
รายงานสรุปกิจกรรม

สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564-เดือนกุมภาพันธ์ 2565

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจําป�งบประมาณ 2565



1 
 

 

รายงานสรุปกิจกรรมคายวิทยาศาสตรสัญจร 
ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564-เดอืนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 

ประจำปงบประมาณ 2565 

 



2 
 

บทสรุปผูบริหาร 

 

ตามที ่ภาครัฐไดเชื ่อมโยงเปาหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนของสหประชาชาติเขากับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของประเทศไทย และยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ 20 ป ระหวางป 2560 
ถึง ป 2579 โดยนอมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
คำนึงถึงสิ่งแวดลอมที่อยู และใชหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชบรมนาถบพิตร มาเปนแนวทางในการดำเนินนโยบาย เพื่อนำไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ ่งสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 ก็ทรงมีพระปณิธานแนวแนที่จะสานตอโครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา เพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงคใหเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีความ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงไดมอบหมายใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทำโครงการ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน สนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแบบบูรณาการ 
โดยมีเปาหมายเพื ่อใหคนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองไดอยางสมดุลและมีความ
เหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับการสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น เพิ่มคุณคาและมูลคา เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนใหมีความ เขมแข็ง มั่นคง นำไปสูการ
พ่ึงพาตนเองและชวยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชนไดอยางยั่งยืน สงผลใหชุมชนหมูบานมีคุณภาพชีวิตและ
รายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรสัญจร สำหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรท่ีอยูในเครือขายความรวมมือทางวิชาการ จำนวน 26 โรงเรียน 
ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564-เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565 แตเนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid-19) สายพันธุโอไมครอน ทำใหทางคณะฯ สามารถเขาไปจัดกิจกรรมท่ี
โรงเรียนไดจำนวน 18 โรงเรียน 

ผลการดำเนินการพบวา นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายทักษะกระบวนการ              
เทคนิควิธีการเรียนทางวิทยาศาสตรอยางถูกตอง ไดรูจักคิด มีความคิดสรางสรรคในทางวิทยาศาสตร 
โดยไดรับประสบการณตรงนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน สามารถนำองคความรู ทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประยุกตใชในการเรียน การปฏิบัติงาน งานวิจัย โครงงาน และนำไปใช
ในชีวิตประจำวันได รวมถึงไดนำรายวิชาที่เกี่ยวของในหลักสูตร มาบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการใหเกิดเปนรูปธรรม  
 โดยมีระดับความพอใจของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมโดยรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 มีคา
สวนเบี่ยงมาตรฐานเทากับ 0.36 คิดเปนรอยละ 91.48 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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คำนำ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดทำโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ เพื ่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร
การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแบบบูรณาการ โดยมีเปาหมายเพื่อใหคนในชุมชน
สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองไดอยางสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น เพิ่มคุณคาและมูลคา เสริม
เศรษฐกิจฐานรากในชุมชนใหมีความ เขมแข็ง ม่ันคง นำไปสูการพ่ึงพาตนเองและชวยเหลือเก้ือกูลกัน
ในชุมชนไดอยางยั่งยืน สงผลใหชุมชนหมูบานมีคุณภาพชีวิตและรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรสัญจร สำหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดกำแพงเพชรที่อยูในเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ระหวางเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564-เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายทักษะกระบวนการ เทคนิควิธีการเรียนทางวิทยาศาสตรอยางถูกตอง ไดรูจักคิด มีความคิด
สรางสรรคในทางวิทยาศาสตร โดยไดรับประสบการณตรงนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน 
สามารถนำองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประยุกตใชในการเรียน การปฏิบัติงาน 
งานวิจัย โครงงาน และนำไปใชในชีวิตประจำวันได รวมถึงไดนำรายวิชาที่เกี่ยวของในหลักสูตร มา
บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการใหเกิดเปนรูปธรรม 

 

คณะผูดำเนินโครงการ 
31 มีนาคม 2565 
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บทนำ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ประจำปงบประมาณ 2565 

---------------------------------------------------------------------- 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ผูรับผิดชอบโครงการ  อาจารยราตรี โพธิ์ระวัช (หัวหนาโครงการ)   
สถานท่ีจัดโครงการ  โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดกำแพงเพชร 

ท่ีอยูในเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที ่ภาครัฐไดเชื ่อมโยงเปาหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนของสหประชาชาติเขากับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของประเทศไทย และยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ 20 ป ระหวางป 2560 
ถึง ป 2579 โดยนอมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
คำนึงถึงสิ่งแวดลอมที่อยู และใชหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชบรมนาถบพิตร มาเปนแนวทางในการดำเนินนโยบาย เพื่อนำไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ ่งสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 ก็ทรงมีพระปณิธานแนวแนที่จะสานตอโครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา เพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงคใหเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีความ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงไดมอบหมายใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทำโครงการ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน สนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแบบบูรณาการ 
โดยมีเปาหมายเพื ่อใหคนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองไดอยางสมดุลและมีความ
เหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับการสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น เพิ่มคุณคาและมูลคา เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนใหมีความ เขมแข็ง มั่นคง นำไปสูการ
พ่ึงพาตนเองและชวยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชนไดอยางยั่งยืน สงผลใหชุมชนหมูบานมีคุณภาพชีวิตและ
รายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาความตองการและแนวทางการสงเสริมการแกปญหาของชุมชน 
2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรม และศึกษาความเหมาะสมเพ่ือแกปญหาชุมชน 
3. เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพและชองทางการสรางรายไดชุมชน    
4. เพ่ือพัฒนาทางวิชาการของของครูและนักเรียนในโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชร 
5. เพ่ือติดตามการใชประโยชนและจัดการความรูการใหบริการวิชาการ    

3. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2564-เดือนกุมภาพันธ 2565 
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4. สถานท่ีดำเนินการ 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดกำแพงเพชรท่ีอยูในเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
 
5. กลุมเปาหมาย 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 26 โรงเรียน ๆ ละ 120 คน 
 
6. ลักษณะการฝกอบรม/กำหนดการ 

6.1 ลักษณะการฝกอบรม  
อบรมเชิงปฏิบัติการ วันละ 4 กิจกรรม 

6.2 กำหนดการ 
เวลา รายละเอียด 

07.30-08.30 น. เดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรไปยังโรงเรียน 

08.30-08.45 น. 
นักเรียนลงทะเบยีนเขารวมกิจกรรมโดยการแสกน QR Code Line 
(นั่งแยกเปนกลุม 4 กลุม) 

08.45-09.00 น. 

พิธีเปด 
-กลาวรายงานการจัดงาน โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
-กลาวเปดงาน โดยผูอำนวยการสถานศึกษา 
-เชิญประธานในพิธี ทีมวิทยากรจากมรภ.กำแพงเพชรและ คณะครูอาจารย 
ถายภาพรวมกัน 

09.00-09.50 น. 
09.50-10.00 น. 

กิจกรรมท่ี 1 (≤50 นาที) 
เปลี่ยนฐานกิจกรรม (≤10 นาที) 

10.00-10.50 น. 
10.50-11.00 น. 

กิจกรรมท่ี 2 (≤50 นาที) 
เปลี่ยนฐานกิจกรรม (≤10 นาที) 

11.00-11.50 น. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา (≤50 นาที) 
11.50-12.40 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (≤50 นาที) 
12.40-13.30 น. 
13.30-13.40 น. 

กิจกรรมท่ี 3 (≤50 นาที) 
เปลี่ยนฐานกิจกรรม (≤10 นาที) 

13.40-14.30 น. 
14.30-14.40 น. 

กิจกรรมท่ี 4 (≤50 นาที) 
เปลี่ยนฐานกิจกรรม (≤10 นาที) 

14.40-15.00 น. พิธีปด 
-กลาวสรุปการจัดกิจกรรมและขอบคุณทางโรงเรียน โดยคณบดี/รองคณบดี 
-คณะฯ มอบเกียรติบัตรใหโรงเรียน (เชิญผูอำนวยการ/ตัวแทนครูรับมอบเกียรติบัตร ) 
-กลาวปดกิจกรรม โดยผูอำนวยการสถานศึกษา/ตัวแทนคร ู

15.00-16.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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โรงเรียน 
จำนวน
นักเรียน 

วัน/เดือน/
ป 

กิจกรรมหลักสูตร 

นาบอคำ
วิทยาคม 

96 คน เสาร 20 
พฤศจิกายน 

2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีฯ 
2. หลักสูตร ฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 
3. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
อินเตอรเน็ตทุกสพรรสิ่ง IOT 
4. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

คลองลาน
วิทยา 

124 คน เสาร 27 
พฤศจิกายน 

2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีฯ 
2. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 
3. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 
4. หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร-การทดสอบอาหาร 

ทุงทรายวิทยา 124 คน พฤหัสบด ี2 
ธันวาคม 
2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-เคมีไฟฟา 
2. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 
3. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 
4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 

บอแกววิทยา 133 คน พฤหัสบดี 
16 

ธันวาคม 
2564 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คายเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพ
สิ่งแวดลอม “การจัดทำแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map" 

3. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 
4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 

พรานกระตาย
พิทยาคม 

120 คน เสาร 18 
ธันวาคม 
2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-เคมีไฟฟา 
2. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 
3. หลักสูตรชีววิทยา-รงควัตถุในพืช 
4. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 

ทุงโพธิ์ทะเล
พิทยา 

123 คน พฤหัสบดี 
23 

ธันวาคม 
2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-เคมีไฟฟา 
2. หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของจลุินทรีย 
3. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 
4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 
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โรงเรียน 
จำนวน
นักเรียน 

วัน/เดือน/
ป 

กิจกรรมหลักสูตร 

เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระศรี
นครินทร
กำแพงเพชร ฯ 

111 คน ศุกร 24 
ธันวาคม 
2564 

1. หลักสูตรเคมี (ค.บ.)-เทคนิคหองปฏิบัติการ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพ
สิ่งแวดลอม “การจัดทำแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map 

3. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 
4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 

คลองขลุง
ราษฎร
รังสรรค 

143 คน เสาร 25 
ธันวาคม 
2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการ
ไทเทรต 
2. หลักสูตรฟสิกส-กฎของโอหม 
3. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 
4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 

สักงามวิทยา 109 คน พุธ 29 
ธันวาคม 
2564 

1. หลักสูตรเคมี (ค.บ.)-เทคนิคหองปฏิบัติการ 
2. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 
3. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 
4. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ-การตัดตอวีดีโอ 

มัธยมพัชรกิติ
ยาภา 2 
กำแพงเพชร 

120 คน เสาร 22 
มกราคม 
2565 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คายเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพ
สิ่งแวดลอม “การจัดทำแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map 

3. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 
4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
อินเตอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง IOT 

โกสัมพีวิทยา 80 คน พุธ 26 
มกราคม 
2565 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการ
ไทเทรต 
2. หลักสูตรชีววิทยา-รงควัตถุในพืช 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คายเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

4. หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร-การทดสอบอาหาร 
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โรงเรียน 
จำนวน
นักเรียน 

