
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสังเคราะห์องค์ความรูจ้ากการบริการวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการ ปงีบประมาณ 2562 

 

โดย  
ฝ่ายวจิัยและบริการวิชาการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ 
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 แบบสังเคราะห์โครงการบริการวิชาการ ประจําปี 2562 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 
ชื่อโครงการบริการวิชาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับการตลาดดิจิทัลของแหล่ง
ท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างย่ังยืน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ.....อาจารย์พริมาดา บัวหลวง........สาขาวิชา.............การจัดการ................... 

ปีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนนุงบประมาณ.........2562.................................................................................. 

ประเภทโครงการบริการวิชาการ 
 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ตามศาสตร์พระราชา)       
 โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน      
 โครงการทั่วไป     
 โครงการหลักสูตรระยะสั้น  

วัตถุประสงค์ในการดําเนนิโครงการ 
1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์และความพร้อมด้านการพัฒนาและยกระดับการตลาดดิจิทัลของแหล่งท่องเที่ยววิถี

ชุมชนที่มีศักยภาพสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างย่ังยืนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาและยกระดับการตลาดดิจิทัลของแหล่งทอ่งเที่ยววิถีชุมชนที่มีศักยภาพสู่การ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างย่ังยืน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับการตลาดดิจิทัลของแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่มีศักยภาพสู่การ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนฐากรากอย่างย่ังยืน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. เพ่ือประเมินประสิทธิผลหลักสูตรการพัฒนาและยกระดับช่องทางการตลาดดิจิทัลของแหล่งท่องเที่ยววิถี

ชุมชนที่มีศักยภาพสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างย่ังยืน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจแหล่งท่องเท่ียววิถีชุมชนที่มีศักยภาพ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการ 
1. ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การตลาดดิจิทัลกลไกสู่การยกระดับรายได้ของแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน 
3. แนวทางสร้างความพร้อมเพ่ือรองรับการตลาดดิจิทัลของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพชรบูรณ์ 
4. แพลตฟอร์มและแอพพลิเคช่ันเพ่ือการจัดการการตลาดดิจิทัล  

ประโยชน์ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ 
1ประโยชน์ที่เกิดกับผู้รับบริการวิชาการ 
1.1 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตรพ์ระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นแนวทางนําพาให้เกิดความสขุ ความ

มั่นคงต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 



ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หน้า 2 

 

1.2 มีความรู้ความเข้าใจในการทําธุรกิจยุค 4.0 และอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจชุมชน
ให้ประสบความสําเร็จ 

1.3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลกับบริบทชุมชนและส่งผลต่อการยกระดับรายได้ 
2. ประโยชน์ที่เกิดแก่นักศึกษาที่ได้บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ใน 5 ด้าน ได้แก่ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ทกัษะปัญญา ทกัษะด้านการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทกัษะพิสัย(ตามการประเมิน มคอ.3) 
3.ประโยชน์กับอาจารย์ผู้สอน ได้นําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการวิชาการ และการ
บริการวิชาการจะทําให้ได้โจทย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

ปัญหา/อุปสรรค์ที่พบในการดําเนินโครงการ 
ช่วงระยะเวลาของการให้บริการวิชาการมีระยะเวลาอันจํากัดต่อการบูรณาการกับการเรียนการสอนกล่าวคือ
สามารถปฏิบัติในช่วงเดือนมกราคม-กลางเดือนมีนาคม(ภาคเรียนที่2)  

การวิจัย /โครงการบริการวิชาการ ที่มีแผนต่อเนื่องจากโครงการนี้ (ถ้ามี) 
ต้นแบบการพัฒนาสินค้าการเกษตรมูลค่าสงูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความอยู่ดีมีสุขภาคครัวเรือนโดย
ชุมชนเสลียงแห้ง 3  
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ชื่อโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนหนองแม่นา : การวิเคราะห์งานเพ่ือ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ปิยะนุข  พรหมประเสริฐ  สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ปีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนนุงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 

ประเภทโครงการบริการวิชาการ 
 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ตามศาสตร์พระราชา)       
 โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน      
 โครงการทั่วไป     
 โครงการหลักสูตรระยะสั้น  

