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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการรวบรวมและนำเสนอผลการดำเนินงาน
ตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการ ซึ่งได้รับการอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม สำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภฏั ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
และสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงประสงคใ์ห้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น 
 รายงานผลประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลยั ส่วนที่ 2 นำเสนอข้อมูลแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ความเชื ่อมโยงของแผนผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านการพัฒนาท้องถิ ่น  (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยและกระบวนการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และส่วนที่ 3  นำเสนอผลการดำเนินโครงการ 
ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 
 

1. จำแนกตามยุทธศาสตร์ 
ผลการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น ประจำปีงบประมาณ            

พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการดำเนินโครงการทั้งสิ้น จำนวน 51 โครงการ แบ่งเป็น  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 34 โครงการ 

      ผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ จำนวน 18 โครงการ ในพื้นท่ี 13 อำเภอ 22 ตำบล  
มีการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 28 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.00 

    ผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม จำนวน 13 โครงการ ในพ้ืนที่ 7 อำเภอ 17 ตำบล ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก  (ร้อยละ 90.00) 

    ผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ ในพื้นที่ 2 อำเภอ 2 ตำบล  
มีฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ฐานข้อมูล 

    ผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ ่นด้านการศึกษา จำนวน 1 โครงการ มีโรงเรียนที ่ได้ร ับบริการ             
50 โรงเรียน   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 1 โครงการ  
ผลการดำเน ินงานตามย ุทธศาสตร์การผล ิตและพัฒนาคร ู  ม ีการดำเน ินโครงการท ี ่สำคัญ  

คือ โครงการสร้างครูของพระราชา มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 711 คน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 6 โครงการ  
    ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษามีการดำเนินโครงการที ่สำคัญ 

คือ โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 3,046 คน 
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับ B1 จำนวน 1,088 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 และโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต
วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 214 คน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 10 โครงการ 
      ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการมีการดำเนินโครงการที่สำคัญ  
คือ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
จังหวัดนครราชสีมา มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล จำนวน 4 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดนครราชสีมา (2) ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่
และองค์กรชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (3) ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
รายครัวเร ือน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  และ(4) ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลโครงการ 1 ตำบล                    
1 มหาวิทยาลัย (U2T) เพ่ือการต่อยอดการนำไปใช้ประโยชน์จากการดำเนินของโครงการฯ 

 

2. จำแนกตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

    ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีตัวชี ้ว ัดทั ้งหมด 8 ตัวชี ้ว ัด ผลการดำเนินงานพบว่าบรรลุเป้าหมาย 8 ตัวชี ้วัด  
(ร้อยละ 100.00)  

3. จำแนกตามผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดขอบเขตโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565  

   โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต  
และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก มีตัวชี้วัดทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด พบว่าบรรลุเป้าหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00)  

   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิ
และหน้าที่พลเมือง มีตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด พบว่าบรรลุเป้าหมายทั้ง 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) 
             โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก มีตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ตัวชี้วดั 
พบว่าบรรลุเป้าหมายทั้ง 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) 
             โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น  มีตัวชี้วัดทั้งหมด          
5 ตัวชี้วัด พบว่าบรรลุเป้าหมายทั้ง 5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) 
             โครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ  มีตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
พบว่าบรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 80.00) และไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด  (ร้อยละ 20.00) ตัวชี้วัด             
ที่ไม่บรรลุคือ รายได้ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 10.00  
    โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน  มีตัวชี ้ว ัดทั ้งหมด                     
4 ตัวชี้วัด พบว่าบรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) 
    โครงการสร้างครูของพระราชา มีตัวชี ้ว ัดทั ้งหมด 3 ตัวชี ้ว ัด พบว่าบรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี ้วัด  
(ร้อยละ 100.00) 
    โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สำหรับ
ศตวรรษท่ี 21 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด พบว่าบรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 75.00) และไม่บรรลุเป้าหมาย 
1 ตัวชี ้ว ัด  (ร้อยละ 25.00) ตัวชี ้ว ัดที ่ไม่บรรลุ คือ นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความสามารถ                      
ทางภาษาอังกฤษในระดับ B2 (เป้าหมายร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 23.16) 

ทั ้งนี้การขับเคลื ่อนการดำเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างครบถ้วน 
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ส่่วนที่่� 1
ข้้อมููลทั่่�วไป

ข้องมูหาวิทั่ยาล่ยราชภั่ฏนครราชสีีมูา
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ประวัติของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
  

 

  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมประจำมณฑล
นครราชสีมา ซึ่งกระทรวงธรรมการได้จัดตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2466 จากนั้นได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสถานะ
มาเป็นระยะจนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในปี พ.ศ. 2547  
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ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินตนเองเพ่ือเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  

จากผลการประเมินทั้งด้านศักยภาพและผลลัพธ์การดำเนินงานมหาวิทยาลัยจึงเลือกสังกัดกลุ่มพัฒนาชุมชนเชิง
พ้ืนที่หรือชุมชนอ่ืน (Area based and community ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ในการเป็น"ที่พ่ึงของงท้องถิ่น" และได้มีการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
โดยกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ไว้ 5 ประการ คือ  

1) มีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต 
ในศตวรรษท่ี 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal)  

2) มีความเป็นเลิศด้านการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีขีดสมรรถนะ  
         3) เป็นที่ พ่ึงของท้องถิ่นโดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สนับสนุน SDGs และส่งผลกระทบสูง 
ทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและประเทศ 

4) มีชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดี และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยเศรษฐกิจ BCG การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
ของท้องถิ่น 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถะสูง มีธรรมาภิบาล ปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลง 
 

ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะมีอายุครบ 100 ปี 
ในปีพ.ศ. 2566 นี้  มหาวิทยาลัยจะมีการจัดงาน "ศตวรรษแห่งความ
ภาคภูมิใจ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เราเป็นมากกว่า
มหาวิทยาลัย (Beyond the University)" เพ่ือรำลึกถึงความเป็นมา 
ความสำเร็จที่ภาคภูมิใจในการเป็นสถาบันทรงคุณค่าเคียงคู่กับท้องถิ่น  
โดยจะมีการจัดกิจกรรมสำคัญหลายอย่าง อาทิ การระดมทุนเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาการจัดงานมหกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมอ่ืนๆ 
ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 
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ปรัชญา แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นำสังคม 
วิสัยทัศน์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ด้านการศึกษา 

เพือ่พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 1. ผลติบัณฑิต และพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะการดำรงชีวิต 

ในศตวรรษที่ 21 และฐานชีวิตใหม่ (New normal) 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ(Impact)  

ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และประเทศ 
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัต ิ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม 
5. บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยหลักธรรมาภบิาลรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกดิ 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

อัตลกัษณ์ 
ของมหาวิทยาลัย ที่พึ่งของท้องถิ่น 

อัตลกัษณ์ 
ของบัณฑิต สำนึกดีมีความรู้พร้อมสู้งาน มีจิตสาธารณะ 
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เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ 

1. มีการจดัการเรียนรูท้ี่ทันสมัย ผลติและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ  
พร้อมสำหรับการดำเนนิชีวิตในศตวรรษที่ 21 และฐานวิถีชีวิตใหม่  
(New normal) 

2. มีความเป็นเลิศด้านการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีขีดสมรรถนะ 

3. เป็นที่พ่ึงของท้องถ่ินโดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สนับสนุน SDGs  
และส่งผลกระทบสูงทางวิชาการ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
ของท้องถ่ินและประเทศ 

 4. มีชือ่เสียงภาพลักษณ์ที่ดี และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน 
การ พัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชนด้วยเศรษฐกิจ 
BCG การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม และภมูิปญัญา
ของท้องถิน่ 

 5. เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล ปรับตัวได้ทัน 
การเปลี่ยนแปลง 

คุณลักษณะ 
ของบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ 

มีความรู้และคุณธรรมที่เป็นสากล มีทักษะทางวิชาการ  
วิชาชีพ และวิชาชีวิต มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับท่ีใช้งานได้ 
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ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย 
 

 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานตรา
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ
อุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุณาโลม รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ 
เหนือวงจักรเป็นพระเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ แปลความหมายว่า ทรงมีพระ
บรมเดชานุภาพในแผ่นดิน    โดยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระองค์ได้ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ
อุทุมพรราชอาสน์ตามโบราณราชประเพณี และสมาชิกรัฐสภาได้ถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปดเป็น ครั้งแรก
แทนราชบัณฑิต รอบนอกของตราด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ด้านล่าง
มีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า “NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY” 
 

สีของตราสัญลักษณ์มี 5 สี คือ 
 

 สีนำ้เงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนดิและพระราชทานนาม ‘‘มหาวิทยาลัยราชภัฏ’’ 
 สีเขียว แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภฏั ๔๐ แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม 
 สีทอง แทน ความเจรญิรุ่งเรืองทางปัญญา 
 สีแดง แทน ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่นที่ก้าวไกลใน ๔๐ มหาวิทยาลัยราชภฏั 
 สีขาว แทน ความคิดอันบรสิุทธ์ิของนักปราชญแ์ห่งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ 
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พระพุทธรูประจำมหาวิทยาลัย 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาลพ่อขุนศักรินทร์ 
 
 
 
 

 
 

 
 
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย 
“ดอกราชพฤกษ”์ 
 
 
 

 
 

สีประจำมหาวิทยาลัย 
“สีเขียว-เหลือง” 
 

 
 

 
คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย 
 

 
ธมมจารี  สุขํ  เสติ 

(ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข) 
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ค่านิยมหลัก (Core Value)   

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
พ.ศ. 2566-2570 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้ 
จุดแข็ง (S=STRENGTH) จุดอ่อน (W=WEAKNESS) 

1. เป็นสถาบันการผลติครูที่มีช่ือเสียงระดับประเทศ  
มายาวนาน 

2. คณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
และมีความหลากหลายทางวิชาการ 

3. มีทรัพยากรที่หลากหลายสามารถนำไปต่อยอดทั้ง 
ด้านวิชาการและการจดัหารายได ้

4. มีภาพลักษณ์ทีด่ีทั้งด้านการบรหิารจัดการ 
และการดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ 

5. มีเครือข่ายความร่วมมือท้ังระดบัชุมชน ท้องถิ่น  
และประเทศท่ีหลากหลาย 

1. จำนวนนักศึกษาทุกระดับมีแนวโน้มลดลง ส่งผล 
ใหง้บประมาณเงินรายไดล้ดลงในขณะที่ภาระค่าใช้จ่าย 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

2. หลักสูตรเดมิมีจำนวนมากแต่ขาดความทันสมัย และหลักสูตรระยะสั้น 
เพื่อ Upskill/Reskill ทีส่ร้างรายได้ยังมีน้อย 

3. การจัดหารายได้จากการบริหารทรัพย์สิน การวิจัย  
การบริการวิชาการ หรือช่องทางอื่นยังทำได้น้อย 

4. การปรับ Mindset ของบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
5. การบูรณาการการทำงานยังไมชั่ดเจน ยังเป็นลักษณะ 

ต่างคนต่างทำ 
6. การที่มหาวิทยาลยัยังคงสถานภาพเป็นส่วนราชการทำให้การบรหิารจัดการ

ยังไม่มีความคล่องตัวและยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
โอกาส (O= OPPORTUNITY) อุปสรรค (T= THREAT) 

1. พระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พรบ.
มหาวิทยาลยัราชภฏั และการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาให้เป็น
มหาวิทยาลยัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2. นโยบายขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล เช่น BCG Economy 
Model & Value-Based Economy เป็นโอกาสในการทำงาน
ของมหาวิทยาลัย 

3. Funding & Program Management Unit (PMU)  
ของกระทรวง อว. เป็นโอกาสในการขอทุนสนับสนุนการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลยั 

4. จังหวัดนครราชสมีามโีครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) 
ที่สำคัญหลายโครงการ เป็นโอกาสในการทำงานของมหาวิทยาลยั 
และเป็นแหล่งงานให้กับบัณฑติ 

5. จังหวัดนครราชสมีาเป็นจังหวดัที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก 
เป็นโอกาสในการร่วมผลติบัณฑิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ 
ตลอดจนการ Up Skill/Re Skill พนักงาน 
ในโรงงาน 

6. จังหวัดให้ความสำคญัและให้การสนับสนุนการดำเนินงาน 
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

1. การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ 
ทำให้จำนวนนักศึกษาลดลง 

2. มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวนมาก มีการแข่งขัน 
ทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตร Upskill/Reskill 

3. กฎ ระเบียบของรัฐไม่เอื้อต่อการใช้จ่ายงบประมาณ  
และการดำเนินงานในลักษณะการจัดหารายได้ 

4. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศส่งผลกระทบ 
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ทำใหข้าดความต่อเนื่องและชัดเจน 

5. การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive Change) อาทิ  
โรคอุบัติใหม่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี 
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

▪ คณะครุศาสตร์ 
▪ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
▪ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
▪ คณะวิทยาการจัดการ 
▪ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
▪ คณะสาธารณสุขศาสตร์* 
▪ บัณฑิตวิทยาลัย * 
▪ คณะพยาบาลศาสตร์** 

▪ สำนักงานอธิการบดี 
▪ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
▪ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
▪ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
▪ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
▪ สำนักคอมพิวเตอร์ * 
▪ สถาบันภาษา * 
▪ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ** 

 
หมายเหตุ   *   เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย (ที่ 3/2560) 
             **   มีข้อบังคับในการบริหารเฉพาะหน่วยงาน 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

สภาวิชาการ 
 

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

รองอธิการบดี 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

อธิการบดี 
 

ผู้อำนวยการ  คณบดี 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจำมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 
 

 หมายเหตุ  *  ส่วนราชการเป็นงานหรือที่เที่ยบเท่าภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัย (ที่ 70/2561) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

หน่วยงานวิชาการ 
 

คณะครุศาสตร์ 
 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

โรงเรียนสาธิตฯ 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 
 

สถาบันภาษา  
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 

หน่วยงานสนับสนนุ 
 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

สำนักศลิปะ 
และวัฒนธรรม 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
และงานทะเบียน 

 

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

สำนักคอมพิวเตอร์  
 

สถาบันวิจัย 
ไม้กลายเป็นหินฯ  

 
 

สำนักงานอธิการบดี 
 

กองกลาง 
 

กองบริหารงานบุคคล 
 

กองนโยบายและแผน 
 

กองพัฒนานักศึกษา 
 

กองกิจการพิเศษ* 
 

กองคลัง* 
 

กองวิเทศสัมพันธ์* 
 

กองประกันคุณภาพ
การศึกษา* 

 

สำนักงาน 
สภามหาวิทยาลัย* 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย  
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

โครงการจัดต้ัง 
กองอาคารและสถานที่* 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
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รากเหง้า (DNA) ความแข็งแกร่งและความได้เปรียบ 
1) เป็นสถาบันการผลิตครู 

               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีภาพลักษณ์และชื่อเสียงในด้านการผลิตครู เนื่องจาก 
มีต้นกำเนิด มาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม วิทยาลัยครูนครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา  
ผลิตบัณฑิตครูเพ่ือรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก ทำให้เกิดภาพลักษณ์จากบุคคลภายนอกว่า  
เป็นสถาบันการผลิตครู ใครอยากเรียนครูต้องมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นอกจากนี้ผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมายังแสดงชัดด้วยผลงานของบัณฑิตดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 
 

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่บัณฑิตสอบบรรจุครูได้มากที่สุด ปี 2560 
สถาบันที่จบ จำนวน (คน) 
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,320 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1,247 
3. มหาวิทยาลัยทักษิณ 1,189 
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 852 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 818 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 765 
7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 730 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 724 
9. มหาวิทยาลัยบูรพา 699 
10. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 685 

 
 
10 อันดับมหาวิทยาลัย ที่มีนักศึกษาสอบเข้าโครงการ “คืนครูสู่ท้องถิ่น” 

สถาบันที่จบ จำนวน (คน) 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 170 
2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 135 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 130 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 130 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 110 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 103 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 99 
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2) สถาบันเก่าแก่คู่ท้องถิ่น  
 ถ้านับระยะเวลาการก่อตั้งตั้งแต่เริ่มเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมเป็นต้นมา ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีอายุกว่า 90 ปี แล้วจึงถือเป็นสถาบันเก่าแก่ที่ เคียงคู่กับท้องถิ่น 
ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เป็นประตูสู่ภาคอีสาน นักศึกษาส่วนใหญ่ 
มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้ เคียง เป็นสถาบันที่ เปิดโอกาสทางการศึกษา  
แก่คนในท้องถิน่ 

 3) มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย และมีความแข็งแกร่งทางวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หลากหลายสาขา ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัย  
จะมีรากฐานมาจากสถาบันการผลิตครูแต่ปัจจุบันก็มีการเปิดสอนหลากหลายสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้และศาสตร์ต่างๆอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน 

4) มีแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรที่หลากหลาย 
 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอาทิ  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน 
และทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ศูนย์การเรียนรู้ 
เพ่ือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา 
แหล่ งเรียนรู้ชุ มชนหลายแห่ ง เช่น  ศูนย์ การเรียนรู้ท้ องถิ่นสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้ าน โนนวัด  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง พ่อจันทร์ที ประทุมภา เป็นต้น 
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5) การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน                     
หรือ THE University Impact Rankings 2020 ประเมินตามกรอบเป้าหมาย Sustainable Development 
Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 17 ด้าน โดยมีการประเมินผลคะแนนใน 4 ด้าน ประกอบด้วย                           
ด้านที่ 4 Quality Education (การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้) เป็นด้านที่มีผลคะแนนที่ดีที่สุด ได้คะแนน 
42.4 อยู่ ใน อันดับ 301 + ของโลก ด้านที่  10 Reduced Inequalities (ลดความเหลื่อมล้ำทั้ งภ ายใน  
และระหว่างประเทศ) ได้คะแนน 21.3 อยู่ในอันดับที่ 401+ ของโลก ด้านที่ 11 Sustainable Cities and 
communities (สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย) ได้คะแนน 30.7 อยู่ในอันดับ 401+ ของโลก  
และด้านที่ 17 Partnerships for the goals (สร้างความร่วมมือ ระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ได้คะแนน 
19.7 อยู่ในอันดับ 601+ ของโลก โดยรวมผลคะแนนท้ัง 4 ด้าน อยู่ที่ 25.8 จัดอยู่ในกลุ่มอันดับ 5 ของไทย 
และกลุ่มอันดับ 601+ ของโลก 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 ในปี  2021  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผ่านรอบคัดเลือก THE Awards Asia 2021 
“Excellence and Innovation in the Arts” ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางศิลปะ ด้านการพัฒนา
สถาปัตยกรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทโคราชเพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเชิดชูจังหวัด
นครราชสีมาสู่ เมืองแห่งศิลปะ และ THE Awards Asia 2021 “Outstanding Support for Students”  
ด้านการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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ส่่วนที่่� 2 
ยุทั่ธศาสีตร์มูหาวิทั่ยาล่ยราชภั่ฏ

เพื่่�อการพื่่ฒนาทั่้องถิ่่�น ระยะ 20 ปี
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มี อัตลักษณ์ 
มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลัก ที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม 
ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยีและน้อมนำาแนวพระราชดำาริสู่การปฏิบัติ

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน
ให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบท
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วิสัยทัศน



23การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565  

Nakhon Ratchasima Rajabhat University

การพัฒนาท้องถิ่น เป้าหมาย 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น ที่เป็นไปตามบริบท 

และความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
และกีฬา การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ 
3. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 

การผลิตและพัฒนาครู เป้าหมาย 1) ผลิตครูระบบปิด/เปิด 2) การพัฒนาศักยภาพครู  
3) การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 

กลยุทธ์ 1. ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู และสอดคล้องกับ 
ความต้องการของท้องถิ่น 
2. พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 
3. สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 

 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา เป้ามาย 1) ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) พัฒนาอาจารย์  
3) คุณภาพบัณฑิต 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนาคุณภาพการบริการทรัพยากรการเรียนรู้ 
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้ามาย 1) แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ 2) ระบบฐานข้อมูล 3) การใช้ทรัพยากร่วมกัน  
4) พัฒนาเครือข่าย 5)จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 1. ร่วมกำหนดพื้นที่ความรับปิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วม 
3. จัดหา พัฒนา แลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา 
4. สร้างเครือข่ายประชารัฐในการทำงานตามพันธกิจ 
5. จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560-2579) 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคีเครือข่ายภายนอก ผ่านกระบวนการดำเนินงาน  แบบบริหารงานคุณภาพ 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การขับเคลื่อนการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา โดยการ
บริหารงานของอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

การวางแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน TOR โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) โดยมีการจัดประชุมชี้แจง TOR และแนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ราชภัฏเพ่ือการ พัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM และประชุม ฯห้องประชุม ดร.
เศาวนิต เศานานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานการ
ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รอง อธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ พร้อมด้วย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการและพัฒนาท้องถิ่น รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย 
ชี้แจงเป้าหมายการ ดำเนินงาน 8 ด้าน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรร กรอบระยะเวลา และการส่งข้อเสนอ 
โครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
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และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อรับการจัดสรร
งบประมาณ” ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนติ เศาณานนท์ เผยแพร่ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings และกลุ่มเฟซบุ๊ก : NRRU 
Colleagues ในวันที ่ 10 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศานานนท์ อาคาร 9 ชั ้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบาย เรื่องการบริหารงบประมาณ
ด้านการวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายให้ความรูเ้รื่อง สถานการณ์และระบบงบประมาณอดุมศึกษาไทยในปัจจุบัน จากนั้นเป็นการ
แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รอง
อธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
และพัฒนาท้องถิ่น ชี้แจง TOR และแนวทางการจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
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การปฏิบัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เริ่มดำเนินงาน โดยการจัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อ วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564  
 ณ ห้องประชุมเศาวนิต เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผ ศ.ดร.อดิศร 
 เนาวนนท์ อธิการบดี กับหัวหน้าโครงการผู้ได้รับการจัดสรรการดำเนินงาน โครงการฯ พร้อมชี้แจงรายละเอียดการจัดสรร  
การบริหารการ เบิกจ่าย และแนวทางดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์ฯ ตลอดจนแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลังจากผู ้ร ับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงได้มีการเริ ่ม ดำเนินงานตามแผนของแต่  
ละโครงการฯ ที่กำหนดขึ้น 

 



27การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565  

Nakhon Ratchasima Rajabhat University

การตดิตามประเมินผล 
มหาวิทยาลัยนครราชสีมามีการจัดประชุมผู ้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื ่อพัฒนา ท้องถิ ่นของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผลโครงการ การประชุม
เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรคจากผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้การ
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้กิจกรรมการ ติดตามผลโดยมีการจัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ รายงานผลการ
ดำเนินงานในระยะ 6 เดือนและระยะ 9 เดือน และ 12 เดือน ให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานโ ครงการฯ ได้รับทราบและให้
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
การปรับปรุงพัฒนา 
การกำกับติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละรอบ (6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) มหาวิทยาลัยได้มีการสะท้อนกลับ

เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น 
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พื้นท่ีการดำเนินงานยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่ดำเนินงาน 
ในจังหวัดนครราชสีมา 

23 อำเภอ 43 ตำบล 
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ส่่วนที่่� 3 
ผลการดำำาเน่นโครงการยุทั่ธศาตสีร์

มูหาวิทั่ยาล่ยราชภั่ฏ
เพื่่�อการพื่่ฒนาทั่้องทั่้องถิ่่�น

ประจำำาปีงบประมูาณ พื่.ศ. 2565
มูหาวิทั่ยาล่ยราชภั่ฏนครราชสีีมูา
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ผลการดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

จำแนกตามเป้าหมายหลัก  
 

 

เศรษฐกิจ 
18 โครงการ 

สังคม 
13 โครงการ 

สิ่งแวดล้อม 
2 โครงการ 

การศึกษา 
1 โครงการ 
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ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอบ้านเหลื่อม 
ตำบล บานเหลือ่ม 

อำเภอบัวใหญ ่
ตำบลบัวใหญ ่
ตำบลหนองบัวสะอาด 
ตำบล ดานช้าง อำเภอบวัลาย 

ตำบลเมืองพะไล 
 

อำเภอประทาย 
ตำบลห้วยทราย 
 

อำเภอขามสะแกแสง 
ตำบลขามสะแกแสง 
 

อำเภอโนนสูง 
ตำบลธารปราสาท 
ตำบลพลสงคราม 
 อำเภอจักราช 

ตำบลคลองเมือง 
อำเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ

ตำบลท่าช้าง 

อำเภอเมืองนครราชสีมา 
ตำบลโคกกรวด 
ตำบลหมื่นไวย 
ตำบลสุรนารี 
 
อำเภอโชคชัย 

ตำบลด่านเกวยีน อำเภอวังน้ำเขยีว 
ตำบลไทยสามัคคี 

อำเภอปากชอ่ง 
ตำบลจันทึก 

อำเภอสีคิ้ว 
ตำบลคลองไผ่ 
ตำบลซับสมบูรณ์ 
ตำบลลาดบัวขาว 
ตำบลหนองบัวนอ้ย 
ตำบลสีค้ิว 

 

พื้นที่ดำเนินงาน 
13 อำเภอ 22 ตำบล 

ร้อยละ
10

ผู้ประกอบ
การมีรายได้

เพิ่มขึ้น 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การพัฒนาและยกระดับ 28

ผลิตภัณฑ ์
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 ผลิตภัณฑ ์OTOP 

ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น ผ้าไหมไทย “ตรานกยูงพระราชทาน ผ้าฝ้ายทอมือ 

เสื่อจากวัสดุธรรมชาต ิ ชาใบไผ่ เปเปอร์มาเช่ 
 

กระถางจากวัสดุเหลือท้ิงจากไผ่ ชาไผ่ผสมใบหม่อน แผ่นประคบสมุนไพร 

ขนมขบเค้ียวโปรตีนสูงจากปลานลิ สบู่โปรตีนกาวไหม โลชั่นโปรตีนกาว
ไหม
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ภาชนะปลูกต้นไม้ ของท่ีระลึกจากเสื่อกก เคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวยีน 

เคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวยีน 

แผนที่ถนนคนเดินโคกกรวด 

ท่องเท่ียวของชุมชนบ้านประโดก ผลิตภัณฑ์จากเสน้ใยของกาบตาล กล้วย 3 อร่อย 

ยาดมสมุนไพรเลิศสวัสด ุ สายรัดประคบสมุนไพร กระเป๋าเสื่อท่าช้าง 
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ไซรับฮั่นนี่กัญ ผ้าไทยวน นำ้ผ้ึง 

ว่าว ชุดดริปกาแฟ 
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❖❖ โครงการยกระดับมาตรฐานผ้าพื้นถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม  
ตำบลหนองบัวสะอาด บ้านรกฟ้า ตำบลด่านช้าง และบ้านคึมม่วง ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรา ทองคลองไทร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่มาและความสำคัญ 

ปัจจุบันพ้ืนท่ีอำเภอบัวใหญ่ มีงานอุตสาหกรรมการผลิตผ้าทอพื้นถิ่นในหลายพื้นท่ี เช่น กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนอง
บัวสะอาด ที่มีผลงานรางวัลรับรองคุณภาพจากการประกวดผ้าไหมและสิ่งทอในระดับประเทศเป็นสินค้าโอทอป 4 ดาว กลุ่มทอผ้าไหม  
บ้านรกฟ้า ตำบลด่านช้าง ท่ีมีการเปิดกิจกรรมการท่องเทีย่วโฮมสเตย์ มีการนำภูมิปญัญาการผลติผ้าไหมและผ้าพื้นถิ่นต่างๆมาเป็นส่วนนึงใน
รูปแบบการท่องเที่ยวและยังมีผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นถิ่นที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับเป็นของฝาก กลุ่มทอผ้าบ้านคึมม่วง ตำบลบัวใหญ่
ที่กำลังพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำมาใช้ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งชุมชนเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ  
ของภาครัฐท่ีเข้ามาช่วยในการพัฒนารูปแบบการผลิตและเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ดังนั้นการการพัฒนาการออกแบบลวดลายและอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอในชุมชน จะสามารถช่วยเพิ่มช่องทางในการหารายได้
ให้กับผู ้ที ่สนใจเข้าร่วมกลุ่มการทอผ้าพื้นถิ ่นและช่วยในการรักษาลวดลายพื้นถิ ่นและอัตลักษณ์เฉพาะให้สามารถดำรงอยู่ได้ในยุคสมัย  
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนำมาปรับปรุงประยุกต์ให้เข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆและใช้ในการต่ อยอดไปยังการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 
พ้ืนที่เป้าหมาย บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด, บ้านรกฟ้า ตำบลด่านช้าง และบ้านคึมม่วง ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  

จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในชุมชน และนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นเพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ขั้นพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ 

2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำช่องทางการตลาดในการจัดจำหน่ายผ้าพื้นถิ่นผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ 
3. การรณรงค์การอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น 
4. การจัดทำสื่อเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นให้กับชาวบ้าน 

ผลการดำเนินงาน 
จากการจัดกจิกรรมครัง้นี้ในส่วนของการออกแบบและพัฒนาอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มีการนำอัตลักษณ์ไปต่อยอดลงบนผลิตภณัฑ์

ทั้งสิ้น 15 ช้ิน ซึ่งในระหว่างได้มีกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่การยื่นจดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และได้ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่น
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นด้วยการเผยแพร่ ผลงานให้ทั้งหน่วยงานต่างๆ ประชาชนในพื้นที่ และนักเรียนที่สนใจ นอกจากนี้ยังได้มีการ  
พานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เห็นมถึงบริบทพ้ืนถ่ินเพื่อนำมาต่อยอดกับรายวิชาที่เรียนอีกด้วย 
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❖❖ โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อขยายตลาดเชิงพาณิชย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.ชุติมา เปลื้องกลาง ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ที่มาและความสำคัญ 