วัน/เดือน/
ป 

กิจกรรมหลักสูตร 

สลกบาตร
วิทยา 

110 คน พฤหัส 27 
มกราคม 
2565 

1. หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของจลุินทรีย 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คายเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพ
สิ่งแวดลอม “การจัดทำแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map 
4. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

ลานกระบือ
วิทยา 

119 คน จันทร 31 
มกราคม 
2565 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการ
ไทเทรต 
2. หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของจลุินทรีย 
3. หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร-การวางแผนการผลิต
อาหาร 
4. หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร-การทดสอบอาหาร 

คณฑีพิทยาคม 67 คน อังคารท่ี 1 
กุมภาพันธ 

2565 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-เคมีไฟฟา 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คายอนุรักษสิ่งแวดลอม 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพ
สิ่งแวดลอม “การจัดทำแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map 
4. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

ปางมะคา
วิทยาคม 

90 คน ศุกรท่ี 4 
กุมภาพันธ 

2565 

1. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 
2. หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของจลุินทรีย 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพ
สิ่งแวดลอม “การจัดทำแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map 

วังตะเคียน
ประชานุสรณ 

76 คน ศุกรท่ี 18 
กุมภาพันธ 

2565 

1. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 
2. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 
3. หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของจลุินทรีย 

ราษฎรปรีชา
วิทยาคม 

111 คน จันทร 21 
กุมภาพันธ 

2565 

1. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ-การตัดตอวีดีโอ 
3. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ-การสราง portfolio ดวย
เทคนิคอินโฟกราฟก 
4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-การทำการชวยชีวิตเบื้องตน 
(Cardio Pulmonary Resuscitation ; CPR) 
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โรงเรียน 
จำนวน
นักเรียน 

วัน/เดือน/
ป 

กิจกรรมหลักสูตร 

เรืองวิทย
พิทยาคม 

118 คน ศุกร 25 
กุมภาพันธ 

2565 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการ
ไทเทรต 
2. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 
3. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 
4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
อินเตอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง IOT 

 
7. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เปาหมาย 
 7.1 ผลผลิต/ผลลัพธ     
  1. ครัวเรือนในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ใหกับคนในชุมชน จำนวน 50 ครัวเรือน 
  2. ครัวเรือนในพ้ืนท่ีและประชาชนในชุมชนท่ีเขารวมโครงการมีรายไดสูงข้ึนและ
ไดรับการพัฒนาในมิติท่ีครอบคลุม 

7.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
รูปแบบตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัด เปาหมาย 
เชิงปริมาณ    1. จำนวนคร ัว เร ือนท ี ่ คณะว ิทยาศาสตร  และ

เทคโนโลยีใหความรูและรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได  
   2. ครูและนักเร ียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
กำแพงเพชรที ่ร วมลงนามในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
   3. จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
นวัตกรรม การตรวจสอบคุณภาพ และการศึกษาความ
เหมาะสมเพ่ือแกปญหาชุมชน 
   4. รอยละรายไดของครัวเรือนกลุมเปาหมายที่เขา
รวมโครงการเพ่ิมข้ึน 
   5. กลุมเปาหมายมีความสุขมวลรวมชุมชนเพ่ิมข้ึน 

50 (ครัวเรือน) 
 
 
ไมนอยกวา รอยละ 80 
 
  
10 ชิ้น 
 
 
ไมนอยกวา รอยละ10 
   
ไมนอยกวา รอยละ10   

เชิงคุณภาพ    1. ประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการมีรายได
สูงขึ ้นและไดรับการพัฒนาในมิติที ่ครอบคลุมทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

15 (รอยละ/ไมนอยกวา) 
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8. การประเมินผล 
วัตถุประสงคการประเมิน แหลงขอมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะหขอมูล เกณฑในการประเมิน 
ประเมินผลการศึกษาความ
ตองการและแนวทางการ
สงเสริมการแกไขปญหา
ของชุมชน 

ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

แบบสอบถาม และ
กิจกรรมการจัดการ
ความรู 

คารอยละ คาความถ่ี 
และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ คุณภาพของขอมูล
ความตองการและแนว
ทางการสงเสริมการแกไข
ปญหาของชุมชน  (ระดับ 4) 

ประเมินผลการพัฒนา
นวัตกรรม      การ
ตรวจสอบคุณภาพและ
การศึกษาความเหมาะสม
เพ่ือแกปญหาชุมชน 

รายงานผลการ
พัฒนา
นวัตกรรมของ
อาจารย และ
นักศึกษา 

การประเมินผล
รายงาน/โครงการ 

คุณภาพและการใช
ประโยชนของ
นวัตกรรม 

ระดับ คุณภาพและการใช
ประโยชนของนวตักรรม  
(ระดับ 4) 

ประเมินผลการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพและ
ชองทางการสรางรายได
ชุมชน 

ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

แบบสอบถาม และ
กิจกรรมการจัดการ
ความรู 

คารอยละ คาความถ่ี                
และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ ผลการสงเสริมการ
เรียนรูทักษะอาขีพและนวัต
กรรมแกชุมชน (ระดับ 4) 

ประเมินผลการติดตามการ
ใชประโยชนและการ
จัดการความรูการ
ใหบริการ 

ประชาชน
กลุมเปาหมาย 

แบบสอบถาม และ
กิจกรรมการจัดการ
ความรู 

คารอยละ คาความถ่ี 
และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ ผลของการติดตาม
การใชประโยชนและการ
จัดการความรูการใหบริการ 
(ระดับ 3) 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีบริการวิชาการถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม
และประสานหนวยงานที่ใหคำปรึกษาตามความตองการ/แกปญหาของชุมชน มีการติดตามผลการ
ใหบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเผยแพรและขยายผลการใหบริการ
วิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนที่รูจักในวงวิชาการและในทองถิ่น และมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการสำหรับการตัดสินใจ 
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ตอนท่ี 2 
วิธีการประเมิน 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตรสัญจร มีการประเมินระดับความ
พึงพอใจ ความรู ความเขาใจในกิจกรรม 
 
เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน คือ แบบประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตรสัญจร (ออนไลน) มีท้ังหมด 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูเขารวมกิจกรรม 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการรับบริการของผูเขารวมกิจกรรม 
ตอนท่ี 3 หัวขอท่ีตองการใหจัดครั้งตอไป 
ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 

การเก็บขอมูล 
เก็บขอมูลจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเขารวมกิจกรรม 

 

เกณฑการประเมินความสำเร็จของโครงการ 
1. ผูเขาอบรมมีความรูเพ่ิมมากข้ึนรอยละ 80 
2. ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมอยูในระดับดี หรือมากกวาระดับ 4 

 

การวิเคราะหขอมูล 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูเขารวมกิจกรรม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอย

ละ  
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการรับบริการของผูเขารวมกิจกรรมสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลักษณะคำตอบเปนแบบประมาณคา (Rating Scale)
นำมาวิเคราะห แบงเปน 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 ระดับมากท่ีสุด เทากับ 5 คะแนน 
  ระดับมาก เทากับ 4 คะแนน 
  ระดบัปานกลาง เทากับ 3 คะแนน 
  ระดับนอย เทากับ 2 คะแนน 
  ระดับนอยท่ีสุด  เทากับ 1 คะแนน 

ตอนท่ี 3 หัวขอท่ีตองการใหจัดครั้งตอไป แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับหัวขอกิจกรรมท่ี
ตองการใหจัดในครั้งตอไป 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรม 
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ตอนท่ี 3 
สรุปผลการการประเมนิโครงการ 

 
รายงานผลการประเมิน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรสัญจร สำหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรที่อยูในเครือขายความรวมมือทางวิชาการ จำนวน 26 โรงเรียน 
ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564-เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565 แตเนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid-19) สายพันธุโอไมครอน ทำใหทางคณะฯ สามารถเขาไปจัดกิจกรรมท่ี
โรงเรียนไดจำนวน 18 โรงเรียน จำนวนนักเรียนท้ังหมด 1,974 คน  

ผลการดำเนินการพบวา นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายทักษะกระบวนการ              
เทคนิควิธีการเรียนทางวิทยาศาสตรอยางถูกตอง ไดรูจักคิด มีความคิดสรางสรรคในทางวิทยาศาสตร 
โดยไดรับประสบการณตรงนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน สามารถนำองคความรู ทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประยุกตใชในการเรียน การปฏิบัติงาน งานวิจัย โครงงาน และนำไปใช
ในชีวิตประจำวันได รวมถึงไดนำรายวิชาที่เกี่ยวของในหลักสูตร มาบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการใหเกิดเปนรูปธรรม  

โดยมีระดับความพอใจของนักเรียนที ่เขารวมกิจกรรมโดยรวม มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.57             
มีคาสวนเบี่ยงมาตรฐานเทากับ 0.36 คิดเปนรอยละ 91.48 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 1 สถานภาพผูเขารวมกิจกรรม 

รายงานการประเมิน จำนวนคน รอยละ 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
รวม 

 
638 

1,336 
1,974 

 
32.32 
67.68 
100.00 

อายุ 
อายุ 13-15 ป 
อายุ16-18 ป 

รวม 

 
43 

1,931 
1,974  

 
2.18 
97.82 
100.00  

จากตารางที ่ 1  แสดงความถี ่และรอยละของสถานภาพของผู  เข าร วมกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตรสัญจรสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 1,336 คน คิดเปนรอยละ 67.68 เพศชาย จำนวน 
638 คน คิดเปนรอยละ 32.32 และมีอายุ 16-18 ป จำนวน 1,931 คน คิดเปนรอยละ 97.82 อายุ 
13-15 ป จำนวน 43 คน คิดเปน 2.18 และเมื ่อทำการประเมิน มิติดานความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมายไดผลดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในการรับบริการของผูเขารวมกิจกรรม 

ประเด็นความคิดเห็น 
คาระดับความพึงพอใจ 

𝒙𝒙� S.D. คารอยละ ระดับความพึงพอใจ 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
ชวงเวลา/ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.46 0.68 89.22 มาก 
การลงทะเบียน/พิธีเปด มีความสะดวกและรวดเร็ว 4.50 0.68 90.01 มาก 
การควบคุมเวลาตามท่ีกำหนด 4.53 0.64 91.83 มากท่ีสุด 
การอำนวยความสะดวกของผูใหบริการ 4.59 0.62 91.60 มากท่ีสุด 
ความรวดเร็วและคลองตัวในการปฏิบัติงานของผู
ใหบริการ 

4.58 0.62 92.05 มากท่ีสุด 

ดานวิทยากร 
มีการถายทอดความรูใหชัดเจนและนาสนใจ 
อธิบายเนื้อหาชัดเจน 

4.60 0.61 92.25 มากท่ีสุด 

มีการเชื่อมโยงเนื้อหาในการสาธิต และนำเสนอ
เนื้อหาอยางครบถวน 

4.61 0.58 92.25 มากท่ีสุด 

ใชเวลาตามท่ีกำหนดไวอยางเหมาะสม 4.58 0.62 91.68 มากท่ีสุด 
ตอบขอซักถามในการบรรยาย อภิปราย สาธิต ได
อยางชัดเจน 