วัตถุประสงค์ในการดําเนนิโครงการ 
5. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับงานและวิเคราะห์งานได้อย่างถูกต้อง 
6. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทําคําบรรยายลักษณะงานและคําบรรยายภารกิจได้อย่างถูกต้อง 
7. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจในขอบเขตงานความรับผิดชอบของตนเองและองค์กรมีคาํบรรยายลักษณะ

งานในแต่ละงานที่ชัดเจนและถูกต้อง 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนหนองแม่นา : การวิเคราะห์

งานเพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จํานวน 15 คน 
- นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จํานวน 5 คน 

องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการ 
องค์ความรู้จากการให้บริการวิชาการโครงการบริการวิชาการ “โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

วิสาหกิจชุมชนหนองแม่นา : การวิเคราะห์งานเพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” ในครั้งน้ีเป็นการให้ความรู้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อดังต่อไปน้ี 

- การวิเคราะห์ภาระงานในองค์กร 
- การวิเคราะห์คุณสมบัติของผูป้ฏิบัติงาน 
- การเก็บรวมรวมข้อมูลเก่ียวกับงานในองค์การ 
- การบรรยายลักษณะของงาน 
- การออกแบบงาน 
- การประเมินค่างาน 
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ประโยชน์ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ 
ประโยชน์ที่ได้จากการจัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชน

หนองแม่นา : การวิเคราะห์งานเพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” ในครั้งน้ีคือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องของการวิเคราะห์งานเพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สามารถรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับงานและวิเคราะห์
งานได้อย่างถูกต้อง จัดทําคําบรรยายลักษณะงานและคําบรรยายภารกิจได้ และเข้าใจในขอบเขตงานความ
รับผิดชอบของตนเองและองค์กรมีคําบรรยายลักษณะงานในแต่ละงานทีชั่ดเจนและเข้าใจในขอบเขตของงานความ
รับผิดชอบของตนและองค์กรมีคําบรรยายลกัษณะงานในแต่ละงานที่ชัดเจน 
 

ปัญหา/อุปสรรค์ที่พบในการดําเนินโครงการ 
เน่ืองจากช่วงเวลาที่จัดโครงการบริการวิชาการเป็นช่วงฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร และช่วงของการ
ออกไปศึกษาดูงานร่วมกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดทําให้สมาชิกกลุ่มไม่สามารถได้ตามเวลาที่กําหนดไว้ในโครงการ 

การวิจัย /โครงการบริการวิชาการ ที่มีแผนต่อเนื่องจากโครงการนี้ (ถ้ามี) 
........-.............................................................................................................................................................................  
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แบบสังเคราะห์โครงการบรกิารวิชาการ ประจําปี 2562 
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ชื่อโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง การใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ตําบลบุ่งคล้า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ  สาขาวิชา บริหารธุรกิจ 

ปีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนนุงบประมาณ 2562 

ประเภทโครงการบริการวิชาการ 
 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ตามศาสตร์พระราชา)       
 โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน      
 โครงการทัว่ไป     
 โครงการหลักสูตรระยะสั้น  

วัตถุประสงค์ในการดําเนนิโครงการ 
8. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
9. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถใช้เทคโนโลยีในการปรับตัวพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ผู้สูงอายุ ตําบลบุ่งคล้า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 30 คน 

องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการ 
1. การเรียนรู้การใช้ Line , Facebook ให้เกิดประโยชน์ 
2. เทคนิคและวิธีการใช้ Application เพ่ือความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน 
3. ประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ 

ประโยชน์ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ 
1. ประโยชน์ที่เกิดกับตัวผู้รับบริการวิชาการ 

1.1 ผู้รับการอบรมสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกคนอ่ืนๆภายใน
กลุ่มได้ 

1.2 โครงการอบรมน้ีเป็นโครงการที่ให้ความรู้ในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งผู้รับการอบรม
สามารถนําไปประยุกต์สร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ได้ 

1.3 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เก่ียวกับการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆท่ีมีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความทันสมัยและสามารถใช้งาน
สมาร์ทโฟนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ประโยชน์ที่เกิดแก่นักศึกษาที่ได้บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการเกิดการพัฒนาการ
เรียนรู้ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา ด้านการสร้าง
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะพิสัย (ตามการประเมิน มคอ.3) 

