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รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
ของหน่วยปฏิบัติการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม 
(อว.ส่วนหน้า ประจําจังหวัดกําแพงเพชร)

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ณ วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564

อว . ส่ วนหน้ า ป ร ะ จ ำ จั งห วั ดกำ แพง เพช ร



2



3



4



5

ภารกิจของหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว.

02 ขับเคลื่อน

แผนงาน/โครงการ

ด้าน อววน. ในจังหวัด 

03 ส่งเสริมการนำงานด้าน อววน.

สนับสนุนจังหวัด 

01 ประสานการนาํงานด้าน อววน. 

เพิ่มขีดความสามารถผนวก

กับศักยภาพจังหวัด

04 เป็นหน่วยงาน ฯ ม้าเร็ว 

ที่จะรับประเด็นปัญหาที่มีความ

จำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด

อว . ส่ วนหน้ า ป ร ะ จ ำ จั งห วั ดกำ แพง เพช ร
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ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
หน่วยปฏิบัติการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจั ย  และนวัตกรรม  (อว .ส่วนหน้า )  ประจำจั งหวัดกำแพงเพชร

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

2. พัฒนารูปแบบการดำเนินงาน

ของหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ 

อว. ในการสนับสนุนการพัฒนา 

จังหวัดเพื่อขับเคล่ือนไทยไปด้วยกัน 

ของ มรภ.กำแพงเพชร

Task 01 Task 02

Task 04 Task 05

Task 03
1. จังหวัดกำแพงเพชรรับทราบข้อมูล

โครงการฯ และมีคำส่ังแต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคล่ือนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนา
จังหวัดเพื่อขับเคล่ือนไทยไปด้วยกัน ประจำ
จังหวัดกำแพงเพชร ตามคำส่ังจังหวัด

กำแพงเพชร ท่ี 287/2562 

ส่ัง ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2564

3. ประชุมคณะทำงานขับเคล่ือนงาน

ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ในการสนับสนุนการ

พัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคล่ือนไทย

ไปด้วยกันประจำจังหวัด

กำแพงเพชร เพื่อนำเสนอผลงาน

การจัดทำนวัตกรรมต่อคณะทำงาน    

ขับเคล่ือนงานด้านอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ครั้งท่ี 1 ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 มีนาคม

2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน

8 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ

(อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร

5. คัดเลือกนวัตกรรม และ
วางแผนจัดทำนิทรรศการเผยแพร่
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
ณ ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า

4. จัดทำแบบรูปรายการสำนักงาน
หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

จังหวัดกำแพงเพชร
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Task 01
1. จังหวัดกำแพงเพชรรับทราบข้อมูล

โครงการฯ และมีคำส่ังแต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคล่ือนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนา
จังหวัดเพื่อขับเคล่ือนไทยไปด้วยกัน ประจำ
จังหวัดกำแพงเพชร ตามคำส่ังจังหวัด

กำแพงเพชร ท่ี 287/2562 

ส่ัง ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2564

อว . ส่ วนหน้ า ป ร ะ จ ำ จั งห วั ดกำ แพง เพช ร
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หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด 
เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจําจังหวัดกําแพงเพชร 

1. ผู้ทําหน้าที่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฯ

ช่ือ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก
ตําแหน่ง : อธิการบดี
ช่องทางการติดต่อ : Mobile : 0896426543

2. การมอบหมายหน่วยงานดําเนินงานหน่วยปฏิบัติการฯ

สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้

ผู้ประสานงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
รองอธิการบดี คณะทํางานและเลขานุการ
Mobile : 0953561551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล 
ผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ Mobile : 0856510104

คณะทำงาน

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร

ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร

วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

(ในฐานะผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพชร)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

อว . ส่ วนหน้ า ป ร ะ จ ำ จั งห วั ดกำ แพง เพช ร
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กรรมการ
ขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันของ

จังหวัด
กําแพงเพชร

ติดตามปัญหา
ความเดือดร้อน
เร่งด่วนในจังหวัด 
และจัดให้มีการ
ตอบสนองความ

ต้องการ แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน

สร้างความตระหนักรู้ 
ความเข้าใจแก่

ประชาชนร่วมกัน
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ

เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ประชาชนในการ
พัฒนาประเทศ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สร้างความสามัคคี
ปรองดองให้แก่

ประชาชน

สร้างการรับรู้ให้
ประชาชนเข้าใจ

หลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

สนับสนุนข้อมูลและการปฏิบัติงานงานโดยการบูรณาการทํางานและประสานประโยชน์
ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

สนับสนุนและถ่ายทอดงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาพื้นที่

สนับสนุนและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมภาคการเกษตร

พัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่

• Upskill / Reskill ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน

รูปแบบการสนับสนุนคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไป
ด้วยกันของจังหวัดกําแพงเพชร

การสนับสนุน
คณะกรรมการ

การสนับสนุน
คณะกรรมการ
อว . ส่ วนหน้ า ป ร ะ จ ำ จั งห วั ดกำ แพง เพช ร
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การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 2

1. พัฒนา
กระบวนการ
ผลิตข้าว และ
สินค้าเกษตร
ปลอดภัยที่ได้
มาตรฐาน

2. ส่งเสริมการ
แปรรูป 

การตลาด และ
การกระจาย
สินค้าเกษตร

3. พัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวตาม
มาตรฐาน

“เป$นศูนย)กลางธุรกิจข4าว สินค4า
เกษตรปลอดภัย การท@องเที่ยว
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมล4าค@า

ระดับประเทศ” จุดเน4นการพัฒนา 

(Positioning) ได4แก@

ภาคการเกษตร : เป$นเมือง “อู@ข4าวอู@
น้ำ” โดย “ข4าว” เป$นตัวจักร

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของกลุ@ม
จังหวัด

ภาคการท@องเที่ยว: แหล@งมรดกโลกทั้ง
ด4าน ประวัติศาสตร)และเชิงนิเวศ

รูปแบบการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 

การสนับสนุน
คณะกรรมการ

การสนับสนุน
คณะกรรมการ
อว . ส่ วนหน้ า ป ร ะ จ ำ จั งห วั ดกำ แพง เพช ร



11

คณะทํางานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมใน
การสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจําจังหวัด

กําแพงเพชร

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้าน
การเกษตรอัจฉริยะ

ต้นทาง

ศูนย์เผยแพร่
นวัตกรรมภูมิ
สารสนเทศ --->
การหาพื้นที่ที่
เหมาะสม 

ศูนย์การเรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่ -
-->เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย

ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช --->
เมล็ดพันธุ์ การ

เพาะปลูก

กลางทาง

ศูนย์การเรียนรู้
เกษตรอัจฉริยะ

(Smart Farmer)

ศูนย์ส่งเสริมการ
ผลิตและความ
ปลอดภัยทาง
อาหาร--->การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์

การเกษตร

ปลายทาง

ศูนย์UBI---> การ
บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการ 
การตลาด

เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว
ชุมชนเชื่อมโยงเส้นทางการ

ท่องเที่ยว

อว . ส่ วนหน้ า ป ร ะ จ ำ จั งห วั ดกำ แพง เพช ร
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ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
หน่วยปฏิบั ติการ อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจั ย  และนวัตกรรม  (อว .ส่ วนหน้า )  ประจำจั งหวัดกำแพง เพชร

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพง เพชร

Task 03

3. ประชุมคณะทำงาน
ขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ในการสนับสนุน
การพัฒนาจังหวัด เพื่อ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันประจำ
จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อ
นำเสนอผลงานการจัดทำ
นวัตกรรมต่อคณะทำงาน
ขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 1 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย ช้ัน 
8 อาคารเรียนรวมและ
อำนวยการ (อาคาร 14) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร
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A

