ได.รับความรู.เรื่องการจัดทําแผนธุรกิจผลิตภัณฑ5ชุมชน การวิเคราะห5ผลิตภัณฑ5 พฤติกรรม
ผู.บริโภค เข.าใจในกระบวนการพัฒนาสินค.าท่ีจะทําให.ชุมชนจําหน"ายสินค.าได.ดียิ่งข้ึน 

ทักษะด%านปEญญา 
1. รู.จักการวิเคราะห5ข.อมูลของชุมชนก"อนนํามาเรียบเรียงในการมาใช.ในการเขียนแผนธุรกิจ 
2. ได.รู.ถึงป�ญหาและการแก.ป�ญหาในการพัฒนาบรรจุภัณฑ5ให.เหมาะสมกับผลิตภัณฑ5ชุมชน 

ทักษะด%านความสัมพันธ2ระหว#างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. รู.จักวิธีการสื่อสารกับกลุ"มคนหลากหลาย เกิดความสัมพันธ5ท่ีดีกับชุมชน ช"วยเหลือซ่ึงกัน

และกัน ร"วมกันคิด วางแผนและตัดสินใจ 
ทักษะเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช%เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. รู.จักการประยุกต5ใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช.ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ5 การ
ออกแบบสต๊ิกเกอร5 สื่อประชาสัมพันธ5และการส"งเสริมการตลาดท่ีสามารถนําไปใช.ได.จริง 

2.ผู.ผลิตและผู.ประกอบการผลิตภัณฑ5ชุมชน ได.บรรจุภัณฑ5ต.นแบบจํานวน 17 ผลิตภัณฑ5 ดังนี้ 
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ตราสินค.าและโลโก.ของผู.ผลิตและผู.ประกอบการผลิตภัณฑ5ชุมชน  
ท่ีได.รับการพัฒนาเพ่ือไปจดทะเบียนการค.า 

 

1. รูปแบบบรรจุภัณฑ5 
แท็กพรมเช็ดเท.าปราณี 

 

 
2. รูปแบบบรรจุภัณฑ5 
บ.านเรือนไทย 
พรานกระต"าย 
 
 

 

 
3. รูปแบบบรรจุภัณฑ5
ทองม.วน ม.วนแก.ว 
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4. รูปแบบบรรจุภัณฑ5  
แท็กนพดลหินอ"อน 
พรานกระต"าย 

 

 
5. รูปแบบบรรจุภัณฑ5 
ข.าวไรซ5เบอรี่อบกรอบ 

 
6. รูปแบบบรรจุภัณฑ5  
แท็กเสื่อกก 
บ.านลานกระด่ี 
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7. รูปแบบบรรจุภัณฑ5 
จักสาน สานสุข 
บ.านสุขสําราญ 

 

 
8. รูปแบบบรรจุภัณฑ5 
ผักปลอดสารพิษ  
บ.านตะแบกงาม 

 
9. รูปแบบบรรจุภัณฑ5 
น้ําลูกหม"อน มันหม"อน 

 

 



144 
 

 

10. รูปแบบบรรจุภัณฑ5
กาแฟจากข.าวไรซ5เบอรี่ 

 
11. รูปแบบบรรจุภัณฑ5 
ผ.าป�กชาวเขาเหมยเซ็ง 

 

 
12. รูปแบบบรรจุภัณฑ5 
ข.าวเกรียบใบหม"อนและ 
ข.าวเกรียบแก.วมังกร 
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13 รูปแบบบรรจุภัณฑ5
น้ําพริก บ.านทรัพย5ไพรวัลย5 

 

 
14. รูปแบบบรรจุภัณฑ5
น้ําพริก ตราแดงต.อย 

 

 

15. รูปแบบบรรจุภัณฑ5 
เซตครีมสมุนไพร พญาไพร 
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16. รูปแบบบรรจุภัณฑ5 
กล.วยน้ําว.าอบกรอบ  
Crispy BANANA 

 

 
17.รูปแบบบรรจุภัณฑ5
กระยาสาทรสอดไส.กล.วยไข" 

 

 
 
8. ผลลัพธ2ท่ีได%รับจากการบริการวิชาการ 

 ด%านนักศึกษา 
นักศึกษานําผลิตภัณฑ5ท่ีผ"านการพัฒนาจากการบริการวิชาการเข.าร"วมแข"งขันแผนธุรกิจ ในเวที

ระดับประเทศ 
1. ได.รับคัดเลือกเปKน 10 สุดยอดแผนธุรกิจ และรางวัลชมเชยในโครงการ DTN Business Plan 