3. ประโยชน์ที่เกิดแก่อาจารย์ผู้สอน ได้นําองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้รบับริการวิชาการ และการ
บริการวิชาการจะทําให้ได้โจทย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

ปัญหา/อุปสรรค์ที่พบในการดําเนินโครงการ 
ผู้รับบริการวิชาการส่วนใหญเ่ป็นผู้สูงอายุ การถ่ายทอดและการปฏิบัติการจึงต้องใช้เวลามาก และ

จําเป็นต้องมีวิทยากรกลุ่มหลายคนเพ่ือให้สามารถดูแลผู้รบับริการวิชาการได้อย่างทั่วถึง  

การวิจัย /โครงการบริการวิชาการ ที่มีแผนต่อเนื่องจากโครงการนี้ (ถ้ามี) 
-  
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แบบสังเคราะห์โครงการบรกิารวิชาการ ประจําปี 2562 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 
ชื่อโครงการบริการวิชาการ  การสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสําเร็จ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ชัชากร  คัชมาตย์ สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ปีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนนุงบประมาณ  2562 

ประเภทโครงการบริการวิชาการ 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ตามศาสตร์พระราชา)       
 โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน      
 โครงการทั่วไป     
 โครงการหลักสูตรระยะสั้น  

วัตถุประสงค์ในการดําเนนิโครงการ 
10. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติทีดี่ต่อการทํางานร่วมกันต่อองค์การ สร้างความผูกพันต่อองค์กรและ

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

11. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจหลักการทํางานเป็นทีม และนําไปใช้ในการทํางานร่วมกันอย่างมี
ความสุขและเพื่อความสําเร็จของเป้าหมายองค์กร 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ การสร้างพัฒนาทีมงานสู่ความสําเร็จ ได้แก่ 
- สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตําบลหนองแม่นา อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 15 คน 
- นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จํานวน 5 คน 

องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการ 
องค์ความรู้จากการให้บริการวิชาการโครงการบริการวิชาการ “การสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสําเร็จ” ใน

ครั้งน้ีเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อดังต่อไปน้ี 
- ความรู้เก่ียวกับการสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสําเร็จ 
- วัตถุประสงค์ที่สําคัญของการสร้างทีมงาน 
- ความหมาย ความสําคัญของการสร้างทีมงาน 
- โครงสร้างของทีมงาน 
- ส่วนประกอบและลักษณะสําคัญของทีม 
- การพัฒนาทีมงานสู่ความสําเร็จเพ่ือสร้างงานที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างทีมงานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานของกลุ่ม
บุคคลที่ทํางานร่วมกัน การมปีฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การช่วยเหลือกัน รวมท้ังเป็นการพัฒนา
ทีมงานสู่ความสําเร็จเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และต่างมีความพอใจในการทํางาน 
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ประโยชน์ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ 
ประโยชน์ที่ได้จากการบริการวิชาการ “การสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสําเร็จ”ในครั้งน้ี คือ ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสําเร็จ สามารถนําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างและพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ มีทัศนคติทีดี่ต่อการทํางานร่วมกันต่อองค์การ สร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน อีกทั้งสร้างความรู้และเขา้ใจหลักการทํางานเป็น
ทีม และนําไปใช้ในการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขและเพ่ือความสําเร็จของเป้าหมายองค์กร 
 

ปัญหา/อุปสรรค์ที่พบในการดําเนินโครงการ 
เน่ืองจากช่วงเวลาที่จัดโครงการบริการวิชาการเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร และช่วงของ

การออกไปศึกษาดูงานร่วมกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดทําให้สมาชิกกลุม่ไม่สามารถมาได้ตามเวลาที่กําหนดไว้ใน
โครงการ 

การวิจัย /โครงการบริการวิชาการ ที่มีแผนต่อเนื่องจากโครงการนี้ (ถ้ามี) 
-  
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แบบสังเคราะห์โครงการบรกิารวิชาการ ประจําปี 2562 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 
ชื่อโครงการบริการวิชาการ  
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์และการนําเสนอแบบมืออาชีพ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ชลลดา  ม่วงธนัง  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

ปีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนนุงบประมาณ 30,000 บาท  

ประเภทโครงการบริการวิชาการ 
� โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ตามศาสตร์พระราชา)       
� โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน      
 โครงการทั่วไป     
� โครงการหลักสูตรระยะสั้น  

วัตถุประสงค์ในการดําเนนิโครงการ 
1. เพ่ือสร้างงานนําเสนอสําหรับประชาสัมพันธ์จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้  
2. เพ่ือสร้างสิ่งพิมพ์สําหรับประชาสัมพันธ์จากโปรแกรม Microsoft Publisher ได้  

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 กลุ่มเป้าหมายตามพ้ืนที่งานบริการวิชาการแก่สังคม อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จํานวน 30 คน  

องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการ 
 ความรู้ในการสร้างงานนําเสนอจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint และความรู้ในการสร้างสิ่งพิมพ์จาก
โปรแกรม Microsoft Publisher   

ประโยชน์ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ 
 ผู้เข้าอบรมได้สร้างช้ินงานจากการเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง ดังน้ี (1) งานนําเสนอ (2) สิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย 
แผ่นพับ นามบัตร และเกียรติบัตร อีกทั้งยังมีผลสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการที่ว่า ผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถสร้างงานนําเสนอสําหรับประชาสัมพันธ์จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้ และผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถสร้างสิ่งพิมพ์สําหรับประชาสัมพันธ์จากโปรแกรม Microsoft Publisher ได้ เช่นกัน  

ปัญหา/อุปสรรค์ที่พบในการดําเนินโครงการ 
 -  

การวิจัย /โครงการบริการวิชาการ ที่มีแผนต่อเนื่องจากโครงการนี้ (ถ้ามี) 
 -  
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แบบสังเคราะห์โครงการบรกิารวิชาการ ประจําปี 2562 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 
ชื่อโครงการบริการวิชาการ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเศรษฐกิจ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุพิชชา  โชติกําจร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

ปีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนนุงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประเภทโครงการบริการวิชาการ 
 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ตามศาสตร์พระราชา)       
โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน      
 โครงการทัว่ไป     
 โครงการหลักสูตรระยะสัน้  

วัตถุประสงค์ในการดําเนนิโครงการ 
1. เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจประเทศไทย 
2. เพ่ือส่งเสริมใหเ้ยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของการหาความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือให้สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไ์ด้มีส่วนร่วมในการเผยแพรค่วามรู้ให้แก่เยาวชนและบุคลากรผู้สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรรู้สังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์) 
 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จํานวน 80 คน 

 
องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการ 

บทบาทของวิชาเศรษฐศาสตรใ์นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  สภาพเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นรวมถึง
การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน 
การบริหารจัดการเงิน การออม และการใช้จ่าย นอกจากน้ียังให้ความรู้เก่ียวกับการนําเอาหลักแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันในระดับครอบครัว และชุมชน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง และคนในครอบครัวให้ดีย่ิงขึ้นท้องถิ่นให้ดีย่ิงขึ้น 
 
ประโยชน์ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ 

โครงการบริการวิชาการดังกล่าวเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการในแง่ของการส่งเสริมให้เยาวชนได้
ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของเศรษฐกิจ การบริหารจัดการเงิน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักการและรูปแบบ
ของการออมเงิน การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและลักษณะของการก่อหน้ี รวมถึงการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งสามารถนําไปปรับใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจําวันได้  นอกจากน้ียังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม
โครงการเห็นความสําคัญของสถาบันการเงินชุมชน หรือกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ ภายในชุมชน เน่ืองจากสถาบันการเงิน
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ชุมชนต่างๆ เหล่าน้ี จะเป็นแหล่งเงินทุนสําคัญให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยในชุมชน ซึ่งจะเป็น  
อีกแนวทางหน่ึงที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน 
 

ปัญหา/อุปสรรค์ที่พบในการดําเนินโครงการ 
โครงการดังกล่าวจะน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการมากย่ิงขึ้น หากมีการร่วมมือกันระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ เช่น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย์
ต่างๆ ร่วมถึงสถาบันการเงินในชุมชนน้ันๆ เป็นต้น 

 