สถานการณ์ของปัญหาและความต้องการของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอำเภอประทาย พบว่า ปัญหา ในด้านการผลิตสิ่งทอ ได้แก่  
ด้านมาตรฐาน ด้านการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้ การปรับตัวของราคาวัตถุดิบ ด้านเงินทุน  ด้านการแข่งขันกับ อุตสาหกรรมทอผ้าขนาดใหญ่  
วิถีชีวิตของผู้บริโภคที่นิยมซื้อผ้าไหม จากวิธีการแบบอุตสาหกรรม มากกว่าภูมิปัญญาดั้งเดิม เนื่องจากมีราคาถูกกว่า และหน่วยงานราชการ  
ต้องมีการสนับสนุนทางด้านวิชาการด้วยการให้การอบรมในเรื่องการผลิตอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย 

ทั้งนี้เพื่อที่จะให้กลุ่มผ้าไหม ที่เกิดการรวมตัวกันของชาวบ้านในแต่ละหมู่ มีความรักและสามัคคีร่วมกัน และดำเนินงานได้อย่างมุ่งมั่น 
ทำให้สมาชิกเกิดมีกองทุนผ้าไหม และมีการบริหารงานได้อย่างดี และอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน
จะทำให้ประชาชน และองค์การในชุมชน ให้การสนับสนุนความสำเร็จที่ยังยืน และเกิดจากการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เป็นส่วนหลักของ  
การพัฒนา ทำให้เกิดการสร้างงาน และเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย 
พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองช่องแมว หมู่ที่ 2 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสมีา 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ช้ันปีท่ี 2-4  

ประชาชน กลุ่มทอผ้าไหมบา้นหนองช่องแมว  
แนวทางการดำเนินงาน 

1. จัดกิจกรรมอมรมให้ความรู้ ในดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบรับรอง แสดงเครื่องหมายรับรองมาตฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย  
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทาน ดำเนินการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ช่ือ “สาธรซองแมว” 

2. การอบรม และการถ่ายทอดความรู้ และฝึกปฏิบัติ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมฝึกปฏิบัติ การย้อมสีเส้นไหม
ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ และการทำให้สีช่วยติด และป้องกันปัญหาเรื่องสีตก 

3. การอบรม และการถ่ายทอดความรู ้ และฝึกปฏิบัติ การทำตลาดออนไลน์กับสมาชิก ผ่านช่องทาง Pageหรือ Fanpage  
ผ่าน Facebook ช่ือ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองช่องแมว สาธรซองแมว 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. ยื ่นคำขอต่ออายุใบรับรอง แสดงเครื ่องหมายรับรอง 
มาตฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 

2. ดำเนินการส่งผ้าไหมที่ผา่นการพัฒนาขึ้น ส่งตรวจรับรอง
มาตรฐานผ้าไหมไทย “ตรานกยูงพระราชทาน” สีน้ำเงิน 

3. ช่องทางการตลาดผ่าน Facebook และฝึกปฏิบัติจริง
ผ่านเพจ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองช่องแมว สาธรซองแมว 

 

 



38 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก ผลิตภัณฑ์แผ่นติดสมุนไพร ตราสินค้า และ พบพร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ธินันท์ธณัฐ อิทธิธาดานันท์ คณะวิทยาการจัดการ 
ที่มาและความสำคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯและผู้ประกอบการ
ในจังหวัดนครราชสีมาให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  
เป็นฐาน ผสมผสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ เกิดการเรียนรู้ระหว่าง นักศึกษา 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีผู้ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถือเป็นพันธกิจ
โดยตรงเพื่อพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบการที่มีความต้องการพัฒนา และมีศักยภาพทางธุรกิจ แต่ยังขาดงบประมาณในการดำเนิน คือ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนคนรักสมุนไพรบ้านดอนเปล้า อีกทั้งผลิตภัณฑได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ช่ือโครงการ
ชุมชนยิ้มได้ ซึ ่งได้คัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ 1 ใน 50 ผลิตภัณฑ์ทั ่วประเทศ เพื่อวางจำหน่ายในช่องทางจำหน่ายของ ptt ต่อไป กลุ่มฯ 
มีความต้องการพัฒนาแผ่นติดสมุนไพร ที่เล็กกะทัดรัด สะดวกต่อการใช้งานของลูกค้ากลุ่มใหม่ ต้องการพัฒนาแผ่นติดสมุนไพร ที่เล็กกะทัดรัด
สะดวกต่อการใช้งานของลูกค้ากลุ่มใหม่ มีความพร้อมและความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจ และมีลูกค้าในจังหวัดในปริมาณที่มีศักยภาพ  
ในการพัฒนาได้ ประกอบกับมีสถานที่จัดจำหน่ายเป็นหลักแหล่งแน่นอน รวมถึงมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการและยินดีให้การสนับสนุน
งบประมาณในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน หากได้รับการอนุมัติโครงการให้พัฒนาต่อยอด จะสามารถช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้
อย่างแน่นอน 
พ้ืนที่เป้าหมาย หมู่บ้านดอนเปล้า ตำบลบ้านเหลือ่ม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสมีา 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจดัการ ประชาชนในหมู่บ้านดอนเปล้า อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม เชิงปฏิบัติการ เพื่อให้กลุ่มสามารถนำองคค์วามรู้
ไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แผ่นติดสมุนไพรสูตรเฉพาะของกลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจดำเนินการพัฒนาต่อยอดสูตรเฉพาะของกลุ่ม โดยใช้ใบเปล้า 
ซึ่งเป็นพืชเฉพาะถิ่น ซึ่งมีสรรพคุณในการบรรเทาปวดเมื่อยท่ีได้ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณมาเป็นส่วนประกอบในสูตร 

2. อบรมให้ความรู้ด้านการตลาดและการตลาดออนไลน์ การสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ คือ Line official, Line Shop, 
Facebook Fanpage, Shoppy marketplace 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื ่อทดสอบตลาด ฝึกออกแบบร่างบรรจุภัณฑ์ที ่จะใช้ทดสอบตลาด เพื ่อเป็นแนวทาง 
ให้นักออกแบบมืออาชีพได้นำไปใช้ในการออกแบบต่อไป นำไปสู่การผลิตบรรจุภัณฑ์จำนวน 500 กล่อง 
ผลการดำเนินงาน 

สมาชิกกลุ่มจำนวน 15 คนได้รับองค์ความรู้ในการพัฒนาแผ่นประคบสมุนไพร นำไปพัฒนาต่อยอดแผ่นประคบสมุนไพรสูตรเฉพาะ
ของกลุ่มฯซึ่งมีใบเปล้า พืชท้องถิ ่นที่ใช้รักษาอาการปวดเมื่อยตั้งแต่สมัยโบราณ และได้บรรจุภัณฑ์ใหม่แบบกล่องจำนวน 500 ชิ ้นจาก  
ค่าเป้าหมาย 100 ชิ้น เป็นแบบกล่องบรรจุ 5 ชิ้น พร้อมให้กลุ่มฯผลิตสินค้าแผ่นประคบสมุนไพร เพื่อใช้ในการทดสอบตลาดผ่านช่องทาง
การตลาดออนไลน์ จำนวน 4 ช่องทาง จากค่าเป้าหมาย 2 ช่องทาง ประกอบด้วย Line official, Line Shop, Facebook Fanpage, Shoppy 
marketplace ปัจจุบันมีลูกค้าสนใจซื้ออย่างต่อเนื ่อง เตรียมตัวขยายตลาดออฟไลน์ไปยังช่องทางของ ปตท. และช่องทางอื่นๆ คาดว่า 
จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่สมาชิกกลุ่ม และประชาชนในหมู่บ้านได้ในอนาคต  
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Nakhon Ratchasima Rajabhat University

❖❖ โครงการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากไผ่และทรัพยากร ที่มีในพื้นที่ฯ อย่างย่ังยืน ปีท่ี 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่มาและความสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้นำทีมอาจารย์และนักศึกษาไปช่วยพัฒนาพ้ืนท่ีและได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนา
และสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังในทัณฑสถาน ภายใต้โครงการ “การใช้ประโยชน์จากไผ่และดินในการสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนเขา
พริกอย่างยั่งยืน” จนเกิดนวัตกรรมด้านอาหาร 7 ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบไผ่ 3 รูปแบบ นวัตกรรมอุปกรณ์ต้นแบบ  
การขึ้นรูปกาบไผ่ 1 ชุด นวัตกรรมเครื่องปั้นดินเผา 5 รูปแบบ 1 อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และ 23 สิทธิบัตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ 2 ปี 2565 นี้การดำเนินโครงการยังจะมุ่งเน้นการนำไผ่มาสร้างมูลค่าเพิ่มและลด
ปริมาณขยะ (Zero waste) ภายใต้การมีส่วนร่วมและความต้องการของฑัณฑสถานอุตสาหกรรมเกษตรเขาพริก ซึ ่งจะมีการนำเอาใบไผ่  
พืชสมุนไพร และทรัพยากรที่มีอยู่ มาพัฒนาเป็นชาใบไผ่ผสม กับพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ และมีกลิ่นหอม โดยใบไผ่มีสารต้านอนุมูลอิสระ  
และมีศักยภาพในการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้ ต้นไผ่ซึ่งสามารถนำมาผลิตเป็นถ่านชาโคลและน้ำส้ม
ควันไม้ได้ เศษวัสดุเหลือท้ิงจากไผ่สามารถนำมาทำกระถางปลูกต้นไม้ชีวภาพ และผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่จากไผ่ 
พ้ืนที่เป้าหมาย ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ต้องขังในทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตำบลคลองไผ ่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบไผ่และพืชสมุนไพร ดำเนินงานโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการ ของหลักสูตรเทคโนโลยี
อาหาร จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ชาใบไผ่ และชาไผ่ผสมใบหม่อน ต่อจากนั้นได้นำไปถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการการทำชาทั้ง 2 ชนิด 
ให้กับผู้ต้องขังในทัณฑสถาน 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เตาเผาถ่านชาโคล และกลั่นน้ำสัมควันไม้ไร้ควัน  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถ่านไม้ไผ่เช่น สบู่ ครีมบำรุงผิว แชมพู  
และน้ำแร่ปรับสภาพผิว เพื่อกำจัดสารพิษตกค้าง และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังและเส้นผม และประจุลบที่ถ่านไม้ไผ่ปล่อยออกมา  
จะทำปฏิกิริยาเปลี่ยนอนุมูลอิสระเป็นออกซิเจน มีผลต่อความดันโลหิต ระบบการหายใจและระบบประสาท 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางจากวัสดุเหลือทิ้งจากไผ่  มีการดำเนินงานโดยการพัฒนาเครื่องอัดกระถาง และกระถางจากวัสดุ  
เหลือท้ิงจากไผ่ 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่จากไผ่และวัสดุเหลือใช้ เริ่มจากขั้นของการประดิษฐ์ไปจนถึงการลงสีและการเคลือบเพ่ือ 
เป็นพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำโดยผู้ต้องขัง 

5. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฉลาก และบัญชีต้นทุนสินค้าที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของพื้นที่  
ผลการดำเนินงาน 

จากการพัฒนาและฝึกอบรบกิจกรรมต่างๆ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยผูต้้องขังที่เขาพริก เกิดสวนการเรียนรู้เปเปอร์มาเช่เพิม่เตมิ 
เก ิดการส่งผลงานเข้าประกวดในการกระกวดโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง จนได ้ร ับรางว ัลชนะเลิศ กลายเป็นต ้นแบบ  
โคกหนองนาในทัณฑสถานตามมา เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพและเพิ่มความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่การยก ระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในทัณฑสถานที่ขาดโอกาสในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ให้มีความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตจากองค์ความรู้ที ่ได้รับ  
การถ่ายทอดให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้ รวมไปถึงการนำไปสู่   การเป็นชุมชนต้นแบบในการสร้างอ  าชีพให้กับผู้ต้องขังในทัณฑสถานได้อย่าง
ยั่งยืน  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการยกระดับสินค้าแปรรูป แปลงใหญ่กลุ่มเลี้ยงปลานิลบ้านวังม่วง ตำบลธารประสาท อำเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  รองศาสตราจารย์สุกัญญา กล่อมจอหอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่มาและความสำคัญ 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านวังม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นกลุ่มปลาแปลงใหญ่ มีสมาชิก 
63 ราย มีพื้นที่ 181 ไร่ จ านวน 440 กระชัง ผลผลิตได้ปีละกว่า 700 -800 ตัน มีการจำหน่ายปลานิลสด วันละ 1,500 – 2,000 กิโลกรัม  
และมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านวังม่วง และกลุ่มได้พัฒนายกระดับจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล 
ประเภทบริษัท จำกัด มีชื่อว่า “บริษัทปลานิลแปลงใหญว่ังมว่ง จำกัด” (กลุ่มเลี้ยงปลานิลบา้นวงัม่วง. 2564) กลุ่มต้องการที่จะนำปลานิลที่มี
ขนาดไม่ตรงกับความต้องการของตลาดปลาสด (ขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป) มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

ดังนั้นกลุ่มฯและคณะทำงาน จึงมีแนวคิดร่วมกันที่จะนำปลานิลมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากปลานิล เนื่องจาก
ปลานิลมีปริมาณโปรตีนสูงถึง ร้อยละ 20 และแนวโน้มการตลาดของขนมขบเคี้ยวที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมีการเติบโตที่สูง ประกอบ 
กับบ้านวังม่วงเป็นพื้นที่เลี้ยงปลาแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งของวัตถดุิบหลักในการผลติขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากปลานิล และจะเป็นการสร้ าง
อาชีพและรายได้ 
พ้ืนที่เป้าหมาย บ้านวังม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา และ ประชาชนบ้านวังมว่ง หมู่ที่ 3 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสมีา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. ศึกษาบริบทและประเมินศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการ เพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบ 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากปลานิลประกอบด้วยการศึกษาวิธีการเตรียมเนื้อปลานิลกรอบ และการพัฒนาสูตร

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากปลานิล จากนั้นตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากปลานิล ด้านกายภาพ เคมี 
จุลินทรีย์ และทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากปลานิล 

3. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากปลานิล 
4. ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากปลานิล 
5. พัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากปลานิล โดยใช้เทคนิคในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 

ที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
6. นำผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ้ยวโปรตีนสูงจากปลานิล สูตรที ่ผ่านการคัดเลือก ไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี  

hedonic scale (คะแนน 1-9) กับผู้ทดสอบ 100 คน 
7. คำนวณต้นทุนการผลิต 
8. คำนวณมูลค่าผลประโยชน์ คิดสัดส่วนผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ 90% 
9. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลากรอบผสมถั่วปรุงรสให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังม่วง 

การถ่ายทอดความรู้ภาคทฤษฎี การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และขั้นตอนการผลิตโดยละเอียด  
10. จดตราสินค้า  
11. สร้าง Facebook Fanpage เพื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 

ผลการดำเนินงาน 
1. สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีบ้านวังม่วง หมู่ที่3 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีงานในพ้ืนท่ี 
2. “ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากปลานิล” 
3. กลุ่มเลี้ยงปลานิลบ้านวังม่วง โดยคุณพิทักษ์ แก้วเมืองกลาง ได้ขอยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
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❖❖ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชเศรษฐกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองเมืองพัฒนา ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล วิสุทธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่มาและความสำคัญ 

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพคลองเมืองพัฒนามได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในชุมชนทั้งอุปโภคและบริโภค และได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้นำสินค้าไปจำหน่าย สินค้าท่ีผลิตในกลุ่มมีหลากหลายทั้งประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร ได้แก่ น้ำสมุนไพรตะไคร้ใบเตย ข้าวหมาก
อัญชัน สบู่โปรตีนไหม ผ้าไหมมัดหมี่ น้ำพริกดักแด้ข้าวเกรียบใบหม่อน ขนมเปี๊ยะไส้ทะลัก กระหรี่พัฟ นอกจากน้ีกลุ่มยังมีการปลูกฝรั่ง สละอิน
โด และมะขามป้อม แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์ต้นทุน กำไร การขนส่งซึ่งต้องเดินทางไปยังบริษัทขนส่งในอำเภอจักราช การเพิ่มช่องการการตลาด  
เพื่อจัดทำหน่ายทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ 

ปัญหาดังกล่าวสามารถใช้ความรู้การจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อส่งเสริมให้คำแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และตรงความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มต้องการให้พัฒนา ทางกลุ่ม 
มีความต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ระบบการดำเนินงาน  
และการวางแผนธุรกิจให้กับวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพคลองเมืองพัฒนา  
พ้ืนที่เป้าหมาย วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพคลองเมืองพัฒนา ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพคลองเมืองพัฒนา  
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การพัฒนาทักษะผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ได้แก่ สบู่โปรตีนกาวไหมและโลชั่นโปรตีนกาวไหม ให้ความรู้เกี่ยวกับโปรตีนกาวไหม 
และการสกัดกาวไหม สาธิตการสกัดกาวไหม และการเตรียมผลิตภัณฑ์สบู่โปรตีนกาวไหมและโลช่ันโปรตีนกาวไหม อย่างเป็นมาตรฐาน 

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย และตราสินค้า ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์สบู่เหลวท่ีมีอยู่เดิม 
ให้ดีขึ้นตามความต้องการของชุมชน 

3. การวางระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การวางแผนธุรกิจให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ออกแบบ วางแผนการผลิต และการจัดจำหน่าย 
4. การติดตามผลการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ นำผลิตภัณฑ์ที ่ได้ ไปทดลองจำหน่าย พร้อมกับแจกผลิตภัณฑ์ตัวทดลอง  

เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้ 

 
ผลการดำเนินงาน 

ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง โปรตีนไหมและการสกัดโปรตีน
ไหม การเตรียมผลิตภัณฑ์สบู่เหลว และโลชั่นโปรตีนไหม พร้อมกับ 
ได้มีการปฏิบัติการเตรียมสบู่เหลว และโลช่ันโปรตีนไหม การออกแบบ
และการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ พร้อมกันนี้ ได้มีการยื่นจดทะเบียนชื่อสินค้า  
และตราสินค้าเป็นที่เรียบร้อย คือ “Silkratin และ ซิลเครติน” และ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ 
มีการปรับปรุงต่อเติมโรงเรือนเพื่อให้มีความเหมาะสม และดูเป็น
ระเบ ียบเร ียบร ้อยมากข ึ ้น รวมถ ึงการต ่อเต ิมห ้องระบบปิด  
เพื่อเตรียมการผลิตสบู่ และโลช่ันในอนาคต 

 



42 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบภาชนะปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมัยพร เจริญพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่มาและความสำคัญ 

 สืบเนื่องจากโครงการการบูรณาการพัฒนากระถางเพาะกล้าไม้จากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติและส่งเสริมการนําไปใช้เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางเพาะต้นกล้าที่ทําจากวัสดุเหลือใช้จากเศษต้นพืชทานตะวันทดแทนถุงเพาะชําพลาสติก ดังน้ัน  
เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาก่อนหน้าน้ีจึงได้มีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภาชนะปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติประเภท
อื่น เช่นฟางข้าวผักตบชวา และต้นข้าวโพด เป็นต้น เพื่อให้ได้ภาชนะปลูกต้นไม้ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ และสามารถนําไปใช้เป็นภาชนะ  
ปลูกต้นไม้ได้จริง โดยต้นไม้สามารถเจริญเติบโตในภาชนะปลูกต้นไม้ได้ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นสามารถนําไปปลูกลงดินหรือเปลี่ยนย้ายกระถาง
ได้เลย เป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ลดปริมาณขยะ และเกษตรกรยังสามารถนําไปเป็นแนวทางในการนําวัสดุธรรมชาติที่ไร้ประโยชน์  
ให้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติเป็นการช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระถาง 
นอกจากน้ียังสามารถนําไปผลิตเพื่อจําหน่ายเป็นการสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี ้โครงการนี ้ยังได้ศึกษาและพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลผลิตเพื ่อการจําหน่ายผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์  
ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จักและสามารถส่งเสริมการขายและก่อให้เกิดรายได้กับเกษตรกรในอนาคตอย่างยั่งยืน 
พ้ืนที่เป้าหมาย ชมรมพัฒนาอาชีพคนพิการอําเภอวังน้ำเขียว ตําบลไทยสามัคคีอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสมีา 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ชมรมพัฒนาอาชีพคนพิการอําเภอวังน้ำเขียว 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ศึกษาชนิดของพืชที่เหมาะสมสําหรับการนํามาผลิตภาชนะปลูก
ต้นไม้เก็บรวบรวมข้อมูล ออกแบบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตภาชนะปลูกต้นไม้พัฒนาแบบผลิตภัณฑ์และดําเนินการผลิตภาชนะปลูก
ต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติอย่างน้อย 100 ช้ิน 

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อใช้ในการผลิตภาชนะปลูกต้นไมจ้ากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติและจําหน่ายได้จริง  การผลิตภาชนะปลูก
ต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากภาชนะปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ 

3. สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลผลิตเพื่อการจําหน่ายผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ 
4. ศึกษาผลการส่งเสริมการใช้กระถางเพื่อสร้างรายได้การปลูกต้นไม้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น  ติดตามผลจากการส่งเสริมการขาย

ภาชนะปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ จากธรรมชาติโดยการสอบถามผู้นําชุมชน และแนะนําเรื่องราคาขายผลิตภัณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน 

1. อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมกันพัฒนาสร้างนวัตกรรม  
ด้านการเกษตร เพื่อยกระดับการเรียนของนักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์จริง 

2. สร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้  
3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษพืชซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ได้ผลิตภัณฑ์ ภาชนะปลูกต้นไม้ที่ทําวั สดุ

เหลือใช้ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์สามารถนําไปผลิตในระบบอุตสาหกรรมครัวเรือนต่อไป 
4. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ 
5. สามารถนําองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อการรักษาสภาพแวดล้อม 

ลดปริมาณขยะในธรรมชาติและยังก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ่ม 
6. เป็นแหล่งเรียนรู ้และแหล่งข้อมูลออนไลน์ที ่เป็นประโยชน์ในการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้  

จากธรรมชาติ 
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Nakhon Ratchasima Rajabhat University

❖❖ โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่มาและความสำคัญ 

 บ้านฝาผนัง หมู่ที ่ 1 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านฝาผนัง  
คือ ชุมชนที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์ ทางวัตนธรรม มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และมีธรรมชาติอนัอุดมสมบรูณ์ แต่เดิมมีชือ่เรียกวา่ “บ้านบ๋าพราน
หนัง” มาจากอาชีพนายพรานล่าสัตว์ขายหนังของบรรพบุรุษ และเพี้ยนมาเป็นบ้านฝาผนังดังในปัจจุบัน ความเชื่อความศรัทธา ของคนในชุมชน
ก่อเกิดเป็นประเพณีสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากการเป็นหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีดังกล่าว นอกจากวัฒนธรรมประเพณี สถานท่ีสำคัญ อาหารพื้นถิ่น
ที่เป็นอัตลักษณ์ เพื่อการท่องเที่ยวแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย สวยงาม มีความทันสมัย เป็นที่นิยมของผู้บริโภคก็เป็นส่วนหน่ึง  
ที่จะดึงดูดให้ผู้คนอยากไปท่องเที่ยว และจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงมีส่วนที่จะทำให้มีการยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นท่ี  
ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความยั่งยืนต่อไป จากสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ส่งผลถึงประชาชน
ในหมู่บ้านฝาผนัง เช่นกัน มีการเลิกจ้างงานและบัณฑิตจบใหม่ยังไม่มีงานทำ ดังนั้นการส่งเสริมเพื่อให้มีการยกระดับรายได้ มีการสร้าง งาน 
ก็มีความสำคัญและจำเป็นที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อีกประการ 

หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ ่งมีการเรียนการสอน  
ที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะประดิษฐ์ ด้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ด้านของที่ระลึก มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีเ ครือข่ายที่จะสามารถช่วย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ ่น โดยเฉพาะหมู ่บ้านท่องเที ่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านฝาผนัง ที ่มีความต้องการที ่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
เพื่อเพ่ิมมูลค่าเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
พ้ืนที่เป้าหมาย บ้านฝาผนัง ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย 1. ประชาชนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านฝาผนัง ตำบลเมอืงพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัด 

2. คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
3. นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนเิทศศิลป์ และหลักสูตรสาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

สาขาวิชาการตลาด  
แนวทางการดำเนินงาน 

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ฝึกปฏิบัติการออกแบบการทอลายเสื่อกก และออกแบบการทอลายจากกก และออกแบบผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
เพื่อการท่องเที่ยวโดยปฏิบัติการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ฝึกปฏิบัติการตัดเย็บผลิตภัณฑ์แบบ Hand Made โดยปฏิบัติการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และนักศึกษา 
หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อวางจำหน่าย และจดตราสินค้าชุมชน ออกแบบ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ และป้ายราคา โดยปฏิบัติการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
ผลการดำเนินงาน 

1. ประชาชนในพื้นที่บ้านฝาผนัง ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ตราสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ของใช้  
หรือของที่ระลึก ที่เป็นอัตลักษณ์ มีความหลากหลายทันสมัย เป็นท่ีต้องการของผู้บรโิภคมยีอดขายเพิ่มขึ้นทำให้มีรายไดเ้พิ่มขึ้นอย่างน้อยรอ้ยละ 
10 

 2. ประชาชนในพื้นที่บ้านฝาผนัง ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา สามารถสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ผ่านตลาดออนไลน์ ลดปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดการเลิกจ้างงาน 

3. ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงในตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9 หมู่บ้าน  ที่มีปัญหาว่างงานในสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำ จากผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 ได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนกลยุทธทางการตลาดแบบออนไลน์ ทำให้สร้างรายได้
ต่อไป และสามารถนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ได้ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาด้านการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์ 
เพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มอาชีพชุมชนอย่างยั่งยืน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ชาญศักดิ์ ตรีภพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที่มาและความสำคัญ 

เนื่องจากชุมชนด่าเกวียนเป็นชุมชนท่องเที่ยว และมีชื่อเสียงทางด้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน มีความโดดเด่นของดินด่านเกวียน  
มีความแข็งแรง ทนทาน และมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์รูปแบบงานปั้นที่มีความหลากหลาย แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของคนในชุมชน
หรือผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน คืนต้นทุนในวัตถุดิบที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาหาได้ยากและมีราคาสูงขึ้น ทำให้เกิดปัญหา 
ในด้านต้นทุนการเผาผลิตภัณฑ์ดินปั้น เนื่องจากเตาเผาเครื่องปั้นในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ และต้องใช้เชื้อเพลิงจ ำนวนมาก จากการแก้ปัญหา 
ของผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาใช้วิธีการรวมกลุ่มเพื่อนำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นมาเผาพร้อมกัน เพื่อเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงร่วมกัน  
แต่ปัญหาที่เกิดจากการรอการเผาพร้อมกัน ทำให้เกิดการล้าช้า กว่าจะได้จำนวนชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ได้จำนวนมากตามต้องการทำให้ต้อง 
ใช้เวลารอประมาณ 4 ถึง 5 เดือน  

ดังนั ้นโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู ้และพัฒนา
ออกแบบสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้
พัฒนาอาชีพของชุมชน และสร้างความร่วมมือพร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างฉลากและบรรจุภัณฑ์สร้างรายได้ และพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชน
เพื่อออกแบบสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมให้เหมาะสมกับอาชีพตามบริบทของชุมชน 
พ้ืนที่เป้าหมาย ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาโคง้พันล้าน เขตพื้นท่ีตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสมีา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื ่องปั ้นดินเผาด่านเกวียน เพื ่อเพิ ่มรายได้ของชุมชน  บรรยายเรื ่อง “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา และเตาเผาสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็ก” 

2. พัฒนาสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเครื ่องปิ้นดินเผาด่านเกวียนให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน  ออกแบบสร้าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเครื ่องปั้นดินเผาด่านเกวียน สร้างอาชีพในชุมชนให้ได้คุณภาพ  
และลดต้นทุนพลังงานและระยะเวลาการเผาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ด้วยนวัตกรรม 2 นวัตกรรม 

3. พัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์พร้อมช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมช่องทางการจดัจำหน่ายโดยการจำหน่ายสินค้าตาม
หน่วยงานราชการ และการจัดทำช่องทางการจัดจำหน่าย Facebook Fanpage  
ผลการดำเนินงาน 

1. ออกแบบสร ้างเตาเผาเคร ื ่องปั ้นด ินเผาขนาดเล็ก 
แบบไฮบริด 

2. ออกแบบสร้างชุดหัวเผาเชื้อเพลิงความร้อนแบบไฮบริด 
3. สร้างแบรนด์ในช่ือ OTTO farm Studio 
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Nakhon Ratchasima Rajabhat University

❖❖ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนด้วยเทคนิคการหล่อน้ำดินเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่การขยายตลาดภูมิปัญญา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชน ยี่นาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที่มาและความสำคัญ 

ปีปัจจุบันชุมชนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื ่องปั้นดินเผามากถึง 335  
ร้าน มีโรงงานผลิตเครื่องป้ันดินเผาแบบหัตถอุตสาหกรรม จำนวน 98 โรงงาน ผลิตภัณฑ์ที่ผลติประกอบด้วยของประดับตกแตง่ทั้งภายในอาคาร 
และนอกอาคาร ของที่ระลึกต่าง ๆ และสร้อยดินเผา กรรมวิธีการผลิตเครื่องป้ันดินเผาด่านเกวียน ใช้เทคนิคข้ึนรูปด้วย พระนอนหรือแป้นหมุน 
ตกแต่งก่อนการเผาด้วยวิธีการปั้นแปะ ขูด ขีด ฉลุลาย ผลิตภัณฑ์เผาด้วยเตาฟืนพื้นบ้านที่ก่อด้วยอิฐดินและดินดิบ เราเรียกว่า “เตาก่อ ” 
อุณหภูมิประมาณ 900-1280 องศาเซลเซียสโดยไม่มีการเคลือบถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์เนื้อดินสีน้ำตาล สีแดง สีน้ำตาลแดง  
คล้ายเลือดปลาไหล สีแดงคล้ำไปจนถึงสีดำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นในอดีตที่ผ่านมา  

