
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการบริการวิชาการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สู่การบูรณาการการเรียนการสอน
กับทุกคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

2. งบประมาณที่ได้รับจำนวน 1,000,000 บาท งบประมาณที่ใช้จำนวน 999,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.90 

3. พื้นที่ดำเนินโครงการ / จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย (ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด) 
 พ้ืนที่ชุมชนเกาะหงษ์   ตำบลตะเคียนเลื่อน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

4. วัตถุประสงค์โครงการ 
4.1 เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนทุกคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ 

ฟ้ืนฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 เพ่ือสร้างหนังสือเสริมความรู้เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4.3 เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4.4 เพ่ือสร้างสื่อมัลติมีเดียสะท้อนเรื่องราวอัตลักษณ์ท้องถิ่น และสร้างแรงดึงดูดให้ทุกเพศทุกวัยสนใจ 

ศิลปวัฒนธรรม  
4.5 เพ่ือสร้างฐานข้อมูลจัดเก็บองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม  
4.6 เพ่ือสร้างพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยใช้ตลาดวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้กับชุมชน  รวมทั้ง 

เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนแบบยั่งยืน 
4.7 เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 

5. ปัญหาของพื้นที ่  
 เนื่องจากคนในชุมชนของพื้นที่ อบต.ตะเคียนเลื่อน ยังขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
รวมกลุ่มกัน เพ่ือจัดตั้งตลาดวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงการกำหนดเอกลักษณ์ของสินค้าชุมชน และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ  

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (ที่กำหนดไว้ในโครงการ) 
   6.1 เป้าหมาย 

 1) กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ และนักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 2) เป้าหมายด้านพ้ืนที่ จังหวัดนครสวรรค์ 

   6.2 ตัวช้ีวัด 
        เชิงปริมาณ 

         1) หนังสือเสริมความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม 500 เล่ม 



 
 

         2) แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 1 แหล่ง 
         3) สื่อมัลติมีเดีย 1 งาน และฐานข้อมูล 1 ข้อมูล 
         4) ต้นแบบการจัดการตลาดวัฒนธรรม 1 แหล่ง 
         5) ต้นแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในท้องถิ่น  100 อัน 
         เชิงคุณภาพ 

          - ความร่วมมือของเครือข่ายคณะทำงานทางวัฒนธรรม องค์กร จากหน่วยงานจากภาคราชการ และ

องค์กรภาคธุรกิจและเอกชน 

7. ผลการดำเนินงาน 
 7.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
การรวบรวม เรียบเรียง 
การส ังเคราะห ์ข ้อมูล
ภาคสนามเพื่อสร้างเป็น
องค์ความร ู ้  ถ ่ายทอด
เป็นหนังสือเสริมความรู้ 
และแหล ่ ง เ ร ี ยนร ู ้ ใน
ชุมชน 1 แห่ง และต่อ
ยอดเพิ ่มมูลค่าผลผลิต
ท า ง ศ ิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานใน
พื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล
ตะเคียนเลื่อน วัดเกาะหงษ์  ปราชญ์
ช ุมชน ผู ้นำชุมชน และคนในชุมชน 
เพื ่อสร้างเครือข่ายการทำงานด ้าน
ศ ิลปว ัฒนธรรม และรวบรวมองค์
ความรู ้ที ่อยู ่ภายในชุมชน เพื ่อผลิต
หนังส ือเสริมความรู ้ ในรูปแบบของ
การ์ตูน  ภายใต้ชื่อหนังสือว่า “คันฉ่อง
ส่องนวัตวิถีชุมชนเกาะหงษ์”  สำหรับ
เยาวชนและบุคคลทั่วไปในการเผยแพร่
องค์ความรู้ของชุมชนและส่งเสริมให้
เกิดการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชน  โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างชุมชน และนักวิชาการ  
รวมถ ึ งการทำงานแบบบู รณาการ
ร่วมกันระหว่าง สำนักและคณะต่าง ๆ 
เช่น  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

   - บูรณาการการเรียนการสอน และการ
ทำงานร่วมกันในทุกคณะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
 

   - กระบวนการเรียนรู ้ร่วมกันระหว่าง
ชุมชน ครูอาจารย์ และนักวิชาการในการ
สร้างหนังสือเสริมความรู้ 
 

   - เครือข่ายคณะทำงานทางวัฒนธรรม  
องค์กร หน่วยงานจากภาคราชการ และ
องค์กรภาคธุรกิจ 
 

   - หนังสือเสริมความรู้ด้านศิลป 
วัฒนธรรม 500 เล่ม 
 

   - แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 1 
แหล่ง 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีส่วนร่วมใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน  
และส่งมอบให้คนในชุมชนได้สร ้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยมีการ
นำนาโนเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยยืด
อายุของผลิตภัณฑ์ และเมื่อผลิตสินค้า
ดังกล่าวเป็นที ่เร ียบร้อยแล้ว ได้นำ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาเสนอขายในตลาด
ออนไลน ์  ช ื ่ อ  เกาะหงษ ์มาร ์ เก็ต
http://kohhongmarket.nsru.ac.th/ 
เพื่อสร้างพื้นที่การขายสินค้าและสร้าง
ร าย ได ้ ให ้ ก ั บช ุ มชนต ่ อ ไป  คณะ
วิทยาการจัดการ ได้มีส่วนร่วมในการ
ให้ความรู ้ช ุมชนเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการตลาดชุมชน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการ
วาดภาพและลงสีภาพหนังสือเสริม
ความรู้ของชุมชน 
   จากน ั ้นได ้ร ่วมก ับช ุมชนในการ
กำหนดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน  
คือ พื ้นที ่บร ิเวณวัดเกาะหงษ์ เพ่ือ
นำเสนอนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ของ
ช ุมชน สำหร ับ เยาวชน น ักเร ียน  
นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปที่เข้ามา
ในบริเวณดังกล่าว สามารถเข้าเยี่ยมชม
แหล่งเรียนรู ้ได้ และโรงเรียนภายใน
ช ุ ม ช น  ส า ม า ร ถ น ำ น ั ก เ ร ี ย นม า          
ทัศนศึกษาท่ีแหล่งเรียนรู้ได้อีกด้วย 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
กิจกรรมผลิตสื่อมัลติ 
มีเดียประเพณีวัฒนธรรม
ที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น  
และจัดทำฐานข้อมูล 

     สำนักศิลปะและว ัฒนธรรม ได้
กำหนดเนื้อหาขององค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ช ุมชน เพื ่อผล ิตผลิตสื ่อม ัลติม ีเดีย
ประเพณีวัฒนธรรมที ่เป็นอัตลักษณ์
ท้องถิ่นและนำเสนอในรูปแบบของการ
ประชาส ัมพ ันธ ์การท ่องเท ี ่ย วเชิ ง
วัฒนธรรมภายในชุมชน ได้แก่ ประวัติ
ของชุมชน ประวัติของวัดเกาะหงษ์ 
ประวัติของหลวงปู ่อินทร์ ความเชื่อ 
เรื่องเล่าและตำนาน  เป็นต้น  
     รวมถึงรวบรวมองค์ความรู ้ด ้าน
วัฒนธรรมภายในชุมชนและจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นออนไลน์                                         
http://watkohhong.nsru.ac.th/
เพื ่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างกว้างขวาง 

สื ่อมัลติมีเดีย 1 งาน และฐานข้อมูล 1 
ข้อมูล 

กิจกรรม การจัดตลาด
ว ัฒนธรรม เพ ื ่ อแลก 
เปลี ่ยนเรียนรู ้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เป็นการ
เ ผ ย แ พ ร ่ ส ื บ ส า น
วัฒนธรรม สร้างสถานที่
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ให้กับชุนชน และสร้าง
รายได้จากผลิตภัณฑ์ใน
ท ้ องถ ิ ่ นส ู ่ เ ศรษฐกิ จ
สร ้ า งสรรค ์ ในช ุมชน
ชุมชน 

   สำน ักศ ิลปะและว ัฒนธรรม ได้
ร่วมกับชุมชนในการระดมความคิดเห็น
ในการจัดตลาดวัฒนธรรมของชุมชน  
โดยเน้นการใช้ว ัตถุดิบภายในชุมชน 
เช่น ต้นกล้วย ใบกล้วยในการนำมา
ประยุกต์เป็นภาชนะ สำหรับใส่อาหาร
และขนม  รวมถึงการกำหนดระยะเวลา
ในการเปิดขาย ช่วงเวลาวันศุกร์ ตอน
เย็นและวันเสาร์ตอนเช้า เนื ่องจาก
พื้นที่ของชุมชนจะเป็นเส้นทางสำหรับ
เดินทางเข้าและออกในตัวเมือง  ซึ่งใน
เวลาวันศุกร์จะมีรถสัญจรเป็นอย่างมาก  
และการขายสินค้าของคนในชุมชน   

ได้แนวทางการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทางว ัฒนธรรมอย ่ าง เป ็นระบบและ
รูปธรรมชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพที่
สามารถสร้างจุดขายด้านการท่องเที ่ยว
ทางวัฒนธรรม 
   ต้นแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในท้องถิ่น  100 อัน 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
โดยส่วนใหญ่เน้นการการขายอาหาร 
ดังนั้นเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต จึงมี
การเสนอให้เปิดตลาดในช่วงเช ้าวัน
เสาร์อีกช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อเพิ่มโอกาส
ใ น ก า ร ข า ย ส ิ น ค ้ า ใ ห ้ ก ั บ ช ุ ม ช น  
นอกจากนี้ ยังทำให้ผู้มาเที่ยวชมตลาด  
สามารถเข้ามาเยี ่ยมชมและนมัสการ
พระท่ีวัดเกาะหงษ ์ ได้เป็นอย่างด ี  
    แต่เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำ
ให ้ ก า ร เป ิ ดตลาดย ั ง ไม ่ ส ามารถ
ดำเน ินการได้  จึ ง เป ็นการกำหนด
แนวทางสำหรับชุมชน เพื ่อการเปิด
ตลาดในโอกาสต่อไป เมื่อสถานการณ์
การแพร ่ระบาดของไวร ัสโคโรนา 
COVID-19 ผ่านพ้นไปแล้ว 
 
     สำนักได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ
หน้ากากผ้า ลายเกาะหงษ์ จำนวน 5 
ลายที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  
โดยได้ให้คนภายในชุมชนช่วยกันตัด
เย ็บ  และนำเสนอขายผ ่ านตลาด
ออนไลน ์  ช ื ่ อ  เกาะหงษ ์มาร ์ เก็ต 
http://kohhongmarket.nsru.ac.th/ 
เพื่อสร้างพื้นที่การขายสินค้าและสร้าง
รายได้ให้ก ับชุมชนต่อไปและมีลาย
สำหรับถวายพระของวัดเกาะหงษ์   

 7.2 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในโครงการ  
 7.2.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (ระบุรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการ ให้ชัดเจน) 



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1.หนังสือเสริมความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม 500 เล่ม   รวบรวมองค์ความรู้ภายในชุมชน และออกแบบ

การนำเสนอความรู้สำหรับหนังสือเสริมความรู้ใน
รูปของการ์ตูน ภายใต้ชื ่อหนังสือว่า “คันฉ่อง
ส่องนวัตวิถีชุมชนเกาะหงษ์” สำหรับเยาวชนและ
บุคคลทั่วไปในการเผยแพร่องค์ความรู้ของชุมชน
และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

2.แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 1 แหล่ง       ร่วมกับชุมชนในการกำหนดพื้นที่แหล่งเรียนรู้
ภายในชุมชน คือ พื้นที่บริเวณวัดเกาะหงษ์ เพ่ือ
นำเสนอน ิทรรศการแหล ่งเร ียนร ู ้ของช ุมชน  
สำหรับ เยาวชน นักเรียน นักท่องเที่ยว และบุคคล
ทั่วไปที ่เข้ามาในบริเวณดังกล่าว สามารถเข้า 
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ได้ และโรงเรียนภายในชุมชน  
สามารถนำนักเรียนมาทัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้ได้
อีกด้วย 

3. สื่อมัลติมีเดีย 1 งาน และฐานข้อมูล 1 ข้อมูล      ผลิตสื่อมัลติมีเดียประเพณีวัฒนธรรมที่เป็น  
อัตลักษณ์ท้องถิ่น และนำเสนอในรูปแบบของการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใน
ชุมชน ได้แก่ ประวัต ิของช ุมชน ประวัต ิของ       
วัดเกาะหงษ์ ประวัติของหลวงปู่อินทร์ ความเชื่อ 
เรื่องเล่าและตำนาน  เป็นต้น 
    รวมถึงรวบรวมองค์ความรู ้ด ้านวัฒนธรรม 
ภายในชุมชน และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสำหรับ
ก า ร ส ื บ ค ้ น ออน ไ ล น ์  http://watkohhong. 
nsru.ac.th/ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างกว้างขวาง 

4. ต้นแบบการจัดการตลาดวัฒนธรรม 1 แหล่ง    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมกับชุมชนใน
การระดมความคิดเห็นในการจัดตลาดวัฒนธรรม

http://watkohhong/


 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
ของชุมชน โดยเน้นการใช้วัตถุดิบภายในชุมชน 
เช่น  ต้นกล้วย ใบกล้วยในการนำมาประยุกต์เป็น
ภาชนะ สำหรับใส่อาหารและขนม รวมถึงการ
กำหนดระยะเวลาในการเปิดขาย ช่วงเวลาวันศุกร์ 
ตอนเย็นและวันเสาร์ตอนเช้า เนื่องจากพื้นที่ของ
ชุมชนจะเป็นเส้นทางสำหรับเดินทางเข้าและออก
ในตัวเมือง ซึ่งในเวลาวันศุกร์จะมีรถสัญจรเป็น
อย่างมาก และการขายสินค้าของคนในชุมชน   
โดยส่วนใหญ่เน้นการการขายอาหาร ดังนั้นเพ่ือ
ควบคุมต้นทุนการผลิต จึงมีการเสนอให้เปิดตลาด
ในช่วงเช้าวันเสาร์อีกช่วงเวลาหนึ่ง เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการขายสินค้าให้กับชุมชน นอกจากนี้ ยังทำให้
ผู ้มาเที่ยวชมตลาด สามารถเข้ามาเยี่ยมชมและ
นมัสการพระท่ีวัดเกาะหงษ ์ได้เป็นอย่างด ี
    แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำให้การเปิดตลาดยังไม่
สามารถดำเนินการได้  จึงเป็นการกำหนดแนวทาง
สำหรับชุมชน เพื่อการเปิดตลาดในโอกาสต่อไป  
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
COVID-19 ผ่านพ้นไปแล้ว 

5.ต้นแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
ท้องถิ่น 100 อัน 

   มีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน 
และส่งมอบให้คนในชุมชนได้สร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและเมื่อ 
ผลิตสินค้าดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ได้นำ 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาเสนอขายในตลาดออนไลน์ 
ชื่อเกาะหงส์มาร์เก็ต http://kohhongmarket. 
nsru.ac.th/ เพ่ือสร้างพ้ืนที่การขายสินค้าและ 
สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป โดยมีการนำนาโน
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์ 



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
เชิงคุณภาพ 
 - ความร่วมมือของเครือข่ายคณะทำงานทางวัฒนธรรม 
องค์กร  จากหน่วยงานจากภาคราชการ และองค์กรภาค
ธุรกิจและภาคเอกชน  

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในพื ้นที ่ ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตำบล ตะเคียนเลื ่อน วัดเกาะหงษ์  
ปราชญ์ชุมชน ผู้นำชุมชน และคนในชุมชน เพ่ือ
สร้างเครือข่ายการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม  
และประสานความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย กับ 
คณะต่าง ๆ ในการร่วมมือกันพัฒนางานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 7.2.2 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
      ตามท่ีสำนัก ได้กำหนดตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จำนวน 5 ตัวชี้วัด และสามารถดำเนินการได้ จำนวน 
4 ตัวชี้วัด เนื่องจากตัวชี้วัด เรื่อง ต้นแบบการจัดการตลาดวัฒนธรรม 1 แหล่ง ยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลาได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงกำหนดแนวทาง
สำหรับชุมชน เพ่ือการเปิดตลาดในโอกาสต่อไป เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ผ่าน
พ้นไปแล้ว 

 7.3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมโครงการ  
     สำนักและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำงานด้านวัฒนธรรมร่วมกัน โดยการรวบรวมองค์ความรู้จาก

ชุมชน  ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย โดยมีผลการ
ดำเนินงาน ประกอบด้วย หนังสือเสริมความรู้ในรูปของการ์ตูน ภายใต้ชื่อหนังสือว่า “คันฉ่องส่องนวัตวิถีชุมชน
เกาะหงษ์” สำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปในการเผยแพร่องค์ความรู้ของชุมชนและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชน  รวมถึงผลิตสื่อมัลติมีเดียประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น และนำเสนอใน
รูปแบบของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน ได้แก่ ประวัติของชุมชน ประวัติของ      
วัดเกาะหงษ์ ประวัติของหลวงปู่อินทร์ ความเชื่อ เรื่องเล่าและตำนาน เป็นต้น รวมถึงรวบรวมองค์ความรู้ด้าน
วัฒนธรรมภายในชุมชน และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นออนไลน์ http://watkohhong.nsru.ac.th/ 
เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้มีการร่วมกับชุมชนในการกำหนดพื้นที่แหล่งเรียนรู้
ภายในชุมชน คือ พื้นที่บริเวณวัดเกาะหงษ์  เพื่อนำเสนอนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สำหรับ เยาวชน 
นักเรียน นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาในบริเวณดังกล่าว สามารถเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ได้ และโรงเรียน
ภายในชุมชน สามารถนำนักเรียนมาทัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้ได้อีกด้วย 



 
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกับชุมชนในการระดมความคิดเห็นในการจัดตลาดวัฒนธรรมของ
ชุมชน โดยเน้นการใช้วัตถุดิบภายในชุมชน เช่น ต้นกล้วย ใบกล้วยในการนำมาประยุกต์เป็นภาชนะ สำหรับใส่
อาหารและขนม รวมถึงการกำหนดระยะเวลาในการเปิดขายช่วงเวลาวันศุกร์ ตอนเย็นและวันเสาร์ตอนเช้า  
เนื่องจากพ้ืนที่ของชุมชนจะเป็นเส้นทางสำหรับเดินทางเข้าและออกในตัวเมือง ซึ่งในเวลาวันศุกร์จะมีรถสัญจรเป็น
อย่างมาก และการขายสินค้าของคนในชุมชน โดยส่วนใหญ่เน้นการขายอาหาร ดังนั้นเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต 
จึงมีการเสนอให้เปิดตลาดในช่วงเช้าวันเสาร์อีกช่วงเวลาหนึ่ง เพื ่อเพิ ่มโอกาสในการขายสินค้าให้กับชุมชน  
นอกจากนี้ ยังทำให้ผู ้มาเที่ยวชมตลาด สามารถเข้ามาเยี่ยมชมและนมัสการพระที่วัดเกาะหงษ์ ได้เป็นอย่างดี       
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำให้การเปิดตลาดยังไม่สามารถดำเนินการ
ได้ จงึเป็นการกำหนดแนวทางสำหรับชุมชน เพ่ือการเปิดตลาดในโอกาสต่อไป เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา COVID-19 ผ่านพ้นไปแล้ว และมีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน โดยมีการนำนาโน
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์ และส่งมอบให้คนในชุมชนได้สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชน  
และเมื ่อผลิตสินค้าดังกล่าวเป็นที ่เร ียบร้อยแล้ว ได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาเสนอขายในตลาดออนไลน์                        
ชื่อ เกาะหงษ์มาร์เก็ต http://kohhongmarket.nsru.ac.th/ เพื่อสร้างพื้นที่การขายสินค้าและสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนต่อไป ร่วมไปถึงการออกแบบหน้ากากผ้า ลายเกาะหงษ์ จำนวน 5 ลายที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
โดยได ้ให ้คนภายในชุมชนช่วยกันต ัดเย ็บ และนำเสนอขายผ่านตลาดออนไลน์ ช ื ่อ เกาะหงษ์มาร ์เก็ต
http://kohhongmarket.nsru.ac.th/ เพื่อสร้างพื้นที่การขายสินค้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไปและมีลาย
สำหรับถวายพระของวัดเกาะหงษ์    

7.4 ผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น (ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/หน่วยงาน/นักศึกษา หรือเกิด
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  มีการต่อยอดจากกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ เป็นต้น) 
 ชุมชนได้รับทักษะในการผลิตสินค้าวัฒนธรรมชุมชนโดยใช้วัสดุจากท้องถิ่น เพ่ือผลิตและสร้างรายได้ให้กับ

ชุมชนต่อไป วัดเกาะหงษ์ได้รับองค์ความรู้ในการพัฒนาน้ำมันหลวงปู่อินทร์ ที่มีกลิ่นหอมและไม่เหนียวเหนอะหนะ

ตัว ทำให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อน้ำมันนวดมากขึ้น มีปัจจัยเข้ามาพัฒนาวัดมากขึ้น 

8.  ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
     แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำให้การเปิดตลาดยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้  จึงเป็นการกำหนดแนวทางสำหรับชุมชน เพ่ือการเปิดตลาดในโอกาสต่อไป เมื่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ผ่านพ้นไปแล้ว 
 
 
 



 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติพันธกิจสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ 

2. งบประมาณที่ได้รับจำนวน 7,585,914 บาท งบประมาณที่ใช้จำนวน 7,186,093.55  บาท  คิดเป็นร้อยละ 94.73 

3. พื้นที่ดำเนินโครงการ / จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย (ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด) 
    ตำบลนครสวรรค์ตก ตำบลหนองกรด  ตำบลตะเคียนเลื่อน ตำบลหนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์   ตำบล
พยุหะ อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

4. วัตถุประสงค์โครงการ 
 4.1 เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในเขตภาคเหนือตอนล่าง 2 

จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ และอุทัยธานี ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม   

 4.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของศูนย์แห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย(ศูนย์เดิม)และจัดตั้งศูนย์แห่งความ

เป็นเลิศข้ึนใหม่เพ่ือให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

   4.3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติพันธกิจสู่ความเป็นเลิศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

5. ปัญหาของพ้ืนที่ 
            - ศูนย์บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเขตภาคเหนือตอนล่าง 2 (Service Center of 

Biotechnology and Innovation: SCBI) 

          การขับเคลื่อนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand Economy 4.0” จัดได้ว่าเป็นการวางรากฐานการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว “ไทยแลนด์ 4.0” หรือเรียกว่าเป็นยุคของนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล และอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
ที่นำมาใช้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในรูปแบบต่างๆ เศรษฐกิจแห่ง
อนาคตคาดการณ์อย่างมีความเป็นไปได้สูงว่าจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีพื้นฐาน 4 ด้าน ซึ่ง 1 ใน 4 ที่สำคัญนั้น ได้แก่ 
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (การใช้เทคโนโลยี หรือกระบวนการจัดการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเพื่อเพ่ิม
มูลค่า และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด) ดังนั้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่ยังไม่เคยมีการจัดตั้งมาก่อนใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มของ 4 จังหวัดเข้าร่วมกัน คือ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และ
อุทัยธานี จึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญเนื่องจากในเขตภาคเหนือตอนล่าง 2 นี้ เป็นแหล่งวัตถุดิบทาง
การเกษตรที่สำคัญ และเหมาะสมแก่การพัฒนา อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 อีก
ด้วย การใช้แนวคิด “เทคโนโลยีชีวภาพ” โดยมุ่งเน้นไปที่การเพ่ิมมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านที่ผลิตจากวัตถุดิบที่
มีความหลากหลายทั้งชนิดและจำนวน ราคาถูก และหาได้ง่ายในท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้จากพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ นำมา
พัฒนา ปรับปรุงด้วยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพให้ได้มาตรฐานอย่างสากล และเพื่อต่อยอดส่งเสริมไปสู่การส่งออกในตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงน่าจะมีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริสุทธิ์นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อพ้ืนที่ในด้านของเศรษฐกิจ สังคม และยังช่วยสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้อีกแนวทางหนึ่ง  

 



 
 

 
      - ศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

       ผลิตภัณฑ์แป้งกล้วย มีระยะเวลามากในการตากกล้วยให้แห้ง และความสะอาดยังไม่ได้มาตรฐานทำ
ให้ตัวผลิตภัณฑ์มีมูลค่าน้อย 

     - ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ไม่มีความคงทน เกิดการขึ้นรา อายุสั ้น และสีไม้ไผ่เป็นสีจาก
ธรรมชาติไม่มีสีสันที่สวยงาม มีมูลค่าน้อย การตัดไม้ไผ่ไม่มีมาตรฐาน ขนาดไม่สม่ำเสมอ 

6. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด (ที่กำหนดไว้ในโครงการ) 
 6.1 เป้าหมาย 

    1) มีศูนย์แห่งความเป็นเลิศเพ่ิมขึ้นจำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพ่ือเสริมสร้าง 

เศรษฐกิจฐานรากตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2) ศูนย์เรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร 3) ศูนย์
เทคโนโลยีชีวภาพ 4) ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และ 5) สถาบันพัฒนากำลังคนด้านระบบรางและโลจิสติกส์  
     2) มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการปฏิบัติพันธกิจสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยและ
ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั้งในมิติเชิงเนื้อหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  และมิติเชิง
กระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกับประชาชน  ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่างและชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ 

6.2 ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
1)  มีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของอาจารย์ในการขับเคลื่อน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนอย่างน้อย 3 ศูนย์ 
                2) มีผลงานการขับเคลื่อนงานของศูนย์ต่างๆตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยศูนย์ละ 1 ผลงาน

    เชิงคุณภาพ 

                - อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80 

7. ผลการดำเนินงาน 
 7.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
1. การจัดต้ังสถาบันพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ 
1. จัดหาวัสดุและสื่อการเรียนรู้ สถาบัน
การพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทาง
รางและโลจิสติกส์ 

- จัดหารวบรวมอุปกรณ์โบกี้รถไฟและตู้
สินค้า ของการรถไฟ นำมาประกอบใหม่ 
นำมาเป็นสื่อการสอนและการเรียนรู้ 

- ได้สื่อชุดปฏิบัติการเรียนการสอนระบบ
ขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ โบกี้รถไฟ 
จำนวน 1 โบกี้ สำหรับขบวนการเรียน



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
การสอน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนและ
การปฏิบัติกับสื่อจริง 

2. โครงการอบรมและสัมมนาวิชาการ
เรื ่องโลจิสติกส์และซับพลายเชน เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

- จัดการอบรมสัมมนาวิชาการเรื ่องโลจิ
สติกส์และซับพลายเชน เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีนักศึกษา 
จำนวน  30  คน  ผ ู ้ ปฏ ิ บ ั ต ิ ง านและ
ผู้ประกอบการ จำนวน 20 คน ในวันที่ 9-
13 มีนาคม 2563 จำนวน 1 หลักสูตร 

- นักศึกษาที ่เข้าร ับการอบรมภายใน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จำนวน 30 คน ได้รับองค์
ความร ู ้นอกเหน ือจากรายว ิชาด ้าน        
โลจิสติกส์และซับพลายเชนประกอบการ
ทำงานในอนาคตได้ และผู ้ปฏิบัติงาน
และผู้ประกอบการในพื้นที่ จำนวน 20 
คน ได้รับการอบรมหลักสูตรเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันด้าน โลจิสติกส์
และซ ับพลายเชน นำไปพัฒนาการ
จ ั ด ก า ร เ พ ื ่ อ ล ด ต ้ น ท ุ น ใ น ส ถ า น
ประกอบการได้  

3.  โครงการอบรมและส ัมมนาเ ชิง
ปฏิบัติการ เรื ่อง การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระบบราง เพ ื ่อรองร ับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
ทางรางในอนาคต 

-  จัดหาวัสดุและประกอบติดตั้งรางรถไฟ 
ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 
1 ราง ในพื ้นท ี ่  มหาว ิทยาล ัยฯ ศ ูนย์
การศึกษายานมัทรี 
 

- ได้สื่อการเรียนรู้เพิ่มทักษะด้านระบบ
ขนส่งทางราง สำหรับรางรถไฟ จำนวน  
1 ราง เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้พื้นฐาน
ของการติดตั้งและประกอบรางรถไฟ  
- ได้องค ์ความรู้ ว ิธ ีการข ั ้นตอนการ
ประกอบและติดตั ้งรางรถไฟ สำหรับ
ถ่ายทอดให้กับผู้เรียน ประกอบการเรียน
พื้นฐานระบบรางรถไฟ  

2. ศูนย์เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาอย่างย่ังยืน 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศูนยเ์รียนรู้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหมใ่น
ท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน 
  1,1 การพัฒนานักศึกษา คณาจารย์
และเจา้หน้าท่ี เพื่อดำเนินการในศนูย์
เรียนรูฯ้ 
  1.2 การจัดทำแปลงผักยกแคร่ เมล็ด
พันธุ์ และระบบให้น้ำ  

    ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ดำเนิน การ
ปรับพื ้นที ่ ปรับภูมิทัศน์สร ้างฐานการ
เร ียนร ู ้  และพัฒนาระบบการจ ัดการ
ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ 
    ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร ได้นำ
นักศึกษาชั ้นปีที ่ 1-3 และคณาจารย์ที่
สนใจเข้าอบรมและปฏิบัติเร ื ่องเกษตร
ทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กับปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนท่ี 

     ศูนย์เรียนรู ้การทำการเกษตรตาม
ศาสตร์พระราชา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ย่านมัทรี โดยในปีแรกมีฐานการเรียนรู้
จำนวน 4 ฐาน 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
  1.3 การสร้างระบบการเลี้ยงปลา
ร่วมกับการปลูกพืช (Aquaponics) การ
เลี้ยงปลาร่วมกับการเลี้ยงสตัว์ปีก  
  1.4 การจัดทำฐานสาธิตการผลิตสัตว์
ปลอดภัย 
  1.5 การปรับภูมิทัศน์  
  1.6 การพัฒนาiระบบการจดัการองค์
ความรู้และฐานข้อมลู  
กิจกรรมที่ 2 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 
และส่งเสรมิการน้อมนำศาสตร์พระราชา
ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความอยูด่ีมีสุข
อย่างยั่งยืนของสมาชิกชุมชน 
กลุ่มเป้าหมายที่ 1 กลุ่มวสิาหกิจชุมชน
ผลิตขา้วปลอดสารพิษบ้านบางเดือ่ จ. 
นครสวรรค์  
กลุ่มเป้าหมายที่ 2 เกษตรกร และ
ผู้สนใจ เรียนรู้การทำการเกษตรตาม
ศาสตร์พระราชา 
กลุ่มเป้าหมายที่ 3 พัฒนาและส่งเสริม 
ศิษย์เก่า หรือเกษตรกรรุ่นใหม ่

จ ั ด ก า ร อ บ ร ม เ ช ิ ง ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร แ ก่
กลุ่มเป้าหมายที่ 1 และกลุ่มเป้าหมายที่ 3 
ได้ตามแผน ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ได้มี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่องค์
ความร ู ้ เป ็นแบบออนไลน ์ เนื่ อ งจาก
สถานการณ ์การแพร ่ระบาดของโรค 
Covid-19 

สมาชิกชุมชนเป้าหมายได้ร ับความรู้
สามารถเลี ้ยงสัตว์ปีก ปลา เป็นรายได้
เสริมนอกจากการปลูกข้าว จำนวน 24 
ครอบครัว 
ศิษย์เก่าได้ร ับการปรับปรุงมาตรฐาน
ฟาร์มสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบ
จำนวน 2 คน 

3. จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเป็นความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ 
1.การจัดการความรู้ (KM) การพฒันา
พืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

มีการจัดกิจกรรมการเสวนา โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 
1. กิจกรรมเสวนา เรื่องการจัดการความรู้ 
(KM) การพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 
2. กิจกรรม การจัดการความรู ้ (KM) การ
พัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก โดยมุ่งเน้นมาตรฐานการส่องออก 