การวิจัย /โครงการบริการวิชาการ ที่มีแผนต่อเนื่องจากโครงการนี้ (ถ้ามี) 
 - 
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แบบสังเคราะห์โครงการบรกิารวิชาการ ประจําปี 2562 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 
ชื่อโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนหนองแม่นา : ภาวะผูน้ํากับการ
พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ชัญญภัทร  นกมั่น  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ปีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนนุงบประมาณ 2562 

ประเภทโครงการบริการวิชาการ 
 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ตามศาสตร์พระราชา)       
 โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน      
 โครงการทั่วไป     
 โครงการหลักสูตรระยะสั้น  

วัตถุประสงค์ในการดําเนนิโครงการ 

เพ่ือให้ผู้นําชุมชนได้ทราบถึงกระบวนการพัฒนาชุมชนตามระบบขั้นตอนของศาสตร์พระราชาเพ่ือนํา
หลักการไปปรับใช้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลหนองแม่นา อําเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์         จํานวน 15 คน  

          นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ช้ันปีที่ 2                    จํานวน   5  คน 

องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการ 
ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติตนของผู้นําในยุค 4.0 เพ่ือให้ผู้นําท้องถิ่นได้ทราบถึงการปฏิบัติตนของผู้นําที่ดี 

ประโยชน์ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ 
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เก่ียวกับภาวะผู้นําที่มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค ๔.๐ ซึ่งจะส่งผลให้
กลุ่มองค์กรมีการบริหารงานที่ทันสมัยและเป็นองค์กรที่มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการขัดแย้งภายในองค์กร 

ปัญหา/อุปสรรค์ที่พบในการดําเนินโครงการ 
.....ไม่มี........................................................................................................................................................................  

การวิจัย /โครงการบริการวิชาการ ที่มีแผนต่อเนื่องจากโครงการนี้ (ถ้ามี) 
- 
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แบบสังเคราะห์โครงการบรกิารวิชาการ ประจําปี 2562 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 
ชื่อโครงการบริการวิชาการ  
     โครงการเสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา กชช2ค. เพ่ือยกระดับความสามารถ: อบรมการพัฒนาตรา 
สินค้าและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ.........อาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ...................สาขาวิชา......การตลาด.................. 

ปีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนนุงบประมาณ...........ปี ๒๕๖๒................................................................................ 

ประเภทโครงการบริการวิชาการ 
 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ตามศาสตร์พระราชา)       
 โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน      
 โครงการทั่วไป     
 โครงการหลักสูตรระยะสั้น  

วัตถุประสงค์ในการดําเนนิโครงการ 
1. เพ่ือพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชนวังท่าดี 
2. เพ่ือให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสินค้าแก่ชุมชน 
3. เพ่ือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใหแ้ก่

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการผลติภัณฑ์ 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
     สมาชิกชุมชนวังท่าดี ตําบลวังท่าดี ตําบลหนองไผ่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 40 คน และ นักศกึษาสาขาวิชา
การตลาด จํานวน 22 คน  

องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการ 
     ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาและสร้างตราสินค้าอย่างเป็นมาตรฐานเพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ต่อตราสินค้าใน
ผู้บริโภค รวมไปถึงการให้ความรู้ด้านหลักการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือกลยุทธ์ทางการตลาด
เพ่ือให้เหมาะสมกับสินค้าของชุมชนอีกทั้งสามารถดึงดูดความต้องการซื้อของผู้บริโภคได้ ซึ่งเป็นพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาชีพและวิชาการให้กับประชาชน และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 

ประโยชน์ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ 
      กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสร้างและพัฒนาตราสินค้า รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มาตรฐานและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค  สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือ
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในด้านการพัฒนาการสร้างตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี  อีกทั้ง



ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หน้า 14 

 

ชุมชนยังได้บรรจุภัณฑ์ต้นแบบและตราสินคา้ต้นแบบของสินค้าหมอนนอนสบายและปลาร้า ตราฮักจังวังท่าดี ที่
ออกแบบโดยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไปเป็นต้นแบบในการดําเนินธุรกิจชุมชนต่อไป 
 

ปัญหา/อุปสรรค์ที่พบในการดําเนินโครงการ 
     เน่ืองจากชุมชนวังท่าดีมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งโครงการไม่สามารถทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ครบหมดทุก
ผลิตภัณฑ์  
 