เพื ่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู ้ประกอบเครื ่องปั ้นดินเผาด่านเกวียนในการพั ฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
และการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนด้วยเทคนิคการหล่อน้ำดินเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การขยายตลาดภูมิปัญญา ไปบริการ
วิชาการด้วยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปทรงใหม่ที่เหมาะสมกับการหล่อน้ำดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิต ตกแต่งภัณฑ์ด้วยการเคลือบ
เพื่อสร้างความสวยงามและเพิ่มมูลค่าสู ่เชิงพาณิชย์ ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื ่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเพื่อเพิ่มโอ กาส 
ในการขยายตลาดภูมิปัญญา และเป็นแนวทางเลือกใหม่ให้กับโรงงานผู้ประกอบการเครื ่องปั้นดินเผาด่านเกวียน หรือผู ้ที่สนใจได้นำไป
ประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการบริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสู ่ชุมชน  
อย่างแท้จริง 
พ้ืนที่เป้าหมาย บ้านด่านชัย หมู่ที่ 7  และบ้านใหม่หนองขาม หมู่ที่ 8 ตำบลดา่นกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ประชาชน 
แนวทางการดำเนินงาน 

 1. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปทรงใหม่ที่เหมาะสมกับการหล่อน้ำดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  พัฒนารูปแบบและสร้าง
ต้นแบบด้วยเทคนิคการปั้นต้นแบบและการขึ้นรูปด้วยจิ๊กเกอร์ทำต้นแบบโดยศึกษาในรายวิชาปฏบัติการอุตสาหกรรมเซรามิกส์ จากน้ัน  
สร้างต้นแบบปูนปลาสเตอร์ทำพิมพ์ เครสโมล์ พิมพ์ถ่ายเพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิต 

2. ผลิตและตกแต่ง เพื่อสร้างความสวยงามและเพิ่มมูลค่าสู่เชิงพาณิชย์ ทดลองสร้างและผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยการหล่อน้ำดิน  
3. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าสำหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเพื่อเพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดภูมิปัญญา 
4.  ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการหล่อน้ำดินเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การขยายตลาดภูมิปัญญา 

ผลการดำเนินงาน 
1. เครื่องปั้นดินเผาได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ 
2. ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 3 ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอยู่ในช่วงขอยื่นจด ตามรอบของงบประมาณ 
3. ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้และมีแนวทางในการนำเทคนิคด้วยการหล่อน้ำดินไปพัฒนาสินค้าเครื่องปั้นดินเผา และการผลิต

สินค้าเครื่องปั้นดินเผาเพื่อต่อยอดและรักษาภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาต่อไป 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการส่งเสริมถนนคนเดินตลาดเก่าโคกกรวดผ่านรูปแบบตลาดวิถีใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญนภา สิทธิ์ประเสริฐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที่มาและความสำคัญ 

เนื ่องมาจากโครงการการพัฒนาถนนคนเดิน ''ตลาดเก่าโคกกรวด" ผ่านมรดกสถาปัตยกรรม เพื ่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 
 (ปีงบประมาณ 2564) เกิดผลสําเร็จของโครงการ ได้แนวทางในการออกแบบถนนคนเดินที่มีการนําอัตลักษณ์ของตําบลโคกกรวดมาใช้ 
ในการจัดพื้นที่ และรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมต่าง ๆในพื้นที่ถนนคนเดินจากการประชุมแบบมีส่วนร่วมในการค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน 
พบว่าชุมชนมีความพงึพอใจในอตัลกัษณ์เอกลักษณ์ของชุมชน พร้อมที่จะแสดงออกในกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นของชุมชน และกิจกรรมสําคัญ 
ก่อนโควิด-19 ระบาด คือตลาดถนนคนเดิน บริเวณตลาดเก่าโคกกรวดเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่งทางเทศบาลมีแผนที่จะฟื้นฟู
ถนนคนเดินตลาดเก่าโคกกรวดอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ลดการระบาดลง ซึ่งทางคณะทํางานได้มีแนวคิดที่จะออกแบบถนนคนเดิน
ในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบันและมองถึงอนาคตของถนนคนเดินที่มีความสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย สามารถท่องเที่ยวได
อย่างปลอดภัย จึงได้เสนอโครงการการส่งเสริมถนนคนเดินตลาดเก่าโคกกรวดผ่านรูปแบบตลาดวิถีใหม่ ให้กับชุมชนตลาดเก่าโคกกรวดด้วย 
การออกแบบผังการจัดตลาดแบบวิถีใหม่, มีรูปแบบของร้านค้าที่ทีอัตลักษณ์ชัดเจน, รูปแบบการเดินที่ปลอดภัย, การซื้อขายสินค้าที่สะดวก 
สามารถฟ้ืนฟูกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ใหก้ับชุมชน 
พื้นที่เป้าหมาย เทศบาลตาํบลโคกรกรวด, ชุมชนตลาดเก่าโคกกรวด, ชุมชนวดัหนองหวา้ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเทศบาลตาํบลโคกรวด และนกัท่องเท่ียว 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การออกแบบผังบริเวณถนนคนเดินโดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ออกแบบผังบริเวณรวมรานค้าจํานวน 43 ร้าน 
และวางแผนการจัดการขยะ 

2. การใช้การสื่อถึงอัตลักษณ์ถนนคนเดินตลาดเก่าโคกกรวดอย่างชัดเจน (แผนท่ี) ออกแบบแผนที่เส้นทางถนนคนเดินโดยการกําหนด
อัตลักษณ์ของร้านค้า และรูปแบบของแผนที่อย่างชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน สร้างวิธีการประชาสัมพันธ์ จัดทําวิดีโอ แผนที่ ลง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ   

3. การสร้างแอฟพลิเคชั่นท่ีสนับสนุนถนนคนเดินวิถใีหม ่
ผลการดำเนินงาน 

การออกแบบผังบริเวณถนนคนเดินให้ เหมาะสมกับวิถีใหม่และเป็นการพัฒนาพื้นที่ถนนคนเดินตําบลโคกกรวดผ่านอัตลักษณ์ 
ของชุมชนอย่างชัดเจน ให้สามารถเพิ่มรายได้และความสุขมวลรวมของตําบลโคกกรวด โดยมีผลการดําเนินภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ
ระดับ 4 จากการเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวและจากชุมชนที่ไดมีสวนรวมกับกิจกรรมครั้งนี้ 
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❖❖ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสะพานไม้ย้อนรอย 200 ปี บ้านประโดก ตำบลหม่ืนไวย อำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์สุพัตรา ทองกลม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที่มาและความสำคัญ 

ด้วยตำบลหมื่นไวย ได้เข้าร่วมโครงการ การสนับสนุนงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คือ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสะพานไม้ 200 ปี  
บ้านประโดก ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาระยะ 2  ทางผู้ดำเนินการได้ดำเนินตามกิจกรรมและส่งผลผลติตามวัตถุประสงค์
ใหชุ้มชนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ด้านชุมชนประโดกมีความเขม้แข็งร่วมแรงร่วมใจดำเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีดังกล่าว ใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเที่ยว เพื่อให้การ
ท่องเที่ยวบ้านประโดกสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทางชุมชนจึงยังต้องการองค์ความรู้จากนักวิชาการเพื่อจัดการ และสร้างสรรค์
กิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเห็นว่าชุมชนบ้านประโดกมีเสน่ในด้านความเก่าแก่ และยังคงมีมรดกทางสถาปัตยกรรมภายในชุมชน 
ฉะนั้นการท่องเที่ยวสะพานไม้ย้อนรอย 200 ปี จะสมบูรณ์ขึ้นได้หากมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยดึงศักยภาพชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรม เป็นภาพการพัฒนาต่อยอดจากสะพานไม้เชิงประวัติศาสตร์เกิดเส้นทางท่องเที่ยวสู่ตัวชุมชนเพื่อส่งเสริมพื้นท่ี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดการจำห น่าย
สินค้าชุมชน ท่ีมีการวางแผนการตลาดอย่างเป็นระบบต่อไป 

ด้วยเหตุนี้ทางทีมงานโครงการ เห็นประโยชน์ต่อชุมชนในการดำเนินการพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าว ด้วยการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน
แบบมีส่วนร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการตลาด กิจกรรมการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ช่องทางการขายและการ ส่งเสริม
การตลาด และกิจกรรมการมีส่วนร่วมออกแบบแผนที่ท่องเที่ยว เพื่อนำมาผลิตแอปพลิเคชันเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนบ้านประโดก ให้สอดรับกับ
แพลทฟอร์มการท่องเที่ยว ออนไลน์ รวมทั้ง การจัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพท่องเที่ยวภายในชุมชนโดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน  
และความร่วมมือของคนในชุมชน โดยหวังให้การท่องเที่ยวบ้านประโดกมีมิติที่น่าสนใจ มีรายได้เข้าชุมชน 
พ้ืนที่เป้าหมาย บ้านประโดก ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ บ้านประโดก นักศึกษาคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและคณะวิทยาการจดัการ 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านประโดก โดยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวให้ชุมชนบ้านประโดก และการบูรณา
การเรียนการสอน นักศึกษาที่เข้าร่วมเกิดการพัฒนาขึ้น 

2. พัฒนาการตลาด กิจกรรมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ช่องทางการขาย และการส่งเสริมการตลาด 
3. จัดเก็บข้อมูลแหล่งทอ่งเที่ยวภายในชุมชนบ้านประโดก เพื่อสร้างแอปพลิเคชันเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนบ้านประโดก 

ผลการดำเนินงาน 
1. เส้นทางทอ่งเที่ยวโดยชุมชนบ้านประโดก 
2. ชุมชนมีทักษะในการจัดการท่องเที่ยว และทักษะด้านการตลาดในการจัดการท่องเที่ยวโดยคิดถึงต้นทุนกำไร ในการวางแผนการเงิน

และการจัดการบริหารการเงินในกลุ่มชุมชน  
3. แอปพลิเคชัน “เท่ียวชมเรือน @บ้านประโดก App” 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกาบตาลเพื่อยกระดับรายได้สินค้าชุมชนผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์ ขจัดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที่มาและความสำคัญ 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ในข้อที่ 1 คือโครงการยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้ได้รับ  
การพัฒนา ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ จากผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์
ในปี 2564 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ 1 นั้นได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์คือทางกลุ่มไ ม้
กวาดบ้านโนนหมันได้ผลผลิตของเส้นใยกาบตาลจากเครื ่องตีกาบตาลพลังงานแสงอาทิตย์ และได้นำวัสดุคือเส้นใยจากกาบตาลมา  
สร้างผลิตภัณฑ์โดยนำมาออกแบบลวดลายสรา้งสรรค์ตามจนิตนาการที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและรากฐานวฒันธรรม  
ซึ่งในปัจจุบันทางกลุ่มงานหัตถกรรมบ้านโนนวัดมีเพียงผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเสื่อสานจากกกและงานหัตถกรรมในรูปแบบต่าง ๆ แต่ยัง 
ไม่สะท้อนและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่ถือเป็นจุดเด่นของชุมชน ทางผู้จัดทำโครงการยุทธศาสตร์จึงมีแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์  
จากเส้นใยของกาบตาลโดยนำลวดลายที่ได้ออกแบบไว้แล้วมาดำเนินการสร้างสรรค์ในเรื ่องรูปลั กษณ์ของผลิตภัณฑ์ จากความร่วมมือ 
ของกลุ่มหัตถกรรมบ้านโนนวัด จึงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากการสร้างคุณค่า สืบทอดความรู้ความชำนาญต่อแนวคิดในเชิงบวกที่เป็นผลดี  
ในการอนุรักษ์ช้ินงาน 
พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มงานหัตถกรรมบ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเสน้ใยของกาบตาลและการเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน นำเส้นใยจากกาบตาลมาทอตามลวดลายที่ได้ออกแบบ 
โดยใช้วัสดุชนิดอื่นเข้ามาใช้ในการผสานเส้นใยจากกาบตาล นำตัวผลิตภัณฑ์มาทำการวิเคราะห์ตันทุนเพื่อทำการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ 

2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากเส้นใยของกาบตาล 
3. การเรียนรู้การขายผ่านช่องทางออนไลน์ 

ผลการดำเนินงาน 
1. ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเส้นใยของกาบตาล จำนวน 4 

ผลิตภัณฑ์ เมื่อได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยประโยชน์ใช้สอย
ใหม่ที ่เปลี ่ยนไปจากเดิมและวัสดุที ่มีคุณสมบัติในเรื ่องของเส้นใย  
ที่คงทนที่เป็นการสร้างคุณค่าให้กับวัสดุในท้องถิ่นที่ช่วยสร้างความ
น่าสนใจให้กับผู้บริโภคและสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน 

2. ได้บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากเส้นใยของกาบตาล 
ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ทำให้สินค้าเป็นที่รู ้จักขยายพื้นที่ในการ
จำหน่ายและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นเพราะสามารถดึงดูดความ
สนใจ เป็นที ่ยอมรับในการวางจำหน่าย อีกทั ้งยังช่วยเพิ ่มมูลค่า  
ให้กับสินค้า 

3. เปิดตลาดใหม่ด้วยช่องทางการขายออนไลน์ 
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❖❖ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ฤทธิรงค์ แจ้งอ่ิม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที่มาและความสำคัญ 

จากการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ผลการดำเนินกิจกรรมสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจนได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
จากการปรับปรุงสถานท่ีผลิตและสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน นำเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารมาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยืด
อายุการเก็บรักษา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการผลิต เช่น เครื่องกดแผ่นขนมรังแตน โรงอบขนมรังแตน  
จากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสารถมารถในการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มแม่บ้าน เทศบาลตำบลขาม
สะแกแสง จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลขามสะแกแสงทำให้สามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันได้ ดังนั้นทางผู้ดำเนิน
โครงการจึงได้ขยายผลไปยังกลุ่มใกล้เคียงท่ีมีปัญหาด้านมาตรฐานการผลิต สภาพแวดล้อมและสภาพทางกายภาพของสถานท่ีผลิต 

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงจึงจำเป็นต้องต่อยอดจากองค์ความรู้
เดิมดังนี ้ 1) การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วย  3 อร่อย ในการพัฒนาการผลิตให้เกิด ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และผลิตภาพ (Productivity) ในการผลิตให้สูงขึ้นในทุก ๆ แง่มุม ท้ังคุณภาพการผลิต ความเร็วในการผลิต สินค้าเกิดขึ้นได้จะต้อง
มีการผลิต และสิ่งท่ีเกิดขึ้นเบื้องหลังการผลิตนั้นคือการพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อน ไม่ว่าจะเป็นสินค้า เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมใด ๆ ก็ตาม
เรื่องราวของการพัฒนาการผลติ จึงเป็นสิ่งสำคัญในทุกวงการอตุสาหกรรม เพื่อรองรับความตอ้งการของผู้บริโภค 2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ในโครงการยุทธศาสตร์ ปี 2564 ให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วย 3 อร่อยในการปรับปรุงสถานที่ผลิตและสภาพแวดล้อมให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 3) การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
เพื ่อผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์ช่วยสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์นั ้น ๆ ให้ดึงดูดและมีความน่าสนใจ หรือสร้างมูลค่า  
ให้กับผลิตภัณฑ์ 
พ้ืนที่เป้าหมาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกล้วย 3 อร่อย ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสมีา 
กลุ่มเป้าหมาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกล้วย 3 อร่อย  
แนวทางการดำเนินงาน 

1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้ามุ่งสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ตำบลขามสะแกแสง  ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูป
กล้วยอินทรีย์ตากแห้ง ให้ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน 

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อสรา้งอัตลักษณใ์ห้กับสินค้า ทำให้เป็นที่สนใจและจดจำ
ได้ง่าย 

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้น 
ผลการดำเนินงาน 

1. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีช่องทางในการประกอบอาชีพท่ีสามารถเป็นได้ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้บริโภค มีตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที ่เหมาะสม  

ตามประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ 
3. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทางด้านการจัดการกระบวนการผลิตประกอบด้วย ด้านการคิดต้นทุน การกำหนดราคา

สินค้า การวางแผนการผลิต และเครื่องมือเครื่องจักรช่วยในการผลิต 
4. ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มมากข้ึน สามารถรองรับสถานการวิกฤติได้ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการนวัตกรรมการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (จีโอพาร์ค) เชิงสร้างสรรค์เพื่อขยายตลาด 
ภูมิปัญญาสู่การจัดจำหน่ายด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี 
ที่มาและความสำคัญ 

ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพฒันา
ชุมชนในพื้นที่ ให้เกิดการพัฒนาอัตลักษณ์และยกระดับมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์ และการสร้าง
ความตระหนักและการเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาดสินค้าชุมชนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ สู่การจัดจำหน่ายช่องทางธุรกิจ
ดิจิทัลแพลตฟอร์มตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนอย่างยั่งยืนและความตระหนักในคุณค่าของถิ่นกำเนิดของตน 
เกิดความภาคภูมิใจ นวัตกรรมการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์เพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา สู่การจัดจำหน่าย  
ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม จะก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา การเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นและประเทศ และการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
อย่างยั่งยืนต่อไป 
พ้ืนที่เป้าหมาย 1. หมู่บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสรุนารี  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2. หมู่บ้านใหม่ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดนครราชสีมา 
3. หมู่บ้านเลิศสวัสดิ์ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านเลิศสวสัดิ์ โรงเรียนบา้นโกรกเดือนห้า  
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์ 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ ่นเชิงสร้ างสรรค์ให้เป็นสินค้า 

ที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ  
4. การอบรมการส่งเสริมทักษะด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์และการตลาดออนไลน์ และการเจรจา

ทางธุรกิจ โคราชจีโอพาร์ค โอทอป เฟสติวัล  
ผลการดำเนินงาน 

1. ต้นแบบตราสินค้า  
- ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเสื่อท่าช้าง ใช้ตราสินค้าเดิมตามความต้องการของชุมชน 
- Premium set ยาดมสมุนไพรเลิศสวัสดิ์ ได้รับการออกแบบตราสินค้าจากโครงการและนำมาใช้เป็นตราสินค้าใหม่ 
- สายรัดประคบสมุนไพร บ้านโกรกเดือนห้า ได้รับการออกแบบตราสินค้าจากโครงการและนำมาใช้เป็นตราสินค้าใหม่ 

2. บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ ถุงผ้าถนอมกระเป๋า กล่อง Premium set กล่องกระดาษคราฟท์ และสติ๊กเกอร์ PVC ใส 
3. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเสื่อท่าช้าง ได้รับมาตรฐานสินค้า “มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” (มผช.) 
4. สื่อวีดีโอเพื่อส่งเสริมการตลาดออนไลน์ของชุมชน จำนวน 3 คลิป 
5. การจัดทำร้านขายสินค้าชุมชนรูปแบบโมบายสโตร์จำนวน 3 ช้ิน 
6. การจัดทำศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม Facebook fanpage  
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Nakhon Ratchasima Rajabhat University

❖❖ โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ต่อการหนุนเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโคราช  
(Korat Geopark) ตามแนวทางของยูเนสโก เพื่อสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ คณะวทิยาการจัดการ 
ที่มาและความสำคัญ 

จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะของจังหวัดที่เป็นผู้นำในการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดในรูปแบบของอุทยานธรณีโคราช  
หรือ Korat Geopark ตามแนวทางของยูเนสโก ซึ่งมีเป้าหมายในการอนุรักษ ์ศึกษา และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความยังยืน 
โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงธรณี (Geotourism) โดยชุมชนจะมีบทบาทสำคัญในมิติด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาผลติภัณฑ์ชุมชน
เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ี ยวในท้องถิ่น “โครงการการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ต่อการหนุนเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโคราช (Korat Geopark) ตามแนวทางของยูเนสโก  
เพื่อสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน” เป็นโครงการที่มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งที่มีอยู่แล้วแ ต่ยังไม่ได้มาตรฐาน  
รวมถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีแนวทางการดำเนินโครงการ 2 แนวทาง คือ 1) การส่งเสริม
การผลิตให้ได้มาตรฐาน 2) การบริหารผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยศาสตร์ของการบริหารจัดการ เช่น การลดต้นทุนกา รผลิตภัณฑ์ 
ด้วยระบบเครือข่ายและความร่วมมือ การจัดทำบัญชี และการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชม เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสามารถ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของตนเองหรือของกลุ่มได้อย่างมีศักยภาพ มีความยั่งยืน ลดการพึงพิง ก่อให้เกิดแนวคิด รายได้ที่เพิ่มขึ้น อันจะนำไปสู่
ชุมชนที่มีความเข้มแข็งและลดปัญหาความยากจนของชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
พ้ืนที่เป้าหมาย 1. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมในชุมชน เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุม่แม่บ้าน กลุม่สตรี กลุม่ผูสู้งวัย ฯลฯ 

2. ผู้นำชุมชนทั้งแบบ ผู้นำตามโครงสร้าง ก่ึงโครงสร้าง และไมม่ีโครงสร้าง 
3. นักเรียน ครู และภาคีอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในชุมชน 
4. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา และผูส้นใจอื่นๆ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมในชุมชน เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุม่แม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงวัย ฯลฯ 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการกำหนดแผนและการดำเนินการพัฒนาโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
2. การพัฒนาและเสริมศักยภาพการผลิตเพื่อการค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางการสื่อสารเรื ่องราวหรืออัตลักษณ์ท้องถ่ิน  

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวKorat Geopark 
3. ส่งเสริมและการจัดจำหน่ายด้วยการตลาดแบบบูรณาการ ทดสอบตลาด 

ผลการดำเนินงาน 
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีโคราชได้รับการพัฒนาจำนวน 2 รายการ คือ ผ้าฝ้ายทอมือลายช้างดึกดำ

บรรพ และเสื่อจากวัสดุธรรมชาติ 
2. ชุมชนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีมีองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจะจำหน่ายหรือทดสอบในตลาดจริงมากกว่า 200 ช้ิน 
3. มีการบูรณาการสู่การเรียนการสอน จำนวน 2 รายวิชา คือ รายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค และรายวิชาการจัดการการสื่อสาร  

ทางการตลาด 
4. การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาด จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การศึกษาบริบทชุมชนการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการ การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน และการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวและพัฒนาการตลาด 
เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเส้นทางงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 สู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในโคราชเมืองศิลปะอย่างย่ังยืน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ณภัค คณารักษ์เดโช คณะวิทยาการจัดการ 
ที่มาและความสำคัญ 

อำเภอปากช่องและอำเภอสีคิ ้ว ได้ร ับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่เชื ้อโควิด 19 โดยปากช่องเป็นเมืองท่องเที ่ยวหลักของ  
จังหวัดนครราชสีมา มีการใช้แรงงานและวัตถุดิบจาก อำเภอสีคิ้ว ในการประกอบกรธุรกิจท่องเที่ยวมากพอสมควร เมื่อธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ไม่สามารถดำเนินได้ ปัญหาการว่างงาน ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่ายได้น้อยลง จึงทำให้ประชาชนใน 2 อำเภอ  
มีรายได้ลดลง เกิดปัญหาเศรษฐกิจเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง จึงต้องการแก้ปัญหาด้วยการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพฤติกรรม
ลูกค้าในปัจจุบัน และใช้โอกาสที่โคราชเป็นเมืองศิลปะ และอำเภอปากช่องเป็นพื้นที่ในการแสดงงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand 
Biennale, Korat 2021 และการไปเยี่ยมชมงานในพื้นที่อำเภอเมือง และ อำเภอพิมาย จะต้องผ่านอำเภอสีคิ้วหากสามารถทำให้นักท่องเที่ยว
แวะสีคิ้วได้ ก็จะทำให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ 
พ้ืนที่เป้าหมาย ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง ตำบลคลองไผ่ ตำบลซับสมบูรณ์ ตำบลลาดบัวขาว และตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. ส่งเสริมการตลาดและการขายสินค้าแบบออฟไลน์ ร่วมกันพัฒนาเพื่อส่งเสริมการตลาดและการขายในตลาดชุมชน 
2. พัฒนาช่องทางการขายและการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริมและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์  

เพื่อการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาตลาดเพื่อการขายผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์และติดตั้งงานศิลปะชุมชนที่สะท้อนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อดึงดุให้ตลาด

ชุมชนมีความน่าสนใจ 
ผลการดำเนินงาน 

1. ได้องค์ความรู้ต้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
2. ได้องค์ความรู้ด้านการตลาด เพื่อใช้ในการส่งเสริมการขายทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ 
3. ชุมชนและเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่  เพื่อใช้ในประกอบการ 

 
 

 

 

 

 



53การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565  

Nakhon Ratchasima Rajabhat University

❖❖ โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาชุดเครื่องมือปฏิบัติงานอัจฉริยะ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.สุรชัย วงษ์ฟูเกียรติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที่มาและความสำคัญ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษา  
บริการวิชาการ และวิจัย อีกทั้งยังมีความพร้อมในด้านบุคลากร ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และมีองค์ความรู้ที่พร้อมจะพัฒนา  
และต่อยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาชุดเครื่องมือปฏิบัติงานอัจฉริยะ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ให้เกิดขึ้น และเพ่ือ  
เป็นการรองรับนโยบายของจังหวัดที่จะพัฒนาให้เป็นเมือง EV City เชื่อมโยงการเป็น Low Carbon City รองรับความเจริญเติบโตของเมือง 
พร้อมขับเคลื่อนการเป็นเมืองทันสมัย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้ดำเนินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาชุดเครื ่องมือปฏิบัติงานอัจฉริยะ พื้นท่ี  
ความรับผิดชอบจังหวัดนครราชสีมา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ประชาชน  (ผู้ประกอบอาชีพขับรถส่งอาหาร ผู้ขับรถจักรยานยนตส์่งคน) 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การพัฒนาชุดต้นแบบ ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) แบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้า มีกลุ่มเป้าหมาย
แป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไป และผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในการประกอบอาชีพ เช่น กลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์สง่อาหาร กลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์
ส่งคน ในเขตพื้นท่ีอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2. การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบอกตำแหน่งสถานี ชาร์ต สับเปลี่ยนแบตเตอรี่ พร้อมทั้งบอกจำนวน  แบตเตอรี่ที่พร้อมสำหรับ
ให้บริการ “EV Charger Station” มีกลุ ่มเป้าเป็นประชาชนทั่วไป ผู ้ใช้รถจักรยานไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

3. การพัฒนาชุดเครื่องมือปฏิบัติงานการวัดวิเคราะห์สายไฟ สายสัญญาณ สำหรับการซ่อมบำรุงอากาศยาน พัฒนาเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานของ ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ฝูงบิน 103 กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา (Cable Tester) 
ผลการดำเนินงาน 

1. มีความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ 
2. สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) โดยการให้ความช่วยเหลือทางการบริการวิชาการ ด้านทักษะวิชาชีพ อุปกรณ์  

การทดลอง และที่ปรึกษาการดำเนินงาน 
3. ผู ้ใช้รถจักรยานยนต์ทั ่วไป และผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในการประกอบอาชีพ เช่น กลุ่มผู ้ขับรถจักรยายนต์ส่งอาหาร กลุ่มผู้ขับ

รถจักรยานยนต์ส่งคน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีจุดบริการการแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า ท่ีสามารถใช้งานได้สะดวกและเพียงพอต่อความต้องการ 

4. ประชาชนทั่วไป ผู้ใช้รถจักรยานไฟฟ้า รถจักรยายนต์ไฟฟ้ามีแอปพลิเคชันสำหรับบอก ตำแหน่งสถานี ชาร์ต สับเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
พร้อมท้ังบอกจำนวนแบตเตอรี่ที่พร้อมสำหรับให้บริการ “EV Charger Station” เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ 

5. ได้ชุดเครื่องมือปฏิบัติงานการวัดวิเคราะห์สายไฟ สายสัญญาณ สำหรับการซ่อมบำรุงอากาศยาน (C  able Tester)  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   ด้านสังคม 
 

อำเภอบัวใหญ ่
ตำบลบัวใหญ ่
ตำบลหนองบัวสะอาด 
ตำบลด่านช้าง 
ตำบลโนนทองหลาง 
ตำบลเสมาใหญ ่

อำเภอพิมาย 
ตำบลสัมฤทธิ ์

อำเภอโนนสูง 
ตำบลตลาดแค 

อำเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ
ตำบลพระพุทธ 

อำเภอจักราช 
ตำบลหนองพลวง 

อำเภอเมืองนครราชสีมา 
ตำบลในเมือง 
ตำบลบ้านโพธิ ์
ตำบลโคกกรวด 
ตำบลสุรนาร ี
ตำบลปรุใหญ ่
ตำบลหนองระเวียง 
ตำบลพะเนา 

อำเภอวังน้ำเขยีว 
ตำบลวังน้ำเขียว 

พื้นที่ดำเนินงาน 
7 อำเภอ 17 ตำบล 

ต้นแบบโคกหนองนา 
สู่การพัฒนาคุณภาพ ชีวติที่ยั่งยืน 

การยกระดับการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่ต้นแบบทีเ่ป็นเลศิในจังหวัดนครราชสีมา 

ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ วังน้ำเขียว  

นักศึกษาเข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการ
จ านวน 214 คน

น้อมน าศาสตร์พระราชาตามหลักการ 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่

ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับ
ไปประยุกต์ในการดูแลผู้สูงอายุ 

และใช้ประกอบอาชีพ และสามารถพ่ึงพา
ตนเองในชุมชนท้องถิ่นได้
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❖❖ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาแบบบูรณาการบนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ียั่งยืน : บัวใหญ่ Model 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุจิตร  ชิณสาร   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่มาและความสำคัญ 

สำหรับการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานความรักความสามัคคี 
เข้าใจสิทธิและหนา้ที่พลเมือง โดยกำหนดเป้าหมายเป็นพื้นที่อำเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโดยสภาพบริบททั่วไปของอำเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ตั ้งอยู ่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมาประชากรโดยส่วนใหญ่ในพื้นที่นี ้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจ มีเขตการปกครองมีจำนวน 10 ตำบล ในแต่ละตำบลจะมีการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนและ องค์กรทางสังคมที่เข้มแข็ง
ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ มีกลุ่มประเภทกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู ่บ้านระดับอำเภอ โดยมีกิจกรรมหลักคือการพัฒนาอาชีพของกลุ ่มสตรีระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ  
และมีกองทุนหมู่บ้านจำนวน 138 กองทุน มีหน้าที่ออมเงินและบริหารจัดการเงินให้สมาชิกกลุ่มกู้ และติดตามการชำระเงินคืน กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตจำนวน 112 กลุ่มมีหน้าที่ในกรส่งเสริมการออมเงิน รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)มีหน้าที่ดูแลสุขภาพ  
ขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ และชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่มีหน้าที่ดูแลและพัฒนาอาชีพประชาชน (ที่มา : สำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอบัวใหญ่ (2554) สำหรับการเกิดกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ ้นมีทั ้งประสบผลสำเร็จและมีกลุ่มที่ต้องได้รับการสนับสนุนในการเสริม  
ความเข้มแข็งของกลุ่ม 

 สำหรับพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ที่เกิดขึ้นของกลุ่มต่างๆมากมายประเด็นที่ได้จากการลงพื้นที่ศึกษาบริบทและร่วมประชุมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านเขตพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ พบว่า กลุ่มที่เกิดขึ ้นที่มีจำนวนน้อยที่สุดก็คือกลุ่มที่เกี ่ยวข้ อง 
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่นั้นยังไม่มีการนำไปสู่การปฏิบัติที่หลากหลายที่ก่อให้เกิดขึ้นจริงในระดับครัวเรือน รวมไปถึง
หน่วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการจัดทำเป็นต้นแบบศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน  
ก็มีจำนวนนอ้ยรวมไปถึงการกำกับและติดตามในการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ขาดความต่อเนื่อง 
ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนด้านองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาการขับเคลื่อนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำได้เพียง  
การจัดอบรมบางครั้งเท่านั ้นขาดความต่อเนื ่องจึงทำให้การขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของประชาชนเกิดเป็นรูปประธรรมน้อย รวมถึงการขับเคลื่อนโคก หนอง นา ในเขตพื้นท่ีก็มีการจัดทำตามแนวทางที่หน่วยงานรัฐกำหนดเท่าน้ัน
ขาดการเติมเต็มองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับส่วนในเรื่องของการส่งเสริมความรักความสามัคคีด้วยข้อจำกัดและงบประมาณและบุคลากร  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ก่อให้เกิดกิจกรรมและโครงการต่างๆในด้านดังกล่าวไม่มากนัก 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการดำเนินงานได้ตระหนักในความสำคัญข้างต้นจึง เกิดโครงการเกิดขึ้นภายใต้การส่งเสริม
สนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโดยคณะทำงานได้คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาพื้นท่ี
ต้นแบบโคก หนอง นา อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาแบบบูรณาการบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน:บัวใ หญ่ Model  ซึ่งประกอบ 
ไปด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางและองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ
ในการจะขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นต้นแบบของอำเภอบัวใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในระดับครัวเรือนภายใต้การบูรณาการการทำงานร่วมกันของคณะทำงานที่เกิดขึ้นเพื่อขอให้เกิดผลลัพธ์และขยายผลในเขตพื้นท่ี  ของอำเภอ 
บัวใหญ่ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียงจากครบวงจรในการขับเคลื่อนเครือข่ายพลังชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
อย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริงในอนาคต 
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พ้ืนที่เป้าหมาย ตำบลหนองบัวสะอาด ตำบลโนนทองหลาง ตำบลด่านช้าง ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสมีา 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา นักเรียน ผูสู้งอายุ และประชาชน ในพื้นที่ 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชาแบบบูรณาการ 
2. ยกระดับการพัฒนาศูนย์การเร ียนรู ้การพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู ่ต ้นแบบที ่ เป็นเลิศ  

ในจังหวัดนครราชสีมา 
3. สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้โคกหนองนาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. ยกระดับการพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้การพัฒนาคณุภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์ต้นแบบท่ีครบวงจร 
2. เกิดครัวเรือนพอเพียงต้นแบบ 100 ครอบครัว 
3. ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเปรียบเทียบจากวิถีชีวิตและความสุขในระดับครัวเรือนและชุมชน 
4. ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเกิดภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่มีแนวทาง  

การพัฒนางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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❖❖ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวเพื่อสืบสานเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง  
และย่ังยืน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่มาและความสำคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นการบริการวิชาการการวิจัยการให้ความรู้ความเข้าใจ  
และการแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนา  ดังกล่าวโดยมีการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ซึ่งประกอบ 4 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (1) การพัฒนาท้องถิ่น (2) การผลิตและพัฒนาครู (3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ (4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการภารกิจ  
ที่มีความสำคัญที่ต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื ่องมุ ่งก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การพึ่งตนเอง  
ได้ของชุมชน บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั ้งมีการเสริมสร้าง ความสามัคคีของคนในชุมชนนอกจากนี ้ในการเปลี ่ยนแปลงวิธีคิด  
และการปฏิบัติของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การลดรายจ่าย -เพิ่มรายได้ ด้วยการมีองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ  
ต่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการศึกษาพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถ่ิน
อย่างยั่งยืนตามพระราโชบายที่มีระดับขั้นการพัฒนาให้สามารถเป็นต้นแบบได้โดยมีกลไกจากการขับเคลื่อนและสร้างความร่วมมือกันทุกภาค
ส่วนที่เกี ่ยวข้องในการพัฒนาด้านการศึกษาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดประโยชน์ด้านบวกโดยมีข้อมูลที่จำเป็นจากการศึกษา  
ที ่มีประสิทธิภาพเพื ่อตอบสนองนโยบายด้านการศึกษากระจายรายได้และความเจริญไปสู ่ส่ วนภูมิภาคกระจายโอกาสให้คนยากจน 
ระดับครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายมีเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยากจนให้ดีขึ ้นตามเกณฑ์  
ความจำเป็นข้ันพ้ืนฐานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จากเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้เสนอโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น “การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนเพื่อสืบสานเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชี วิต
ตนเองได้อย่างสมดุล และมีความเหมาะสมสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั ่งยืน มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์4 ประการ เพื่อให้เกิดการส่งเสริ มเวทีของการทำงานแบบมีส่วนร่วม
ประสานความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เกิดการสร้างอาหารที่ปลอดภัยสขุภาพอนามยัที่ดีต่อประชาชนจากการมสี่วนรว่ม และความ
เข้มแข็งของชุมชนส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้น โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรพื ้นที่ตำบลวังน้ำเขียว อำเ ภอวังน้ำเขียว  
ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
พ้ืนที่เป้าหมาย บ้านคลองบงพัฒนา ตำบลวังน้ำเขยีว จังหวัดนครราชสีมา 

บ้านพระพุทธ ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกยีรติ จังหวดันครราชสีมา 
บ้านตลาดแค ตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสมีา 
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กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน นักศึกษา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. พลเมืองประชาธิปไตยสานต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    -  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ” “วิถชีีวิตและการปฏิบัตตินตามหลักประชาธิปไตย”  

   และ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่” 
2. การส่งเสริมอาชีพการทำกสิกรรมไร้สารพิษ 
    - อบรมความรู้สามห่วงสองเงื่อนไขของพระราชา ร.9 
    - อบรมปฏิบัติการ “เรียนรู้สู่พอเพียง” 
    - สาธิตการแปรรูปผัก 
    - อบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
    - อบรมปฏิบัติการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. เกิดต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

2. กลุ่มเกษตรอินทรีย์วังน้ำเขียว ยืนรับตรวจแปลงขอมาตรฐาน KOS และ มาตรฐาน Organics Thailand 
3. เกิดศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ วังน้ำเขียวขยายผลสู่กลุ ่มเกษตรบ้านตลาดแค บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที ่ 16 ตำบลวังน้ำเขียว  

และ บ้านพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
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❖❖ โครงการนวัตกรรมรำโทนโคราชเพื่อเสริมสร้างความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ชุมพล ชะนะมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่มาและความสำคัญ 

จากสถานการณ์ท ี ่ เก ิดข ึ ้นในส ังคมป ัจจ ุบ ันท ี ่ก ้ าวเข ้าส ู ่ส ั งคมผ ู ้ส ู งอาย ุ  เก ิดช ่องว ่างระหว ่างว ัยและความส ัมพ ันธ์  
ในครอบครัวที่ลดน้อยลง ทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมมีความคิดเห็นที ่แตกต่าง ขาดวิจัยและความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน  
ในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุให้สามารถนำความรู้ และทักษะในการดำเนินชีวิตของตนมาถ่ายทอด ปลูกฝัง  
สร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอยา่งยิ่ง การเปิดโอกาสให้ผู้สงูอายุในชุมชนได้ถ่ายทอดทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพ วิชาชีวิต วิชาการ และวิชาชุมชนต่อกลุ่มวัยต่าง ๆ จะทำให้ชุมชนพัฒนาตนเองได้  ตามหลักการจัดการ
ความรู้ด้วยการนำศิลปวัฒนธรรมฐานรากของท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เกิดเป็นกิจกรรมในชุมชนถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตนเองและคนในชุมชน และสิ่งสำคัญ
เป็นการนำความสุขมาสู่กลุ่มผู้สูงอายุในรอบด้านเป็นการส่งเสริมแรงกายและแรงใจให้กลุ่มผู้สูงอายุมีพลังในการขับเคลื่อน  และพัฒนาสังคม 
ด้วยศักยภาพตน 

โครงการนวัตกรรมรำโทนโคราชเพื่อเสริมสร้างความสุข 5 มิติสำหรับผู้สูงอายุ นี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุใน 5 มิติ 
คือ สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง และสุขสงบ ด้วยการนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นรำโทนโคราชมาสร้างสรรค์ พัฒนาเป็นนวัตกรรมการดูแล
ผู้สูงอายุที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งด้านการดูแลสุขภาพ และการสร้างคุณค่าแก่ผู้ สูงอายุ 
ยกระดับกระบวนมโนทัศน์ของชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และยังเป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งกายและใจ ในการก้าว  
เข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุของกลุ่มผู้กำลังจะเกษียณ 
พ้ืนที่เป้าหมาย ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา  
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุและผู้กำลังจะเกษียณทีม่อีายุ 55 ปี ขึ้นไป ในพ้ืนท่ีตำบลบ้านโพธ์ิ อำเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้, เสวนาทางวิชาการ  
  - เวทีประชาชน : กระบวนการถอดองค์ความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นจากกลุ่มผูสู้งอายสุู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสรมิความสุข 5 มิติ 
2. สร้างสรรคผ์ลงานนาฏศิลป 
  - สร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปวฒันธรรมรำโทนโคราชจากภมูิปัญญาท้องถิ่น 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
  - อบรมเชิงปฏิบัติการทางนาฏศลิป์เพื่อเสริมสร้างความสุขกาย สุขใจ แก่ผู้สูงอายุด้วยรำโทนโคราช 
4. การสร้างนวัตกรรมสื่อสารสนเทศและนำออกเผยแพร 
  - พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารสนเทศเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรมรำโทนโคราช  จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เพื่อเสริมสร้างความสุข 5 มิติสำหรับผู้สูงอายุ 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. ผู้สูงอายุและผู้กำลังจะเกษียณเข้าร่วมจำนวน 57 คน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมในอดีต มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อผู้อื่นและต่อชุมชนสามารถถ่ายทอดและนำเสนอนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรมรำโทนโคราชจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยตนเอง 

2. มีนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรมรำโทนโคราชจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  “รำโทนโคราชสาวบ้านโพธ์ิ” สำหรับผู้สูงอายุ สามารถ 
เป็นต้นแบบการสร้างนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรมสร้างความสุข 5 มิติ ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้กำลังจะเกษียณ 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักรู้ในความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมรำโทนโคราชและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้สูงอายุและผู้กำลงัจะเกษยีณ
ที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความเข้าใจ 
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❖❖ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะสำหรับสนับสนุน การดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
และผู้ท่ีใกล้เกษียณอายุ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ สังข์ศรี คณะวิทยาการจัดการ 
ที่มาและความสำคัญ 

จากสถานการณ์และแนวโน้มเกี่ยวกับผู้สูงอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงจำเป็นต้องมีการวางแผน กำหนด
นโยบาย เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ  โดยเน้นไปที่ความสุขสำหรับกลุ่มบุคคลกลุ่มน้ี 
เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจหรือสังคม ด้านการงา น 
เศรษฐกิจ รวมถึงการมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตมากกว่าวัยอื่นๆ อันเป็นผลมาจากความเสื่อมสภาพของร่างกาย ความเจ็บป่วย หรือสถานะ  
ทางสังคมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ผู้สูงอายุต้องปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และเข้าถึงปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ตนมีความสุขในช่วงวัยสูงอายุ 

การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะสำหรับสนับสนุนการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ที่ใกล้เกษียณอายุ 
เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลและสื่อดิจิทัลสำหรับการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ที่ใกล้เกษียณอายุ รวมทั้ง
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติด้วยการสามารถเข้าถึงวิธีการดูแลตนเอง
และการส่งเสริมสุขภาวะผ่านเทคโนโลยีแชทบอทที่ใช้ง่ายสะดวกเหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุ สามารถเป็นทั้งเพื่อนใจ เพื่อนพูดคุย
พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจสภาวะทางใจและสุขภาพของตนเอง เสริมสร้างการปรับตัวและส่งเสริมสุขภาวะ  
ของผู้สูงอายุได้และทำให้เกิดความตระหนักถึงสภาวะทางจิตใจและสุขภาพร่างกายของตนเอง 
พ้ืนที่เป้าหมาย มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผูสู้งอายุ จังหวัดนครราชสมีา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างการพัฒนา แพลตฟอร์มข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะสำหรบัสนับสนุนการดูแลคณุภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ที่ใกล้เกษียณอายุ 

2. สร้างชุดความรู้ดิจิทัลสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ  ทดลองใช้ชุดความรู้ดิจิทัลสำหรับการดูแลผู้สูงอายุและปรับปรุงคุณภาพ 
ให้มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาให้ชัดเจนอีกครั้ง 

3. การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะสำหรับสนับสนุนการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  และผู้ที ่ใกล้
เกษียณอายุ 

4. การออกแบบและพัฒนาระบบแชทบอทสำหรับสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุและผู้เข้าสู่วัยก่อนเกษียณแบบอัตโนมัติ 
5. คืนข้อมูลสู่ภาคีเครือข่าย อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แพลตฟอร์ม การนำเข้าข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะสำหรับสนับสนุนการดูแลคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ที่ใกล้เกษียณอายุสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการด้านผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผลการดำเนินงาน 

1. ได้แพลตฟอร์มสำหรับผูสู้งอายุ เป็นการพัฒนานวัตกรรม
ที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลและสื่อดิจิทัลสำหรับการดูแล
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ที่ใกล้เกษียณอายุ ในรูปแบบเว็บแอป
พลิเคชัน 

2. ได้ระบบแชทบอท เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลแบบ
อัตโนมัติด้วยการสามารถเข้าถึงวิธีการดูแลตนเองและการส่งเสริมสุข
ภาวะผ่านเทคโนโลยีแชทบอทที่ใช้ง่ายสะดวกเหมาะสมกับการใช้งาน
ของผู้สูงอายุ สามารถเป็นท้ังเพื่อนใจเพื่อนพูดคุยพร้อมท้ังสอดแทรก
ความรู ้ที ่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจสภาวะทางใจและสุขภาพ 
ของตนเอง เสริมสร้างการปรับตัวและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ
ได้ 

 



61การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565  

Nakhon Ratchasima Rajabhat University

❖❖ โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจสุขภาพเพื่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ท.หญิง ดร. ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก คณะพยาบาลศาสตร์ 
ที่มาและความสำคัญ 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานได้ให้ความสนใจกับประเด็น การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและจิต ครอบครัวมีสุข สังคมเอื้ออาทร อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย มีหลักประกันที่มั่นคงได้รับ
สวัสดิการและการบริการที่เหมาะสม รวมถึงการอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและมีส่วนร่วมในครอบครัว
ชุมชน และสังคม และมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยที่ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในระบบสวัสดิการและบริการให้แก่
ผู้สูงอายุโดยมีการกำกับดูแลเพื่อการคมุครองผู้สูงอายใุนฐานะผู้บริโภคจากความสำคัญดังกล่าวในข้างตน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครราชสีมา จึงได้จัด “โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อยกระดบัคุณภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง” โดยใช้
หลักสูตรมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเป็นแนวทางในการอบรม บูรณาการกับแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ ่นในจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริการด้านวิชาการแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ สร้างบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุที ่มี
คุณภาพ มีคุณธรรมและจิตใจเมตตาในการดูแล โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับทั้งจากภาคทฤษฎี  
และภาคปฏิบัติกลับไปใช้สำหรับดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้ที่อยู่วัยสูงอายุมีสุขภาพที่ดี และสามารถใช้ชีวิตอยู่ 
ในสังคมได้อยา่งมีความสุขต่อไป 
พ้ืนที่เป้าหมาย 1. ชุมชนรุ่งเรือง บุญเรือง ถนนสืบสิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2. ชุมชนทา่ตะโกพัฒนา ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายใุนชุมชนรุ่งเรือง บุญเรือง และชุมชนทา่ตะโกพัฒนา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. กจิกรรมระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาหลักสตูร
ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) โดยบูรณาการกรอบแนวคิด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

2. การขออนุมัติหลักสูตรจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
และเตรียมความพร้อมเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
(Caregiver) โดยบูรณาการกรอบแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ ่นในจังหวัด
นครราชสีมา เตรียมความพร้อมด้านอาจารย์ผู้สอน คู่มือการอบรมภาค
ทดลอง ภาคปฏิบัติ 

3. อบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สงูอายุ (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแล
ผู้ส ูงอายุ (Caregiver) โดยบูรณาการกรอบแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งแบบ แบบ On-site และ On-line  

4. จัดทำฐานข้อมูลผู้ดูแลผู้ส ูงอายุที ่ผ่านการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ และต้องการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุ 
เพื่อเป็นการเตรียมการให้บริการผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียงที่ได้ 
แสดงความจำนงต้องการรับบริการ 

5. สร้างแนวทางการทำธุรกิจเพื่อสังคมด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง  

 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. ได้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุท่ีบูรณาการกับภูมิปัญญาทอ้งถิ่น จำนวน 1 หลักสูตร 
2. ผู้สูงอายุท่ีได้รับการอบรมมีความรู้ และเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ ได้ผ่านหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ช่ัวโมง 
3. มีนักบริบาลผู้สูงอายุท่ีสามารถให้บริการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียงจำนวน 28 คน  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาสามสอ (เศรษฐกิจ สังคมและ สุขภาพ) ในโรงเรียนผู้สูงวัย 
สัมฤทธิ์วิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ที่มาและความสำคัญ 

จากความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการในพื้นที่ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ ภายใต้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สงูอายุ โดยใช้ช่ือโรงเรียนว่า “โรงเรียน
ผู้สูง วัยสัมฤทธิ์วิทยา” มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ภายใต้  กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ  
จนได้หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง  

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครูประจำการและตัวแทนนักเรียนผูสู้งอาย มีความต้องการในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพิ่มขึน้ 
เพื ่อให้ทันกับสถานการณ์ที ่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะและศักยภาพ  
ของผู้สูงอายุเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลสำหรับการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ อันนำไปสู่การสร้างโอกาสการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และทักษะ
การดูแลสุขภาพเพื่อลดปัญหาภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยที่เผชิญอยู่ และลดภาวะพึ่งพิงที่จะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัว ชุมชนละสังคมตามมาได้ 
พ้ืนที่เป้าหมาย ตำบลสัมฤทธ์ิ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีตำบลสัมฤทธ์ิ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา 
แนวทางการดำเนินงาน 

 1. ยกร่างหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหาร จาก อบต.สัมฤทธิ์ พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข นักวิชากรด้านหลักสูตร ตัวแทนนักเรียนผู้สูงอายุ และครูประจำการโรงเรียนผู้สูงวัยสัมฤทธ์ิวิทยา  

 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการและสาระการเรียนรู ้ของหลักสูตรการเสริมสร้าง  คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบ 
บูรณาสามสอ (เศรษฐกิจ สังคม และ สุขภาพ) ที่พัฒนาขึ้น เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน สัปดาห์ละ 1 วัน 
และมีการติดตามที่บ้านในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง 

      1) พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ในการสร้างรายได้ที่สามารถนำมาเลี้ยงชีพและพึ่งพาตนเองในชุมชนท้องถิ่น
ได้อย่างมีความสุข 

2) พัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลในการเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ในการดำรงชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ 
3) พัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพด้วยตนเองสำหรับผู้สูงอายุในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะการเจ็บป่วย  

และลดภาวะพึ่งพิงต่อครอบครัวและชุมชน 
3. การติดตามประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร ประกอบด้วย 

1) รายได้ของผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร 
2) การเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร 
3) ผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรสามารถลดการใช้ยาจากการวินิจฉัยของแพทย์  

ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุแบบบูรณาการสามสอ (เศรษฐกิจ สังคม  และ สุขภาพ)  

ในโรงเรียนผู้สูงวัยสัมฤทธิ์วิทยา ได้พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงวัย  สัมฤทธิ์วิทยาแบบบูรณาสามสอ (เศรษฐกิจ 
สังคม และ สุขภาพ) ท่ีสอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้เรยีน และผู้ใช้หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร นำไปใช้ดำเนินการในโรงเรียนผู้สงู
วัยสัมฤทธิ์วิทยา มีนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 58 คน ภายหลังจากการดำเนินกิจกรรมครบตามหลักสูตรแล้ว พบว่า นักเรียนผู้สูงอายุ  
มีทักษะการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุในการสร้างรายได้ มีทักษะการใช้สื่อดิจิทัลในการเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์ 
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Nakhon Ratchasima Rajabhat University

❖❖ โครงการอาสาสมัครอนุรักษ์ฟอสซิลวัยเก๋าในแหล่งอุทยานธรณีโคราชเพื่อส่งเสริมชีวิตในวันเกษียณ  
(วัยเก๋าอาสาพาไป : Silver Age Fossil Volunteer) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลาวัลย์ ตอสกุล สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี 
ที่มาและความสำคัญ 

สถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทยในปัจจุบัน กําลังป็นกลุ่มสังคมที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้เพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ แต่ภาครัฐได้มีการวางแผนรับมือเรื่องสุขภาพไว้แล้ว หากแต่ยังไม่ได้มีการวางแผน
รับมือกับสังคมผู้สูงอายุด้านการพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่กําลังจะเกษียณ หากได้มีการวางแผนการพัฒนาทักษะอาขีพ 
หรือกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดรายได้กับผู้สูงอายุจะทําให้ผู้สูงอายุยังรู้สึกว่าตนมีคุณค่า สามารถหารายได้เลี ้ยงดูตนเองได้ และมีความสุข 
ในการดํารงชีวิตต่อไป สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีพันธกิจ สํารวจ รวบรวม อนุรักษ์
ซากดึกดําบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น ศึกษาวิจัย นําเสนอผลงานวิจัย ด้านซากดึกดําบรรพ์และทรัพยากรธรณี บริการทางวิชาการ 
ด้านซากดึกดําบรรพ์ ทรัพยากรธรณี และอุทยานธรณี (Geopark) บริหารและพัฒนาสถาบันสู่การเป็นศูนย์กลางองค์กร “อุทยานธรณีโลกของ
ยูเนสโก” หรือ “The UNESCO Global Geopark” มีการจัดแสดงนิทรรศการและจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยในรูปแบบพิพิธภัณฑ์  
ซึ่งจะเน้นซากดึกดําบรรพ์ที่เด่นของจังหวัดนครราชสีมา 3 ประเภท คือ ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดําบรรพ ์และไดโนเสาร 

ดังนั้นโครงการการพัฒนาและดึงศักยภาพของผู้สูงอายุในวัยเกษียณมาร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ฟอสซิล จะช่วยทําให้ผู้สูงอายุ 
มีความภาคภูมิใจในตนเอง และใช้เป็นกิจกรรมการในการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการได้พบปะนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในพิพิธภัณฑ์ และจะเป็น 
โมเดลต้นแบบของการพัฒนาFossil and Geopark volunteer ของประเทศไทยอีกด้วย 
พ้ืนที่เป้าหมาย ตําบลสุรนารี ตําบลโคกกรวด ตําบลปรุใหญ่ อําเภอเมืองนครราชสมีา จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้กําลังจะเกษียณ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  

ในเขตตําบลสุรนารี ตําบลโคกกรวด ตําบลปรุใหญ่ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุ/ทรัพยากรในท้องถิ่น 
- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลหรือ อบต. สํารวจและประเมินศักยภาพ

ทรัพยากรในชุมชน และภูมิปัญญาที่มีเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ 
- เจ้าหนา้ที่ลงพ้ืนท่ีรับสมัครคัดเลือกความพร้อมสําหรับผู้สูงอายุ 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์วัยเกา๋ 
- การฝึกปฏิบัติจําแนกแหล่งโคราชจีโอพาร์ค 5 อําเภอ การฝึกปฏิบัติ จําแนกไม้กลายเป็นหินในจังหวัดนครราชสีมา การฝึกปฏิบัติ
จําแนกช้างดึกดําบรรพโ์คราชและสัตว์ร่วมยุค การฝึกปฏิบัติจําแนกไดโนเสาร์โคราชและสัตว์ร่วมยุค 
- ฝึกปฏิบัติการสกัดหินออกจากฟอสซิล ฝึกปฏิบัติการจําแนกฟอสซิล ฝึกปฏิบัติการจัดเก็บฟอสซิล ฝึกปฏิบัติการทําแบบจําลอง
ฟอสซิล 
- ฝึกปฏิบัติเป็นมัคคุเทศกแ์ละทดสอบนําชมเรื่อง โคราชจีโอพาร์ค ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดําบรรพ ์และไดโนเสาร์ 
3. ฝึกปฏิบัติการเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์วัยเกา๋ 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครมัคคุเทศก์วัยเก๋า และผ่านการทดสอบนําชมและคัดเลือกตามความพร้อม 
ความสนใจเป็นอาสาสมัครอนุรักษ์ฟอสซิลและมัคคุเทศก์นําเที่ยวในแหล่งอุทยานธรณีโคราชได้ จำนวน 10 คน 

2. ได้หลักสูตรตอนแบบอาสาสมัครอนุรักษ์ฟอสซิลและมัคคุเทศก์ จำนวน 1 หลักสูตร 
 

 

 

 



64 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพ ลดการพึ่งพาด้วยการพัฒาที่พักอาศัย และชุมชนเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์รัฐพล ปัญจอาภรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที่มาและความสำคัญ 

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จำนวน  473,457 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 
2563) ซึ่งกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ โดยเทศบาลเมืองบัวใหญ่  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมาได้ตระหนักถึงความสำคัญ และปัญหาของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ซึ่งมีผู้สูงอายุจำนวน 2,599 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.2562) ได้มีนโยบายที่เกี ่ยวข้องกับผู้สูงอายุทั ้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน มีเป้าประสงค์ให้ผู ้สูงอา ยุมี 
ความเป็นอยู่ที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้โดยลดภาวะการพึ่งพิง เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง มีสุขภาวะที่ดี 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพลดการพึ่งพิง ด้วยการพัฒนาที่พักอาศัย และชุมชนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จึงเป็นโครงการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนด้วย การส่งเสริม
การดูแล สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ และการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยและชุมชนที่เหมาะสมสำหรับ  ผู้สูงอายุสู่การชีวิต 
ที่เหมาะสม ปลอดภัย และลดการพึงพา สร้างคุณค่าในตนเองให้กับผู้สูงอายุ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชน องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสามารถส่งผลให้เกิดชุมชนต้นแบบเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในพื้นท่ี
จังหวัดนครราชสีมาต่อไป 
พ้ืนที่เป้าหมาย ชุมชนโนนใบบัว และชุมชนบัวใหญ่ ในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในชุมชนโนนใบบัว และชุมชนบัวใหญ่ ในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยและสิ่งอำนวยความสะดวก ท่ีเหมาะสมและถูกต้องกับสภาพร่างกาย 
- ศึกษาข้อมูลความต้องการของท้องถิ่น ร่วมกับเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยนักกายภาพบำบัดชำนาญการ  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหัวข้อโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ลดความเสื่อมถอยของร่างกาย 

2. พัฒนากระบวนการปรับปรุงที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ และพื้นที่สาธารณะในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
- คัดเลือกที่พักอาศัยนำร่องจากการเสนอโดยชุมชนร่วมกับเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
- ออกแบบ และพัฒนาแบบปรับปรุงที่พักอาศัยร่วมกับเจ้าของที่พักอาศัย 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงท่ีพักอาศัยท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