Award 2016 หัวข.อ "Starts from Thailand, Expands to ASEAN, Goes Global.” ด.วยแผนธุรกิจของ
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด “คัสเตอร5ข.าวไรซ5เบอร5รี่” จัดโดยกรมเจรจาการค.าระหว"างประเทศ กระทรวง
พาณิชย5 จากทีมท่ีเข.าแข"งขันจํานวน 260 ทีม ของมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ  

2.ได.รับรางวัลชนะเลิศแข"งขันแผนธุรกิจในระดับอุดมศึกษาหัวข.อ “สินค.าเกษตรปลอดภัยแปรรูป
สู"อาเซียน” ด.วยแผนธุรกิจของนักศึกษาการตลาด“กระยาสารทสอดไส.กล.วยไข"สร.างมูลค"าเพ่ิมสู" AEC”ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

3. ได.รับรางวัลด.านนวัตกรรมระดับประเทศ เพ่ือรองรับยุค Thailand 4.0 ร"วมกับผู.ประกอบการ
ผลิตภัณฑ5ชุมชนจัดโดยกรมทรัพย5สินทางป�ญญา กระทรวงพาณิชย5ร"วมกับองค5กรทรัพย5สินทางป�ญญาโลก 
(WIPO)และสํานักทรัพย5สินทางป�ญญาประเทศเกาหลี(KIPO)ดังนี้ 

- รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ และได.รับเหรียญเชิดชูเกียรติจากองค5กรทรัพย5สินทาง
ป�ญญาโลก (WIPO) ในโครงการประกวดพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชน (Appropriate 
Technology Contest) ด.วยผลงานนวัตกรรม ของผู.ประกอบการสมุนไพรพญาไพร “สบู"สารสกัดจากเปลือก
กล.วยไข"”  

- รางวัลสุดยอดนวัตกรรมภาคเหนือในโครงการประกวดพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับ
ชุมชน (Appropriate Technology Contest)ด.วยผลงานนวัตกรรม ของผู.ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ5แปรรูปข.าวไรซ5เบอรรี่ บ.านสร.อยสุวรรณ “เครื่องตัดขนมแบบแท"ง” 
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4. นักศึกษาได.คัดเลือกผลิตภัณฑ5 เพ่ือจัดจําหน"ายจริงภายใต.แบรนด5 “สานรัก” เพ่ือนํารายได.มา
ไว.ให.สาขาวิชาการตลาดใช.เปKนค"าใช.จ"ายในการทํากิจกรรมต"าง ๆ  

ด%านชุมชน 
1. ผู.ผลิตและผู.ประกอบการผลิตภัณฑ5ชุมชน ได.บรรจุภัณฑ5ต.นแบบ จํานวน 17 ผลิตภัณฑ5 
2.มีผู.ผลิตและผู.ประกอบการ จํานวน 1 รายการ ได.แก" ผลิตภัณฑ5จักสานตราสินค.า “สานสุข” 

นําไปจดทะเบียน หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ5 (OTOP) 
3. กลุ"มวิสาหกิจบ.านปรือกระเทียม ใช.บรรจุภัณฑ5 ตราสินค.าและโลโก.  จัดจําหน"ายจริงในงาน

ต"าง ๆ  
4. ผู.ประกอบการนําผลิตภัณฑ5แปรรูปจากข.าวไรซ5เบอร5รี่ตราสินค.า “ป�นทิพย5” เข.าจําหน"ายใน

ร.านโมเดิร5นเทรด Tops market เขตภาคกลางและภาคเหนือ 
5. ผู.ประกอบการ OTOPนําผลิตภัณฑ5ท่ีได.รับการพัฒนาเข.าคัดสรรดาว 

 
9. ปEจจัยท่ีทําให%ประสบความสําเร็จ 

1. การบูรณาการการเรียนการสอน มีรูปแบบท่ีส"งเสริมให.นักศึกษาได.ใช.ความรู.อย"างแท.จริง และมี
อิสระในการคิดสร.างสรรค5ด.วยตนเองจากประสบการณ5ตรงของนักศึกษา จึงทําให.นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ 
ในการท่ีจะช"วยเหลือชุมชน และรู.ถึงคุณภาพของผลงานตนเองจากการให.คําแนะนําของวิทยากรระดับชาติ จึง
เกิดแรงผลักดันท่ีจะทําให.สําเร็จ 

