
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

หลักสูตร 
ชื่อผลงานวิจัยหรือสร้าง

นวัตกรรม 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรม  

ขนมโคเม็ดขนุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์
กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ 

นักศึกษาสามารถฝึกทักษะด้านการใช้มีดและอุปกรณ์ใน
การประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังฝึกฝนทักษะ
การประกอบอาหารว่างไทยประเภทการต้ม การเคี่ยว 
รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิในการประกอบอาหารเพ่ือให้
อาหารมีลักษณะที่ดี   

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

โครงการบูรณาการการ
เรียนรู้กับการทำงานของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สาขาวิชา
ฟิสิกส์ 

ดร.ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์ -สื่อการเรียนการสอน เรื่องการเคลื่อนที่เบื้องต้น 
-สื่อการเรียนการสอน เรื่องร่มพยุงไข่ 
-สื่อการเรียนการสอน เรื่องโมเมนต์ของแรง 
-สื่อการเรียนการสอน เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
ส่งเสริมสุขภาพ 

รูปแบบการฝึกกรีฑา
พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและส่งเสริม
สุขภาพ แบบบูรณาการกับ
การทำงาน 

ดร.เพชรัชน์ อ้นโต เป็นต้นแบบการฝึกกีฬากรีฑาพ้ืนฐานนักนักกีฬาหัดใหม่
และสามารถนำไปปรับใช้ในกีฬาประเภทอ่ืน ๆ ได้  
หรือปรับใช้ในการพีฒนาสุขภาพของประชาชนทั่วไปได้ 

4. สาขาวิชาเคมี เกมส์อินดิเคเตอร์หรรษา คณาจารย์สาขาวิชาเคมี ชิ้นงานในลักษณะเป็นชุดเกมส์อินดิเคเตอร์หรรษาสำหรับ
การนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักเรียน 



หลักสูตร 
ชื่อผลงานวิจัยหรือสร้าง

นวัตกรรม 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม 

5. สาขาวิชาเคมี อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ
และชุดการไทเทรตย่อส่วน
อย่างง่าย 
 

คณาจารย์สาขาวิชาเคมี ผลการดำเนินงาน  
   ผลงานการนำวพืชธรรมชาติมาสกัดสาระสำคัญท่ีมี
คุณสมบัติเปลี่ยนสีได้ในสภาะกรดและเบส ซึ่งสามารำอาจ
นำมาใช้เป็นสารอินดิเคเตอร์ในกระบวนการไทเทรต และ
นำมาประดิษฐ์เป็นกระดาษอินดิเคเตอร์ทำหรับใช้ในการ
ตรวจวัดความเป็นกรด-เบสเบื้องต้นได้ นอกจากนี้ยังเป็น
การออกแบบประยุกต์วัสดุใกล้ตัวสำหรับนำมาใช้เป็น
อุปกรณ์การทำเป็นชุดไทเทรตแบบย่อส่วนได้อีกด้วย 

6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิต ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
ต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
นครสวรรค์ออก อำเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

อาจารย์ยุภาวดี สำราญ
ฤทธิ์ 

ข้อมูลความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค ์

7. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิต ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการใช้ประโยชน์ของ
กองเสบียงฟาร์มจังหวัด
นครสวรรค์ 
 
 
 

อาจารย์ยุภาวดี สำราญ
ฤทธิ์ 

ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์ของ
กองเสบียงฟาร์ม จังหวัดนครสวรรค์ 



หลักสูตร 
ชื่อผลงานวิจัยหรือสร้าง

นวัตกรรม 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม 

8. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต  

โครงการพัฒนาสุขภาพใน
ชุมชน และนวัตกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชย
ภรณ บุญเรืองศักดิ์ 

โครงการพัฒนาสุขภาพในชุมชนและการพัฒนานวัตกรรม
บริการสุขภาพ (Health Service Innovation)  

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

วัตถุดิบที่ได้จากการแปรรูป
โดยกระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพกับการ
ใช้ประโยชน์ 

คณาจารย์หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

นักศึกษาได้เรียนรู้วัตถุดิบที่ได้จากการแปรรูปโดย
กระบวนการทางเทคโนโลยีชวีภาพกับการใช้ประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์ชีสเค้กและได้นำการทำผลิตภัณฑ์ชีสเค้กไป
ถ่ายทอดให้กับนักเรียนในโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของ
โรงเรียนลานสักวิทยา จังหวัดอุทัยธานี 