การวิจัย /โครงการบริการวิชาการ ที่มีแผนต่อเนื่องจากโครงการนี้ (ถ้ามี) 
      โครงการอบรมความรู้ด้านการจัดทําช่องทางการประชาสัมพันธ์และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 
เพ่ือให้ตรงกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย     
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แบบสังเคราะห์โครงการบรกิารวิชาการ ประจําปี 2562 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 
ชื่อโครงการบริการวิชาการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา กชช 2ค. เพ่ือยกระดับความสามารถ: 

อบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการโฮมสเตย์วังท่าดี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ทิวาวรรณ  ศริิเจริญ  กันหา  สาขาวิชา การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
ปีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนนุงบประมาณ  2562 
ประเภทโครงการบริการวิชาการ 

  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ตามศาสตร์พระราชา)       
  โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน      
  โครงการทั่วไป     
  โครงการหลักสูตรระยะสั้น  

 
วัตถุประสงค์ในการดําเนนิโครงการ 

1. เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับทักษะในการบริการที่พักโฮมสเตย์และการสร้างความประทับใจให้กับ
นักท่องเที่ยว  

2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกและหวงแหนแหล่งท่องเทีย่วของท้องถิ่น  
 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

ผู้เข้าอบรม จํานวน 55 คน ได้แก่  
1. กลุ่มเป้าหมายตามพ้ืนที่งานบริการวิชาการแก่สังคมชุมชนวังท่าดี จํานวน   40 คน  
2. นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   จํานวน   10 คน  
3. ศิษย์เก่า       จํานวน   5  คน  

 
องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการ 
 หัวข้อที่บรรยายในการอบรมคร้ังน้ี ประกอบด้วย  

1. การบริการและการจัดการโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นการให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยวรูปแบบหน่ึง ที่
นักท่องเที่ยวจะต้องร่วมพักอาศัยกับเจ้าของบ้าน โดยมีห้องหรือที่ใช้สอยภายในบ้านที่มีการดัดแปลงเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้พักอาศัยเป็นการชั่วคราว อาจมีจํานวนไม่เกิน 4 ห้อง หรือมีผู้เข้าพักรวมไม่เกิน 20 คน โดยมี
ค่าตอบแทน โดยในการจัดการโฮมสเตย์จะต้องมีมาตราฐานการดําเนินการใน 9 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านที่
พัก มาตรฐานด้านอาหาร มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐานด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกใน
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ครัวเรือน มาตรฐานด้านรายการนําเที่ยว มาตรฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานด้าน
วัฒนธรรม มาตรฐานด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์  

2. การเป็นเจ้าบ้านที่ ซึ่งหมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของบ้านเรือน ในชุมชนท่องเที่ยว หมายรวมถึง พ่อค้า 
ประชาชน นักเรียน ผู้ประกอบการอาชีพใดๆในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวน้ันๆ โดยจะต้องให้การต้อนรับเป็นมิตรดูแลผู้
มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวให้มีความสุข รู้สึกปลอดภัยด้วยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี และสร้างความประทับใจ  

 
ประโยชน์ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ 

1. สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้จริงในการให้บริการโฮมสเตย์ของกลุ่มชุมชนวังท่าดี  
2. สามารถนําไปปรับปรุงการบริการเพ่ือสร้างความประทับใจ และกลับมาใช้บริการซ้ําอีกคร้ัง  
3. สามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดสู่สมาชิกรายใหม่ทีส่นใจเข้าร่วมกลุ่มโฮมสเตย์  
4. สามารถพัฒนามาตรฐานการบริการเพ่ือให้ได้รับการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์  

 
ปัญหา/อุปสรรค์ที่พบในการดําเนินโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก และบริการโฮมสเตย์ร่วมด้วย จึงทําให้ไม่สามารถอบรมได้ทีละ
หลายๆวัน  

2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ จึงทําให้มพ้ืีนฐานการบริการที่แตกต่างกัน  
 
การวิจัย /โครงการบริการวิชาการ ที่มีแผนต่อเนื่องจากโครงการนี้ (ถ้ามี) 