2. ด.วยทรัพยากรท่ีมีอยู"อย"างจํากัด แต"ทําให.โครงการเกิดผลท่ีเปKนรูปธรรมชัดเจน เพราะมีหน"วยงาน
เครือข"ายท่ีหลากหลายท้ังในระดับจังหวัดในระดับประเทศ ท่ีช"วยผลักดัน และการต"อยอดไปสู"ช"องทาง
การตลาด Modern Trade และตลาดเปuาหมายในระดับสูงข้ึน 
 
10. แนวทางในการบริการวิชาการครั้งต#อไป 

พัฒนารูปแบบการให.บริการวิชาการ ท่ีมุ"งเน.นด.านการพัฒนาผลิตภัณฑ5ชุมชนให.เห็นเปKนรูปธรรม และ
สามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนและเครือข"ายให.เปKนแหล"งท"องเท่ียวเชิงอนุรักษ5 เช"น“การพัฒนา
ผลิตภัณฑ5จากเปลือกข.าวโพด บ.านลานดอกไม.ตก” 
 
11. ปEญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

เนื่องจากในกระบวนการของการวิพากษ5บรรจุภัณฑ5จากวิทยากรระดับชาติ มีระยะเวลาจํากัด เพียง 2 
วัน ซ่ึงไม"เพียงพอในการวิพากษ5ผลิตภัณฑ5จํานวน 17 ผลิตภณัฑ5 

การแก.ไขป�ญหาจึงต.องมีการวิพากษ5ผ"านสื่อ Online เปKนรายผลิตภัณฑ5จนกว"านักศึกษาจะปรับปรุง
แก.ไขจนได.มาตรฐาน 
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12. แนวปฏิบัติที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปแนวปฏิบัติที่ดีการบริการวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอน 
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

    ประสานงานกับเครือข#าย 
    เพื่อร#วมกันหารแนวทางพัฒนาช#องทาง

การตลาด 

กําหนดเนื้อหาในรายวชิาสําหรับบูรณาการ 
การเรียนการสอนกับการบริการวชิาการ 

เตรียมความพร%อมของอาจารย2 
ในสาขาวชิาการตลาด 

เตรียมความพร%อมด%านทฤษฎี ความรู% 

นักศึกษาศึกษาข%อมูลและลงพื้นที่จริง 

วิพากษ2ผลงานของนกัศึกษา 

สนับสนุนและส#งเสริมผลงาน 
ของนักศึกษาและผู%ประกอบการชุมชน  

เข%าร#วมแข#งขันในเวทีระดับชาต ิ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

เนื้อหารายวิชาสอดคล%องกับปEญหาและความต%องการ 
ของชุมชน,สังคม และนโยบายของรัฐ 

เกี่ยวกับความรู%ที่ต%องใช%ในการบริการวิชาการ 
เพื่อเตรียมความพร%อมให%กับนักศึกษา 

 

นํามาประยุกต2ใช%ที่สอดคล%องกับปEญหาและความ
ต%องการของชุมชน,สังคม ให%แก#นักศึกษา 

ใช%ความสามารถทางความคิดสร%างสรรค2อย#างอิสระ  
และร#วมกับชมุชนในการสร%างสรรค2ผลงาน 

จากผู%เชี่ยวชาญระดับชาติ  
ร#วมกับนักศึกษาและผู%ประกอบการชุมชน 

 

เพื่อประโยชน2ในทางตรงและทางอ%อม  
เพื่อสร%างเครือข#ายและเผยแพร#ประชาสัมพันธ2

ผลงาน 
ในการสร%างภาพลักษณ2ที่ดีให%แก#ตัวนักศึกษา 

มหาวิทยาลัย และจังหวัดกําแพงเพชร 

- กรมเจรจาการค%าระหว#างประเทศ  
- สถาบันนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 

เนื้อหาการพัฒนาผลิตภัณฑ2และบรรจุภัณฑ2 

อารมหลักสูตรระยะสั้น  
“Packaging Design” 

พัฒนาทักษะด%านคอมพิวเตอร2 
“Adobe Photoshop &Adobe Illustrator” 

ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ2เบื้องต%น 

ดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
“การพัฒนาบรรจุภัณฑ2ต%นแบบ ผลิตภัณฑ2ชมุชน” 

 

- การประกวดแผนธุรกิจ โครงการ DTN Business 
Plan Award 2016 
- การประกวดแผนธุรกิจ “สินค%าเกษตรแปรรูป
ปลอดภัย” 

ข%าวไรซ2เบอร2รี่อบกรอบ  
จัดจําหน#ายในTops market ภาคเหนือและภาค

กลาง 