1) การส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เกษตรกรเพ่ือผลิตและพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตรมูลค่า

สูงตามห่วงโซ่คุณค่า

การปลูก เกษตรปลอดภัย การ
แปรรูป การบรรจุภัณฑ์ การตลาด

ออนไลน์

C

3) การใช้ประโยชน์จากส่ิง
เหลือใช้ทางการเกษตร
ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง 

ปาล์ม

E

5) การแก้ปัญหาหมอกควัน
จากการเผาผลผลิต

ทางการเกษตร (อ้อย ข้าว) 

B

2) การพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐานผลผลิต
และสินค้าทางการเกษตร
ปลอดภัย ของจังหวัด

กำแพงเพชร

D

4) การส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมด้วยอัตลักษณ์

ภมิปัญญาและวัฒนธรรมของ
จังหวัดกำแพงเพชร

- การนำสินค้าทางวัฒนธรรม
เข้าสู่การตลาดเชิงพาณิชย์

- การสร้างเร่ืองเล่าสินค้าทาง
วัฒนธรรม

ผลจากการประชุมคณะทำงาน

สรุปประเด็นความต้องการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร

อว . ส่ วนหน้ า ป ร ะ จ ำ จั งห วั ดกำ แพง เพช ร
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สถานที่ต้ังหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. 
ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 

ประจําจังหวัดกําแพงเพชร 

สํานักบริการ
วิชาการและจัดหา

รายได้
(อาคารติดแม่นํ้าปิง)

อว . ส่ วนหน้ า ป ร ะ จ ำ จั งห วั ดกำ แพง เพช ร

Task 04

4. จัดทำแบบรูป
รายการสำนักงาน
หน่วยปฏิบัติการส่วน
หน้าของกระทรวงการ

อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จังหวัด

กำแพงเพชร
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Task 05

5. คัดเลือกนวัตกรรม เพื่อ
จัดทำนิทรรศการเผยแพร่
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
จังหวัดกำแพงเพชร 

ณ ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า

อว . ส่ วนหน้ า ป ร ะ จ ำ จั งห วั ดกำ แพง เพช ร
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A

1) นวัตกรรมการวางแผน
พื้นที่ที่เหมาะสมในการ
ปลูกพืชเกษตรจังหวัด

กำแพงเพชร

C

3) นวัตกรรมการควบคุม
ระบบน้ำจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ด้วย
แอพพลิเคช่ัน 

E

5) นวัตกรรมการแปรรูปและ
พัฒนาผ้าฝ้ายจากเส้นใย

กล้วยไข่ 

6) นวัตกรรมการแปรรูปและ
พัฒนาผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี
ศิลาแลงเพื่อสร้างอัตลักษณ์
ของจังหวัดกำแพงเพชร

.

B

2) นวัตกรรมการปลูก
และแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรด้วยเกษตร

อัจฉริยะ 

D

4) นวัตกรรมการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตข้าว

ด้วยระบบหมุนเวียนและใช้ประโยชน์

จากส่ิงเหลือใช้(ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 

face oil จากน้ำมันรำข้าว และ

เคร่ืองดื่มชาหมักคอมบูชาจากกากรำ

ข้าวที่เหลือจากการบีบสกัดน้ำมัน 

ภายใต้ความร่วมมือแบบ “จตุรภาคี

(Quadruple Helix)

การถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร
อว . ส่ วนหน้าประจำ จังหวัดกำแพง เพชร

คณะมนุษยศาสตร์และ

สั งคมศาสตร์  ;

ผศ .ดร .สุภาสพงษ์ รู้ ทำนอง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ;

ผศ .อานนท์  วงษ์มณี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ;

ผศ .ภาคิณ  มณีโชติ

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ;

ดร . เอนก หาลี

คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ;

อาจาร ย์  นงลักษณ์  จันทร์พิชั ย

ร่ วม กับ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ;  

นส .ธฤษวรรณ  ธรรมสอน
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ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนฯ ฉ.12

ยุทธศาสตร์ อววน. 

เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

ผังความเช่ือมโยงโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

Platfrom 2 การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์
ท้าทายของสังคม

P.7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สวล.และเกษตร

P.8 สังคมวัยสูง
KR 2.2 คนในช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีสามารถดำรงชีวิตด้วย

คนเองได้อย่างมีคุณค่า
KR.2.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลิต

ภาพและความม่ันคงทางรายได้เกษตรกร

Platfrom 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิง
พ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ำ

P.13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
KR4.1 ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง

KR4.2 รายได้ของคนจนเพ่ิมข้ึน
KR4.3 เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคฯ

Platfrom 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
P.2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC

P.3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต(Upskill/Reskill)

KR1.2 คนไทยทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

KR1.4 บัณฑิตคุณภาพ/ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่มีสมรรถนะตรงกับตลาดงาน

ย.1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

ย.2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ย.3 การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิต

ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

ย.4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย 

ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และ

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก

เป้าหมาย : จำนวน100 ครัวเรือนต่อ

จังหวัด

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ท้องถ่ิน

เป้าหมาย : 10ผลิตภัณฑ:์ จังหวัด 
(ผลิตภัณฑ์เดิม5,ผลิตภัณฑ์ใหม่5)

10. โครงการพัฒนาและ

สนับสนุนศูนย์ความ

เป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยฯ

เป้าหมาย : ผู้รับบริการ
จำนวนอย่างน้อย 500 
คน (ศูนย์ละ 40 คน)

3. โครงการส่งเสริมความรัก

สามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าท่ี

ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้
พื้นฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
/เป้าหมาย: จำนวน40ตำบล/

สถานศึกษาเครือข่ายต่อ
จังหวัด

6. โครงการพัฒนาระบบ

ข้อมูลตำบลในจังหวัด
เป้าหมาย: ฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืนด้วย

ระบบการศึกษา/มรภ.

4. โครงการยกระดับการ

เรียนรู้ด้านการอ่านการ
เขียนและการวิเคราะห์ของ

นักเรียนในระดับการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

/เป้าหมาย: โรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ20โรงเรียน/

จังหวัด

5. โครงการสนับสนุนส่ือวีดีทัศน์

ประกอบการเรียนการสอนเพื่อ

แก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก

/เป้าหมาย: ส่ือวีดีทัศน์ไม่น้อยกว่า 
5เรื่อง

14. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้

ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเป็นกลไก
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจในอนาคต

เป้าหมาย: หลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร 

นักศึกษาจำนวน 2,000 คน

13. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ ในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมาย: นักศึกษาคณะอื่น 600 คน 

9. โครงการพัฒนา

ทักษะทางวิชาการ

(ONET) ของ นร. มัธยม
ปลายใน จ.กพ./ตาก

เป้าหมาย : นร. ม.ปลาย
ใน จ.กพ. /ตาก จำนวน 

4,000 คน

12. โครงการผลิตครูสมรรถนะสูง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เป้าหมาย : นักศึกษาครู จำนวน 2,000 คน

- ไม่มี-

7. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ

เครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิง

พื้นท่ีระดับตำบล
/เป้าหมาย: 10 ตำบล/จังหวัด

11. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

ในศตวรรษท่ี 21 สำหรับ นศ. ครู
เป้าหมาย: นักศึกษาครู 400 คน

8. โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนการสอนของครูใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก 

โดยใช้กระบวนการ PLC
เป้าหมาย : รร. ใน กพ.

และตาก 20 โรง

หมายเหตุ

สีเหลือง คือ โครงการร่วม 38 มหาวิทยาลัย จำนวน 9 โครงการ

สีฟ้า คือ โครงการตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย จำนวน 5 โครงการ
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KPRU มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู' 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555 |  055-706-518

kpru.pr@kpru.ac.th

อว . ส่ วนหน้ า ป ร ะ จ ำ จั งห วั ดกำ แพง เพช ร


