
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) TOR การจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 เพ่ือให้การจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดประกอบการดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) ในภาพรวม 
และแต่ละโครงการหลัก เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้ 
จึงนำเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) TOR การจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ขอบเขตรายละเอียดของงาน (Term of Reference : TOR) 
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
1. ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม            
และการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน และรัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณ  
ส าหรับขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดั งกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562            
เป็นต้นมา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงมอบหมายให้พลเอกดาวน์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
องคมนตรี คอยก ากับติดตามและให้ค าแนะน าการด าเนินงานแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งร่วมกันจัดท าค าของบประมาณส่ง
ให้กับส านักงบประมาณ ซึ่ งประกอบด้วยโครงการหลักที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุกแห่งด าเนินการ
เหมือนกัน 9 โครงการ และมีโครงการตามบริบทของแต่ละแห่ง อีกจ านวนหนึ่งแล้วแต่สถาบัน 
ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ ประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน  29,283,600 บาท เพ่ือด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทั้งโครงการหลักและโครงการตามบริบท ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ           
คือจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด  

การบริหารงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ในระยะที่ผ่านมาด าเนินการแบบมีส่วนร่วมโดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้กับ             
คณะ/หน่วยงาน ตามข้อเสนอโครงการที่เสนอขอ โดยพิจารณาถึงการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (2560-2579) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
(2562-2565) ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ             
และสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และนโยบายของอธิการบด ี
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือน าองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ได้มาตรฐาน โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาในการด าเนินงาน เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
3. เป้าหมาย  

ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งประกอบ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การพัฒนาท้องถิ่น  (2) การผลิตและพัฒนาครู            
(3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ (4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานร่วมกันไว้ 9 ด้าน และโครงการ
บริบท ดังนี้ 

(ร่าง) 
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1) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือขยายตลาดภูมิปัญญา      
2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
3) โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
5) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพ่ือเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น 
6) โครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ 
7) โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 
8) โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 
9) โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ           

ส าหรับศตวรรษ ที่ 21 
10) โครงการบริบท 
 

  ตัวช้ีวัดความตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนามูลค่า ผลิตภัณฑ์ 25 

เชิงปริมาณ : จ านวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ หมู่บ้าน 60 

เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ คน 5,000 

เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่รับบริการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม คน 200 

เชิงปริมาณ : จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา โรงเรียน 100 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ คน 100 

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 80 

เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 

5. หลักเกณฑ์และข้อก าหนดประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

     5.1 หลักเกณฑ์และข้อก าหนดทั่วไป 
 1) จัดสรรให้กับโครงการหลักท้ัง 9 ด้าน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และโครงการบริบท 

2) โครงการต้องสามารถตอบสนองตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดตามลักษณะเฉพาะของโครงการให้ชัดเจน
แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการว่ากลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์อย่างไร 

3) กิจกรรม/วิธีด าเนินการ มีความเป็นไปได้ท่ีจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด  
4) โครงการที่เสนอควรมีผลลัพธ์เป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  

และสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และประเทศ 
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5) มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 6) มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ พ้ืนที่ด าเนินการ และการบริหารจัดการ               
ที่จะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7) โครงการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ต้องเป็นการต่อยอดในพ้ืนที่เดิม หรือหากเป็นพ้ืนที่ใหม่ต้องเป็นพ้ืนที่          
ที่มีความพร้อมจากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง 

8) จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้สอดคล้องกับกิจกรรม/วิธีด าเนินการ และแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า
ของการด าเนินการ (แตกตัวคูณงบประมาณตามอัตราการเบิกจ่ายอย่างละเอียด) 
 9) ต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ร้อยละ 100 
 

 5.2 หลักเกณฑ์และข้อก าหนดรายโครงการหลัก 
 

        1. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา    
 

วัตถุประสงค์โครงการ  
      1) เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
      2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต และผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      3) เพ่ือพัฒนา/ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
      4) เพ่ือส่งเสริมช่องทางการตลาดในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
เชิงปริมาณ  
      1) รายได้ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
      2) จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนา/ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการสร้าง

ช่องทางการตลาด อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 
เชิงคุณภาพ 

        1) ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพ            
ที่สูงขึ้น ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
        2) ผู้ประกอบการท้องถิ่น อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน 
  จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 

      1) การพัฒนาต่อยอดเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์เดิม 
      2) การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
      3) เน้นการส่งเสริมการตลาด (ตลาดออนไลน์การใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นจุดเชื่อมต่อ           

การจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน เป็นต้น) 
      4) บูรณาการการด าเนินงานกับการส่งเสริมความรักความสามัคคี          

