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ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
พัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  

1. ชุมชนต าบลท่าขุนราม 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร  
   1. บา้นใหม่สุวรรณภูม ิ
   2. บา้นสันติสุข 
   3. บา้นหวัฝายเหนอื 
   4. บา้นโคกหมอ้ 
   5. บา้นท่าเด่ือ 

1.ตลาดท่องเที่ยว 3 วิถ ีมปีัญหาและความ
ต้องการ ดังนี้  
  1.1 ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุอาหารส่วน
ใหญ่ยังท ามาจากพลาสติก ซ่ึงเป็นสิ่ งที่
ท าลายยาก และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น 
ชุมชนจึงต้องการพัฒนาภาชนะหรือบรรจุ
ภัณฑ์ที่จะใช้ส าหรับใส่อาหารจ าหน่ายใน
ตลาดจากธรรมชาติ 
  1.2 แหล่งท่องเที่ยวในต าบลท่าขุนรามยังไม่มี
จุดดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเท่ียว  
1.3 การแสดงของชุมชนในตลาดไม่สะท้อน
ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของต าบลท่าขุนราม 
1.4 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ตลาด 
1.5 เทคนิคการตกแต่งตลาดด้วยผ้าและ
ดอกไม้ 
2. การพัฒนาอาหารท้องถิ่น (ไส้กรอกลาบ) 
มีปัญหาและความต้องการ ดังนี้  
2.1 การพัฒนาสูตรไส้กรอกลาบและ  ไส้อั่ว 
ที่เป็นอัตลักษณ์ของต าบล 
2.2 พัฒนาแบรนด์ดิ้งและ 
บรรจุภัณฑ์ที่จะใช้ส าหรับใส่ไส้กรอกจ าหน่าย 
เนื่องจากปัจจบุัน ยังไม่มี 
2.3 การท าการตลาดออนไลน์ เพื่อ
ประชาสัมพันธแ์ละจ าหน่าย 
2.4 การค านวณต้นทุนและราคาขาย เพือ่ใช้
ในการตั้งราคาขาย  
2.5 การขอ อย. เพือ่ใช้ในการสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค 
 
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนา ดังนี้  
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง “การพัฒนา
สูตรไส้กรอกลาบ”ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม  
2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ขนุราม 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง “การพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ว” ระหว่างวันที ่16 – 19 ธันวาคม  
2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ขนุราม 
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง“กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว” ในระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2563 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม 
4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง “การพัฒนา
แบรนดแ์ละบรรจุภัณฑ”์ วันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ ์
2564 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ขนุราม 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง “การพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ว” ระหว่างวันที ่16 – 19 ธันวาคม  
2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ขนุราม 
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง “กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว” ในระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2563 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม 
4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง “การพัฒนา
แบรนดแ์ละบรรจุภัณฑ”์ วันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ ์
2564 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ขนุราม 
5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการเรื่อง “เทคนิคการ
จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่” วันที่ 11 – 14 มีนาคม 
2564 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ขนุราม 

การบรรลตุัวชี้วดั 
1. จ านวนครัวเรือนได้การพัฒนาความรู ้และ
ร่วมพัฒนาแก้ไขเพือ่พัฒนคุณภาพชวีิตและ
ยกระดับรายได้ จ านวน 50 ครัวเรือน  
 2. ร้อยละของครัวเรือนพ้นเกณฑ์ความ
ยากจนหรือยกระดับรายได้ครัวเรือน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
 3. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
4. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดบัรายได้ จ านวน 2 
รายวิชา ได้แก ่รายวิชาการพัฒนาบุคลกิภาพ
ในอุตสาหกรรมบริการ และรายวิชาการ
ท่องเที่ยวชุมชน 
5. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการต่อ
จ านวนนกัศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
ชุมชนพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดบัรายได้ให้คนใน
ชุมชนบนฐานการท่องเท่ียว โดยการบูรณา
การความร่วมมอืจากหนว่ยงานทั้งภายใน
และภายนอกคณะ 
     
     
 
 

- โครงการ
พัฒนา                    
- โครงการ 
วิจัย  
- โครงการ
อบรม 



- 2 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

 2. ชุมชนต าบลนิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร 

1. ต้องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน หรือพื้นที่ใกล้เคียง 
2. ชุมชน ม. 2 มีพื้นที่สาธารณะที่ต้องการ
ส่งเสริมให้ชุมชนน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผลิตภัณฑ์ผ้าในช่วงสถานการณ์ Covid-
19 ไม่สามารถออกงานเทศกาลตา่งๆ ได้ ใน
ชุมชนยังไม่  ร่วมทั้งศูนย์การเรียนรู้ยังไม่
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เนื่องจากความ
รู้อยู่ในตัวบุคคล ยังไม่ถ่ายทอดออกมาเป็น
ลายลักษณ์อกัษร 

1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หรือ
พื้นที่ใกล้เคียง โดยจัดระบบศูนย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
แท้จริง 
2. ส่งเสริมการน าความรู้เศรษฐกิจพอเพยีงขยายไปสู่ 
ม. 2 
3. พัฒนาผ้าในชุมชนให้มีอัตลักษณ์ เช่น เร่ืองเล่าหรือ
ความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าที่สืบทอดมาจากภาคอีสาน 
4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ช่องทางที่หลากหลาย 
5. จัดการความรู้เกีย่วกับกระบวนการผลิตผ้าเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้กับเยาวชนและพื้นที่ใกล้เคียง 
6. แปรรูปผ้าให้น่าสนใจ 

1. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนและ
พื้นที่ใกล้เคียง 
2. ชุมชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
3. ชุมชนมีรายได้จาการผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
4. ชุมชนมีการพัฒนาตนเองอยา่งยั่งยืน 

 

 3. ต าบลคลองน้ าไหล   
อ าเภอคลองลาน  
จังหวัดก าแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเป็นมหาวิทยาลัยที่
พระราชาประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นดังนั้น มหาวิทยาลยัราช
ภัฏมีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้
จัดท าโครงการบูรณาการพันธกจิสัมพันธ์ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคมแบบบูรณาการ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถ
บริหารจัดการชวีิตตนเองได้อย่างสมดุลและมี
ความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและ
มูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มี
ความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองและช่วยเหลือเกือ้กูลกันในชุมชนได้
อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพ
ชีวิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยมี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเป็นแหล่งให้ความรู้และเป็นที่พึ่งพิง
ทางวิชาการ มีบุคลากร นักวิชาการที่มี
ศักยภาพในการให้บรกิารวิชาการแก่ชุมชนที่
พร้อมจะขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชวีิตและ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก บูรณาการการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที ่

การด าเนินงานแบ่งออกเป็น   9 กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
- กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อม ติดตาม 
ประเมินผล 
- กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏบิัติการสร้างความเข้าใจ
การด าเนินงานและก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
- กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏบิัติการวิเคราะห์
ศักยภาพของกลุ่มเพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 
- กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพของกลุ่มตาม
ความสามารถในการรองรับ 
- กิจกรรมที่ 5 ประชมเชิงปฏบิัติการบูรณาการ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 
- กิจกรรมที่ 6 จัดเวทีระดมความคิดและประกาศ
รูปแบบการด าเนินการกลุ่มต่อผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
- กิจกรรมที่ 7 ติดตามดูแลความกา้วหนา้การบริหาร
จัดการของกลุ่มเป้าหมาย 
- กิจกรรมที่ 8 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
และสรุปผลการด าเนินงาน 
- กิจกรรมที่ 9 พัฒนาสร้างจุดบริการนักท่องเที่ยว 

ได้ด าเนินการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแลว้และ 
ก าลังท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อจะ
ด าเนินการขั้นต่อไป ทั้งนี้หากกจิกรรมใดที่
จัดไม่ตรงตามไตรมาสจะจัดท าบันทึก
ข้อความเพื่อขอเล่ือนไตรมาสในการจัด
กิจกรรมต่อไป 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

 4. ต าบลสระแกว้ อ.เมือง       
จ.ก าแพงเพชร 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกลว้ยไข ่
ตัวแทนจากหมู่บา้นในต าบล
สระแก้ว ดังนี้ 
  1. หมู่ 1 บ้านถนอมทอง 
  2. หมู่ 2 บ้านหนองกรด 
  3. หมู่ 3 บ้านสระแก้ว 
  4. หมู่ 4 บ้านโพธิ์สวัสดิ ์
  5. หมู่ 6 บ้านล ามะโกรก 
 

     กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ ต าบล
สระแก้ว เป็นกลุ่มที่ได้รับการชี้น า แก้ไข
ปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยได้
มีการก าหนดประเด็นปัญหาหรือการพัฒนา
พื้นที่/ชุมชนเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และได้แนวทางการด าเนินการเพื่อ
พัฒนา ดังนี้ 
       1. การใช้พลังงานทางเลือกเพื่อจดัหา
น้ าส าหรับการเกษตร 
       2. การใช้ชีวพันธุ์เพือ่จัดการโรคในพืช 
       3. การสะสมของปริมาตรธาตุเหล็กใน
ดินและในแหล่งน้ า 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการจัดท า
โครงการบริการวิชาการตามประเด็นปัญหาหรือการ
พัฒนาพื้นที่ของชุมชนเป้าหมาย ดังนี้ 
          1. การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกและ
เทคโนโลยีเพื่อจัดหาน้ าส าหรับการเกษตร โดยนัด
หมายผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องสูบด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
และ เจ้ าหน้ าที่ จ ากส านัก งานพลั งงานจั งหวั ด
ก าแพงเพชร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มการใช้พลังงาน
ทางเลือกและเทคโนโลยี เพื่ อจั ดหาน้ าส าหรับ
การเกษตรทดแทนการใช้น้ ามั น  ในช่ ว ง เดือน 
พฤษภาคม 2564 
          2. การให้ความรู้การใช้ชีวพันธุ์เพื่อจัดการโรค
ในพืช โดยนัดหมายผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เชื้อราไตร
โคเดอมา และสารชีวพันธุ์อื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกใน
การจัดการโรคในพืช ลดการใช้สารเคมี จากส านักงาน
เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ในช่วงเดือน พฤษภาคม 
2564 
          3. การศึกษาปริมาณเหล็กในแหล่งน้ า และ
การให้ความรู้การจัดการคุณภาพแหล่งน้ า ด าเนินการ
โดย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมในปฏิบัติการเก็บตัวอย่างดินและน้ าใน
ภาคสนามและวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในดิน ในน้ า 
และในตัวอย่ า งพืช เกษตรในแปลง เพื่ อ ศึกษา
การศึกษาการสะสมเหล็กจากดินสู่ผลผลิต ในระหว่าง
วันที่ 13 -15 มีนาคม พ.ศ. 2564 
       จากการศึกษาปริมาณเหล็กในตัวอย่าง พบว่า 
จากแปลงตัวอย่างของเกษตรกร จ านวน 2 แปลง พบ
ปริมาณเหล็กทั้งในตัวอย่างดิน ตัวอย่างน้ าบาดาล 
และตัวอย่างต้นกล้วยไข่ในแปลง และมีปริมาณสูง แต่
เนื่องจากธาตุเหล็กถือเป็นจุลธาตุ ซ่ึงคือธาตุอาหารที่
พืชต้องการน้อย แต่จะขาดไม่ได้ จึงมีแนวทางที่ศึกษา
ในล าดับต่อไปที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 
     1) ศึกษาข้อมูลความเหมาะสมของปริมาณ
เหล็กในวงจรชีวิตกล้วยไข่ และข้อดีข้อเสียของปริมาณ
เหล็กที่สะสมในผลผลิต 

 โครงการ
พัฒนา 
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       2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท าการเกษตร
ปลอดภัย และให้ความรู้แก่เกษตรกร 

 5. บ้านวุ้งกะสัง 
ต.โป่งน้ าร้อน อ.คลองลาน 
จ.ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรป่าคา ต.โป่งน้ า
ร้อน อ.คลองลาน จ.
ก าแพงเพชร 
 
 

สภาพปัญหาของชุมชน ได้แก ่
  การขาดแคลนน้ าส าหรับการเกษตร 
เหตุผลที่ท าโครงการนี้  
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ าเพื่อแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพปัญหาของชุมชน ได้แก ่
  ด้านเศรษฐกิจ ได้แก ่การแปรรูปและเพิ่ม
มูลค่าผลิตทางการเกษตร  
เหตุผลที่ท าโครงการนี้  
เพื่อพัฒนาการส่งเสิรมรายได้ในระยะสั้น 
 