ผลการดำเนินงาน 
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เหมาะสมและถูกต้องกับสภาพร่างกาย ได้มีการ

จัดอบรมเพื่อให้ความรู้และปรับพฤติกรรมทั้งด้านโภชนาการและการใช้  อุปกรณ์ช่วยเหลือและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ  
โดยมีผู้สูงอายุที่ปรับพฤติกรรมด้านการกิน 17 คน (ร้อยละ 85) ปรับพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ 8 คน (ร้อยละ 40) และสามารถลดอาการ 
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ อุปกรณ์ได้ 7 คน (ร้อยละ 35) 

การพัฒนากระบวนการปรับปรุงที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ และพื้นที่สาธารณะในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถ่ิ น 
ได้ดำเนินการร่วมกับเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อบรมให้ความรู้ด้านการปรับปรุงท่ีพักอาศัยสำหรับผู้สงูอายุและร่วมกับชุมชนจัดหาที่พักอาศัยนำร่อง
เพื่อออกแบบปรับปรุงเป็นตัวอย่าง และกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ โดยมีที่พักอาศัยนำร่อง 2 หลัง 
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❖❖ โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุผ่านกระบวนการ สวนสนุกผู้สูงอายุ (Senior Playground) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.อาภา สธนเสาวภาคย ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที่มาและความส าคัญ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีพื้นที่สีเขียวบริเวณที่พักอาศัยด้านหลัง และมีแผนงานในอนาคตที่จะพัฒนาเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก จึงมีแนวความคิดที่จะปรับปรุงพื้นที่ส่ วนหนึ่งเป็นสวนสนุกสําหรบั 
ผู้สูงอายุ (Senior Playground) ให้สอดคล้องกับแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุที่สูงขึ้น ใน ปี พ.ศ. 2565 ร้อยละผู้สูงอายุ 18.3 จากประชากร 
ทั้งประเทศ มีช่วงอายุ 60 – 69 ปี ถึงร้อยละ 56.5 ของจํานวนผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2565)ปัญหาสําคัญของกลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ 
ปัญหาด้านสุขภาพอันเนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสื่อมโทรมทั้งภาวะทางร่างกายและจิตใจ การเคลื่อนไหว ร่างกาย การเปลี่ยนอิริยาบถ 
ต่าง ๆ มีความยากลําบากมากขึ้น ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ (วิรดา อรรถเมธากุล และวรรณี ศรีวิลัย, 2556) 

ดังนั ้นโครงการนี ้จ ึงเป็นการบูรณาการสหศาสตร์เพื ่อส่งเสริมสุขภาพผู้ส ูงอายุที ่ประสานความร่วมมือกับสาขาวิชาต่าง ๆ  
ใน มหาวิทยาลยัคือ สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน สาขาวิชาสถาปีตยกรรม สาขาวิชา
วิศวกรรมการก่อสร้าง และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมร่วมมือกันจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา โดยจะเป็นพื้นที่ต้นแบบ ถ่ายทอดความรู้ให้ 
ผู้บริหารหรือนักปฏิบัติงานของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือ หน่วยงานอ่ืนท่ีสนใจต่อไป เพื่อให้สังคมไทยให้เป็นสังคมผ้สูงอายุ
สุภาพดีชะลอความเสื่อมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ในอนาคตอันใกล้ 
พ้ืนที่เป้าหมาย มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสมีา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. พัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีสวนสนุกผู้สูงอายุ (Senior Playground) 
- การปฏิบัติการปรับปรุงพื้นที่เป็นสวนสนุกผู้สูงอาย ุ
- การจัดทําสื่อดิจิทัลการสร้างฐานเครื่องเล่นสําหรับผู้สูงอาย ุ
- การจัดทําคูม่ือพัฒนาการใช้อุปกรณ์ 

2. พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมตามหลัก 3 อ. 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมตามหลัก 3 อ. ได้แก่ ออกกําลังกาย อาหารและอารมณ ์
- การจัดทําสื่อดา้นการดูแลสุขภาพองค์รวมสําหรับผูสู้งอาย ุ
- การประเมินภาวะสุขภาพองค์รวมของผู้สูงอาย 

3. พัฒนาหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม และจดัอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ใหก้ับหนว่ยงานภายนอก 
ผลการดำเนินงาน 

โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านกระบวนการสวนสนุกผู้สูงอายุ ที่ประสานความร่วมมือกับสาขาวิชา 
ต่าง ๆ ใน มหาวิทยาลัย คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมมือพัฒนานพื้นที่ต้นแบบสวนสุนก จํานวน 12 ฐาน และถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้บริหารหรือนักปฏิบัติงานของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหรือหน่วยงานอื่นที่สนใจ เพื่อให้สังคมไทยให้เป็นสังคม 
ผู้สูงอายุสุภาพดี ชะลอความเสื่อมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในอนาคตอันใกล้ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างรายได้อย่างย่ังยืนให้กลุ่มอาชีพครัวเรือนยากจน  
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกร ศรีชัยชนะ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช 
ที่มาและความสำคัญ 

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาความยากจนในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอจักราช อำเภอเฉลิมพระเกยีรติ
และอำเภอปักธงชัย จากการค้นหาและสอบทานข้อมูล ครัวเรือนยากจน 5,008 ครัวเรือน จำนวนคนจน 22,132 คน พบว่า ความแตกต่าง  
ของทุนในแต่อำเภอ อาจเนื่องจาก อำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นอำเภอหลักของจังหวัด มีลักษณะเป็นสังคมเมือง ซึ่งแตกต่างจาก อำเภอจักราช 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอปักธงชัย ซึ่งจะมีความหลากหลายของพื้นที่ เช่น ทุนกายภาพสภาพบ้านเรือน ถนน การคมนาคมในแถบ
ชนบทหรือชานเมืองที่ครัวเรือนเป็นอยู่และเข้าถึงได้ต่างจากครัวเรือนในเขตชุมชนเมืองที่มีสภาพกายภาพที่ดี แต่ครัวเรือนยากจนอาจรับรู้  
และเข้าถึงได้น้อยกว่า หรือเข้าถึงได้ต่ำกว่าท่ีตนเองคาดหวังเมื่อเทียบกับครัวเรือนในชนบท ทุนทรัพยากรธรรมชาติ บางตำบลในอำเภอค่อนข้าง
มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและดิน ทุนสังคมด้วยลักษณะความเป็นอยูข่องชุมชนชนบท จะมีการร่วมกลุ่มภายในชุมชนที่มากกว่าชุมชน
เมือง 

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และให้กลุ่มครัวเรือนยากจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นการ  
ต่อยอดการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการพัฒนา โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการกลุ่มเพื่อเสรมิสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กลุ่มอาชีพครวัเรือนยากจน พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา” เพื่อให้กลุม่เป้าหมายในพื้นที่ 3 อำเภอ 
ได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ภายในครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน 
พ้ืนที่เป้าหมาย ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองพลวง อำเภอจกัราช และ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย  

จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
กลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มภาคเีครือข่าย ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนหน่วยงาน

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จำนวน 30 คน 
2. ครัวเรือนยากจนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 3 อำเภอ จำนวน 180 ครัวเรือน 
3. บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา จำนวน 15 คน 
4. นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา จำนวน 30 คน 
5. กลุ่มภาคเีครือข่าย ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนหน่วยงาน

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จำนวน 30 คน 
แนวทางการดำเนินงาน 

 
ผลการดำเนินงาน 

ทำให้ครัวเรือนยากจนในพื้นที่เป้าหมายได้รับความรู้ใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อให้สามารถนำไป
จัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ ครัวเรือนยากจนมีรายได้เฉลี่ย
เพิ ่มขึ ้น คิดเป็นร้อยละ 20 – 25 จากเดิม 3,000 บาท/เดือน  
เป็น 3,500 – 4,000 บาท/เดือน 
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❖❖ โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาแผนแม่บทตำบลต้นแบบโดยกระบวนการ มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่มาและความสำคัญ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายการพัฒนาท้องถ่ิน การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการกำหนดทิศทาง 
ในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบโครงการจึงมีการพัฒนาโครงการ โดยมีเป้าหมายหลักในการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่ครอบคลุม 
ทั้งด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนในชุมชนได้เห็นเป้าหมายการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน ใช้แผน  
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่จะทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ และปรับใช้ 
ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมในการจัดการปัญหาและพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
สู่ความสมดุลและยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม/บูรณาการสร้างโอกาสให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรและทุนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
พ้ืนที่เป้าหมาย ตำบลหนองระเวียง ตำบลพะเนา อำเภอเมือง ตำบลหนองด่านช้าง ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวดันครราชสมีา 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มภาคีเครือข่าย 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การเตรียมวางแผน จุดประกายความคิด สร้างทีมขับเคลื่อนและทีมวางแผน 
- การดำเนินงานจัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือกับกลไกภาคเีครอืข่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
- การดำเนินงานประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินงานและภาคีเครือข่ายเพื่อจดัทำข้อตกลง  
ร่วมกัน 

2. การวางแผน ยกร่างแผนพัฒนา ประชาพิจารณาและข้อตกลงร่วมกันของชุมชน 
 - การดำเนินงานจัดกิจกรรมวเิคราะห์ชุมชนระดบัหมู่บ้านและระดบัตำบล จำนวนทั้งหมด 12 หมู่บ้าน  4 ตำบล 
- การนำข้อมูลจากการวิเคราะห์และการกำหนดกิจกรรม/โครงการเพื่อยกร่างแผนพัฒนาชุมชนระดบัหมู่บ้านและระดับตำบล 
  จำนวนทั้งหมด 12 หมู่บ้าน  4 ตำบล (จัดประชาพิจารณ์) 
- การยกร่างแผนพัฒนาชุมชนระดบัหมู่บ้านและระดับตำบล 

3. กำหนดกลยุทธ์การนำแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
- การประชุมภาคีเครือข่าย ตัวแทนที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรายปีในระดับหมู่บ้าน   
และระดับตำบล 
- การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนให้มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดอย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

4. การติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียนองค์ความรู้และรายงานผล 
ผลการดำเนินงาน 
1. ทำให้เกิดแผนพัฒนาชุมชนระดับหมู ่บ้านและระดับตำบล 

ที่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

2. ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือทั้งข้อมูล การวิเคราะห์  
และร่วมจัดทำแผนระดับหมู่บ้านและระดับตำบล สู่การเสนอ
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่ง 

3. องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นในพื ้นที ่ เป ้าหมายสามารถ 
นำแผนพัฒนาท้องถิ ่น ระดับตำบลมาพัฒนาในเชิงพื ้นท่ี 
ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ที่มาและความสำคัญ 

สำน ักศ ิลปะและว ัฒนธรรม มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏนครราชส ีมา  
เป็นหน่วยงานหลักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานตามพันธกิจ 
ด้านอนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมียุทธศาสตร์สำคัญในการ
เสริมสร้างคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ภูมิปัญญาด้านการ
แสดง "เพลงโคราช" นับเป็นศิลปะการแสดงคู่เมืองโคราชที่แสดงถึงความเป็นตัวตน
และเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี
และวัฒนธรรมมาแต่โบราณ แต่ปัจจุบันความนิยมและการสืบทอดองค์ความรู้  
ซึ ่งมรดกภูมิปัญญาอันมีค่านี ้ มีอยู ่เพียงน้อยนิด เนื ่องจากการขาดการส่งเสริม   
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเข้าถึงอย่างเทียบทัน
ก ับความเปล ี ่ยนแปลงของย ุคสม ัย ซ ึ ่ งในอนาคตอาจส ่งผลให ้องค ์ความรู้  
ของศิลปะการแสดงเพลงโคราชเลือนหายไปในที่สุด และ อาจหลงเหลือไว้เพียงแค่
การแสดงสำหรับงานแก้บนหรือบวงสรวงท้าวสุรนารีหรือย่าโม เพียงเท่าน้ัน 

เพื ่อเป็นการสืบทอดองค์ความรู ้ ส่งเสริมการอนุรักษ์ และเสริมสร้าง
มูลค่าเพิ ่มให้กับเพลงโคราชสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมาร่วมกับภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น อาทิ สมาคมเพลง
โคราช และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดให้มีการประกวดเพลง
โคราช ครั้งท่ี 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
คือ ประเภทอนุรักษ์และประเภทสร้างสรรค์เพื่อการสืบทอดมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม ไปพร้อมกับการพัฒนา สร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงแก่
เยาวชนรุ่นได้อย่างแพร่หลายนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและการคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต 

 

พ้ืนที่เป้าหมาย ครู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน ในสถาบันการศึกษา และประชาชนท่ัวไปในจังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดนครราชสีมา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. เตรียมความพร้อมการประกวดเพลงโคราช ครั ้งที ่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีระหว่างวันท่ี 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2. การประกวดเพลงโคราช ครั้งท่ี 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีระหว่างวันท่ี 30 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช 
ผลการดำเนินงาน 

1. มีการสร้างสรรค์บทเพลงโคราชใหม ่จำนวน 5 เพลง 
2. มีการสร้างสรรค์นำเพลงโครรชมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบโฟล์คซอง จำนวน 5 เพลง 



69การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565  
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❖❖ โครงการอำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนด้วยกระบวน 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิต จำเริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่มาและความสำคัญ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
นครราชสีมาในฐานะผู้ประสานงานกระทรวงยุติธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
พ.ศ. 2562 จึงได้กำหนดจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งท่ี 2 และยุติธรรมพบประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้
เข้าถึงความรู้ในด้านกฎหมาย ซึ่งกฎหมายเป็นสิ่งที่ประชาชนจำเป็นต้องรู้ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงจัดโครงการอำนวยความยุติธรรม  
และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาท เพื่อให้สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 
นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากร อันจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลัก กฎหมายต่าง ๆ และสามารถเข้าถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยการ
ไกล่เกลี่ยตามภาระกิจของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทภาคประชาชนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในการบริการวิชาการ 
เพื่อเป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
พ้ืนที่เป้าหมาย มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน นักศึกษา และบุคลากร 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมฯผ่านช้องทางต่างทั ้งเฟสบุ ๊คและสื ่อประชาสัมพันธ์จอภาพเคลื ่อนไหวหน้ามหาวิทยาลัย  
ช่ือว่า “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งท่ี 2” 

2. จัดงาน“มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 2” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  
จัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินในครัวเรือน และกิจกรรมให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 1,700 คน  

    
ผลการดำเนินงาน 

จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวนประชาชนนักศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้า  
ร่วมกิจกรรม จำนวน 1,700 คน มีรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น จำนวน 5 วิชา  
ได้แก่ วิชาการว่าความและศาลจำลอง วิชากฎหมายแพ่งลักษณะบุคคล วิชากฎหมายแพ่งว่าด้วยทรัพย์สิน วิชากฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด 
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ วิชากฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 วิชากฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 2 วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้านสิ่งแวดล้อม 

❖❖ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียมหทัย ชูพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ที่มาและความสำคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และได้มีการวางแผนดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทของโครงการโดยระยะ 5 ปีที่7 (ตุลาคม พ.ศ. 2564 – กันยายน พ.ศ. 2569) ซึ่งเป็นระยะที่เน้นการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร 
และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั่วประเทศ โครงการ อพ.สธ. -มร.นม. จึงมุ่งไปที่การศึกษาความหลากหลายทรัพยากรและภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์ ร่วมกับการสนับสนุนหน่วยงานภายนอกในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเป็นการเรียนรู้ทรัพยากรที่มีอยู่และพัฒนา  
สู่การนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน การศึกษา และวิชาการ 

การสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมเรียนรู ้ทรัพยากรท้องถิ่นระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่ เป็นข้อมูลในการสร้าง  
ความตระหนักต่อการดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกันของชุมชนอย่างยั่งยืน การประเมินสถานภาพพืชที่ถูกคุกคามตามบัญชีรายชื่อ 
IUCN เพื่อวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟู ตลอดจนเป็นการทำงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
ที่มหาวิทยาลัยและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชในพื ้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมการบูรณาการงานวิจัยการเรียนการสอน  
และการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำไปสู่การสร้างเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชของมหาวิทยาลัยและชุมชนได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการอนุรักษ์สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก 
พ้ืนที่เป้าหมาย 1. องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

2. ป่าชุมชนภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน บุคลากรสถานศึกษา และประชาชน 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. ศึกษาความหลากหลายและรวบรวมพันธุกรรมพืชท้องถิ่น จำนวน 4 คร้ัง 
ในพื้นที่ป่า ชุมชนภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยสำรวจพืชที่มี
การติดผล ระบุชนิดพืช จำนวนต้น และพิกัดทางภูมิศาสตร์ของแม่ไม้ พร้อม
ถ่ายภาพและเก็บผล/เมล็ดที่แก่จัด ทำความสะอาดและคัดแยกเมล็ด ผึ่งลมให้
แห้งและเก็บรวบรวมเพื่อปลูกรักษาพันธุกรรม มีพืชที่มีการเก็บรวบรวม จำนวน 
34 ชนิด 

2. ศึกษาวิธีการเพาะเมล็ด เตรียมเมล็ด และเพาะกล้า โดยบูรณาการร่วมกับ
รายวิชาของสาขาวิชาชีววิทยาเพื่อการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่น 

3. เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ ์พืชโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชาของสาขาวิชา
ชีววิทยา จำนวน 65 ชนิด 

4.  ส ่ ง เสร ิมการอน ุร ักษ ์พ ันธ ุกรรมพ ืช :  การพ ัฒนาแหล ่ ง เร ียนรู้   
การลดผลกระทบสายพันธุ์ต่างถิ่น และการเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นแหล่งกัก
เก็บคาร์บอนของป่าชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
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Nakhon Ratchasima Rajabhat University

ผลการดำเนินงาน 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร

ท้องถิ่น 
2. มีสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น 
3. นักศึกษาเรียนรู ้การเก็บรวบรวม การเตรียม และการปลูก

รักษาพันธุกรรมพืช อีกท้ังปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
4. เพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงานสนองพระราชดำริโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การบริการ 
ส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่มาและความสำคัญ 

ตำบลหนองกระทุ่ม แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคด้วย
ระบบประปาชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลประเมินและปรับปรุงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาชุมชน ในปัจจุบัน ชุมชนหลายๆ แห่งในจังหวัดนครราชสีมาประสบ  
กับปัญหาคุณภาพนำ้ประปาไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ การผลิตน้ำประปาชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลหนองกระทุ่ม ใช้ประโยชน์จากแหล่ง น้ำผิวดินที่เป็นลำน้ำสาธารณะ คือ ลำบริบูรณ์ และสระน้ำที่กักเก็บน้ำจาก  
คลองชลประทานและน้ำหลากจากพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้น้ำประปามีโอกาสปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรและพบสารอินทรีย์แขวนลอย 
หรืออาจมีของแข็งแขวนลอยมากเกินภาระของระบบประปาหมู่บ้าน จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและสุขภาพผู้บริโภคโดยทั่วไปปัญหาประปา
หมู่บ้าน 

โครงการแก้ไขและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่และการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญและจำเป็นที่จะช่วยแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้อีกประการ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมี 
การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีเครือข่ายที่จะสามารถช่วยพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะระบบประปาหมู่บ้ านที่มีความต้องการ 
ที่จะพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง การฟื้นฟูธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มมูลค่าการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างความ
มั่นคงและอย่างยั่งยืนต่อไป 
พ้ืนที่เป้าหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านฝ้าย 

หมู่ที่ 8 บ้านส้มป่อย หมู่ท่ี 9 บ้านนาตม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
แนวทางการดำเนินงาน 
1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลและสังเคราะห์ข้อมูล 

- ลงพื้นที่ สำรวจ/ทำแผนภาพแสดงพื้นที่ศึกษาด้วยภาพมุมสูง 
2. ว ิ เคราะห์ข ้อม ูล และส ังเคราะห์ข ้อมูลผลกระทบสิ ่ งแวดล้อม ส ังคม  
และเศรษฐกิจ 

- นำข้อมูลจากการสำรวจเก ็บในภาคสนามนำมาประมวลผลข ้อมูล
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ประเมินผลกระทบจากปัญหาน้ำประปาต่อสุขภาพชุมชน 
      - ลงพื้นที่สำรวจ เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
4. ประเมินศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อใช้ผลิตประปาชุมชน 
      - สำรวจ/ทำแผนภาพแสดงการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุมชน แหล่งน้ำ สิ่งปกคลุม

พื้นดิน 
- จัดทำคลิปวิดีโอ เส้นทางลำน้ำพื้นที่ศึกษา 

5. ออกแบบ แนวทางในการพัฒนาชุดความรู้ระบบประปาหมู่บ้าน 
6. จัดทำคู่มือการพัฒนาแหล่งน้ำระดับชุมชนลำตะคองตอนล่าง และลำบริบูรณ์ 
7. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย 

- กระบวนการ AIC เป็นเทคนิคการอบรบด้วยการจัดกระบวนการการ 
มีส ่วนร่วมของชุมชนในการค้นหาปัญหาที ่แท้จร ิงของที ่มาปัญหา  
ของคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ตลอดจนการติดตาม 

8. จัดทำฐานข้อมูลแหล่งมลพิษทั้ง Point sources และ Non Point sources 
- เทคนิคการซ้อนทับแผนที ่ทางอากาศ เพื ่อแสดงการเปลี ่ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การแสดงถึงแหล่งมลพิษทางน้ำ ร่วมกับเทคนิค
กระบวนการ AIC การสำรวจมลพิษแหล่งน้ำร่วมกับชุมชน 

9. จัดทำสื่อสารสนเทศที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 
10. สร้างแบบนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน 
11.จัดเวทีคืนข้อมูลระดมความคิด แผนพัฒนาและเฝ้าระวังฯ 
12. การพัฒนาเพื่อปรับปรุงพื้นที่ต้นแบบในการฟื้นฟูระบบนิเวศ 

- เป็นการปฏิบัติ (Action) ที่เกิดขึ้นภายหลังการระดมความคิดจากแกนนำ
ภาคประชาสังคมผู้นำชุมชน และผู้ใช้น้ำ 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. ฐานข้อมูลและสื่อสารสนเทศระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน 
2. แบบการป้องกัน แก้ไขปัญหา ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 
3. เครือข่ายการป้องกัน เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา/แหล่งน้ำ 
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ด้านการศึกษา 
❖❖ โครงการยกระดับการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชร คณะครุศาสตร ์
ที่มาและความสำคัญ 

จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ ่เมื่อพิจารณาบริบทด้านสถานศึกษา พบว่า ประกอบด้วย 7 เขตพื้นที่ และมีโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน จำนวน 1,366 โรง ในจำนวนนี้เป็นโรงเรียน จำนวน 692 โรง (โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำ
กว่า 120 คนลงมา) คิดเป็นร้อยละ 50.66 เมื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานศึกษาขนาดเล็กในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเหล่านี้ ส่วนใหญ่ 
มีปัญหาสำคัญ คือ คุณภาพผู้เรียนค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษา ขนาดอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนขาดความพร้อมทางดา้น
ปัจจัย เช่น มีครูไม่ครบช้ันเรียน ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์โดยเฉพาะสื่อและเทคโนโลยีที่มีราคาแพง ทั้งนี้เนื่องจากเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ใช้จำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร และ สถานศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ กล่าวคือมีการลงทุนค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษาขนาดที่ใหญ่กว่า เช่น อัตราส่วนครู: นักเรียน ซึ่งตามมาตรฐาน 
ต้อง 1 : 25 แต่สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก อัตราส่วนครู : นักเรียน เท่ากับ 1 : 8 -11 เท่านั้น ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน หาแนวทางในการแก้ปัญหาโรงเรียนหลากหลายรูปแบบ เช่น เรียนรวมช่วงช้ัน เรียนรวมบางชั้นเรียน เรียนรวมทุกชั้นเรียน ห้องเรียน
เคล ื ่อนที ่  การเร ียนผ่านดาวเทียม โรงเร ียนพี ่โรงเร ียนน ้อง เป ็นต ้น อย่างไรก็ตามการแก้ป ัญหาดังกล ่าว เป ็นการแก้ป ัญหา  
ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ และผู้บริหารโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องด้วยจึงจะแก้ปัญหาได้  
และที่สำคัญโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นปัญหานี้เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตคือ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด  
เล็กประจำตำบลต่างๆ ต่อไป  

 ดังนั้นการแก้ปัญหานอกจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในฐานะ ที่เป็นสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน  
ที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ อีกทั้งเป็นที่พ่ึง  
ของท้องถิ่น ดำเนินงานให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย และมุ่งสร้างความเป็นหุ้นส่วนกั บทุกภาคส่วนทั้งสถาบันการศึกษา  
ภาคส่วนทางสังคมในระดับ ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ ประกอบกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  
ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าหมายด้านการศึกษา ที่เน้นโครงการติดอาวุธทางปัญญา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั ่งยืน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู อันมีเป้าหมายสำคัญคือ การพัฒนาศักยภาพครู  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อแก้ปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก ในระดับการศึกษา  
ขัน้พ้ืนฐาน  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในฐานะที่เป็นสถาบัน การศึกษาในท้องถิ่น ที่มุ่งสร้างโอกาส
ทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการของท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการยกระดับการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครราชสีมาขึ้น 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 1-7 จำนวน 50 โรงเรียน ได้แก่  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร)

โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย

โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ

โรงเรียนบ้านมะค่า

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก

โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)

โรงเรียนบ้านขามช่ังโค

เขต 2 โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนบ้านสระซาง
โรงเรียนหัวอ้อทะมวงสามัคคี
โรงเรียนวัดหินมงคล
โรงเรียนวัดกุดสวาย
โรงเรียนชุมชนดอนไพล 
โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 

เขต 3 โรงเรียนบ้านหลุมเงิน

โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้้าห้วยยาง

โรงเรียนบ้านโคกเกษม 

โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว

โรงเรียนบ้านหนองกก 

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 

โรงเรียนบ้านคลองเตย

เขต 4 โรงเรียนบ้านโนนรัง 

โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง

โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 

โรงเรียนบ้านถนนคด (ศรีวิทยาคาร) 

โรงเรียนวัดกุดเวียน 

โรงเรียนบ้านหนองขาม

โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์

เขต 5 โรงเรียนบ้านหินลาด 
โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
โรงเรียนบ้านทองหลาง 
โรงเรียนบ้านท่าข้ีเหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน
โรงเรียนบ้านมะเริง 
โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา

เขต 6 โรงเรียนบ้านโคกน้อย
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)

โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านโสกน้้าขุ่น
โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ

เขต 7 โรงเรียนบ้านถนน 
โรงเรียนบ้านคล้า
โรงเรียนบ้านซาด
โรงเรียนบ้านท่าแดง
โรงเรียนบ้านชีวาน
โรงเรียนบ้านโสกน้้าขุ่น
โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
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พ้ืนที่ดำเนินการ โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 1-7  
แนวทางการดำเนินงาน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนบูรณาการข้ามศาสตร์และคละชั้น (4 กลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  
และภาษาอังกฤษ)  

2. การพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในการยกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของครูโรงเรียนขนาดเล็ก  สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
ต้นแบบการสอนบูรณาการข้ามศาสตร์และคละชั้นที่ใช้ใน การยกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 5 กลุ่ม
สาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และกลุ่มปฐมวัย 

3. สร้างความเข้าใจกระบวนการใช้นวัตกรรมกับโรงเรียนขนาดเล็กและลงนามข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นม.เขต 1-7 และโรงเรียนขนาดเล็ก  

   3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
   3.2 ใช้นวัตกรรมต้นแบบการสอนบูรณาการข้ามศาสตร์และคละชั้นและนวัตกรรมนต้นแบบ การจัดการเรียนรู้ที่ครูสร้างข้ึ น  

ครูวัดผลสัมฤทธิ์/ความรู้ของนักเรียนก่อนการใช้นวัตกรรมและหลังการใช้นวัตกรรมวัดทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
โดยวัดทักษะความร่วมมือ Collaboration) 

   3.3 นิเทศ Coaching กำกับติดตามและประเมินผล 
4. นิเทศ Coaching กำกับติดตามและประเมินผล 
   4.1 จัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมการยกระดับ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ( Share and Learn)  

โดยได้มีจำนวนโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่ดี ท่ีเป็นตัวแทนในแต่ละเขตพื้นที่ 
   4.2 จัดทำเอกสารสรุปโครงการและเขียนรายงานประเมินผลโครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
1. โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในองค์รวม  

จำนวน 50 โรงเรียน 
 2. สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และการผลิตนวัตกรรมรวมทั้งสามารถจัดการเรียนรู้ครูในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับดี

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.86 
 3. นักเรียนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 80 
 4. เกิดนวัตกรรมที่ใช้ในการยกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 13 นวัตกรรม 
 5. สื่อนวัตกรรมต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส ร้างขึ้นโดยครูในโรงเรียน จำนวน 20 รายการ 
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❖❖ โครงการสร้างครูของพระราชา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง คณะครุศาสตร ์
ที่มาและความสำคัญ 

การผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะ
ของครูในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นสมรรถนะบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงต้องมีท้ังความรู้ ทักษะ และทัศนคติตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่กำหนด สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตครูที่มีจิตวิญญาณคสามเป็นครูและสมบูรณ์  พร้อมด้วยคุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถู กต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3) มีงานทำมีอาชีพ  
4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยกระบวนการผลิตครู มีความสำคัญเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ หรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นการบ่มเพาะ 
ปลูกฝัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อให้การผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสามารถผลิตครูตามเป้าหมาย ครูถือเป็นบุคคล  
สำคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เพราะว่าครูเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่จะออกไปสู่สังคม จากสภาพสังคม 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาครูผู้สอนให้มี ความรู้ ทักษะ 
และเจตคติที่ดี มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาปัญหาด้านการ เรียนการสอนของครู พบว่าครูขาด
ความพร้อมในการใช้หลักสูตร โดยครูส่วนหนึ่งไม่เข้าใจวิธีการสอน ไม่ถนัดการสอนบางกลุ่มประสบการณ์ จึงไม่สามารถดัดแปลง หรือยืดหยุ่น
การสอนอย่างเหมาะสม ครูมีภารกิจมากไม่สามารถเตรียมการสอนได้ ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาลักษณะนิสัยของผู้เรียน  
ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้ ครูมีเจตคติต่อการใช้สื่อการสอนว่าทำให้ยุ่งยาก รวมถึงครูขาดความรู้และทักษะในการวางแผนเตรียมการสอน 
นอกจากนี้ปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะครู ที่กลายเป็นอุปสรรคของการทำหน้าที่ครู คือ ขาดทักษะด้านไอที ครูรุ่นใหม่ขาดจิตวิญญาณ 
ขณะเดียวกันคือครูรุ่นเก่าไม่ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นข้อสำคัญประการหนึ่งซึ่งปฏิบัติงานด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ให้ความรัก ความเมตตา ปรารถนาดีต่อผู้เรียน และปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้เรียนด้วยค วามเอาใจใส่ เสียสละประโยชน์ส่วนตน  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน สามารถทุ่มเทกำลังกายใจ และสติปัญญา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถตรวจสอบ ย้อนคิด  
และรับฟังข้อมูลย้อนกลับของผู้อื่น รู้จุดแข็งจุดอ่อน พัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี และมีความสุขในชีวิต ส ามารถจัดการความตึงเครียด แก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีสติ มั่นคง หนักแน่น และแสดงความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การที่ครูผู้สอนยังขาดการพัฒนาด้านสมรรถนะ  และการบ่ม
เพาะจิตวิญญาณครู ซึ่งการเรียนการสอนในยุคสมัยใหม่นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไป ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด
องค์ประกอบไว้ด้วยกัน 4 ด้านคือ 1) ความรอบรู้ในเนื้อหา 2) การจัดการเรียนรู้3) คุณลักษณะความเป็นครู 4) ความสัมพันธ์กับชุมชน 
(สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2561 : 3) จากการศึกษามาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ฐานสมรรถนะพบว่า ด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบครู
พี่เลี้ยงในสถานศึกษา และนักศึกษาครูที่สามารถพัฒนาและเกิดการเรียนรู้เช่ือมโยงสัมพันธ์กันคือด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง  
ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง  
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีแรงบันดาลใจ และมีพลังในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 3 คุณลักษณะความเป็นครู โดยเป็นคุณลักษณะที่แสดงออก  
ที่สะท้อนถึงการเป็นผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างท่ีดี และมีภาวะผู้นำ 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมีพันธกิจสำคัญคือ การผลิตบัณฑิตครูและพัฒนาครู 
ประจำการ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตครู และการสร้างกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ดี เพื่อให้นักศึกษาครูได้รับ  
การบ่มเพาะทั้งความรู้ และจิตวิญญาณความเป็นครูที่ดี ในฐานะครูของพระราชา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพครูในท้องถิ่น โดยเฉพาะครูพี่เลี้ยง
ในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้จัดท ำ
โครงการสร้างครูของพระราชาในครั้งนี้ 
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โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาครูของพระราชา จำนวน 58 โรงเรียน ได้แก่ 

1. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 21. โรงเรียนบ้านกรูด 41. โรงเรียนปากช่อง 
2. โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 22. โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 42. โรงเรียนพิมายวิทยา 
3. โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 23. โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 43. โรงเรียนภู่วิทยา 
4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ มร.นม. 24. โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 44. โรงเรียนมหิศราธิบดี 
5. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 25. โรงเรียนบ้านหนองแวง 45. โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
6. โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 26. โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 46. โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 
7. โรงเรียนบ้านคนชุม 27. โรงเรียนด่านขุนทด 47. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นม. 
8. โรงเรียนบ้านจอหอ 28. โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 48. โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
9. โรงเรียนบ้านดอนขวาง 29. โรงเรียนโนนไทย 49. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 
10. โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) 30. โรงเรียนบ้านโกรกลึก 50. โรงเรียนบัวใหญ่ 
11. โรงเรียนบ้านพะเนา 31. โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 51. โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 
12. โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 32. รงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) 52. โรงเรียนบ้านมาบกราด 
13. โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 33. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 53. โรงเรียนประชาสามัคคี 
14. โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 34. โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 54. โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 
15. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 35. โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 55. โรงเรียนวัดสระแก้ว 
16. โรงเรียนบ้านหนองตาคง 36. โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 56. โรงเรียนบ้านโคกสูง 
17. โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 37. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 57. โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
18. โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 38. โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 58. โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 
19. โรงเรียนสวนหม่อน 39. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  
20. โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 40. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  
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พ้ืนที่ดำเนินการ สถานศึกษาจังหวัดนครราชสมีา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพครู เรื่องการเสริมสร้าง คุณลักษณะครูของพระราชา สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการดำเนินงาน หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิตท้ัง 19 หลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการดำเนินงานการสร้างครูของ
พระราชา โดยประเมินผลจากการจัดทำโครงการในการพัฒนา คุณลักษณะความเป็นครู ด้านจิตวิญญาณความเป็นครูและการน้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

2. พัฒนาตัวบ่งช้ีการประเมินคุณลักษณะครูของพระราชา  สร้างองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของคุณลักษณะครูของพระราชา  
ด้านจิตวิญญาณความเป็นครูและการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติตน  

- ด้านจิตวิญญาณความเป็นครู มีองค์ประกอบหลักจำนวน 7 ประการ ได้แก่ ความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์, ความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพ, การมีจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้, การเป็นแบบอย่างที่ดี, การมีคุณธรรมและจริยธรรม, การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ี และความเป็นกัลยาณมิตร  

- ด้านการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติตน มีองค์ประกอบหลักจำนวน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การมีความรู้ในศาสตร์
ของพระราชา, การน้อมนำหลักพระราชดำริสู่การปฏิบัติตน, การน้อมนำหลักการทรงงานสู่การปฏิบัติงาน โดยมี 4 มิติ  
ของการพัฒนา คือ พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา พัฒนากระบวนการท างานของนักศึกษา พัฒนาเป้าหมายในการทำงาน
ของนักศึกษา และ การพัฒนาสถานศึกษาของนักศึกษา 

- ได้เครื่องมือวัดคุณลักษณะครูของพระราชาเป็นแบบตรวจสอบรายการประเมิน (EVALUTION CHEKLIST) และเกณฑ์ 
การประเมินแบบรูบริกโดยผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. เสริมสร้างคุณลักษณะครขูองพระราชานักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรบ์ัณฑิต ด้านจิตวิญญาณความเป็นครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ทั้ง 19 หลักสูตร ดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะครูของพระราชา 

4. เสริมสร้างคุณลักษณะครูของพระราชานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ด้านการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติตน 
5. สร้างโรงเรียนเครือข่ายครูของพระราชา จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างต้นสังกัดของโรงเรียนและโรงเรียนกับคณะครุศาสตร์ 
6. ติดตามการดำเนินการเสริมสร้างคุณลักษณะครูของพระราชาของหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 
7. ถอดบทเรียนการเสริมสร้างคุณลักษณะครูของพระราชา 
8. จัดนิทรรศการโครงการสร้างครูของพระราชา 

ผลการดำเนินงาน 
1. มีรูปแบบท่ีเหมาะสมในการเสริมสร้างคุณลักษณะครูของพระราชา จำนวน 19 รูปแบบ 
2. นักศึกษามีสมรรถนะสูงทางวิชาชีพครูอยู่ในระดับมาก – ดีเยี่ยม 
3. นักศึกษามีลักษณะความเป็นครูที่ดี สามารถปฏิบัติตน ปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามศาสตร์พระราชาอยู่ในระดับมาก – ดีเยี่ยม 
4. โรงเรียนเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างครูของพระราชาอย่าง 
5. สื่อนวัตกรรมต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นโดยครูในโรงเรียน จำนวน 20 รายการ 
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ยกระดบัคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 

อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชามีความเป็น 
“เป็นมืออาชีพ”  

 

นักศึกษาช้ันปีที่ 4
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ในระดับ B1 จ านวน 1,088 คน
จากจ านวนผู้เข้าสอบ 3,046 คน 

นักศึกษาช้ันปีที่ 4
มีทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ านวน 1,451 คน
จากจ านวนผู้เข้าสอบ 1,870 คน 

อาจารย์ได้รับการประเมิน
และพัฒนาเข้าสู่อาจารย์มืออาชีพ

จ านวน 30 คน

พัฒนาการเขียน มคอ.3, มคอ.5
ในรูปแบบที่สะท้อนสมรรถนะ

ของผู้เรียน จ านวน 57 รายวิชา
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❖❖ โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สำหรับศตวรรษ ที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา สถาบันภาษา 
ที่มาและความสำคัญ 

ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา สถาบันภาษาได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แบ่งเป็น 3 กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1. อบรมและเสริมศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ จัดให้มีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเรียน อบรมในห้องเรียนพร้อมกับ 
เรียนออนไลน์ ทดสอบหลังเรียนและอบรมต่อเนื่อง ประกวดสื่อและจัดทำสื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 2,436  คน 
สอบผ่าน CEFR ในระดับ B1 ขึ้นไป จำนวน 1,677 คน คิดเป็นร้อยละ 68.84 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ NRRU 
Toastmasters Club ได้จัดกิจกรรมดังนี้ คือ NRRU Toastmasters Club ชมรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ เน้นการพูด 
ในที่ชุมชนโดยใช้ภาษาอังกฤษ และNRRU Toastmasters meetings โดยจัดกิจกรรมฝึกตอบคําถามแบบไม่เตรียมตัวล่วงหน้า (impromptu) 
กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อต่าง ๆ (prepared speech) ฝึกพูดประเมินให้ความเห็นในเชิงพัฒนา (evaluation) ฝึกบุคลิกภาพและการใช้เสียง 
ในการนําเสนอ (use of body language and vocal variety) ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน 16.00 – 18.00 น. ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
คือ นักศึกษาได้ร่วมแข่งขัน Table Topics Contest และ International Speech Contest ระดับ club และ ระดับ area ซึ่งมีชาวต่างชาติ
ร่วมแข่งขนัได้รับรางวัล ชนะเลิศลําดับที ่3 นักศึกษาทีร่่วมกจิกรรม มีพัฒนาการด้านการพูดในที่ชุมชน และ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาแหล่งเรยีนรู้
แบบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้จัดให้มีแหล่งค้นคว้าทำข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหลายประเภทที่เทียบเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR ให้นักศึกษาฝึกทำสอบและดำเนินการพัฒนาแบบทดสอบเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัย 

ในปีงบประมาณ 2564 สถาบันภาษา ได้ดำเนินโครงการต่อเนื ่องโดยเน้นการจัดอบรมเตรียมสอบวัดระดับความสามารถ  
ทางภาษาอังกฤษ ผลการดำเนินการสรุปได้ว่าร้อยละ 97.2 ของนักศึกษามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพ  
การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาจึงจะจัดโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ต่อไป 
พ้ืนที่เป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา 
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แนวทางการดำเนินงาน 
1. ดำเนินจัดซื ้อข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที ่ได้ร ับการเทียบเกณฑ์มาตรฐาน CEFR แล้ว พร้อมระบบฝึกสำหรับใช้สอบ 

และทำแบบทดสอบตลอดปี และลงทะเบียนผู้ใช้งานให้กับนักศึกษาตามรายชื่อที่ได้รับจะมีโอกาสได้สอบวัดระดับจำนวน 2 ครั้ง 
2. จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบเกณฑ์ CEFR โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ครบทุกหลักสูตร โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 75 กลุ่มหลักและจัดอบรมสำหรับนักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทางสายตาและการได้ยิน 
แยกกลุ่ม 

3. จัดทำสื่อเพื่อเตรียมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR และ การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
    3.1 จัดทำกรอบเนื้อหาวิดีโอเตรียมการสอบจำนวน 100 วิดี โอ โดยวิดีโอมีความยาวประมาณ 5-10 นาที มีเนื ้อหาหลัก ๆ  

คือ กลุ่มคำศัพท์ที่น่าสนใจ และเป็นพื้นฐานในการฟังและการอ่านบทความ 
    3.2 จัดทำกรอบเนื้อหาวิดีโอการสอนเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 50 วิดีโอ กำหนด โดยวิดีโอมีความยาวประมาณ 5 -10 นาที  

มีเนื้อหาหลัก ๆ คือ ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการสอนในช้ันเรียนและวิชาต่าง ๆ 
    3.3 จัดทำกรอบเนื้อหาและรูปแบบ application เพื่อใช้ในการเรียนศัพท์และสำนวนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษ  

จัดจ้างผู้ผลิตแอปพลิเคชัน 
4. การกำกับติดตามการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
5. การอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับวิทยากรอบรมนักศึกษาเตรียมสอบวัดระดับ CEFR จัดเตรียมเนื้อหาและเอกสารสำหรับการ 

จัดอบรมเตรียมสอบให้แก่นักศึกษา ประชุมวิทยากรและจัดอบรมวิทยากรทั้งภายในและภายนอกจำนวน 20 ท่าน วิทยากรได้รับการอบรม
เนื้อหาและแนวทางการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR เพื่อให้การดำเนินการอบรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

6. การอบรบนักศึกษาเพื่อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ก่อนสอบรอบท่ี 1  
7. การอบรมการสอนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู  มีนักศึกษาครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 1,258 คน เพื่อให้ความรู้เร ื ่อง

ภาษาอังกฤษในการสอนเพื่อนำไปใช้สอนในวิชาเฉพาะ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ตัวแทนนักศึกษาทุกหลักสูตรสมัครเข้าอบรมในช่วงที่ 2 
8. การแข่งขันการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท คือ 1) Words and Phrases Challenge 2) Listening 

Challenge และ 3) Speech Challenge  
9. การแข่งขันการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ห้ผู้สนใจจัดทำวิดีโอการสอนด้วยตนเองและจัดส่งตามเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดส่ง 

หลังจากได้รับวิดีโอแล้ว คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาช้ินงาน ให้คะแนน และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล 
ผลการดำเนินงาน 

1. นักศึกษาครูช้ันปีท่ี 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ B1 ร้อยละ 52.50 587 คน จากผู้เข้าสอบ 1,118 คน 
2. นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ B2 ร้อยละ 23.16 22 คน จากผู้เข้าสอบ 95 คน 
3. นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาครุศาสตร์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนวิชาเฉพาะได้ ร้อยละ 5.59 15 คน จาก 268 คน 
4. นักศึกษาสาขาอื ่นๆ (ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์) ชั ้นปีที ่ 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ B1 ร้อยละ 25.99  

501 คน จาก 1,928 คน 



84 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเอนก มหาสมุทร สำนักคอมพิวเตอร์ 
ที่มาและความสำคัญ 

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทและมีความจำเป็นอย่างมากในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งทักษะ
ด้านดิจิทัลเป็นทักษะที่นักศึกษาและบัณฑิตจำเป็นต้องมีในยุคการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 
ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวัน การศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และการทำงาน ซึ่งมีการกำหนดตัวชี้วัด  
การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มีเกณฑ์กำหนดให้มี
นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ โดยขณะนี้ผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที ่กำหนดเป้าหมายไว้  
ทางสำนักคอมพิวเตอร์ จึงนำเสนอมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ สามารถ
ใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น รวมถึงขั้นสูงในบางสาขา ดังนั้นมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่จำเป็นต้องพัฒนา กำลังคนท้ังภายในและภายนอก
และมีหน้าที่หลักคือการจัดการศึกษา ตามนโยบายและพันธกิจของประเทศเพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
พ้ืนที่เป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทุกคณะ 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. พัฒนาระบบชุดการเป็นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยการพัฒนาสื่อออนไลน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยชุดการเรียนรู้  
 ให้กับนักศึกษา จำนวน 9 โมดูล ประกอบด้วยด้วย 

DL 1 สิทธิและความรับผิดชอบยุคดิจิทัล 
DL 2 การเข้าถึงดิจิทัล 
DL 3 การสื่อสารยุคดิจิทัล 
DL 4 ความปลอดภัยยุคดิจิทัล 
DL 5 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
DL 6 แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล 
DL 7 สุขภาพดียุคดิจิทัล 
DL 8 ดิจิทัลคอมเมิร์ซ 
DL 9 กฎหมายดิจิทัล 

2. อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 
3. ดำเนินการสอบเพื่อประเมินผลโครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
 1. นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1,451 คน คิดเป็นร้อยละ 77.59  
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Nakhon Ratchasima Rajabhat University

❖❖ โครงการการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-Professional Standard Framework : UP-PSF-NRRU) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ที่มาและความสำคัญ 

การปฏิรูปการศกึษา และการพัฒนาการศึกษาของไทยทีผ่่านมามุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งก็คือนักเรียนและนักศึกษาเป็นปัจจัย
หลักจนบางครั้งทำให้ลืมนึกถึงปัจจัยอย่างอื่นซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างนักเรยีน นักศึกษาให้มีความรู้ มีความสามารถ เป็นไปตามความ
คาดหวังของประเทศ ปัจจัยดังกล่าวนี้ก ็คือครู อาจารย์ ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้จบการศึกษามีคุณลักษณะอย่างไร ส่วนหน่ึงก็มาจากคุณลักษณะ
ของอาจารย์ผู้สอน การส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกระแสที่สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ 
การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพทั้งด้านการวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน และเป็นความต้องการของคณาจารย์  
ที ่ต้องการพัฒนาตนเองทางด้านการเร ียนการสอน ซึ ่งเป็นการพลิกบทบาทของคณาจารย์ให้ม ีความเชี ่ยวชาญในการพัฒนาทักษะ  
ความรู ้ ความสามารถที ่จำเป็นต่อการเรียนรู ้ของผู ้เรียน ส ำหรับแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  
ในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งอยู ่บนพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นเครื่องมือ การพัฒนาและการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไท ย 4.0 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญ
ดังกล่าว จึงเห็นสมควรที่จะจัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (NRRU Professional 
Standard Framework : NRRU – PSF) เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประเทศต่อไป 
พ้ืนที่เป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะ อาจารย์มืออาชีพ ให้แก่คณะกรรมการในโครงการฯ โดยได้เชิญวิทยากรบรรยาย 
ให้ความรู ้เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองไปสู ่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ มีสมรรถนะสู ่สากล  
และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสูงและตอบสนองต่อกลยุทธ์ครู 

2. ศึกษาดูงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ  
มีสมรรถนะสู่สากลและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื ่องมือวัดและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการเป็นอาจารย์มืออาชีพ สำหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวัดและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการเป็นอาจารย์มืออาชีพ 
ผลการดำเนินงาน 

1. มีเครื่องมือวัดสมรรถนะการเป็นอาจารย์มืออาชีพ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
2. มีเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการเป็นอาจารย์มืออาชีพ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
3. อาจารย์ทุกคณะได้รับการประเมินและพัฒนาเข้าสู่อาจารย์มืออาชีพ อย่างน้อยคณะละ 5 คน รวมประมาณ 30 คน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการพัฒนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ชมชนก ธนาวีราภรณ ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ที่มาและความสำคัญ 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กำหนดโครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยกำหนดสัดส่วนให้เรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ทั้งนี้ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสามารถจำแนกเป็นรายวิชา หรือมีลักษณะบูรณาการใด ๆ 
ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ ให้ความรู้แก่ผู ้เรียนอย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง  
ผู้อืน่ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุงปี 2565 ขึ้นใหม่ 
โดยมุ่งเน้นปรับปรุงโครงสร้าง เนื้อหาสาระของรายวิชา และวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และโครงสร้างเนื้อหา
รายวิชาให้มีลักษณะบูรณาการและผสมผสาน 
พ้ืนที่เปา้หมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การจัดหาวัสดุและสิ่งสนับสนุนศูนย์บริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป 
2. กิจกรรมการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3. กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการเขียน มคอ.3, มคอ.5 และรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. กิจกรรมการสร้างสื่อหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ผลการดำเนินงาน 
1. มีการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไป 

จำนวน 49 รายวิชา 
2. จัดทำรูปเล่มคู่มือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา

ทั่วไป จำนวน 49 รายวิชา 
3. พัฒนาการเขียนมคอ.3 , มคอ.5 ในรูปแบบที ่สะท้อน

สมรรถนะของผู้เรียน จำนวน 57 รายวิชา 
4. มีการพัฒนาสื่อที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 1 ชิ้น จากรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

5. มีระบบสารสนเทศ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รายวิชารายวิชาศึกษาทั่วไป 
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❖❖ โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงบนจักรวาลนฤมิต : NRRU to the Metaverse 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภณิดา แก้วกูร สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มาและความสำคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปนแหลงเรียนรูสำคัญอีกแหลงหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา จึงควรเตรียมสรางความเขาใจ  
เตรียมความพรอมและสรางทักษะการใชงานเครื่องมือบนเทคโนโลยีเสมือนจริงใหกับบุคลากร นักศึกษา ประชาชน เพื่อใหกลุมเปาหมาย 
ดังกลาวสามารถสรางมูลคาเพิม่ใหกับงานของตนบนโลก เทคโนโลยีเสมือนจริงได ทั้งยังเปนการสรางประสบการณการเรียนรูและการทำงาน
ใหมใหกับนักศึกษา และบุคลากร กระตุนใหเกิดการพัฒนาผลงานรวมกับทางจังหวัดนครราชสีมาที่กำลังพัฒนาเมืองเขาสูรูปแบบ SMART City 
โดยจัดโครงการนำรองในการนำเสนอขอมูลของแหลงเรียนรูในมหาวิทยาลัยผานทางเทคโนโลยีเสมือน ไดแก (1) สำนักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (3) สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินและทรัพยากรธรณี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ รวมถึงผูประกอบการทองเที ่ยวหรือMICE (4) คณะพยาบาลศาสตร เปนศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล 
และสาธารณสุข โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดการสรางเมืองบนเมตาเวิรส เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาส
เรียนรูและสรางทักษะในการเขาสูอาชีพสมัยใหม รวมถึงเผยแพรองคความรูในการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงใหกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนท่ีสนใจ โดยใชตนแบบของศูนยการเรียนรูของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แหงเปนแหลงอางอิง และเปนการสนับสนุนจังหวัดนครราชสีมา
ในการกาวเขาสูการเปน SMART City ตอไป 
พ้ืนที่เป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ประชาชน 
แนวทางการดำเนินงาน 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. จำนวนสถานที่ของมหาวิทยาลัยบนพื้นที่โลกเสมือน 4 แห ง ไดแก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ 
เมืองนครราชสีมา สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ และคณะพยาบาลศาสตร 

2. บุคลากรและนักศึกษาที่มีความรูในการใชเครื่องมือเพื่อการใชงานบนพ้ืนท่ีโลกเสมือน จำนวน 71 คน 
3. บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการหรือประชาชนท่ีสนใจ จำนวน 34 คน 
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❖❖ โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองพัฒนานักศึกษา  
ที่มาและความสำคัญ 
 วิศวกรรมสังคม (Social Engineering) เป็นแนวทางที ่สามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตในศตวรรต 21 ได้เป็นอย่างดี  
เพราะการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางวิศวกรสังคมจะทำให้นักศึกษาคิดเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
และสามารถนำไปใช้ในการปฎิบัติงานในอนาคตได้ ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นจะได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด อันจะส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจและ
สังคม มีความเจริญอย่างยั ่งยืน โดยทักษะดังกล่าวประกอบด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุ -ผล เห็นปัญหาเป็นเรื่อง ท้าทาย ทักษะ 
การสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถระดมทรัพยากร สรรพกำลังในท้องถ่ิน 
เพื่อร่วมแก้ปัญหาได้ และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลชุมชน  

การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาของนักศึกษาได้ผ่านหน่วยงานหลัก จำนวน 8 หน่วย คือ องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา 
สโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ นอกจากนี้ยังมีชมรมต่างๆ ที่จะสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยต้องการให้การนักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ “สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน และมี จิตสาธารณะ” จะต้องให้องค์กรต่างๆ ดังกล่าวร่วมดำเนินงานกับภาคส่วน
ต่างๆ ในพื ้นที ่ทั ้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ด้วยเหตุนี ้ จึงนำเสนอโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรส ังคม  
คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน เพื่อให้นักศึกษาได้รับ “โอกาส” ในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  
และสามารถสร้าง “ความรู้ใหม่” หรือ “นวัตกรรม” ที่สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น และนักศึกษาสามารถฝึกฝนทักษะ
วิชาความรู้ ควบคู่การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนได้ซึ่งผสานกันเป็นหนึ่งเดียวโดยผ่านกระบวนการสร้างองค์ความรู้ การดำเนินกิจกรรมในชมุชน 
และการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมในชุมชน ซึ่งจะก่อให้ เกิดผลดีทั้งต่อมหาวิทยาลัย และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นต้นแบบ 
แห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาพื้นที่ให้หลุดพ้นจากความยากจน และเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นผู้นำ  
ในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน 
พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย  1. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา  

 2. ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
 3. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ระดับท้องถิ่นและท้องที่ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. พัฒนาทักษะการเป็นวิศวกรสังคมและการเป็นที ่ปรึกษา การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื ่อสร้างทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 
ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างทักษะการเป็นที่ปรึกษา (Coaching) วิศวกรสังคม ให้กับบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัย 

2. การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
    2.1 “วิศวกรสังคมแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : พัฒนากระบวนการ  

ลดต้นทุนและการบริหารจัดการปลูกผักแบบครบวงจร” 
    2.2 “การแก ้ป ัญหาช ุมชนท ้องถ ิ ่นตามกระบวนการว ิศวกรส ังคมเพ ื ่อการพัฒนาพ ื ้นท ี ่  อำเภอเฉล ิมพระเก ียรติ  

จังหวัดนครราชสีมา : การเตรียมความพร้อมชุมชนสู่ธุรกิจโฮมสเตย์” 
    2.3   “การพัฒนา Soft Skills นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ด้วยกระบวนการวิศวกรสงัคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : 

สร้างวิศวกรสงัคมแก้ไขปัญหา ตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ด้วยกลไกเทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อพัฒนาชุมชน” 
    2.4 “การพัฒนา Soft Skills นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : 

วิศวกรสังคมอาสาแก้ปัญหาในโรงเรียน พ้ืนท่ี ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา” 
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    2.5   “การพัฒนา Soft Skills นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : 
นักกฎหมายผู้เป็นวิศวกรสังคมรับใช้ท้องถิ่นบ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา” 

   2.6  “การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนท้องถิ่น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
: สื่อวีดีทัศน์การออกกำลังกายและติดตามผลการออกกำลังกายด้วยสื่อสังคมออนไลน์” 

   2.7  “การพัฒนา Soft Skills นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : 
การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าชุมชนหุบใหญ่เมืองลับแล” 

   2.8  “การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นด้วยกลไกวิศวกรสงัคม (Social Engineer) ภายใต้โครงการสร้างอัตลกัษณ์บณัฑติ
วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน : พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริก เปลี่ยนแพ็คเกจให้ทันสมัย ออกแบบโลโก้ให้มีความน่าสนใจ เพิ่มกำลัง
ผลิต และขยายตลาดออนไลน์” 

   2.9 “การพัฒนา Soft Skills นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : 
พัฒนาศักยภาพนักศึกษารองรับการสร้างวิศวกรสังคม สู่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ” 

   2.10 “การพัฒนา Soft Skills นักศ ึกษาชมรม NRRU Camp สานฝ ันป ันความร ู ้  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏนครราชส ีมา  
ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : พัฒนาศักยภาพตลาดกลุ่มทองม้วนกะทิสด บ้านดง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา” 

3. กิจกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผลการดำเนินงาน 

1. นักศึกษาได้รู้จักเครื่องมือวิศวกรสังคมได้แก่  
1) นาฬิกาชีวิต  
2) เครื่องมือฟ้าประทานที่ทำให้เราได้สังเกตจุดเล็ก ๆ ของปัญหาซึ่งแต่ละคนก็จะมองไม่เหมือนกัน  
3) ด้าน Timeline พัฒนาการคือ สิ่งบ่งบอกถึงในช่วงเวลาที่ผ่านมาในแต่ละปีมีเหตุการณ์ใดท่ีเกิดขึ้นที่สำคัญบ้าง  
4) Timeline กระบวนการคือ วิธีการปฏิบัติขั้นตอนการวางแผนในกระบวนการที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ  
5) MIC Model เพื่ ่อการพัฒนาท้องถิ่น” เป็นกระบวนการฝึกคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่ ่อสร้างนวัตกรรม ซึ่งสามารถนำเอาผลลัพธ์  

จากเครื่องมือ Timeline กระบวนการมาพัฒนาต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพ หรือคุณค่าให้สูงข้ึน 
2. ทำให้เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์การสื่อสาร ประสาน และสามารถสร้างนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน

ทรัพยากรของชุมชน สามารถนำความรู้กลับไปสร้างและพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต การทำงานและการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนได้ 
3. นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และได้เทคนิคในการทำงานกับชุมชน ทั้งการประสานงาน การนัดหมาย การประสาน

วิทยากร การเตรียมกิจกรรม การลงมือปฏิบัต ิในพื ้นที ่จร ิง ทั ้งในสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดเชื ้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19)  
และในสถานการณ์ปกติ 
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Nakhon Ratchasima Rajabhat University