  ผู้เข้ารับฟังการเสวนาได้รับด้านความรู้
เเละพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
ของตนเองและนำความร ู ้ท ี ่ ได ้ร ับไป
พัฒนาต่อยอดในกลุ่มของตนเองเองได้ 

2. การสร้างองค์ความรู้ในการปลกูและ
แปรรูปพืชสมุนไพร 

มีการจัดกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ใน
การปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพร         ใน
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562        ณ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในเรื ่อง
การปลูกพืชสมุนไพรและการออกฤทธิ์
ทางยาพร้อมทั้งวิธีการการแปรรูปและ



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช คลองไผ่ ต .
คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วิสาหกิจ
ศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ-ลาเพลิน 
และโรงพยาบาลคูเมือง      อ.คูเมือง จ.
บุรีรัมย์ 

การนำไปใช้กับกลุ่มผู ้ป่วยที่มีการการ
เ จ ็ บป ่ วย ในแต ่ ละ โ รค  จากการที่
กล ุ ่มเป ้าหมายได ้ เข ้าร ่วม โครงการ
สามารถกล ับมาพ ัฒนาการปลูกพืช
สมุนไพรและพัฒนาความรู้ในเรื่องการ
นำมาใช้ในการรักษาการเจ็บป่วยได้ 

3. ประชุมวางแผนในการพัฒนาศนูย์
การเรยีนรู้พืชสมุนไพรในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

   มีการจัดการเสวนา เรื่อง ประชุมวางแผน
ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรใน
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
ในวันท่ี 25  ธันวาคม 2562 
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ต.หนองกรด อ.
เมือง จ.นครสวรรค์ 

ได้วางแผนสรุปผลการ ดำเนินกิจกรรม 
ที่ 1เรื ่องการจัดการความรู้  (KM) การ
พัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก และกิจกรรมที่ 2 เรื่องการสร้าง
องค์ความรู้ในการปลูกและแปรรูปพืช
สมุนไพรว่า ควรมีการพัฒนาในด้านใด
ต่อเพื ่อให้เกิดประโยชน์ส ูงส ุดในการ
ดำเนินกิจกรรมต่อไปในอนาคต จากการ
ประชุม สรุปได้ว่า ต้องรีบปลูกสมุนไพร
ที่เป็นตัวยาที่สำคัญและหายากเพื่อการ
ขยายพันธุ์ให้แก่สมาชิกและขับเคลื่อน
เรื ่องการส่งออกพืชสมุนไพรพร้อมทั้ง
ศึกษา ในเร ื ่องของมาตรฐานของพืช
สมุนไพรในแต่ละตัวเพื ่อรองรับการ
ส่งออก 

4. อบรมให้ความรู้ในการปลูกและแปร
รูปพืชสมุนไพร ในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ใน
เร ื ่องของในการปล ูกและแปรร ูปพืช
สมุนไพร ในวันท่ี 18 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563 ในการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้
แบ่งออกเป็นจำนวน 3 หลักสูตร หลักสูตร
ที่ 1 เรื่อง การทำครีมกันแดดและสครบัผวิ 
ด้วยสมุนไพรไทย หลักสูตรที่ 2 เรื่อง การ
ทำยาดมและลูกประคบเพื่อลดอาการปวด
เมื่อย หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การทำยาหม่อง
น้ำมันเขียวจากสมุนไพรไทย 

1. ผู ้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในด้าน
การทำครีมกันแดดและสครับผิว ด้วย
สมุนไพรไทย  
2. ผู ้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในด้าน
การทำยาดมและลูกประคบเพื ่อลด
อาการปวดเมื่อย  
3. ผู ้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในด้าน
การทำยาหม่องน้ำมันเขียวจากสมุนไพร
ไทย 

5. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พืช
สมุนไพร ในพื้นที่ของมหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครสวรรค ์

1. จัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมอาคารและ
โรงเรือนศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพร  
2. จัดซื้อค่าวัสดุการเกษตร  

1. ได้โรงเร ือนไว้สำหรับการปลูกพืช
สมุนไพร จำนวน 3 โรงเรือน 
2. ได้ต้นพันธ์ุสมุนไพรจำนวน 67 ชนิด 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
3. จัดซื้อพันธุ์สมุนไพร เช่น เทียนดำ โกศ
กระดูก พริกไทย ขิง ดีปลี ฯลฯ จำนวน 
67 ชนิด 
4. ปรับพื้นท่ีในการปลูกสมุนไพร 
5. ซ่อมแซมอาคารและโรงเรือนศูนย์การ
เรียนรู้พืชสมุนไพร จำนวน 3 อาคาร  
6. จ้างปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 5 คน  
7. จ้างเหมาดูแลพืชสมุนไพร เช่น รดน้ำ 
กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ฯลฯ  

6. การพัฒนาผลติภณัฑ์จากพืชสมนุไพร มีการกำหนดและออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ทั้งหมด 5 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้  
1. น้ำหมักสมุนไพรพร้อมดื่มรากสามสิบ  
2. โคโลญจน์โมกราชินีกลิ่นผลไม้  
3. สครับ  
4. ยาดมส้มโอมือ  
5. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชำระล้างผสม
ว่านหางจระเข้ ได้แก่ สบู่ว่านหางจระเข้สี
ทอง, แชมพูว่านหางจระเข้ส ีทอง และ
แอลกอฮอล์เจลล้างมือว่านหางจระเข้ 

ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทั้งหมดจำนวน 5 
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้  
1. น้ำหมักสมุนไพรพร้อมดื่มรากสามสิบ  
2. โคโลญจน์โมกราชินีกลิ่นผลไม้  
3. สครับ  
4. ยาดมส้มโอมือ  
5. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชำระล้าง
ผสมว่านหางจระเข้ ได้แก่ สบู่ว่านหาง
จระเข้สีทอง, แชมพูว่านหางจระเข้สีทอง 
และแอลกอฮอล์เจลล้างม ือว ่านหาง
จระเข้ 

7. การสร้างพื้นที่เพ่ือรองรับการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและ
ผลผลติทางการเกษตร 

มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจาก
กิจกรรมการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผล
การดำเนินงาน เป็นการสร้างพื ้นที ่เพื่อ
รองรับการจำหน่ายผลิตภณัฑจ์ากสมนุไพร
และผลผลิตทางการเกษตร โดยมีกิจกรรม
ย่อยทั้งหมด 3 กิจกรรม ดังน้ี คือ 
1. จ ้างทำจุด check in ศูนย์ว ิจ ัยและ
พัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวปร ั ชญา เศรษฐกิ จ
พอเพียง จำนวน 1 งาน 
2. จ้างทำซุ้มร้านค้าไม้ไผ่ ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวปร ั ชญา เศรษฐกิ จ
พอเพียง จำนวน 1 งาน 

1. ได้จุด check in ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ได้ซุ้มร้านค้าไม้ไผ่ สำหรับรองรับการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร และ
ผลผลิตทางการเกษตร 
3. ได้แปลงสาธิตการปลูกพืชสมุนไพร 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
3. จ้างเหมาทำแปลงสาธิตการปลูกพืช
สมุนไพร 

8. การสร้างองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน
การจัดการและการแปรรูปพืชสมนุไพร
ในระดับโรงเรือนเชิงพาณิชย ์

ได้ม ีการขออนุมัต ิดำเนินกิจกรรมเป็น
จำนวนเงิน 68,580 บาท เพื่อจัดกิจกรรม
การสร้างองค์ความรู ้ด้านมาตรฐานการ
จัดการและการแปรรูปพืชสมุนไพรใน
ระดับโรงเรือนเชิงพาณิชย์ โดยมีการจัด
กิจกรรมออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี ้
ครั้งท่ี 1 ได้มีการไปศึกษาดูงานในเรื่องของ
มาตรฐานการจัดการและการแปรรูปพืช
สมุนไพรในระดับโรงเรือนเชิงพาณิชย์ ครั้ง
ท ี ่  1 ที ่ว ิสาหกิจศูนย ์กลางการพัฒนา
สมุนไพรเพ-ลาเพลิน และโรงพยาบาลคู
เมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17-19 
กรกฎาคม 2563 
ครั้งท่ี 2 ได้มีการไปศึกษาดูงานในเรื่องของ
มาตรฐานการจัดการและการแปรรูปพืช
สมุนไพรในระดับโรงเรือนเชิงพาณิชย์ ครั้ง
ที ่ 2 ที ่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื ่อวันที่ 6-8 
สิงหาคม 2563 

ครั้งที่ 1 ได้องค์ความรู้ในเรื่องของการ
ปลูกและผลิตน้ำมันกัญชาเพื่อนำไปใช้
ทางการแพทย์ 
ครั ้งที ่ 2 ได้ร ับองค์ความรู้และพัฒนา 
ทักษะในด้านการแปรรูปพืชสมุนไพร
และ       การบริหารจัดการศูนย์การ
เรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน 

9. การจัดทำสื่อและฐานข้อมลูพืช
สมุนไพรในระบบ QR code 

ได้ม ีการขออนุมัต ิดำเนินกิจกรรมเป็น
จำนวนเงิน 79,226 บาท เพื่อจัดกิจกรรม
การจัดทำสื่อและฐานข้อมูลพืชสมุนไพรใน
ระบบ QR code โดยมีการแบ่งออกเป็น
กิจกรรมย่อยทั้งหมด 3 กิจกรรม ดังนี ้
1. ค่าจ้างจัดทำเวปไซต์ฐานข้อมูลรวบรวม
พันธุ์พืชสมุนไพร ระบบ QR code จำนวน 
1 งาน 
2. ค่าจ้างออกแบบ QR code ข้อมูลพันธุ์
พืชสมุนไพร จำนวน 65 ชนิด  
3. ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 
งาน 

1. ได้เวปไซต์ฐานข้อมูลรวบรวมพันธุ์พืช
สมุนไพร ระบบ QR code ของศูนย์วิจัย
และพ ัฒนาพ ืชสม ุนไพรเพ ื ่อพ ัฒนา
เศรษฐก ิจฐานรากตามแนวปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 
2. ได้ QR code ข้อมูลพันธุ์พืชสมุนไพร 
จำนวน 65 ชนิด เพื่อใช้ในศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวปร ัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ  
3. ได้สื ่อประชาสัมพันธ์เพื ่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืช
สมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 1.เก็บข้อมูลในการติดตามและประเมินผล  

2. ว ิเคราะห์ข ้อมูลในการติดตามและ
ประเมินผล 

เก็บรวบรวมข้อมูลในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนครสวรรค์ 12 กลุ่ม 

4. การยกระดับศูนย์แห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

กิจกรรมที่ 1 การลงพ้ืนที่ศึกษา
ข้อมูลผู้ประกอบการ และ
ผลิตภัณฑ์                                         
 

1. ศึกษาข้อมูลผู้ประกอบการ และ
ผลิตภัณฑ์ 
2. เก ็บต ัวอย ่างผล ิตภ ัณฑ ์ และ
วัตถุดิบมาตรวจสอบ 

- ได้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
ม า ต ร ว จ ส อ บ ค ุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติ 
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 

1. จัดอบรมแนวคิดเบื้องต้นในการ
ประกอบธุรกิจ 
2 .  จ ั ดอบรมการว ิ เคราะห ์และ
วางแผนธ ุรก ิจด ้วย Lean Canvas 
Model 

- กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวน
กะทิสดแม่อุบล ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ 
- กลุ ่ม OTP เครื ่องจักสานไม้ไผ่ 
ไ ด ้ ร ั บ ก า ร พ ั ฒ น า ศ ั ก ย ภ า พ
ผู้ประกอบการ 

 3. จัดการอบรมการใช้งานเครื่อง
สไลด์กล้วยดิบ 
4. จัดการอบรมการใช้งานตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาลาโบล่า 
5. ถ่ายทอดกระบวนการผลิตผง
กล้วยดิบที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร 
6. ถ่ายทอดกระบวนการขึ้นรูปแป้ง
กล้วยเป็นเม็ด 

1. เพิ่มกำลังการผลิตให้สามารถ
ช่วยลดระยะเวลาในการตากกล้วย
ให้แห้งมากข้ึนและช่วยเพิ่มความ
สะอาดได้มาตรฐานให้กับตัว
ผลิตภัณฑ์ 
2. เพิ่มศักยภาพในการใช้งานของ
แป้งกล้วยและเพ่ิมมูลค่าของแป้ง
กล้วยในรูปแบบของการขึ้นรูปใน
รูปแบบการอัดเม็ด 

 7. จัดการอบรมการใช้งานเครื่องจักร
ตัดไม้ไผ่ 
8. จัดการอบรมการใช้งานเครื่องจักร
ตอกไม้ไผ่ 
9. จัดอบรมการทดสอบย้อมสีไม้ไผ่ 
10. จ ัดการอบรมการสร ้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เป็นโคมไฟ 

1. สภาพไม้ไผ่ให้มีความคงทนไม่
เกิดการขึ้นราสำหรับการยืดอายุ 
2. การย้อมสีไม้ไผ่ให้มีสีสันที่
สวยงามช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสาน 
3. เพ่ิมกำลังการตัดไม้ไผ่เป็นท่อน 
ๆ ให้ได้ขนาดที่พอดีสม่ำเสมอกัน 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
และลดกระบวนการผลิตไม้ไผ่ที่จะ
นำไปใช้ในงานจักสานให้สามารถ
เพ่ิมผลผลิตได้เพ่ิมข้ึน 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงกล้วยดิบ 
(1) ตรวจวิเคราะห์ คุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีของแป้งกล้วย 
(2) ตรวจวิเคราะห์ คุณสมบัติขึ้นรูป
ฟิล์มจากแป้งกล้วย 
(3) ทดลองการเตรียมขึ้นรูปจากแป้ง
กล้วย 

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยดิบ
อัดเม็ด 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาเครื่องจักร 
โดยคลินิกเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ฯ 

- พัฒนาเครื ่องจักรเพื ่อแปรรูปผง
กล้วยดิบ 

- เครื่องสไลด์กล้วยดิบ 

- ตู ้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
พาลาโบล่า 

- พัฒนาเครื่องจักรของกลุ่มเครื่องจัก
สานไม้ไผ่ 

- เครื่องตัดไม้ไผ่ 
- เครื่องตอกไม้ไผ่ 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 - ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แป้ง
กล้วยดิบอัดเม็ด 
 5.1 การสร้างต้นแบบบรรจุภ ัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ผงกล้วยดิบ 

5.2 การสร้างต้นแบบบรรจุภ ัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ 

- ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์โคม
ไปจากเครื่องจักสานไม้ไผ่ 

กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมด้านการ 
ตลาดและประชาสัมพันธ์ 

6.1 การสร้างแบรนด์เพื ่อส่งเสริม
การตลาด 

- แบรนด์ “แม่อุบล” 
- แบรนด์ “นิมิตา” 

6.2 การจ ัดทำว ิด ี โอส ื ่อส ่ง เสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ์ 

- วิดีโอประชาสัมพันธ์ “แม่อุบล” 
- วิดีโอประชาสัมพันธ์ “นิมิตา” 

6.3 การจัดทำเว ็บไซต์ จำนวน 2 
เว็บไซต์ พร้อมค่าเช่าเว็บโฮสติง และ
โดเมนเนม  

- เว็บไซต์ “แม่อุบล” 
- เว็บไซต์ “นิมิตา” 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
กิจกรรมที่ 7 กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลและเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานโครงการ 

- รวบรวมผลงานในรูปแบบวีดีโอสรุป
การดำเนินงาน 

- วิดีโอประชาสัมพันธ์ 

5. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
อบรมเชิงปฏิบัติการการนวดผ่อน
คลาย (ข้ันพืน้ฐาน) สำหรับผู้ออก
กำลังกายและนักกีฬา 

1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
นวดผ่อนคลาย(ขั้นพ้ืนฐาน)สำหรับผู้
ออกกำลังกายและนักกีฬา จำนวน 3 
รุ่น รุ่นละ  120 คน จัดรุ่น ละ 3 วัน 

ผู้เข้าอบรม ได้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการ 
และสามารถไปประกอบอาชีพได้ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย         

2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย  จำนวน 3 
รุ่น รุ่นละ 120 คน จัดรุ่น ละ 3 วัน 

ไม่ดำเนินงาน เนื่องจากมีการเกิด
โรคระบาดโควิด 

6. ศูนย์บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเขตภาคเหนือตอนล่าง 2 (Service Center of 
Biotechnology and Innovation: SCBI) 
1. การจัดตั้งศูนย์บริการด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรม
เขตภาคเหนือตอนล่าง 2 

กิจกรรมที่ 1 การสำรวจข้อมูลเชิง
พื ้นที่ของจังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ 
จ ังหวัดนครสวรรค์ จ ังหวัดพิจ ิตร 
จ ั งหว ั ดอ ุท ั ย ธ าน ี  และจ ั งหวั ด
กำแพงเพชร ด ้วยการเก ็บข ้อมูล
แบบสอบถามจังหวัดละไม่น้อยกว่า 
200 ตัวอย่าง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว
ประกอบการจัดตั้งศูนย์บริการด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 2 

ม ี เ ว ็ บ ไ ซ ต์ ศ ู น ย ์ บ ร ิ ก า ร ด ้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรม
เขตภาคเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 1 
เว ็บไซต์เพื ่อเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลนวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

2. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
บนรากฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชท้องถิ่นด้วย
กระบวนการทางเทคโนโลยีชวีภาพ 

กิจกรรมที ่ 2 การสร้างผลิตภ ัณฑ์
นว ัตกรรมจากว ัตถ ุด ิบทางการ 
เกษตรเขตภาคเหน ือตอนล ่าง 2 
จ ำ น ว น  3 ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ์  โ ด ย ใ ช้

การแปรรูป เพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบทาง
การเกษตร ในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 ได้ผลิตภัณฑ์จำนวน 6 
ผลิตภัณฑ์ 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
กระบวนกา รแปร ร ู ปท า งด ้ า น
เทคโนโลยีช ีวภาพเพื ่อให ้ได ้ เป็น
ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ ต ้ น แ บ บ ใ น ร ะ ดั บ
ห้องปฏิบัติการ โดยมีการออกแบบ
ผล ิตภ ัณฑ ์ เพ ื ่อให ้พร ้อมต ่อการ
วิเคราะห์และวางจำหน่ายได้ 

ผลิตภัณฑ์ที่ 1 ข้าวชงพร้อมดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์ที่ 2 นวัตกรรมเม็ดดิน
เผาเสริมธาตุอาหารปุ๋ยไส้เดือนดิน
เพ่ือการเพาะปลูกผักอินทรีย์เชิง
พาณิชย์ 
ผลิตภัณฑ์ที่ 3 เครื่องดื่มสมุนไพรไซ
เดอร์รากบัว 
ผลิตภัณฑ์ที่ 4 ชาเห็ดถั่งเช่าสีทอง
เสริมธาตุอาหารจากพันธุ์ข้าว
พ้ืนเมือง 
ผลิตภัณฑ์ที่ 5 ไอศกรีมเสริม     
โพรไบโอติก 
ผลิตภัณฑ์ที่ 6 ผงข้าวแดงชงดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 

3. การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชน 

กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สู่ชุมชน 

ไม่สามารถจัดการถ่ายทอดองค์
ความรู้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับชุมชนได้เนื่องจากปัญหาการ
ระบาดของโรคโควิด-19 

 7.2 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในโครงการ  
 7.2.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (ระบุรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการ ให้ชัดเจน) 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1.มีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพที่
สอดคล้องกับศักยภาพของอาจารย์ในการขับเคลื่อน

พันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ≥ 3 

ศูนย ์

  การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติพันธ
กิจสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
อาจารย์ในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 1 สถาบัน 4 ศูนย์ ดังนี้ 



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
 - สถาบันพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ 
 - ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน  
 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนครสวรรค์  
 - ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 - ศูนย์บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 2 (Service Center of Biotechnology 
and Innovation: SCBI) 
  อีกทั้งยังมีการยกระดับศูนย์ที่มีอยู่เดิมใหเ้ป็นศูนย ์
แห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

2. มีผลงานการขับเคลื่อนงานของศูนย์ต่าง ๆ ตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัยศูนย์ละ ≥ 1 

- สถาบันพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและ   โลจิ
สติกส์ มีรางรถไฟและโบกี ้รถไฟ ที ่ม ีอ ุปกรณ์และวัสดุตาม
มาตรฐานของการรถไฟไทย สำหรับเป็นสื่อการเรียนรู้   
 - ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในท้องถิ่น
ตามศาสตร ์พระราชาอย ่างย ั ่ งย ืน  ม ีนการเร ียนร ู ้  4 ฐาน 
ประกอบด้วย ฐานระบบการปลูกผักยกแคร่ ฐานระบบการปลูก
พืชร่วมกับการเลี้ยงปลา (Aquaponics) ฐานระบบการเลี้ยงปลา
ร่วมกับสัตว์ปีก และฐานระบบการผลิตสัตว์ปลอดภัย 
 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนครสวรรค์  มีองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการจัดการและ
การแปรร ูปพืชสมุนไพรในระดับโรงเร ือนเชิงพาณิชย์  ได้
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากพืชสมุนไพร 5 ผลิตภัณฑ์ และได้พื้นที่เพ่ือ
รองรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและผลผลิตทางการ
เกษตร 
 - ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การนวดผ่อนคลาย 
 - ศูนย์บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 2 (Service Center of Biotechnology 
and Innovation: SCBI) มีเว็บไซต์ศูนย์บริการด้าน



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเขตภาคเหนือตอนล่าง 2 และมี
การแปรรปูเพื่อเพิ่มมลูค่าวัตถดุิบทางการเกษตร ในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 6 ผลิตภณัฑ ์
  - ศูนย์แห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ได้ต้นแบบผลิตทางการเกษตร เวบ็ไซต์ และแบรนด์สินคา้ 

เชิงคุณภาพ 
อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในการ
ขับเคลื่อน พันธกิจของมหาวิทยาลัยร้อยละ 80 

รอข้อมูล 

 
 7.3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมโครงการ (เขียนบรรยายภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมด) 
                - สถาบันพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ 

        จัดการอบรมหลักสูตรการลดการจัดเก็บสินค้า ในหลักทฤษฎีใหม่เพ่ือลดต้นทุนการจัดการ ทำให้ 
ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ มีสื่อเรียนรู้พ้ืนฐานระบบรางและโบกี้ ทำให้
รู้ขั้นตอนการติดตั้งและประกอบรางรถไฟตามมาตรฐานและโครงสร้างของโบกี้รถไฟ ประกอบไปด้วยกลไกอย่างไร
บ้างเพ่ือให้ ผู้เรียน สามารถนำความรู้พื้นฐานนี้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ ระบบรางที่สูงขึ้นได้ 
                - ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน  
                  สร้างศูนย์การเรียนรู้การทำการเกษตรตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ย่านมัทรี ทำให้เป็นแหล่งศึกษาของนักศึกษาและคณาจารย์ ทำให้ได้เกิดการพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระประสงค์ให้พสกนิกรมีพออยู่ พอกิน และกระจายความรู้ไปสู่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ มีศูนย์สาธิต
ที่คณาจารย์และนักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติเผยแพร่ต่อผู้สนใจได้อย่างเป็นรูปธรรม 

                - ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  
         องคค์วามรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้พืชสมุนไพรเพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและการนำ
พืชสมุนไพรไปใช้การการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ องค์ความรู้ในการปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพร การออกฤทธิ์
ทางยาพร้อมทั้งวิธีการการแปรรูปและการนำไปใช้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีการการเจ็บป่วยในแต่ละโรค พัฒนาผลิตภัณฑ์
จากพืชสมุนไพร ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1. น้ำหมักสมุนไพรพร้อมดื่มรากสามสิบ 2. 
โคโลญจน์โมกราชินีกลิ่นผลไม้  3. สครับ 4. ยาดมส้มโอมือ 5. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชำระล้างผสมว่านหาง
จระเข้ ได้แก่ สบู่ว่านหางจระเข้สีทอง, แชมพูว่านหางจระเข้สีทอง และแอลกอฮอล์เจลล้างมือว่านหางจระเข้  
                - ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 



 
 

                  อบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติให้ได้และทดสอบการปฏิบัติเพื่อให้ผู้
เข้าอบรมได้เกิดทักษะและนำไปใช้ในการออกกำลังกาย และประกอบอาชีพได้ 
                - ศูนย์บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเขตภาคเหนือตอนล่าง 2 (Service Center of 
Biotechnology and Innovation: SCBI) 
                  โครงการจ ัดต ั ้ งศ ูนย ์บร ิการด ้านเทคโนโลย ีช ีวภาพและนว ัตกรรมเขตภาคเหน ือตอนล ่าง 2                       
(Service Center of Biotechnology and Innovation: SCBI) เริ ่มต้นโครงการจากการศึกษาข้อมูลพื้นที่จริงลักษณะ
การศึกษาแบบ Problem base จากนั้นพัฒนาสู่การทำ Project base โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเป็น
เครื่องมือ รูปแบบองค์ความรู้ที่ได้เกิดจากการบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยโดยคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับชุมชน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 
ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานีเพื่อให้เกิดการทำงานในพื้นที่จริง ผล
จากการจัดตั้งโครงการพบว่า สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางด้านการเกษตรของแต่ละจังหวัดได้ โดยพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ จากนั้นยังมีศูนย์บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 ในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้ในรูปแบบสื่อออนไลน์เพื่อความสะดวกได้อีกด้วย นอกจากจะเป็น
การเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรนำไปสู่มาตรฐานและการยอมรับในระดับสากลแล้ว ยังเป็นการเพิ่มช่องทาง
หรือแหล่งของรายได้ให้กับชุมชนเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ของคนในชุมชนอีกด้วย 

7.4 ผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น (ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/หน่วยงาน/นักศึกษา หรือเกิด
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  มีการต่อยอดจากกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ เป็นต้น) 
               - สร้างบุคลากรที่มีความรู้ในด้านทางรางและโลจิสติกส์ สนับสนุนงานที่จะเพิ่มขึ้น และยังเป็นระบบ
และกลไกที่สามารถช่วยผลักดันให้ระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ ในประเทศได้รับการพัฒนาในทิศทางท่ีดีขึ้น 

    - ผู้เข้าร่วมกลุ่มประชาชน นำไปต่อยอดในการอบรมเพิ่มเพื่อให้ได้ 360 ชั่วโมง 180 ชั่วโมง เพื่อให้ได้
ใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย  และผู้เข้าร่มกลุ่มนักเรียน นำไปใช้ในการนวดนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ  

    - เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา คณาจารย์ นักศึกษา และคนในชุมชนอีกด้วย ผล
ที่ได้จากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนำไปสู่การต่อยอดพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบใน
ท้องถิ่น เกิดการอนุรักษ์และตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ เพ่ือให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
ในอนาคตได้อีกด้วย 

8. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
 - แนวคดิการปรับเปลี่ยนการจัดการระบบโลจิสติกส์แนวใหม่ทดแทนแนวคิดแบบเก่ายังไม่เป็นที่ยอมรับสู่

การปฏิบัติ ทำให้ประสิทธิภาพการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้รับการตอบสนอง 



 
 

-  สภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น การถ่ายทอดองค์
ความรู ้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชน และการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และเข้าร ่วม
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ส่งผลต่อการใช้งบประมาณไม่ตรงตามกิจกรรมที่ตั้งไว้ แนวทางใน
การแก้ไข เช่น บางกิจกรรมได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมในลักษณะอื่น ได้แก่ การถ่ายทอดองค์
ความรู้ในรูปแบบการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการเป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
2. งบประมาณที่ได้รับ 6,926,608  บาท งบประมาณที่ใช้ 6,582,183 บาท  คิดเป็นร้อยละ 95.03 

3. พื้นที่ดำเนินโครงการ / จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย  
    เพื่อให้ผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากเกิดความ
ยั่งยืนต่อประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ และเกิดความต่อเนื่องที่มั่นคงด้านรายได้ของประชาชนในชุมชนฐานราก 
มหาวิทยาลัยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นสองกลุ่ม ประกอบด้วย  
 1. ครัวเรือนเป้าหมายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความยากจน (38,500 บาท : คน : ปี) ขับเคลื่อน
โครงการโดยคณะ ๆ ละ 60 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 300 ครัวเรือน ตามพ้ืนที่ดังนี้ 
     จังหวัดนครสวรรค์ 

หมู่ที่ ตำบล อำเภอ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
8 พระนอน เมือง คณะวิทยาการจัดการ 
10 หนองตางู 

บรรพตพิสัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3 อ่างทอง 

1, 2, 6, 7  ห้วยถั่วใต้ หนองบัว คณะครุศาสตร์ 
21 แม่เปิน แม่เปิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3 แม่วงก์ แม่วงก์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

     จังหวัดอุทัยธานี 
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1, 2, 6, 9  บ่อยาง สว่างอารมณ์ คณะครุศาสตร์ 
8 ป่าอ้อ ลานสัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1, 2, 3, 4, 5, 6 หนองหญ้าปล้อง 
ทัพทัน คณะวิทยาการจัดการ 

6 เขาข้ีฝอย 
1, 3, 4, 5 เขาบางแกรก หนองฉาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3, 4, 5, 6, 7 หลุมเข้า หนองขาหย่าง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    
 
 
 
 



 
 

 
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากครัวเรือนจากข้อมูลพื้นฐานเดิม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 200 ครัวเรือน 

    จังหวัดนครสวรรค์  

 จังหวัดอุทัยธานี  

4. วัตถุประสงค์โครงการ 
4.1 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชนฐานรากที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัด

นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี 
4.2 เพื่อเป็นการยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนฐานราก ที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัด

นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี 
 

หมู่ที่ ตำบล อำเภอ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
19 แม่เปิน แม่เปิน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 ชุมตาบง ชุมตาบง 
16 วังม้า ลาดยาว 

6, 8, 9, เขาชนกัน 
แม่วงก์ 2, 7, 12, 19 แม่เล่ย์ 

2 วังซ่าน 

หมู่ที่ ตำบล อำเภอ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2, 4 ทองหลาง ห้วยคต 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4, 10 ตลุกดู่ 
ทัพทัน 13, 15 หนองกระทุ่ม 

 1, 2, 5, 10 หนองกลางดง 
1, 9, 12, 16 หนองจอก บ้านไร่ 
1, 3, 4, 7, 12 เขากวางทอง 

หนองฉาง 
1 เขาบางแกรก 

13, 15 ทุ่งโพ 
3 หนองยาง 

6,7 ทุ่งพง 



 
 

5. ปัญหาของพื้นที ่
     ครัวเรือนเป้าหมายไม่ผ่านเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ของครัวเรือนเป้าหมาย มีความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับรายได้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอาชีพหลัก
และส่งเสริมรายได้ของอาชีพรอง 

6. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด (ที่กำหนดไว้ในโครงการ) 
 6.1 เป้าหมาย  
               1) ครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้พ้น
เกณฑ์ความยากจน (38,500 บาท : คน : ปี) ไม่น้อยกว่า 300 ครัวเรือน 
     2) ครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ จำนวน 200 ครัวเรือน 
     3) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจำนวนไม่น้อยกว่า 
300 คน 
     4) มีการบูรณาการรายวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนในหลักสูตรที่ใช้
สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวนไม่น้อยกว่า 8 รายวิชา 
 6.2 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  1. ผลผลิต (Output) 
   1) คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนฐานรากที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดอุทัยธานี มีความเป็นอยู่ดีขึ้น 
   2) ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานเดิมในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  
   3) รายได้ของประชาชนในชุมชนฐานราก ที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดอุทัยธานีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ต่อปี 
   4) จำนวนกิจกรรมเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายและชุมชนเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 60 
  2. ผลลัพธ์ (Outcome)  
   1) ผลของโครงการด้านคุณภาพชีวิตเกิดความยั่งยืนต่อประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนข้างเคียง 
   2) เกิดความต่อเนื่องที่มั่นคงด้านรายได้ที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ต่อปี ของประชาชนในชุมชนฐานราก
ที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี 
   3) ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 