ข้อมูลของกิจกรรมของโครงการให้ครบถ้วน ดังนี้  
1) กิจกรรมลงพื้นที่สร้างความเข้าใจชี้แจงการ

ด าเนินงานรับทราบปัญหาและวางแผนการ
จัดการน้ า  บา้นวุ้งกะสัง ต.โป่งน้ ารอ้น อ.คลอง
ลาน จ.ก าแพงเพชร 
1) วันที่ 19 ตุลาคม 2563  
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ...5......คน 
กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชน) จ านวน...20.....คน 
นักศึกษา....11......คน 
2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง
และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชนเป้าหมายและชุมชน
ขยายผล  
อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพยีงและถ่ายทอด
นวัตกรรมโรงเรือนอัตโนมัติ บ้านวุ้งกะสงั ต.โป่งน้ า
ร้อน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

1) วันที่ 20 – 21  มีนาคม 2564 
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ...5......คน 
กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชน) จ านวน...20.....คน 
นักศึกษา....11......คน 
3) หน่วยงานความร่วมมือ  
 - เครือข่ายดินน้ าปา่ จังหวัดก าแพงเพชร 
- เครือข่ายฅนปลกูแผ่นดินถิ่นวชิรปราการ จังหวัด
ก าแพงเพชร 
- ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดก าแพงเพชร 
- เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ จังหวัดก าแพงเพชร 
 
ข้อมูลของกิจกรรมของโครงการให้ครบถ้วน ดังนี้  
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจ

พอเพียงและถา่ยทอดนวัตกรรมสู่ชุมชนเป้าหมาย
และชุมชนขยายผล อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจ
พอเพียงและถา่ยทอดนวัตกรรมโรงเพาะเห็ด
อัตโนมัติ 

1. จัดการน้ าเพื่อรดน้ าปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
โดยให้น้ าไหลวนกลับมาใช้ใหม่ดว้ยปัญหาน้ า
ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกชว่งฤดูแล้ง
ชุมชนไม่มีน้ า ซ่ึงยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชนนอกเหนือจากการปลูกพืชเชิงเด่ียวก็
คือมันส าปะหลัง 
2. ได้นวัตกรรมชุดต้นแบบโดมปลูกผักปลอด
สารพิษ รดน้ าระบบอัตโนมัติใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากปัญหาการปลูกพืชที่ตอ้งใช้พื้นที่ผล
ตามมาคือปัญหาการบกุรุกพื้นที ่ผลิตที่ต้อง
ใช้ระยะเวลา การเพาะเห็ดจึงเป็นอีก
ทางเลือกที่ท าให้คนในชุมชนได้รายได้และยัง
สามารถใช้ระบบอจัฉริยะที่ใช้ไฟฟา้จาก
พลังงานแสงอาทิตย ์

ส าหรับ
ยุทธศาสต
ร์ที่ 1 การ
พัฒนา
ท้องถิ่น 
ให้ระบุ
ประเภท
โครงการ 
ว่าเป็น
ประเภท
ใดใน 4 
ประเภทนี้
ได้แก่ 
1.กิจกรรม
สัมพันธ ์
2. การ
อบรม 
3. 
งานวิจัย 
4.
โครงการ
พัฒนา 
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วิสาหกจิชุมชนเกษตรทฤษฎี
ใหม่คณฑีพัฒนา ต.คณฑี
พัฒนา อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพปัญหาของชุมชน ได้แก ่
  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ได้แก ่ต้นทุนด้าน
พลังงาน 
เหตุผลที่ท าโครงการนี้  
เพื่อพัฒนาการลดต้นทุนด้านพลังงาน 
 

2. วันที่ วันที ่22 -23 มีนาคม 2564 
3. สถานที่จัดกิจกรรม บ้านป่าคา ต.โป่งน้ าร้อน อ.

คลองลาน จ.ก าแพงเพชร  
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชน) จ านวน 15 คน 
- นักศึกษา 7 คน 

5. หน่วยงานความร่วมมือ  
- เครือข่ายฅนปลกูแผ่นดินถิ่นวชิรปราการ จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 
ข้อมูลของกิจกรรมของโครงการให้ครบถ้วน ดังนี้  
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เศรษฐกิจพอเพียงและถา่ยทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน
เป้าหมายและชุมชนขยายผล  

อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพยีงและถ่ายทอด
นวัตกรรมเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ชุมชน
ขยายผล 
2. วันที่ วันที ่24 -25 มีนาคม 2564 
3. สถานที่จัดกิจกรรม วิสาหกจิชุมชนเกษตรทฤษฎี

ใหม่คณฑีพัฒนา ต.คณฑี อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ  2 คน 
- กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชน) จ านวน 20 คน 
- นักศึกษา 11 คน 

5. หน่วยงานความร่วมมือ  
เครือข่ายฅนปลูกแผ่นดินถิ่นวชิรปราการ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. วิสาหกจิชุมชนน าตู้อบแห้งไปใช้ตากแห้ง
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบมันปู เพื่อลดระยะเวลา
ในการตากเพิ่มปริมาณการผลิตมาก 
2. ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลด
ต้นทุนน้ ามันซ่ึงโดยทั่วไปจะใช้น้ ามัน 3 ลิตร
ต่อการสูบน้ าเพือ่ใช้ท าการปลูกผักปลอด
สารพิษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอ
พบพระ จังหวัดตาก 
  1. หมู่บ้านป่าคาเกา่ 

 

จากการเก็บข้อมูลสามารถสรุปปัญหาในการ
เล้ียงไก่พันธุ์พื้นเมืองได้ดังต่อไปนี้ 
1.ค่าใช้จ่ายในการมาดูแลเรื่องอาหาร     

ไม่เพียงพอ 
2.การดูแลอนุบาลลูกไกห่ลังจากฟักยังไม่มี
ความรู้มากพอ 

 ในปีงบประมาณ 2564 มีประเด็นในการพัฒนา
พื้นที่หมู่บ้านป่าคาเก่าดังนี้ 

1.อบรมการผลิตอาหารไก่เพื่อลดต้นทุน 
จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ในการอบรม
เชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารไก่เพื่อลดต้นทุนชุมชน
หมู่บ้ านป่าคาเก่า  ภายใต้ โครงการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน

 1. กลุ่มได้รับความรู้ในการดูแลไก่ในแต่
ละช่วงวัยจ านวน 22 ครัวเรือน 

2.  กลุ่ มมีอ าชีพ เพิ่ มขึ้ นจ านวน 22 
ครัวเรือน 

3. กลุ่มได้รับความรู้ ในการการผลิต
อาหารไก่เพื่อลดต้นทุน โดยมีอาหารไว้ใช้ 
จ านวน 25 กระสอบ 

โครงการ
พัฒนา  
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ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ฐานราก โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยพร้อมกับพัฒนานักศึกษาในการบูรณา
การในรายวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และ
ฐานข้อมูล ได้ระบบฐานข้อมูลขั้นตอนและต้นทุนใน
การผลิตอาหารไก่ในการ และให้ เรียนรู้และมี
ประสบการณ์จากสถานการณ์จริงกับบูรณาการการ
ท างานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงการยกระดับ
รายได้ให้กับชุมชนหมู่บ้านป่าคาเก่า ต าบลคีรีราษฎร์ 
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก  

 2.อบรมการพัฒนาปุ๋ยหมักไม่กลับกองของมูล
สัตว์ (เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการตามไตรมาสที่วางแผนได้) 

 3.อบรมให้ความรู้ในการดูแลอนุบาลลูกไก่พันธุ์
พื้นเมือง ได้ด าเนิการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่  10 
มีนาคม 2564 ในเรื่องการอบรมเชิบปฏิบัติการดูแล
ไก่พันธุ์พื้นเมืองชุมชนนหมู่บ้านป่าคาเก่า พร้อมกับ
พัฒนานักศึกษาในการบูรณาการในรายวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ และฐานข้อมูลให้กับสมาชิกใน
กลุ่มเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

 4.การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการค้า 
(เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ท า ให้ไม่
สามารถด าเนินการตามไตรมาสที่วางแผนได้) 

 5.การส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างรายได้ 
(เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการตามไตรมาสที่วางแผนได้) 

5. จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมบูรณาการ
จ านวน 1หลักสูตร 

6. กลุ่มมีจ านวนไก่น าร่องจ านวน 35 
ตัว 
 

   2. หมู่บา้นร่มเกล้าสหมิตร จากการเก็บข้อมูลในปัจจุบันกลุ่มยังพบ
ปัญหาดังนี้ 
1. บรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับการ

ขนส่งของผลอะโวคาโด้ 
2. คว าม ทั นสมั ย และ สวย ง ามขอ ง

ผลิตภัณฑ์โลชั่นและสบู่ 
3. การน า เนื้ ออะ โ วคา โด้ มาพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
  4. การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ปลูกอะโว

ในปีงบประมาณ 2564 มีประเด็นในการพัฒนา
หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตรดังนี้ 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากอะโวคาโด้ 
  ได้ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนา

แบบแม่พิมพ์สบู่ อโวคาโด้ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม
และถ่ายทอดการให้ความรู้ในการท าพัฒนาแบบ
แม่พิมพ์สบู่อโวคาโด้และสบู่อโวคาโด้ ในวันที่ 8 
เมษายน 2564  กลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวน 47 คน 

 

1. การพัฒนาแบบแม่พิมพ์สบู่อโวคาโด้
ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม จ านวน 1 แบบ   

2. ชุมชนได้บรรจุภัณฑ์อะโวคาโด้เพื่อ
การขนส่ งที่ เ ป็น เอกลั กษณ์ของกลุ่ ม 
จ านวน 1 แบบ 

3.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมบูรณาการ
จ านวน 1 หลักสูตร 

4. กลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่รอการจ าหน่ายใน
ตลาด อีกจ านวน ดังนี้สบู่ตามแม่พิมพ์

 



- 7 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

คาโด้แปลงใหญ่ในพื้นที่หมู่บ้านร่มเกลา้สห
มิตร 

2.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อะโวคาโด้เพื่อการ
ขนส่ง 

ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 9 มีนาคม 
2564 ในพื้นที่หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนของกลุ่มจ านวน 15 คน 
เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์อะโวคาโด้ในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรในชุมชน และสร้างความเป็น
เอกลักษณ์ให้กับกลุ่มชุมชนโดยการน านักศึกษา
เข้าเก็บข้อมูลในช่วงเดือน มีนาคม 2563 โดย
การบูรณาการกับรายวิชาระบบบรรจุภัณฑ์แล้วได้
น าเสนอให้ทางกลุ่มเลือกผลงานที่นักศึกษาได้
ออกแบบเพื่อน า ไปด า เนินการในการจัดท า
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับการขนส่งอะโวคาโด้ 

3. การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ปลูกอะโวคา
โด้แปลงใหญ่ในพื้นที่หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร
ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 24 มีนาคม 2564 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นชาวบ้านในพื้นที่จ านวน 
40  คน ในการให้ ความรู้ ในการจั ดท า เจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในการจัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์
ในสถานการ์ปัจจุบัน โดยบูรณาการการเรียนการ
สอนในรายวิชาเทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าและ
สินค้าคงคลัง (เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโค
วิด ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินกิจกรรม
โดยด าเนินกิจกรรม ) 

ต้นแบบ จ านวน 20 ก้อน 
5. ครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายในการ

ซ้ือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือได้ 500-1000  
บาทต่อครัวเรือน 

6.กลุ่ มมี อ าชีพ เพิ่ มขึ้ นจ านวน  48 
ครัวเรือน 

 7. ชุมชนหมู่บ้านพุสะแก 
ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

   1. ชุมชน ม. 11 ต.วังหิน อ.เมือง มีการจด
ทะเบียนตั้งกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม
จักสานไม้ไผ่บ้านพุสะแก” แต่สมาชิกยังขาด
ระบบการบริหารกลุ่มจัดการกลุ่มใ นเร่ือง
สต๊อกสินค้า การวางระบบการบริหารจดัการ
การเงินและบัญชี และสมาชิกต้องการให้มี
วัตถุดิบไว้ส าหรับผลิตสินค้าไว้ในกลุ่ม 
   2. ม. 5 และ ม. 10 ต.วังหิน อ.เมือง การ
บริหารขยะ และน าขยะมาท าปุ๋ยแล้วในไปใช้
ในการปลูกผัก แต่ส่วนใหญ่ตอ้งการความรู้ใน