4.58 0.61 91.53 มากท่ีสุด 

มีเทคนิควิธีการฝกอบรมท่ีนาสนใจ เขาใจงายกอ
เกิดการเรียนรู 

4.61 0.60 92.14 มากท่ีสุด 

ดานการนำไปใชประโยชน 
ประโยชนและความรูท่ีไดรับจากกิจกรรม 4.64 0.56 92.80 มากท่ีสุด 
สามารถนำความรูท่ีไดไปประยุกตใชงาน 4.61 0.89 92.18 มากท่ีสุด 

สรุปโดยเฉล่ีย 4.57 0.36 91.48 มากท่ีสุด 
จากตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจในการรับบริการของผูเขารวมกิจกรรมโดยรวม มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.57 มีคาสวนเบี่ยงมาตรฐานเทากับ 0.36 คิดเปนรอยละ 91.48 ระดับความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด 
 
ตอนท่ี 3 หัวขอท่ีตองการใหจัดครั้งตอไป 
o เคมี ฟสิกส ชีวะ 
o พยาบาลศาสตร ภาษาศาสตร 
o คายวิทยาศาสตร นารู 
o ขอวิชาชีววิทยา 
o จัดแบบเดิมคะ สนุก 
o เก่ียวกับสุขภาพ 

o จัดอบรมของศิลปภาษาดวย 
o สารสนเทศเก่ียวกับเทคโนโลยี 
o ฟสิกสนิวเคลียร 
o ครุศาสตร 
o อยากใหจัดเก่ียวกับการวาดและการออกแบบ 
o ไมมีครับเพราะดีอยูแลว 
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o เก่ียวกับการเเพทย 
o วิชาศิลปะกับวิชาพละ 
o วิทย-คณิต 
o อยากใหมาอีกคะ 
o เก่ียวกับการฝกแพทย 
o แนะแนวความรูเก่ียวกับคณะตางๆ 
o วิศวกรรม 
o ความรูเก่ียวกับคณะอ่ืนๆ 
o ตองการคะ ใหรุนนองตอไป 
o จบเเลวมีงานรองรับอะไรเพ่ิมบาง 
o วิทยาศาสตรเคลื่อนท่ี มีสาระดีๆมาแนะนำ  
o นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 
o ดานการบริหาร 
o อยากใหจัดแบบนี้ทุกๆป 
o อยากใหมีสาขามาเพ่ิม 
o คายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
o อบรมสำหรับครุศาสตร 
o จบไปเเลว ทำอาชีพอะไรไดบาง 
o คณิตศาสตร - ฟสิกส 
o ทดลองอวกาศ 
o English Camp 
o อยากใหวิชาเคมี ไดทดลองเยอะๆคะ 
o วิทยาศาสตรฟสิกส 
o อยากใหเวลาท่ีจัดกิจกรรมแตละฐาน 
o อยากใหมีฐานมากกวานี้ 
o เคมีอินทรีย 
o อยากใหมีวิชาชีววิทยาดวย 
o คายวิศวะกรรมศาสตร 
o อยากใหมาสงเสริมความรูใหอีก 
o อยากใหนองๆปหนาไดสัมผัส 
o วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 
o ตองการใหมีในการตัดครั้งตอไปในปหนา 
o หัวขอนี้เเหละคะ 
o วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
o การพยาบาลเบื้องตน 
o อยากใหมาใหความรูอีก 

o แบบเดิมครับ-คะ 
o ชีวิวิทยา 
o ให 
o หนาจะมีสาขาอ่ืนมาดวย 
o สนุกดีครับ 
o ฐานใหความรูเก่ียวกับสาธารณสุข 
o วิทยาการการ 
o หัวขออะไรก็ไดท่ีไมใช ฟสิกส เคมี คะ  
o คอมพิวเตอร 
o อยากใหเวลาและเนื้อเพ่ิมอีกกก 
o อบรมนิเทศการเรียนตอ 
o มาทำอีกนะครับ 
o ดีหมดทุกอยางคะ 
o คณะอ่ืน 
o อยากใหมีคณะแพทยศาสตรหรือเภสัชคะ 
o อิเล็กทรอนิกส 
o เก่ียวกับการศึกษาตอ และการเตรียมความพรอม

ในการศึกษาคอ 
o มาแนะแนวเก่ียวกับสาขาท่ีเก่ียวของกับธรรมชาติ

ครับ 
o กัมมันตภาพรังสี 
o เก่ียวกับคณิตศาสตร 
o แนะแนวคณะ 
o เรียนนรูวิทยาศาสตร 
o วิทยาศาสตรเพ่ิมความรู 
o ครุศาสตรบัณฑิต 
o จัดคายวิทยาศาสตรสัญจร ตอคะ 
o ภาษาอังกฤษ  
o อยากใหจัดตอ 
o ภาษาอังกฤษ 
o หมวดดนตรีครับ 
o ทุกอยางเลยงับ เพราะสามารถนำความรูไปใชได

ตอเเละเพ่ิมความรูพ้ืนฐาน 
o สนุก 
o สิ่งแสดลอม  
o ท้ังหมด 
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o การปฏิบัตกิิจกรรมตางๆ 
o ฐานการเรียนรูเก่ียวกับฟสิกส 
o เก่ียวกับศิลปะ 
o กระบวนการมิวเทชั่นระดับเซลล การคำนวน

กระแสไฟฟา  
o คณะในฝน 
o การแนะแนวเขาศึกตอคณะวิทยาศาสตร 
o วิทยาศาสรสากล 
o ดานภาษา 
o ทดลองผากบ  
o การลำเลียงระดับเซลล การมิวเทชั่นระดับ

เซลล การคำนวนหากระแสไฟฟา 
o อยากไหมีคายท่ีภาคปฏิบัติ 
o ทดอลงท่ีหลากหลาย 
o สายสุขภาพ 
o ภาษาไทย 
o วิทยคณิต 
o อยากใหมีสายวิทยสุขภาพมาคะ 
o แบบไหนได 
o มีคณะ หลายๆคณะเพ่ิมมากข้ึน 
o การนำเสนอคณะตางๆในมหาลัย 
o มาทุกสาขา 
o ไดทุกหัวขอ ชอบทุกหัวขอ 
o หุนยนต(AI) 
o เก่ียวกับพยาบาล 
o เก่ียวกับสายอาชีพตางๆ 
o เเนะนำคณะทุกคณะในมหาลัยและแนะแนว

วาในเเตละคณะสามารถไปทำงานอะไรได
บาง 

o จัดเเบบเดิม 
o เทคโนโลยีสารสนเทศ 
o เก่ียวกับอาชีพ 
o แคนี้ขอมูลก็เยอะพอแลวคะ 
o เเนะนำการเรียนตอใมมหาวิทยาลัย 
o การจัดกีฬาe-sport 
o ฟสิกส โลกดาราศาสตร 

o อะไรก็ไดครับ อยากฟงพ่ีๆเลานิทาน 
o สิ่งแวดลอม 
o ดาราศาสตรและจักวาล 
o ความสนุก 
o เเบบเดิมเเตสนุกสนานมากข้ึน 
o หัวขอตลกๆ 
o ฟสิกส 
o อยากใหมีแล็ปวิทยาศาสตรแบบนี้มาอีก 
o อยากใหจัดการทดลองอีก 
o คายชีววิทยา 
o ความรูทางดานครู 
o หัวขอเดิม 
o เก่ียวกับการคำนวณ 
o การปฏิบัติและความสนุก 
o การปฏิบัติมากข้ึน 
o วิทยาศาสตร 
o ฐานเลนเกม 
o ปฏิบัติการทดลอง 
o อยากใหมีสาขาเพ่ิม 
o การทดลองตางๆ 
o อยากใหมีการติวใหความรูแนวทางการสอบ 
o สายทดทองวิทย-คณิต 
o ติวขอสอบ 
o ติวขอสอบ+แนวทางการสอบเขาคณะตางๆ 
o เคมีเก่ียวกับการทดลอง 
o เลนเกมส 

o อะไรมาผมรับหมดครับ ������ 
o ตองการคับ 
o อยากใหจัดเรื่องสาธารณะสุขอีกคะ 
o ไดทุกหัวขอครับผมพรอมท่ีจะเรียนรูสิ่งใหม 
o ควรมีจัดทุกปคะ  
o อยากใหมีความสนุกมากกวานี้ 
o อยากใหมีอีก 
o คณิตศาสตร 
o คณิตศาสตรอยางเดียว 
o แบบเดิมนี่แหละคะ 
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o จะไดรูวาตัวเองชอบอะไร 
o จะไดมีความรูเก่ียวกับดานตางๆ 
o ดานการนำไปใชประโยชน 
o จัดอีกในทุกๆป 
o มีหลายคณะ 
o เพ่ิม คณะอ่ืน 
o การนำไปใชประโยชน 
o เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
o วิทยาการคอมพิวเตอร 
o คายนิเทศ 
o อยากใหมีทุกๆปเพราะไดความรูและ

สนุกสนาน 
o จัดเลื่อยๆ 
o จัดแบบเดิมก็ดีคะ 
o มีความรูและไดความรู 
o จัดข้ึนอีก เพราะมีประโยชน 
o เเลวเเตอาจารยเลยคะ 
o ดูดาว 
o เยอะแยะเลยคะ 
o การทดลองเคมี 
o สองกลองดูดาว 
o มีกิจกรรมท่ีใชการเตนทุกฐานกอนเจาฐาน

ถัดไป 
o ผูชายหลอบอกตอ 
o หัวขอเดิมเลยครับ 
o กิจกรรมเยอะๆ 
o อยากใหมีสาขาคอมพิวเตอรสาย ตัดตอวิดีโอ

คับ 
o ทุนการศึกษา 
o ควรมีการจัดในครั้งตอไป 
o เหมือนเดิมคับ 
o อยากใหมาทุกคณะ และอธิบาย การเปน

นักศึกษา และอธิบายชมรมท่ีมีในราชภัฏ 
o คณะท่ีนาสนใจ ภาษาอังกฤษ  
o คายคณิตศาสตร 
o เคมีไฟฟา 

o ขอเวลาเพ่ิม 
o เลนเกมสตางๆ 
o ดีมากๆ 
o การทดลองการใชโปรแกรมตางๆ 
o ขนมเยอะๆ 
o อยากมี1ปตอครั้ง 
o เเบบเดิม 
o อุสาหกรรมอาหาร 
o แบบเดิม 
o ภาษาตางประเทศ 
o เขาคายวิชาการในวิชาอ่ืนๆ 
o ใหเวลานานกวานี้ 
o ชีววิทยา 
o อยากเรียนรูเก่ียวกับแนวโนมถวงสมดุล 
o ดี 
o เก่ียวกับภาษา 
o การทดลองเก่ียวดิบชีววิทยา 
o มีชีววิทยา 
o เก่ียวกับทางดานภาษา 
o การทดลอง 
o ภาษา 
o หาเกมสมาใหเลนเยอะข้ึน 
o ปารวิทยาศาสตร 
o มีความรูมีความเขาใจ 
o มีความรู 
o อาหาร สาธารณสุข 
o ดาราศาสตร 
o อังกฤษ 
o พละศึกษา 
o ใหเวลานานมากกวานี้ 
o ผาตัด 
o เรื่องของภาษาตางประเทศ 
o คายภาษา 
o แบบเดิมดีแลวครับ 
o แนะแนวดีมากครับ 
o จัดเพ่ือใหนองๆไดความรู 
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ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 

o อยากใหมีกิจกรรมสนุกๆ 
o อยากใหมีคณะพยาบาลมาใหความรู 
o ขอใหมีนันทนาการดวยคะ 
o ปหนาอยากใหจัดอีกเพราะไดความรูมากมาย 
o มาทุกๆปเลยคะ 
o อาจารยและพ่ีนักศึกษานารักมาคะ 
o พี่ๆดูแลดี และใจดีมากๆคะ อยากใหเปน