 
 

  3. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIS) 
      3.1 เชิงปริมาณ 
       1)  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความยากจน (38,500 บาท : คน : ปี) 
จำนวน ≥ 60 
       2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน 
จำนวน ≥ 200 คน 
                         3) จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน ≥ 2 รายวิชา 
 
                         4) จำนวนครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานเดิมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 60  
       5) จำนวนกิจกรรมเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายและชุมชนเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 60  
   3.2 เชิงคุณภาพ 
    1) ร้อยละรายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน ≥ 15 
        2) ครัวเร ือนเป้าหมายที ่เข ้าร ่วมโครงการมีรายได้เพิ ่มขึ ้นจากข้อมูลพื ้นฐ านเดิมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  

7. ผลการดำเนินงาน 
 7.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 
               - กลุ่มครัวเรือนเป้าหมายใหม่ 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
1. การสำรวจและจัดเวทีชุมชนเพื่อ
วิเคราะห์ครัวเรือนเป้าหมายและสร้าง
องค์ความรู้เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความยากจน โดยยึดแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.1 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและจัด
เวท ีช ี ้แจงประช ุมเพ ื ่ อว ิ เคราะห์
ครัวเรือนเป้าหมาย 
  1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชน
เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและนำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาการสร้างองค์ความรู้ ใน 

1. ได้จ ัดเวทีชุมชนเพื ่อว ิเคราะห์
ครัวเรือนเป้าหมายและนำผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชน ไปสู่การ
แก้ป ัญหาความยากจนครัวเร ือน
เป้าหมาย มีองค์ความรู้ในการพฒันา
ทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครัวเรือน และได้รับวัสดุอุปกรณ์
ในการสร ้างอาช ีพเสร ิมเพ ื ่อเพิ่ม
รายได้ 
2. จัดเวทีช้ีแจงและเก็บรวบรวมขอ้มูล
ครัวเรือนเปา้หมาย เพื่อวิเคราะห์

ครัวเรือนเป้าหมายได้รับองค์ความรู ้ในการ
พัฒนาทักษะว ิชาช ีพและเสร ิมสร ้างแนว
ทางการดำเนินชีวิตที่เท่าเทียมกัน ซึ่งได้รับ
ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพที่ตรงกับ
ความต้องการของครัวเรือน และมีวัสดุในการ
สร้างอาชีพเสริมพร้อมทั้งมีการจดบันทึกบัญชี
ครัวเรือน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลตอ่
การเติบโตอย่างยั่งยืนของครัวเรือนเป้าหมาย 
 
 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
1.3 การพัฒนาทักษะวิชาชีพตาม
ความต ้องการของคร ัวเร ือนและ
เสริมสร้างแนวทางการดำเนินชีวิต
และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

บริบทชุมชุมและสังเคราะห์ ข้อมลู 
พร้อมท้ังแก้ไขปัญหา โดยนำข้อมลูมา
พัฒนาทักษะวิชาชีพตามความต้องการ
ของครัวเรือน ตามแนวทางการดำเนิน
ชีวิตและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

2. ส่งเสริมการเพิ่มทักษะอาชีพและ
อาชีพเสริม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
อาชีพหลัก พัฒนาอาชีพรองในการ
เพิ ่มรายได ้ และพัฒนาสวัสด ิการ
ช ุมชน ในการแก ้ ไขป ัญหาความ
ยากจน 
    2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาอาชีพเพื ่อเสริมสร ้างความ
มั่นคงให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย 
    2.2 การสร้างอาชีพเสริมเพื่อการ
เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
   2.3 ลงพื้นที่เพื่อติดตามครัวเรือน
เป้าหมาย   
    2.4  การพัฒนาสวัสดิการชุมชน
และกลุ่มอาชีพให้แก่กลุ ่มครัวเร ือน
เป้าหมาย 

- ส่งเสริมการเพิ่มทักษะอาชีพหลัก
และอาชีพรอง เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงอาชีพหลัก พัฒนาอาชีพรองใน
การเพิ ่มรายได้ และแก้ไขปัญหา
ความยากจน  
- ได ้จ ัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ 
เรื ่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดย
เน ้นการกำหนดเป ้ าหมาย วาง
แผนการใช้จ่ายต้นทุนการประกอบ
อาชีพเชิงปฏิบัติการในการบันทึก
รายการในสมุดบัญชีครัวเรือน ซึ่ง
กิจกรรมนี้ทำให้ครัวเรือนเป้าหมาย
มองเห็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและจะ
นำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
จ่ายเงิน 
- คณะกรรมการโครงการฯ ได ้ลง
พื้นที่ตรวจติดตามครัวเรือนเป้าหมาย 
เพื ่อสอบถามปัญหาและเสนอแนว
ทางการแก้ไข 

ชุมชนเป้าหมายมีการเพิ่มขีดความสามารถ
ของครัวเรือนเป้าหมายในการพึ ่งพาตนเอง 
จากการจัดการสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพท่ีตรงกับความต้องการและความ
เชี ่ยวชาญของครัวเรือน โดยมีแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ระหว่างสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ เช่น 
การเลี้ยงเป็ดและไก่ การปลูกผัก  

3.  สร ุปและถอดบทเร ียนแต ่ละ
คร ัวเร ือนเป้าหมายเพ ื ่อสร ุปและ
ประเมินรายได้ครัวเรือนเป้าหมาย 

- เม ื ่อเก ็บข้อม ูลชุมชนแล้ว ทาง
คณะกรรมการดำเนินโครงการได้นำ
ข้อมูลมาสรุปถอดบทเรียนของแต่ละ
ครัวเรือน เพื่อติดตามและประเมิน
รายได้ของครัวเรือนต่อไป 

ชุมชนเป้าหมายได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายได้
ของตนเอง ซึ่งข้อมูลที่ได้ชุมชนได้นำมาปรับ
การ ใช ้ จ ่ ายของตนเองได ้  และทบทวน
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มทักษะ
อาชีพกับผู้รับผิดชอบโครงการ  

4. ติดตามและประเมินผลโครงการ  
    4.1 ลงพ ื ้นท ี ่ต ิดตามคร ัวเร ือน
เป้าหมาย  
    4.2 จัดเวทีเพื่อยกระดับเครือข่าย
ขยายผลและสานต่อโครงการให้กับ

ได้ลงพื ้นที ่ติดตามและประเมินผล
โครงการฯ จากการสร้างองค์ความรู้ 
เรื ่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดย
ติดตามการวางแผนการใช้จ่ายต้นทุน
การประกอบอาชีพเชิงปฏิบัติการใน

จากการติดตามและประเมินผล ซึ ่งพบว่า
ครัวเรือนมีการนำวัสดุในการสร้างและเพิ่ม
ทักษะอาชีพ ไปใช้ในการเพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายที่ไม่จำเป็นให้กับครัวเรือนได้ จากการ
บันทึกรายการในสมุดบัญชีครัวเรือน 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
กล ุ ่ ม เป ้ าหมายและหน ่วยงานที่
เกี่ยวข้อง      
    4.3 จัดเวทีตรวจสอบ คืนข้อมูล
และส่งต่อโครงการให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การบ ันท ึกรายการในสม ุดบ ัญชี
คร ั ว เ ร ื อน ซ ึ ่ งพบว ่ าคร ั ว เ ร ือน
เป้าหมายได้ตระหนักถึงรายจ่ายที่ไม่
จำเป็น จึงพยายามลดและตัดทอน
รายจ่ายที่ไม่จำเป็นของครัวเรือน 

 

 - กลุ่มครัวเรือนพื้นฐานเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  

1.กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีจัดกิจกรรม
วิเคราะหค์รัวเรือนเป้าหมายในการจัดกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดบัรายได้ของประชาชนในเขต
พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวดัอุทัยธานี 
   1.1 ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ค ร ั ว เ ร ื อน
เป้าหมายในการจัดกลุ่มการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครัวเรือน
เป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการ ผู้นำ
ชุมชน และกลุ่มสนใจเพื่อวิเคราะห์
ครัวเรือนเปา้หมายในการจัดกลุ่มการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การวเิคราะหจ์ุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ใน
แต่ละพื้นท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
จังหวัดนครสวรรค์และจังหวดั
อุทัยธาน ี

ผลการจัดกลุ่มครัวเรือนเปา้หมายเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดอุทัยธานี พบว่าครัวเรือนเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
สามารถจำแนกได้ 3 กลุ่ม ดังน้ี (1) กลุ่มที่มี
ศักยภาพ (มีศักยภาพในการเรียนรู้นำไปสู่การ
พัฒนา) (2) กลุ่มที่พัฒนาได้  
(มีความสามารถและพร้อมที่จะเรยีนรู้ แต่ต้อง
ได้รับคำช้ีแนะ) (3) กลุ่มที่ไมส่ามารถพัฒนาได้ 
(ขาดการเรียนรู้ มีปญัหาในเรื่องสขุภาพ) 

  1.2 การประชุมวางแผนอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มครัวเรือน
เป้าหมาย 
 

จัดประชุมเพื่อวางแผนอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มครัวเรือน
เป้าหมาย โดยระดมความคดิเห็นจาก
ครัวเรือนเปา้หมาย กลุ่มผู้สนใจ ผูน้ำ
ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อ
วิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรคในการ
ดำเนินงาน  ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  
กิจกรรมทีด่ำเนินการปีท่ีผ่านมา และ
กิจกรรมที่จะดำเนินการในปัจจุบนั 
โดยมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพที่สอดคล้องกับกิจกรรมของปีท่ี
ผ่านมาในแตล่ะพื้นท่ี ทั้งนี้เพื่อการ

ผลจากการประชุมวางแผนอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มครัวเรือนเปา้หมาย ในแต่ละ
พื้นที่ได้มีการวางแผนท่ีจะดำเนินกจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเพิ่มทักษะอาชีพและอาชีพเสริม 
การพัฒนาสวัสดิการชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน
เป้าหมาย โดยกิจกรรมที่กำหนดในแต่ละพื้นท่ี
ได้แก่  (1) การจัดทำธนาคารเมลด็พันธ์ (2) 
การจัดการตลาดชุมชน (3) การสรา้งมูลค่า
ทรัพยากรทางการเกษตร (การจดัตั้งธนาคาร
อาหารสตัว์) (4) การทำปุ๋ยหมักจากมูลสตัว์/
การทำน้ำหมักชีวิต (5) การปลูกอ้อยอินทรีย์  



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ครัวเรือนเป้าหมาย 

(6) การฟักไข่ (7) การปลูกตะไครอ้ินทรีย์ (8) 
การเลีย้งด้วงมะพร้าว 

2. กิจกรรมตดิตามและประเมินผลโครงการ 
   2.1 การส่งเสริมการเพิ่มทักษะ
อาชีพและอาชีพเสรมิเพื่อเสริมสรา้ง
ความมั่นคงอาชีพหลักในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ครัวเรือนเปา้หมาย 
 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสรมิ
การเพิ่มทักษะอาชีพเสริมในการ
เสรมิสร้างความมั่นคงอาชีพหลักใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ครัวเรือนเป้าหมาย  
 

ครัวเรือนเปา้หมาย กลุ่มสนใจ ผู้นำชุมชน ใน
พื้นที่เป้าหมายได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และนำไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดังนี ้
    1.การสร้างมูลคา่ทรัพยากรทางการเกษตร 
(การจัดตั้งธนาคารอาหารสัตว์)  การทำปุ๋ย
หมักจากมลูสตัว์  การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยมี
พื้นที่ท่ีจัดกิจกรรม จังหวดัอุทัยธานี  (1) 
อำเภอทัพทัน (2) อำเภอบ้านไร่ (3) อำเภอ
หนองฉาง (4) อำเภอห้วยคต และจังหวัด
นครสวรรค์ ได้แก่ (5) อำเภอชุมตาบง (6) 
อำเภอแม่วงก์  (7) อำเภอลาดยาว  
    2. การปลูกอ้อยอินทรีย์  โดยมพีื้นที่ท่ีจัด
กิจกรรม ได้แก่ อำเภอแม่เปิน จังหวัด
นครสวรรค ์

   2.2 การพัฒนาสวัสดิการชุมชนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ครัวเรือนเป้าหมาย 
 

จัดอบรมเชิงการพัฒนาสวัสดิการ
ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ครัวเรือนเป้าหมาย 
โดยมีกิจกรรมตามพื้นท่ี ดังนี ้
  

ครัวเรือนเปา้หมาย กลุ่มสนใจ ผู้นำชุมชน ใน
พื้นที่เป้าหมายได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และนำไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดังนี ้
   1. การฟักไข่ ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี โดยมี
พื้นที่ท่ีจัดกิจกรรม ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ 
(1) อำเภอทัพทัน (2) อำเภอบ้านไร่ (3) 
อำเภอหนองฉาง และจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก ่
(4) อำเภอชุมตาบง (5) อำเภอแม่วงก์   
    2. การปลูกตะไคร้อินทรีย์ การเลี้ยงด้วง
มะพร้าว โดยมีพื้นท่ีที่จัดกิจกรรม ได้แก่ 
อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์   
    3. การจัดการตลาดชุมชน โดยมีพื้นท่ีที่จัด
กิจกรรม ได้แก่ อำเภอห้วยคต จังหวัด
อุทัยธานี   



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
    4. การจัดทำธนาคารเมล็ดพันธ์ โดยมีพื้นท่ี
ที่จัดกิจกรรม ได้แก่ อำเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์   

3.ติดตามและประเมินผลโครงการ ลงพื้นทีต่ิดตามและประเมินผล
โครงการ ครัวเรือนเปา้หมาย และ
กลุ่มอาชีพท่ีเข้าร่วมดำเนินโครงการ 

   ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานจำนวน 2 
ส่วน  
     1. ส่วนท่ี 1 พื้นที่ท่ีดำเนินการในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 200 ครัวเรือน 
รวม 8 อำเภอ  ได ้แก่ จ ังหวัดนครสวรรค์ 
(อำเภอแม่เปิน อำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว 
อำเภอชุมตาบง)  จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ 
(อำเภอบ้านไร่ อำเภอห้วยคต อำเภอหนอง
ฉาง อำเภอทัพทัน) 
      2 .  ส ่ วนที่2 พ ื ้ นท ี ่ ด ำ เน ิ นการ ในปี  
งบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 300 ครัวเรือน 
รวม 10 อำเภอ ได้แก่ จ ังหวัดนครสวรรค์ 
(อำเภอเมือง อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอแม่
เปิน อำเภอแม่วงก์ อำเภอหนองบัว) จังหวัด
อุทัยธานี (อำเภอทัพทัน อำเภอหนองฉาง 
อำเภอลานสัก อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอ
สว่างอารมณ์) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลในการกำหนด
กลุ่มครัวเรือนเป้าหมายในปี พ.ศ.2563 ซึ่งจะ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได ้ของประชาชนในเขตพื ้นท ี ่จ ังหวั ด
นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี  

 
 
 
 

 

 



 

7.2 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในโครงการ  
  7.2.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (ระบุรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการ ให้ชัดเจน) 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน  
เชิงปริมาณ 
1.  ร้อยละของครัวเรือนทีเ่ข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความ
ยากจน (38,500 บาท : คน : ปี) จำนวน ≥ 60 

    ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความยากจน (38,500 
บาท : คน : ปี) จำนวน 300 ครัวเรือน  
     จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 150 คน ประกอบด้วย  
    1. ตำบลพระนอน  อำเภอเมือง จำนวน 30 คน 
    2. ตำบลหนองตางู และตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย 
จำนวน 30 คน 
    3. ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จำนวน 30 คน 
    4. ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จำนวน 30 คน 
    5. ตำบลแม่วงก ์อำเภอแม่วงก์ จำนวน 30 คน 
    จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 150 คน ประกอบด้วย 

1. ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ 
2. ตำบลป่าอ้อ  อำเภอลานสัก 
3. ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลเขาขี้ฝอย  

อำเภอทัพทัน 
4. ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง 
5. ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง  
อยู่ในระหว่างรอผลการประเมินตัวชี้วัด  
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคฯ ส่งผล 

ให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน กระบวนการซื้อจ้าง
วัสดุทางการเกษตร ส่งผลให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับมอบวัสดุ
ทางการเกษตรล่าช้า จึงอาจส่งผลกระทบต่อการเพิ่มรายได้
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2. จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับชุมชน จำนวน ≥ 200 คน 

     นักศึกษาร่วมกันลงพื้นที่สำรวจข้อมูล  เก็บข้อมูลบริบท
ชุมชน  จัดเวทีสาธารณะถอดบทเรียน และร่วมดำเนินกิจกรรม  
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยก ระดับรายให้กับชุมชน 
จำนวนทั้งสิ้น 361 คน จากคณะตา่ง ๆ ดังนี้ 
    - คณะครุศาสตร์ จำนวน 60 
    - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 100 คน 
    - คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 65 คน  
    - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 50 คน  



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน  
    - คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 86 คน   

3. จำนวนรายวิชาในหลักสตูรที่มกีารบูรณาการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชน ≥ 2 รายวิชา 

   มกีารบูรณาการจดัการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนจำนวน 8 รายวิชา 
ดังนี ้
คณะครุศาสตร ์
   1. รายวิชาการพัฒนาหลักสตูร 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   2. รายวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนา  

3. รายวิชาวิถีโลกและวิถีไทย 
   คณะวิทยาการจดัการ  
   4.  รายวิชาการจัดการประชุมสมัมนาและการจดั
นิทรรศการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   5. รายวิชาฟิสิกส์สำหรับสาธารณสุข  
   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
   6. รายวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์  
   7. รายวิชาโภชนาการสตัว ์
   8. รายวิชาออกแบบกราฟิก 

4. จำนวนครัวเรือนเป้าหมายที ่เข้าร่วมโครงการมีรายได้
เพิ ่มขึ ้นจากข้อมูลพื ้นฐานเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
ร้อยละ 60  

รอผลการดำเนินงาน 

5. จำนวนกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย
และชุมชนเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 60 

    จำนวนกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย
และชุมชนเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 80 ดังนี ้
    ก ิจกรรมท ี ่ส ่ ง เสร ิมและสน ับสน ุนในป ีงบประมาณ          
พ.ศ.2562 จำนวน 10 กิจกรรม ได้แก่ (1) การเลี้ยงปลา (2) 
การปลูกผัก  (3)  การทำปุ๋ยหมัก (4) การเพาะเห็ด (5) การ
ทำเกษตรผสมผสาน (6) การเลี้ยงหมู (7) การเลี้ยงแพะ (8) 
การเลี ้ยงไก่/เป็ด (9) การทำอาชีพช่างตัดผม (10) การทำ
อาชีพค้าขาย   
     โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนเพิ่มขึ้นอีก 8 กิจกรรม ดังนี้ (1) การจัดทำธนาคาร
เมล็ดพันธ์ (2) การจัดการตลาดชุมชน (3) การสร้างมูลค่า
ทรัพยากรทางการเกษตร(การจัดตั้งธนาคารอาหารสัตว์) (4) 



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน  
การทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์/การทำน้ำหมักชีวิต (5) การปลูก
อ้อยอินทรีย์  (6) การฟักไข่ (7) การปลูกตะไคร้อินทรีย์ (8) 
การเลี้ยงด้วงมะพร้าว 

เชิงคุณภาพ 
1) ร ้อยละรายได้ของประชาชนกลุ ่มเป้าหมายที ่เข ้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้น ≥ 15 

รอผลการดำเนินงาน 

2) ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
ข้อมูลพื้นฐานเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 3 

รอผลการดำเนินงาน 

        
 7.3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมโครงการ (เขียนบรรยายภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมด) 
                ผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
จากการลงพ้ืนที่เก็บรวมรวมข้อมูลชุมชน และจัดเวทีประชุมชี้แจง เพ่ือวิเคราะห์เป้าหมายและทวนสอบข้อมูลชุมชน โดย
ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ รายครัวเรือน โดยชุมชนมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นของครัวเรือนเป้าหมายในการพึ่งพา
ตนเอง โดยการจัดการสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการและความเชี่ยวชาญของครัวเรอืน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ เช่น การเลี้ยงเป็ดและไก่ การปลูกผัก ก้อนเห็ดฟาง เป็นต้น เพ่ือ
ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนเป้าหมาย และครัวเรือนเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและ
เสริมสร้างแนวทางการดำเนินชีวิตที่เท่าเทียมกัน โดยมีข้ันตอนในการคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายผ่านกระบวนการสำรวจ
จัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ ผ่านการให้ความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพที่ตรงกับความต้องการ และมีวัสดุในการสร้างอาชีพเสริมพร้อมทั้งมีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน 
เหล่านี้ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของครัวเรือนเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินโครงการพบว่ามีความต้องการยกระดับ
รายได้ในอาชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม การเพาะเห็ด การเลี้ยงเป็ดและไก่ เลี้ยงปลา เป็นต้น โดยได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้
และเพ่ิมขีดความสามารถด้วยการส่งมอบอุปกรณ์ทางอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ พร้อมแนวทางความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน 
เพื่อเห็นการเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการด้วย และยังสามารถสร้างอาชีพเสริมเพื่อการ
เพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือน  พร้อมทั้งได้ลงพ้ืนที่ติดตามและประเมินผลโครงการฯ ในบางครัวเรือน   

 ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดอุทัยธานี มีการวิเคราะห์ครัวเรือนเป้าหมายในการจัดกลุ่มการพัฒนาคุณภาพชีวิต การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ผลการจัดกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 สามารถจำแนกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ (1) กลุ่มที่มีศักยภาพ (มีศักยภาพในการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนา) (2) กลุ่มที่
พัฒนาได้ (มีความสามารถและพร้อมที่จะเรียนรู้ แต่ต้องได้รับคำชี้แนะ) (3) กลุ่มที่ไม่สามารถพัฒนาได้ (ขาดการเรียนรู้ มี



 
 

ปัญหาในเรื่องสุขภาพ) โดยมีการส่งเสริมการเพิ่มทักษะอาชีพเสริม และพัฒนาสวัสดิการชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชวีิต
และยกระดับรายได้ครัวเรือนเป้าหมาย โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้ การสร้างมูลค่าทรัพยากรทางการเกษตร (การ
จัดตั้งธนาคารอาหารสัตว์) การฟักไข่ การจัดการตลาดชุมชน การจัดทำธนาคารพันธุ์พืช การเลี้ยงด้วงมะพร้าว การปลูก
ตะไคร้อินทรีย์ การปลูกอ้อยอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ การทำน้ำหมักชีวภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดรายจ่าย และ
สนับสนุนกิจกรรมที่ดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งพัฒนาสวัสดิการชุมชนให้กับครัวเรือนเป้าหมาย โดยหลังจากส่งเสริมเพ่ิม
ทักษะอาชีพเสริม และพัฒนาสวัสดิการชุมชนแล้วครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ (รอผล) 

7.4 ผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น (ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/หน่วยงาน/นักศึกษา หรือเกิด
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  มีการต่อยอดจากกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ เป็นต้น) 
     ผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดโครงการ ได้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ 
หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ ใน
แง่การส่งเสริมความรู ้และการพัฒนาทักษะในการส่งเสริมอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย โดยในส่วนของ
มหาวิทยาลัยได้ร่วมดำเนินกิจกรรมโดยสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการส่ง เสริมและพัฒนา
ทักษะอาชีพ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมคิดและร่วมปฏิบัติโดยบูรณาการกับรายวิชาที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ  ซึ่ง
ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ในห้องสู่การปฏิบัติสู่ชุมชน  

8.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
1) ความต้องการของครัวเรือนเป้าหมายแตกต่างกัน ทำให้การดำเนินงานประสานงานส่งมอบอุปกรณ์

ล่าช้า และปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ เช่น การอบรม เป็นต้น 

2) เกิดโรคระบาด ฯ ทำให้การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตรเกิดความล่าช้า   
ส่งผลต่อการสร้างอาชีพเสริมในบางครัวเรือน ได้รับวัสดุในการประกอบอาชีพเพียงบางส่วน จึงส่งผลให้การดำเนิน
โครงการฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2. งบประมาณที่ได้รับ 2,000,000 บาท งบประมาณที่ใช้ 1,985,920 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.30 บาท 
3. พื้นที่ดำเนินโครงการ / จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย (ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด)    

1. ชุมชนตำบลวังน้ำลัด      อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์    
2. ชุมชนตำบลเนินมะกอก  อำเภอพยุหะคีรี   จังหวัดนครสวรรค์    
3. ชุมชนตำบลสระทะเล    อำเภอพยุหะคีรี    จังหวัดนครสวรรค์    
4. ชุมชนตำบลเขาชนกัน    อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์     
5. ชุมชนตำบลแม่เปิน       อำเภอแม่เปิน  จังหวัดนครสวรรค์      
6. ชุมชนตำบลเขาทอง      อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ 
7. ชุมชนตำบลพยุหะ        อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ 
8. ชุมชนตำบลหัวถนน      อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์  
9. ชุมชนตำบลพุนกยูง      อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์  
10 ชุมชนตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า   จังหวัดนครสวรรค์  
11. ชุมชนเมืองตาคลี   อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  
12. ชุมชนเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์  
13. โรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ    จังหวัดนครสวรรค์ 
14. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อ.แม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์  
15. โรงเรียนพยุหะพิทยา อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ 
16. โรงเรียนพยุหะวิทยา  อ.พยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ 
17. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อ.ตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 
18. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อ.ตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
19. โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อ.ท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 
20. โรงเรียนชุมแสงชนูแสง อ.ชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์ 

4. วัตถุประสงค์โครงการ 
4.1  เพื ่อส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที ่ของตนเองและผู ้อื ่นภายใต้พื ้นฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 4.2  เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของคนในชาติทั้งเครือข่ายชุมชน และเครือข่ายสถานศึกษาให้มีความหวง
แหนและธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อันจะ



 
 

นำไปสู่ สังคมที่มีความรัก ความเข้าใจ เอื้ออารีต่อกัน สร้างความเป็นปึกแผ่นในชาติโดยรวมอย่างมั่นคงและยั่ งยืน
ในสังคมต่อไป 
5. ปัญหาของพื้นที ่  
 จากการสำรวจพื้นที่ชุมชนและโรงเรียน พบว่า ทรัพยากร สังคมและวัฒนธรรมมนุษย์มีเคลื่อนไหวและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ชุมชนในอดีตดำรงชีพด้วยการผลิตเพ่ือกินเพ่ือใช้เอง ให้โดยไม่ต้องขาย ได้มาโดยไม่ต้อง
ซื้อ มีความผูกพันกันภายในสูง ร่วมกันถักทอสายใยแห่งคุณค่าและความหมายในการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน จนเกิด
ความหลายหลายทางวัฒนธรรม โดดเด่นทั้งทางอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมแตกต่างๆ กันตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

แต่ท่ามกลางความทันสมัย ชุมชนในยุคโลกไร้พรมแดน อิทธิพลสำคัญที่เข้ามาครอบงำชุมชนคืออิทธิพล
ของ “โลกาภิวัตน์” วิถีชีวิตวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นถูกทำให้หายไป เรื่องเล่าความทรงจำเดิมที่เคย
ผูกโยงเรื่องราวการดำรงชีพ ความสามัคคีกัน และการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนเริ่มหายไปจากความทรงจำ ทำให้
ตัวตนของคนในท้องถิ่นรวมทั้งวัฒนธรรมของชุมชนเริ่มอ่อนแอและหมดความหมาย ถูกครอบงำจากภายนอกตาม
กระแสการพัฒนาและตลาดแบบทุนนิยม คนในชุมชนมีความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำ 
ขาดความรักความสามัคคีและสำนึกร่วม ซึ่งปัญหาหลักๆ ของชุมชนในพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมาย คือ 

1. ฐานทรัพยากรที่ชุมชนเคยทำมาหากินถูกทำลายไป/เสื่อมโทรม/เหลือน้อย/บางพื้นที่ก็ถูกหวงห้าม/ขาด
รูปแบบในการจัดการทรัพยากร  

2. หลายๆ พื้นที่สูญเสียองค์ความรู้/ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร / ทุนทางสังคม ส่วนที่มีอยู่
ชาวบ้านเองก็ขาดความเชื่อม่ัน ไม่ม่ันใจในองค์ความรู้/ภูมิปัญญาของตนเอง   

3. อัตลักษณ์ ความเชื่อ ประเพณแีละวัฒนธรรมที่มีอยู่ ขาดศรัทธาและความเชื่อมั่นที่แท้จริงจากคนรุ่นใหม่ ทำ
ให้ไม่มีพลังในการรวมจิตวิญญาณ ไม่มีอุดมการณ์ร่วม ขาดสำนึกร่วมของคนในชุมชน จนนำไปสู่ความขัดแย้ง ต่าง
คนต่างอยู่  

4. ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ทำให้ชาวบ้านประสบกับความล้มเหลวในการผลิต การตลาด การค้า ขาดความ
เชื่อมั่นในวิชาชีพและการดำรงชีวิต ไม่สามารถตามทัน “ความรู้สมัยใหม่” แถมยังละเลยความรู้เดิมที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตวัฒนธรรมตามบริบทพื้นท่ี สุดท้ายชุมชนก็ขาดแคลนภูมิปัญญา ไม่สามารถต่อกรกับสังคมทุนนิยมได้ 

6. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด (ที่กำหนดไว้ในโครงการ) 
    6.1 เป้าหมาย 
  1)  ดำเนินการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื ่นภายใต้พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในจังหวัดนครสวรรค์ อย่างน้อย 20 กิจกรรม/โครงการ 
  2)  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ผู้นำชุมชนและชุมชน รวมไม่
น้อยกว่า 1,000 คน โดยแบ่งออกเป็น  
      1)  ชุมชน ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 12 ตำบล 



 
 

      2)  สถานศึกษา/โรงเรียน ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 8 โรงเรียน 
      3)  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    6.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

  เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าหน้าที่สิทธิของ 

ตนเองและผู้อื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
2) รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมความรักความ 

สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
3) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง 

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่ต่ำกว่า 
1,000 คน / จังหวัด 

4) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำระหว่างภาคีเครือข่าย 
สถานศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชน อย่างน้อย 20 โครงการ/กิจกรรม 
     เชิงคุณภาพ 

1)  มีเครือข่ายเรียนรู้ ประกอบด้วย โรงเรียน และชุมชนที่มีศักยภาพ และสามารถดำเนินกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนในวงกว้าง เครือข่ายที่มีความร่วมมือดำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

2)  โครงการกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ มีความเข้มแข็งและดำเนินการต่อเนื่อง  

7. ผลการดำเนินงาน 
 7.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
1) รวบรวมบริบท และ
ข ้ อม ู ล เก ี ่ ยวก ับกลุ่ ม 
เป้าหมายที ่มีศักยภาพ 
ประกอบด้วย นักเรียน 
น ั กศ ึ กษา  โ ร ง เ ร ี ยน 
มหาวิทยาลัย ผู้นำชุมชน 
และชุมชน ที ่ม ีโอกาส 
หรือมีประเด็นปัญหาที่
ต้องพัฒนา รวมถึงชุมชน

     คณะมนุษยศาสตร ์อาสาพัฒนา
ท ้องถ ิ ่ น  และน ักศ ึกษาจากคณะ
มน ุษยศาสตร ์ และส ั ง คมศาสตร์  
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏนครสวรรค์  
ร ่วมกันสำรวจชุมชน และโรงเร ียน
กลุ ่มเป้าหมาย ในเขตพื ้นที ่จ ังหวัด
นครสวรรค ์ ด ้วยการจ ัดเวท ีสร ้ าง
กระบวนการถอดบทเร ียน สำรวจ
ข้อมูลชุมชนและโรงเรียน เพื่อรวบรวม