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

หนังสั้น เรื่อง Safe & 
Learn และความปลอดภัย
ในการทำงาน 

อ.ละออง อุปมัย นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนางาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อปกป้อง ดูแล
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ 
และชุมชนรอบสถานประกอบการ 

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

แนวทางและมาตรการใน
การจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
บางประมุง อำเภอโกรก
พระ จังหวัดนครสวรรค์ 

อ.ปฏิวิชช์ สาระพิน -ผลการศึกษาความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลบางประมุงอำเภอ
โกรกพระจังหวัดนวรรค์ 
-ผลการศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยทางกายภาพ 
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-ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ. (SWOT 
Analysis) ในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลนางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์จากผู้นำและตัวแทนประชาชนในชุมชน 
-ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (ในรูป shape file) ครัวเรือนที่เข้า
ร่วมกันไม่เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางของ
แต่ละหมูบ่้านในเขตเทศบาล 
-คลิป VDO วิธีการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางกายภาพ
ของขยะมูลฝอย 
-ป้ายไวนิล ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเครื่อง
รีดขวดพลาสติกและไม้กวาดจากขวดพลาสติก 

12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาอุปกรณ์แจ้ง
เตือนอุณหภูมิและไฟฟ้าดับ
ในห้องเซิร์ฟเวอร์ผ่านแอป
พลิเคชันไลน์ 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ 

นำไปใช้สำหรับแจ้งเตือนอุณหภูมิและไฟฟ้าดับในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 



หลักสูตร 
ชื่อผลงานวิจัยหรือสร้าง

นวัตกรรม 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม 

13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

การบูรณาการความรู้ใน
รายวิชาหลักการระบบ
ฐานข้อมูล กับการ
ออกแบบฐานข้อมูลสำหรับ
ลูกค้าของผู้ประกอบการ
บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ 

ดร.ชยันต์ นันทวงศ์ ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจหรือ
องค์กรได้จริง ส่วนนักศึกษาได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ จากผู้ประกอบการ ที่เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ
นอกเหนือจากเนื้อหาในการเรียน เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพของชิ้นงานอ่ืนที่จัดทำในรายวิชา และ
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนในรายวิชาอ่ืนต่อไป 

14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชั่น 

1. คลิปวิดีโอ รำวงย้อนยุค
เพ่ือสุขภาพ อุทยาน
นครสวรรค์ 
2. คลิปวิดีโอ แนะนำแหล่ง
ท่องเที่ยว ฟาร์มแกะทหาร
ช่าง 
3. คลิปวิดีโอ สารคดี เยือน
พิภพเทวา 
4. คลิปวิดีโอ สารคดี วิถี
ชีวิตชาวอู่ไท 
 
 
 

อ.เอกวิทย์ สิทธิวะ ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
และสร้างความตะหนักในคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น 



หลักสูตร 
ชื่อผลงานวิจัยหรือสร้าง

นวัตกรรม 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม 

15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 

การสำรวจกล้าไม้ยืนต้นใน
พ้ืนที่ป่ารอยต่อ ในตำบล
หนองกรด จังหวัด
นครสวรรค์ และบท
ปฏิบัติการการสำรวจระบบ
นิเวศบนบก 

รองศาสตราจารย์ ดร. 
สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์ 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
โดยใช้ข้อมูลจากบทปฏิบัติการสำรวจระบบนิเวศบนบก 
ผลงานวิจัยการสำรวจกล้าไม้ท้องถิ่น และรูปภาพพืช สัตว์ 
และเห็ดในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

16. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา และสาขา
คณิตศาสตร์ 

โครงการยุวชนอาสา แปร
รูปผลไม้ท้องถิ่นสู่
ผลิตภัณฑ์อบแห้งอัตลักษณ์
ชุมชน เน้นวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้เป็นฐานใน
กลุ่มสตรีหนองรังนก 
จังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์ -การแปรรูปผลไม้อบแห้ง 
-สร้างผลิตภัณฑ์สำหรับจำหน่ายจำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ โดยมี
ผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มสามารถสร้างเพ่ิมเติม และสามารถจัด
จำหน่ายได้เป็นผลสำเร็จ คือผลิตภัณฑ์พริกแกงอบแห้ง 

 