❖❖ วิศวกรสังคมแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่มาและความสำคัญ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีวิสัยทัศน์ “พระพุทธน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยในพื้นที่มีจำนวนประชากรจำนวนทั้งสิ้น 6,031 คน แบ่งเขตการปกครองเป็น 12 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย  หมู่ 1 บ้านกันผม หมู่ 2 บ้านฝั่งตะคอง หมู่ 3 บ้านพระพุทธ หมู่ 4 บ้านพระพุทธ หมู่5 บ้านพระพุทธ หมู่6 บ้านหมูสี หมู่ 7  
บ้านด่านกะตา หมู่ 8 บ้านด่านกะตา หมู่ 9 บ้านเขว้า หมู่ 10 บ้านบุตานนท์ หมู่ 11 บ้านหนองเรือ และ หมู่ 12 บ้านน้ำไหล ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้านสาธารณะสุขมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธ มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 4 โรงเรียน  
คือ โรงเรียนบ้านกันผม โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา โรงเรียนภูทองวิทยา และโรงเรียนบ้านพระพุทธ และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลพระพุทธ ซึ่งจากการที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ลงพื้นที่ในงานวิจัย ข้อมูลจากผู้ที่เคยเข้าร่วมกจิกรรมเมื่อปีงบประมาณ 2564  โครงการ 
“วิศวกรสังคมส่งเสริมเยาวชนพลเมืองภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” และจากการเข้าพบสัมภาษณ์
ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ พบว่า มีประเด็นปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับแหล่งน้ำในการทำการเกษตร ประเด็นการรวมกลุ่ม
ทางด้านการเกษตร และปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอ้ม ซึ่งแต่ละประเด็นยังไมไ่ด้มกีารคิดวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาชุมชนให้เป็น
รูปธรรม จึงทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ทำการประชุมร่วมกันของคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้
พลเมืองประชาธิปไตยที่ประกอบด้วยนักศึกษาของทางหลักสูตร และเครือข่ายนักศึกษาสาขาอ่ืนๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของทางศูนย์ รวม 5 
สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขารัฐศาสตร์ สาขาการพัฒนาสังคม สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาไทย และสาขาภาษาจีน ได้ร่วมกันเพื่อเสนอ
โครงการ วิศวกรสังคมแก้ปญัหาชมุชนท้องถิ่น ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดนครราชสีมา เพื่อจะได้มีโอกาสเขา้ไปแก้ปัญหา
ชุมชนท้องถิ่นตามกระบวนการวิศวกรสังคมในพื้นที่ อันจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดทักษะตามแนวคิดวิศวกรสังคม ในการสำรวจประเด็นปัญหา 
ในพื้นที่ท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม นำไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ เชิงสาเหตุ - ผล เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น พร้อมลงมือปฏิบัติงานจริงด้วยการบูรณาการศาสตร์จากองค์ความรู้ที่มีในมหาวิทยาลัย นำไปสู่ สร้างองค์ความรูห้รือนวัตกรรม 
ในการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
พ้ืนที่เป้าหมาย ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย 1. คณะกรรมการศูนย์การเรียนรูพ้ลเมืองประชาธิปไตย  

2. บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การค้นหาปัญหาของชุมชนท้องถิ่น ผ่านเครื่องมือ “ฟ้าประทาน” และพัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
ผ่านเครื่องมือ “นาฬิกาชีวิต” และ “Timeline พัฒนาการ” 

 - กลุ่มนักศึกษาศูนย์การเรียนรู ้พลเมืองประชาธิปไตย ลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชนท้องถิ่น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรม ใน 3 พื้นที่ ผ่านเครื่องมือ “ฟ้าประทาน” 

2. ทดลองและประยุกต์ใช้องค์ความรู้/นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น ผ่านเครื่องมือ “Timeline กระบวนการ” 
 - กลุ่มนักศึกษาศูนย์การเรียนรู้พลเมืองประชาธิปไตย ลงพ้ืนท่ีในการปฏิบัติเพื่อนำแนวทางไปแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จริง 

3. ติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นตามกระบวนการวิศวกรสังคม และถอดบทเรียนการแก้ปัญหาชุมชนท้องถ่ิน  
ตามกระบวนการวิศวกรสังคม 
ผลการดำเนินงาน 

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการทำงาน 4 ตามแนวคิดวิศวกรสังคมในประเด็น ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะในการ
สร้างนวัตกรรม การทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถสื่อสารและนำองค์ความรู้ที่ได้ลงพื้นที่ไปปรับประยุกต์แก้ปัญหาให้กับชุมชนได้  

2. นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และได้เทคนิคในการทำงานกับชุมชน ทั้งการประสานงาน การนัดหมาย การประสาน
วิทยากร การเตรียมกิจกรรม การลงมือปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง ทั้งในสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) และในสถานการ
ปกติ 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาได้เรียนรู้กระบวนการวิศวกรสังคม และสามารถนำมาปรับในกระบวนการสอนในชั้นเรียน หรือการลงพื้นท่ี  
ในรายวิชาต่อไปในอนาคต 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ การแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นตามกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.พัชชยา ทรงเสี่ยงไชย คณะวิทยาการจัดการ 
ที่มาและความสำคัญ 
 ประชากรส่วนใหญ่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ภายในท้องถิ่นท่ี
หลากหลาย ซึ่งผลิตโดยกลุ่มแมบ่้านหรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในอำเภอ และอยู่ในเส้นทางอุทยานธรณีโคราช ที่
เอื้อต่อการพัฒนา ยกระดับรายได้ และยกระดับการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การผลิตผลิตภัณฑ์ในชุมชนและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
ในอำเภอเฉลิมพระเกียรตินั้น ยังประสบปัญหาในหลายมิติ ทั้งด้านการวางแผน การผลิต การตลาด การพัฒนา และการส่งเสริมช่องทางการจัด
จำหน่าย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นยังไม่ได้รับการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจอย่างเต็มศักยภาพ 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
วิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดการเรียนการสอนในหลายศาสตร์ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินและการธนาคาร 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การจัดการข้อมูล
ดิจิทัล การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการค้าสมัยใหม่ มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึง
มีสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษามีคณะกรรมการสโมสร 
 จากหลักการทำงาน การพัฒนาวิศวกรสังคม และศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น โครงการการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น
ตามกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความสำคัญและจำเป็นยิ่งเพื่อส่งเสริมและ
ยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่นผ่านรูปแบบการพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืนโดยคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นท่ีปรึกษา และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาท้องถิ่น 
พ้ืนที่เป้าหมาย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย 1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2. คณาจารย์ และบุคลากร มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
3. คนในชุมชนท้องถิ่น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 

แนวทางการดำเนินงาน 
1. การค้นหาปัญหาของชุมชนท้องถิ่น ผ่านเครื่องมือ ฟ้าประทาน 
2. พัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น ผ่านเครื่องมือ นาฬิกาชีวิตและ Timeline พัฒนาการ 
3. ทดลองและประยุกต์ใช้องค์ความรู้นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นผ่านเครื่องมือ Timeline กระบวนการ 
4. ติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นตามกระบวนการวิศวกรสังคม 
5. ถอดบทเรียนการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีระดับมหาวิทยาลัย 

ผลการดำเนินงาน 
1. ชาวบ้านในชุมชนตำบลหนองงูเหลือม เกิดการรวมกลุ่มโฮมสเตย์ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหมู่บ้าน ประสานความร่วมมือ  

ซึ่งกันและกัน เกิดเป็นความเข้มแข็งของชุมชน  
2. ชาวบ้านในชุมชนตำบลหนองงูเหลือม มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานโฮมสเตย์ และเตรียมพร้อมสู่โฮมสเตย์วิถีชุมชนของตำบล 
3. หน่วยงานภาครัฐระดับตำบลและอำเภอในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเห็นความสำคัญ และให้การช่วยเหลื อสนับสนุนชาวบ้าน 

ในชุมชนตำบลหนองงูเหลือมสู่การเป็นโฮมสเตย์วิถีชุมชน 
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Nakhon Ratchasima Rajabhat University

❖❖ การแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นตามกระบวนการวิศวกรสังคม เรื่องสร้างวิศวกรสังคมแก้ไขปัญหาหลังน้ำท่วม 
ตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ด้วยกลไกชมรมเทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อพัฒนาชุมชน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ แสนบุดดา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที่มาและความสำคัญ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านการพัฒนาและการแก้ปัญหาให้กับสังคมและชุมชน โดยเกิดจาก
ความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในด้านเทคโนโลยีและด้านการออกแบบ ตลอดจนการคิดแก้ปัญหาที่เรียกว่า 
“กระบวนการคิดเชิงออกแบบ” ซึ่งนับว่าเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมกับการแก้ปัญหาของชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม  
พันธกิจหลักที่สำคัญด้านหนึ่งของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา คือการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาในด้านจิตสำนึก อีกทั้งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “สำนึกดี  มีความรู้ พร้อมสู้
งาน” ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีสำนึกจิตต่อสาธารณะ ท้ังต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสังคม  

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตระหนักเห็นความสำคัญในด้านการพัฒนาที่นอกเหนือจากการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ใช้ในการประกอบสัมมาชีพ การพัฒนาด้านจิตสำนึกต่อสาธารณะ ด้วย “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ” หรือ Design 
Thinking เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชน สังคม  จึงมีแนวคิดในการก่อตั้ง และขับเคลื่อนชมรม เพื่อดำเนินการตามกระบวนการ “วิศวกร
สังคม” ตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ทั้งในการค้นหาปัญหา การทดลองแก้ปัญหา การพัฒนาเพื่อได้ต้นแบบแนวทางการแก้ปัญหา  
และการถ่ายทอดผลการดำเนินการสู่การต่อยอดองค์ความรู้ให้แพร่หลาย   

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนท่ีจะต้องใช้กำลังของกลุ่มของนักศึกษา จากปัญหาของชุมชน
ในการสืบค้นปัญหาและเรียนรู้เพื่อแก้ไขอย่างทันท่วงที กอรปกับทิศทางของคณะฯ ที่มีความต้องการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา
นักศึกษาอย่างครอบคลุมรอบด้าน และได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงเห็นว่ากลไก
จะสมบูรณ์และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนนักศึกษาเพื่อเป็น “วิศวกรสังคม” ได้  รวมถึงการขับเคลื่อน สืบค้น เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง ชาวบ้าน ปราชญ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักศึกษา กระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เกิด  
4 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 21 สามารถระดม ทรัพยากร สรรพกำลังในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรม  
เพื่อแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลชุมชน โดยใช้ปัญหาของชุมชนเป็นฐาน  
พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มธนาคารขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง 
กลุ่มเป้าหมาย 1. สโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. ค้นหาปัญหาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน และแนวทางการแก้ปัญหา 
2. สร้างต้นแบบนวัตกรรมชุมชนด้วยกลไกเทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อพัฒนาชุมชน 
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางการแก้ปัญหาและกระบวนการต้นแบบ 
4. ถอดบทเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ผลการดำเนินงาน 
1. กระบวนการพัฒนานักศึกษาผ่านแนวทางวิศวกรสังคมที่ช่วยให้นักศึกษามีทักษะเพื่อต่อยอดในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

และพัฒนาชุมชนต่อไป 
2. นักศึกษามีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

โดยปราศจากข้อขัดแย้งและทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมชน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 20 คน จากการถอดบทเรียน  
และทบทวนความรู้  

3. อาจารย์ที่ปรกึษาได้มีทักษะวิศวกรสังคมในการนำไปประยุตก์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นในพื้นท่ี
อื่น ๆ ต่อไป  

4. ทำให้ได้ต้นแบบแนนวทางการแก้ปัญหาชุมชนจากกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อแก้ปัญหา 
 5. นักศึกษา วิศวกรสังคมได้ใช้ทักษะและองค์ความรู้ดำเนินการโครงการให้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงาน  

ชุมชน และการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยการมีจิตสาธารณะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ วิศวกรสังคมอาสาแก้ปัญหาในโรงเรียนเขตตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง คณะครุศาสตร ์
ที่มาและความสำคัญ 
  มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดนโยบายแนวทางการส่งเสริมชับเคลื่อนโครงการวิศวกรสังคม 
(Social Engineer) ให้ม ีบทบาทและพัฒนาท้องถิ ่นภายในพื ้นที ่จ ังหว ัดนครราชสีมา โดยใช้ร ูปแบบโมเดล "วิศวกรสังคม"  ช่วยให้
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นทำงานตอบสนองความต้องการของชุมซนในท้องถิ่น สร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่นจนไปถึงสู่การพัฒณาประเทศชาติในลำดับต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่สร้างระบบแนวความคิด
แบบใหม่ให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นผู้นำไปสู่การรู้รักสามัคคีและการพัฒนาชุมชนอย่างยั ่งยืนไช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มหาวิทยาลัยจึงได้นำแนวคิด วิศวกรสังคม (Social Engineer) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนห้องถิ่น ซึ่งคำว่าวิศวกรสังคมนั้น จะสร้าง
ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์เป็นระบบมีเหตุและผล สามารถลงพ้ืนท่ีในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างความเชื่อมโยงต่อชุมชน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาประเทศชาติ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโครงการด้านวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงและยั่งยืน
สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำรูปแบบโมเดลวิตวกรสังคม สู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ีชุมขบและศึกษาประวัติ
ความเป็นมา  

ดังนั ้น คณะผู้ดำเนินโครงการ จึงได้จัดทำโครงการ วิสวกรสังคมอาสาแก้ปัญหาในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลหนองค่าย  
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านทำให้แรงดันน้ำลดลง บ่อยครั้งมีการเปิด -ปิดน้ำเป็นเวลา ทำให้โรงเรียนไม่
สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เพียงพอ ต่อการใช้งานในพื้นที่โรงเรียน ประกอบกับ ฤดูแล้งทั้งโรงเรียนและหมู่บ้านในเขตบริการไม่มีน้ำที่จะอุปโภค  
และบริโภค ทางโรงเรียนจึงได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มาดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลเป็นแบบคันโยก  
แต่ด้วยอายุการใช้งานผ่านมาหลายปี ประกอบกับคุณภาพของน้ำไม่เหมาะต่อการนำมาใช้งาน เพราะหน่วยงาน ที่มาขุดเจาะให้ในขณะน้ัน  
ได้ทำการขุดเจาะลึกเกินไป น้ำท่ีเจาะเกิดปัญหาน้ำเค็ม ทำให้การใช้งานบ่อบาดาล มีสภาพที่ทรุดโทรม ไม่สามารถนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้งานได้ 
และชาวบ้านไม่มีองค์ความรู้ในการตรวจสอบ แหล่งน้ำที่แม่นยำ ทำให้สิ้นเปลืองระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะน้ำบาดาล 
พ้ืนที่เป้าหมาย โรงเรียนในเขตพื้นท่ีตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย 1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศกึษาผู้ดำเนินโครงการ 

2. คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. ร่วมคิด คิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล เห็นปัญหา เป็นสิ่งท้าทาย 
2. ร่วมสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา 
3. ร่วมทำงานกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหา 
4. ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา 
 

ผลการดำเนินงาน 
คนในชุมชนที่อยู ่ในเขตบริการมีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค รวมทั้งมีองค์ความรู้การใช้งานแอปพลิเคชัน Badan4thai  

ในการตรวจสอบแหล่งน้ำใต้ผิวดินให้มีความแม่นยำในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในแต่ละครั้ง และการเติมน้ำผิวดินสู่ใต้ดินด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน 
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❖❖ นักกฎหมายผู้เป็นวิศวกรสังคมรับใช้ท้องถิ่นบ้านโพนสูง ตำบลหม่ืนไวย อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิต จำเริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่มาและความสำคัญ 
  จากการลงพื้นที่บริการวิชาการทำให้ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า หมู่บ้านโพนสูงเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดเขตเมือง มีดินมูลตะกอน
ที่อุดมสมบูรณ์และมีลำน้ำบริบูรณ์ไหล่ผ่านจึงทำให้การทำนาหรือทำการเกษตรอื่นๆ ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ เช่น ฝรั่ง มะพร้าว เป็นต้น 
ประกอบกับหมู่บ้านอยู่ใกล้ตัวเมืองส่งผลทำให้ที่ดินมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในการขยายเมืองไปในหมู่บ้านดังกล่าว ซึ่งการ
ขายตัวเมืองเข้าในพ้ืนท่ีหมู่บ้านดั่งเดิมอาจก่อให้เกิดปัญหาในหมู่บ้านตามมาได้ โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเอกชน
หรือคนในชุมชนด้วยกันท่ีเกี่ยวกับการได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิและการใช้กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรรกับ
หมู่บ้านหรือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างหมู่บ้านจัดสรรที่กระทบต่อการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ แม้ว่าจะมีบัญญัติแห่งกฎหมาย
ไว้แล้ว แต่การรับรู้สิทธิของประชาชนหรือสิทธิชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินและที่ดินนั้นเพียงพอหรือไม่ และมีประเด็นปัญหาใดเกิดขึ้นจริง
ที่ประชาชนต้องการรับรู้เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของตนเองได้ เช่น การถมดิน การปลูกสร้างรุกล้ำ กิ่ งไม้ราก
ไม้ล้ำไปที่ดินของเพื่อนบ้าน น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ เป็นต้น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาหรือไขข้อสงสัยให้กับคน ใน
ชุมชนเพื่อให้มีภูมิรู้ที่ถูกต้องชอบธรรม และคนในชุมชนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยบุคลากรและนักศึกษาในฐานะที่เป็นนักกฎหมายผู้เป็น
วิศวกรสังคมสามารถเข้าไปซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือบอกแนวทางวางแผนล่วงหน้าให้กับคนในชุมชนเพื่อสร้างความสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นกฎเกณฑ์แบบแผนในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์ที ่มี
กระบวนการบังคับท่ีเป็นกิจจะลักษณะ ซึ่งถ้าคนในชุมชนรู้และเข้าใจกฎหมายทุกคนอย่างเท่าเทียมและถูกต้อง รวมทั้งรู้ถึงสิทธิของตนเองและรู้
หน้าที่ของตนเองในการเคารพสิทธิของผู้อื่น ย่อมทำให้สังคมนั้นๆ เกิดความสงบสุขและการสร้างความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคมได้ และไม่ทำให้เกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งสิทธิในชุมชน 
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงต้องการสร้างนักกฎหมายผู้เป็นวิศวกรสังคมเพื่อลงพื้นที่บริการวิชาการด้านกฎหมายโดยเน้น
ให้นักศึกษามีการพัฒนา 4 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 21 ซึ่งประกอบด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล (Cause-Effect) ทักษะการสื่อสาร
องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถระดม ทรัพยากร สรรพกำลังในท้องถิ่น เพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลชุมชนโดยใช้ปัญหาของชุมชนเป็นฐาน จึงได้จัดโครงการ “นักกฎหมายผู้
เป็นวิศวกรสังคมรับใช้ท้องถิ่นบ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา” เพื่อสร้างนักกฎหมายผู้เป็นวิศวกร
สังคมให้มีความพร้อมทุกด้านและมีทักษะต่างๆ เพื่อบริการวิชาการด้านกฎหมายสู่ชุมชน และยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้เป็นบัณฑิตที่มีจิต
อาสาและมีความรู้พร้อมสู่งาน โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและชุมชนพร้อมทำงานอย่างแท้จริง 
พ้ืนที่เป้าหมาย บ้านโพนสูง หมู่ 4 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชีสมา จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย 1. สมาชิกชมรมตราชูสู่ชุมชน ประกอบด้วย นักศึกษาในหลักสูตรตา่งๆ 

2. คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การเรียนรู้บริบทชุมชนท้องถิ่นและอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิศวกรสังคม  
2. อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
3. อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่การจัดการความรู้/นวัตกรรมการแก้ปญัหาชุมชนท้องถิ่นตามกระบวนการวิศวกรสังคม และ

ถอดบทเรียน 
ผลการดำเนินงาน 

1. ทำให้นักศึกษามีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้งและทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมชน/ท้องถิ่น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมขำนวน 20 คนและสอบผ่านได้
คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 และนำทักษะนี้ไปใช้ต่อยอดในการดำเนินโครงการของชมรมตราชู่สู่ชุมชน  

2. ทำให้อาจารย์มีทักษะวิศวกรสังคมในการนำไปประยุตก์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่อื่นๆ 
ต่อไป โดยมีอาจารย์เข้าร่วมจำนวน 5 คนและสอบผ่านได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 

3. ทำให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนบ้านโพนสูง
ให้พ่ึงพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน เพราะมีการสร้างนวัตกรรมที่เรียกว่าคลิปเสียงจำนวน 20 เรื่อง ตามแนวคิดที่ว่า “กฎหมายง่าย
จังฟังวันละ 1 นาที”  

 4. ทำให้นักศึกษากฎหมายสามารถเป็นวิศวกรสังคม (Social Engineering) ในการให้ความรู้กฎหมายและเป็นผู้มีจิตอาสาเสียสละ
ทำงานเพื่อส่วนรวมและเพื่อสังคมท้องถิ่นและสามารถทำงานเป็นทีมได้ สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า “นักกฎหมายใฝ่คิดพัฒนา  
รับใช้ท้องถิน่” 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ การแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นตามกระบวนการวิศวกรสังคม เรื่องการนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้กับ ชุมชนท้องถิ่น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   อาจารย์ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่มาและความสำคัญ 

การพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการใช้งานกิจกรรมนักศึกษาระหว่างเรียนที่เป็นการสร้างทักษะที่
จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้เป็นบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยราชภฏัที่มคีวามพร้อม ทั้งกระบวนการคิด การสื่อสาร การประสานงาน และสร้างนวัตกรรม จากกระบวนการจัดการเรียนรู้
ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริง (Multidisciplinary Active Learning) ที่ใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (Social Lab Based) ทำให้
นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะนี้มีทักษะที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในการจัดการกับปัญหาที่มีความท้าทายได้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา
ชุมชนท้องถิ่นตามกระบวนการวิศวกรสังคมด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี มีความสุข มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมได้อย่างดี 
นอกจากนี้ ประชาชนในชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อได้เผชิญกับปัญหาต่างๆ สามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้
ศักยภาพของบุคคลที่ได้สร้างสรรค์พัฒนาตนเองและสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข การค้นหาปัญหาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
ท้องถิ่นด้วยการนำกระบวนการวิศวกรสังคมประยุกต์ใช้กับหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตใหก้ับ
ประชาชนในชุมชนได้อยู่อย่างเป็นสุข เป็นกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นที่ร่วมกันพัฒนาไปด้วยกันได้  

ด้วยเหตุนี้ ทางสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวทางในการค้นหาปัญหาและแก้ปัญหา ด้วยการเรียนรู้ข้าม
ศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาแบบลงมือปฏิบัติจริงช่วยในการพัฒนาชุมชน โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน ผ่านการให้คำปรึกษาจากคณาจารย์ต่าง
คณะต่างสาขาวิชาร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน  เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมแก้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ (Area based) ได้ โดยอำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ดำเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินการที่ผ่านมา ได้เข้าไปส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
เผยแพร่คู่มือการนวดและยืดเหยียดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) นอกจากนี้ เมื่อได้ลงพื้นที่
ค้นหาปัญหาคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจำตัวและประชาชนส่วนใหญ่ มีการใช้ชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยต่อวัน ทำให้
เสี่ยงท่ีจะเกิดโรคต่างๆ  
พ้ืนที่เป้าหมาย บ้านนาตาวงษ์ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ประชาชน อาจารย ์
แนวทางการดำเนินงาน 

1. สำรวจปัญหาชุมชนด้านคณุภาพชีวิตที่ส่งเสรมิสุขภาพในตำบลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมลู 
2. วิศวกรสังคมบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาโมเดลเพื่อแก้ปัญหาชุมชนด้านคุณภาพชีวิตที่ส่งเสรมิสุขภาพ  
3. วิศวกรสังคมนำโมเดลที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาชุมชนด้านคณุภาพชีวิตที่ส่งเสรมิสุขภาพ  
4. วิศวกรสังคมถอดบทเรียนองค์ความรู้ด้านคุณภาพชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ  

ผลการดำเนินงาน 
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุผล ทักษะ  

การสื่อสาร ทักษะการทำงาน 
2. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม 
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Nakhon Ratchasima Rajabhat University

❖❖ การพัฒนา Soft Skills นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.ต้อง พันธ์งาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่มาและความสำคัญ 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฎครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ในส่วนของการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นพัฒนาและเสริมสร้างให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของคนไทย 4 ประการ ได้แก่  
1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานทำ-มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยตามพระราโชบาย 
ของพระบาทเสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ที ่ 21 โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นได้กำหนด
กระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และเพิ่มทักษะของคนในศตวรรษที่ที่ตอบสนองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฎ โดยให้เรียกว่า การพัฒนา Soft Skill นักศึกษาด้วย "วิศวกรสังคม" โดยมีทักษะสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) นักคิด : ทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล (Cause-Effect) เห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย 2) นักสื่อสาร : ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา 3) นักประสานงาน
ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถระดมทรัพยากร สรรพกำลังในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาได้ 4) นวัตกร : 
ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลขุมชน 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การพัฒนา Soft Skill นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ตาม
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการทำงานแบบวิศวกรสังคมที่มุ่งเน้นการพฒันาในตัวนักศึกษา โดยใช้ห้องเรียนจริง คือ 
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อใหนั้กศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงตามทักษะที่สำคัญ คือ นักคิด : นักสื่อสาร : นักประสานงาน : นักนวัตกร ซึ่งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมาที่ว่า เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของ
ประเทศด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
พ้ืนที่เป้าหมาย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย 1. นักศึกษาสภานักศึกษานักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

2. บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
3. เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนท่ัวไปภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีศึกษา 

แนวทางการดำเนินงาน 
1. การผลิตวิศวกรสังคม 
2. วิศวกรสังคมเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. วิศวกรสังคมระดมความคิดเห็นเพื่อบูรณาการผสานองค์ความรู้ 
4. นักศึกษาวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน 
5. วิศวกรสังคมร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน 
6. ถอดบทเรียน/คืนข้อมูล 

ผลการดำเนินงาน 
นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติจากเครื ่องมือวิศวกรสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนา Soft Skills ในการเป็นวิศวกรสังคม ทั้ง 4 ทักษะ  

คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการประสานงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้าง
นวัตกรรมเพื ่อสังคม ซึ ่งทักษะเหล่านี ้จะเกิดขึ ้นจากการฝึกฝนและใช้ทุกๆ วันและบ่อยๆ จนเกิดเป็นอุปนิสัยที ่จะติดตัวนักศึกษา  
ไปในชีวิตประจำวันและหลังจากท่ีสำเร็จการศึกษาได้ในอนาคต 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นด้วยกลไกวิศวกรสังคม (Social Engineer) ภายใต้โครงการสร้างอัต
ลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคมคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ กองพัฒนานักศึกษา 
ที่มาและความสำคัญ 
 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นอำเภอที่ถูกจัดตั้งขึ้นใน วโรกาสพิเศษ เป็นหนึ่งในหลาย
อำเภอของจังหวัด ที่มีทางรถฟสายตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่าน และเป็นที่ตั้งของ ท่าอากาศยานนครราชสีมา มีแหล่งน้ำท่ีสำคัญในอำเภอคือ
แม่น้ำมูล ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทาง ทิศตะวันออกของจังหวัด ทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอโนนสูง ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอ
จักราช ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอโชคชัย ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองนครราชสีมา แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 61 หมู่บ้าน 
ได้แก่ ตำบลช้างทอง ตำบลท่ช้าง ตำบลพระพุทธ ตำบลหนองงูเหลือม และตำบลหนองยางตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ 82.51 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 51,571.32 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.86 ของพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา ที่มีพื้นที่ทั้ง อำเภออยู่ประมาณ 285.87 ตารางกโิลเมตร หรือ 178,668,93 ไร่ มีหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร
ทั้งสิ้น 6,927 คน จำแนกเป็นเพศชาย 3,455 คน เพศหญิง 3,472 คน จำนวนครัวเรือน 1,964 ครัวเรือน จำนวนประชากรแฝง ประมาณ 79 
คน ประชากรส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 90% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ 6 9 ด้านค้าขาย 
ประมาณร้อยละ 4 % เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะกับทำมันสำปะหลังเฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี ประมาณ 30,000บาทและยังมี
ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนหลากหลาย ซึ่งผลิตโดยกลุ่มแม่บัานในพื้นที่ รวมถึงมีแหล่งห่องเที่ยวอยู่ในส้นทางอุทยานธรณี
โคราช ท่ีเอื้อต่อการพัฒนา ยกระดับรายได้ และยกระดับการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือด้านอ่ืน ๆ นั้น ยัง
ประสบปัญหาในหลายมิติ ทำให้ชุมชนยังไม่ได้รับการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจอย่างเต็มศักยภาพ 
 จากเหตุผลตังกล่าว การพัฒนาวิศวกรสังคม และศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น โครงการ การแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น
ตามกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความสำคัญและจำเป็นยิ่ง
เพื่อส่งเสริมสร้างความข้มแข็งและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่นผ่าน รูปแบบการพัฒนานักศึกษาให้เปน็วิศวกรสังคมที่มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยมีคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาสัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นที่ปรึกษา  
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2565 ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น  
พ้ืนที่เป้าหมาย  ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
กลุ่มเป้าหมาย 1. นักศึกษาองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

2. บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
3. เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนท่ัวไปภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีศึกษา 