      การดำเนินการรวบรวมบริบทชุมชน 
ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทเชิงพื้นที่ ทั้ง
ช ุ มชนและ โ ร ง เ ร ี ยน ใน เขตจ ั ง ห วั ด
นครสวรรค์ 20 ชุมชน/โรงเรียน ได้แก่ 
บริบทชุมชน/โรงเรียน ปัญหาของชุมชน/
โรงเร ียน ความต ้องการของช ุมชน/
โ ร ง เ ร ี ยน  ประ เด ็ น ร ่ ว มของช ุ ม ชน               
อัตล ักษณ์ตามบริบทพื ้นที ่  รวมทั ้งได้
แนวทางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
ที่มีความขัดแย้ง ทั ้งใน
มิติความคิด ความเชื่อ 
ศาสนา การเมืองรวมถึง
การปกครอง 

ข้อมูล บริบทเชิงพื้นที ่ ปัญหา/ความ
ต้องการ สำนึกร่วมของชุมชน ประเด็น
ที ่ต้องการพัฒนา หรือต้องการความ
ร ่วมม ือในการข ับเคล ื ่อนก ิจกรรม
ส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทั ้งด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม  

โดยเฉพาะกิจกรรมการส่งเสริมความรัก
ความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผ ู ้ อ ื ่ นภายใต ้พ ื ้นฐานของส ั งคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ซึ ่งเป็นไปตามบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่แตกต่างกันไป  
      นอกจากนั้ น  ย ั งทำให ้ เก ิดความ
ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
ซ ึ ่ งม ีผ ู ้ นำช ุมชน ผ ู ้นำท ้องถ ิ ่น  และ
สถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อพ้ืนที่ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

2)  ก ิ จ ก ร ร ม พ ั ฒ น า
หล ักส ูตรการ เร ี ยนรู้  
บ ูรณาการร ่วมก ัน ใน
เร ื ่อง ค ุณล ักษณะคน
ไทยท ี ่พ ึ งประสงค์  4 
ประการ ระเบียบวินัย 
ค ุณธรรม  จร ิ ยธรรม 
คว ามร ู ้ ค ว าม เข ้ า ใ จ
เก ี ่ยวก ับบทบาทและ
ความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษ ัตร ิ ย ์ ต่ อ
ส ั ง ค ม ไ ท ย  ร ว ม ทั้ ง
หล ักการทรงงานแนว
พระราชดำริ แนวพระรา
โ ช บ า ย  ต ั ว ช ี ้ วั ด
ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ค ื อ  มี
หลักสูตรระยะสั้น และ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย
ทีมคณะมนุษยศาสตร ์อาสาพัฒนา
ท ้องถ ิ ่ น  และน ักศ ึกษาจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัด
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการเร ียนรู้  
บูรณาการร่วมกันเครือข่ายชุมชนและ
สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ 
วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ในเรื่อง 
คุณลักษณะคนไทยที ่พึงประสงค์ 4 
ประการ ระเบ ียบว ิน ัย  ค ุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทและความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้ง
หลักการทรงงานแนวพระราชดำริ แนว
พระราโชบาย โดยวันที่ 23 ธันวาคม 
2563 ได้มีการเชิญวิทยากรบรรยาย 
ภาคเช้า เรื่อง “สังคมสมานฉันท์ น้อม
นำศาสตร์พระราชา : เข้าใจ เข้าถึง 

   คณาจารย์ นักศึกษา ผู้นำชุมชนท้องถิ่น 
และเคร ือข ่ายสถานศึกษา ในจั งหวัด
นครสวรรค์ ได้ร่วมกันเรียนรู้ คุณลักษณะ
คนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของ
สถาบันพระมหากษัตร ิย ์ต ่อสังคมไทย 
รวมทั้งหลักการทรงงานแนวพระราชดำริ 
แนวพระราโชบาย และได้ร่วมกันทบทวน
สถานการณ์ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ร ่วมก ับช ุมชนท ้องถ ิ ่นและเคร ือข ่าย
สถานศึกษาในจังหว ัดนครสวรรค์  ได้
พัฒนาหลักสูตรการเร ียนรู ้ เพื ่อเข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา เพื่อแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน และร่วมกันได้ร่วมกันจัดทำ
แผนพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อนำไปใช้
ในการอบรมพื ้นท ี ่กล ุ ่มเป ้าหมาย 20 
ชุมชน/โรงเรียน ในจังหวัดนครสวรรค์ 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
ระยะยาว ที ่ เหมาะสม
กับคนในช่วงวัยต่าง ๆ  

พัฒนา แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น” และ
ภาคบ่ายบรรยาย เรื ่อง “คุณลักษณะ
คนไทยที ่พ ึงประสงค ์ : บูรณาการ
ศาสตร์เพื ่อการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู ้”ในวันที ่ 24 ธันวาคม 2563 
ร ่ วมก ันทบทวนสถานการณ ์  แนว
ทางการพัฒนาท้องถิ ่นร่วมกับชุมชน
ท้องถิ ่นและเครือข่ายสถานศึกษาใน
จังหวัดนครสวรรค์ และในภาคเช้าได้
แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อเข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ย ั ่งย ืน” ส ่วนภาคบ่ายได ้อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน” โดยมี ตัวแทนจากชุมชน 
และเครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ เข้าร่วมจำนวน 60 คน 
ร ่วมกับคณาจารย์ เจ ้าหน้าที ่  และ
นักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

และหลักสูตรระยะยาวที ่เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละพ้ืนที่  
 

3)  กิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม
กลุ ่มเป ้าหมายตัวช ี ้วัด
ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ค ื อ  มี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่
ต่ำกว่า 1,000 คน 

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
โดยทีมคณะมนุษยศาสตร์อาสาพัฒนา
ท ้องถ ิ ่ น  และน ักศ ึกษาจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ร่วมกับชุมชนและเครือข่ายสถานศึกษา
จัดกิจกรรมอบรมตามหลักสูตรระยะ
สั้นที่ได้ร่วมกันจัดทำตามบริบทของแต่
ละพื้นที่ตามปัญหาและความต้องการ

ในการดำเนินกิจกรรมในคร ั ้งน ี ้  ทำให้
ชุมชนเกิดความรักความสามัคคี เข้าใจ
สิทธิหน้าที ่ของตนเองและผู ้อื ่นภายใต้
พ ื ้นฐานของส ังคมประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย ์เป ็นประมุข และเน้น
คุณลักษณะคนไทยที ่พึงประสงค์ทั ้ง 4 
ประการ และนอกจากนั้นกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งชุมชนและนักเรียน นักศึกษา ยังได้ทำ



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
ข อ ง ช ุ ม ช น / โ ร ง เ ร ี ย น  โ ด ย เ น้ น
กระบวนการในการส่งเสริมความรัก
ความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที ่ของ
ตนเองและผู ้อ ื ่นภายใต้พื ้นฐานของ
ส ั ง ค ม ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย อ ั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเน้น
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 
ประการ จำนวน 20 พื ้นที่ ทั ้งชุมชน
และโรงเร ียนในจังหวัดนครสวรรค์ 
ได้แก่ 
1. ชุมชนตำบลวังน้ำลัด อ.ไพศาลี  
2. ชุมชนตำบลเนินมะกอก อ.พยุหะคีรี  
3. ชุมชนตำบลสระทะเล อ.พยุหะคีรี  
4. ชุมชนตำบลเขาชนกัน อ.แม่วงก ์ 
5. ชุมชนตำบลแม่เปิน อ.แม่เปิ่น  
6. ชุมชนตำบลเขาทอง อ.พยุหะคีรี  
7. ชุมชนตำบลพยุหะ อ.พยุหะคีรี  
8. ชุมชนตำบลหัวถนน อ.ท่าตะโก  
9. ชุมชนตำบลพุนกยูง อ.ตากฟ้า  
10 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า 
อ.ตากฟ้า  
11. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี 
อำเภอตาคลี  
12. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง 
อ.ชุมแสง  
13. โรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ   
14. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อ.แม่วงก์  
15. โรงเรียนพยุหะพิทยา อ.พยุหะคีรี  
16. โรงเรียนพยุหะวิทยา  อ.พยุหะคีรี  

กิจกรรมที ่เป ็นประโยชน์ร ่วมกัน ตาม
บริบทของแต่ละพื้นที่ เกิดสำนึกร่วม หวง
แหนในอัตล ักษณ์ของตนเอง และยัง
ร่วมกันฟื ้นฟู อนุรักษ์และสืบสานมรดก
ทางวัฒนธรรมของตนเอง เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ รักและเคารพใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ตลอดจนเกิดสำนึกร่วมต่อชุมชนท้องถิ่น 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทั้ง 20 
พื้นที่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนครสวรรค์ 
มีจำนวนผู้เข้าร่วม ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
17. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  
อ.ตาคลี  
18. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์  
อ.ตากฟ้า  
19. โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อ.ท่า
ตะโก  
20. โรงเรียนชุมแสงชนูแสง อ.ชุมแสง  
ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน
ผู ้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทั ้ง 20 
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย มีจำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมพื้นที่ละไม่ต่ำกว่า 50 คน รวม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งชุมชนและ
โรงเรียน ที่น้อมนำพระราโชบายไปสู่
การปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน 

4)  ก ิ จ ก ร ร ม ส ร ้ า ง
เคร ือข ่ายสถานศึกษา 
อบรมครูในการเผยแพร่
หลักสูตร คุณลักษณะ
คนไทยที่พึงประสงค์ 4 
ประการ  การ เร ียนรู้  
ระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ความ
เข้าใจเกี ่ยวกับบทบาท
และความสำค ัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ต่อสังคมไทย  

ทีมคณะมนุษยศาสตร ์อาสาพัฒนา
ท ้องถ ิ ่ น  และน ักศ ึกษาจากคณะ
มน ุษยศาสตร ์ และส ั ง คมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้
ร ่ วมก ับเคร ือข ่ ายสถานศ ึกษาจัด
กิจกรรมสร้างเครือข่ายสถานศึกษา 
อบรมครูในการเผยแพร่หลักสูตร โดย
ก า ร เ ช ิ ญ ว ิ ท ย า ก ร ม า บ ร ร ย า ย
คุณลักษณะคนไทยที ่พึงประสงค์ 4 
ประการ การเร ียนร ู ้  ระเบ ียบว ินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย 
และจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้เกี ่ยวกับ

คณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์อาสา
พัฒนาท้องถิ ่น และนักศึกษาจากคณะ
ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ ส ั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ร่วมกับ
เครือข่ายสถานศึกษาจัดกิจกรรมอบรมครู
ในการเผยแพร่หลักสูตร ทำให้รู้และเข้าใจ
ค ุณล ักษณะคนไทยท ี ่พ ึ งประสงค ์  4 
ประการ  การ เร ี ยนร ู ้  ระ เบ ี ยบว ินั ย 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ความเข้าใจ
เก ี ่ยวกับบทบาทและความสำค ัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยมาก
ขึ้น เกิดความรักและหวงแหนในสถาบัน
ชาต ิ ศาสนา พระมหากษัตร ิย์  โดยมี
สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วม



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
ความรักความสามัคคีฯ เผยแพร่ไปตาม
เครือข่ายสถานศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ 

เร ียนร ู ้ร ่วมก ัน เป ็นเคร ือข ่ายผ ่านสื่อ
ออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 20 สถาบัน 

5)  ก ิ จ ก ร ร ม ส ร ้ า ง
เครือข่ายชุมชน อบรม
แกนนำช ุมชนในการ
เ ผ ย แ พ ร ่ ห ล ั ก ส ู ต ร 
คุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ 4 ประการ การ
เร ียนร ู ้  ระเบ ียบว ินัย 
ค ุณธรรม  จร ิ ยธรรม 
คว ามร ู ้ ค ว าม เข ้ า ใ จ
เก ี ่ยวก ับบทบาทและ
ความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษ ัตร ิ ย ์ ต่ อ
สังคมไทย  

ทีมคณะมนุษยศาสตร ์อาสาพัฒนา
ท ้องถ ิ ่ น  และน ักศ ึกษาจากคณะ
มน ุษยศาสตร ์ และส ั ง คมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้
ร ่วมก ับเคร ือข ่ายช ุมชนในจ ั งหวัด
นครสวรรค์จัดกิจกรรมอบรมแกนนำ
ชุมชนในการเผยแพร่หลักสูตร โดยการ
เชิญวิทยากรมาบรรยายการเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของ
ส ั ง ค ม ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย อ ั น มี
พระมหากษัตร ิย ์ เป ็นประมุข  และ
คุณลักษณะคนไทยที ่พึงประสงค์ 4 
ประการ การเร ียนร ู ้  ระเบ ียบว ินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย 
และจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้เกี ่ยวกับ
ความรักความสามัคคีฯ เผยแพร่ไปตาม
เครือข่ายชุมชนผ่านสื่อออนไลน์ 

คณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์อาสา
พัฒนาท้องถิ ่น และนักศึกษาจากคณะ
ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ ส ั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ร่วมกับ
เครือข่ายชุมชนจัดกิจกรรมอบรมแกนนำ 
ผู้นำชุมชนในการเผยแพร่หลักสูตร ทำให้รู้
และเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 
4 ประการ การเร ียนร ู ้  ระเบ ียบว ินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ความเข้าใจ
เก ี ่ยวกับบทบาทและความสำค ัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยมาก
ขึ้น เกิดความรักและหวงแหนในสถาบัน
ชาต ิ ศาสนา พระมหากษัตร ิย์  โดยมี
สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วม
เร ียนร ู ้ร ่วมก ัน เป ็นเคร ือข ่ายผ ่านสื่อ
ออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 20 สถาบัน 

6) กิจกรรมสร้างแหล่ง
เรียนรู ้ คุณลักษณะคน
ไทยท ี ่พ ึ งประสงค ์  4 
ประการ ระเบียบวินัย 
ค ุณธรรม  จร ิ ยธรรม 
คว ามร ู ้ ค ว าม เข ้ า ใ จ
เก ี ่ยวก ับบทบาทและ

ทีมคณะมนุษยศาสตร์อาสาพัฒนา
ท้องถิ่น และนักศึกษาจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้
ร่วมกับเครือข่ายชุมชนและสถานศึกษา
ในจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสร้าง
แหล่งเรียนรู้ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
เครือข่ายชุมชนและสถานศึกษา จนเกิด
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบตามบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
ตลอดจนมีสื่อวีดีทัศน์ 20 สื่อเพ่ือการ
เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ ได้แก่ 1. สื่อวีดีทัศน์
แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “การจัดการ
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ความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษ ัตร ิ ย ์ ต่ อ
ส ั ง ค ม ไ ท ย  ภ า ย ใ น
มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ 
ตัวชี ้ว ัดความสำเร็จคือ 
เกิดพื ้นที ่ศูนย์กลางอัน
เป ็นท ี ่ รวบรวมข้อมูล 
ต ล อ ด จ น ส ื ่ อ เ พ่ื อ
ถ ่ า ย ท อ ด ใ ห ้ แ ก่
หน่วยงานอื่น ๆ  

ตลอดจนจนจัดทำสื่อวีดีทัศน์แหล่ง
เรียนรู้ชุมชนต้นแบบและโรงเรียน
ต้นแบบเพื่อการสื่อสารและถ่ายทอด
ให้กับหน่วยงานอื่นๆ และผู้ที่สนใจ
นำไปเป็นต้นแบบตามบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 พื้นที่  
 

ทรัพยากรป่าชุมชน” ตำบลวังน้ำลัด 
อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
2. สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 
“การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม” ตำบล
เนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ 
3. สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 
“การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม” ตำบล
สระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ 
4. สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 
“การจัดการดูแลผู้สูงอายุด้วยรูปแบบ 
สสอ.” ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 
5. สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 
“การอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดมรดก
วัฒนธรรม” ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิ่น 
จังหวัดนครสวรรค์ 
6. สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 
“การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม” ตำบล
เขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ 
7. สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 
“การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม” ตำบล
พยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
8. สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 
“การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม” ตำบล
หัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์ 
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9. สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 
“การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ 
ป่า” ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ 
10  สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 
“การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม” 
เทศบาลตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า 
จังหวัดนครสวรรค์ 
11. สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 
“การจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์” 
เทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ 
12. สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 
“การจัดการท่องเที่ยวชุมชน” เทศบาล
เมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ 
13. สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้โรงเรียน
ต้นแบบ “เด็กซิ่ง วิ่งทำดี มีคุณธรรม” 
โรงเรียนโกรกพระ อำเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค์ 
14. สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้โรงเรียน
ต้นแบบ “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาแหล่ง
ต้นน้ำ” โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อำเภอ
แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
15. สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้โรงเรียน
ต้นแบบ “พลังจิตอาสา ต้นกล้าสี่แคว” 
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อำเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ 
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16. สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้โรงเรียน
ต้นแบบ “โรงเรียนวิถีพุทธ” โรงเรียน
พยุหะวิทยา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ 
17. สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้โรงเรียน
ต้นแบบ “การจัดการธนาคารขยะลดภาวะ
โลกร้อน”โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
18. สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้โรงเรียน
ต้นแบบ “รวมพลังจิตอาสา ธรรมะโม
เดิร์น” โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 
อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
19. สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้โรงเรียน
ต้นแบบ “นักเรียนวัยใส ขับขี่ปลอดภัย มี
วินัย ใส่ใจขับขี่” โรงเรียนท่าตะโกพิทยา
คม อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
20. ส ื ่อว ีด ีท ัศน์แหล่งเร ียนรู ้โรงเร ียน
ต้นแบบ “โรงเรียนสีเขียวลดคาร์บอนต่ำ”
โรงเร ียนชุมแสงชนูทิศ อำเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

7) กิจกรรมสัมพันธ์และ
ป ร ะ ก ว ด เ ค ร ื อ ข ่ า ย
สถานศ ึกษา ต ัวช ี ้ วัด
ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ค ื อ  20 
ส ถ า บ ั น แ ล ะ ช ุ ม ช น  
มีกิจกรรมร่วมกัน (เช่น 
ก ิจกรรม“ว ัยใสเข ้าใจ
สิทธิและเป็นพลเมืองดี” 
การประกวด “ช ุมชน

ทีมคณะมนุษยศาสตร ์อาสาพัฒนา
ท ้องถ ิ ่ น  และน ักศ ึกษาจากคณะ
มน ุษยศาสตร ์ และส ั ง คมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้
ร ่วมก ับช ุมชนและสถานศ ึกษาใน
จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสัมพันธ์
ผ่านสื่อมัลติมีเดีย ได้แก่ สื่อมัลติมีเดีย
โรงเรียนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏนครสวรรค ์กับ
เครือข่ายชุมชนและสถานศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ ได้มีกิจกรรมร่วมกัน และยัง
ทำได้จัดทำสื่อมัลติมีเดียโรงเรียนต้นแบบ
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน และ สื่อมัลติมีเดีย
ชุมชนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน  
และนอกจากนั้นยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ประกวดเครือข่ายสถานศึกษาและชุมชน
ต ้นแบบ เพ ื ่อเป ็นการ  ช ิงเง ินรางวัล 
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ต้นแบบประชาธิปไตย” 
เป็นต้น)  

และ สื่อมัลติมีเดียชุมชนต้นแบบเพ่ือ
การเรียนรู้ร่วมกัน 
และเม ื ่อดำเน ินการก ิจกรรมสร ้าง
เครือข่ายและสร้างแหล่งเรียนรู้เสร็จสิ้น
ครบทุกพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึง
ได ้จ ัดก ิจกรรมประกวดเคร ือข ่ าย
สถานศ ึกษาและเคร ือข ่ ายช ุ มชน
ต้นแบบความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิ
หน้าที ่ของตนเองและผ ู ้อ ื ่นภายใต้
พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเป็นการสร้าง
เคร ือข ่ายระหว ่างมหาว ิทยาล ัยกับ
ชุมชนท้องถิ ่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนั้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายชุมชน
ต้นแบบเกี่ยวกับความรักความสามัคคี 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน
ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึง
จ ั ด ก ิ จ ก ร รมประกวด เ ค ร ื อ ข ่ า ย
สถานศึกษาและชุมชนต้นแบบ เพ่ือ
เป็นการ  ชิงเงินรางวัล เครือข่ายชุนชน
และสถานศึกษาต้นแบบแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวด

เครือข่ายชุนชนและสถานศึกษาต้นแบบ
แห่งการเรียนรู้   
ซึ ่งผลจากการประกวดเครือข่ายชุมชน
ต้นแบบเกี ่ยวกับความรักความสามัคคี 
เข้าใจสิทธิหน้าที ่ของตนเองและผู ้ อ่ืน
ภายใต้พื ้นฐานของสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้แก่  
1. ชุมชนตำบลวังนำลัด อำเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ชุมชนต้นแบบ “ด้านการจัดการทรัพยากร
ป่าชุมชน” 
2. ชุมชนตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนต้นแบบ “ด้าน
การจัดการดูแลผู้สูงอายุด้วยรูปแบบ 
สสอ.”  
3. ชุมชนตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนต้นแบบ “ด้าน
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม”  
   และผลจากการประกวดโรงเรียน
ต้นแบบเกี่ยวกับความรักความสามัคคี 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้แก่ 
1. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตา
คลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแบบ “ด้านการ
จัดการธนาคารขยะลดภาวะโลกร้อน” 
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ชุมชนต้นแบบและโรงเรียนต้นแบบ
ที่มาจากทั้งภายในมหาวิทยาลัยและ
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มากร ่วมต ัดส ินการประกวดชุมชน
ต้นแบบและโรงเรียนต้นแบบ ได้แก่  
1. ชุมชนต้นแบบ “การจัดการ
ทรัพยากรป่าชุมชน” ตำบลวังน้ำลัด 
อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
2. ชุมชนต้นแบบ “การจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรม” ตำบลเนินมะกอก 
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
3. ชุมชนต้นแบบ “การจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรม” ตำบลสระทะเล 
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
4. ชุมชนต้นแบบ “การจัดการดูแล
ผู้สูงอายุด้วยรูปแบบ สสอ.” ตำบลเขา
ชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์ 
5. ชุมชนต้นแบบ “การอนุรักษ์ สืบ
สาน และต่อยอดมรดกวัฒนธรรม” 
ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิ่น จังหวัด
นครสวรรค์ 
6. ชุมชนต้นแบบ “การจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรม” ตำบลเขาทอง อำเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
7. ชุมชนต้นแบบ “การจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรม” ตำบลพยุหะ อำเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

2. โรงเรียนพยุหะวิทยา อำเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนต้นแบบ “ด้าน
การจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”  
3. โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อำเภอท่า
ตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนต้นแบบ 
“นักเรียนวัยใส ขับข่ีปลอดภัย มีวินัย ใส่ใจ
ขับขี่”  
     จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ทำให้
เครือข่ายชุมชนและสถานศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม เกิดขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเป็น
การสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในการ
พัฒนาท้องถิ่น  
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8. ชุมชนต้นแบบ “การจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรม” ตำบลหัวถนน อำเภอ
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
9. ชุมชนต้นแบบ “การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า” 
ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ 
10  ชุมชนต้นแบบ “การจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรม” เทศบาลตำบลตากฟ้า 
อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
11. ชุมชนต้นแบบ “การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์” เทศบาล
เมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ 
12. ชุมชนต้นแบบ “การจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน” เทศบาลเมืองชุมแสง 
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
13. โรงเรียนต้นแบบ “เด็กซิ่ง วิ่งทำดี 
มีคุณธรรม” โรงเรียนโกรกพระ อำเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
14. โรงเรียนต้นแบบ “รวมพลังจิต
อาสา พัฒนาแหล่งต้นน้ำ” โรงเรียนแม่
วงก์พิทยาคม อำเภอแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์ 
15. โรงเรียนต้นแบบ “พลังจิตอาสา 
ต้นกล้าสี่แคว” โรงเรียนพยุหะพิทยา
คม อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
16. โรงเรียนต้นแบบ “โรงเรียนวิถี
พุทธ” โรงเรียนพยุหะวิทยา อำเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
17. โรงเรียนต้นแบบ “การจัดการ
ธนาคารขยะลดภาวะโลกร้อน”
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตา
คลี จังหวัดนครสวรรค์ 
18. โรงเรียนต้นแบบ “รวมพลังจิต
อาสา ธรรมะโมเดิร์น” โรงเรียนตากฟ้า
วิชาประสิทธิ์ อำเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ 
19. โรงเรียนต้นแบบ “นักเรียนวัยใส 
ขับข่ีปลอดภัย มีวินัย ใส่ใจขับขี่” 
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อำเภอท่า
ตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
20. โรงเรียนต้นแบบ “โรงเรียนสีเขียว
ลดคาร์บอนต่ำ”โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

  
7.2 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในโครงการ  

 7.2.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (ระบุรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการ ให้ชัดเจน) 
ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ  
1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

    การส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
ภายใต ้พ ื ้นฐานของส ังคมประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตร ิย ์ เป ็นประม ุข  ในคร ั ้ งน ี ้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรม



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 
ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื ่นภายใต้
พ ื ้ น ฐ า น ข อ ง ส ั ง ค ม ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย อ ั น มี
พระมหากษัตร ิย ์ เป ็นประม ุข  โดยภาคเช ้ามี
วิทยากรมาบรรยายพิเศษ และภาคบ่ายได้อบรม
เชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมี
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุก
สาขา/ทุกชั้นปีเข้าร่วมจำนวน ไม่น้อยกว่า 1,750 
คนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
  ผลการดำเนินการ จากการสอบถามก่อนและ
หลังการอบรม และจากการสังเกตการเข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในภาคบ่าย 
ทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจ
คุณลักษณะคนไทยที ่พึงประสงค์ 4 ประการ 
หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื ่นร้อยละ 72 เป็น
จำนวน 1,260 คน   

2.จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับการส่งเสริมความเข้าใจ
ในความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน และสมัครเป็นจิตอาสาเพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

- จำนวนนักศึกษาที ่เข้าร่วมได้รับการส่งเสริม
ความเข้าใจในความรัก ความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
แต่เดิมนั้น มีนักศึกษาที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ มีจำนวน 35 คน  
   หลังจากมีการอบรมเกี่ยวกับคุณลักษณะคนไทย
ที่พึงประสงค์ 4 ประการ เข้าใจสิทธิหน้าที ่ของ
ตนเองและผ ู ้ อ ื ่ นภายใต ้พ ื ้นฐานของส ั งคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ทำให้มีนักศึกษาที่สมัครเป็นจิตอาสาเพิ่มขึ้นอีก 
จำนวน 48 คน รวมทั้งหมดมีจิตอาสาที่เข้าร่วม
กิจกรรมจำนวน 83 คน ที่มาจากนักศึกษาคณะ



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครสวรรค์ 

3.รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียน
การสอนในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืน ได้แก่ 
1. แนวคิดและทฤษฏีการปกครองท้องถิ่น 
2. การจัดการความหลายหลายของท้องถิ่น 
3. การเมืองการปกครองไทย 
4. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นและการเขียน
โครงการ 
5. การจัดการตนเองของชุมชนและสังคม 
6. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
7. ความเป ็นพลเม ืองและกฎหมายในช ีวิต 
ประจำวัน 
8. หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
9. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
10. อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11. ชุมชนศึกษา 
12. สังคมวิทยาท้องถิ่น 
13. การบริหารการพัฒนา 
14. วิถีโลกและวิถีไทย 
15. กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะและ
การมีส่วนร่วม 
16. การว ิ เคราะห ์โครงการและการบร ิหาร
โครงการ 
17. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
18. ภูมิศาสตร์เมืองและชนบท 
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19. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน
และจัดการ 
20. การจัดการภาครัฐ 
โดยรายวิชาที ่นำมาบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน
มีกระบวนการ ขั้นตอน ที่เริ่มจากการสำรวจข้อมูล
รวบรวมบริบทเชิงพื้นที่ และข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม
พื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อค้นหา
ข้อมูลหรือประเด็นหลัก รวมทั้งความต้องการตาม
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ แล้วนำมาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในห้องเรียนตามรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
และประเด็นที ่เกี ่ยวกับเนื ้อหารายวิชา จากนั้น
อาจารย์ประจำรายวิชาก็ได้แบ่งกลุ่มมอบหมาย
งานให้ศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่จริง และลงพื้นที่เก็บ
รวบรวมข้อมูล เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมความ
รัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ
หน้าที ่ของตนเองและผู ้อื ่น ภายใต้พื ้นฐานของ
สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข แล้วนำมาสรุปกิจกรรมในห้องเรียนตาม
เนื้อหารายวิชาที่เก่ียวข้อง  

4.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระรา
โชบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน/จังหวัด 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำ
พระราโชบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่
การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จำนวน 20 พ้ืนที่ ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ 
1. ชุมชนตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี  
2. ชุมชนตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี  
3. ชุมชนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี  
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4. ชุมชนตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์  
5. ชุมชนตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิ่น  
6. ชุมชนตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี  
7. ชุมชนตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี  
8. ชุมชนตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก  
9. ชุมชนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า  
10 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า อ.ตากฟ้า  
11. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี  
12. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง อ.ชุมแสง  
13. โรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ   
14. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อ.แม่วงก์  
15. โรงเรียนพยุหะพิทยา อำเภอพยุหะคีรี  
16. โรงเรียนพยุหะวิทยา  อ.พยุหะคีรี  
17. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อ.ตาคลี  
18. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อ.ตากฟ้า  
19. โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อ.ท่าตะโก  
20. โรงเรียนชุมแสงชนูแสง อ.ชุมแสง  
ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมทั้ง 20 กลุ่มเป้าหมาย มีจำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพ้ืนที่ละไม่ต่ำกว่า 50 คน รวม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งชุมชนและโรงเรียน ที่
น้อมนำพระราโชบายไปสู่การปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 
1,000 คน 

5.จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิด
ร่วมทำระหว่างภาคีเครือข่ายสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และ
ประชาชน อย่างน้อย 20 โครงการ/กิจกรรม 

จำนวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ทั้ง
ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ชุมชน ผู้นำ กลุ่ม 
เครือข่ายชุมชน และประชาชน ร่วมกันคิด ค้นหา
ประเด็นร่วม โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน ถอดบทเรียน เตรียมข้อมูลตามบริบท 



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
นำเสนอประเด ็นร ่วมของช ุมชน ท ั ้ งด ้านว ิถี
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ร่วม ประเพณี ภูมิปัญญา 
ปัญหาร่วม จนตกผลึกทางความคิดร่วมกัน แล้ว
ร่วมกันคิดประเด็นร่วมในการส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีฯ เพ่ือร่วมกันนำไปปฏิบัติ ร่วมกันทำ 
ร่วมกันสานต่อ ด้วยการสร้างเวทีกระบวนการสาน
พลังร่วมตามแต่ละบริบทแต่ละพื้นที่ จำนวน 20 
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่  
1. รวมพลังสามัคคี “รักษาพ้ืนที่ป่าชุมชน” 
2. อนุรักษ์และสืบสานประเพณี “บายศรีวิถีคน
เนินมะกอก” 
3. รวมพลังอนุรักษ์และสืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรม   
4. ชุมชนต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุกับการศึกษา
แบบ สสอ. 
5. ร่วมสืบสาน รักษา และถ่ายทอดภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมชุมชนแม่เปิ่น 
6. ชุมชนต้นแบบรวมพลังสามัคคีสืบสานประเพณี 
“จับข้อมือสาว” 
7. คนหัวแด่นสานพลังสามัคคีอนุรักษ์และสืบสาน
มรดกทางวัฒนธรรม 
8. สานพลังสามัคคีร่วมกันรักษาวิถีวัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ไทดำ 
9. สานพลังสามัคคีร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน 
น้ำ ป่า   
10. รวมพลังอนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานบุญ
สลากภัต 
11. รวมพลังสามัคคีคนตาคลี “ย้อนรำลึก ร.๙” 