1. วางระบบบริหารจัดการกลุ่ม เช่น จัดท าสต๊อกสิน
สินค้า วางระบบการบริหารจัดการกลุ่มมีการรายงาน
ผลการด าเนินงานกลุ่มทุกๆ 2 เดือน 
2. จัดหาวัสดุในการการจัดท าผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหนา่ย
เป็นต้นแบบไว้กับกลุ่ม 
3. อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ 
4. ขยายครัวเรือนการแปรรูปขยะเป็นรปูแบบอื่นๆ 
เช่น ปุ๋ย เพื่อน าไปใช้ในการปลูกผกัสวนครัว 
5. การจัดท าโรงปลูกผกั 
6. จัดท าโลโก้ผลิตภัณฑ์ 

1. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนและ
พื้นที่ใกล้เคียง 
2. ชุมชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
3. ชุมชนมีรายได้จาการผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
4. ชุมชนมีการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

การแยกขยะอย่างถูกวิธ ีและขยายผลการน้ า
ขยะเปียกไปจัดท าปุย๋ให้เพิ่มมากขึ้น 

3. กลุ่มผู้ปลูกผักปันสุข มีการรวมตัวกัน
ปลูกผักสวนครัวเพื่อจ าหน่าย มีมัลเบอร์รี่
เป็นจ านวนมาก แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง และ
บางช่วงมีแมลงมากัดกินท าความเสียหาย
ให้กับกลุ่มเกษตรกร 

7. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์
8. การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การแปรรูปมัล
เบอร์รี่ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
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ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอ

มือโบราณตีนจก บ้านเริง
กะพง ต.หินดาต อ.ปางศิลา
ทอง  จ.ก าแพงเพชร 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมอืโบราณ ตีนจก 
บ้านเริงกะพง ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.
ก าแพงเพชร ประสบปัญหาดังนี้ 
1. ไม่มีลายผ้าเฉพาะของกลุ่ม 
2. ขาดองค์ความรู้และทักษะด้านการตลาด
ออนไลน ์
3. ขาดความรู้และทกัษะเกีย่วกับสีและลาย
ผ้าทอ 
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะ ดังนี ้
1. กิจกรรม “การศึกษาข้อมูลและศักยภาพการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน” วันที ่9 – 13 พฤศจกิายน 
2563 ณ บา้นเริงกะพง ต.หนิดาด     อ.ปางศิลาทอง  
จ.ก าแพงเพชร   
2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา
ลายผ้าทอ” วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน  2563 ณ 
ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
3. กิจกรรม “การส่งมอบผลิตภณัฑ์สู่ชมุชน” วันที่ 
27 – 28 กุมภาพันธ ์2564 ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้า
ฝ้ายทอมือโบราณ ตีนจกบ้านเริงกะพง  
4. กิจกรรมฝึกอบรมเชงิปฏิบตัิการเรื่อง “การท า
การตลาดออนไลน์” วันที่ 16 มีนาคม 2564  ณ  
ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

การบรรลตุัวชี้วดั 
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการ

พัฒนาและยกระดับ จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ (1) ผ้าฝ้ายทอมือโบราณตีนจกบ้านเริง
กะพง (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอยอ้มสี
ธรรมชาติ (ป้าแสง) ชุมชนบ้านสามัคคีธรรม 
(3) ผ้าขาวม้า ย้อมสธีรรมชาติ บ้านเด่นวัว                                                                 

2. จ านวนองค์ความรู ้งานวิจยั นวัตกรรม
ของอาจารย์ จ านวน 1 องค์ความรู้ คือ การ
พัฒนาลายผา้ทอและการสร้างมูลค่าเพิม่จาก
ลายผ้าทอบ้านเริงกะพง ต าบลหินดาต 
อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 

3. จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมพัฒนา  
จ านวน 45 คน 

4. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ 
จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาการพฒันา
บุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ และ
รายวิชาการท่องเท่ียวชุมชน 

5. รายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น  ร้อย
ละ 5 

6. จ านวนอัตลกัษณ์ของท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และยกระดับ จ านวน 1 อัตลักษณ์ 
คือ อัตลักษณ์ของบ้านเริงกะพง 
 
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
สินค้าชุมชน OTOP ได้รับการยกระดับสินค้า 
อย่างน้อย 1 ระดับ น าไปสู่การมีรายไดท้ี่
เพิ่มขึ้นของชุมชน 

- โครงการ
พัฒนา                    

- โครงการ 
วิจัย  

- โครงการ
อบรม 

 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อม
สีธรรมชาติ (ป้าแสง) 
ชุมชนบ้านสามัคคีธรรม 
ต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน 
จ.ก าแพงเพชร 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสธีรรมชาติ บา้น
สามัคคีธรรม อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร มี
ปัญหาคือ 
1. ขาดผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติที่หลากหลาย 
2. ไม่มีลายผ้าทอที่เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 
3. ขาดความรู้เกี่ยวกบัการมัดย้อม การจกผ้า 
4. ขาดความรู้เกี่ยวกบัการขายสินค้า
ออนไลน ์

 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะ ดังนี ้
1. กิจกรรม “การศึกษาข้อมูลและศักยภาพการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน” วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2563 
ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสธีรรมชาติ ชุมชนบ้าน
สามัคคีธรรม ต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน 
 จ.ก าแพงเพชร 
2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา
ลายผ้าทอ” วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน  2563 ณ 
ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
3. กิจกรรม “การส่งมอบผลิตภณัฑ์สู่ชมุชน” วันที ่
 4 – 5 มีนาคม 2564 ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสี
ธรรมชาติชุมชนบ้านสามัคคีธรรม ต.คลองน้ าไหล    
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร  
 

- โครงการ
พัฒนา                    
- โครงการ 
วิจัย  
- โครงการ

อบรม 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

4. กิจกรรมฝึกอบรมเชงิปฏิบตัิการเรื่อง “การท า
การตลาดออนไลน์”วันที่ 16 มีนาคม 2564  
ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 
ย้อมสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว 
ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ 
บ้านเด่นวัว อ.วังเจ้า จ.ตาก ประสบปัญหาใน
เร่ือง 
1. พัฒนาลายผา้ทอที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
กลุ่ม 
2. พัฒนาความรู้ด้านการมัดย้อมและการจก
ผ้า 
3. การขายสินค้าออนไลน ์

 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะ ดังนี ้
1. กิจกรรม “การศึกษาข้อมูลและศักยภาพการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน” วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563 
ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้ายอ้มสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว 
ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 
2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา
ลายผ้าทอ” วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน  2563 ณ 
ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
3. กิจกรรม “การส่งมอบผลิตภณัฑ์สู่ชมุชน” วันที่ 
24 – 25 กุมภาพันธ ์2564 ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าขาวมา้ยอ้มสีธรรมชาติ บา้นเด่นวัว ต.เชียงทอง อ.
วังเจ้า จ.ตาก 
4. กิจกรรมฝึกอบรมเชงิปฏิบตัิการเรื่อง “การท า
การตลาดออนไลน์” วันที่ 16 มีนาคม 2564  
ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

- โครงการ
พัฒนา                    
- โครงการ 
วิจัย  
- โครงการ

อบรม 

 4. กลุ่มท ากระเป๋าย่าม ลาหู ่
ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2562 
จ านวนสมาชกิ 20 คน 
1. พื้นที่ด าเนินโครงการ 
ที่อยู่ 301/1 หมู่ที่ 8 บ้าน
แปลงสี่ - แม่พืช ต าบลคลอง
ลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร 
หมายเลขติดต่อ  087- 
1940752  (นางสาว ไฮ 
แซ่ศิล) 
2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผศ.ดร.โอกาม่า   
จ่าแกะ และคณะ 
 

1. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่หลากหลาย 
และไม่ทันสมัย 
2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่โดดเด่น สวยงาม 
3. ช่องทางการจ าหนา่ยยังไม่หลากหลาย 
4. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม 
5. การจัดท าบัญชยีังไม่เป็นระบบ 
6. มาตรฐานเดิม 1 ดาว 

1. การพัฒนาผลิตภณัฑ์กระเปา๋ลาหู ่ให้เป็นแบบ
สากลพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่
1.1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย 
1.2 ระยะเวลาด าเนินงาน 
วันพฤหัสบดีที ่19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 
08.30-17.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมูบ่้านแม่พืช 
ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู ่
สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย วิทยากรโดย นางกลอยใจ  คช
ฤทธิ ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จ่าแกะ 
 
 

1. ไดผ้ลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่ ให้เป็นแบบ
สากล พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จ านวน 3 
รูปแบบ คือ กระเป๋าเอกสาร, กระเปา๋เป,้ 
กระเป๋าถุงใส่เหรียญบาท 
2. ไดแ้หล่งจ าหน่ายสินค้า คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ส่งไปจ าหน่ายให้ญาตพิี่นอ้งลา
หู่  
3. ไดเ้พิ่มข้อมูลให้ทันสมัยเว็บไซต์ และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id
=426 
4.ไดว้ิจัยการพัฒนานวัตกรรมยกระดบั

ผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขาเพือ่ส่งเสริมรายได้ของ
กลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูง หมู่ที่ 8 บา้นแปลงสี่ 
- แม่พืช ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลอง

โครงการ
พัฒนา 

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=426
https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=426
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

2.จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8 บ้าน
แปลงสี่ - แม่พืช ต าบลคลอง
ลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 
 

 

 

 
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเปา๋ลาหู่ สู่อัต

ลักษณ์ร่วมสมัย 

 
2. พัฒนาแหล่งจ าหน่ายสินค้า คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา   
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการแปรรูปผลิตภณัฑ์
กระเป๋าลาหู่และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ระหว่างประเทศ 
2.2 ระยะเวลาด าเนินงาน 
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลติภัณฑ์กระเป๋า
ลาหู่และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหวา่ง
ประเทศ 
โดยมี วัตถุประสงค์ คือ 

ลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

     1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนใน
ท้องถิ่นโดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
หรือ อาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละ
มหาวิทยาลัย ยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน
กระเป๋าลาหู ่และเพือ่บูรณาการการบรกิารวิชาการกบั
การเรียนการสอนนกัศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ในรายวิชาเทคนิคการใหก้ารศึกษาแก่ชมุชน, วิชาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู ้และวิชา
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 70 คน
โดยประมาณ  ประกอบด้วย กลุ่มสตรี กระเป๋าลาหู ่
หมู่บ้านแม่พืช-แปลงสี่ และกลุ่มอาชีพเก้าอี้หวาย เพื่อ
ส่งออก ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน คือ 
     1. อาจารย์จิระ ประสพธรรม เช่ียวชาญด้านการ
สอนการตลาด อาจารย์ประจ าหลกัสูตร สาขาวิชา 
การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
     2. รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา เช่ียวชาญด้านการสอน
การตลาด อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชา
การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
     ทั้งนี้ ทางคณะได้มอบเครื่องจักรเย็บผ้า
อุตสาหกรรม ในราคา 15,000 บาท  เพื่อใช้ในการ
เย็บกระเป๋าอกีด้วย โครงการนี้จัดขึ้น ณ เทศบาล
ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร 

 
อาจารย์จิระ ประสพธรรม และรศ.ดร.เพชรา บุดสีทา 
เช่ียวชาญด้านการสอนการตลาด อาจารย์ประจ า
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

หลักสูตร สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 
ก าแพงเพชร 

 
มอบเครื่องจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม ในราคา 15,000 
บาท  เพื่อใช้ในการเย็บกระเป๋า 
3. การพัฒนา หรือเพิ่มข้อมูลให้ทันสมยัเว็บไซต ์และ
สื่อประชาสมัพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
3.1 https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=426 
 

  
 
3.2 ระยะเวลาด าเนินงาน 
วันที่ 1-30 มกราคม พ.ศ.2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
4. ด าเนินงานวิจยั เรื่องการพัฒนานวัตกรรม
ยกระดับผลติภัณฑ์ผ้าชาวเขาเพื่อส่งเสริมรายได้ของ
กลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูง หมู่ที่ 8 บ้านแปลงสี่ - แม่
พืช ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=426
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 5. กระเป๋า ลาหู ่
 

1. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่
หลากหลาย และไม่ทันสมัย 

2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่โดดเด่น 
สวยงาม 

3. ช่องทางการจ าหนา่ยยังไม่
หลากหลาย 

4. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม 
5. การจัดท าบัญชยีังไม่เป็นระบบ 

6. มาตรฐานเดิม 1 ดาว 

1. พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย และ
ทันสมัย 

2. พัฒนารูปแบบบรรจภุัณฑ์ให้โดดเด่น สวยงาม 
3. เพิ่มช่องทางการจ าหนา่ยยังไม่หลากหลาย 
4. สร้างแนวทางการประชาสัมพันธย์ังไม่ครอบคลุม 
5. เพิ่มศักยภาพในการจัดท าบัญชีให้เปน็ระบบ 

6. สร้างแนวทางในการเพิ่มมาตรฐานดาว 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเปา๋ลาหู ่ให้
เป็นแบบสากลพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู ่สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย 

วันพฤหัสบดีที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 
2563 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ศาลา
ประชาคมหมู่บ้านแม่พืช ต าบลคลองลาน
พัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู ่สู่อัตลักษณ์ร่วมสมัย 
วิทยากรโดย นางกลอยใจ  คชฤทธิ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จา่แกะ 

2. พัฒนาแหล่งจ าหน่ายสินค้า คือ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่และการวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ 

วันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่และการวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ 

โดยมี วัตถุประสงค์ คือ 
1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของ

ครัวเรือนในท้องถิ่นโดยยึดแนวทางตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือ อาศัยองค์
ความรู้และความเชีย่วชาญของแต่ละ
มหาวิทยาลัย ยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชนกระเป๋าลาหู ่และเพือ่บูรณาการการ
บริการวิชาการกบัการเรียนการสอน
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคมใน
รายวิชาเทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน, 
วิชาภูมปิัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้ 
และวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม  ในการจัด

โครงการ
พัฒนา
ท้องถิ่น
ด้าน
เศรษฐกิจ 
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กิจกรรมครัง้นี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
70 คนโดยประมาณ  ประกอบด้วย กลุม่สตรี 
กระเป๋าลาหู ่หมู่บา้นแม่พืช-แปลงสี่ และ
กลุ่มอาชีพเกา้อี้หวาย เพื่อส่งออก ณ รัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 

2 ท่าน คือ 
1. อาจารย์จิระ ประสพธรรม เช่ียวชาญ

ด้านการสอนการตลาด อาจารย์ประจ า
หลักสูตร สาขาวิชา การตลาด คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

2. รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา เช่ียวชาญดา้น
การสอนการตลาด อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ทั้งนี้ ทางคณะได้มอบเครื่องจักรเย็บผ้า
อุตสาหกรรม ในราคา 15,000 บาท  เพือ่ใช้
ในการเย็บกระเปา๋อีกดว้ย โครงการนี้จดัขึ้น 
ณ เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
3. การพัฒนา หรือเพิ่มข้อมูลให้
ทันสมัยเว็บไซต์ และสื่อ
ประชาสมัพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=4
26 

 6. กล้วยตากและผา้ฝ้ายแกม
ไหมวิสาหกจิเกษตร
ผสมผสานบ้านเด่นวัว 
บ้านเด่นวัว ต าบลเชียงทอง 
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
 

1. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่โดดเด่น 
สวยงาม 

3. บรรจุภัณฑ์แบบกล่องของกล้วยตาก
มีต้นทุนสูงเกินไป 

4. ช่องทางการจ าหนา่ยยังไม่
หลากหลาย 

1. พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน มีโลโก ้สโลแกน สิ่งบ่งชี้ผลิตภัณฑ์จาก
ชุมชน และมีรายละเอียดครบถว้นสมบูรณ์ 

2. พัฒนารูปแบบบรรจภุัณฑ์ให้โดดเด่นและ
สวยงาม 3 ผลิตภัณฑ์ 

3. ลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์กล้วยตากและเน้นการ
เป็น Eco-packaging 

4. เพิ่มช่องทางการจ าหนา่ยใหห้ลากหลาย 

1. พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน มีโลโก้ สโลแกน สิ่งบ่งชี้
ผลิตภัณฑ์จากชุมชน และมีรายละเอียด
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. พัฒนารูปแบบบรรจภุัณฑ์ให้โดดเด่น
และสวยงาม 2 ผลิตภัณฑ์ คือ กล้วยตาก 
และผ้าฝ้ายแกมไหม 

3. ลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก

โครงการ
พัฒนา
ท้องถิ่น
ด้าน
เศรษฐกิจ 
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5. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม 
6. ผลิตภัณฑ์กล้วยตากยังไม่ได้รับ

ระดับดาว 
 

5. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม 
6. ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์กล้วยตากให้ได้ระดับดาว 

และเน้นการเป็น Eco-packaging 
ในส่วนอื่น ๆ อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ 

มีการปฏิบัติงานลา่ช้า เนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 

 7. ฟาร์มเห็ด ไฮเทคนาโน 
ก าแพงเพชร 
ที่อยู่ 205/1 หมู่ 3 ต.หนอง
ปลิง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
 

1.อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  
ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน 
2.ขาดฉลากโภชนาการ 
3.ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

4.ขาดการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
และร้านที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

1.ผู้รับผิดชอบโครงการได้ให้ค าแนะน าในการยืดอายุ
การเก็บรักษา เช่น การใช้ตัวดูดซับออกซิเจน การใช้
สารดูดความชื้นและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 
พร้อมท าการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์เห็ดทอด
กรอบ เช่น ค่าความชื้น aw เป็นต้น และท าการ
ประสานกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ 
2.ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดท าฉลากโภชนาการทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยทางคณบดีคณะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ด้ ม อ บ ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการในวันที่ 7 มกราคม 2564 
3.ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดอบรมและแนะน าการท า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดที่หลากหลาย เช่น น้ าเห็ดสาม
อย่าง ข้าวเกรียบเห็ด หมูยอเห็ด ลูกชื้นเห็ด บะหมี่เห็ด 
เห็ดดอง โดยอบรมในวันที่ 30 มกราคม 2564 

4.ผู้รับผิดชอบโครงการได้ระดมความเห็นร่วมกับ
ผู้ประกอบการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผา่นช่องทาง
ต่างๆ เช่น Facebook Youtube 

ผู้ประกอบการสามารถจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ได้
เพิ่มขึ้น หลากหลายขึ้นท าให้มีรายได้เพิม่ขึ้น 

 

 

 8. กลุ่มวิสาหกิจ ถั่วค่ัวทราย
ทีลอซู หมู่ 1 ต าบล หนอง
หลวง อ าเภออุ้มผาง จังหวัด
ตาก 

ในพื้นที่ดังกล่าวมีพืชท้องถิ่ง คือ ขมิ้น 
และมะขาม แต่ยังไม่มีวธิีหรือกระบวนการ
แปรรูป ให้เกิดรายได้ ดังนั้นกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนจึงต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใน
ชุมชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพ มี
ช่องทางการตลาดที่หลากหลายและเข้าถึง
ได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะชอ่งทางจัด
จ าหน่ายและโปรโมทผลิตภัณฑ์แบบ
ออนไลน ์เป็นที่รู้จักและจดจ าได้ง่าย 
สามารถแข่งขันได้ และท าให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนและผู้ประกอบการเกิดความมั่นคง
อย่างยั่งยืนตอ่ไปได้ 

   
 
         

น าพืชทั้งสองชนิดนี้มาผลิตเป็นเป็นผลิตภัณฑ์สบู่
ก้อนสมุนไพร มีการสร้างช่องทางการตลาดที่
หลากหลาย และเข้าถึงได้อยา่งสะดวก เช่นตลาดนัด
ชุมชน โดยเฉพาะช่องทางจัดจ าหนา่ยและโปรโมท
ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์  

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 
2563 

ได้ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร 2 สูตร คือ 
สูตรขมิ้น และมะขาม เป็นผลิตภัณฑ์ตัว

ใหม่ของกลุ่มชุมชน และท าให้คนในกลุม่มี
รายได้เพิ่มขึ้น ซ่ึงท าให้เป็นที่รู้จักของบคุคล
ในพื้นที่และนอกพื้นที่ และจดจ าได้ง่าย 
สามารถแข่งขันได้ และท าให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนและผู้ประกอบการเกิดความมั่นคง
อย่างยั่งยืนตอ่ไปได้ 

พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ท้องถิ่น 
คณะ
วิทยาศาส
ตร์และ
เทคโนโลยี 



- 17 - 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

 9. วิสาหกจิชุมชนแปลงนา
สะอาด ต าบลหนองไม้กอง 
อ าเภอไทรงาม จังหวัด
ก าแพงเพชร 

1)  มีกากร าขา้วจากกระบวนการผลิต
น้ ามันร าข้าวมะลินิลสุรินทร์และข้าวท่อน
มะลินิลสุรินทร์  

2) ชุมชนต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสขุภาพจากผลพลอยได้จาก
กระบวนการแปรรูปขา้ว 

1) ให้ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุง
พัฒนาและความเป็นไปได้แก่วิสหกิจชุมชนฯ 
(พฤศจิกายน 2563) 
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่มุกจากข้าวมะลินลิสุรินทร์เสริม
โพรไบโอติก (ธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564) 
3) การถ่ายทอดนวัตกรรมทางอาหารใหแ้ก่
ผู้ประกอบการ 
ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด ต าบลหนองไม้กอง 
อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร (15 มีนาคม 
2564) 
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 
   - ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน  
   - กลุ่มเป้าหมาย 15 คน (สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ) 
4) ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาปรับปรุง (15 มีนาคม 2564) 

5) ติดตามการน าผลงานไปใช้ประโยชน ์(เมษายน 
2564) 

- ได้ผลิตภัณฑ์ไข่มุกจากข้าวมะลินิลสุรินทร์
เสริมโพรไบโอติก ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ 
- ได้ข้อมูลฉลากโภชนาการส าหรับเป็นขอ้มูล
สนับสนุนการขายและเพื่อใช้ในการขอ
มาตรฐาน อย. 
- เป็นการเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตแปรรูปข้าว 
- เป็นช่องทางสร้างรายได้เพิ่มให้กับทางกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนฯ 

- ได้ฉลากโภชนาการเพื่อใช้ในงานส่งเสริม
การขายและการจัดท ามาตรฐาน อย. 