- ไม่ม ี
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แบบสังเคราะห์โครงการบรกิารวิชาการ ประจําปี 2562 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 
ชื่อโครงการบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมคุณภาพชุมชนท่องเที่ยวและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ตามศาสตร์พระราชา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์  สาขาวิชา การจัดการ 
ปีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนนุงบประมาณ  2562 
ประเภทโครงการบริการวิชาการ 

  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ตามศาสตร์พระราชา)       
  โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน      
  โครงการทั่วไป     
  โครงการหลักสูตรระยะสั้น  

 
วัตถุประสงค์ในการดําเนนิโครงการ 

1. เพ่ือให้บริการวิชาการในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยน้อมนําตามศาสตร์พระราชาผ่านการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน 

2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชน และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่าน 5 
กิจกรรม ได้แก่  
2.1. กิจกรรมที่ 1 การค้นหา ฟ้ืนฟู อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ

ชุมชนท่องเที่ยว  
2.2. กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนามัคคุเทศก์น้อยชุมชนเพ่ือสืบทอดคุณค่าอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม/ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2.3. กิจกรรมที่ 3 การเผยแพร่ คุณค่าอัตลักษณ์วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสื่อสร้างสรรค์  
2.4. กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
2.5. กิจกรรมที่ 5 การเผยแพร่คุณค่าอัตลักษณ์วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่นักศึกษาและ

สาธารณชน  
3. เพ่ือให้บริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
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กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
กิจกรรม รายละเอียด กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม

กิจกรรมที ่1 การค้นหา ฟ้ืนฟู อัตลักษณ์ศลิปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชุมชนท่องเที่ยว  

ชาวบ้าน/ประชาชน 
บ้านท่ากกแก  
อําเภอหล่มสัก  
จ.เพชรบูรณ์ 

กิจกรรมที ่4 การพัฒนาสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดสู่ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 

กิจกรรมที ่2 การค้นหา ฟ้ืนฟู อัตลักษณ์ศลิปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชุมชนท่องเที่ยว 

นักเรียน ช้ัน ม.1-ม.3และครู
ของโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก  
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

กิจกรรมที ่3 การเผยแพร่ คณุค่าอัตลักษณวั์ฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่าน
สื่อสร้างสรรค์ 

นักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบูรณ์ กิจกรรมที ่5 การเผยแพร่คณุค่าอัตลักษณวั์ฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่

นักศึกษาและสาธารณชน 
 
องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการ 

1. คู่มือศิลปวัฒนธรรมชุมชน “เรื่องเล่า เรื่องราว ท่ากกแก” 
1.1. ที่มา เรื่องราว เรื่องเล่า ประวัติความเป็นมาของบ้านท่ากกแก 
1.2. โบราณสถาน/สถานที่ที่สําคญัของบ้านท่ากกแก 
1.3. ประเพณี/วัฒนธรรมประจําถิ่นของบ้านท่ากกแก 
1.4. อาหารท้องถิ่นของบ้านท่ากกแก 
1.5. การแต่งกายท้องถิ่นของบ้านท่ากกแก 
1.6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านท่ากกแก 

2. ความรู้เก่ียวกับหลักการของการเป็นมัคคุเทศก์น้อย 
3. ความรู้ด้านจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

ประโยชน์ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ 
1. มี ก ารป ระส าน ค วาม ร่ วม มื อ ระห ว่ างคณ ะ วิท ย าก ารจั ด ก าร  กั บ ชุ ม ชน บ้ าน ท่ าก ก แก  

อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และ ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทหล่มมูลมังวัดท่ากกแก อ.หล่มสัก 
 เพ่ือให้บริการวิชาการตามศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. มีการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 3 ด้านการให้บริการวิชาการ และ 
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. ชุมชนสามารถนําผลผลิตจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ 
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ปัญหา/อุปสรรค์ที่พบในการดําเนินโครงการ 
1. การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในบางคร้ังต้องลงพ้ืนที่ในช่วงเทศการ เช่น สงกรานต์ ส่วผลให้ผูใ้ห้ข้อมูลอาจมี

เวลาให้ข้อมูลได้ไม่เต็มที่ 
การวิจัย /โครงการบริการวิชาการ ที่มีแผนต่อเนื่องจากโครงการนี้ (ถ้ามี) 

- ไม่ม-ี 
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