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
12. สานพลังสามัคคีฟ้ืนวิถีและมรดกทาง
วัฒนธรรม 
13. โรงเรียนต้นแบบ “เด็กซึ่ง วิ่งทำดี มี
คุณธรรม” 
14. รวมพลังจิตอาสาเพ่ือพัฒนาแหล่งต้นน้ำ 
15. สานพลังสามัคคีต้นกล้าสี่แคว 
16. โรงเรียนวิถีพุทธ 
17. โรงเรียนต้นแบบ “ธนาคารขยะ เพ่ือลดโลก
ร้อน” 
18. รวมพลังจิตอาสา-ธรรมะโมเดิร์น 
19. นักเรียนวัยใส มีวินัย ใส่ใจขับข่ี 
20. โรงเรียนสีเขียวลดคาร์บอนต่ำ 

เชิงคุณภาพ 
1.มีเครือข่ายเรียนรู้ ประกอบด้วย โรงเรียน และชุมชนที่มี
ศักยภาพ และสามารถดำเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนในวง
กว้าง เครือข่ายที่มีความร่วมมือดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 พื้นที่ ใน
จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ 
1. ชุมชนตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี  
2. ชุมชนตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี  
3. ชุมชนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี  
4. ชุมชนตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์  
5. ชุมชนตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิ่น  
6. ชุมชนตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี  
7. ชุมชนตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี  
8. ชุมชนตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก  
9. ชุมชนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า  
10 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า อ.ตากฟ้า  
11. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี  
12. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง อ.ชุมแสง  
13. โรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ   
14. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อ.แม่วงก์  



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
15. โรงเรียนพยุหะพิทยา อำเภอพยุหะคีรี  
16. โรงเรียนพยุหะวิทยา  อ.พยุหะคีรี  
17. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อ.ตาคลี  
18. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อ.ตากฟ้า  
19. โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อ.ท่าตะโก  
20. โรงเรียนชุมแสงชนูแสง อ.ชุมแสง  
ขั้นตอน/กระบวนการ 
ต้นน้ำ   
1. รวบรวมบริบทและข้อมูล ปัญหา/ความ
ต้องการที่ต้องส่งเสริมความสามัคคีฯ 
กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 1,000 คน 
1) ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 12 ชุมชน 
2) โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ 8 โรงเรียน 
ทำให้ได้ข้อมูลตามบริบทพื้นที่ ทั ้งปัญหา/ความ
ต้องการ และแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่
เกี่ยวกับความรักความสามัคคีฯ ซึ่งเป็นประเด็น
ร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน  
2. ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ตามบริบท
ของแต่พื ้นที ่ และหลักสูตรเพื ่อใช้ในการอบรม
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
กลางน้ำ  
3. การจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรักความ
สามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที ่ของตนเองและผู ้ อ่ืน
ภายใต ้พ ื ้นฐานของส ังคมประชาธ ิป ไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกันกับ
ชุมชน และ โรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีฯ จำนวน 20 โครงการ/กิจกรรม  



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
- เครือข่ายชุมชน / โรงเรียน และมหาวิทยาลัยฯ 
มีความเข้าใจความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของ
สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข   
- ชุมชน/โรงเรียนร่วมกันสร้างแหล่างเรียนรู้  
ปลายน้ำ  
- ชุมชน/โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
- มีสื่อวีดีทัศน์ตามบริบทพ้ืนที่ 
- สื่อมัลติมีเดียชุมชนและโรงเรียนต้นแบบเพื่อการ
เรียนรู้ร่วมกัน   
- มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์และการประกวด
เครือข่ายชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ 
- สร้างแหล่งเรียนรู้กลางในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สื่อ
ออนไลน์ สร้างเพจกลางเพ่ือให้ในการศึกษาเรียนรู้ 

2.โครงการกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ มี
ความเข้มแข็งและดำเนินการต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ร่วมกับภาคี
เครือข่ายสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ทั้งผู้นำท้องถิ่น 
ผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ชุมชน ผู้นำ กลุ่ม เครือข่าย
ชุมชน และประชาชน ร่วมกันคิด ค้นหาประเด็น
ร่วม โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ถอด
บทเรียน เตรียมข้อมูลตามบริบท นำเสนอประเด็น
ร่วมของชุมชน ทั้งด้านวิถีวัฒนธรรม อัตลักษณ์
ร่วม ประเพณี ภูมิปัญญา ปัญหาร่วม จนตกผลึก
ทางความคิดร่วมกัน แล้วร่วมกันคิดประเด็นร่วม
ในการส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ เพื่อร่วมกัน
นำไปปฏิบัติ ร่วมกันทำ ร่วมกันสานต่อ ด้วยการ
สร ้างเวทีกระบวนการสานพลังร ่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง ตามแต่ละบริบทแต่ละพื้นที่ จำนวน 20 
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่  



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1. รวมพลังสามัคคี “รักษาพ้ืนที่ป่าชุมชน” 
2. อนุรักษ์และสืบสานประเพณี “บายศรีวิถีคน
เนินมะกอก” 
3. รวมพลังอนุรักษ์และสืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรม   
4. ชุมชนต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุกับการศึกษา
แบบ สสอ. 
5. ร่วมสืบสาน รักษา และถ่ายทอดภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมชุมชนแม่เปิ่น 
6. ชุมชนต้นแบบรวมพลังสามัคคีสืบสานประเพณี 
“จับข้อมือสาว” 
7. คนหัวแด่นสานพลังสามัคคีอนุรักษ์และสืบสาน
มรดกทางวัฒนธรรม 
8. สานพลังสามัคคีร่วมกันรักษาวิถีวัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ไทดำ 
9. สานพลังสามัคคีร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน 
น้ำ ป่า   
10. รวมพลังอนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานบุญ
สลากภัต 
11. รวมพลังสามัคคีคนตาคลี “ย้อนรำลึก ร.๙” 
12. สานพลังสามัคคีฟ้ืนวิถีและมรดกทาง
วัฒนธรรม 
13. โรงเรียนต้นแบบ “เด็กซึ่ง วิ่งทำดี มี
คุณธรรม” 
14. รวมพลังจิตอาสาเพ่ือพัฒนาแหล่งต้นน้ำ 
15. สานพลังสามัคคีต้นกล้าสี่แคว 
16. โรงเรียนวิถีพุทธ 
17. โรงเรียนต้นแบบ “ธนาคารขยะ เพ่ือลดโลก
ร้อน” 



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
18. รวมพลังจิตอาสา-ธรรมะโมเดิร์น 
19. นักเรียนวัยใส มีวินัย ใส่ใจขับข่ี 
20. โรงเรียนสีเขียวลดคาร์บอนต่ำ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด 

2. งบประมาณที่ได้รับ 1,022,050 บาท งบประมาณที่ใช้ 232,741 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.77  

3. พื้นที่ดำเนินโครงการ / จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย (ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด) 
 - จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 31 ตำบล 11 อำเภอ 
 - จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 16 ตำบล 7 อำเภอ 

ที ่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 
1 ตำบลบางม่วง เมือง นครสวรรค์ 
2 ตำบลแควใหญ่ เมือง นครสวรรค์ 
3 ตำบลตะเคียนเลื่อน เมือง นครสวรรค์ 
4 ตำบลนครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 
5 ตำบลหนองปลิง เมือง นครสวรรค์ 
6 ตำบลบึงเสนาท เมือง นครสวรรค์ 
7 ตำบลกลางแดด เมือง นครสวรรค์ 
8 ตำบลเกรียงไกร เมือง นครสวรรค์ 
9 ตำบลวัดไทร เมือง นครสวรรค์ 
10 ตำบลพระนอน เมือง นครสวรรค์ 
11 ตำบลนครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 
12 ตำบลหนองกรด เมือง นครสวรรค์ 
13 ตำบลบ้านมะเกลือ เมือง นครสวรรค์ 
14 ตำบลแม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
15 ตำบลวังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 
16 ตำบลฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ 
17 ตำบลพุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 
18 ตำบลสุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 
19 ตำบลหัวถนน ตากฟ้า นครสวรรค์ 
20 ตำบลพนมรอก ตากฟ้า นครสวรรค์ 
21 ตำบลวังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 
22 ตำบลวังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 
23 ตำบลโกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ 



 
 

ที ่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 
24 ตำบลบางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 
25 ตำบลเขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 
26 ตำบลอ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 
27 ตำบลเนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 
28 ตำบลเขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 
29 ตำบลพยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ 
30 ตำบลสระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ 
31 ตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 
32 ตำบลเกาะเทโพ เมือง อุทัยธานี 
33 ตำบลหลุมเข้า เมือง อุทัยธานี 
34 ตำบลหนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 
35 ตำบลเขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 
36 ตำบลหนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี 
37 ตำบลทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี 
38 ตำบลทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 
39 ตำบลอุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 
40 ตำบลหนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี 
41 ตำบลหนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี 
42 ตำบลทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 
43 ตำบลพลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 
44 ตำบลบ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 
45 ตำบลป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 
46 ตำบลระบำ ลานสัก อุทัยธานี 
47 ตำบลประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี 

4. วัตถุประสงค์โครงการ 
4.1 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี 

 4.2 เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อมูลตำบลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 



 
 

5. ปัญหาของพื้นที ่  
 ขาดระบบฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
6. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด (ที่กำหนดไว้ในโครงการ) 

6.1 ผลผลิต (Output) 
     ชุดข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของตำบล (Community profile) จำนวน 11 ด้าน ได้แก่ ข้อมูล

ทั่วไปของหมู่บ้าน การจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การจัดการด้านอาหารที่พอเพียงปลอดภัย การจัดการตนเอง
ของชุมชนเพื่อเฝ้าระวังและแก้ปัญหาโรคติดต่อ การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ เกษตรอัจฉริยะ 
(Smart Farming) การจัดการน้ำชุมชน การสร้างอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน การจัดการขยะ การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน เป็นต้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 55 ตำบล ใน
จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี 

6.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
       นำชุดข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 6.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวน

ตำบลที่ได้เข้าไปพัฒนาระบบข้อมูล 
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวน
อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

1. มีระบบข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ 
2. อาจารย์และนักศึกษามีทักษะการทำงานกับ
ชุมชนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

 
7. ผลการดำเนินงาน 
 7.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
1.ปฐมนิเทศชี้แจงการดำเนินงาน จัดกิจกรรมประชุมเพื่อชี้แจงบุคลกรผู้

จ้างงานตามโครงการจ้างงานประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโควิด 19 
(Covid-19) 

บุคลกรผู ้จ ้างงานตามโครงการจ้างงาน
ประช าชนท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ ผ ลก ร ะท บ จ า ก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 (Covid-19) ได้รับทราบถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการ รายละเอียด
การจัดเก็บข้อมูล และการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
2.รายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงาน 

จัดประชุมเพ่ือให้บุคลกรผู้จ้างงานตาม
โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid-
19) รายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงาน  

ได้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
ดังนี ้ 1) การปฏิบัติงานทำอะไร ที ่ไหน 
อย่างไรบ้าง (2) ความก้าวหน้าของงานที่
ปฏ ิบ ัต ิ (3) ป ัญหา อุปสรรคที ่พบ (4) 
วิธีการแก้ปัญหา ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับปรุง
แก้ไข ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ
ต่อไป 

3.ถอดบทเรียนข้อมูลชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ - 
4.รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ - 

5.ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

ลงพื้นที ่เพื ่อติดตาม และให้ข้อเสนอ
และให ้ก ับบุ คลกรผ ู ้ จ ้ า งงานตาม
โครงการจ้างงานประชาชนที ่ ได ้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid-
19) 

อาจารย์และบุคลากรได้ทราบถึงปัญหา
การดำเนินงานของแต่ละที่ และได้ทราบ
ถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่
ละพื ้นที ่ รวมทั ้งเป็นการสร้างเครือข่าย
ความร ่วมม ือก ับองค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที ่

 7.2 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในโครงการ  
 7.2.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (ระบุรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการ ให้ชัดเจน) 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนตำบลที่ได้เข้าไป
พัฒนาระบบข้อมูล 

- จังหวัดนครสวรรค์ 31 ตำบล 11 อำเภอ 
- จังหวัดอุทัยธานี 16 ตำบล 7 อำเภอ 

2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนอาจารย์และนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

- 

เชิงคุณภาพ 
1. มีระบบข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ 
 

ระบบฐานข้อมล ประกอบด้วย 
1. ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน  
2. การจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
3. การจัดการด้านอาหารที่พอเพียงปลอดภัย  



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
4. การจัดการตนเองของชุมชนเพ่ือเฝ้าระวังและ

แก้ปัญหาโรคติดต่อ  
5. การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)  
6. การจัดการน้ำชุมชน  
7. การสร้างอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์  
8. การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
9. การจัดการขยะ 
10. การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 

2. อาจารย์และนักศึกษามีทักษะการทำงานกับชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

-  

 
 7.3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมโครงการ (เขียนบรรยายภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมด) 

- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
7.4 ผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น (ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/หน่วยงาน/นักศึกษา หรือเกิด

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  มีการต่อยอดจากกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ เป็นต้น) 
- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 

8.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

1. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

2. งบประมาณที่ได้รับจำนวน 1,000,000 บาท งบประมาณที่ใช้จำนวน 991,470 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.15 

3. พื้นที่ดำเนินโครงการ / จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย (ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด) 
 3.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 
18 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 15 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 33 โรงเรียน 
 3.2 ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล ในจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี 

4. วัตถุประสงค์โครงการ 
 4.1 เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์และอุทยัธานี   
ในการให้มหาวิทยาลัยผลิตสารคดีและสื่อวิ ดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 4.2 เพื่อผลิตสารคดีและสื่อวิดีทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทีบู่รณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ และส่งเสริมการรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 4.3 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย ตลอดจนสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์  

5. ปัญหาของพื้นที ่
 5.1 โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลอาจมีปัญหาเรื่องระบบการสื่อสารสัญญาณเครือข่ายอินเทอเน็ต 
 5.2 ความพร้อมของอุปกรณ์และสื่อในการถ่ายทอดสัญญาณของโรงเรียน 

6. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด (ที่กำหนดไว้ในโครงการ) 
   6.1 เชิงปริมาณ 
      1) ผลิตสื่อวิดีทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จำนวน 6 เรื่อง
เรื่องละ 10 ตอน รวมทั้งสิ้น 60 ตอน  
      2) มีสื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชาพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 



 
 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
      - มีสื่อวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมที่ได้คุณภาพตามความต้องการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 6.3 เชิงเวลา 
      - ดำเนินงานแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ตามเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 



 

   7. ผลการดำเนินงาน 
 7.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้  
กิจกรรมที่ 1: สำรวจปญัหาหรือความ
ต้องการ/จดัเตรียมเอกสารการดำเนินงาน 
1. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินงาน  
2. ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด
นครสวรรค์ จำนวน 18 โรงเรียน และจังหวัด
อุทัยธานี จำนวน 15 โรงเรียน        
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล ็ก จ ังหวัดอุท ัยธานี จำนวน 15 
โรงเรียน        
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 18 
โรงเรียน  
5. สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบเนื้อหา
ประกอบการผลิตสื่อ DLTV กลุ่มสาระการ
เรียนรู้กิจกรรมแนะแนว และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
  

1. ลงพื ้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการ ของโรงเร ียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 18 โรงเรียน    
ในวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเก็บข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนว และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
2. ลงพื ้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการ ของโรงเร ียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 15 โรงเรียน       
ในวันที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเก็บข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนว และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด
นครสวรรค์ จำนวน 18 โรงเรียน ในวันเสาร์ที ่ 18 มกราคม 
2563    ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จังหวัดอุทัยธานี เพื่อช้ีแจง
นโยบายวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางดำเนินโครงการ และ
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด
อุทัยธานี จำนวน 15 โรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 
2563 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เพื ่อชี ้แจงนโยบายวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางดำเนิน

1. สามารถนำข้อมูลวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาจาก
กลุ ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเร ียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 18 โรงเรียน และโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก จ ังหวัดอุท ัยธานี จำนวน 15 
โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีความต้องการการ
สนับสนุน อาทิ  
    - ปัญหาด้านการขาดแคลนครูแนะแนว  
    - ความต้องการสื่อประกอบการเรียนการสอนที่มีองค์
ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัยและมีเนื้อหาบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นความสนใจผู้เรียนในช่วงวัยรุ่น
ตอนต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเรียนร้าตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) 
    - ความต้องการสื่อที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การ
พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที ่ 21 และทักษะใหม่ 
(Reskill, Upskill) เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต การ
ดำเนินชีวิตและการปรับตัวท่ามการเปลี ่ยนแปลงของ
บริบทโลกได้อย่างปกติสุข 
2. สามารถสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับการดำเนินการจัดทำ
สื่อวิดีทัศน์ 2 กลุ่มสาระ ตามความต้องการอย่างแท้จริง
จากการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารและครูผู ้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยกรอบเนื้อหาจะมี
การนำเสนอเนื้อหาในเชิงบูรณาการองค์ความรู้ที่สำคัญ



 
 

โครงการ และคณะผู ้บริหารสถานศึกษา ครูผ ู ้สอนร่วมกัน
วิเคราะห์เนื้อหาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ของแต่ละกลุ ่มสาระ อันได้แก่ กลุ่ มสาระการเร ียนรู้
กิจกรรมแนะแนว จำนวน 3 เรื่องๆ ละ 10 ตอน และกลุ่ม
สาระการเร ียนรู ้ส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
จำนวน 3 เรื่องๆ ละ 10 ตอน    

กิจกรรมที่ 2: ดำเนินการจดัทำสื่อวิดีทัศน์ 6 
เรื่อง ๆ ละ 10 ตอน  
  1) สาระการเรียนรู้กจิกรรมแนะแนว 
  2) สาระสังคมศึกษาการเรียนรูส้งัคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่อง 
และแต่ละตอน ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   กลุ่มสาระการเรียนรูก้ิจกรรมแนะแนว รายละเอียดเนื้อหา
ครอบคลมุประเด็น 3 เรื่องดังนี ้
   เรื่องที่ 1 การแนะแนวการศึกษา 
   เรื่องที่ 2 การแนะแนวอาชีพ 
   เรื่องที่ 3 การแนะแนวส่วนตัวและสังคม 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายละเอียดเนื้อหาจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ
เนื ้อหา ให้ครอบคลุม 5 สาระ (ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, 
หน้าที ่พลเมือง  วัฒนธรรม และการดำเนินชีว ิตในสังคม, 
เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์) โดยแบ่งเป็น 3 
เรื่องดังนี ้
   เรื่องที่ 1 หน้าที่พลเมืองกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   เรื่องที่ 2 ประวัติศาสตร์ 
   เรื่องที่ 3 ภูมิศาสตร ์
2. จัดทำสื่อวิดีทัศน์ DLTV ที่นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษา และนิเทศศาสตร์มี
ส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อให้มีการนำเสนอเนื้อหา

1. ได้สื่อวิดีทัศน์ ดังนี ้
   กลุ่มสาระการเรียนรูก้ิจกรรมแนะแนว 
   เรื่องที่ 1 การแนะแนวการศึกษา 
   1. การเข้าใจตนเอง  
   2. สมองกับความคิด 
   3. การเตรียมความพร้อมทางการเรยีน 
   4. พฤติกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม 
   5. การสร้างแรงจูงใจในการเรยีน 
   6. เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเรจ็ 
   7. การกำกับการเรียนรู้ตนเอง  
   8. การแสวงหาความรู้ทางการเรียน 
   9. แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา 
   10. การเรียนอย่างมีความสุข  
   เรื่องที่ 2 การแนะแนวอาชีพ 
   1. โลกกว้างทางอาชีพ 
   2. อาชีพในศตวรรษที่ 21 
   3. อาชีพในชุมชนท้องถิ่น 
   4. ความถนัดทางอาชีพ 
   5. เพิ่มความรู้สู่ทักษะทางอาชีพ 
   6. สานฝันอาชีพ 
   7. การใช้เทคโนโลยีในอาชีพ 



 
 

ที่หลากกลาย ทั้งในรูปแบบการบรรยายประกอบภาพเคลือ่นไหว 
แอนนิเมเมชั่น อินโฟกราฟฟิก ภาพจริง และกราฟิกต่าง ๆ  
3. ประเมินคุณภาพของสื่อ โดยผู้เชี ่ยวชาญประเมิน และให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรังปรุงคุณภาพสื่อให้เหมาะสม ทั้ง
ด้านเนื้อหา เทคโนโลยี และรูปแบบการนำเสนอ 

 
 
 

   8. จรรยาบรรณในอาชีพ 
   9. อาชีพออนไลน์ 
   10. การเตรียมพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ 
   เรื่องที่ 3 การแนะแนวส่วนตัวและสังคม 
   1. ทักษะชีวิต 
   2. บุคลิกภาพและการปรับตัว 
   3. life Span วางแผนชีวิตอย่างไรให้ท้ังสุขและสำเร็จ 
   4. การบริหารเวลา 
   5. วัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จ 
   6. ความฉลาดทางอารมณ ์
   7. การจัดการกับอารมณ์และความเครยีด 
   8. วัยรุ่นกับการดูแลตนเอง 
   9. คุณธรรม จรยิธรรมในการเนนิชีวิต 
   10. การดำเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ส ังคมศ ึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
   เรื่องที่ 1 หน้าท่ีพลเมืองกับการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
   2. กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน 
   3. รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย 
   4. สิทธิมนุษยชน 
   5. วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 
   6. เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
   7. การผลิตสินค้าและบริการ 



 
 

   8. เศรษฐกิจประเทศไทย 
   9. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
   10. การค้าและการลงทุนระหวา่งประเทศ 
   เรื่องที่ 2 ประวัติศาสตร ์
   1. หลักฐานทางประวัติศาสตร ์
   2. อาณาจักรสุโขทัย 
   3. อาณาจักรอยุธยาและธนบุร ี
   4. ประวัติศาสตร์สมัยรตันโกสินทร์ 
   5. บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร ์
   6. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
   7. แหล่งอารยธรรมโบราณเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 
   8. อารยธรรมโลกตะวันออก 
   9. อารยธรรมโลกตะวันตก 
   10. ความร่วมมือของโลกในครสิต์ศตวรรษท่ี 20 ถึง
ปัจจุบัน 
   เรื่องที่ 3 ภูมิศาสตร ์
   1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
   2. ทวีปเอเชีย 
   3. ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
   4. ทวีปยุโรป 
   5. ทวีปแอฟริกา 
   6. ทวีปอเมริกาเหนือ 
   7. ทวีปอเมริกาใต้ 
   8. ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   9. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
 

 
 
 

   10. องค์กรความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 3: สรุปและประเมินผลโครงการ/
รายงานผล 
1. จัดทำคู่มือประกอบการจัดการเรียนการ
สอน DLTV 
2. สรุปและประเมินผล และรายงานผล
โครงการ 

1. จัดทำรูปเล่มคู่มือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน
ด้วย DLTV กลุ่มสาระการเรียนรู ้กิจกรรมแนะแนว และกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คู ่มือ
ประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV เพื ่อเผยแพร่ให้กับ
ผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด
นครสวรรค์ จำนวน 18 โรงเรียน และจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 
15 โรงเรียน 
2. จัดทำรายงานผลการสรุปโครงการ 

เอกสาร/คู่มือประกอบการสรุปและประเมินผลโครงการ 
1. คู่มือการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน
ด้วย DLTV กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2. คู่มือประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV 
3. รายงานผลการสรุปโครงการ 



 

 7.2 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในโครงการ  
             7.2.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (ระบุรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการ ให้ชัดเจน) 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ผลิตสื่อวิดีทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะ
แนว และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนผ่าน
สถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
จำนวน 6 เรื่องเรื่องละ 10 ตอน รวมทั้งสิ้น 60 
ตอน  
 

ไดส้ื่อวิดีทัศน์ ดังนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
   เรื่องท่ี 1 การแนะแนวการศึกษา 
   1. การเข้าใจตนเอง  
   2. สมองกับความคิด 
   3. การเตรียมความพร้อมทางการเรียน 
   4. พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม 
   5. การสร้างแรงจูงใจในการเรียน 
   6. เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 
   7. การกำกับการเรียนรู้ตนเอง  
   8. การแสวงหาความรู้ทางการเรียน 
   9. แอพพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษา 
   10. การเรียนอย่างมีความสุข  
   เรื่องท่ี 2 การแนะแนวอาชีพ 
   1. โลกกว้างทางอาชีพ 
   2. อาชีพในศตวรรษท่ี 21 
   3. อาชีพในชุมชนท้องถิ่น 
   4. ความถนัดทางอาชีพ 
   5. เพ่ิมความรู้สู่ทักษะทางอาชีพ 
   6. สานฝันอาชีพ 
   7. การใช้เทคโนโลยีในอาชีพ 
   8. จรรยาบรรณในอาชีพ 
   9. อาชีพออนไลน์ 
   10. การเตรียมพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ 
 



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
   เรื่องท่ี 3 การแนะแนวส่วนตัวและสังคม 
   1. ทักษะชีวิต 
   2. บุคลิกภาพและการปรับตัว 
   3. life Span วางแผนชวีิตอย่างไรให้ทั้งสุขและ
สำเร็จ 
   4. การบริหารเวลา 
   5. วัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จ 
   6. ความฉลาดทางอารมณ์ 
   7. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
   8. วัยรุ่นกับการดูแลตนเอง 
   9. คุณธรรม จริยธรรมในการเนินชีวิต 
   10. การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
   เรื่องท่ี 1 หน้าที่พลเมืองกับการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
   2. กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน 
   3. รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของ
ไทย 
   4. สิทธิมนุษยชน 
   5. วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 
   6. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
   7. การผลิตสินค้าและบริการ 
   8. เศรษฐกิจประเทศไทย 
   9. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
   10. การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
 



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
   เรื่องท่ี 2 ประวัติศาสตร์ 
   1. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
   2. อาณาจักรสุโขทัย 
   3. อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี 
   4. ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ 
   5. บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ 
   6. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
   7. แหล่งอารยธรรมโบราณเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
   8. อารยธรรมโลกตะวันออก 
   9. อารยธรรมโลกตะวันตก 
   10. ความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 
ถึงปัจจุบัน 
   เรื่องท่ี 3 ภูมิศาสตร์ 
   1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
   2. ทวีปเอเชีย 
   3. ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
   4. ทวีปยุโรป 
   5. ทวีปแอฟริกา 
   6. ทวีปอเมริกาเหนือ 
   7. ทวีปอเมริกาใต้ 
   8. ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   9. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   10. องค์กรความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
2. มีสื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชาพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
 

รายวิชาพื ้นฐานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้ 
1. จิตวิทยาสำหรับครู 
2. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา 
3. จิตวิทยาการแนะแนว 
4. จิตวิทยาพัฒนาการ 
5. จิตวิทยาทั่วไป 
6. จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 
 
รายวิชาพื ้นฐานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้ 
1. สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนสังคมศึกษา 
2. การพัฒนาหลักสูตร 
3. การจัดเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
4. รายวิชาหน้าที่พลเมือง 
5. การจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง 
 
รายวิชาพื ้นฐานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 
ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้ 
1. มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 
2. วิทยุและโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
3. การออกแบบระบบการเร ียนการสอนและ
เทคโนโลยี 
4. การออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกเพ่ือการศึกษา 
5. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
เชิงคุณภาพ  
มีสื่อวิดีทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ที่ได้คุณภาพตามความต้องการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

มีการประเมินคุณภาพของสื่อ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่านประเมิน ทั้งด้านเนื้อหา และคุณภาพของสื่อ 
โดยผลการประเมินมีคุณภาพร้อยละ 97 โดยมี
รายการประเมินดังนี้ 
ด้านเนื้อหา  
1. เนื้อหาเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2. ความถูกต้องของเนื้อหา 
3. ความเหมาะสมในการจัดเรียงลำดับเนื้อหา 
4. ความทันสมัยของเนื้อหา 
5. การแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหา 
6. ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหา 
7. ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในเนื้อหา 
8. เนื้อหาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
9. ภาพประกอบสื่อสารความหมายได้ตรงกับ 
   เนื้อหา 
10. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 
ด้านคุณภาพของสื่อ  
1. ความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลัง 
2. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 
3. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 
4. ความเหมาะสมขององค์ประกอบในหน้าจอ 
5. ความเหมาะสมของเสียงประกอบ 
6. ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา 
7. ภาพในวีดีทัศน์ มีความคมชัด 
8. เสียงในวีดีทัศน์ มีความชัดเจน 
9. บทเรียนน่าสนใจและดึงดูดต่อการเรียนรู้ 
10. บทเรียนนี ้ม ีความเหมาะสมในการนำไป
เผยแพร่ได ้



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.2.2 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด  
 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

ชื่อสื่อ
วิดีทัศน์ 

พ้ืนที่  
(ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 

จังหวัด โรงเรียน) 

ชื่อตอนของสื่อ
วิดีทัศน์ 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัย 

ผลผลิต Output ผลลัพธ์ Outcome ผลกระทบ Impact 

เร่ืองท่ี 1 
การแนะแนว
การศึกษา 
 

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
จังหวัดนครสวรรค์  
1. โรงเรียนวังบ่อวิทยา 
2. โรงเรียนวังข่อยวิทยา 
3. โรงเรียนตะคร้อวิทยา 
4. โรงเรียนอุดมธัญญาประชา  
   นุเคราะห ์
5. โรงเรียนหนองโพพิทยา 
6. โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ ์
7. โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 
8. โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 
9. โรงเรียนพนมรอกวิทยา 
10. โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 
11. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 
12. โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 
13. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 
14. โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 
15. โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ ์
16. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธ์ิ  
     วิทยาคม 

1. การเข้าใจตนเอง  
2. สมองกับความคิด 
3. การเตรยีมความ 
   พร้อมทางการเรียน 
4. พฤติกรรมการเรียน 
   ที่เหมาะสม 
5. การสร้างแรงจูงใจ 
   ในการเรียน 
6. เรียนอย่างไรให้ 
   ประสบความสำเร็จ 
7. การกำกับการ 
   เรียนรู้ตนเอง  
8. การแสวงหาความรู ้
   ทางการเรียน 
9. แอพพลิเคชั่นเพ่ือ  
   การศึกษา 
10. การเรียนอย่างม ี
     ความสุข  
 

1. จิตวิทยาสำหรับ
ครู 
2. จิตวิทยาการ 
   ให้คำปรึกษา 
3. จิตวิทยาการ 
   แนะแนว 
 

1. ได้สื่อวิดทีัศน์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้กจิกรรม
แนะแนวด้านการศึกษา  
2. ได้คู่มือประกอบ 
การใช้สื่อวิดีทัศนก์ลุ่ม
สาระการเรียนรู้กจิกรรม
แนะแนวด้านการศึกษา 
สำหรับครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
จังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดอุทัยธาน ี
 

1) นักเรียนมีทักษะ 
การเรยีนรู้ด้วย 
ตนเอง และได้รับ     
องค์ความรู้ที่ถูกต้อง
และทันสมัย  
2) นักเรียนสามารถ 
บูรณาการและ 
ต่อยอดองค์ความรู้
ต่าง ๆ มาพัฒนา
ทักษะที่จำเป็นต่อ 
การศึกษา 
    

    
 
    

1. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค ์
ได้รับการยอมรับ 
ด้านคุณภาพการ 
ผลิตและศัยกภาพ 
ในการมีส่วนร่วม 
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2. ช่วยลดความ 
เหลื่อมล้ำทางการ 
ศึกษา ลดช่องว่าง 
และเพิ่มโอกาส    
ในการเข้าถึงการ 
ศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้กับนักเรียนและ    
ประชาชนในจังหวัด 
นครสวรรค์และ
อุทัยธาน ี     
3. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 



 
 

ชื่อสื่อ
วิดีทัศน์ 

พ้ืนที่  
(ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 

จังหวัด โรงเรียน) 