 

 10. กลุ่มทอผ้าซ่ินตีนจกบ้าน
ทรัพย์เจริญ  ม.17 ต.ปาง
มะค่า  อ.ขาณุวรลักษณ์ฯ  
จ.ก าแพงเพชร 
 

   ชุมชนมีความต้องการด้านลวดลาย
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอง  เนื่องจาก
กลุ่มทอผ้าด้วยเทคนิคการจกนั้นเป็นการ
ทอผ้าลวดลายของ จ.อุทัยธนีและเป็นการ
ทอส่งเท่านั้น   และชุมชนอยากได้
กระบวนการหรือวิธกีารทอผ้าจกที่มี
ทักษะที่ไวกว่าเดิม  เนื่องจากกระบวนการ
เก่าใช้ระยะเวลาเป็นเดือนหรือสองเดือน
กว่าจะทอเสร็จ 

          ค รั้ ง ที่  1  อ า จ า ร ย์ ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรมจ านวน  12  คน และนักศึกษาจ านวน  
10  คน  ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าตีนจก โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP  
ในด้านของกระบวนการผลิต  การแปนรูป  การ
พัฒนาลวดลาย  และการเก็บต้นทุนต่อหน่วย  การท า
บัญชีต้นทุน  เป็นต้น ระยะเวลา   11 พฤศจิกายน 
2563  สถานที่  ณ กลุ่มทอผ้าซ่ินตีนจกบ้านทรัพย์
เจริญ ม.17 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษณ์                 
จ.ก าแพงเพชร 
          ครั้ งที่  2  น าข้อมูลที่ลงพื้นที่ ศึกษาความ
ต้องการแล้วนั้น  น ามาให้นักศึกษาสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกราฟิก จ านวน  10  คน ด าเนินการ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าตีนจกร่วมกับ
ชุมชนตามรูปแบบที่ชุมชนต้องการถอดองค์ความรู้ 
(ร่างสเกตมือ)  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์  OTOP 
ระยะเวลา  15  ธันวาคม 2563  สถานที่    ณ กลุ่ม
ทอผ้าซ่ินตีนจกบ้านทรัพย์เจริญ  ม.17 ต.ปางมะค่า    
อ.ขาณุวรลักษณ์  จ.ก าแพงเพชร 

อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ านวน  
12  คน และนักศึกษาจ านวน  10  คน  ได้
ข้อมูลที่ลงศึกษาและสภาพปัญหาที่ชุมชน
ต้องการอยากจะพัฒนาอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้ลวดลายที่เกิดจากการมีร่วมกับชุมชนตาม
รูปแบบที่ชุมชนต้องการ  พร้อมทั้งการถอด
องค์ความรู้ โดยจะให้ชุมชนเป็นผู้ออกแบบ
ตามความคิดของชุมชนเอง  ว่าต้องการอะไร  
อย่างไร  ออกมาในลักษณะงานลายเส้น  
(ร่างสเกตมือ) ได้ลวดลายผ้าจก  จ านวน  10  
ลวดลาย 

โครงการ
ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ 
OTOP 
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          ครั้ งที่  3  การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ประเภทผ้าตีนจกร่วมกับชุมชนตามรูปแบบที่ชุมชน  
โดยให้นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 
จ านวน  10  คน มาออกแบบและให้สีด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์  OTOP 
ระยะเวลา  15  ธันวาคม 2563  สถานที่  ณ กลุ่มทอ
ผ้าซ่ินตีนจกบ้านทรัพย์เจริญ  ม.17 ต.ปางมะค่า       
อ.ขาณุวรลักษณ์ จ.ก าแพงเพชร 
          ครั้งที่ 4  การส่งมอบผลงานการออกแบบ
ลวดลาย ประเภทผ้าตีนจก  เพื่อสู่การทอลงพื้นผ้า 
ลายดอกกระเจียว  โดยจากการศึกษาสภาพบริบท
เรื่องเทคนิคการจกและความเป็นได้ของชุมชนนั้น  
พบว่าระยะเวลาจกผ้า  1  ผืนต่อคน  (การจกเต็มผืน)  
นั้นใช้ระยะเวลา  30-45  วันกว่าจะเสร็จ  เมื่อเรา
น ามาวิเคราะห์ต้นทุนดูแล้วไม่คุ้ม  ดังนั้นเราสอนให้
ชุมชนปรับกระบวนการจกผืนผ้าจากที่เราจกลายผ้า
เป็นแนวตั้ง  ปรับเปลี่ยนเป็นแนวนอน  เพื่อให้การบก
ช่วงล าในกระบวนการจกนั้นได้เร็วขึ้น  และปริมาณ
การทอมากขึ้นด้วย  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์  
OTOP ระยะเวลา  20  ธันวาคม  2563  สถานที่        
ณ กลุ่มทอผ้าซ่ินตีนจกบ้านทรัพย์เจริญ  ม.17 ต.ปาง
มะค่า อ.ขาณุวรลักษณ์ จ.ก าแพงเพชร 
         ครั้งที่ 5  การน าผลงานการออกแบบลวดลาย 
ประเภทผ้าตีนจก ไปขอจดงานด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา  ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบ   จ านวน  2  
ลวดลาย  คือ  ลายดอกกระเจียว  และลายหน่อไม้  
โครงการยกระดับผลิ ตภัณฑ์   OTOP วั นที่   6  
มกราคม  2564  สถานที่  ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหิจ  
 ( UBI)  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
        ครั้งที่ 6  ลงพื้นที่ถ่ายท าวีดีโอ  ผลงานและ
ขั้นตอนกระบวนการ  วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564 
       ครั้งที่  7  การส่งมอบผลงานการทอผ้าเสร็จ
สมบูรณ์ ประเภทผ้าตีนจก  (ต้นแบบ)  โครงการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์  OTOP ระยะเวลา  25  มีนาคม  
2564  สถานที่  ณ กลุ่มทอผ้าซ่ินตีนจกบ้านทรัพย์
เจริญ  ม.17      ต.ปางมะค่า  อ.ขาณุวรลักษณ์ จ.

ลวดลายผ้าจก  จ านวน  10  ลวดลาย  ลงไป
ให้ชุมชนพิจารณา  เพื่อคัดเลือกในการผลิต
การทอเพีย  1  ลาย 
 
 
 
 
 
น าล าดผ้ าที่ ผ่ านก าร คัด เลื อก   ม าท า
ออกแบบในคอมพิวเตอร์ใหม่  และน าไปส่ง
มอบให้ชุมชนพื่อผลิตต่อไป   และได้ปรับ
กระบวนการในการทอใหม่ เป็นการทอ
แนวนอนเพื่อลดขั้นตอนการผลิตให้สั้นลง  
ท าให้ชุมชนนั้นทอผ้าได้เร็วขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าลวดลายที่ผ่านการคัดเลือก  ชื่อว่าลาย
ดอกกระเจียว  ไปยื่นขอจดสิทธิบัตรการ
ออกแบบ 
 
 
 
 
ได้ผลงานวีดีโอ  ของกระบวนการขั้นตอน
แรกจนขั้นตอนสุดท้าย 
ได้ทอผ้าเสร็จสมบูรณ์ ประเภทผ้าตีนจก  
(ต้นแบบ)  จ านวน  3  ผืน 
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ก าแพงเพชร  จ านวน  3  ผืน 
         ครั้งที่  8  การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ  
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์  OTOP ระยะเวลา  27-
28  มีนาคม  2564 สถานที่  ณ ศูนย์แสดงสินค้าโรบิน
สัน  สาขาก าแพงเพชร 

         ครั้งที่ 9  ติดตามผลการด าเนินผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าตีนจก  เพื่อยกระดบัคุณภาพงาน  
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์  OTOP ระยะเวลา  30  
มีนาคม  2564 

 
ชุมชนได้น าผลงานที่ผลิตภัณฑ์ใหม่และ
ผลิตภัณฑ์เก่าของชุมชนที่มีน ามาจัดจ าหน่าย  
และแสดงผลงานให้บุคคลทั่วไปรับรู้ 
 
ติดตามผลงานพบว่าที่ชุมชนมีออร์เดอร์ใน
การสั่งจากลูกค้า  เพิ่มมากขึ้นท าให้ชุมชนมี
รายได้มากขึ้น  และกระบวนการทอง่ายและ
ไวมากขึ้น 

 11. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติ บ้านสุขส าราญ 
ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอ
คลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร 

1) ชุมชนสามารถทอได้เพียงผ้าพื้น ท าให้
ขาดการต่อยอดผลิตภัณฑ์ แมภ้ายในชุมชน
จะสามารถทอผ้าลายมัดหมี่ได้ แต่เป็นการ
ซ้ือหมี่ที่มีการมัดแล้วมาทอ จึงท าให้มีราคา
ต้นทุนที่สูง และมีลวดลายแบบเดียวกับทาง
ภาคอีสาน 

2) จากการต่อยอดโครงการเดิมนั้น ใน
ปีงบประมาณ 62 ชุมชนจะต้องได้รับ
ความรู้ในการมัดหมี่ แบบการมัด 2 สี 
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และความเข้าใจใน
กระบวนการมัดหมี่ แต่เนื่องด้วย
สถานการณ์โรคระบาด โควิท 19 ส่งผลให้
การจัดอบรมต้องถูกยกเลิกไป แต่ได้มีการ
ทอขึ้นลาย เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ลวดลายที่ท าการพัฒนา 

ครั้งที่ 1 ส่งมอบลวดลายใหว้ิทยากรท าการถอย
ลวดลาย เนื่องจากเป็นลายใหม่ ที่ท าการออกแบบโดย
การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวชิา ออกแบบ
กราฟิก และใส่ศิลปวัฒนธรรมของก าแพงเพชร จาก 
สิงห์ในโบราณสถานวัดช้างรอบ โดยให้ชือ่ลายว่า 
“สิงห์เพชร” โดยเป็นการมัดหมีแ่บบ 3 สี 
 
ครั้งที่ 2  จัดอบรมการมัดหมี่ ลวดลาย สิงห์เพชร
ให้กับชุมชนกลุ่มผ้าทอย้อมสธีรรมชาติ บ้านสุขส าราญ 
ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร ในวันที ่25-27 มกราคม พ.ศ. 2564 
โดยเป็นการอบรม การมัดหมี่ แบบ 2 ส ีและแบบ 3 
สี  
 
 
ครั้งที่ 3 ตรวจรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายสงิห์เพชร คร้ังที่ 
1 เพื่อตรวจดูคุณภาพ และน าผลิตภัณฑ์น าเสนอ
ส าหรับจัดแสดงงานนิทรรศการ OHtop ครั้งที่ 2  
 
ครั้งที่ 4 การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ  โครงการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์  OTOP ระยะเวลา  27-28  
มีนาคม  2564 สถานที่  ณ ศูนย์แสดงสนิค้าโรบินสัน  
สาขาก าแพงเพชร 
 
ครั้งที่ 5 ติดตามผลงานเพื่อส่งตรวจสอบมาตรฐานเพื่อ
ท าการยกระดับผลิตภัณฑ์ พบวา่ ชุมชนสามารถ
มัดหมี่และทอลวดลายดังกล่าวได้ หากแต่ยังมีการต่อ

ได้ลวดลายจากศิลปวัฒนธรรมของ
ก าแพงเพชร โดยการบูรณาการการเรียนการ
สอน จ านวน 5 ลวดลาย  โดยลายที่เลือก
ผลิตในครั้งนี้คือลาย “สิงห์เพชร” 
 
 
 
ชุมชนการองค์ความรู้ในการมัดหมี ่แบบ 2 สี 
และ 3 สี เกิดการเรียนรู้กระบวนการยอ้มสี 
เพื่อให้เกิดสีที่ชัดเจน และกระบวนท าให้สีติด
เส้นด้าย รวมทั้งกระบวนการล้างสี เมื่อท า
การย้อมสกีารมัดหมี่ 2 สีขึ้นไป 
ได้ผลงานวีดีโอ  ของกระบวนการขั้นตอน
แรกจนขั้นตอนสุดท้าย 
 
ได้ผ้าทอลายสิงห์เพชร ทั้งแบบการมัดหมี่ 2 
สี และ 3 สี 
 
 
ได้มีการโชว์ผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากผา้ทอ
ลวดลายจากศิลปวัฒนธรรมของก าแพงเพชร 
โดยการบูรณาการการเรียนการสอน ซ่ึง
ประกอบไปด้วยเส้ือผ้าสตรี และบุรุษ  
 
ได้ทอผ้ า เสร็จสมบู รณ์  ประ เภทมัดหมี่  
(ต้นแบบ)  จ านวน  3  ผืน 
ชุมชนได้ลาดลอยผ้ามัดหมี่ที่สะท้อนถึง

โครงการ
ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ 
OTOP 
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หัวลวดลาย จึงจ าเป็นต้องท าการผลิตผ้าทออีกครั้ง
หนึ่งเพื่อใช้ในการส่งตรวจสอบมาตรฐานในการ
ยกระดับต่อไป เป็นเวลา ไม่เกิน 45 วัน 

 

วัฒนธรรมและมีความตา่งแตกจากชุมชน
อื่นๆ 

ติดตามผลงานพบว่าแม้จะมีระยะเวลาใน
การผลิตมากขึ้น แต่ผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่ม
มูลค่าได้มากกวา่ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นแบบเดิม  

 12. เครือข่ายเกษตร
ปลอดภัยจังหวัดตาก (พริก
แกงลั่นทุ่ง) ต าบลประดาง 
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

1) ชุมชนมีความต้องการพัฒนาเครื่องบด
พริกแกงเครื่องใหม่ให้ถูกสุขอนามัย มีก าลัง
มอเตอร์และรูปแบบที่เหมาะสมต่อการบด
วัตถุดิบพริกแกง 
2) ชุมชนมีความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
พริกแกงโดยมุ่งเน้นให้มีความโดดเด่น และ
แก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีขนาดเล็กและ
เป็นทรงกระบอก ท าให้ยากต่อการใช้งานใน
การประกอบอาหาร และควรมีการพัฒนา
สั ญ ลั ก ษ ณ์ ตั ว แ ท น ก ลุ่ ม  ( mascot 
character) เพื่อให้ฉลากสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ของกลุ่มเป็นที่จดจ าได้ง่าย 
 