แบบนี้ตลอด 
o อยากใหแนะแนวการเข าเร ียนและแนว

ทางการจบไปแลวทำงานตอยอดอะไรไดบาง 
o อยากไหจัดกิจกรรมนาสนุกมากกวานี้ 
o หากิจกรรมเพ่ิมเติม 
o อยากใหเพิ่มเวลาตามฐาน เชน ฐานที่มีการ

ทดลองอยากใหเพ่ิมเวลาไปอีก  
o เพ่ิมกิจกรรมนันทนาการคะ 
o เพ่ิมเกมมากข้ึน 
o อยากใหคณิตนาสนใจกวานี้อยากใหมีสวน

รวมในการทำอยางอ่ืนมากกวามานั่งฟง  
o พึงพอใจมากคะ ไดรับความรูอะไรใหมๆเยอะ

เลยคะ 
o เพ ิ ่มเวลานิดหนอย บางสถานที ่ ใช  เวลา

มากกวาท่ีอ่ืน 
o อยากใหมีกลองมาตีจะไดเพ่ิมความสนุก 
o อยากใหมีความสนุกสนามากกวานี ้มีเสียง

กลองเพื่อจะไดไมงวงคะ เเตรวมๆเเลวก็สนุก
ดีคะท่ีไดมีการทดลองตางๆ 

o ใหเวลามากกวานี้ 
o อยากให ม ีการเพ ิ ่มคณะสาขาอ ื ่นๆของ

กิจกรรม 
o อยากใหมีเยอะกวานี้คะ ชอบมากกกก 
o การพูดโน มน าวให น าเร ียนอยากใหมัน

นาสนใจและสนุกไปพรอมกัน 
o ไดท้ังความรูและไดทำกิจกรรม สนุกมาก ๆ 
o ไมมีคาาาแต พ่ีท่ีฝกสอนยังดูตื่นเตนนะคะ ;-; 
o อยากใหเนนสนุกมากข้ึน 

o ปหนาอยาลืมมานะคะ 
o ปหนาใหมาจัดกิจกรรมอีกครั้ง 
o ปหนาใหมาใหมนะคะ 
o จัดกิจกรรมแบบนี้บอยๆนะคะ 
o อยากใหมาทุกคณะ 
o ขอขนมเยอะๆ 
o ดีครับ 
o อยากใหมีอีกทุกๆปคะ 
o ชอบมากๆ 
o ดีมากครับ 

o หาพ่ีนักศึกษาสวยๆมาเยอะๆนะครับ ���� 
o พ่ีๆนารักมากกกกกกกกเปนกันเองสุดๆสนุก

มากๆ 
o พ่ีๆนารักมากกกกก 
o ใหนองๆไดการเเนะนำจากพ่ีๆ 
o สนุกมากคะ 
o มีอีกตอไป 
o อยากใหจัดคายภาษา 
o มาอีกนะครับ 
o นาจะมีความคึกครื้นเชนมีกลองตี เเตรวมๆ

คือสนุกดี  
o เวลาไมเพียงพอบางฐาน 
o ไมมีครับ-คะ 
o พ่ีฐานสี่ดีมากครับ 
o อยากใหมีของรางวัลเยอะๆ 
o มีหลากหลายกวานี้ 
o อยากใหมีฐานมากกวานี้คะ 
o อยากใหมีเวลาในการเขาฐานนานกวานี้ 
o อยากไหจัดกิจกรรมเยอะกวานี้ 
o พัฒนา โครงการ วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

ใหเขาใจมากยิ่งขึ้นนำความรูใหมๆมาสอน
ในครั้งตอไป 

o อยากใหมีสาขาสาธารณสุขมาดวย 
o ดีทุกอยางคะ 
o ลดเวลาสักนิด 
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o อยากใหเพ่ิมเวลา 
o อยากใหมีการทดลองเยอะๆ 
o สนุกมากๆคะ ไดท้ังความรูและไดทำกิจกรรม

ตางๆ ไดรูอะไรใหมๆ 
o อยากใหมีการทำแลปเยอะๆ 
o อยากใหเพ่ิมผูชวยในการทำกิจกรรมมากข้ึน 
o ชอบมากคะ อยากใหมาอีกนะคะ 
o อยากใหเวลาที่จัดกิจกรรมแตละฐานมีเวลา

เยอะกวานี้ สนุกคะ เลยอยากไดเวลาเยอะๆ 
o พ่ีๆและอาจารยทึกๆทานนารักทุกคนเลยคะ 
o อยากใหเพ่ิมจน.นักศึกษาในการดูเเลตามฐาน

มากข้ึน 
o นาจะใหพักเท่ียงนานกวานี้ครับ 
o ควรมีกิจกรรมเก่ียวกับดาราศาสตร 
o อยากใหมีการทดลองมากกวานี้ 
o ชอบคายนีีมากๆครับ 
o อยากใหจัดเวลาใหไดนานกวานี้ 
o อยากใหม ีหล ักส ูตรนวัตกรรมและธ ุรกิจ

อาหาร 
o เวลาก็โอเคมากเเละก็อยากเอาที่เด็กนักเรียน

ชอบมาอ ีกรอบคร ับ  รอก อนจะมาจัด
กิจกรรมก็ทำเเบบสอบถามมากอนเเลวคอย
หาเนื้อหานั้นๆมาไหเด็กไดศึกษาตอไปครับ 

o คณะจัดคายนารัก เปนกันเองมาก กิจกรรม
สนุก มีความรู 

o อยากใหมีเกมเยอะๆ  
o อยากใหมีการทดลองอีก 
o อยากใหจัดฐานเยอะกวานี้ 
o อยากใหมีกิจกรรมเกมเลนเยอะๆ 
o สนุกอยากใหมีอีก 
o อยากใหครั้งหนาเเจกโควตาเยอะๆๆ  
o อยากไหมีการปฏิบัติท่ีเยอะกวานี้ 
o เพ่ิมนันทนาการ 
o อยากใหมีระยะเวลามากกวานี่ 
o ระยะเวลาท่ีจัดนอยเกินไป 
o อยากใหมีมากกวา4ฐาน 

o อยากใหสอนเก่ียวกับวิชาใหมๆ 
o ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
o ไมมีครับ งวงนอนนิดหนอย  
o สนุกกวานี้ 
o พ่ีฟสิกสนารัก 
o 1.อยากใหมีกิจกรรมแบบนี้มาอีก2.อยากให

กิจกรรมมีระยะเวลานานมากกวานี้ 
o อยากใหมาจัดนิทัศการวิทยาศาสตรอีก

เยอะๆครับ 

o อยากใหเปนวิชาอ่ืนบางเชนดนตรี����� 
o จัดนิทรรศการ 
o อยากไหมีเกมสใหเลนมากกวานี้ 
o อยากให ม ี เกมส ความร ู ของแต ละฐาน

มากกวานี้ 
o อยากใหมีขนมเลี้ยงดวยฮะ 
o อยากใหมีสาขาเพ่ิม 
o อยากใหมีเวลาเยอะกวานี ้ จะไดสนุกๆมี

เครื ่องเลนเพลงมีของเลนมาจะทำใหเด็ก
นาสนใจในกิจกรรม 

o อยากใหจัดกิจกรรมนี้ประมาณ3วันเพราะ
สนุกคะ 

o ดีทุกเลยคะ 
o ไมมีครับดีไปหมด 
o ชอบมากคะ 
o ชอบพ่ีๆ เพราะใหความรูดีมากๆ  
o อยากมีกิจกรรมเเบบสนุก 
o เทคนิคในการสอนดี 
o ขอฐานเยอะๆ 
o ชอบคะ อยากใหมีอีกเรื่อยๆ 
o อยากไหมาอีกค้ับ 
o ขอเวลาเพ่ิม 
o อยากใหพ่ีการเลน ดนตรี  
o ไมมีคะ ดีมากกกก 
o อยากใหมีเกมสนุกมากกวานี้ 
o อยางเพ่ิมความสนุกสนานมากข้ึนเพ่ือใหการ

เรียนรูดูไมนาเบื่อ 
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o อยากใหมีการสองกลองจุลทรรศน  
o อยากใหมีการสองกลองจุลทรรศน 
o อยากใหใหความรูเกี่ยวกับคณะอื่นๆที่เขาวา

ทำไรไดบางเม่ือจบไปเเลว 
o อยากใหมีการใชกลองจุลทรรศน 
o อยากไหเอามาหลายๆสายคะ 
o อยากใหจัดการทดลองสาร 
o ไมมีคา สนุกมากๆ 
o เพ่ิมเนื้อหาและมีกิจกรรมเสริมเพ่ิมข้ึนอีก 
o การจัดกีฬาe-sport 
o ชอบมากคะ เเตบางฐานยังไมคอยเขาใจ เเต

สนุกมากคะ 
o อยากใหมีกิจกรรมเยอะกวานี้ 
o ทุกอยางดีมากคะพ่ีๆนารักทุกคนนนน 
o ดีพ่ีๆนารักดี 
o ไมมีขอเสนอแนะ 
o สนุกมากๆ 
o จัดกิจกรรมใหยาวนานกวานี้ 
o อยากใหมีเวลานานกวานี้ 
o พ่ีๆใจดีมากคะเปนกันเองดวย 
o ดีอยูแลว 
o ดีคะ 
o สนุกไดความรูเปนกันเอง 
o อยากใหมีเวลาจัดกิจกรรมมากกวานี้ 
o ไมมี ดีๆๆๆๆ เยี่ยมๆๆๆๆ สุดยอดมากกกกก 
o อยากใหมาอีกคะ ถึงหนูจะจบไปแลว ก็อยาก