ชื่อตอนของสื่อ
วิดีทัศน์ 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัย 

ผลผลิต Output ผลลัพธ์ Outcome ผลกระทบ Impact 

17. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ ์
18. โรงเรียนโกรกพระ 
 
 
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
เขตจังหวัดอุทัยธานี  
1. โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 
2. โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 
3. โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 
4. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 
5. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 
6. โรงเรียนวังหินวิทยาคม 
7. โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 
8. โรงเรียนสมอทองประทีปพลผีล
อุปถัมภ ์
9. โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 
10. โรงเรียนหนองจอกประชานสุรณ ์
11. โรงเรียนบ่อยางวิทยา 
12. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 
13. โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 
14. โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 
15. โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

ของนักเรียนมัธยม 
ศึกษาตอนต้น ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดเล็กในจังหวัด 
นครสวรรค์และ 
อุทัยธาน ี
 



 
 

ชื่อสื่อ
วิดีทัศน์ 

พ้ืนที่  
(ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 

จังหวัด โรงเรียน) 

ชื่อตอนของสื่อ
วิดีทัศน์ 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัย 

ผลผลิต Output ผลลัพธ์ Outcome ผลกระทบ Impact 

วิทยาลัย อุทัยธาน ี
เร่ืองท่ี 2 
การแนะ
แนวอาชีพ 

 1. โลกกว้างทางอาชีพ 
2. อาชีพในศตวรรษ 
   ที่ 21 
3. อาชีพในชุมชน 
   ท้องถิ่น 
4. ความถนัดทาง 
   อาชีพ 
5. เพิ่มความรูสู้่ความ 
   ถนัดทางอาชีพ 
6. สานฝันอาชีพ 
7. การใช้เทคโนโลยีใน 
   อาชีพ 
8. จรรยาบรรณใน 
   อาชีพ 
9. อาชีพออนไลน์ 
10. การเตรียมพร้อม 
     ในการเป็นผู้ 
     ประกอบการ 
 
 

1. จิตวิทยาสำหรับ
ครู 
2. จิตวิทยาการ 
   ให้คำปรึกษา 
3. จิตวิทยาการ 
   แนะแนว 
 

1. ได้สื่อวิดทีัศน์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้กจิกรรม
แนะแนวด้านอาชีพ 
2. ได้คู่มือประกอบ 
การใช้สื่อวิดีทัศนก์ลุ่ม
สาระการเรียนรู้กจิกรรม
แนะแนวด้านอาชีพ 
สำหรับครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
จังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดอุทัยธาน ี
 

1) นักเรียนมีทักษะ 
การเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง และได้รับ     
องค์ความรู้ที่ถูกต้อง
และทันสมัย  
2) นักเรียนสามารถ 
บูรณาการและต่อ 
ยอดองค์ความรู ้
ต่าง ๆ มาพัฒนา
ทักษะในการวางแผน 
ชีวิตและการเงิน  
ทักษะที่เช่ือมต่อ 
กับโลกการทำงาน  
และทักษะอาชีพ 
ทีบ่่มเพาะการเป็น 
นักคิด นักนวัตกร     
และการเป็น 
ผู้ประกอบการใหม ่
3) นักเรียนสามารถ 
บูรณาการและต่อ 
ยอดองค์ความรู ้

1. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค ์
ได้รับการยอมรับ 
ด้านคุณภาพการ 
ผลิตและศัยกภาพ 
ในการมีส่วนร่วม 
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2. ช่วยลดความ 
เหลื่อมล้ำทางการ 
ศึกษา ลดช่องว่าง 
และเพิ่มโอกาสใน   
การเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพให้กับ 
นักเรียนและ
ประชาชนใน 
จังหวัดนครสวรรค ์
และอุทัยธาน ี     
3. ยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาและการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของนักเรียน 



 
 

ชื่อสื่อ
วิดีทัศน์ 

พ้ืนที่  
(ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 

จังหวัด โรงเรียน) 

ชื่อตอนของสื่อ
วิดีทัศน์ 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัย 

ผลผลิต Output ผลลัพธ์ Outcome ผลกระทบ Impact 

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตตนเองให้ 
สามารถอยู่ร่วมและ
ทำงานภายใต้สังคม 
พหุวัฒนธรรมตลอด 
จนใช้ชีวิตอย่าง 
สร้างสรรค์ 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น ในโรงเรียน 
มัธยมศึกษาขนาด 
เล็กในจังหวัด 
นครสวรรค์และ 
อุทัยธาน ี
 

เร่ืองท่ี 3 
การแนะ
แนวส่วนตัว
และสังคม 

 1. ทักษะชีวิต 
2. บุคลิกภาพและการ
ปรับตัว 
3. life Span วางแผน
ชีวิตอย่างไรให้ทั้งสุข
และสำเรจ็ 
4. การบริหารเวลา 
5. วัยรุ่นที่ประสบ
ความสำเร็จในชีวิต 
6. ความฉลาดทาง
อารมณ ์
7. วัยรุ่นกับการดูแล
ตนเอง 

1. จิตวิทยาการ 
   ให้คำปรึกษา 
2. จิตวิทยาการ 
   แนะแนว 
3. จิตวิทยาพัฒนาการ 
4. จิตวิทยาทั่วไป 
5. จ ิตว ิทยาบ ุคลิก 
ภาพและการปรับตัว 
 
 

1. ได้สื่อวิดทีัศน์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้กจิกรรม
แนะแนวด้านส่วนตัว
และสังคม 
2. ได้คู่มือประกอบ 
การใช้สื่อวิดีทัศน์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้กจิกรรม
แนะแนวด้านส่วนตัว
และสังคม สำหรับครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น จังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัด
อุทัยธาน ี
 

1) นักเรียนมีทักษะ 
การเรยีนรู้ด้วย 
ตนเอง และได้รับ     
องค์ความรู้ที่ถูกต้อง
และทันสมัย  
2) นักเรียนสามารถ 
บูรณาการและต่อ 
ยอดองค์ความรู ้
ต่าง ๆ มาพัฒนา
ทักษะการใช้ชีวิต 
และบริหารจัดการ
ตัวเอง (Soft Skill) 
3) นักเรียนสามารถ 
บูรณาการและต่อ 

1. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค ์
ได้รับการยอมรับ 
ด้านคุณภาพการ 
ผลิตและศักยภาพ 
ในการมีส่วนร่วม 
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2. ช่วยลดความ 
เหลื่อมล้ำทางการ 
ศึกษา ลดช่องว่าง 
และเพิ่มโอกาสใน 
การเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพให้กับ 
นักเรียนและ 



 
 

ชื่อสื่อ
วิดีทัศน์ 

พ้ืนที่  
(ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 

จังหวัด โรงเรียน) 

ชื่อตอนของสื่อ
วิดีทัศน์ 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัย 

ผลผลิต Output ผลลัพธ์ Outcome ผลกระทบ Impact 

8. การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครยีด 
9. คุณธรรม จริยธรรม
ในการเนินชีวิต 
10. การดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยอดองค์ความรู้   
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตตนเองให้ 
สามารถอยู่ร่วมและ
ทำงานภายใต้สังคม 
พหุวัฒนธรรมตลอด 
จน ใช ้ ช ี ว ิ ต อย ่ า ง
สร้างสรรค์ 

ประชาชนในจังหวัด 
นครสวรรค์ และ
อุทัยธาน ี     
3. ยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาและการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของนักเรียนมัธยม 
ศึกษาตอนต้น ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดเล็กในจังหวัด 
นครสวรรค์และ 
อุทัยธาน ี



 

7.2.2 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด  
 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชื่อสื่อวิดีทัศน ์
พ้ืนที่  

(ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด 
โรงเรียน) 

ชื่อตอนของสื่อ
วิดีทัศน์ 

 

รายวิชาพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต Output 
ผลลัพธ์ 

Outcome 
ผลกระทบ Impact 

เร่ืองท่ี 1 
หน้าท่ี
พลเมืองกับ
การดำเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
จังหวัดนครสวรรค์  
1. โรงเรียนวังบ่อวิทยา 
2. โรงเรียนวังข่อยวิทยา 
3. โรงเรียนตะคร้อวิทยา 
4. โรงเรียนอุดมธัญญา 
   ประชานุเคราะห ์
5. โรงเรียนหนองโพพิทยา 
6. โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ 
   อนุสรณ ์
7. โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 
8. โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 
9. โรงเรียนพนมรอกวิทยา 
10. โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 
11. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 
12. โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 
13. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 
14. โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 
15. โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ ์
 

1. พลเมืองดีตามวิถ ี
   ประชาธิปไตย 
2. กฎหมายกับการ 
  ดำเนินชีวิตประจำวัน 
3. รัฐธรรมนญูกับ 
   การเมืองการ 
   ปกครองของไทย 
4. สิทธิมนุษยชน 
5. วัฒนธรรมไทยและ 
   วัฒนธรรมสากล 
6. เศรษฐศาสตร ์
    เบื้องต้น 
7. การผลติสินค้าและ 
   บริการ 
8. เศรษฐกิจประเทศ 
   ไทย 
9. เศรษฐกิจพอเพียง 
   กับการพัฒนา 
   ประเทศ 
 

รายวิชาพื้นฐานของ
หลักสตูรครุศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา 
1.รายวิชา สื่อและ
กิจกรรมสำหรับการ
เรียนสังคมศึกษา 
2.รายวิชา การ
จัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 
3.รายวิชาการจัด
เรียนรู้ประวตัิศาสตร ์
4.รายวิชา หน้าท่ี
พลเมืองและศีลธรรม 
5.รายวิชา การจัดการ
เรียนรู้หน้าท่ีพลเมือง 
6. รายวิชาหลักสังคม
วิทยา        

1. ได้สื่อวิดทีัศน์กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง
หน้าท่ีพลเมืองกับการ
ดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ได้คู่มือประกอบ 
การใช้สื่อวิดีทัศน์กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง
หน้าท่ีพลเมืองกับการ
ดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสำหรับครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น จังหวดั

1) นักเรียนมีทักษะ 
   การเรียนรูด้้วย 
   ตนเอง และไดร้ับ     
   องค์ความรู้ที ่
   ถูกต้องและ 
   ทันสมัย  
2) นักเรียนสามารถ 
   บูรณาการ 
   องค์ความรู้ต่าง ๆ  
   มาพัฒนาทักษะ 
   ที่จำเป็นต่อการ 
   เปลี่ยนแปลงของ 
   โลก 
3) นักเรียนสามารถ 
   บูรณาการ 
   องค์ความรู้ต่าง ๆ  
   เพื่อพัฒนาทักษะ 
   ชีวิตตนเองให ้
   สามารถอยู่ร่วม 
   และทำงาน 

1. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค ์
ได้รับการยอมรับ 
ด้านคุณภาพการ 
ผลิตและศัยกภาพ 
ในการมีส่วนร่วม 
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2. ช่วยลดความ 
เหลื่อมล้ำทางการ 
ศึกษา ลดช่องว่าง 
และเพิ่มโอกาส    
ในการเข้าถึงการ 
ศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้กับนักเรียนและ 
ประชาชนในจังหวัด 
นครสวรรค์และ
อุทัยธาน ี     
3. ยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาและการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 



 
 

ชื่อสื่อวิดีทัศน ์
พ้ืนที่  

(ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด 
โรงเรียน) 

ชื่อตอนของสื่อ
วิดีทัศน์ 

 

รายวิชาพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต Output 
ผลลัพธ์ 

Outcome 
ผลกระทบ Impact 

16. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธ์ิ  
     วิทยาคม 
17. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ ์
18. โรงเรียนโกรกพระ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
เขตจังหวัดอุทัยธานี  
1. โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 
2. โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 
3. โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 
4. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 
5. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 
6. โรงเรียนวังหินวิทยาคม 
7. โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 
8. โรงเรียนสมอทองประทีปพลผีล
อุปถัมภ ์
9. โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 
10. โรงเรียนหนองจอกประชานสุรณ ์
11. โรงเรียนบ่อยางวิทยา 
12. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 
13. โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 
14. โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 
15. โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

10. การค้าและการ 
     ลงทุนระหว่าง 
     ประเทศ 

7. รายวิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมาย 
8. รายวิชา 
   เศรษฐศาสตร์ 
   เบื้องต้น 

นครสวรรค์และ
จังหวัดอุทัยธาน ี
 
 

   ภายใต้สังคม 
   พหุวัฒนธรรม 
   ตลอดจนใช้ชีวิต 
   อย่างสร้างสรรค ์
 
    

ของนักเร ียนม ัธยม 
ศึกษาตอนต้น ใน 
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก 
ในจังหวัดนครสวรรค์  
และอุทัยธาน ี
 



 
 

ชื่อสื่อวิดีทัศน ์
พ้ืนที่  

(ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด 
โรงเรียน) 

ชื่อตอนของสื่อ
วิดีทัศน์ 

 

รายวิชาพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต Output 
ผลลัพธ์ 

Outcome 
ผลกระทบ Impact 

วิทยาลัย อุทัยธาน ี
เร่ืองท่ี 2 
ประวัติศาสตร์ 

 1.หลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร ์
2. อาณาจักรสุโขทัย 
3. อาณาจักรอยุธยา 
และธนบุร ี
4. ประวัติศาสตรส์มยั 
รัตนโกสินทร ์
5. บุคคลสำคญัทาง 
ประวัติศาสตร ์
6. ภูมิปัญญาและ 
วัฒนธรรมไทย 
7. แหล่งอารยธรรม 
โบราณเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
8. อารยธรรมโลก 
ตะวันออก 
9. อารยธรรมโลก 
ตะวันตก 
10. ความร่วมมือของ 
โลกในครสิต์ศตวรรษที่ 
20 ถึงปัจจุบัน 

1. รายวิชาสื่อและ 
กิจกรรมการเรียนรู ้
สังคมศึกษา 
2. รายวิชาการ
จัดการ 
   เรียนรู้สังคมศึกษา 
 
3. รายวิชาการจัด 
เรียนรู้ประวตัิศาสตร ์
4. รายวิชาประวัติ 
ศาสตร์ไทย 
5. รายวิชาประวัติ 
ศาสตร์ยุโรปตั้งแต่ 
19th ถึงปัจจุบัน 
6. รายวิชาประวัติ 
ศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
7. ประวัติศาสตร ์
สหรัฐอเมริกา 
 

1. ได้สื่อวิดทีัศน์กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง
ประวัติศาสตร ์
2. ได้คู่มือประกอบ 
การใช้สื่อวิดีทัศน์กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง
ประวัติศาสตร์สำหรับ
ครูโรงเรียมัธยมศึกษา
ตอนต้น จังหวดั
นครสวรรค์และ
จังหวัดอุทัยธาน ี
 

1) นักเรียนมีทักษะ 
การเรยีนรู้ด้วย 
ตนเอง และได้รับ     
องค์ความรู้ที่ถูกต้อง 
และทันสมัย  
    
 
2) นักเรียนสามารถ 
บูรณาการองค์
ความรู้ต่าง ๆ มา
พัฒนาทักษะที่
จำเป็นต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของ 
 โลก 
3) นักเรียนสามารถ 
บูรณาการองค์     
ความรู้ต่าง ๆ  

   เพื่อพัฒนาทักษะ 
   ชีวิตตนเองให้ 
   สามารถอยู่ร่วม 

1. มหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏนครสวรรค ์
   ได้รับการยอมรับ 
   ด้านคุณภาพการ 
   ผลิตและศัยกภาพ 
   ในการมีส่วนร่วม 
   พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2. ช่วยลดความ 
    เหลื่อมล้ำทางการ 
    ศึกษา ลดช่องว่าง 
    และเพิ่มโอกาส ใน 
    การเข้าถึงการศึกษาท่ี 
    มีคุณภาพให้กับ 
    นักเรียนและประชาชน 
    ในจังหวัดนครสวรรค ์
    และอุทัยธาน ี     

3. ยกระดับคุณภาพ 
   การศึกษาและการ 
   เรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ของนักเรียนมัธยม 
   ศึกษาตอนต้น ใน 



 
 

ชื่อสื่อวิดีทัศน ์
พ้ืนที่  

(ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด 
โรงเรียน) 

ชื่อตอนของสื่อ
วิดีทัศน์ 

 

รายวิชาพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต Output 
ผลลัพธ์ 

Outcome 
ผลกระทบ Impact 

   และทำงานภายใต้ 
สังคมพหุวัฒนธรรม 

   ตลอดจนใช้ชีวิต 
   อย่างสร้างสรรค ์

 

   โรงเรียนมัธยมศึกษา 
   ขนาดเล็กในจังหวัด 
   นครสวรรค์และ 
   อุทัยธาน ี

เร่ืองท่ี 3 
ภูมิศาสตร์ 

 1.เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร ์
2.ทวีปเอเชีย 
3.ทวีปออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย 
4.ทวีปยุโรป 
5.ทวีปแอฟริกา 
6.ทวีปอเมริกาเหนือ 
7.ทวีปอเมริกาใต ้
8.ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
9.การจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. รายวิชาสื่อและ 
   กิจกรรมการเรียนรู ้
   สังคมศึกษา 
2. รายวิชาการ 
   จัดการเรียนรู้สังคม 
   ศึกษา 
3. รายวิชาการจัด 
   เรียนรู ้
   ประวัติศาสตร ์
4. รายวิชาภูมิศาสตร ์
   ประเทศไทย 
5. รายวิชาระบบ 
   สารสนเทศ 
   ภูมิศาสตร์เบื้องต้น 
6. รายวิชา 
   สิ่งแวดล้อมและ 
   ประชากร 

1. ได้สื่อวิดทีัศน์กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง
ภูมิศาสตร ์
2. ได้คู่มือประกอบ 
การใช้สื่อวิดีทัศน์กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง
ภูมิศาสตร์ สำหรบัครู
โรงเรียมัธยมศึกษา
ตอนต้น จังหวดั
นครสวรรค์และ
จังหวัดอุทัยธาน ี
 

1) นักเรียนมีทักษะ 
   การเรียนรูด้้วย 
   ตนเอง และไดร้ับ     
   องค์ความรู้ที ่
   ถูกต้องและ 
   ทันสมัย  
2) นักเรียนสามารถ 
   บูรณาการ 
   องค์ความรู้ต่าง ๆ  
   มาพัฒนาทักษะ 
   ที่จำเป็นต่อการ 
   เปลี่ยนแปลงของ 
   โลก 
3) นักเรียนสามารถ 
   บูรณาการ 
   องค์ความรู้ต่าง ๆ  
   เพื่อพัฒนาทักษะ 

1. มหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏนครสวรรค ์
   ได้รับการยอมรับ 
   ด้านคุณภาพการ 
   ผลิตและศัยกภาพ 
   ในการมีส่วนร่วม 
   พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 

2. ช่วยลดความ 
    เหลื่อมล้ำทางการ 
    ศึกษา ลดช่องว่าง 
    และเพิ่มโอกาส    
    ในการเข้าถึง 
    การศึกษาท่ีมี 
    คุณภาพให้กับ 
    นักเรียนและ 
    ประชาชนใน 



 
 

ชื่อสื่อวิดีทัศน ์
พ้ืนที่  

(ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด 
โรงเรียน) 

ชื่อตอนของสื่อ
วิดีทัศน์ 

 

รายวิชาพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย 

ผลผลิต Output 
ผลลัพธ์ 

Outcome 
ผลกระทบ Impact 

10.องค์กรความ
ร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อม 

   ชีวิตตนเองให ้
   สามารถอยู่ร่วม 
   และทำงาน 
   ภายใต้สังคม 
   พหุวัฒนธรรม 
   ตลอดจนใช้ชีวิต 
   อย่างสร้างสรรค ์
 
 

    จังหวัด 
    นครสวรรค ์
    และอุทัยธาน ี     
3. ยกระดับคุณภาพ 
   การศึกษาและการ 
   เรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ของนักเรียน 
   มัธยมศึกษา 
   ตอนต้น ใน 
   โรงเรียนมัธยม 
   ศึกษาขนาดเล็ก 
   ในจังหวัด 
   นครสวรรค์และ 
   อุทัยธาน ี
 



 

     7.3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมโครงการ (เขียนบรรยายภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมด) 
   1) ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี จำนวน 33 แห่ง มีสื่อวิดีทัศน์   
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเองของผู้เรียน  
 2) นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-Directed Learning) และได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัยจากสื่อ DLTV กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรม
แนะแนว (ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม)  
 3) นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-Directed Learning) และได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัยจากสื่อ DLTV กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์) 
 4) นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี สามารถบูรณาการ          
องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและบริหารจัดการตัวเอง (Soft Skill) ทักษะชีวิตที่บ่มเพาะการเป็นนักคิด 
ทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทักษะการวางแผนชีวิตและการเงิน ทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกและการ
ทำงาน 

 5) นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี สามารถต่อยอดองค์ความรู้
และพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
นำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ อยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างปกติสุข  
 
       7.4 ผลการดำเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น (ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/หน่วยงาน/นักศึกษา หรือเกิดเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  มีการต่อยอดจากกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ เป็นต้น) 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีส่วนร่วมสนับสนุนการเรียนการสอนและช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน
ครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี 
 2. เครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในการผลิตสื่อ DLTV ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
 1. โรงเรียนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลอาจมีปัญหาเรื่องระบบการสื่อสารสัญญาณเครือข่ายอินเทอเน็ต 
 2. ความพร้อมของอุปกรณ์และสื่อในการถ่ายทอดสัญญาณของโรงเรียน 
 



 

7.2.2 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

พื้นที่ 
(ระบุหมู่บา้น ตำบล 

อำเภอ จังหวดั) 

  ชื่อหน่วยงาน/
กลุ่ม/ชุมชน/

โรงเรียนที่เขา้ร่วม 
กิจกรรมที่ส่งเสริม 

รายวิชาการทีม่ี
การบูรณาการการ

เรียนการสอน 

จำนวน
นักศึกษา 

จำนวน
จิตอาสา
ที่เพิ่มขึ้น 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผลผลิต Output 
ผลลัพธ์ 

Outcome 
ผลกระทบ 
Impact 

   ส่งเสริม ความ
รักสามัคคี เข้าใจ
สิทธิหน้าที ่ของ
ตนเองและผู ้อื่น
ภายใต ้พ ื ้นฐาน
ของสังคมประชา 
ธ ิ ป ไ ต ย อ ั น มี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

   พื ้นที ่กลุ ่มเป้าหมาย
เคร ือข ่ายช ุมชนและ
สถานศึกษาที ่เข ้าร่วม
ก ิ จกรรมจำนวน 20 
พ ื ้ น ท ี ่  ใ น จ ั ง ห วั ด
นครสวรรค์ ได้แก่ 
1. ชุมชน ต.วังน้ำลัด  
อ.ไพศาลี  
2. ชุมชน ต.เนินมะกอก 
อ.พยุหะคีรี  
3. ชุมชน ต.สระทะเล    
อ.พยุหะคีรี  
4. ชุมชน ต.เขาชนกัน    
อ.แม่วงก์  
5. ชุมชน ต.แม่เปิน    
อ.แม่เปิ่น  
6. ชุมชน ต.เขาทอง   
อ.พยุหะคีรี  
7. ชุมชน ต.พยุหะ     
อ.พยุหะคีรี  
8. ชุมชน ต.หัวถนน    
อ.ท่าตะโก  
9. ชุมชน ต.พุนกยูง    
อ.ตากฟ้า  

ผู้นำชุมชนท้องถิ่น  
กำนัน ผู้ใหญ่บา้น 
นายกฯ ตัวแทน
กลุ่มหรือข่ายต่างๆ 
ในชุมชน ผอ./ครู 
ในโรงเรียนกลุ่ม 
เป้าหมาย ใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

   มหาวิทยาลยั โดย
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ร่วม กับ
ชุมชน/โรงเรียนจัด
กิจกรรมส่งเสริม ความ 
รักสามัคคี เข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของ
สังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

โดยการสร้างเวท ี
กระบวนการ สร้าง
สำนึกร่วมตามประเด็น 
/อัตลักษณ์/สำนึกร่วม
ของแต่ละบริบทพื้นที ่
ไม ่ ว ่ า จะ เป ็ นด ้ า น
ทร ัพยากร ด ้านทุน
ทางสังคม ด้านมรดก
ทางวัฒนธรรม 
 ด้านอัตลักษณ์ร่วม 
ฯลฯ อ ันเป ็นสำนึก
ร่วมที ่สามารถสร้าง
การม ีส ่วนร ่วมของ
ช ุมชนและสามารถ

รายวิชาในหลักสูตรที่
มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอน
ในการส่งเสริมความ
รัก ความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสิทธิหน้าทีข่อง
ตนเองและผู้อื่น 
ได้แก่ 
1. แนวคิดและทฤษฏี
การปกครองท้องถิ่น 
2. การจัดการความ
หลายหลายของ
ท้องถิ่น 
3. การเมืองการ
ปกครองไทย 
4. การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และการเขียน
โครงการ 
5. การจัดการตนเอง
ของชุมชนและสังคม 
6. ความรู้เบื้องต้น
ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 25  

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 10  

ไม่น้อยกวา่ 
1,000 คน 

1) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
บริบทและข้อมูล
เกี่ยวกบัทรัพยากร
เครือข่ายชุมชน/
โรงเรียน 
2)  กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบดว้ย
นักเรียน นักศึกษา 
โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย ผู้นำ
ชุมชนและชุมชน 
รวมไม่น้อยกว่า 
1,000 คน ได้รับ
การส่งเสริมความ
รักสามัคคีเข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื้นฐานของ
สังคมประชาธิป- 
ไตย อันมีพระมหา- 
กษัตริย์เป็นประมุข 
3) ได้แหล่งเรียนรู้ที่
เป็นพื้นที่ศูนย์กลาง
เพื ่อการเรียนรู ้ใน
มหาว ิทยาลัยราช

1 )  ผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม
โครงการมีความรัก
สามัคคี เข้าใจสิทธิ
หน้าที ่ของตนเอง
และผ ู ้อ ื ่นภายใ ต้
พื ้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษ ัตร ิย์
เป็นประมุข  
2) กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการมี
ความหวงแหนและ
ธำรงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระ 
มหากษัตริย ์เกิด
ความรักความ       
สามัคคี ความมี
ระเบียบวินยั เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของ 
ตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื้นฐานของ
สังคมประชาธิปไตย 
ธิปไตยอันมี     
พระ มหากษัตริย์
เป็นประมุข อันจะ

มหาวิทยาลัย 
กับชุมชนและ
โรงเรียนได้
ดำเนินกิจกรรม
ร่วมกันคนใน 
ชุมชนเกิดสำนึก
ร่วม มีความรัก
ความสามัคคี 
เข้าใจสิทธิหน้า 
ที่ของตนเอง
และผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานของ
สังคมประชา-  
ธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข รัก
และหวงแหน
สถาบันหลักของ
ประเทศชาติ  
อันได้แก่ ชาต ิ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  



 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

พื้นที่ 
(ระบุหมู่บา้น ตำบล 

อำเภอ จังหวดั) 

  ชื่อหน่วยงาน/
กลุ่ม/ชุมชน/

โรงเรียนที่เขา้ร่วม 
กิจกรรมที่ส่งเสริม 

รายวิชาการทีม่ี
การบูรณาการการ

เรียนการสอน 

จำนวน
นักศึกษา 

จำนวน
จิตอาสา
ที่เพิ่มขึ้น 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผลผลิต Output 
ผลลัพธ์ 

Outcome 
ผลกระทบ 
Impact 

10 ชุมชน ต.ตากฟ้า    
อ.ตากฟ้า  
11. ชุมชน ต. ตาคลี 
อำเภอตาคลี  
12. ชนชนเมืองชุมแสง 
อ.ชุมแสง  
13. โรงเรียนโกรกพระ  
อ.โกรกพระ  
14. โรงเรียนแม่วงก์
พิทยาคม    อ.แม่วงก ์ 
15. โรงเรียนพยุหะพิทยา        
อ.พยุหะคีรี  
16. โรงเรียนพยุหะวิทยา          
อ.พยุหะคีรี  
17. โรงเรียนตาคลี
ประชาสรรค์ อ.ตาคล ี 
18. โรงเรียนตากฟ้าวิชา
ประสิทธิ์ อ.ตากฟา้  
19. โรงเรียนท่าตะโก
พิทยาคม   อ.ทา่ตะโก  
20. โรงเรียนชุมแสงชนู
ทิศ อ.ชุมแสง  
 

นำไปสู่ความรักความ
สาม ั คค ี ของคนใน
ช ุมชนได ้และนอก 
จากนั ้น ยังได้ทำสื่อ  
ว ีด ีท ัศน ์ตามบริบท
ของแต่ละพื ้นที ่ เพื่อ
เป ็นการกระต ุ ้นจิต 
สำนึกร่วมของคนใน
ชุมชนให้เกิดความรัก
ความสาม ัคค ีม ี จัด 
กิจกรรมสานสัมพันธ์
แ ล ะ ก า รป ร ะ ก ว ด
แหล่งเรียนรู ้ชุมชน/
โรงเรียนต้นแบบ เพื่อ
เป็นขวัญและกำลังใจ
ให้กับคนในชุมชน 

 

7. ความเป็นพลเมือง
และกฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน 
8. หลักวิชาชพีนัก
กฎหมาย 
9. กฎหมายรัฐ 
ธรรมนูญ 
10. อารยธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
11. ชุมชนศึกษา 
12. สังคมวิทยา
ท้องถิ่น 
13. การบริหารการ
พัฒนา 
14. วิถีโลกและวิถีไทย 
15. กระบวนการ
กำหนดนโยบาย
สาธารณะและการมี
ส่วนร่วม 
16. การวิเคราะห์
โครงการและการ
บริหารโครงการ 
17. ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ 
18. ภูมิศาสตร์เมือง
และชนบท 

ภัฏนครสวรรค์ อัน
เ ป ็ น ท ี ่ ร ว บ ร ว ม
ข ้ อ ม ู ล ช ุ ม ช น 
หลักสูตรการเรียนรู้ 
ตลอดจนส ื ่อ เพื่อ
การถ ่ ายทอดแก่
หน่วยงานอื่น ๆ  
 

 

นำ ไปสู่สังคมที่มี
ความรัก ความ
เข้าใจ เอื้ออารีต่อ
กัน สร้างความเป็น
ปึกแผ่นในชาติ
โดยรวมอย่างมั่นคง
และยั่งยืนในสังคม
ต่อไป 

 



 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

พื้นที่ 
(ระบุหมู่บา้น ตำบล 

อำเภอ จังหวดั) 

  ชื่อหน่วยงาน/
กลุ่ม/ชุมชน/

โรงเรียนที่เขา้ร่วม 
กิจกรรมที่ส่งเสริม 

รายวิชาการทีม่ี
การบูรณาการการ

เรียนการสอน 

จำนวน
นักศึกษา 

จำนวน
จิตอาสา
ที่เพิ่มขึ้น 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผลผลิต Output 
ผลลัพธ์ 

Outcome 
ผลกระทบ 
Impact 

19. ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการ
วางแผนและจัดการ 
20. การจัดการ
ภาครัฐ 
 

 



 

 7.3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมโครงการ (เขียนบรรยายภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้นำ

ท้องถิ่น ปราชญ์ชุมชน ผู้นำ กลุ่ม เครือข่ายชุมชน และประชาชน ร่วมกันคิด ค้นหาประเด็นร่วม โดยการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ถอดบทเรียน เตรียมข้อมูลตามบริบท นำเสนอประเด็นร่วมของชุมชน  ทั้งด้านวิถี
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ร่วม ประเพณี ภูมิปัญญา ปัญหา/ความต้องการร่วม จนตกผลึกทางความคิดร่วมกัน แล้ว
ร่วมกันคิดประเด็นร่วมในการส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรอบรมกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
ร่วมกันนำไปปฏิบัติ ร่วมกันทำ ร่วมกันสานต่อ ด้วยการสร้างเวทีกระบวนการสานพลังร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ตามแต่
ละบริบทแต่ละพ้ืนที่ จำนวน 20 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่  