 

          ค รั้ ง ที่  1  อ า จ า ร ย์ ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรมจ านวน  6  คน  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์พริกแกงและเครื่องบดพริกแกง 
ส าหรับเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดตาก (พริก
แกงลั่นทุ่ง) ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP  ในด้านของ
กระบวนการผลิต  การแปรรูป  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
และการเก็บต้นทุนต่อหน่วย  การท าบัญชีต้นทุน  เป็น
ต้น ระยะเวลา   17 พฤศจิกายน 2563  สถานที่  ณ 
เครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดตาก (พริกแกงลั่นทุ่ง) 
ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
        ครั้ งที่  2  น าข้อมูลที่ลงพื้นที่ ศึกษาความ
ต้องการแล้วนั้น  น ามาให้นักศึกษาสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกราฟิก จ านวน  10  คน ด าเนินการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า 
รวมถึงร่วมบูรณาการในการพัฒนาเครื่องบดพริกแกง
เป็นนวัตกรรมให้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใน
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พริกแกงและเครื่องบดพริกแกง 
ส าหรับเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดตาก (พริก
แกงลั่นทุ่ง) ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
          ครั้งที่ 3  สรุปผลการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์พริกแกงและเครื่องบดพริกแกง ส าหรับ
เครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดตาก (พริกแกงลั่นทุ่ง) 
ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ส าหรับการ
น าไปถ่ายทอดและใช้งานจริงภายใต้ศักยภาพของกลุ่ม
ชุมชน โดยมีผลสรุปการออกแบบ ดังนี้ 
1 )  คว ร เ ป็ นสั ญลั กษ ณ์ ตั ว แท นก ลุ่ ม  ( mascot 
character) ที่สื่อถึงความเป็นแม่ครัว หรือพ่อครัว ให้
เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 
2) ชื่อที่ใช้ในฉลากสินค้าคือพริกแกง “ลั่นทุ่ง” จึงควร
มีการออกแบบให้ตัวละครมี่ความเป็นลูกทุ่ง ทั้งในด้าน

อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ านวน  
7  คน  ได้ข้อมูลที่ลงศึกษาและสภาพปญัหา
ที่ชุมชนต้องการอยากจะพัฒนาอย่างแทจ้ริง 
ได้แก่รูปแบบของบรรจภุัณฑ์และฉลากสินค้า
ที่ชุมชนต้องการ และรูปแบบของเครื่องบด
พริกแกงที่สอดคล้องตามศักยภาพการผลิต
ของชุมชน 
 
 
 
 
ผลลัพท์การพัฒนาตามโจทยข์องชุมชน ดังนี้ 
1) พริกแกงบรรจุขวด 80 กรัม เป็นบรรจุ
ภัณฑ์ทรงกระบอกสูง และมีขนาดเล็กเกินไป
ในการใช้ประกอบอาหาร และมีราคาที่สูง
เมื่อเทียบกับการซ้ือพริกแกงในบรรจุภัณฑ์
อื่น ๆ  
2) พริกแกงบรรจุถุงใส ขนาด 100 กรัม เป็น
บรรจุภัณฑ์ที่มียอดขายดีที่สุด แตย่ังขาด
ฉลากสินค้าที่มีความเหมาะสม และเนื่องจาก
กระบวนการพิมพฉ์ลากแบบเดิมได้ใช้
กระดาษธรรมดาในการพิมพ ์จึงไม่กันน้ าและ
ข้อมูลบนฉลากจางหายไปเมื่อน าไปแช่ใน
ตู้เย็น 
1) พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกงบรรจุ
ขวด 80 กรัม ให้มีขนาดขวดที่มีปากขวด
ใหญ่มากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการตักพริกแกง
เพื่อใช้ในการประกอบการ 
2) ออกแบบฉลากและสัญลักษณ์ตัวแทนกลุม่ 
(mascot character) ให้เป็นที่จดจ า โดยใช้
วัสดเุป็นกระดาษสติ๊กเกอร์กันน้ า เพื่อให้ง่าย

โครงการ
ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ 
OTOP 
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การแต่งกายและองค์ประกอบต่าง ๆ 
3) สัญลักษณ์ตัวแทนกลุ่ม (mascot character) ต้อง
มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกบัการท าครัว เช่น การถอื
กระทะ ตะหลิว หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ให้เหมาะสม
ต่อผลิตภัณฑ์อาหาร 
          ครั้งที่ 4  การส่งมอบผลงานการออกแบบและ
สรุปผลการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์พริกแกง
และเครื่องบดพริกแกง ส าหรับเครือข่ายเกษตร
ปลอดภัยจังหวัดตาก (พริกแกงลั่นทุ่ง) ต าบลประดาง 
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยการมอบให้กับชุมชน
โดยตรงพร้อมทั้งสาธิตการใช้งาน เมื่อวันที่  
         ครั้งที่  5  การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ  
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์  OTOP ระยะเวลา  27-
28  มีนาคม  2564 สถานที่  ณ ศูนย์แสดงสินค้าโรบิน
สัน  สาขาก าแพงเพชร 

   ครั้งที่ 6 ติดตามผลการใช้งานจากการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์พริกแกงและเครื่องบดพริกแกง ส าหรับ
เครือข่ายเกษตรปลอดภยัจังหวัดตาก (พริกแกงลั่นทุ่ง) 
ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก หลังการจัด
แสดงนิทรรศการ  

ต่ อ กา รจั ด เ ก็ บ ในตู้ เ ย็ น  และฉลาก ไม่
เสื่อมสภาพเมื่อโดนน้ าหรือความชื้น โดยมี
องค์ประกอบในแง่ของบรรจุภัณฑ์ครบถ้วน 
3) พัฒนาเครื่องบดวัตถุดิบพริกแกงให้
เหมาะสมต่อการใช้งาน และถูกสุขอนามัย มี
ก าลังมอเตอร์ที่เหมาะสม และง่ายต่อการ
ดูแลท าความสะอาด 
 
ส่งมอบผลงานการออกแบบและสรุปผลการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์พริกแกงและ
เครื่องบดพริกแกง ส าหรับเครือข่ายเกษตร
ปลอดภัยจังหวัดตาก (พริกแกงลั่นทุ่ง) ต าบล
ประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เพือ่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน ดังนี้ 
1) บรรจุภัณฑ์พริกแกงบรรจุขวด 80 กรัม 
พร้อมฉลากจ านวน 100 กระปกุ 
2) ฉลากบรรจภุัณฑ์พริกแกงแบบซองขนาด 
100 กรัม จ านวน 400 แผ่น 
3) เครื่องบดพริกแกงจ านวน 1 เครื่อง 
ชุมชนได้น าผลงานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
พริกแกงและเครื่องบดพริกแกง ส าหรับ
เครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดตาก (พริก
แกงลั่นทุ่ง) ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก มาทดลองจัดจ าหน่าย และสาธิต
การใช้ เครื่ อ งบดพริกแกง  อัน เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคนทั่วไปรับรู้ 

จากการติดตามผลพบว่า ชุมชนมีความพึง
พอใจในเครื่องบดพริกแกงอยู่ในระดับมาก 
และจากผลการประเมินความพึงพอใจบคุคล
ทั่วไปที่มีต่อบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าพริก
แกงลั่นทุ่งอยู่ในระดับมาก ส่งผลให้ชุมชน
เลือกใช้ฉลากสินค้าจากการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพลกัษณ์เป็นที่จดจ าต่อ
กลุ่มลูกค้าต่อไป 
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 13. กลุ่มทอผ้าปากะญอ 
บ้านมอทะ  
เลขที่ 73/1 หมู่ 3 ต.แม่อุสุ 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
 

1. ต้องพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอสีธรรมชาติให้หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น 

2. ต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ
การประชาสัมพันธ์ ให้มีความน่าสนใจ 
และสามารถสื่อถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
ได้อย่างชัดเจน 

3.  เ ย า วช น ยั ง มี ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการทอผ้าไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ในปี งบประมาณ 2563 เกิ ดปัญหา
สถานการณ์โควิค 19 จึงไม่ได้รับการ
อบรม และยังไม่สามารถเป็นผู้ถ่ายทอด
เร่ืองราวได้ได้ 

 

กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่
แสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์  

ด าเนินการจัดกิจกรรมเม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ กลุ่มผ้าทอปกาญอบา้นมอทะ ต.แม่อุสุ อ.ท่า
สองยาง จ.ตาก โดยการลงพื้นที่ส ารวจขอ้มูล
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ส ารวจสภาพปัญหาที่ต้องการ
แก้ไข และความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมี
สมาชิกกลุ่มเข้ารว่มกิจกรรมจ านวน 20 คน อาจารย์
และนักศึกษา จ านวน 15 คน 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ผูผ้ลิตทอผ้าปากะญอบ้านมอทะ  

ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 15 มีนาคม 2564  
โดยได้เชิญพัฒนากร อ.ทา่สองยาง จ.ตาก มาเป็น
วิทยากร ให้ค าแนะน าเกีย่วกับการยกระดับผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ที่ยังไม่ได้ท าการจดทะเบยีน มผช. หรือท าการ
ขอคัดสรรดาว นอกจากนี้ได้ร่วมกันวิเคราะห์ท า
แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นปจัจุบัน โดยมีสมาชกิ
กลุ่มเข้าร่วมกจิกรรมจ านวน 20 คน อาจารย์และ
นักศึกษา จ านวน 15 คน 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แสดงอัตลักษณ์
ของท้องถิ่นด าเนินการจัดกจิกรรมในวันที่ 16 มีนาคม 
2564 โดยได้เชิญคุณ วรีวรรณ์ จ าปาโชค หัวหนา้กลุ่ม
ตัดเย็บกระเป๋าสตรีพลังกร มาเป็นวิทยากรสอนตัดเย็บ
หน้ากากผ้า และให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะการตัดเย็บ 
โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 20 คน 
อาจารย์และนกัศึกษา จ านวน 15 คน 

1. การวิเคราะหจ์ุดแข็งจุดอ่อนที่เกิดจาก
การระดมความคิดของกลุ่มเพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์ของกลุม่ 

2. ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มที่เกิดจากการวิเคราะห์ร่วมกัน ท าให้
ทราบแผนการด าเนินงานต่อไปของกลุ่ม
ได้แก่ การจดทะเบียนสินค้า OTOP แยกเป็น
ชื่อผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน เช่น ผ้าคลุมไหล่ 
ผ้าถุง เสื้อผู้หญิง เส้ือผู้ชาย ฯลฯ, พัฒนา
ทักษะบุคคลากรในมีความหลากหลาย เช่น 
การตัดเย็บ การออกแบบ เพื่อให้บุคลากร
สามารถผลิตสินค้าได้ปริมาณเพิ่มมากขึน้ 

3. ได้มีการผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ หนา้กาก
ผ้า จ านวน 3 รูปแบบ ได้แก่ หนา้กากผา้จาก
ผ้าทอลาย, หน้ากากผา้จากผ้าทอสธีรรมชาติ, 
หน้ากากผ้าจากผา้ทอมือสีพื้นปักดอก ซ่ึงจะ
เป็นสินค้าชนิดใหม่ของกลุ่ม เพื่อเพิ่ม
ยอดขายและรายได้ของกลุ่ม และได้ต้นแบบ
การตัดเย็บชุดจากผ้ากะเหรี่ยงที่เกิดจากการ
ออกแบบร่วมกัน เป็นแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นต่อไป 

4. เกิดการบูรณาการในรายวิชาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี หมู่เรียน 6155201 
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ และทักษะการจัดโครงการ  

โครงการ
พัฒนา 

 14. กลุ่มสตรีผ้าลายปักม้ง 
หมู่ 7 ต าบลมหาวัน อ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก 

1.การรวมกลุ่มยังไม่ชัดเจน 
2.ต้องการความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
3.ต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้องการตลาด 
4.ยังไม่มีความรู้เรื่องการคิดต้นทุน การ
ตั้งราคาขายที่เหมาะสม 
5. 5. ไม่มีกลุ่มลูกค้าส าหรับการขาย