ใหมาอีกคะ 
o มีพักเบรก 
o ใหมาแนะแนวเปนแนวทางใหนองๆรุนตอไป

ไดเปนทางเลือกคะ 
o ไมมีคะอยากใหจัดหลายๆวัน 
o มีความสนุกมากกวานี้ 
o กิจกรรมเยอะๆ 
o อยากใหใชเวลากลุมใหนานดวาเดิม 

o ดีแลวครับ いいだす 

o ��� 

o มาอีกๆๆ 
o มีเวลาเพ่ิมข้ึน 
o มีฐานมากข้ึน 
o พูดชาลง 
o ขอเวลาพักเพ่ิม 
o ใชเวลานองลดอีก 
o ขออาหารตาเพ่ิมคะ 
o อยากใหมีกิจกรรมใหเลนมากกวานี้ 
o ใหเวลาใหนานกวานี้ 
o ขอบคุณความรูดีๆท่ีไหมาครับ 
o ขอชีวะหนอยนะคะ 
o ใหเวลาในการศึกษามากข้ึน 
o ขอเวลาทำแตละฐานเพ่ิม 
o แบบนี้สนุกดี 
o เพ่ิมเวลาในแตละฐาน 
o การใหความรูเก่ียวกับฐาน 
o อธิบายชาลง 
o มีฐานเพ่ิม 
o จัดการเวลาใหพรอมกอนเริ่ม 
o ใหมีกิจกรรมเยอะๆ 
o ขนมกับของรางวัลตางๆๆ 
o คอมพิวเตอรธุรกิจ 
o เพ่ิมกิจกรรม 
o หากิจกรรมสนุกๆมาใหเลนมากข้ึน 
o อยากหมีอีก 
o ไมมีคะ 
o อยากไหมาอีก 
o กิจกรรมรองเลน 
o ทำกิจกรรม 
o ขนมและของรางวัลตางๆๆ 
o กิจกรรม 
o เพ่ิมความสนุกใหอีก 
o ใหเวลาในการทำกิจกรรมใหนานกวานี้ 
o ไมมีท่ีติครับ 
o อยากใหมีสาขาหลายๆอยามาแนะนำเพ่ือ

คนท่ีอยากจะเปนอยางอ่ืนสนใจ 
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ตารางสรุปความสอดคลองกับการเรียนรู 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ประจำปงบประมาณ 2565 

 
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
กลุมเปาหมาย ปญหา 

(ทำไมถึงตองทำกิจกรรมนี้) 
วิธีการแกไขปญหา/ 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ผลลัพธของโครงการ 

(OUTCOME) 
สอดคลองกับการเรียนรู 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได
ใหกับคนในชุมชน
ฐานราก  
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชร 
ประจำป
งบประมาณ 2565 
กิจกรรมคาย
วิทยาศาสตรสัญจร 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขต
จังหวัด
กำแพงเพชรท่ีอยู
ในเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ 
จำนวน 26 
โรงเรียน ๆ ละ 
120 คน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดทำ
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ใหกับคนในชุมชน สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการ
สรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคมแบบบูรณาการ โดยมีเปาหมาย
เพ่ือใหคนในชุมชนสามารถบริหารจัดการ
ชีวิตตนเองไดอยางสมดุลและมีความ
เหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับ
การสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ิมคุณคา
และมูลคา เสริมเศรษฐกิจฐานรากใน
ชุมชนใหมีความ เขมแข็ง ม่ันคง นำไปสู
การพ่ึงพาตนเองและชวยเหลือเก้ือกูลกัน

วิธีการแกไขปญหา 
     คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จัดกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตรสัญจร สำหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด
กำแพงเพชรท่ีอยูในเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ ระหวางเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564-เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 เพ่ือพัฒนา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายทักษะกระบวนการ เทคนิค
วิธีการเรียนทางวิทยาศาสตรอยาง
ถูกตอง ไดรูจักคิด มีความคิด
สรางสรรคในทางวิทยาศาสตร โดย
ไดรับประสบการณตรง

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทักษะกระบวนการ              
เทคนิควิธีการเรียนทาง
วิทยาศาสตรอยางถูกตอง 
ไดรูจักคิด มีความคิด
สรางสรรคในทาง
วิทยาศาสตร 
โดยไดรับประสบการณตรง
นอกเหนือจากการเรียนใน
หองเรียน สามารถนำองค
ความรูทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปประยุกตใชในการเรียน 
การปฏิบัติงาน งานวิจัย 
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ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

กลุมเปาหมาย ปญหา 
(ทำไมถึงตองทำกิจกรรมนี้) 

วิธีการแกไขปญหา/ 
ระยะเวลาการดำเนินงาน 

ผลลัพธของโครงการ 
(OUTCOME) 

สอดคลองกับการเรียนรู 

ในชุมชนไดอยางยั่งยืน สงผลใหชุมชน
หมูบานมีคุณภาพชีวิตและรายไดท่ี
เพ่ิมข้ึน 

นอกเหนือจากการเรียนใน
หองเรียน สามารถนำองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปประยุกตใชในการ
เรียน การปฏิบัติงาน งานวิจัย 
โครงงาน และนำไปใชใน
ชีวิตประจำวันได รวมถึงไดนำ
รายวิชาท่ีเก่ียวของในหลักสูตร มา
บูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการใหเกิดเปนรูปธรรม      
ประชุม/วางแผน ดำเนินการตาม
แผน สรุปการจัดกิจกรรมตาม
วัตถุประสงคโดยใหนักศึกษา และ
อาจารยในรายวิชามีสวนรวมใน
การบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับการจัดกิจกรรม 

โครงงาน และนำไปใชใน
ชีวิตประจำวันได รวมถึงได
นำรายวิชาท่ีเก่ียวของใน
หลักสูตร มาบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการใหเกิดเปน
รูปธรรม 
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ภาคผนวก 
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ก. 
เอกสารขอจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรสัญจร 

ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564-เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่  ควท.0867/2564                            วันที่ 11  พฤศจิกายน  2564 
เรื่อง ขออนุญาตจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรและขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ 

 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

  ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกําหนดจัดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ให้กับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท่ีต้องการรับบริการวิชาการ จํานวน 26 โรงเรียน ในระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564-เดอืนมกราคม พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
และรับสมัครนักศึกษา ในปีการศึกษา 2565   

  ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564-เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร 
จํานวน 26 โรงเรียน โดยขอใช้งบประมาณเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 156,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) รายละเอียดการใช้งบประมาณจากโครงการต่างๆ ดังนี้ 
   1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดกําแพงเพชร รหัสกิจกรรม 
107001530444 จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และกิจกรรมที่ 7 บริหารจัดการโครงการ รหัส
กิจกรรม 107001530744 จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
   2) โครงการเงินฝากถอนคืน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมเงินฝากสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ รหัสกิจกรรม 5010000140 จํานวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
  ทั้งนี้ คณะฯ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้งบประมาณของโครงการตามเอกสารที่
แนบมาด้วยนี้ และขอยืมเงินเพ่ือสํารองใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
(นางสาวกัญญารัตน์  ศรีณรงค์) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
Signature Code : F+dZfAnmZmKCNQlXEI0U 

 

   
บันทึกข้อความ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
เลขที่  7192                       
วันที่ 11/11/2564  
เวลา 15:11 น.  

 



เลขทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   เลขที่  7192                       

    
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  

 
 ( รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปัญญา )  

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 11  พฤศจิกายน  2564  

 Signature Code : F6dSiKfzw3w75/nDlQEk 

      เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และ
บริการวิชาการ  
 เพื่อโปรดพิจารณา ขออนุญาตจัดกิจกรรม ควรแจ้งกองนโยบายและ
แผน  

 
 ( นายเอนก  บัวสําลี ) 
 หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ  

 11  พฤศจิกายน  2564  
 Signature Code : F2dbc4i24x4sZKyLwDYI 

    
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  

 
( ดร.มะลิวัลย์  รอดกําเหนิด ) 

 รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
 11  พฤศจิกายน  2564  

 Signature Code : F2dbc4i24x6ianw9Xodi 

    
 อนุญาต  

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง ) 

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการ
วิชาการ  

 11  พฤศจิกายน  2564  
 Signature Code : F68AiKXLt6ws43DllXvn 

    
     

    
    
    
    
    

    
     

   
    
    
    
   



 

 

 

ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่  ควท.0032/2565                            วันที่ 26  มกราคม  2565 
เรื่อง ขออนุญาตขยายระยะเวลาการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร 

 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

  ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําหนดจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ให้กับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่ต้องการรับบริการวิชาการ จํานวน 26 โรงเรียน ใน
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564-เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นการบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา ในปีการศึกษา 2565 นั้น   

  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้หลาย
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขออนุญาตขยายระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร จากระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564-เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ขยาย
เป็นระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564-เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวสําเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
(นางสาวกัญญารัตน์  ศรีณรงค์) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
Signature Code : F6c7fEzmpk6F3SlXBIEc 

 

   
บันทึกข้อความ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
เลขที่  0466                       
วันที่ 26/01/2565  
เวลา 14:42 น.  

 

    
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  

 
 ( รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปัญญา )  

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 26  มกราคม  2565  

 Signature Code : F+9bY4y8DHROEVibkzcG 

      เรียน รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกนั
คุณภาพการศึกษาและบริการวชิาการ  
 เพื่อโปรดพิจารณา ขออนุญาตขยายระยะเวลาการจัดกิจกรรม  

 
 ( นายเอนก  บัวสําลี ) 
 หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ  
 27  มกราคม  2565  

 Signature Code : F+dYcwy6DZEd1XN51DN1 



เลขทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   เลขที่  0466                       

    
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  

 
( ดร.มะลิวัลย์  รอดกําเหนิด ) 

 รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
 27  มกราคม  2565  

 Signature Code : F+dYcw6yI7Arcjwt2oev 

    
 เรียนอธิการบดี เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจนัทร์ ) 

 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกนัคุณภาพ
การศึกษาและบริการวชิาการ  

 28  มกราคม  2565  
 Signature Code : F6iMLUGjrEUEmOjOqVUt 

    
 อนุญาต  

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต ) 

 รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

 29  มกราคม  2565  
 Signature Code : F+MCgKZAxhVP+fDv1xT2 

    
     

   
    
    
    
   



กำหนดการคายวิทยาศาสตรสัญจร 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือขายความรวมมือทางวิชาการ (MoU) จำนวน 26 โรงเรียน 

ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2564 - เดือนมกราคม 2565 
  

เวลา กิจกรรม 

นัดเวลาออก - 8.30 น. 
เดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรไปยังโรงเรียน จัดเตรียมสถานท่ีและ
อุปกรณ 

08.30- 08.45 น. นักเรียนลงทะเบียน ณ หองสำหรับพิธีเปด  

08.45-09.00 น. พิธีเปดโดยผูอำนวยการโรงเรียน 

09.00-09.50 น. ฐานท่ี 1 (≤50 นาที) 

09.50-10.00 น. เปลี่ยนฐานกิจกรรม (≤10 นาที) 

10.00-10.50 น. ฐานท่ี 2 (≤50 นาที) 

10.50-11.00 น. นักเรียนทุกฐานไปรวมตัว ณ หองสำหรับพิธีเปด 

11.00-11.50 น. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาแตละหลักสูตร (≤ 50 นาที) 

11.50-12.40 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (≤50 นาที) 

12.40-13.30 น. ฐานท่ี 3 (≤50 นาที) 

13.30-13.40 น. เปลี่ยนฐานกิจกรรม (≤10 นาที) 

13.40-14.30 น. ฐานท่ี 4 (≤50 นาที) 

14.30-14.40 น. เปลี่ยนฐานกิจกรรม (≤10 นาที) 