1. รวมพลังสามัคคี “รักษาพ้ืนที่ป่าชุมชน” 
2. อนุรักษ์และสืบสานประเพณี “บายศรีวิถีคนเนินมะกอก” 
3. รวมพลังอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม   
4. ชุมชนต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุกับการศึกษาแบบ สสอ. 
5. ร่วมสืบสาน รักษา และถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนแม่เปิ่น 
6. ชุมชนต้นแบบรวมพลังสามัคคีสืบสานประเพณี “จับข้อมือสาว” 
7. คนหัวแด่นสานพลังสามัคคีอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม 
8. สานพลังสามัคคีร่วมกันรักษาวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทดำ 
9. สานพลังสามัคคีร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า   
10. รวมพลังอนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานบุญสลากภัต 
11. รวมพลังสามัคคีคนตาคลี “ย้อนรำลึก ร.๙” 
12. สานพลังสามัคคีฟ้ืนวิถีและมรดกทางวัฒนธรรม 
13. โรงเรียนต้นแบบ “เด็กซึ่ง วิ่งทำดี มีคุณธรรม” 
14. รวมพลังจิตอาสาเพ่ือพัฒนาแหล่งต้นน้ำ 
15. สานพลังสามัคคีต้นกล้าสี่แคว 
16. โรงเรียนวิถีพุทธ 
17. โรงเรียนต้นแบบ “ธนาคารขยะ เพ่ือลดโลกร้อน” 
18. รวมพลังจิตอาสา-ธรรมะโมเดิร์น 
19. นักเรียนวัยใส มีวินัย ใส่ใจขับข่ี 
20. โรงเรียนสีเขียวลดคาร์บอนต่ำ 

ผลการดำเนินงาน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 
ต้นน้ำ   



 
 

1. รวบรวมบริบทและข้อมูล ปัญหา/ความต้องการที่ต้องส่งเสริมความสามัคคีฯ 
กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 1,000 คน 

1) ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 12 ชุมชน 
2) โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ 8 โรงเรียน 

ทำให้ได้ข้อมูลตามบริบทพื้นที่ ทั้งปัญหา/ความต้องการ และแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

ความรักความสามัคคีฯ ซึ่งเป็นประเด็นร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน  

2. ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้  ตามบริบทของแต่พื ้นที ่ และหลักสูตรเพื ่อใช้ในการอบรม

กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

กลางน้ำ  

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยทีมคณะมนุษยศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่นและนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายชุมชนและสถานศึกษาจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรักความ
สามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ตามบริบทของแต่ละชุมชน ปัญหา/ความต้องการของแต่ละพ้ืนที่  
   - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกันกับชุมชน และ โรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีฯ จำนวน 20 โครงการ/กิจกรรม  
  - เครือข่ายชุมชน / โรงเรียน และมหาวิทยาลัยฯ มีความเข้าใจความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   
  - มหาวิทยาลัย/ชุมชน/โรงเรียน ร่วมกันสร้างแหล่างเรียนรู้  
ปลายน้ำ  
- ชุมชน/โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
- มีสื่อวีดีทัศน์ตามบริบทพ้ืนที่  
- สื่อมัลติมีเดียชุมชนและโรงเรียนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน   
- มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์และการประกวดเครือข่ายชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ 
- สร้างแหล่งเรียนรู้กลางในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สื่อออนไลน์ เพจกลางเพ่ือให้ในการศึกษาเรียนรู้ 

7.4 ผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น (ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/หน่วยงาน/นักศึกษา หรือเกิด
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  มีการต่อยอดจากกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ เป็นต้น) 

กลุ่มเป้าหมายทั้งชุมชน และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ มีทักษะ และเกิดประสบการณ์ มี
มุมมองใหม่ ๆ ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงยกระดับการดำเนินชีวิต  ตลอดจนทัศนคติ ในการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ภายใต้หน้าที่ สิทธิเสรีภาพ ที่เหมาะสมและเคารพต่อสิทธิของผู้อื่น ซึ่งประโยชน์ที่เกิดข้ึน ดังนี้  



 
 

1) มีเครือข่ายความร่วมมือชุมชนและสถานศึกษาต่อการเรียนรู้ เข้าใจในคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 
4 ประการ สิทธิหน้าที่ของพลเมืองและสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 20 ชุมชน/โรงเรียน   

2)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักรู้ และมีพฤติกรรมเชิงบวกต่อพัฒนาตนเองในสิทธิหน้าที ่ของ
พลเมืองและสังคมประชาธิปไตย อันจะนำมาซึ่งสังคมแห่งความสุขภายใต้ความแตกต่างทางสังคม  และผู้เข้าร่วม
โครงการยังสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้  

3)  เกิดแหล่งเรียนรู้ชุมชน/โรงเรียนต้นแบบ ทั้งด้านการจัดการทรัพยากร การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างคุณค่า
และจิตสำนึกรักทอ้งถิ่น  

4) ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ได้มีการน้อมนำพระราโชบายด้านคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีพฤติกรรมเชิงบวกต่อพัฒนาตนเอง เคารพสิทธิ
และหน้าที่ของของตนเองและผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดีภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข อันจะนำไปสู่ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 

8. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
 ปัญหาช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ระบาด ทำให้มีอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรม จึงทำให้ทาง
คณะทำงานได้มีการปรับกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายชุมชนและโรงเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนใน 
                     ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. งบประมาณที่ได้รับจำนวน 1,534,700 บาท งบประมาณที่ใช้จำนวน 1,520,780 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.09 

3. พื้นที่ดำเนินโครงการ / จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย (ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด) 
    3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 3 เขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 30 โรงเรียน 
    3.2 โรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดอุทัยธานี ทั้ง 2 เขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 20 โรงเรียน 

4. วัตถุประสงค์โครงการ 
    4.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้และมีทักษะการอ่านเขียนเพ่ิมผ่านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
    4.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
    4.3 พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร ปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย โดยบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู ้ด้านการอ่านการเขียนและวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    4.4  เพือ่ให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) วิชาภาษาไทยผ่านเกณฑ์ 
    4.5  เพื่อพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. ปัญหาของพื้นที ่  
    5.1 นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีปัญหาด้านการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และการคิด
วิเคราะห์ 
    5.2 พัฒนาให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และมีผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
    5.3 โรงเรียนขนาดเล็ก ขาดในส่วนของสื่อเทคโนโลยี และเทคนิคการสอนในการแก้ปัญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

6. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด (ที่กำหนดไว้ในโครงการ) 
    6.1 เป้าหมาย 

  1) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและ 



 
 

การวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ40   
 2) มีรายในหลักสูตรที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการ
อ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ10  

 3) มีฐานข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการ 
เขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานครบถ้วน ร้อยละ100  
 4) มีรายในหลักสูตรที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการ
อ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

 5)  มีสื่อ/นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของ 
นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 สื่อ/นวัตกรรม 
    6.2 ตัวชี้วัด 
         เชิงปริมาณ 
          1) นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ที่เข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
สำหรับนักเรียน ร้อยละ 40 ขึ้นไป ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
          2) ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนโครงการอ่านออกเขียนได้เพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาวะสำหรับนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
          3) มีฐานข้อมูลด้านการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ครบถ้วนทุกโรงเรียน 
          4) ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาไทยผ่านเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
          5) จำนวน 5 สื่อ/นวัตกรรม ในการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้หรือการคิดวิเคราะห์ได้ 
      6.2 เชิงคุณภาพ 
            - เครือข่ายที่มีความร่วมมือดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

7. ผลการดำเนินงาน 
 7.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน (ทำอะไร อย่างไร) ผลลัพธ์ที่ได้  
1.ประเมินและจดัระดับ
ความสามารถในการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียน 

ให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเขา้ร่วมเก็บ
ข้อมูลโดยนำรายวิชาในหลักสตูรทีม่ีการ  
บูรณาการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่าน 
การเขียน การคดิวิเคราะห์ และนำมาทำ
นวัตกรรมในการยกระดับคณุภาพการเรยีนรู้

1.นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และมี
ทักษะการอ่านเขียนจากกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนและการจัดกจิกรรมที่
มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
2.ครูและบคุลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะในการจดัการเรียนการสอนด้วย



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน (ทำอะไร อย่างไร) ผลลัพธ์ที่ได้  
ด้านระยะดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 
2562 

ระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional learning Community 
:PLC) 

2.ประชุมเตรียมความพร้อม
และระดมสมองประกอบด้วย 
ครู อาจารย์ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏนครสวรรค ์

มีการเก็บข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้น 
ของจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 เขตพื้นที่
การศึกษา และจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 2 
เขตพื ้นที ่การศึกษา โดยมีการคัดเล ือก
โรงเร ียนจากผลคะแนนการสอบ NT ปี
การศึกษา 2562 โดยกำหนดไว้ท่ีเขตพื้นทีล่ะ 
10 โรงเรียน รวมทั้งหมด 50 โรงเรียน 

ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมและ 
ได ้ระดมสมองในการปร ับแก้ไขปัญหา  
โดยมีการนำระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทา ง ว ิ ช า ช ี พ  ( Professional learning 
Community :PLC) มาใช้ในโครงการ 

3.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: 
PLC รอบที่ 1 จากแนวคิดสู่
การปฏิบัต ิ

นักศึกษาเก็บข้อมูลที ่เป็นผลจากการนำ
ระบบ PLC ไปใช ้ก ับโรงเร ียน ท ี ่ ได ้ถูก
คัดเลือกให้เข้าร่วมกับโครงการ และได้มีการ
ออกกำกับติดตามการประชุม PLC โดนทาง
อาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้เข้าไปร่วมเป็นที่
ปร ึกษาในแต่ละขั ้นตอน ให้เป ็นไปตาม
กระบวนการของโครงการ แล้วนำผลที่ได้มา
ปรับเปลี่ยนวิธีการ พร้อมทั้งนำผลไปเป็น
แนวคิดสู่การปฏิบัติในรอบต่อไป โดยให้ทาง
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ลงพื้นที่ติดตาม
ในการเก็บข้อมูล 

1. ได้นำป ัญหาของแต่ละโรงเร ียนมา
วิเคราะห์และดำเนินการปรับแก้ไขโดยใช้
กระบวนการ PLC มาร่วมใช้  
2. นำระบบสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจ ัดทำโครงการเพ ื ่อให ้  น ักเร ียน 
นักศึกษา ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน และ
อาจารย์ เข้าถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
 

4.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: 
PLC รอบที่ 2 จากแนวคิดสู่
การปฏิบัต ิ

นักศึกษาเก็บข้อมูลที ่เป็นผลจากการนำ
ระบบ PLC ไปใช ้ก ับโรงเร ียน ท ี ่ ได ้ถูก
คัดเลือกให้เข้าร่วมกับโครงการ และได้มีการ
ออกกำกับติดตามการประชุม PLC โดนทาง
อาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้เข้าไปร่วมเป็นที่
ปร ึกษาในแต่ละขั ้นตอน ให้เป ็นไปตาม
กระบวนการของโครงการ แล้วนำผลที่ได้มา
ปรับเปลี่ยนวิธีการ พร้อมทั้งนำผลไปเป็น
แนวคิดสู่การปฏิบัติในรอบต่อไป โดยให้ทาง
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ลงพื้นที่ติดตาม
ในการเก็บข้อมูล 

1. ได้นำป ัญหาของแต่ละโรงเร ียนมา
วิเคราะห์และดำเนินการปรับแก้ไขโดยใช้
กระบวนการ PLC มาร่วมใช้  
2. นำระบบสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจ ัดทำโครงการเพ ื ่อให ้  น ักเร ียน 
นักศึกษา ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน และ
อาจารย์ เข้าถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน (ทำอะไร อย่างไร) ผลลัพธ์ที่ได้  
5.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: 
PLC รอบที่ 3 จากแนวคิดสู่
การปฏิบัต ิ

นักศึกษาเก็บข้อมูลที ่เป็นผลจากการนำ
ระบบ PLC ไปใช ้ก ับโรงเร ียน ท ี ่ ได ้ถูก
คัดเลือกให้เข้าร่วมกับโครงการ และได้มีการ
ออกกำกับติดตามการประชุม PLC โดนทาง
อาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้เข้าไปร่วมเป็นที่
ปร ึกษาในแต่ละขั ้นตอน ให้เป ็นไปตาม
กระบวนการของโครงการ พร้อมสรุปผลจาก
การลงพื้นที่ทั้งหมด 3 วงรอบ พร้อมสรุปผล 
และการแก้ปัญหาให้กับทางโรงเรียน และนำ
ปัญหาที่วิเคราะห์ได้ทั ้ง 3 วงรอบ ทำเป็น
นวัตกรรมเพื่อให้ทางโรงเรียนขนาดเล็กได้
นำมาใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 

  1. ได้นำปัญหาของแต่ละโรงเร ียนมา
วิเคราะห์และดำเนินการปรับแก้ไขโดยใช้
กระบวนการ PLC มาร่วมใช้  
2. นำระบบสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจ ัดทำโครงการเพ ื ่อให ้  น ักเร ียน 
นักศึกษา ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน และ
อาจารย์ เข้าถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
3. นำปัญหาที ่ได ้ท ั ้ง 3 วงรอบและได้
ปรับแก้ไข นำไปจัดทำนวัตกรรมเพื่อให้
ทางโรงเรียนนำไปใช้ในการอ่านออก เขียน
ได้ และคิดวิเคราะห์ได้ 

6.สัมมนาครูและผู้ปกครอง
เพื่อสร้างความเข้าใจพัฒนา
ความสามารถในการอ่านออก 
เขียนได้ของนักเรียน 
โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ 
และอุทัยธาน ี

ได้มีการจัดสัมมนาครู เพื ่อได้สร้างความ
เข้าใจการนำกระบวนการ PLC เข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา และการพัฒนา เพื่อ
จัดทำนวัตกรรมที่ได้จากปัญหาของแต่ละ
โรงเรียน และอธิบายความเข้าใจเกี ่ยวกับ
กระบวนการ PLC  

1. ครูโรงเรียนขนาดเล็กสามารถนำปัญหา
ที่ได้มาปรับใช้ โดยผ่านกระบวนการ PLC 
2. ผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถรู้ถึงปญัหา
ของครูแต่ละคน และนำมาแก้ไข 
3. นำปัญหาที่ได้ มาสร้างนวัตกรรมเพื่อให้
นักเรียนได้ใช้ 

7.พัฒนานวัตกรรมสื่อ เพื่อ
เสรมิสร้างการอ่านการเขียน
ได ้

ได ้จ ัดทำนวัตกรรม ที ่ได ้จากปัญหาของ
โรงเรียนขนาดเล็กท้ังหมด 40 โรงเรียน และ
จัดทำแผนพร้อมกระบวนการในการนำ
นวัตกรรมไปใช้กับโรงเร ียนที ่ได ้ร ับการ
คัดเลือก 

1. ตัวนวัตกรรม 
2. แผน 

8.การติดตามการเรยีนการ
สอนโดยการใช้นวัตกรรมสื่อ 
เพื่อเสรมิสร้างการอ่านการ
เขียนไดค้วามสามารถในการ
อ่าน การเขียน ได้
ความสามารถในการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียน 
โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์
และอุทัยธาน ี

ได้นำนวัตกรรมที่จัดทำขึ้น ไปทดลองใช้กับ
โรงเรียนที่มีขนาดเล็กในพื้นที่เป้าหมาย และ
ได้ให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยออกกำกับ
ติดตามในการเก็บข้อมูล 

1. การนำนว ัตกรรมไปทดลองใ ช้ กับ
โรงเรียนที่มีขนาดเล็กในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน (ทำอะไร อย่างไร) ผลลัพธ์ที่ได้  
9.ประกวดโรงเรียนรักการ
อ่านเขียน 

อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

10.ติดตาม ประเมิน และ
จัดทำฐานข้อมูล 

อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

 7.2 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในโครงการ  
 7.2.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (ระบุรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการ ให้ชัดเจน) 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
เชิงปริมาณ  
1. นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ที่เข้าร่วม
โครงการอ่านออกเขียนได้เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับ
นักเรียน ร้อยละ 40 ขึ้นไป ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 40 ขึ้นไปของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
(นักศึกษาชั ้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาภาษาไทย 
จำนวนทั ้งหมด 120 คน ซึ ่งเข้าร ่วมโครงการ
จำนวน 60 คน) 

2. ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนโครงการอ่านออกเขียนได้เพ่ือเสริมสร้างสุข
ภาวะสำหรับนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายวิชาในหลักสูตร
จำนวนรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมด 50 รายวิชา มี
จำนวน 5 รายวิชา มีการบูรณาการจัดการเรียน
การสอนมีกิจกรรมในส่วนของการนำระบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
learning Community :PLC) มาใช้ดังนี้ 
      1.รายวิชาการสื่อสารภาษาไทยสำหรับครู 
      2.การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 
      3.การออกแบบและจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 
      4.วิธีการสอนภาษาไทยสำหรับประถมศึกษา 
      5.การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     โดยอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ
ชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมนำความรู้ที่ได้จากการเรียนการ
สอน การสื่อสารด้วยการฟัง การอ่าน การพูด การ
เข ียน การจ ัดการช ั ้นเร ียน สร ้างและพัฒนา
ออกแบบการจัดการเร ียนร ู ้ ให ้สอดคล้องกับ



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรการศึกษาและมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
โดยนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ การ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักภาษาและ
ว ร รณคด ี  โ ด ยก า ร ให ้ น ั ก เ ร ี ย นร ะด ั บชั้ น
ประถมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกับครูในโรงเรียน 

3. มีฐานข้อมูลด้านการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ครบถ้วนทุกโรงเรียน 

- ได้มีการจัดทำระบบสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลของโครงการด้านการอ่านออกเขียนได้ และ
คิดวิเคราะห์ได้ ในเว็บไซด์ของคณะครุศาสตร์ มี
การนำเสนอนวัตกรรม และกิจกรรมในส่วนของ
การนำระบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ 
(Professional learning Community :PLC) ทั้ง 
3 วงรอบ 

4. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) วิชาภาษาไทยผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 
50 ขึ้นไป ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60 ของ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

- ค่าคะแนนเฉลี ่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในแต่ละโรงเรยีนที่
เ ข ้ า ร ่ วม โครงการ  ม ี จ ำนวน  50 โ ร ง เ ร ี ยน 
ประกอบด้วยโรงเร ียนในจังหว ัดนครสวรรค์ 
จำนวน 30 โรงเรียน และจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 
20 โรงเรียน ซึ ่งผลค่าคะแนนเฉลี ่ย ยังไม่มีผล
คะแนน เน ื ่องจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-Net) มีการทดสอบ
ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี 

5. จำนวน 5 สื่อ/นวัตกรรม ในการยกระดับการเรียนรู้ด้าน
การอ่านออกเขียนได้หรือการคิดวิเคราะห์ได้ 

ในการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียน
ได้ และคิดวิเคราะห์ มีจำนวน 5 นวัตกรรม ดังนี้ 

1. พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
2. เกมพัฒนาสมองก้าวแรกการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 
3. มาตราตัวสะกด  
4. การอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตรา 

ตัวสะกด 



 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
5. อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 

 
 

เชิงคุณภาพ  
1. เครือข่ายที่มีความร่วมมือดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนเครือข่ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ ประกอบด้วยโรงเร ียนใน
จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 30 โรงเรียน และ
โรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 20 โรงเรียน
โดยทางโรงเร ียนได ้ร ่วมก ับคณะคร ุศาสตร์
ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ 2561
จนถึงปัจจุบัน 

 7.2.2 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ชื่อโรงเรียน 

พื้นที่  
(ระบุหมู่บ้าน 
ตำบล อำเภอ 

จังหวัด) 

สื่อ/นวัตกรรม 
 

รายวิชาใน
หลักสูตรที่มี

การบูรณาการ
จัดการเรียนการ

สอน 

ค่าคะแนน  
(O-Net) 

ผลผลิต 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

ผลกระทบ 
Impact 

1.รร.บา้นหนองจิกรี ตำบลสร้อยละคร 
อำเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค์ 

พยัญชนะ 
สระ 
วรรณยุกต ์

การสื่อสาร
ภาษาไทยสำหรับ
ครู 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง
การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 
วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

2.รร.บา้นทุ่งท่าเสา ตำบลด่านช้าง 
อำเภอบรรพต
พิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ 

 
พยัญชนะ 
สระ 
วรรณยุกต ์

การสื่อสาร
ภาษาไทยสำหรับ
ครู 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 



 
 

ชื่อโรงเรียน 

พื้นที่  
(ระบุหมู่บ้าน 
ตำบล อำเภอ 

จังหวัด) 

สื่อ/นวัตกรรม 
 

รายวิชาใน
หลักสูตรที่มี

การบูรณาการ
จัดการเรียนการ

สอน 

ค่าคะแนน  
(O-Net) 

ผลผลิต 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

ผลกระทบ 
Impact 

3.รร.วดัเกาะเปา ตำบลวังม้า อำเภอ
ลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์ 

พยัญชนะ 
สระ 
วรรณยุกต ์

การสื่อสาร
ภาษาไทยสำหรับ
ครู 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

4.รร.บา้นใหม่ (ราษฎร์บูรณะ) ตำบลหนองกรด 
อำเภอบรรพต
พิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ 

พยัญชนะ 
สระ 
วรรณยุกต ์

การสื่อสาร
ภาษาไทยสำหรับ
ครู 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

5.รร.สามคัคีธรรมราษฎร์บ ารุง ตำบลแม่เล่ย์ 
อำเภอแมว่งก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

พยัญชนะ 
สระ 
วรรณยุกต ์

การสื่อสาร
ภาษาไทยสำหรับ
ครู 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

6.รร.วดัหูกวาง(เปร่ืองอุ่นอุทิศ) ตำบลหูกวาง 
อำเภอบรรพต
พิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ 

พยัญชนะ 
สระ 
วรรณยุกต ์

การสื่อสาร
ภาษาไทยสำหรับ
ครู 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 



 
 

ชื่อโรงเรียน 

พื้นที่  
(ระบุหมู่บ้าน 
ตำบล อำเภอ 

จังหวัด) 

สื่อ/นวัตกรรม 
 

รายวิชาใน
หลักสูตรที่มี

การบูรณาการ
จัดการเรียนการ

สอน 

ค่าคะแนน  
(O-Net) 

ผลผลิต 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

ผลกระทบ 
Impact 

7.รร.วดัวิมลประชาราษฎร์ ตำบลอ่างทอง 
อำเภอบรรพต
พิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ 

พยัญชนะ 
สระ 
วรรณยุกต ์

การสื่อสาร
ภาษาไทยสำหรับ
ครู 
 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

8.รร.บา้นโคกกวา้ง ตำบลหนองตางู
อำเภอบรรพต
พิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ 

พยัญชนะ 
สระ 
วรรณยุกต ์

การสื่อสาร
ภาษาไทยสำหรับ
ครู 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

9.รร.บา้นสามคัคีธรรม ตำบลหนองกรด
อำเภอเมือง
นครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

พยัญชนะ 
สระ 
วรรณยุกต ์

การสื่อสาร
ภาษาไทยสำหรับ
ครู 
 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ
การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

10.รร.พยหุะศึกษาคาร ตำบลพยุหะ 
อำเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ 

พยัญชนะ 
สระ 
วรรณยุกต ์

การสื่อสาร
ภาษาไทยสำหรับ
ครู 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 



 
 

ชื่อโรงเรียน 

พื้นที่  
(ระบุหมู่บ้าน 
ตำบล อำเภอ 

จังหวัด) 

สื่อ/นวัตกรรม 
 

รายวิชาใน
หลักสูตรที่มี

การบูรณาการ
จัดการเรียนการ

สอน 

ค่าคะแนน  
(O-Net) 

ผลผลิต 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

ผลกระทบ 
Impact 

11.รร.บา้นตน้โพธ์ิ (ประชานุกูล) ตำบลโคกหม้อ 
อำเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

เกมพัฒนา
สมองก้าวแรก
การเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่าง
เรียน 1 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

12.รร.วดับางม่วง ตำบลวัดไทร 
อำเภอเมือง
นครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

เกมพัฒนา
สมองก้าวแรก
การเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่าง
เรียน 1 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

13.วดัหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์
อุปถมัภ)์ 

ต.หัวดง อ.เก้า
เล้ียว จ.
นครสวรรค์ 

เกมพัฒนา
สมองก้าวแรก
การเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่าง
เรียน 1 
 
 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

14.รร.บา้นช่อกระถินพฒันา ตำบลหนองปลิง 
อำเภอเมือง
นครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

เกมพัฒนา
สมองก้าวแรก
การเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

 
การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่าง
เรียน 1 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 



 
 

ชื่อโรงเรียน 

พื้นที่  
(ระบุหมู่บ้าน 
ตำบล อำเภอ 

จังหวัด) 

สื่อ/นวัตกรรม 
 

รายวิชาใน
หลักสูตรที่มี

การบูรณาการ
จัดการเรียนการ

สอน 

ค่าคะแนน  
(O-Net) 

ผลผลิต 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

ผลกระทบ 
Impact 

15.รร.วดัเกรียงไกรเหนือ ตำบลเกรียงไกร 
อำเภอเมือง
นครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

เกมพัฒนา
สมองก้าวแรก
การเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่าง
เรียน 1 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

16.รร.วดับา้นไร่ ตำบลหนองปลิง 
อำเภอเมือง
นครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

เกมพัฒนา
สมองก้าวแรก
การเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่าง
เรียน 1 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

17.รร.ศิริราษฎร์สามคัคี ตำบลบึงเสนาท
อำเภอเมือง
นครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

เกมพัฒนา
สมองก้าวแรก
การเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่าง
เรียน 1 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

18.รร.วดัเนินสะเดา ตำบลบางเคียน 
อำเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

เกมพัฒนา
สมองก้าวแรก
การเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่าง
เรียน 1 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 



 
 

ชื่อโรงเรียน 

พื้นที่  
(ระบุหมู่บ้าน 
ตำบล อำเภอ 

จังหวัด) 

สื่อ/นวัตกรรม 
 

รายวิชาใน
หลักสูตรที่มี

การบูรณาการ
จัดการเรียนการ

สอน 

ค่าคะแนน  
(O-Net) 

ผลผลิต 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

ผลกระทบ 
Impact 

19.รร.บา้นตะเฆ่ค่าย ตำบลวังใหญ่ 
อำเภอทา่ตะโก 
จังหวัดนครสวรรค์ 

เกมพัฒนา
สมองก้าวแรก
การเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่าง
เรียน 1 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

20.รร.วดัช่องแคร ตำบลพรหมนิมิต 
อำเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ 

เกมพัฒนา
สมองก้าวแรก
การเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่าง
เรียน 1 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

21.รร.บา้นเขานอ้ย ตำบลท่าตะโก 
อำเภอทา่ตะโก 
จังหวัดนครสวรรค์ 

มาตรา
ตัวสะกด  
 

การออกแบบและ
จัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

22.รร.วดัสายล าโพงใต ้ ตำบลสายลำโพง 
อำเภอทา่ตะโก 
จังหวัดนครสวรรค์ 

มาตรา
ตัวสะกด 

การออกแบบและ
จัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง
การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 
วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 



 
 

ชื่อโรงเรียน 

พื้นที่  
(ระบุหมู่บ้าน 
ตำบล อำเภอ 

จังหวัด) 

สื่อ/นวัตกรรม 
 

รายวิชาใน
หลักสูตรที่มี

การบูรณาการ
จัดการเรียนการ

สอน 

ค่าคะแนน  
(O-Net) 

ผลผลิต 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

ผลกระทบ 
Impact 

23.รร.วดัหนองเบน ตำบลสายลำโพง 
อำเภอทา่ตะโก 
จังหวัดนครสวรรค์ 

มาตรา
ตัวสะกด  
 

การออกแบบและ
จัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

24.รร.วดัท่าตะโก ตำบลท่าตะโก 
อำเภอทา่ตะโก 
จังหวัดนครสวรรค์ 

มาตรา
ตัวสะกด  
 

การออกแบบและ
จัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

25.รร.บา้นพนมรอก ตำบลพนมรอก 
อำเภอทา่ตะโก 
จังหวัดนครสวรรค์ 

มาตรา
ตัวสะกด  
 

การออกแบบและ
จัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

26.รร.บา้นท่าชะอม ตำบลเขา
กวางทอง อำเภอ
หนองฉาง จังหวัด
อุทัยธาน ี

มาตรา
ตัวสะกด  
 

การออกแบบและ
จัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 



 
 

ชื่อโรงเรียน 

พื้นที่  
(ระบุหมู่บ้าน 
ตำบล อำเภอ 

จังหวัด) 

สื่อ/นวัตกรรม 
 

รายวิชาใน
หลักสูตรที่มี

การบูรณาการ
จัดการเรียนการ

สอน 

ค่าคะแนน  
(O-Net) 

ผลผลิต 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

ผลกระทบ 
Impact 

27.รร.วดัหว้ยพระจนัทร ์ ตำบลหนองฉาง 
อำเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธาน ี

มาตรา
ตัวสะกด  
 

การออกแบบและ
จัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

28.รร.บา้นพตุ่อ ตำบลทัพหลวง 
อำเภอบา้นไร่ 
จังหวัดอุทัยธาน ี

มาตรา
ตัวสะกด  
 

การออกแบบและ
จัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

29.รร.วดัปทมุทอง ตำบลบ้านปทุม 
อำเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธาน ี

มาตรา
ตัวสะกด  
 

การออกแบบและ
จัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

30.รร.บา้นทพัยายปอน ตำบลประดู่ยืน 
อำเภอลานสกั 
จังหวัดอุทัยธาน ี

มาตรา
ตัวสะกด 

การออกแบบและ
จัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 



 
 

ชื่อโรงเรียน 

พื้นที่  
(ระบุหมู่บ้าน 
ตำบล อำเภอ 

จังหวัด) 

สื่อ/นวัตกรรม 
 

รายวิชาใน
หลักสูตรที่มี

การบูรณาการ
จัดการเรียนการ

สอน 

ค่าคะแนน  
(O-Net) 

ผลผลิต 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

ผลกระทบ 
Impact 

31.รร.บา้นเขากวางทอง ตำบลเขา
กวางทอง อำเภอ
หนองฉาง จังหวัด
อุทัยธาน ี

การอ่านและ
เขียนสะกดคำ
ตามมาตรา 
ตัวสะกด 

 
วิธีการสอน
ภาษาไทยสำหรับ
ประถมศึกษา 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

32.รร.บา้นทุ่งใหญ ่ ตำบลหนองยาง 
อำเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธาน ี

การอ่านและ
เขียนสะกดคำ
ตามมาตรา 
ตัวสะกด 

วิธีการสอน
ภาษาไทยสำหรับ
ประถมศึกษา 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

33.รร.วดัท่าโพ ตำบลท่าโพ 
อำเภอหนองขา
หย่างจังหวัด
อุทัยธาน ี

การอ่านและ
เขียนสะกดคำ
ตามมาตรา 
ตัวสะกด 

วิธีการสอน
ภาษาไทยสำหรับ
ประถมศึกษา 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

34.รร.ชมุชนวดัดงขวาง ตำบลดงขวาง 
อำเภอหนองขา
หย่างจังหวัด
อุทัยธาน ี

การอ่านและ
เขียนสะกดคำ
ตามมาตรา 
ตัวสะกด 

วิธีการสอน
ภาษาไทยสำหรับ
ประถมศึกษา 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 



 
 

ชื่อโรงเรียน 

พื้นที่  
(ระบุหมู่บ้าน 
ตำบล อำเภอ 

จังหวัด) 

สื่อ/นวัตกรรม 
 

รายวิชาใน
หลักสูตรที่มี

การบูรณาการ
จัดการเรียนการ

สอน 

ค่าคะแนน  
(O-Net) 

ผลผลิต 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

ผลกระทบ 
Impact 

35.รร.ชมุชนวดัท่าซุง ตำบลน้ำซึม 
อำเภอเมือง
อุทัยธานีจังหวัด
อุทัยธาน ี

การอ่านและ
เขียนสะกดคำ
ตามมาตรา 
ตัวสะกด 

วิธีการสอน
ภาษาไทยสำหรับ
ประถมศึกษา 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