ผลิตภัณฑ์ 

ด าเนินการแล้วทั้งหมด 4 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 20 
คน โดยน านกัศึกษาที่ศึกษารายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 
ร่วมด าเนินการจัดกจิกรรม มีรายละเอยีดดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรวมกลุ่มสร้างอาชพีและการ
วิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม  จัดขึ้นวันที ่9 มีนาคม 
2564   

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาทกัษะด้าน
กระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภณัฑ์ต้นทแบบ 
ขึ้นในวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการเงิน 

1. พัฒนารูปแบบกระเป๋าผ้าจ านวน 4  
รูปแบบ เพื่อให้เกิดสินค้าที่ทางกลุ่มสามารถ
ผลิตและขายได้ เนื่องจากปัจจุบันทางกลุ่มยัง
มิได้มีการพัฒนาสินค้าเพื่อขายของทางกลุ่ม 
โดยในกลุ่มมีสมาชิกที่มีความสามารถในการ
ตัดเย็บ จึงได้มีการไปสอนการตัดเย็บและ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ได้จ านวน 4 
รูปแบบ เพื่อใหก้ลุ่มผลิตและเกิดรายได้ 

2. พัฒนาทักษะการรวมกลุ่มและการ
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนากลุ่มให้มี

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

ค านวณต้นทุนและการวางแผนก าไร จัดขึ้นในวันที่ 12 
มีนาคม 2564  

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเผยแพร่และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ได้ด าเนินการเบิกวัสดุต้นแบบ เพื่อ
น าไปโชว์งานนิทรรศการต่าง ๆ 

ประสิทธิภาพ 
3. รูปแบบการจัดท าบัญชีของกลุ่ม เพื่อให้

กลุ่มสามารถจัดท าบัญชีของกลุ่ม การคิด
ต้นทุนและก าไรที่ถูกต้อง เพือ่ให้เกิดการ
รายงานผลการด าเนินงานทางการเงินอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. ทักษะการจัดท าเพจ และขั้นตอนการ
ลงขายสินค้าออนไลน์ผ่านลาซาดา้ และชอบ
ปี้ รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อ
ประชาสัมพันธ ์เพื่อกระจายสินค้าเพื่อขาย 

 15. กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรบ้านโกกโก ่
ที่อยู่112 หมู่ 4 ต.แมก่าษา 
อ.แม่สอด จ.ตาก 

1. ไข่เป็ดขาดแคลน ต้องไปซื้อที่ตลาด
สด เนื่องจากในหมู่บา้นมีไม่เพียงพอ ท า
ให้บางครั้งไข่ไม่สด 

2. ตลาดในการขายสินค้ายังมีน้อย 
3. อยากให้เพิ่มผลิตภัณฑ์อื่น ที่ท าจาก

ไข่เค็ม 

กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ส ารวจและวิเคราะห์ศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ณ กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านโกกโก่ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก โดยมกีลุ่มเป้าหมายที่เข้ารว่ม 15 คน  
พร้อมด้วยนกัศึกษาโปรแกรมการบัญชี จ านวน 5 คน 
เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พบวา่ กลุ่มมีความ
ต้องการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท าจากไข่เค็ม 
และความต้องการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ จึงได้
กลับมาวางแผน เพื่อการพัฒนาตอ่ไป แต่เนื่องจาก
สถานการณ์ โรคระบาดโควิด 19 ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการพัฒนาได้ เนื่องจากผู้ประกอบการ ไป
ประกอบอาชีพอื่นเป็นการชั่วคราว เพือ่หารายได้มาใช้
จ่ายในระหว่างช่วงโควิด 19 จึงไม่สามารถด าเนินการ
พัฒนาได้ตามแผน 

1. การวิเคราะห ์SWOT ของกิจการเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์ 

 

โครงการ
พัฒนา 

 16.ต าบลปางมะค่า  
อ าเภอขาณุวรลักษบุร ี
จังหวัดก าแพงเพชร 
(ผ้าทอใยกลย้ไข่) 

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บา้นหนองแสงมีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์ของกลุ่มหรืออัตลักษณ์ที่สื่อถึง
จังหวัดก าแพงเพชร 

1. สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ซ่ึงเป็นนวัตกรรมที่ต่อ
ยอดจากงานวจิัยการท าเส้นด้ายจากฝ้ายผสมใยกล้วย
ไข่ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือที่ใช้เส้นใยกล้วยไข่ ซ่ึง
เป็นผลไม้ประจ าจังหวัด สามารถแสดงอตัลักษณ์ของ
จังหวัดก าแพงเพชรได้ 

2. การพัฒนาลายผ้าที่สามารถแสดงถึงต้นกล้วยไข่/
เครือกล้วยไข่ เพื่อย้ าอัตลกัษณ์บนผ้าฝ้ายทอมือผสม
ใยกล้วยไข่ที่พัฒนาขึ้น 

3. การฝึกอบรมการยอ้มสีด้ายดว้ยสยี้อมธรรมชาติ 
4. มุ่งพัฒนาฝีมือการทอผ้าของสมาชิกกลุ่มรวมทั้ง

ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมอืผสมใยกล้วยไข่ได้

1. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่
บ้านหนองแสง คือ ผา้ทอมือใยกล้วยไข่ ซ่ึง
เกิดจากการทอด้วยเส้นด้ายที่ท าจากฝ้ายปั่น
รวมกับใยกล้วยไข ่

2. ลายผ้าจากผ้าทอเป็นลายผา้พื้นที่เกิด
จากการทอด้วยกีแ่บบสี่ตะกอ มีความนนูของ
เส้นด้ายมีความสวยงาม และได้รับโอกาส
จัดท าผ้าต้นแบบเพือ่จัดแสดงในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภฏั ภาคเหนือ ประจ าปี
การศึกษา 2559 - 2560 วันที ่8 – 11

โครงการ
พัฒนา 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

รับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ธันวาคม 2563 พบว่าผา้ทอมือใยกล้วยไข่ 
ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารว่มชมนิทรรศการ
เป็นอย่างด ี

3. จัดอบรมสีย้อมธรรมชาติจากพืชพันธ์
ไม้ในท้องถิ่น ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์พันธกุรรม
พืชฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ กลุ่มทอ
ผ้ามัดหมี่บ้านหนองแสง ที่ท าการผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่8 มีจ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม 
20 คน  

4. อยู่ระหว่างการน าเสนอผ้าทอมือใย
กล้วยไข่เพื่อขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุชน 

 17. ต าบลเกาะตะเภา  
อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 
(กระยาสารทบ้านท่าพระ
ธาตุ) 

จากการลงพื้นที่กลุ่มกระยาสารทบา้น
ท่าพระธาต ุ ต าบลเกาะตะเภา  อ าเภอ
บ้านตาก จังหวัดตาก  พบว่า  
กระบวนการผลิตภัณฑ์กระยาสารท  ยัง
ไม่ได้รับมาตรฐาน อย. เป็นการผลิตภัณฑ์
แบบชาวบ้านท ากันในครัวเรือน  
ผลิตภัณฑ์กระยาสารทเป็นสูตรโบราณ
ดั้งเดิมของท้องถิ่น  บรรจุภัณฑ์เป็นแบบ
ใส่ถุงไม่มีการพัฒนาให้สวยงามและ
ทันสมัยและยังไม่มีโลโก้สินค้าที่สวยงาม 
และช่องทางการจ าหน่ายมีช่องทางเดียว 
คือ ตามร้านค้าภายในชุมชน 

กิจกรรมการศึกษาสภาพและปญัหาของกลุ่ม 
กระยาสารทบ้านทา่พระธาต ุ
1.การลงพื้นที่ส ารวจสภาพและปัญหาการผลิตภัณฑ์
กระยาสารทบ้านท่าพระธาต ุ
2.วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  
3.กลุ่มกระยาสารทบ้านท่าพระธาตุ ต าบลเกาะตะเภา 
อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย  
    -ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน 
    -กลุ่มเป้าหมาย 5 คน 
 
กิจกรรมการพัฒนากระบวนการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมการผลิตกระยาสารทบา้นท่าพระธาต ุ
1.การด าเนินการออกแบบนวัตกรรมถาดใส่กระยาสารท
และใบมีดส าหรับตัดชิ้นกระยาสารท  
2.ระหว่างเดือน ธ.ค.2563 - มีนาคม 2564  
3.ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย  
    -ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน 
 
กิจกรรมการพัฒนาบรรจภุัณฑ์และโลโก้สินค้า 
1.ด าเนินการออบแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ผลิตภัณฑ์
กระยาสารบ้านท่าพระธาตุ เพื่อก่อให้เกดิความ
สวยงามและทันสมยั และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 

1.พัฒนากระบวนการผลิตโดยการจัดท า
นวัตกรรมเครื่องตัดกระยาสารทเพื่อให้
กระยาสารได้ชิ้นที่สวยงาม 
2.พัฒนาบรรจุภัณฑ์และโลโก้สินค้าให้มคีวาม
สวยงามและทันสมยัมากขึ้น 

3.พัฒนาช่องทางการจ าหน่วยสินค้าให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

2.ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564  
3.ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย  
    -ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน 
 
กิจกรรมพัฒนาช่องทางการจ าหน่วยสนิค้าให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น 
1.ด าเนินการประสานร้านค้าของฝากของจังหวัด
ก าแพงเพชร ในการน าผลิตภัณฑ์กระยาสารทบ้านท่า
พระธาตุไปจ าหน่ายเป็นของฝากประจ าจังหวัด
ก าแพงเพชร  
2.ประสานงานกับพาณิชย์จังหวัดตาก เพื่อขอน า
ผลิตภัณฑ์กระยาสารทเขา้ร่วมจัดแสดงในงานจ าหน่าย
สินค้า OTOP ของจังหวัดตาก  

3.จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วในงาน
ประเพณีประจ าปีของต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก  
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ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
ส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 
โรงเรียนโกสัมพีวิทยาคม 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์
ก าแพงเพชร 
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 
โรงเรียนวชิรปราการ
วิทยาคม 
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 
โรงเรียนมัธยมพัชรกิตยิาภา 
2 ก าแพงเพชร 
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 
โรงเรียนผดุงปัญญา 
โรงเรียนสักงามวิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

พระราโชบายของสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
เร่ือง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ 
คือ ๑. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ๒. มพีืน้ฐาน
ชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓. มีงานท า มีอาชพี ๔. 
เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย การสร้างคน
ไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นี้ 
การศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
พัฒนาคนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว และเป็น
พันธกิจส าคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทกุแห่ง
ต้องปฏิบัติ  

มหาวิทยาลัยราชภฏัทั้ง 38 แห่ง ทัว่
ประเทศ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น มีขอบเขตพื้นที่ให้บริการ
ทางการศึกษาครอบคลุมทั่วทกุจังหวัด 
ตระหนักถึงความส าคัญและ 

ความจ าเป็นต่อการขับเคลื่อนเครือข่ายใน
การส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินยั เข้าใจสิทธิหนา้ที่ตนเองและ
ผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมของคนในชาติ 
โดยน ารูปแบบการด าเนินงาน 

ในการสร้างภาคีเครือข่ายเพือ่ก่อให้เกิด
ความเข้มแข็งของชุมชนอยา่งยั่งยืนที่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้
โครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมี
ระเบียบวินยัเข้าใจสิทธหิน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่น” เพื่อส่งเสริมสร้างจิตส านึกของคนใน
ชาติให้ความหวงแหนและธ ารงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ส่งเสริมความ

1. ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

2. เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
โครงการ 

3. จัดท าหลักสูตรอบรม “การเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธหิน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
คุณลักษณะ คนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ” 

4. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการแก่
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 15 โรงเรียน 

5. ประชุมชี้แจงและท าความตกลงร่วมกัน 
(MOU) ระหวา่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเง่ือนไขในการ
เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

(5.1) โรงเรียนต้องจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วม 
(MOU) กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อ
การจัดและใช้ประโยชน์จากการด าเนินโครงการ  

(5.2) ส่งตัวแทนครู จ านวน ๒ ท่านเพือ่เข้าร่วม
ฝึกอบรมหลักสูตรกลางของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นเวลา ๒ วัน เพือ่กลับไปด าเนิน
โครงการต่อที่โรงเรียนต้นสังกัด และ 

(5.3) โรงเรียนด าเนินโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน ๑๐๐ คน โดยมีทีมที่ปรึกษาจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ช่วยประสานงาน
ด้านต่าง ๆ  
      6. ด าเนินโครงการตามที่ได้วางแผนไว้ 