14.40-15.00 น. สรุปกิจกรรม มอบเกียรติบัตร/พิธีปด 

15.00-16.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

  
  หมายเหตุ : โรงเรียนละ 4 ฐาน แตละฐานมีนักเรียนไมเกิน 30 คน 
                        จดักิจกรรมฐานละ 50 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการจัดคายวิทยาศาสตรสัญจรแตละโรงเรียน 
 

ลำดับ โรงเรียน วัน/เดือน/ป หัวขอท่ีตองการรับบริการวิชาการ 

1 นาบอคำวิทยาคม เสาร 20 พฤศจิกายน 2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการ
ไทเทรต 

2. หลักสูตร ฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 

3. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
อินเตอรเน็ตทุกสพรรสิง่ IOT 
4. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

2 วัชรวิทยา 
จันทร 22 พฤศจิกายน 
2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการ
ไทเทรต 
2. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 

3. หลักสูตรชีววิทยา-รงควัตถุในพืช 

4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
อินเตอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง IOT 

5. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ-การสราง portfolio ดวย
เทคนิคอินโฟกราฟก 

3 พิไกรวิทยา พุธ 24 พฤศจิกายน 2564 

1. หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของจลุินทรีย 

2. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 

3. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 
4. หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร-การวางแผนการผลิต
อาหาร 

4 คลองลานวิทยา เสาร 27 พฤศจิกายน 2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการ
ไทเทรต 

2. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

3. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 

4. หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร-การทดสอบอาหาร 

5 ทุงทรายวิทยา พฤ. 2 ธันวาคม 2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-เคมีไฟฟา 

2. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 

3. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 

4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 



ลำดับ โรงเรียน วัน/เดือน/ป หัวขอท่ีตองการรับบริการวิชาการ 

6 ไทรงามพิทยาคม ศุกร 3 ธันวาคม 2564 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คายเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
2. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 
3. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 
4. หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร-การวางแผนการผลิต
อาหาร 

7 บอแกววิทยา พฤ. 16 ธันวาคม 2564 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คายเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพ
สิ่งแวดลอม “การจัดทำแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map 

3. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 

8 
องคการบริหารสวน
จังหวัดกำแพงเพชร 

ศุกร 17 ธันวาคม 2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการ
ไทเทรต 

2. หลักสูตรชีววิทยา-รงควัตถุในพืช 

3. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ-การสราง portfolio ดวย
เทคนิคอินโฟกราฟก 

9 
พรานกระตาย
พิทยาคม 

เสาร 18 ธันวาคม 2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-เคมีไฟฟา 

2. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 

3. หลักสูตรชีววิทยา-รงควัตถุในพืช 

4. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 

10 ทุงโพธิ์ทะเลพิทยา พฤ. 23 ธันวาคม 2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-เคมีไฟฟา 

2. หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของจุลินทรีย 

3. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 



ลำดับ โรงเรียน วัน/เดือน/ป หัวขอท่ีตองการรับบริการวิชาการ 

11 

เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร 
กำแพงเพชร 

ศุกร 24 ธันวาคม 2564 

1. หลักสูตรเคมี (ค.บ.)-เทคนิคหองปฏิบัติการ 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพ
สิ่งแวดลอม “การจัดทำแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map 

3. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 

12 
คลองขลุงราษฎร
รังสรรค 

เสาร 25 ธันวาคม 2564 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-เคมีไฟฟา 

2. หลักสูตรฟสิกส-กฎของโอหม 

3. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 

4.  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 

13 สักงามวิทยา พุธ 29 ธันวาคม 2564 

1. หลักสูตรเคมี (ค.บ.)-เทคนิคหองปฏิบัติการ 

2. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 

3. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ-การตัดตอวีดีโอ 

14 วังแขมวิทยาคม เสาร 8 มกราคม 2565 

1. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 

2. หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของจุลินทรีย 

3. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ-การสราง portfolio ดวย
เทคนิคอินโฟกราฟก 

15 ขาณุวิทยา อาทิตย 9 มกราคม 2565 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการ
ไทเทรต 

2. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 

3. หลักสูตรชีววิทยา-รงควัตถุในพืช 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คายเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 



ลำดับ โรงเรียน วัน/เดือน/ป หัวขอท่ีตองการรับบริการวิชาการ 

16 
กำแพงเพชรพิทยา
คม 

จันทร 10 มกราคม 2565 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-เคมีไฟฟา 

2. หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของจุลินทรีย 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพ
สิ่งแวดลอม “การจัดทำแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map 

4. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

17 โกสัมพีวิทยา พุธ 12 มกราคม 2565 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการ
ไทเทรต 

2. หลักสูตรชีววิทยา-รงควัตถุในพืช 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คายเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

4. หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร-การทดสอบอาหาร 

18 ปางมะคาวิทยาคม พฤหัส 13 มกราคม 2565 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการ
ไทเทรต 

2. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 

3. หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของจุลินทรีย 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพ
สิ่งแวดลอม “การจัดทำแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map 

19 เรืองวิทยพิทยาคม ศุกร 14 มกราคม 2565 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการ
ไทเทรต 
2. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 
3. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 
4. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
อินเตอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง IOT 

20 

ชากังราววิทยา 
(อินทร-ชุม ดีสาร
อุปถัมภ) เสาร 15 มกราคม 2565 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1.1 คายเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม 
1.2 เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพสิ่งแวดลอม “การจัดทำแผนท่ีใน
การเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม โดยใช Google Map 

 2. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 



ลำดับ โรงเรียน วัน/เดือน/ป หัวขอท่ีตองการรับบริการวิชาการ 

21 คณฑีพิทยาคม พฤหัส  20 มกราคม 2565 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-เคมีไฟฟา 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คายเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพ
สิ่งแวดลอม “การจัดทำแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map 
4. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

22 
มัธยมพัชรกิติยาภา 
2 กำแพงเพชร 

เสาร 22 มกราคม 2565 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คายเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

2. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 

3. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
อินเตอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง IOT 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพ
สิ่งแวดลอม “การจัดทำแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map 

 
23 

ราษฎรปรีชา
วิทยาคม 

จันทร 24 มกราคม 2565 

1. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ-การตัดตอวีดีโอ 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ-การสราง portfolio ดวย
เทคนิคอินโฟกราฟก 
4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-การทำการชวยชีวิตเบื้องตน 
(Cardio Pulmonary Resuscitation ; CPR) 

24 สลกบาตรวิทยา พฤหัส 27 มกราคม 2565 

1. หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของจลุินทรีย 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คายเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพ
สิ่งแวดลอม “การจัดทำแผนท่ีในการเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map 
4. หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

25 ลานกระบือวิทยา ศุกร 28 มกราคม 2565 

1. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการ
ไทเทรต 

2. หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของจลุินทรีย 

3. หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร-การวางแผนการผลิต
อาหาร 

4. หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร-การทดสอบอาหาร 



ลำดับ โรงเรียน วัน/เดือน/ป หัวขอท่ีตองการรับบริการวิชาการ 

26 
วังตะเคียนประชา
นุสรณ 

จันทร 31 มกราคม 2565 

1. หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 

2. หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 

3. หลักสูตรชีววิทยา-รงควัตถุในพืช 

4. หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการ
ไทเทรต 

 

  
 

 



ประมาณการคาใชจายการจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรสัญจร 
ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564-เดือนมกราคม พ.ศ. 2565  
ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวดักำแพงเพชร จำนวน 26 โรงเรียน 

 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร 
รหัสกิจกรรม 107001530444 จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
กิจกรรมท่ี 7 บริหารจัดการโครงการ รหัสกิจกรรม 107001530744 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 
 
โครงการเงินฝากถอนคืน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมเงินฝากสัปดาหวิทยาศาสตร รหัสกิจกรรม 
5010000140 จำนวน 36,000 บาท (สามหม่ืนหกพันบาทถวน) 
 
 
คาใชสอย 

    - คาอาหารกลางวัน     65,000 บาท 
(จำนวน 26 ครั้งๆละ 50 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 50 บาท) 

     - คาอาหารวาง     91,000 บาท 
(จำนวน 26 ครั้งๆละ 50 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท)  

รวมเปนเงิน 156,000 บาท 
 

 



รายละเอียดการเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

รายละเอียดการใชจาย (เดิม) รายละเอียดการใชจาย (ใหม) 
4) การพ ัฒนาทางว ิ ชาการของโรง เร ี ยนในจ ั งห วัด
กำแพงเพชร 
100,000 บาท  
 4.1) คาตอบแทน 
    - คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 ครั้งๆละ 2 คนๆละ 7 
ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน  42,000 บาท 
 4.2) คาใชสอย   
    - คาอาหารกลางวัน จำนวน 5 ครั้งๆละ 50 คนๆ ละ 1 
มื้อๆ ละ 100 บาท 
เปนเงิน 25,000 บาท 
     - คาอาหารวางพรอมเครื่องดืม่ของผูรวมกิจกรรม จำนวน 5 
ครั้งๆละ 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาทตอคน  เปนเงิน 
17,500 บาท  
    4.3) คาวัสดุ   

  - คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมอบรม  เปนเงิน  
15,500 บาท 

รวมเปนเงิน 100,000 บาท 
 
 
7) บริหารจัดการโครงการ   20,000 บาท 
    - คาใชสอย ประกอบดวย เชน คาน้ำมันเช้ือเพลิง คาเบ้ีย
เลี้ยง  เปนเงิน 5,000 บาท 
    - คาวัสดุ เชน กระดาษ หมึกพิมพ เปนเงิน 15,000 บาท 
    รวมเปนเงิน 20,000 บาท 

 

4) การพ ัฒนาทางว ิชาการของโรงเร ียนในจ ังหวัด
กำแพงเพชร 100,000 บาท  
4.1 คาใชสอย 
    - คาอาหารกลางวัน จำนวน 26 ครั้งๆละ 40 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 50 บาท 
เปนเงิน 52,000 บาท 
     - คาอาหารวางพรอมเครื่องดืม่ จำนวน 26 ครั้งๆละ 
40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาทตอคน  เปนเงิน 72,800 
บาท  
รวมเปนเงิน 124,800 บาท 
ขอเบิกเพียง 120,000 บาท 













 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปงบประมาณ 2565 
หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธ 