36.รร.วดัโนนเหล็ก ตำบลโนนเหล็ก 
อำเภอเมือง
อุทัยธานีจังหวัด
อุทัยธาน ี

การอ่านและ
เขียนสะกดคำ
ตามมาตรา 
ตัวสะกด 

วิธีการสอน
ภาษาไทยสำหรับ
ประถมศึกษา 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

37.รร.ชมุชนบา้นโคกหมอ้ ตำบลโคกหม้อ 
อำเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธาน ี

การอ่านและ
เขียนสะกดคำ
ตามมาตรา 
ตัวสะกด 

วิธีการสอน
ภาษาไทยสำหรับ
ประถมศึกษา 
 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

38.รร.บา้นสวนขวญั ตำบลตลุกดู่ 
อำเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธาน ี

การอ่านและ
เขียนสะกดคำ
ตามมาตรา 
ตัวสะกด 

วิธีการสอน
ภาษาไทยสำหรับ
ประถมศึกษา 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 



 
 

ชื่อโรงเรียน 

พื้นที่  
(ระบุหมู่บ้าน 
ตำบล อำเภอ 

จังหวัด) 

สื่อ/นวัตกรรม 
 

รายวิชาใน
หลักสูตรที่มี

การบูรณาการ
จัดการเรียนการ

สอน 

ค่าคะแนน  
(O-Net) 

ผลผลิต 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

ผลกระทบ 
Impact 

39.รร.วดัหนองสระ ตำบลหนองสระ
อำเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธาน ี

การอ่านและ
เขียนสะกดคำ
ตามมาตรา 
ตัวสะกด 

วิธีการสอน
ภาษาไทยสำหรับ
ประถมศึกษา 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

40.รร.วดัเขาหินเทิน ตำบลพลวงสอง
นาง อำเภอสว่าง
อารมณ์ จังหวัด
อุทัยธาน ี

การอ่านและ
เขียนสะกดคำ
ตามมาตรา 
ตัวสะกด 

วิธีการสอน
ภาษาไทยสำหรับ
ประถมศึกษา 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

41.รร.อนุบาลวัดหนองเต่า ตำบลหนองเต่า
อำเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธาน ี

อ่านรู้เรื่อง
และสื่อสารได้ 

การออกแบบและ
ผลิตสื่อการศึกษา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

42.รร.วัดหาดทนง ตำบลหาดทนง
อำเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธาน ี

อ่านรู้เรื่อง
และสื่อสารได้ 

การออกแบบและ
ผลิตสื่อการศึกษา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 



 
 

ชื่อโรงเรียน 

พื้นที่  
(ระบุหมู่บ้าน 
ตำบล อำเภอ 

จังหวัด) 

สื่อ/นวัตกรรม 
 

รายวิชาใน
หลักสูตรที่มี

การบูรณาการ
จัดการเรียนการ

สอน 

ค่าคะแนน  
(O-Net) 

ผลผลิต 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

ผลกระทบ 
Impact 

43.รร.วัดเขาปฐวี ตำบลตลุกดู่ 
อำเภอทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธาน ี

อ่านรู้เรื่อง
และสื่อสารได้ 

การออกแบบและ
ผลิตสื่อการศึกษา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

44.รร.บ้านคอดยาง ตำบลหนอง
กระทุ่ม อำเภอทัพ
ทัน จังหวัด
อุทัยธาน ี

อ่านรู้เรื่อง
และสื่อสารได้ 

การออกแบบและ
ผลิตสื่อการศึกษา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

45.รร.บ้านหนองเมน ตำบลหนองยาย
ดา อำเภอทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธาน ี

อ่านรู้เรื่อง
และสื่อสารได้ 

การออกแบบและ
ผลิตสื่อการศึกษา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

46.รร.บ้านหนองรัก ตำบลไผ่เขียว 
อำเภอสว่าง
อารมณ์ จังหวัด
อุทัยธาน ี

อ่านรู้เรื่อง
และสื่อสารได้ 

การออกแบบและ
ผลิตสื่อการศึกษา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 



 
 

ชื่อโรงเรียน 

พื้นที่  
(ระบุหมู่บ้าน 
ตำบล อำเภอ 

จังหวัด) 

สื่อ/นวัตกรรม 
 

รายวิชาใน
หลักสูตรที่มี

การบูรณาการ
จัดการเรียนการ

สอน 

ค่าคะแนน  
(O-Net) 

ผลผลิต 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

ผลกระทบ 
Impact 

47.รร.บ้านเขาผาลาด ตำพลวงสองนาง 
อำเภอสว่าง
อารมณ์ จังหวัด
อุทัยธาน ี

อ่านรู้เรื่อง
และสื่อสารได้ 

การออกแบบและ
ผลิตสื่อการศึกษา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

48.รร.วัดหนองระแหงเหนือ ตำบลหนองไผ่ 
อำเภอหนองขา
หย่าง จังหวัด
อุทัยธาน ี

อ่านรู้เรื่อง
และสื่อสารได้ 

การออกแบบและ
ผลิตสื่อการศึกษา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 
 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

49.รร.วัดทุ่งพึ่ง ตำบลทุ่งพึ่ง 
อำเภอหนองขา
หย่าง จังหวัด
อุทัยธาน ี

อ่านรู้เรื่อง
และสื่อสารได้ 

การออกแบบและ
ผลิตสื่อการศึกษา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 

50.รร.ชุมชนวัดดงขวาง ตำบลดงขวาง 
อำเภอหนองขา
หย่าง จังหวัด
อุทัยธาน ี

อ่านรู้เรื่อง
และสื่อสารได้ 

การออกแบบและ
ผลิตสื่อการศึกษา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ทดสอบ
เดือน
มีนาคม 

จำนวน  
1 

นวัตกรรม 

นักเรียนมี
ความสามา
รถในการ
อ่าน การ
เขียน และ

การคิด
วิเคราะห ์

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) 

วิชา
ภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ 



 
 

 
 7.3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมโครงการ (เขียนบรรยายภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมด) 
  1. ครูในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 30 โรงเรียน  
และในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 20 โรงเรียน มีสื่อ/นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนโดยสามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโรงการ 
  2. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี สามารถใช้สื่อ/นวัตกรรมที่ได้รับ
และนำไปใช้จนสามารถทำให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์เป็น ทั้งยังสามารถสอบผ่าน
เกณฑ์การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ได้ 
  3. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย สามารถบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน
ออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์เป็น เพ่ือในไปใช้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 7.4 ผลการดำเนินงานอื่น ๆ  ที่เกิดขึ้น (ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/หน่วยงาน/นักศึกษา หรือเกิดเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  มีการต่อยอดจากกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ เป็นต้น) 
      1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีส่วนร่วมสนับสนุนการเรียนการสอนและช่วยแก้ปัญหาของ
โรงเรียนที่มีขนาดเล็กในจังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี ที่มีนักเรียนที่ยังไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ของทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
      2. เครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในโครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์
เป็น ให้ครบทุกกลุ่มความรู้ 

8.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
                1. โรงเรียนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลอาจปัญหาเรื่องระบบการสื่อสารและการเดินทาง 
                2. ความพร้อมของโรงเรียนที่ยังมีบุคลากรยังไม่เพียงพอ 
       3. เรื่องของโรคระบาดไวรัส COVIC 2019 ทำให้โรงเรียนมีการเลื่อนการเปิด-ปิด ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษท่ี 21 

2. งบประมาณที่ได้รับจำนวน 2,112,628 บาท  งบประมาณที่ใช้จำนวน 1,539,618 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.88 

3. พื้นที่ดำเนินโครงการ / จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

4. วัตถุประสงค์โครงการ  
 4.1  เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
 เพ่ือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการศึกษาต่อในอนาคตได้ที่สำคัญจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ
 เพ่ือการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้  
 4.2  เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
5. ปัญหาของพื้นที ่  
6. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด (ที่กำหนดไว้ในโครงการ) 
 6.1 เป้าหมาย 

     1) เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) อีกท้ัง 
ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับมาตรฐานคุณภาพภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถพัฒนาศักยภาพ และ ความสามารถในการสอบวัดระดับมาตรฐานคุณภาพภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
สากล CEFR B 1 

     2) อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้รับโอกาส ความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กับมหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศ 
    3) แบบทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

               4) มีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ International Program 

 6.1 ตัวช้ีวัด 
      เชิงปริมาณ  

1) มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศด้านภาษามาปฏิบัติหน้าที่ประจำเต็มเวลาจำนวน 1 คน  
2) อาจารย์และนักศึกษาได้รับโอกาสไปแลกเปลี่ยนยังมหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศ  จำนวน  30  คน 
3) มี software โปรแกรมด้านภาษาอังกฤษ 1 software   
4) มีข้อสอบที่เป็นมาตรฐานภาษาอังกฤษที่เทียบเท่าหรือเทียบเคียงสากล 1,200  ข้อ  
5) มีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ International Program  10 หลักสูตร 
6) อาจารย์ผู้สอนที่สามารถสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 10 คน 
7) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จำนวน  2,000  คน 

 



 
 

 

      เชิงคุณภาพ 

1) นักศึกษาท่ีสอบผ่านแบบทดสอบหลังการอบรม (posttest) ร้อยละ 70 
2) นักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล  ร้อยละ 60 
3) อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ที่เทียบเท่าหรือ 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4) อาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอนร้อยละ 80 
5) ระดับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร International 

Program  เทียบเท่าระดับ CEFR B1 
6) มาตรฐานของข้อสอบภาษาอังกฤษที่ได้จากการดำเนินการพัฒนา  เทียบเท่าข้อสอบ 

มาตรฐานสากล  
7) ระดับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่ใช้ software โปรแกรมด้านภาษาอังกฤษ 

เทียบเท่าระดับ CEFR B1     

7. ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ที่ได้ 

1.แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
มหาวิทยาลยัในประเทศ 

1. ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศ ได้นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ไป
ศึกษาดูงานในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ หรือศูนย์
ภาษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งตามแผนงานได้กำหนด
ไปดูงาน 3 ครั้ง แต่ดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง เหลืออีก 
1 ครั ้ง ซึ ่งในตอนแรกได้ทำการเลื ่อนกำหนดการ
ออกไปเนื่องจากจังหวัดที่จะดำเนินการเป็นจังหวดัที่มี
ความเสี่ยงโรค Covid 19  และในภายหลังได้ทำการ
ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น จึงไม่สามารถ
ดำเนินการตามแผนงานได้ 
    1.1 ในครั้งท่ี 1 ได้เดินทางไปแลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
วันท่ี 4-5 ก.พ. 63 ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
และมหาวิทยาลัยราชภฏั พระนครศรีอยุธยา  
    1.2 ในครั้งท่ี 2 ได้เดินทางไปแลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
วันท่ี 25-28 ก.พ. 63 ท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่   

   อาจารย์ น ักศึกษา  และเจ ้าหน้าที่   
จำนวน 49 คน ได ้ร ับการแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีการเรียน
การสอนแบบ International Program  



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ที่ได้ 
2.การพัฒนาหลักสูตรทีม่ี
การเรยีนการสอนแบบ 
International Program 

    1. ทำการคัดเลือกหลักสูตรที่มคีวามพร้อมในการ
พัฒนาให้เป็นหลักสตูรที่มีการเรียนการสอนเป็น Inter 
จากทุกคณะในมหาวิทยาลยั จำนวน 10 หลักสูตร 
    2. นำอาจารย์แต่ละหลักสูตรเข้ารับการอบรม การ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอาจารย์
จากแต่ละคณะเข้าร่วมโครงการ จำนวน 24  คน โดย
การอบรม เป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 18-20 
ธ.ค. 63 
 

     มีหลักสูตรทีร่ับการพัฒนาให้เป็น 
International Program จำนวน 10  
หลักสตูร ได้แก ่
    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขา 
เคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
    4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขา 
วิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม   
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
    5. หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
คณะวิทยาการจัดการ 
    6. หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ  
สาขาวิชาการตลาด  คณะวิทยาการ
จัดการ 
    7. หลักสูตรครศุาสตร์บณัฑิต  
สาขาวิชาศิลปศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
    8. หลักสูตรดนตรีศึกษา  สาขาวิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    9. หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   10. หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติสาขา 
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ)  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ที่ได้ 
3. กิจกรรมพัฒนาข้อสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

    ได้ทำการใช้งบวัสดุในการซื้อหนังสือ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาข้อสอบ แต่ในภายหลังไม่สามารถดำเนินการ
ตามแผนงานได้ เนื ่องด้วยกิจกรรมพัฒนาข้อสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ ต้องนำข้อสอบที่พัฒนานั้นไป
ทำการพัฒนาระบบในกิจกรรมพัฒนาระบบงานด้าน
ภาษาอังกฤษ ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้ 
เพราะติดปัญหาในด้านการจัดซื้อ-จ้าง ซึ่งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้แจ้งว่า software เป็นครุภัณฑ์ ในขณะที่
กิจกรรมดังกล่าว ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2563 ในหมวดเงินอุดหนุนทั ่วไป ทำให้
กิจกรรมนี้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เช่นกัน  

    จัดซื้อหนังสือ และตำราภาษาอังกฤษ 
เพ ื ่ อนำมาพ ัฒนาข ้อสอบมาตรฐาน 
จำนวน 1 ,200 ข ้อ แต ่ในภายหลังไม่
สามารถพัฒนาต่อได้ เนื ่องจากต้องนำ
ข้อสอบที่พัฒนานั้นไปทำการพัฒนาระบบ
ใน ก ิ จ ก ร ร มพ ั ฒนา ระ บบ ง า นด ้ า น
ภาษาอังกฤษ ที่ไม่สามารถดำเนินการตาม
แผนงานได้ เพราะติดปัญหาในด้านการ
จัดซื้อ-จ้าง  

4. กิจกรรมพัฒนาระบบ 
งานด้านภาษาอังกฤษ 

ไม ่สามารถดำเนินการตามแผนการได ้ เน ื ่องจาก
หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการจ ัดซ ื ้อ -จ ้าง ตาม
กระบวนการพัสด ุแจ ้งว ่า software ที ่จ ัดหาเป็น
คร ุภ ัณฑ ์ตามหล ักการจำแนกงบประมาณ แต่
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 
จัดสรรงบประมาณดังกล่าวในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

ไม่สามารถทำ software ได้ เนื่องจากติด
ปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณ 
แต่ในปัจจุบันทางศูนย์ภาษาไดม้ี 
software Ellis ที่นักศึกษาใช้ในการ
พัฒนาการเรียน และการสอบ  
 

5. กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 

1. นำอาจารย์แตล่ะหลักสตูรเข้ารบัการอบรม การ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอาจารย์
จากแต่ละคณะ และเจ้าหน้าท่ี เขา้ร่วมโครงการ 
จำนวน 24  คน โดยการอบรม เปน็ระยะเวลา 2 วัน 
ระหว่างวันท่ี 18-20 ธ.ค. 63 
2. การตรวจติดตามการสอน คือ ให้อาจารย์ที่ได้เข้า
ร ับการอบรม ทำการเสนอแผนการสอน เพื ่อให้
ว ิทยากรได ้ทำการแนะนำการสอนเพิ ่มเต ิม เป็น
ระยะเวลา 2 วัน ในระหว่างวันท่ี 29-30 ม.ค. 63 

-มีหลักสตูรการเรยีนการสอนแบบ 
International Program  10 หลักสูตร 
-อาจารย์ผูส้อนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอน  
-รายชื่ออาจารยผ์ู้สอนที่สามารถสอนโดย
ใช้ภาษาอังกฤษ  
1. ผศ.ดร.ทะเนตร   อุฤทธ์ิ 
2. ดร.ติยะภรณ์  เหลืองพิพัฒน์ 
3. ดร.ชนิตา   ขนันทอง 
4.  ผศ.ดร.ชลดา  เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ 
5. นายปิยลาภ  มานะกิจ 
6. นายจักราวุฒิ  เตโช 
7. นางสาวอาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา 
 8. นางสาวมัลลิกา  ภมูะธน 
 9. ดร.ธิติยา ทองเกิน 
 10. นายกิตติศักดิ์  แก้วดุก 



 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ที่ได้ 
 11. ดร.ศมลพรรณ  ภู่เล็ก 
 12. นางสาวชัชชญา  กัญจา 
 13. นางสาวศราธรณ์  หมั่นปร ุ
 14. นางสาวปุณยภา  บุญธรรม 
 15. ผศ.ดร. ดาเรศ  นฤมล 
 16. นางสาวชนิภรณ์  ภู่มณ ี
 17. นางสาวปุญยภา  บุญธรรม 
 18. ร้อยเอกหญิงอารีรักษ์  ศรีวราพงศ์ 
 19. นางสาวพรพรรณ โพธิสุวรรณ 
 20. นางสุภาวดี ในเสนา 
 21. นางสาวจิตราภรณ์  สอนเขียว 
 22. นายพิชชากร  จันทา 
 23. นางสาวฐิติรัตน์ รักษาศร ี
 24. นางสาวธิดากลุ บุญรักษา 

6.กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและทดสอบ
มาตรฐานให้แก่นักศึกษา 

อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ในขัน้ตอนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการกำลังทำการเรยีนออนไลน์ในระบบอบรม
ออนไลน์ (โครงการการเรียนภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR แบบออนไลน์)  ซึ่งนักศึกษาจะใช้เวลาเรียนและ
สอบในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 63 จึงจะเสร็จสิ้นกิจกรรม 

อยู่ในระหว่างดำเนินการ นักศึกษาจะใช้
เวลาเรียนและสอบในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 
63 จึงจะเสร็จสิ้นกิจกรรม 

7.กิจกรรมประเมิน
สมรรถนะความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมประเมินสมถรรนะความรูท้างด้าน
ภาษาอังกฤษ ดำเนินกิจกรรมภายใต้งบประมานใน
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบ
มาตรฐานให้แก่นักศึกษา  

อยู่ในระหว่างดำเนินการ ดำเนินกิจกรรม
ภายใต้งบประมานในกิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบมาตรฐาน
ให้แก่นักศึกษา 

7.2 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในโครงการ  
 7.2.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (ระบุรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการ ให้ชัดเจน) 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
เชิงปริมาณ  
1.มีอาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศด้านภาษามาปฏิบัติ
หน้าท่ีประจำเต็มเวลา จำนวน 1 คน 

อาจารย์ Mrs.Suneeta Chuamon 
รายวิชาที่สอน Essay writing จำนวนช่ัวโมง 64 ช่ัวโมง 

2.อาจารย์และนักศึกษาได้รับโอกาสไปแลกเปลี่ยน 
ยังมหาวิทยาลยัในประเทศ จำนวน 30 คน 

 อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งท่ี 
1 เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 63 ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
    1. นายปิยลาภ  มานะกิจ 



 
 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
    2. ผศ.ดร.ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 
    3. ดร.ชนิตา  ขนันทอง 
    4. นางสาวมัลลิกา ภูมะธน 
    5. ดร.ศมลพรรณ  ภู่เล็ก 
    6. นางสาวชัญชญา  กัญจา 
    7. นางสาวชนิภรณ์  ภู่มณี 
    8. นางสาวปุญยภา  บุญธรรม 
    9. นางสาวศราธรณ์  หมั่นปรุ 
    10. ร้อยเอกหญิงอารีรักษ์  ศรีวราพงศ์ 
    11. นางสาวพรพรรณ  โพธิสุวรรณ 
    12. นางสุภาวดี  ในเสนา 
    13. นางสาวจิตราภรณ์  สอนเขียว 
    14. นายพิชชากร  จันทา 
    15. นางสาวธิดากุล  บุญรักษา 
    16. Mrs.Suneeta  Chuamon 
    17. Ms.Satwika  Nindya  Kirana 
    18. นางสาวอาทิตยา  หอยสังข์ 
    19. นายพรเทพ  ศรีสมบัติ 
    20. นางสาวรุ่งทิวา บุญลือ 
    21. นางสาววิภาวรรณ  พงษ์ประเสริฐ 
    22. นางสาวภัทราภรณ์  อุดมพุทธา (นักศึกษา) 
    23. นางสาวณัชชา  เชลงวิทย ์(นักศึกษา) 
    24. นายพุฒิพงศ์  สีหราช (นักศึกษา) 
    25. นายเกรียงไกร  พงษ์ซุ้ย (นักศึกษา) 
    26. นางสาวมนัสนันท์  สวัสดิ์อ่อน (นักศึกษา) 
    27. นางสาวธมลวรรณ  หิริโอ (นักศึกษา) 
    28. นายสหภาพ  เชื้อชวด (นักศึกษา) 
    29. นางสาวเกศแก้ว  แทน (นักศึกษา) 
    30. นางสาวแอทน่า พรวิมล วิลเลี่ยมด้อททีร์ (นักศึกษา) 
2. อาจารย ์  เจ ้าหน ้าท ี ่  และน ักศ ึกษาที ่ เข ้าร ่วมก ิจกรรม
แลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ คร ั ้งที ่ 2 เมื ่อวันที ่ 25-28 ก.พ. 63 ที่
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
    1. ผศ.ดร.ดาเรศ  นฤมล 
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    2. นางสาวชนิภรณ์ ภู่มณี  
    3. นางสาวปุณยภา บุญธรรม 
    4. นางสาวศราธรณ์ หมั่นปรุ 
    5. ผศ.ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
    6. ผศ. พันธ์ระวี หมวดศรี 
    7. นางสาวพรพรรณ  โพธิสุวรรณ 
    8. นางสุภาวดี ในเสนา   
    9. นายพิชชากร  จันทา  
    10. นางสาวธิดากุล บุญรักษา 
    11. นางสาวอาทิตยา หอยสังข์ 
    12. นายพรเทพ ศรีสมบัติ 
    13. นางสาวรุ่งทิวา บุญลือ 
    14. นางสาววิภาวรรณ พงษ์ประเสริฐ 
    15. นายธีรภัทร  ปานพุ่ม 
    16. นายธิติ  พรหมสูตร์  
    17. นางสาวณิชาพัชร์ ปันทะรส (นักศึกษา) 
    18. นายศรุฒ ธรรมเกษตร (นักศึกษา) 
    19. นางสาวนิราวรรณ โพธ์ิพรม (นักศึกษา) 

3.มี software โปรแกรมดา้นภาษาอังกฤษ 1 software ปัจจุบันทางศูนย์ภาษาได้มี software Ellis ที่นักศึกษาใช้ในการ
พัฒนาการเรียน และการสอบ 

4.มีข้อสอบท่ีเป็นมาตรฐานภาษาอังกฤษท่ีเทียบเท่าหรือ
เทียบเคียงสากล 1,200 ข้อ 

ได้ทำการจัดซื ้อตำรา หนังสือภาษาอังกฤษ ที่นำมาใช้ในการ
พัฒนาข้อสอบมาตรฐาน 

5.มีหลักสตูรการเรียนการสอนแบบ International 
Program 10 หลักสูตร 

มีหลักสูตรทีร่ับการพัฒนาให้เป็น International Program 
จำนวน 10  หลักสูตร ได้แก ่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการ
อุตสาหกรรม   
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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5.หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม  คณะวิทยาการจัดการ 
6.หลักสูตรบรหิารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  คณะ
วิทยาการจัดการ 
7.หลักสูตรครศุาสตร์บณัฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
8.หลักสูตรดนตรีศึกษา  สาขาวิชาดนตรี   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
9.หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
10.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

6. อาจารย์ผูส้อนที่สามารถสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 10 คน รายชื่ออาจารย์  
1. นางสาวศราธรณ์ หมั่นปรุ และ นางสาวปุณยภา บุญธรรม 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
2. ผศ.ดร.ดาเรศ  นฤมล  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ 
3. อาจารย์ชัชชญา กัญจา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
4. ดร.ศมลพรรณ ภู่เล็ก 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
5. นางสาวมัลลิกา ภูมะธน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 
6. ดร. ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ และ ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ 
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนดลยี
ชีวภาพ 
7. ผศ.ดร.ชลดา  เดชาเกียรติไกร ธีรการณุวงศ์  
และ ดร.ชนิตา  ขนันทอง 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคม ี
8. นายปิยลาภ  มานะกิจ  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน 
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7.นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ จำนวน 2,000 
คน 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 5 คณะ ทุกสาขาวิชา ได้แก่ 
คณะครุศาสตร์ ,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,คณะ
วิทยาการจัดการ ,คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะและสาขาวิชา ดังนี้ 
2.1 คณะครุศาสตร์ 
     - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 
     - สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา ได้แก่ 
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร
นานาชาติ) 
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2.3 คณะวิทยาการจัดการ 
  - สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม 
  - สาขาวิชาการตลาด 
2.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  - สาขาวิชาเคมี 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
2.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
  - สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะและสาขาวิชา ดังนี้ 
3.1 คณะครุศาสตร์ 
     - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 
     - สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา ได้แก่ 
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร
นานาชาติ) 
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3.3 คณะวิทยาการจัดการ 
  - สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม 
  - สาขาวิชาการตลาด 
3.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  - สาขาวิชาเคมี 
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  - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
3.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
  - สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

เชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษาท่ีสอบผ่านแบบทดสอบหลังการอบรม 
(posttest) ร้อยละ 70 

อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

2.นักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
มาตรฐานสากล ร้อยละ 60 

อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

3.อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และนักศึกษา มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ที่เทียบเท่าหรือเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

4.อาจารย์ผูส้อนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษในการสอนร้อยละ 80 

- รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
1. ผศ.ดร.ทะเนตร   อุฤทธ์ิ 
2. ดร.ติยะภรณ์  เหลืองพิพัฒน์ 
3. ดร.ชนิตา   ขนันทอง 
4. ผศ.ดร.ชลดา  เดชาเกียรติไกร ธีรการณุวงศ์ 
5. นายปิยลาภ  มานะกิจ 
6. นายจักราวุฒิ  เตโช 
7. นางสาวอาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา 
 8. นางสาวมัลลิกา  ภมูะธน 
 9. ดร.ธิติยา ทองเกิน 
 10. นายกิตติศักดิ์  แก้วดุก 
 11. ดร.ศมลพรรณ  ภู่เล็ก 
 12. นางสาวชัชชญา  กัญจา 
 13. นางสาวศราธรณ์  หมั่นปร ุ
 14. นางสาวปุณยภา  บุญธรรม 
 15. ผศ.ดร. ดาเรศ  นฤมล 
 16. นางสาวชนิภรณ์  ภู่มณ ี
 17. นางสาวปุญยภา  บุญธรรม 
 18. ร้อยเอกหญิงอารีรักษ์  ศรีวราพงศ์ 
 19. นางสาวพรพรรณ โพธิสุวรรณ 
 20. นางสุภาวดี ในเสนา 
 21. นางสาวจิตราภรณ์  สอนเขียว 
 22. นายพิชชากร  จันทา 
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 23. นางสาวฐิติรัตน์ รักษาศร ี
 24. นางสาวธิดากลุ บุญรักษา 

5.ระดับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีเรียน
หลักสตูร International Program เทียบเท่าระดับ CEFR 
B1 

อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

6.มาตรฐานของข้อสอบภาษาอังกฤษที่ได้จากการ
ดำเนินการพัฒนา เทียบเท่าข้อสอบมาตรฐานสากล 

ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานได้ ซึ่งตามแผนงานเดิมจะต้อง
ทำการพัฒนาข้อสอบร่วมกับบริษทั แต่เนื่องจากโครงการพัฒนา
ระบบงานได้มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ-จ้าง ตามกระบวนการพสัดุแจ้งว่า 
software ที่จัดหาเป็นครุภณัฑต์ามหลักการ จำแนกงบประมาณ 
แต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำป ี งบประมาณ 2563 จัดสรร
งบประมาณดังกล่าวในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งส่งผลทำให้ไม่
สามารถทำการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษได้ 

7.ระดับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่ใช้ software 
โปรแกรมภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับ CEFR B1 

เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณ แต่ในปัจจุบัน
ทางศูนย์ภาษาได้มี software Ellis (สอบประกันคณุภาพ
ภาษาอังกฤษ) ท่ีนักศึกษาใช้ในการพัฒนาการเรียน และการสอบ  

 7.2.2 ผลผลิต /ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
ผลผลติ Output ผลลัพธ์ Outcome ผลกระทบ Impact 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  จำนวน  2,000  คน 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ ที่เข้าร่วมโครงการ สอบผ่าน
มาตรฐาน CEFR  ระดบัไมต่่ำกว่า B1  
หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

2. อาจารย์และนักศึกษาได้รับโอกาสไป
แลกเปลีย่นยังมหาวิทยาลัยอื่นใน
ประเทศ 

 อาจารย์และนักศึกษามีจำนวนน้อยกว่า
ที่ตั้งเป้าหมายไว้  ส่งผลให้ จำนวนค่า
เบี้ยเลีย้งและคา่ที่พักน้อยกว่าท่ีตั้งไว้ 

3. มี software โปรแกรมด้านภาษา 
อังกฤษ 

 ไม่สามารถดำเนินงานได้ เนื่องจากติด
ปัญหาเรื่องการจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี งบประมาณ 2563 จัดสรร
งบประมาณดังกล่าวในหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 



 
 

4. มีข้อสอบท่ีเป็นมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษท่ีเทียบเท่าหรือเทียบเคียง
สากล  1,200  ข้อ 

  

 7.3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมโครงการ (เขียนบรรยายภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมด) 
        - มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ International Program ที่พัฒนาทั้งหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอนในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และนักศึกษาให้มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้ง

ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการศึกษาต่อในอนาคต 

        - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยในประเทศ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และ

นักศึกษาได้รับโอกาส ความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ 

 7.4 ผลการดำเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น (ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/หน่วยงาน/นักศึกษา หรือเกิด

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  มีการต่อยอดจากกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ เป็นต้น 

      - มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ International Program และอาจารย์ได้รับการ

พัฒนาให้เป็นผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ 

      - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและผ่านการทดสอบ

มาตรฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

และผ่านการทดสอบมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

8. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
    - กิจกรรมพัฒนาข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เนื่องด้วยกิจกรรมพัฒนาข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษต้อง 
นำข้อสอบที่พัฒนานั้นไปทำการพัฒนาระบบในกิจกรรมพัฒนาระบบงานด้านภาษาอังกฤษ ที่ไม่สามารถดำเนินการตาม
แผนงานได้ เพราะติดปัญหาในด้านการจัดซื้อ-จ้าง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งว่า software เป็นครุภัณฑ์ ในขณะที่
กิจกรรมดังกล่าว ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ทำให้กิจกรรมนี้ไม่สามารถ
ดำเนินกิจกรรมได้เช่นกัน 
   - กิจกรรมพัฒนาระบบงานด้านภาษาอังกฤษ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการได้ เนื่องจากหน่วยงานที่ 
เกี ่ยวข้องกับการจัดซื ้อ-จ้าง ตามกระบวนการพัสดุแจ้งว่า software ที่จัดหาเป็นครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
งบประมาณ แต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 
จัดสรรงบประมาณดังกล่าวในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบมาตรฐานให้แก่นักศึกษา จากเดิมโครงการต้องทำการ 



 
 

อบรมนักศึกษา 2,000 คน ในช่วงเดือนพฤษภาคม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัด

กรรมจากไตรมาส 3 ไปจัดในไตรมาสที่ 4 และปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการเรียนออนไลน์ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการซื้อ-จ้าง

หรือประกวดราคาก่อน เพื่อให้ได้ระบบอบรมออนไลน์ก่อน จึงทำให้เกิดการทำงานล่าช้า ซึ่งในตอนนี้นักศึกษาได้

เริ่มทำการอบรมออนไลน์ และจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมนี้ ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 จึงจะ

เสร็จสิ้น 

  - กิจกรรมประเมินสมรรถนะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมประเมินสมรรถนะความรู้ทางด้าน 

ภาษาอังกฤษ ดำเนินกิจกรรมภายใต้งบประมานในกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบมาตรฐานให้แก่

นักศึกษา เนื่องจากไม่สามารถทำการจัดสอบแบบปกติได้ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