   7. ประเมินผล สรุป และจัดท ารายงานเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด 

1. มีการประชุมวางแผนและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 

2. มีการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอ
ขออนุมัติโครงการ 

3. มีการจัดท าหลกัสูตรอบรม “การ
เสริมสร้างความรักความสามัคคี มีระเบยีบ
วินัย เขา้ใจสิทธิหนา้ที่ของตนเองและผู้อืน่ 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
คุณลักษณะ คนไทยที่พึงประสงค์ 4 
ประการ” 

4. มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเขา้ร่วม
โครงการแก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 15 
โรงเรียน 

5. มีการประชุมชี้แจงและท าความตกลง
ร่วมกัน (MOU) ระหวา่งคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ โดยมีเง่ือนไขในการเข้าร่วม
โครงการ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ใน
ระยะที่ 1 จ านวน 11 โครงการ 

6. มีการวางแผนขั้นตอนต่อไป ดังต่อไปนี้ 
มีการจัดประชุมเพื่อชีแ้จงรายละเอยีด

โครงการ ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 
- มีการแจ้งผลโรงเรียนที่ได้รับการ

คัดเลือกผ่านทางโทรศัพท์ ในวันที่ 29 
มีนาคม 2564 

- มีการจัดพิธีลงนาม MOU (ผู้อ านวยการ
โรงเรียน) ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในวันที ่3 
เมษายน 2564 

- มีการอบรมครูที่จะมาเป็นวิทยากร ใน

โครงการ
พัฒนา
ท้องถิ่น
ด้านสังคม 
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ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

รักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของ
สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข อันจะน าไปสู่สังคมที่มีความรัก 
ความเข้าใจ เอือ้อารีต่อกัน สร้างความเป็น
ปึกแผ่นในชาติโดยรวมอย่างมั่นคงและยัง่ยืน
ในสังคม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนาคนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์นี้ จึงก าหนดจดั
โครงการ “ส่งเสริมความรักความสามัคคี 
ความเข้าใจในสิทธิหนา้ที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ขึ้น โดยนอ้ม
น าศาสตร์พระราชา “เขา้ใจ เขา้ถึง พัฒนา” 
มาเป็นกรอบในการด าเนินงานดังกล่าว 

วันที่ 7-9 เมษายน 2564 
- มีการจัดโครงการส่งเสริมความรักความ

สามัคคีที่โรงเรียนฯ 1 ในวันที่ 1-3 
พฤษภาคม 2564 

- มีการจัดโครงการส่งเสริมความรักความ
สามัคคีที่โรงเรียนฯ 2 ในวันที่ 6-8 
พฤษภาคม 2564 

- มีการแจ้งผลการประเมินโครงการ 
พร้อมส่งรูปภาพกจิกรรม ในวันที ่10 
พฤษภาคม 2564 

ในส่วนอื่น ๆ อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ 
มีการปฏิบัติงานลา่ช้า เนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 
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ผลการด าเนินงานโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพื้นที ่ วิธีการแกป้ัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียนและการวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านัก
บริการวิชาการฯ) 

- โรงเรียนในสังกัด สพป.
ก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 
11 โรงเรียน ดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 
2. โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 
3. โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 
4. โรงเรียนบ้านวังทอง 
5. โรงเรียนบ้านหนองโสน 
6. โรงเรียนบ้านบ่อแกว้ 
7. โรงเรียนบ้านหนองแดน 
8. โรงเรียนอนุบาลลาน
กระบือ 
9. โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 
10. โรงเรียนบ้านคลองเมือง 
11. โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเอง 5 (สระเตย) 
 
- โรงเรียนในสังกัด สพป.
ก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 
10 โรงเรียน ดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้านวังพลับ 
2. โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์
พัฒนา 
3. โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 
4. โรงเรียนบ้านวังแขม 
“สว่างชัยวงษ์” 
5. โรงเรียนบ้านสุขส าราญ 
6. โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย ์
7. โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 

 นักเรียนในหลายๆ โรงเรียนของพื้นที่
ด าเนินโครงการดังกล่าว มีบริบททีแ่ตกต่าง
กัน นักเรียนบางกลุ่มพูดภาษากลุ่มชาตพิันธ์   
บางกลุ่มพูดภาษาถิ่น  บางกลุ่มพูดภาษาย่อย
ที่มีเสียงวรรณยุกต์ต่างจากภาษาไทย
มาตรฐานประกอบกับโรงเรียน มีการจัดการ
เรียนการสอนที่ไม่ตรงกับปัญหาของผู้เรียน  
จึงท าให้ผลการสอบ O-Net กลุ่มวิชา
ภาษาไทย อยู่ในระดับปานกลาง และ ต่ า  
และเมื่อวิเคราะห์แลว้พบปัญหาว่า นักเรียน
มีปัญหาด้านการอา่น ที่เกีย่วกบั การอ่าน
สะกดค า ความเข้าใจในการอ่าน และการ
อ่านจับใจความส าคัญ  จึงส่งผลถึงปัญหา
ด้านการเขียนการสะกดค า รวมถึงทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์   

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานในโครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอา่น การเขียน 
และการคิดวิเคราะหข์องนักเรียนในระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 
ร่วมกับส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 เขต 2 และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เขต 2 วันที่ 5 
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร และตาก ส่งรายชื่อโรงเรียนใหม่ที่เข้า
ร่วมโครงการฯ เพื่อแทนโรงเรียนที่แจ้งการความ
ประสงค์เข้ามาว่าไม่ประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ
ต่อเนื่อง ในประจ าปีงบประมาณ 2564 [ภายในวันที่ 9 
พฤศจิกายน พ.ศ.2563] 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้กระบวนการ PLC 
ในการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี
งบประมาณ 2564” 

- วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม
ทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

1. โรงเรียนในเขตส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1  
จ านวน 11 โรงเรียน 

2. โรงเรียนในเขตส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 2  

1.  อาจาร์มหาวิทยาลัยฯ ศึกษานิเทศ
ผู้บริหารและครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 

 
2. นักเรียน จ านวน 3,875 คน (โรงเรียน

ในเขต สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 
1,005 คน , โรงเรียนในเขต สพป.
ก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 986 คน , 
โรงเรียนในเขต สพป.ตาก เขต 1 จ านวน 
1,010 คน และโรงเรียนในเขต สพป.ตาก 
เขต 2 จ านวน 874 คน) ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
(ระดับโรงเรียน) ภายใต้โครงการยกระดบั
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอา่น การเขียน 
และการคิดวิเคราะห ์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการพัฒนาดา้น
การอ่าน การเขยีน และการคิดวิเคราะห์ 
 

3. นักศึกษา รว่มจัดกจิกรรมค่าย
ภาษาไทยบูรณาการเพือ่พัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ใหก้ับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสวน จ านวน 34 คน 

โครงการ
พัฒนา 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) ประเภท
โครงการ* 

8. โรงเรียนบ้านท่าช้าง 
9. โรงเรียนวัดแสงอุทัย 
10. โรงเรียนบ้านวังชะโอน 
 
- โรงเรียนในสังกัด สพป.
ตาก เขต 1 จ านวน 10 
โรงเรียน ดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้านปากวัง 
2. โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนค่ายพระเจ้าตาก
สงเคราะห์ 2 
3. โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 
4. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 
5. โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 
6. โรงเรียนชุมชนบ้านป่า
มะม่วง 
7. โรงเรียนบ้านนาตาโพ 
8. โรงเรียนอนุบาลบ้านบอ่
ไม้หว้า 
9. โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 
10. โรงเรียนบ้านแม่สลิด 
 
- โรงเรียนในสังกัด สพป.
ตาก เขต 2 จ านวน 9 
โรงเรียน ดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 
2. โรงเรียนบ้านยะพอ 
3. โรงเรียนบ้านแม่พล ู
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 
5. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 
6. โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 
7. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 
8. โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี  
สาขาบ้านสามยอดดอย 
9. โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 
 

จ านวน 10 โรงเรียน 
3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร เขต 1 
4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร เขต 2 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

- วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม
อาคารแม่ 80 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 

1. โรงเรียนในเขตส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  
จ านวน 10 โรงเรียน 

2. โรงเรียนในเขตส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 9 โรงเรียน 

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
4. ประชุมวางแผนการด าเนินงานในโครงการ

ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอา่น การเขียน 
และการคิดวิเคราะหข์องนักเรียนในระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 
ร่วมกับส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 เขต 2 และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เขต 2 วันที่ 18 
มกราคม พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน ์โปรแกรม 
Microsoft Teams 

5. ประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการ
จัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนรูด้้านการอา่น  
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รว่มกับโรงเรียนเปา้หมาย สังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เขต 2 
และส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 เขต 2 วันที ่9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ผ่าน
ระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams 
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สรุป 
- จังหวัดก าแพงเพชร 21 
โรงเรียน 
- จังหวัดตาก 19 โรงเรียน 
- โรงเรียนทั้งหมด 40 
โรงเรียน 

6. ประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการ
จัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนรูด้้านการอา่น  
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รว่มกับโรงเรียนเปา้หมาย สังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
เขต 2 และส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 เขต 2 วันที ่18 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft 
Teams 

7. โรงเรียนเป้าหมาย จ านวน 41 โรงเรียน 
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดวิเคราะหข์องนักเรียน (ระดบัโรงเรียน) 
ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ 
ด้านการอา่น การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน  
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กบันักเรียน [ภายในเดือน
มีนาคม 2564] 

8. ศึกษานิเทศก์ ของส านกังานเขตพื้นทีด่ าเนินการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ให้กับคุณครู ของโรงเรียนเป้าหมาย จ านวน 
41 โรงเรียน พร้อมทั้งติดตาม [ภายในเดือนมีนาคม 
2564] 

9. จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทยบูรณาการเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่าน การเขยีน และการคิดวิเคราะห์ ให้กบั
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสวน และอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษาไทยบูรณาการเพือ่พัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้กับครู วันที่ 
8 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ต าบล
นครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวดัก าแพงเพชร 
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ปัญหา / อุปสรรค  
1. การด าเนินงานยังขาดการท างานในรูปแบบการบูรณาการอย่างจริงจัง มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงิน เพราะแต่ละ

หน่วยงานยังต้องเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน 
2. การเข้าชุมชนในช่วงนี้ค่อนข้างล าบากเนื่องจากการแพ่ระบาดของ Covid-19 ท าให้การท างานไม่เป็นไปตามแผน 
3. ชุมชนขาดผู้น าในการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
4. รัฐบาลมีโครงการต่าง ๆ เข้าไปในชุมชนหลายอย่าง เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเรารักกัน  ช็อปดีมีคืน เป็นต้น     

ท าให้ประชาชนไม่อย่างร่วมกิจกรรม  
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
1. มหาวิทยาลัยควรมีรูปแบบการพัฒนาที่ประสบความส าเร็จมาถอดเป็นเรียนเพ่ือให้เห็นเป็นต้นแบบการพัฒนาแบบมี   

ส่วนร่วมอย่างจริงจัง และขยายผลไม่สู่ชุมชนอ่ืนๆ และท าเป็นต้นแบบหรือแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ให้บุคคลทั่วไป นักศึกษา
ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

2. ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การเข้าไปในพ้ืนที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้นควรหาวิธีการเข้าชุมชนในรูปแบบวิธีอ่ืน ๆ 
ที่หลากหลาย เช่น การประชุมติดตามผ่านระบบออนไลน์ 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พาณิชย์จังหวัด ควรน าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยั งเข้าไม่ถึงเรื่องการตลาดจัดหาสถานที่จ าหน่าย 
หรือจัดเป็นกระเช้าของฝาก ของที่ระลึกช่วงเทศกาลดังกล่าว 

ประธานได้กล่าวเสริมจากการติดตามผลการด าเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนได้รายงานผลการด าเนินงานไป
แล้วนั้น ซึ่งในฐานะมหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น การใช้องค์ความรู้ทางวิชาการท่ีสามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนอย่างแท้จริงเป็น
สิ่งที่ชุมชนคาดหวัง ฝากไว้คือการส่งเสริมเกษตรกรท าการเกษตรปลอดภัย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และคนก าแพงเพชรก็จะได้บริโภค
อาหารปลอดภัย 
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