  ข้อก าหนดในการพิจารณาสนับสนุนโครงการ 
      1) โครงการที่เน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่จะต้องเป็นการต่อยอดพ้ืนที่เดิมหรือหากเป็นพ้ืนที่ใหม่          

ต้องเป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพและมีหลักฐานบันทึกตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน (MOU) หรือหนังสือการแสดง
เจตนาการร่วมโครงการ 
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      2) ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการให้การสนับสนุนในรูปแบบตัวเงิน ( In cash) และ/หรือ              
ให้การสนับสนุนรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน (In kind) จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณ  

      3) โครงการที่เสนอจะต้องมีผลผลิตที่เป็นนวัตกรรม 
      4) โครงการมีนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้บูรณาการกับการเรียนการสอน 

        6) ไม่เป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ซ้ าซ้อนกับโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งมหาวิทยาลัย  (U2T)             
ของมหาวิทยาลัย 

       7) กรณีร้อยละของรายได้ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ควรมีการจัดรายละเอียดของการท าบัญชีการเงิน เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางรายได้ให้เห็น            
อย่างชัดเจน (วิธีการประเมินรายได้ของผู้ประกอบการ) 
   
     2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความรักสามัคคี 
เข้าใจสิทธิและหน้าที่พลเมือง  

วัตถุประสงค์โครงการ  
        1) เพ่ือตอบสนองต่อพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพย 

วรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
น าไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  

        2) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุล           
และมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าไปสู่การพ่ึ งพาตนเอง             
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย 

3) เพ่ือบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน           
ในชุมชนรวมถึงการยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และครัวเรือน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  
                  1) รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพ่ิมขึ้น  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 
                  2) จ านวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าไปให้ความรู้ และร่วมพัฒนา/แก้ไขเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ รวมทั้งสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ จ านวน 100 ครัวเรือน 
                  3) จ านวนนวัตกรรมที่ใช้ในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 

เชิงคุณภาพ 
       1) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยชีวิตมีคุณภาพสามารถด ารงอยู่            

ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ซึ่งในชุมชนนั้นสามารถบรรลุความต้องการพื้นฐานที่คนหรือชุมชนจะมีหรือจ าเป็น
เพ่ือให้มีชีวิตได้อย่างเป็นปกติ 
      จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 

      1) เป็นการน้อมน าศาสตร์พระราชาตามหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะการเกษตร 
ด้านการศึกษา และด้านสุขภาวะชุมชน เพ่ือให้มีรายได้และคุณภาพชีวิต ที่ดีข้ึน 

      2) บูรณาการการด าเนินงานกับการส่งเสริมความรักความสามัคคี   
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    ข้อก าหนดในการพิจารณาสนับสนุนโครงการ 
1) ต่อยอดพ้ืนที่เดิมในปี พ.ศ. 2563 หรือเป็นพื้นที่ใหม่ ในระดับต าบล 

      2) เป็นพ้ืนที่ที่ชุมชนมีปัญหา ต้องการพัฒนา โดยการเอาพ้ืนที่ เป็นตัวตั้งในการท างาน               
และท างานร่วมกัน ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียตัวจริง (Area-Based Collaborative) และไม่ควรมีกิจกรรม
การศึกษาบริบทและความต้องการของชุมชน (หมู่บ้าน/ต าบล) 

      3) เป็นโครงการที่ เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ เข้าด้วยกัน              
โดยเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติการ ไม่เน้นการจัดฝึกอบรม 

      4) ประเด็นที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
        4.1) ด้านเศรษฐกิจชุมชนที่ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้เพ่ิมข้ึน และลดต้นทุนการผลิต  
        4.2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น โดยจะต้องด าเนินการ          

ในประเด็นนั้นๆ ตลอดทั้งโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
      5) เป็นโครงการที่ท าร่วมกันได้ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งสามารถตอบโจทย์      

วิศวกรสังคมได้ 
                6) ไม่เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากที่ซ้ าซ้อนกับ
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 
 
        3. โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

วัตถุประสงค์โครงการ  
      1) เพ่ือผลิตสื่อวีดีทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบสารคดีเผยแพร่การสืบสาน รักษา 

และต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหรือ ภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ ที่น าไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ 
หรือยกระดับคุณภาพชีวิต ในประเด็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ลงพื้นที่ด าเนินการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา  

     2) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือ Reskill/Upskill  
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 

 เชิงปริมาณ  
1) จ านวนสื่อวีดีทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด าเนินการผลิต ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
2) จ านวนรายวิชาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือการพัฒนาทักษะ 

ความรู้ความสามารถ Reskill/Upskill 
           เชิงคุณภาพ 

1) ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด และหรือ ระดับท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา 
และต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง และหรือ ภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ ที่น าไปสู่การสร้างอาชีพ รายได้           
และยกระดับคุณภาพชีวิต 

2) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถภูมิปัญญานั้นมาต่อยอดสร้างเป็นอาชีพและรายได้ หรือยกระดับ
คุณภาพชีวิตในปัจจุบัน 
         จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 
                 เป็นการผลิตสื่อวีดีทัศน์ในรูปแบบสารคดี ที่น าเสนอเรื่องราว องค์ความรู้/ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
วิถีชีวิต อัตลักษณ์ชุมชน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนหลายกลุ่มหลายรุ่นที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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         ข้อก าหนดในการพิจารณาสนับสนุนโครงการ 
     เน้นการส่งเสริมให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการพัฒนาผลิตสื่อที่สามารถน าไปใช้

ในการปฏิบัติได้จริง 
 
     4. โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 

วัตถุประสงค์โครงการ  
เพ่ือชุดสื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างมี

ประสิทธิผล 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 

  เชิงปริมาณ  
1) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการยกระดับการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 10 โรงเรียน 
2) จ านวนนวัตกรรมที่ใช้ในการการยกระดับการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 

  เชิงคุณภาพ 
                  มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริงและขยายผลไปยังโรงเรียนอ่ืน ๆ ได้ 
 

         จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 
       1) การพัฒนาทักษะการสอนแบบ Active Learning แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                 2) การพัฒนาชุดสื่อการสอนที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในจังหวัดนครราชสีมาได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม 
           ข้อก าหนดในการพิจารณาสนับสนุนโครงการ 

       1) เน้นการส่งเสริมให้มีการบูรณาการถึงระดับหลักสูตรในการขับเคลื่อนโครงการ ด าเนินการกับ 
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนานักศึกษาครุศาสตร์ 
                 2) ก าหนดกิจกรรมที่เน้นปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรม ไม่เน้นการจัดฝึกอบรม 
 
    5. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์โครงการ  
1) เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระดับต าบล ด้านศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริง 

ของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดที่รับผิดชอบ  
2) เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือสังคมให้แก่บุคลากรในจังหวัด

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
3) เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  

    3) จ านวนนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จ านวน 1 นวัตกรรม 
    2) จ านวนชุมชนที่มีการน าแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายและการน าแผนไปใช้ประโยชน์ จ านวน 1 ชุมชน 
    3) จ านวนแผนแม่บทชุมชนระดับต าบล จ านวน 1 แผน 
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 เชิงคุณภาพ 
1) การน าแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม 
2) เกิดนวัตกรรมทางสังคมที่ใช้ด าเนินการพัฒนาแผนและขับเคลื่อนการด าเนินงานที่เกิดผลดี

ต่อพ้ืนที่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
 

          จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 
                   เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการ U2T ที่มีการส ารวจข้อมูลชุมชนไว้แล้ว น ามาวิเคราะห์          
และประมวลผลเป็นสารเทศ ส าหรับร่วมกันวางแผนหรือคิดโจทย์การพัฒนา/แก้ไขปัญหา ร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่  

ข้อก าหนดในการพิจารณาสนับสนุนโครงการ 
        โครงการที่เสนอจะต้องมีผลผลิตที่เป็นนวัตกรรมที่ใช้ฐานข้อมูลทุติยภูมิที่มีอยู่ในหน่วยงาน  

ต่าง ๆ มาประมวลเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และใช้ประโยชน์ได้ 
 

      6. โครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ 
วัตถุประสงค์โครงการ  
     1) เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ผู้สูงอายุและผู้ที่ก าลังจะเกษียณ 
     2) เพ่ือเพ่ิมทักษะการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีใน

การดูแลผู้สูงอายุให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
     3) เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างผู้สูงอายุ ผู้ที่ก าลังจะเกษียณ และผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีช่องทาง

การสื่อสาร ในการสร้างสังคมแห่งความสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมแบ่งปัน  
     4) เพ่ือสร้างคุณค่าในตนเองให้กับผู้สูงอายุ ในการหารายได้และพ่ึงพาตนเองอย่างมีความสุข 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 

         เชิงปริมาณ  
1) จ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 50 คน/โครงการ 

                  2) จ านวนผู้ก าลังจะเกษียณที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และทักษะด้านการดูแลตนเอง  
จ านวน 50 คน 
                  3) จ านวนนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในท้องถิ่น จ านวน 1 
นวัตกรรม 
 4) จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์
ในการดูแลผู้สูงอายุ ร้อยละ 50 
   

                 เชิงคุณภาพ 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุได้ 
2) ผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ในการดูแลผู้สูงอายุ และใช้ 

ประกอบอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถพ่ึงพาตนเองในชุมชนท้องถิ่นได้ 
 

        จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 
                การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งด้านการสร้างรายได้ การใช้สื่อดิจิทัลการดูแล
สุขภาพ การสร้างคุณค่าแก่ผู้สูงอายุ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถดูแลตนเองได้ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมส าหรับ  
การดูแลผู้สูงอายุ 
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      7. โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 
วัตถุประสงค์โครงการ  
        1) เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิด

วิเคราะห์ เชิงเหตุ - ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยปราศจากข้อขัดแย้ง  และทักษะ
การสร้างนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

2) เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกร 
3) เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ

ปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ า และปัญหา
คุณภาพชีวิต โดยการสร้างหรือน าองค์ความรู้ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการในการแก้ปัญหา 

       4) เพ่ือน าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
         เชิงปริมาณ  

1) จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม จ านวน  
200 คน 

2) จ านวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกร 
จ านวน 50 คน 

3) จ านวนโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ในการปฏิบัติงานจริง จ านวน 1 โครงการ 

4) จ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม
ให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน จ านวน 1 องค์ความรู้/นวัตกรรม 
 เชิงคุณภาพ 
               1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
เชิงเหตุ - ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือสังคม  
         2) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมีทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม 
    จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 
                เป็นการฝึกทักษะให้นักศึกษาได้ เรียนรู้การท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน           
ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “วิศวกรสังคม” ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะและทักษะส าคัญ 4 ประการ           
คือ 1) นักคิด : ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล (Cause-Effect) เห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย 2) นักสื่อสาร : 
ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้  เพ่ือแก้ปัญหา 3) นักประสานงาน : ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดย
ปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถระดม ทรัพยากร สรรพก าลังในท้องถิ่นเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาได้ และ 4) นวัตกร : 
ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลชุมชน 
            ข้อก าหนดในการพิจารณาสนับสนุนโครงการ 

        เน้นการส่งเสริมให้มีการบูรณาการถึงระดับหลักสูตรในการขับเคลื่อนโครงการฯ เพ่ือให้
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม  
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     8. โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์โครงการ  

1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูตามหลักสูตรอิงฐานสมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2) เพ่ือพัฒนานักศึกษาครูให้มีสมรรถนะรายชั้นปีและพัฒนาบัณฑิตครูภาพรวมให้มีสมรรถนะ

ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3) เพ่ือยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  

จ านวนบัณฑิตครู สอบผ่านเกณฑ์ใบประกอบวิชาชีพครู ร้อยละ 100 
      เชิงคุณภาพ 
       นักศึกษาครูและบัณฑิตครูได้รับการยอมรับจากหน่วยฝึกปฏิบัติการระหว่างเรียนและฝึกสอน 

          จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 
                  การปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิตครูตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า โดยพัฒนาระบบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อให้ได้นักศึกษาครูที่มีคุณภาพ  การพัฒนาครูของครู การบ่มเพาะ/พัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาครูรายชั้นปีแบบอิงสมรรถนะ ทั้ง ทักษะทางวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตครูตามมาตรฐานคุรุสภา 
 
      9. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ส าหรับศตวรรษ ที่ 21 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

        เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบมาตรฐานให้แก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปี
การศึกษา 2565 ตามแผนการเรียน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  

        1) จ านวนนักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
มาตรฐานสากล เทียบเท่า CEFR ไม่น้อยกว่า B1 ร้อยละ 50 ของนักศึกษาผู้เข้ารับการทดสอบ 

        2) จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาครุศาสตร์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนวิชาเฉพาะได้ 
ร้อยละ 5 

       3) นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล เทียบเท่า CEFR ไม่น้อยกว่า 
B1 ร้อยละ 50 ของนักศึกษาผู้เข้ารับการทดสอบ 

       เชิงคุณภาพ 
       นักศึกษามีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และเกิดความ 

พึงพอใจในกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าระดับดี 
          จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 

       เป็นการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้เรียนโดยมีเป้าหมาย           
ให้สอบผ่านเกณฑ์ CEFR ระดับ B1 และ B2 อย่างน้อยร้อยละ 25 
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ข้อก าหนดในการพิจารณาสนับสนุนโครงการ 
        1) เน้นการส่งเสริมให้มีการบูรณาการกับทุกหลักสูตรในการขับเคลื่อนโครงการ สามารถแยก

เป็นโครงการย่อยในระดับคณะหรือหลักสูตรได้ ด าเนินการกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายและเป็นไปตามเงื่อนไข
การประเมินผ่านระดับที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

        2)  มีการพัฒนาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและระบบหรือกลไกการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 