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผนดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  500,000 0 0 0 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 01, ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถ่ินดวยศาสตรพระราชา  
กลยุทธท่ี : 01, กลยุทธท่ี 1.1 ยกระดับศักยภาพชุมชนใหพ่ึงพาตนเองได  
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยท่ี : 1 จำนวนชุมชนหรือประเด็นท่ีไดรับการชี้นำ แกไขปญหาจากนวัตกรรมท่ีสรางสรรคข้ึน 
สอดคลองกับคานิยมหลัก :  Public service and Productivity – ใหบริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพท่ีดี 
สอดคลองกับอัตลักษณ บัณฑิตมีจิตอาสา สรางสรรคปญญา พัฒนาทองถ่ิน 
สอดคลองกับเอกลักษณ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรูพัฒนาทองถ่ิน 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ี : 1.1.4 สงเสริมใหอาจารยทำวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีเนนการสรางนวัตกรรม ผลงานทาง
วิชาการลักษณะอ่ืน และผลงานทางวิชาการรับใชสังคม ท่ีสามารถนำไปพัฒนาชุมชนทองถ่ิน รวมถึงการสรางรายไดและชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม [ X ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ป 
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ  [   ] งานอ่ืนๆ สถานท่ีดำเนินการ : ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี ต.สระแกว อ.เมืองกำแพงเพชร 
และชุมชนในเขตพ้ืนท่ี ต.ปางมะคา อ.ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อ่ืนๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร   
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค 
        ตามท่ีภาครัฐไดเช่ือมโยงเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติเขากับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของประเทศไทย และยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ 20 ป ระหวางป 2560 
ถึง ป 2579 โดยนอมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนนการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
คำนึงถึงสิ่งแวดลอมท่ีอยู และใชหลักการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชบรมนาถบพิตร มาเปนแนวทางในการดำเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายไดของประชาชน แกไขปญหาเชิงโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เสรมิสรางความมั่นคงทาง
อาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยดานอาหาร เพ่ือนำไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ของประชาชนและประเทศชาติ ซึง่สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลท่ี 10 ก็ทรงมีพระปณิธานแนวแนท่ีจะสานตอโครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา เพ่ือ

   1. เพ่ือศึกษาความตองการและแนวทางการสงเสริมการแกปญหาของชุมชน 
   2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรม การตรวจสอบคุณภาพ และการศึกษาความเหมาะสมเพ่ือแกปญหาชุมชน 
   3. เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพและชองทางการสรางรายไดชุมชน    
   4. เพ่ือพัฒนาทางวิชาการของของครูและนักเรียนในโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชร 
   5. เพ่ือติดตามการใชประโยชนและจัดการความรูการใหบริการวิชาการ    

P2 



ชวยเหลือประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเปนมหาวิทยาลยัท่ีพระราชา
ประสงคใหเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีความ
สำนึกในพระมหากรณุาธิคณุ จึงไดมอบหมายใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทำโครงการ
บูรณาการพันธกิจสมัพันธ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดบัรายไดใหกับคนในชุมชน สนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแบบบูรณาการ 
โดยมเีปาหมายเพ่ือใหคนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองไดอยางสมดุลและมีความ
เหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับการสงเสรมิภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพ่ิมคุณคาและมูลคา เสรมิเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนใหมีความ เขมแข็ง มั่นคง นำไปสูการ
พ่ึงพาตนเองและชวยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชนไดอยางยั่งยืน สงผลใหชุมชนหมูบานมีคณุภาพชีวิต
และรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
3. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เปาหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เปาหมาย 
  ครัวเรือนในพ้ืนท่ีไดรบัการพัฒนาเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน 
จำนวน 50 ครัวเรือน 

ครัวเรือนในพ้ืนท่ีและประชาชนใน
ชุมชนท่ีเขารวมโครงการมีรายได
สูงข้ึนและไดรับการพัฒนาในมิติท่ี
ครอบคลมุ 
1) ตำบลสระแกว อ.เมือง
กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 
2) ตำบลปางมะคา                  
 อ.ขาณุวรลักษณบุรี จ.กำแพงเพชร 

 

เชิงปริมาณ  
   1. จำนวนครัวเรือนท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหความรู
และรวมพัฒนาแกไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดบัรายได  

50 (ครัวเรือน) 

   2. ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรท่ีรวมลงนาม
ในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

ไมนอยกวา รอยละ 80  

   3. จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนวัตกรรม 
การตรวจสอบคุณภาพ และการศึกษาความเหมาะสมเพ่ือแกปญหา
ชุมชน 

10 ชิ้น 

   4. รอยละรายไดของครัวเรือนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ
เพ่ิมข้ึน 

ไมนอยกวา รอยละ10   

   5. กลุมเปาหมายมีความสุขมวลรวมชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 

ไมนอยกวา รอยละ10   

เชิงคุณภาพ   
   1. ประชาชนในชุมชนท่ีเขารวมโครงการมีรายไดสูงข้ึนและไดรับ
การพัฒนาในมิติท่ีครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

15 (รอยละ/ไมนอยกวา) 

เชิงเวลา  
   1. ดำเนินการสำเร็จในระยะเวลา 1 (ป) 



 
4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันท่ี 01/10/2564 ถึง วันท่ี 30/09/2565 

กิจกรรม ผลผลิต 
กิจกรรม 
(หนวย
นับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจาย พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

เงิน
อุดหนุน 

- - - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

1. การศึกษาความตองการ
และแนวทางการสงเสริม
การแกไขปญหาของชุมชน 

2 ครั้ง 20,000    20,000 2 ครั้ง 20,000 - -     

2. การพัฒนานวัตกรรม   
การตรวจสอบคุณภาพ และ
การศึกษาความเหมาะสม
เพ่ือแกปญหาชุมชน 

10 
ชิ้นงาน 

200,000    200,000 - - 10 200,000     

3. การสงเสริมการประกอบ
อาชีพและชองทางการสราง
รายไดชุมชน 

4 ครั้ง 100,000    100,000 2 ครั้ง 50,000 2 ครั้ง 50,000     

4. การพัฒนาทางวิชาการ
ของโรงเรียนในจังหวัด
กำแพงเพชร 

5 ครั้ง 100,000    100,000 5 ครั้ง  5 ครัง้ 100,000     

5. สนับสนุนการพัฒนาและ
ปฏิบัติงานวิศวกรสังคม 

1 ครั้ง 30,000    30,000 1 ครั้ง  1 ครั้ง 30,000     

6. การติดตามการใช
ประโยชนและการจัดการ
ความรูการใหบริการ 

2 ครั้ง 30,000    30,000 2 ครั้ง  2 ครั้ง 30,000     

6. บริหารจัดการโครงการ 2 ครั้ง 20,000    20,000 1 10,000 1 10,000     

รวม  500,000    500,000 5 80,000 21 420,000     

 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีบริการวิชาการถายทอดองคความรู เทคโนโลย ีนวัตกรรมและประสานหนวยงานท่ีใหคำปรึกษาตามความตองการ/แกปญหาของชุมชน มีการติดตามผล
การใหบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและเผยแพรและขยายผลการใหบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนท่ีรูจักในวงวิชาการและในทองถ่ิน 
และมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการสำหรับการตัดสินใจ 
 



6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหลงขอมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะหขอมูลและเกณฑการประเมิน) 
วัตถุประสงคการประเมิน แหลงขอมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะหขอมูล เกณฑในการประเมิน 

ประเมินผลการศึกษาความ
ตองการและแนวทางการสงเสริม
การแกไขปญหาของชุมชน 

ประชาชนกลุมเปาหมาย แบบสอบถาม และกิจกรรมการ
จัดการความรู 

คารอยละ คาความถ่ี และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระดับ คุณภาพของขอมูลความ
ตองการและแนวทางการสงเสริมการ
แกไขปญหาของชุมชน  (ระดับ 4) 

ประเมินผลการพัฒนานวัตกรรม      
การตรวจสอบคุณภาพและ
การศึกษาความเหมาะสมเพ่ือ
แกปญหาชุมชน 

รายงานผลการพัฒนานวัตกรรม
ของอาจารย และนักศึกษา 

การประเมินผลรายงาน/โครงการ คุณภาพและการใชประโยชน
ของนวัตกรรม 

ระดบั คุณภาพและการใชประโยชน
ของนวัตกรรม  (ระดับ 4) 

ประเมินผลการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพและชองทางการ
สรางรายไดชุมชน 

ประชาชนกลุมเปาหมาย แบบสอบถาม และกิจกรรมการ
จัดการความรู 

คารอยละ คาความถ่ี                
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระดับ ผลการสงเสริมการเรียนรูทักษะ
อาขีพและนวัตกรรมแกชุมชน (ระดับ 
4) 

ประเมินผลการติดตามการใช
ประโยชนและการจัดการความรู
การใหบริการ 

ประชาชนกลุมเปาหมาย แบบสอบถาม และกิจกรรมการ
จัดการความรู 

คารอยละ คาความถ่ี และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระดับ ผลของการติดตามการใช
ประโยชนและการจัดการความรูการ
ใหบริการ (ระดับ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. รายละเอียดของงบประมาณ 
 

หมวดรายจาย จำนวนเงิน รายละเอียดการใชจาย (ระบุแยกตามกิจกรรมใหชัดเจน) 
เงินอุดหนุน 500,000 1) การศึกษาความตองการและแนวทางการสงเสริมการแกไขปญหาของชุมชน 

20,000 บาท  จำนวน 2 คร้ัง 
  1.1) คาตอบแทน  
    คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน  7,200 
บาท 
  1.2) คาใชสอย  10.200 
  คาอาหารกลางวัน ผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 30 คน ๆ ละ 1 
มื้อๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 6,000 บาท 

- คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มของผูรวมกิจกรรม จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 2 มื้อๆ 
ละ 35 บาท เปนเงิน 4,200 บาท  

    1.3) คาวัสดุ   
  - คาวัสดุอุปกรณ และสิอ่ประชาสัมพันธ ในการจัดกิจกรรมอบรม  เปนเงิน   

2,600 บาท 
 
2) การพัฒนานวัตกรรม  การตรวจสอบคุณภาพ และการศึกษาความเหมาะสมเพ่ือ
แกปญหาชุมชน  200,000 บาท 
 2.1) คาวัสดุ 
    - คาวัสดุในการพัฒนานวัตกรรม แกอาจารยและนักศึกษาในหลักสูตรท่ีสังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทีมงานบริการวิชาการของคณะฯ  เรื่องละ 20,000 
บาท  จำนวน 10 เรื่อง  
รวมเปนเงิน 200,000 บาท 
 
3) การสงเสริมการประกอบอาชพีและชองทางการสรางรายไดชุมชน  
100,000 บาท  จำนวน 4 คร้ัง 
  3.1) คาตอบแทน 
        - คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 ครั้งๆละ 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 
เปนเงิน  33,600 บาท 
   3.2) คาใชสอย   

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 4 ครั้งๆละ 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
เปนเงิน 20,000 บาท 



หมวดรายจาย จำนวนเงิน รายละเอียดการใชจาย (ระบุแยกตามกิจกรรมใหชัดเจน) 
- คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มของผูรวมกิจกรรม จำนวน 4 ครั้งๆละ 50 คนๆ 

ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาทตอคน  เปนเงิน 14,000 บาท  
    3.3) คาวัสดุ   

  - คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมอบรม  เปนเงิน  32,400 บาท 
รวมเปนเงิน 100,000 บาท 
 
4) การพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร 
100,000 บาท  จำนวน 5 คร้ัง 
 4.1) คาตอบแทน 
    - คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 ครั้งๆละ 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 
เปนเงิน  42,000 บาท 
 4.2) คาใชสอย   
    - คาอาหารกลางวัน จำนวน 5 ครั้งๆละ 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 
เปนเงิน 25,000 บาท 
     - คาอาหารวางพรอมเครื่องดืม่ของผูรวมกิจกรรม จำนวน 5 ครัง้ๆละ 50 คนๆ ละ 
2 มื้อๆ ละ 35 บาทตอคน  เปนเงิน 17,500 บาท  
    4.3) คาวัสดุ   

  - คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมอบรม  เปนเงิน  15,500 บาท 
รวมเปนเงิน 100,000 บาท 
 
5. กิจกรรมการสนับสนนุการพัฒนาและปฏบัิติงานวิศวกรสังคม    
   คาตอบแทน 3,600 บาท 
        - คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย  จำนวน 1 คน x 6 ช่ัวโมง x 1 วัน x 600 บาท 
เปนเงิน  3,600 บาท 
    คาใชสอย 12,000 บาท 
        - คาอาหารกลางวัน ผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 100 คน X 1 มื้อ X 50 บาท ตอ
คน เปนเงิน 5,000 บาท 
        - คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มของผูรวมกิจกรรม จำนวน 100 คน X 2 มื้อ X 
35 บาทตอคน  เปนเงิน 7,000 บาท  

            คาวัสดุ 14,400 บาท 
   - คาไวนิลกิจกรรม โฟมบอรด การจัดกิจกรรมอบรม  เปนเงิน  5,000 บาท 



 
ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ 
          ( อาจารยราตรี  โพธิ์ระวัช  ) 
                       
ลงชื่อ..............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
  ( รศ.ดร.ปรีชา ปญญา) 

 
8. การบริหารความเส่ียง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
1. ระยะเวลาในการดำเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กำหนด 1. ประชุม ติดตามผลการดำเนนิงาน 

 
9. ความพรอม/การประเมินความเปนไปไดโครงการ 

หมวดรายจาย จำนวนเงิน รายละเอียดการใชจาย (ระบุแยกตามกิจกรรมใหชัดเจน) 
   - คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมอบรม เปนเงิน 9,400 บาท  

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถวน) 
 
6) การติดตามการใชประโยชนและการจัดการความรูการใหบริการ 
30,000  บาท จำนวน 2 คร้ัง 
 5.1) คาตอบแทน  
    คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน  7,200 
บาท 
  5.2) คาใชสอย   
    - คาอาหารกลางวัน ผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 50 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ 
ละ 100 บาท เปนเงิน 10,000 บาท 
     - คาอาหารวางพรอมเครื่องดืม่ของผูรวมกิจกรรม จำนวน 2 ครัง้ๆ ละ 50 คนๆ  
ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 7,000 บาท  
     5.3) คาวัสดุ   

  - คาวัสดุอุปกรณ และสื่อประชาสัมพันธ ในการจัดกิจกรรมอบรม  เปนเงิน   
5,800 บาท 
 
6) บริหารจัดการโครงการ   20,000 บาท 
    - คาใชสอย ประกอบดวย เชน คาน้ำมันเช้ือเพลิง คาเบ้ียเลีย้ง  เปนเงิน 5,000 บาท 
    - คาวัสดุ เชน กระดาษ หมึกพิมพ เปนเงิน 15,000 บาท 
    รวมเปนเงิน 20,000 บาท 
 
 รวมเปนเงินในการดำเนินกิจกรรมโครงการท้ังสิ้น 500,000 บาท 
( ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 



ความพรอม/การประเมินความเปนไปไดโครงการ 
ระดับ 

ต่ำ ปานกลาง สูง 
1. ความพรอมทางบุคลากร   * 

2. ความพรอมดานสถานที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ   * 

3. ความพรอมดานงบประมาณ   * 

 
10. ผลการดำเนินงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับโครงการในรอบปท่ีผานมา  (โครงการตอเนื่อง) 

ปญหา/อุปสรรคในปที่แลว การดำเนินงานปรับปรุงในปน้ี 

การเบิกจายงบประมาณตามกำหนด 1.การวางแผนจัดกิจกรรรม 
2. การประสานงานฝายตาง ๆ ที่เก่ียวของในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน เพื่อสามารถจัด
กิจกรรมไดตามกำหนด 
3. การปรับกำหนดการ และการประสานงานที่รวดเร็ว หากมีการเลื่อนกิจกรรม 

 
 
11. แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชนตอ 

กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

- การพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
-ชุมชน / สังคม. 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
 
 
 
ชุมชน นักเรียน และ
ผูรับบริการ 

ความรู ความเขาใจ 
 
 
 
 
การนำไปใชประโยชน 

80 (รอยละ) 
 
 
 
 

มีการนำไปใชประโยชน
อยางนอย 1 ดาน 

ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) 
 
 
 
 

ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) 

รองคณบดีฝายบริการ
วิชาการและกิจการพิเศษ 

 
 
 

รองคณบดีฝายบริการ
วิชาการและกิจการพิเศษ 
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ข. 
ภาพกิจกรรมคายวิทยาศาสตรสัญจร 

ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564-เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
คายวิทยาศาสตรสัญจรโรงเรียนนาบอคำ จังหวัดกำแพงเพชร 

วันเสารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

พิธีเปดและพิธีปด 

  

หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการไทเทรต 

  

  

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอินเตอรเน็ตทุกสพรรสิ่ง IOT 

  



  

หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

  

  

หลักสูตร ฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 

  

  



 
คายวิทยาศาสตรสัญจรโรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร 

ในวันเสารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

พิธีเปดและพิธีปด 

  

หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

  

  

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 

  



  

หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการไทเทรต 

  

  

หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร-การทดสอบอาหาร 

  

  



 

คายวิทยาศาสตรสัญจรโรงเรียนทุงทรายวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร 
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

พิธีเปดและพิธีปด 

  

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 

  

  

หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 

  



  

หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-เคมีไฟฟา 

  

  

หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 

  

  



 
คายวิทยาศาสตรสัญจรโรงเรียนบอแกววิทยา จังหวัดกำแพงเพชร 

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

พิธีเปดและพิธีปด 

  

หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

  

  

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คายเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม 

  



  
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 

  

  

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  

  



 
คายวิทยาศาสตรสัญจรโรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร 

ในวันเสารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

พิธีเปดและพิธีปด 

  

หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 

  

  

หลักสูตรชีววิทยา-รงควัตถุในพืช 

  



  

หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-เคมีไฟฟา 

  

  

หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 

  



 
คายวิทยาศาสตรสัญจรโรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา จังหวัดกำแพงเพชร 

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
 

พิธีเปดและพิธีปด 

  

หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

  

  

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 

  



  

หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของจุลินทรีย 

  

  

หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-เคมีไฟฟา 

  

  



คายวิทยาศาสตรสัญจรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรกำแพงเพชร ฯ จังหวัด
กำแพงเพชร 

ในวันศุกรที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

พิธีเปดและพิธีปด 

  

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  

  

หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

  



  

หลักสูตรเคมี (ค.บ.)-เทคนิคหองปฏิบัติการ 

  

  

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 

  

  



 
คายวิทยาศาสตรสัญจรโรงเรียนคลองขลงุราษฎรรังสรรค จังหวัดกำแพงเพชร 

ในวันเสารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

พิธีเปดและพิธีปด 

  

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI 

  

  

หลักสูตรฟสิกส-กฎของโอหม 

  



  

หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 

  

  

หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการไทเทรต 

  

  



 
คายวิทยาศาสตรสัญจรโรงเรียนสักงามวิทยา จงัหวัดกำแพงเพชร 

ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
 

พิธีเปดและพิธีปด 

  

หลักสูตรเคมี (ค.บ.)-เทคนิคหองปฏิบัติการ 

  

  

หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 

  



  

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ-การตัดตอวีดีโอ 

  

  

หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 

  

  



 
คายวิทยาศาสตรสัญจรโรงเรียนมัธยมพัชรกิตยิาภา 2 กำแพงเพชร 

ในวันเสารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

พิธีเปดและพิธีปด 

  

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอินเตอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง IOT 

  

  

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  



  

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คายเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม 

  

  

หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 

  

  



 
คายวิทยาศาสตรสัญจรโรงเรียนโกสัมพีวทิยา จงัหวดักำแพงเพชร  

ในวันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565  
 

พิธีเปดและพิธีปด 

  

หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการไทเทรต 

  

  

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คายเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม 

  



  

หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร-การทดสอบอาหาร 

  

  

หลักสูตรชีววิทยา-รงควัตถุในพืช 

  

  



 
คายวิทยาศาสตรสัญจรโรงเรียนสลกบาตรวิทยา จงัหวัดกำแพงเพชร 

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

พิธีเปดและพิธีปด 

  

หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

  

  

หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของจุลินทรีย 

  



  

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คายเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม 

  

  

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  

  



 
คายวิทยาศาสตรสัญจรโรงเรียนลานกระบือวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร 

ในวันจันทรที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

พิธีเปดและพิธีปด 

  

หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร-การทดสอบอาหาร 

  

  

หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการไทเทรต 

  



  

หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร-การวางแผนการผลิตอาหาร 

  

  

หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของจุลินทรีย 

  

  



 
คายวิทยาศาสตรสัญจรโรงเรียนคณฑีพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร 

ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
 

พิธีเปดและพิธีปด 

  

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-คายเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม 

  

  

หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-เคมีไฟฟา 

  



  

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  

  

หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

  

  



 
คายวิทยาศาสตรสัญจรโรงเรียนปางมะคาวิทยาคม จังหวดักำแพงเพชร 

ในวันศุกรที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
 

พิธีเปดและพิธีปด 

  

หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม-เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  

  

หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของจุลินทรีย 

  



  

หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 

  

  

หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการไทเทรต 

  

  



 
คายวิทยาศาสตรสัญจรโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ จังหวัดกำแพงเพชร 

ในวันศุกรที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
 

พิธีเปดและพิธีปด 

  

หลักสูตรชีววิทยา-กระบวนการหมักของจุลินทรีย 

  

  

หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการไทเทรต 

  



  

หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 

  

  

หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 

  

  



 
คายวิทยาศาสตรสัญจรโรงเรียนราษฎรปรีชาวิทยาคม จังหวดักำแพงเพชร 

ในวันจันทรที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565  
 

พิธีเปดและพิธีปด 

  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-การทำการชวยชีวิตเบื้องตน (CPR) 

  

  

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ-การตัดตอวีดีโอ 

  



  

หลักสูตรคณิตศาสตร-โครงงานคณิตศาสตร 

  

  

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ-การสราง portfolio ดวยเทคนิคอินโฟกราฟก 

  

  



 
คายวิทยาศาสตรสัญจรโรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร 

ในวันศุกรที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
 

พิธีเปดและพิธีปด 

  

หลักสูตรคณิตศาสตร-คายคณิตศาสตร 

  

  

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอินเตอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง IOT 

  



  

หลักสูตรฟสิกส-แรงและการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ 

  

  

หลักสูตรเคมี (วท.บ.)-การหาปริมาณวิตามินซีโดยวิธีการไทเทรต 

  

  
 

 



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

69 หมู่ 1 ตําบลนครชุม
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

 
โทรศัพท์ : 0 5570 6555 ต่อ 4010

โทรสาร : 0 5570 6516
อีเมล : Prscitech@gmail.com