แนวทางการดำเนินงาน 
1. วิศวกรสังคมลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล  
2. วิศวกรสังคมร่วมกับชุมชนระดมสรรพกำลังพัฒนาพ้ืนท่ีสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน  
3. วิศวกรสังคม ถอดบทเรียนจากองค์ความรู้ และคืนข้อมูล  

ผลการดำเนินงาน 
1. จัดหาเครื่องปั่นพริกให้เพียงพอต่อกำลังการผลิต โดยการนำเครื่องปั่นพริกมอบให้กับชุมชน และศึกษาขั้นตอนการผลิตน้ำพริก 

อาทิ พริกแกง พริกป่น หรือข้าวคั่ว  
2. พัฒนาออกแบบฉลากสินค้ากลุ่มน้ำพริก โดยการออกแบบให้มีความทันสมัยดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้กลุ่มน้ำพริกได้

นำไปใช้ในการติดผลิตภัณฑ์ในการจัดจำหน่ายต่อไป  
3.  แนะนำและสาธิตขั้นตอนการถ่ายภาพสินค้าเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการประชาสัมพันธ์ และการโพสจำหน่ายสินค้ารูปแบบ

ออนไลน์ตามสื่อโซเชียลต่าง ๆ 
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Nakhon Ratchasima Rajabhat University

❖❖ พัฒนาศักยภาพนักศึกษารองรับการสร้างวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่มาและความสำคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นพัฒนาและ
เสริมสร้างให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของคนไทย 4 ประการ ได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงา นทำ-มี
อาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ตามพระราโชบายของพระบาทเสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี  
21 โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นได้กำหนดกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑติที่มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งใช้ช่ือว่า “วิศวกรสังคม” โดยมีคุณลักษณะและทักษะส้าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) 
นักคิด : ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล (Cause-Effect) เห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย 2) นักสื่อสาร : ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพ่ือ
แก้ปัญหา 3) นักประสานงาน : ทักษะในการท้างานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถระดม ทรัพยากร สรรพกำลังในท้องถิ่นเพ่ือ
ร่วมกันแก้ปัญหาได้ 4) นวัตกร : ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลชุมชน 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา และชมรมวิถชีนฅนอีสานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบสอนรายวิชาสังคมวิทยา
ตามแนวพุทธ รหัสวิชา 220036 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา       พุทธศาสนศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยา หลักการสำคัญของสังคมวิทยาตามแนวพุทธ จำแนกการจัดช่วงช้ันทางสังคมตามแนวพุทธ และกระบวนการทาง
สังคม วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทีม่ีอิทธิต่อพระพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อม จากเหตุผลความจำเป็นข้างต้น 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และชมรมวิถีชนฅนอีสาน จึงมีแนวคิดในการจัดทำโครงการเพื่อเป็นการทำงาน
ร่วมกันระหว่างนักศึกษาวิศวกรสังคม อาจารย์ที่ปรึกษาและชุมชน สร้างนวัตกรรมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการบูรณาการ การเรียนการสอนสู่
การพัฒนาท้องถิ่น ร่วมดำเนินการยกระดบัแก้ปัญหาชุมชนในประเดน็ เศรษฐกิจ สังคม โดยการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะในศาสตร์ ต่าง ๆ 
ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาในชุมชน รวมทั้งสร้างทักษะการทำงานร่วมกันกับชุมชนใช้ความรู้บนฐานทรัพยากรชุมชนเพื่อแก้ปัญหา 
เสริมสร้างรายไดล้ดรายจ่าย อีกทั้งยังบูรณการการทำงานร่วมกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยความร่วมมือของหน่วยงาน
ภายในคือนักศึกษาชมรมวิถีชนฅนอีสาน ซึ่งจะนำองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ มาร่วมในการเสนอแนวทางกับชุมชนที่มีปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา 
ผู้รู้ทักษะวิชาการชีวิต เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินปรับเปลีย่นสูว่ิถีเพียงพอในครัวเรือน มีงานมีอาชีพ เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย โดยใช้พุทธ
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นฐานทางประเพณีวัฒนธรรมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ต่อไป 
พ้ืนที่เป้าหมาย วัดหนองยาง ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย พระสงฆ์ นักศึกษา อาจารย์ ประชาชน ผู้สูงอาย ุ
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การสร้างทักษะการเป็นวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
2. ลงพื้นที่ค้นหาโจทย์ปัญหาในชุมชนประชุม เพื่อทำการทบทวน ประมวลผล และกลั่นกรอง  จัดทำ M.I.C Model 
3. ต้นไม้พูดได้ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในวัดหนองยาง และ จัดทำเว็บไซต์โดยบูรณาการหลักพุทธนวัตกรรม 

ผลการดำเนินงาน 
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิด วิเคราะห์ เชิงเหตุ - ผล ทักษะการ

สื่อสาร ทักษะการท้างานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อ ขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม 
2. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหา  

และพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ ในพื้นที่ 
3. ชุมชนท้องถิ่นได้รับองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชีมาไปใช้ ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถ

พึ่งพา ตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ การแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นตามกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  
ในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี มณีเนตร คณะวิทยาการจัดการ 
ที่มาและความสำคัญ 
 จากหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินหรมหาภูมิพลอดุลยเดซรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักการ "เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา" ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้กระบวนการคิดบนรากฐานของการเข้าใจมนุษย์ การเข้าถึงขัอมูลเพื่อให้การสร้างสรรค์นั้นตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการพัฒนาด้วยความรู้และภูมิปัญญาที่ไม่จำกัดอยู่แค่ด้านใดด้านหนึ่ง ดลอดจนการทดลองและปรับปรุง
จนได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและสามารถประยกุต์ใช้ใดอ้ย่างไม่รู้จบ ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีาไดม้ีการจดัทำแผนยุทธศาสตร์เพ่ื อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ทางต้านวิชาการไปสู่การใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนห้อถ่ินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมขนม ซึ่งเป้าหมายหนึ่งท่ีสำคัญ คือ การน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้
ในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยจึงเสนอโครงการภายใต้
ชื่อ โครงการสร้างอัตลกัษณบ์ัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเนันกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นวิศวกรสังคม (Social Engineer) ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้ดีขึ้นโดยใช้การสังเกต เก็บข้อมูล คิดวิเคราะห์ แบบมีเหตุและผล 
รวมทั้งมีการแก้ไขปัญหาแบบเป็นระบบในการลงพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น เพื ่อร่วมสร้งสรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาชุมชนห้องถ่ิ น 
 และเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะที่จำเป็นในตตวรรษท่ี 21  
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับรายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหเ้กิด
เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุดิบในชุมชน และตนในชุมชน ทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุม ชน 
มีการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อันประกอบด้วย กิจกรรมการผลิต กิจกรรมการขายผลผลิต กิจกรรมการซ้ือ  
การบริโภคของชุมชน และ การกระจายผลผลิตไปสู่ท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เกิดความสามัคคี และเป็นการยกระดับ
รายได้ให้กับชุมชนเศรษฐกิจฐานรากอย่างแทจ้ริง จากความสำคญัทีก่ล่าวมาข้างต้น คณะผู้รับผิดชอบจึงได้เสนอโครงการการแก้ปัญหาชุมชน
ท้องถิ่นตามกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP พื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
พ้ืนที่เป้าหมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย 1. นักศึกษา คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
2. กลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชนผลิตภัณฑชุ์มชน OTOP อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

แนวทางการดำเนินงาน 
1.การค้นหาโจทย์ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น ผ่านเครื่องมือ "นาฬิกาชีวิต" , "Timeline พัฒนาการ" และ "Timeline กระบวนการ 

           2. การพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 
3. การแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 
4. สรุปและถอดบทเรียน 

ผลการดำเนินงาน 
1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนื่องจากขายสินค้าในราคาต่ำได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 แบบ 
2. การพัฒนาตราสินค้าใช้ชื่อว่า “ทองม้วนกะทิสดดงพิมาย” โดยในตราสินค้าจะมคีวามโดดเด่นดังนี้มีสญัลักษณ์ที่สื่อถึงเอกลกัษณ์

ของแหล่งที่มา 
3. สร้างเครือข่ายตลาดออฟไลน์ Website Facebook และLINE OA 
4. Google My Business เป็นบริการจาก Google  ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนร้านค้า ห้างสรรพสิน  ค้า และธุรกิจต่างๆ ในพ้ืนท่ี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช 
ที่มาและความสำคัญ 

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อท้องถิ่นน้อมนำแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้พระราโชบาย  
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมรทรรามาธิบดีศรีสินทรามหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัวที ่มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่รองรับการพัฒนาของประเทศ และมุ่งมั ่นช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นให้ได้ใช้บัณฑิตอย่างมีคุณภาพ  
ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยเองได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่และเล็งเห็นความสำคัญของระบบฐานข้อมูล  
ที่จะมาเป็นระบบและกลไกในการวางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อท้องถิ่นได้ 

จากความสำคัญข้างต้น ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช จึงได้มีการดำเนินงาน “การพัฒนาระบบสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ 
เพื ่อการพัฒนาโครงการยุทธศาสตร ์เพ ื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น จ ังหวัดนครรราชสีมา” เพื ่อให ้ม ีการจ ัดการข้อม ูลที ่ม ีขนาดใหญ่  
และมีความหลากหลาย (Big Data) ได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) เพื่อนำข้อมูลไปต่อยอด  
ทำความเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และนำข้อมูลไปวิเคราะห์คาดการณ์ให้สร้างคุณค่าและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม (Insight, Action, Outcome)  
ไปสู ่การพัฒนาท้องถิ ่นที ่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของพื ้นที ่ ตลอดจนทำการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการวา งแผน  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาโครงการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ออกแบบ
เชิงระบบในการจัดการข้อม ูล และนำใช้ข ้อม ูลในระบบฐานเด ียวกัน เพื ่อจะได ้นำไปสู ่การการสนับสนุน  และขับเคล ื ่อนงาน 
ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาฐานระบบข้อมูลในจังหวัด ระดับตำบล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบข้อมูลเชิงลึก
และดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี โดยนำใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการในโครงการไปวางแผนปฏิบัติการ
และใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ท่ีรับผิดชอบได้ตรงเป้าหมายและตรงตามความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
แนวทางการดำเนินงาน 

“โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดนครรราชสมีา”  
มีเป้าหมายที ่สำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการพัฒนาโครงการยุทธศาสตร์เพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น จังหวัดนครราชสีมา  
(Nrru Big Data) จำนวน 1 ระบบ ประกอบไปด้วย 4 ระบบย่อย โดยการดำเนินตามกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

1. การวิเคราะห์ความต้องการและระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการสังเคราะห์รูปแบบการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเบื้องต้น 
3. การวางแผนการดำเนินงานร่วมกับระหว่างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ แต่ละระบบย่อย ประกอบด้วย 
4. การนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ 
1. ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลโรงเรียนในพื้นที่จังหวดันครราชสีมา 
2. ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และองค์กรชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
3. ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) เพื ่อการต่อยอดการนำไปใช้ประโยชน์จากการดำเนินงาน 

ของโครงการฯ 
     4. ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการดำเนินงาน 
     1. ระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดนครราชสมีา 
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2. ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และองค์กรชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
3. ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาคณุภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรอืน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 

4. ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลยั (U2T) เพื่อการต่อยอดการนำไปใช้ประโยชน์จากการดำเนินงาน 
         ของโครงการฯ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการพัฒนามาตรฐานบริการ กิจกรรม และยกระดับแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวิน สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน 
และทรัพยากรธรณี ฯ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐินี ทองด ี สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี 
ที่มาและความสำคัญ 

การขับเคลื่อนพันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ สถาบันจึงได้วางแผนก ารบริหารและพัฒนาองค์กรควบคู่ชุมชน
ท้องถิ่น และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติ  และนานาชาติ ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรม 
ด้วยกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ และเอกชน Museum Connect เครือข่ายชุมชนสัมพนัธ์
และเครือข่ายความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี และทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกสำหรับการจัดหารายได้สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน การพัฒนาศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าท่ี ระลึก
ชุมชน และช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเสริมสร้างรายได้ครัวเรือนและเศรษฐกิจฐานราก การส่งเสริมความสามารถของคนในท้องถ่ิน  
และการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงวัยเพือ่การประกอบอาชีพ การพัฒนาพื้นที่ อาคารสถานที ่และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการจัด
ประชุมและสถานท่ีจัดงานพิเศษตามมาตรฐาน TMVS การจัดทำแผนรับมือกับความเสี่ยง แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน 
พ้ืนที่เป้าหมาย สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณ ี
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผูสู้งอายุ และคร ู
แนวทางการดำเนินงาน 

1. จัดทำรายงานและขอรับรองการตรวจประเมินมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standards หรือ TMVS ตราสัญลักษณ์ที่ใช้รับรอง
มาตรฐานของสถานท่ีจัดงานประเทศไทย โดยห้องประชุมอาคารสิรินธร และพื้นที่โดยรอบสถาบันฯได้รับการรับรองจากสำนักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ให้เป็นสถานที่จัดงาน ประเภท สถานที่จัดงานพิเศษ Special Event Venue เมื่อเดือน เมษายน 2565 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดการหลักสูตรระยะสั้น ค่าย และกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านด้านฟอสซิล ทรัพยากรธรรมชาติ 
และจีโอพาร์คเพื่อพัฒนาสู่กิจกรรมบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้แก่สถาบัน 

3. การยกระดับพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์และไดโนเสาร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ที ่ได้รับมาตรฐานและรางวัลระดับชาติ  
และนานาชาติ 

4. การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และช่องทางจำหน่ายเพื่อการจัด หารายได้สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เพื่อการพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน 

5. การพัฒนาความรู้และทักษะความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการงานของบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญด้านซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ ์
6. การสำรวจขุดค้นและศึกษาธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค 
7. การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์เพื่อจัดบริการวิชาการและจัดแสดง 
8. การเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาดขององค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่การเป็นธุรกิจเพื่อสังคม 

ผลการดำเนินงาน 
1. ได้รับการยอมรับในการเป็นองค์กรเชี ่ยวชาญเฉพาะด้านซากดึกดำบรรพ์ จีโอพาร์ค และแหล่งเรียนรู ้พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์

ระดับประเทศ และนานาชาติ 
2. ได้รับการประเมิน Ranking หรือ การอันดับของสถาบันเช่ียวชาญพิเศษด้านซากดึกดำบรรพ์หรือด้านพิพิธภัณฑ์ หรือด้านแหล่งเรียนรู้ 
3. กิจกรรมการส่งเสริมความสามารถของคนในท้องถิ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยเพื่อการประกอบอาชีพ 
4. การพัฒนาความรู ้ และทักษะความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการงานของบุคลากรสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เป็นองค์กร  

แห่งความสุข (Museum Happy Workplace) 
5. เกิดการตระหนักรู้และภาคภูมิใจในคุณค่าของมรดกทางภูมิปัญญา และมีการอนุรักษ์สืบสาน 
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Nakhon Ratchasima Rajabhat University

❖❖ โครงการศูนย์บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ คณะครุศาสตร ์
ที่มาและความสำคัญ 

จากการรายงานของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึงสถิติของผู้ป่วยสุขภาพจิตจากผลกระทบ
ของโควิด-19 ที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยท่ีมีความเครียด ภาวะซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองเพิ่มสูงจากปีท่ีผ่านมา กลายเป็นจังหวัด
ที่มีภาวะซึมเศร้า เครียดสูง เป็นอันดับ 1 ของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเหตุนี้ความเครียด ภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นท้ังในนักศึกษา บุคลากร
และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่สืบเนื ่องจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงเป็นสิ่งที ่ไม่ควรมองข้ามแม้แต่น้อย 
และควรตระหนักให้ความสำคัญอย่างยิ่ง 
พ้ืนที่เป้าหมาย ศูนย์การปรึกษาเชิงจิตวิทยา อาคาร 38 ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การสร้างชุดความรู้ดิจิทัลสำหรับการดูแลด้านจิตวิทยาของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพจิตของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
3. การบริการด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ผลการดำเนินงาน 
จากการบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของศูนย์การปรึกษาเชิงจิตวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565  มีจำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้ามารับบริการจากศูนย์การปรึกษาเชิงจิตวิทยา จำนวน 84  คน จำนวน
นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ีเข้าร่วมการตอบแบบประเมินสุขภาวะใจ ประกอบด้วย  

1.แบบประเมินความเหนื่อยล้าจากการทำงาน  
2. แบบประเมินการเผชิญความเคียด  
3. แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ  
4. แบบประเมินคามเครียด  
5. แบบประเมินความซึมเศร้า 
6. แบบประเมินภาวะการฆ่าตัวตาย  
รวมทั้งสิ้น 413 คน (นักศึกษา 369 คน บุคลากร 43 คน) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการบูรณาการสุขภาพและจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และณะพยาบาลศาสตร์ 
ที่มาและความสำคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 38 แห่ง มีการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษาและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งบริการแบบทดสอบทางสุขภาพจิต จำนวน 21 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตั้งแต่ปีพ.ศ 2563 เพื่อดำเนินการบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา รวมทั้งแบบประเมิน
สุขภาพจิตมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ริเริ่มผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพจิตในภาพรวม  
ของมหาวิทยาลัยขึ้น ซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของกรมสุขภาพจิตที่ต้องการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งประเทศไทย 
ตระหนักถึงความสำคัญในการคัดกรองระดับสุขภาวะจิตของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยของตนเช่นเดียวกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายการร่วมมือดูแลช่วยเหลือที่เข้มแข็งทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เกดขึ้ น
โดยเร็ว 

ทั้งนี ้หนึ่งในเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญอย่างมากคืออาจารย์ที ่ปรึกษาที่มีหน้าที่ในการดูแลให้ค วามใกล้ชิด 
แก่นักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและส่วนตัว ฉะนั้นการสร้างระบบการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการดูแลนักศึกษาได้อย่าง
ใกล้ชิด นอกจากสุขภาวะทางจิตที่ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลแล้วสุขภาพทางกายก็พึงให้ความสำคัญเช่นกัน ดังนั้นการเกิดศูนย์สุ ขภาพ 
องค์รวมก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่จะสามารถส่งเสริมและดูแลสุขภาวะทั้งทางกายและจิตได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน ในการส่งเสริมและป้องกัน
ปัญหาอันเกิดจากสุขภาวะที่บกพร่องได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังเป็นอีกหนึ่งหน่วยบริการที่จะสามารถเป็นท่ีพึ่งของชุมชนอย่างแท้จริงอีกด้วย 
พ้ืนที่เป้าหมาย 1. ศูนย์การปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และศูนยส์ุขภาพองค์รวม  

    มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา 
2. ชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วย 

1) ชุมชนรุ่งเรือง บุญเรือง ถนนสืบสิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
2) ชุมชนท่าตะโกพัฒนา ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
3) บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การพัฒนาระบบส่งต่อสุขภาพจิตของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีาเพื่อเช่ือมกับกรมสุขภาพจิต 
2. การสำรวจสภาพปจัจุบันในการดูแลนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
3. การพัฒนาสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการดูแลสุขภาพจิตภายนอกมหาวิทยาลัยและแนวปฎิบตัิในการดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษา 

               และบุคลลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
4. การพัฒนาโปรแกรมและจัดทำคู่มือสุขภาพองค์รวม 
5. การบริการวิชาการด้านการพัฒนาทักษะการส่งเสรมิสุขภาพองค์รวม 
6. การพัฒนาหลักสตูรการให้คำปรึกษาสำหรับผูส้อนในระดับอุดมศกึษาที่ถูกต้องตามหลักจติวิทยา 

ผลการดำเนินงาน 
1. ระบบฐานข้อมูลสุขภาพจิตของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ที ่เชื ่อมโยงกับกรมสุขภาพจิต  

จำนวน 1 ระบบ 
2. เครือข่ายผู ้ให้บริการดูแลสุขภาพจิตภายนอกมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

จำนวน 1 เครือข่าย ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน 
3. โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมการให้การปรึกษาสำหรับบุคลากรและอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

จำนวน 1 หลักสูตร 
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❖❖ โครงการจัดงานนิทรรศการในโครงการสร้างกำลังใจฯ ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตำบลคลองไผ่  
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่มาและความสำคัญ 

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงติดตามการดำเนินงานตามโครงการกำลงัใจฯ ณ ทัณฑสถานเกษตร
อุตสาหกรรมเขาพริก ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 เมษายน 2565 ซึ่งทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก  
เป็นสถานที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของผู้ต้องขังโดยอาจารย์  
และนักศึกษา ซึ ่งดำเนินการผ่านโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตั้งแต่ปี 2564และมีความร่วมมือกันมาต่อเนื ่อง  
จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นการจัดแสดงผลงาน การจัดนิทรรศการในครั้งน้ี จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะไดป้ระชาสมัพันธ์ เผยแพร่ แสดงผลงานของโครงการ
ที่เกี่ยวข้อง และผลงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
พ้ืนที่เป้าหมาย ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย 1. อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
3. ประชาชน 

แนวทางการดำเนินงาน 
จ ัดงานนิทรรศการในโครงการสร ้างกำล ังใจฯ ณ ท ัณฑสถานเกษตรอ ุตสาหกรรมเขาพริกตำบลคลองไผ ่  อำเภอสี ค้ิว  

จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ผลการดำเนินงาน 
 อาจารย์และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ได้ไปสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขัง  

ในทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกตอ่สาธารณชน โดยมีการแสดงผลงาน อาหารจากหน่อไม้ที่นำมาทำข้าวเกรียบ แยม ขนมจีนน้ำยา
หน่อไม้ การนำกาบไผ่มาทำภาชนะใส่อาหาร การนำใบไผ่มาทำกระถาง และถ่านชาโคลจากไม้ไผ่ เป็นต้น 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบาย การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเอนก มหาสมุทร สำนักคอมพิวเตอร์ 
ที่มาและความสำคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือ  
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งกระบวนการจัดฝึกอบรม
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคคลกรภาครัฐ การขออนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม คุณสมบัติและทักษะของวิทยากรเป็นเกณฑ์ที่มีความสำคัญ  
ในการพิจารณาหลักสูตร การพัฒนาทักษะของวิทยากรประจำเครือข่ายจึงมีความจำเป็น สำนักคอมพิวเตอร์ได้ตระหนักถึง  ความสำคัญ 
ในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกกลุ่ม ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาเป็นผู้ทำงานด้านบริการพันธุ์ดิจิทัล เนื่องด้วย  
มีการพัฒนาบริการการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดสำหรับมหาชน (Massive open online course: MOOC) สามารถพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับความรู้และทักษะผู้ทำงานบริการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสอดรับ
กับการทำงานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล ผู้ทำงานบริการที่เรียนรู้ผ่านหลักสูต รพัฒนาทักษะดิจิทัล จะสามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้มีทักษะ 
และทัศนคติที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง นำไปสู่องค์กรที่ทันสมัย 
พ้ืนที่เป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
แนวทางการดำเนินงาน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace) 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. ได้หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 1 หลักสูตร 
2. บุคลากรที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร 127 คน 

 
 

 

 

 

 

 



109การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565  

Nakhon Ratchasima Rajabhat University

❖❖ โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่มาและความสำคัญ 

สืบเนื ่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติกําหนดให้ว ันที ่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เพื ่อน้อมรําลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 “พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” นั้น คณะวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการให้บริการวิชาการวิชาการแก่สังคม พัฒนา ปรับปรุง  
และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ให้แก่ท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นสร้างความสนใจให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์พร้อมนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงพิจารณาจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจําปีพ.ศ.2565 ข้ึนในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 
พ้ืนที่เป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศกึษา เยาวชนและประชาชนผสนใจทั่วไป ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาและใกลเ้คียง 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  

2. จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรง  
เป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”  

3. จัดนิทรรศการ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG)  
4. จัดนิทรรศการกัญชา “ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประโยชน์ และโทษของพชืกญัชา”  
5. เสวนาทางวิชาการ “การใช้พืชกัญชาอยา่งปลอดภัย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจโลก”  
6. จัดนิทรรศการหลักสตรู 14 กลุ่มสาขาวิชา 
7. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
8. การประกวดโครงการคณิตศาสตร์ 
9.การแข่งขันโปรแกรม Scratch  
10.การแข่งขนัวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint 3D  
11.การประกวดแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
12.การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ “Science Show”  
13.การแข่งขนัภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
14.การประกวดแนวคดิเชิงสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว สู่การพัฒนา

ที่ยั่งยืน 
ผลการดำเนินงาน 

 1. มีการจัดแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์เช่น นิทรรศการ การเสวนาทางวิชาการ การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์เป็นต้น โดยมีนักเรียน 
นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมรับชม และเกิดการตระหนักในความสําคัญ และความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 2. มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่มาและความสำคัญ 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้กำหนดจัดโครงการวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์  
และสังคมศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ภายใต้ชื่อ "หลักสูตรทันสมัย ท้องถิ่นศิวิไลซ์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Modern Curriculum 
Civilized Community Technology Integration)" วัถุประสงค์เพื ่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ทันสมั ่ย และนำเสนอผลงานรับใช้สังคม  
พร้อมทั้งจัดเสวนาทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาออกไปสู่ โลกกว้าง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
วิทยากรและนักศึกษา นอกเหนือจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการ ผ่านทักษะทางการแข่ง ขัน  
ฝึกทักษะด้านวิชาการ การให้บริการวิชาการ การพัฒนาทักษะ ได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆ ในการเรียนรู้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการเตรียม
ความพร้อมสู่การทำงานมืออาชีพ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น เสวนาทางวิชาการ เรื่อง "บัณฑิตยุค IT ควรมีดีที่อะไร ?", การประกวด 
การแต่งกายชุดคอสเพลย์, การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ , การประกวดร้องเพลงสากล, การแข่งขันประกวดเต้น COVER DANCE  
เป็นต้น  
พ้ืนที่เป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย 1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะครุศาสตร ์

2. นักเรียนและผูส้นใจ 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง"บัณฑิตยุค IT ควรมีดีที่อะไร ?" 
2. การประกวดการแต่งกายชุดคอสเพลย์ 
3. การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ 
4. การประกวดร้องเพลงสากล 
5. การแข่งขันประกวดเต้น COVER DANCE 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. มีการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างแพร่หลาย 
2. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เรียนรู้เกิดมุมมององค์ความรู้ใหม่ๆ มีความสามารถทางวิชาการ 
3. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไดร้่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพระหว่างหลักสูตรวิชากับผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางด้านสังคมและด้านเทคโนโลยี 
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Nakhon Ratchasima Rajabhat University

❖❖ โครงการงานวิชาการเนือ่งในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ "The Next Normal" 
ผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
ที่มาและความสำคัญ 

คณะวิทยาการจัดการได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านต่าง ๆ 
ของนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในช่วงปีที ่ผ่านมาที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างหนัก ทำให้คณะปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ และในปีการศึกษา 2565 นี้ ด้วยนโยบายของภาครัฐและมหาวิทยาลัยได้ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ลง 
คณะจึงได้มีการจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพัธ์ณะ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่สนองต่อนโยบายของภาครัฐและมหาวิทยาลัย  
ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อมาตราการควบคุมไวรัสโควิด-19 
ภายใต้ชื ่องาน FMS 36th Anniversary "The Next Normal" Moving together เพื ่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีที ่คณะก่อตั ้งคณะ 
ครบ 3 รอบและเป็นการเปิดคณะอีกครั ้งหลังสถานการณ์โควิด เพื่อการเข้าสู ่ชีวิตวิถีถัดไปในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันของบุคลากร  
และนักศึกษาในการพัฒนาคณะให้มีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตต่อไป วันสถาปนาคณะคือวันท่ี 1 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งในปีน้ีคณะจะจัดให้มี
กิจกรรมระหว่างวันท่ี 1 – 5 สิงหาคม 2565 ทั้งกิจกรรมที่จัดในคณะและจัดนอกคณะ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความศักยภาพด้านต่างๆ  
ของคณะที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง 

ในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะครบ 36 ปี ในปีการศึกษา 2565 นี้ คณะจะมีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานด้านวิชาการ วิจัย 
บริการวิชาการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 นครราชสีมา ขึ้นในวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 มีการจัดกิจกรรม
นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะให้ประจักษ์แก่ สังคม และเผยแพร่คุณค่าความเป็นมาของคณะจากอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อก้าวสู่อนาคต  
และสร้างเครือข่ายในระหว่างนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และหน่วยงานภายนอก 
พ้ืนที่เป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย 1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

2. นักเรียนและผูส้นใจ 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การแข่งขัน FMS Business Pitching Challenge ไอเดีย สร้างสรรค์การนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า 

2. การประกวดสุนทรพจน์ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาภายใต้หัวข้อ “วิกฤตทางเศรษฐกิจ ชีวิต และการปรับตัว” 
3. การแขง่ขันการผสม Cocktail ประเภท Classic 
4. การประกวด FMS Smart MC 2022 เสวนาเรื่อง “เล่าความหลัง และเส้นทางสร้างสรรค์สู่มืออาชีพ” กิจกรรมโชว์ LGBTQ 
5. การจัดแสดงนิทรรศการการประชาสัมพันธ7หลักสูตร ผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชุน จากกลุ่มเครือข่ายงานวิจัยและบริการ

วิชาการ ประกอบด้วย 
- นิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของคณะ และประมวลภาพผลการดำเนินกิจกรรมงานครบรอบสถาปนาคณะในปีที่ผ่านมา 
- จัดบูธแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชุนจากกลุ่มเครือข่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ จาก 19 กลุ่ม จำนวน 22 บูธ 
- จัดบูธแสดงผลงานและการประชาสัมพัน  ธ์หลักสูตร จาก 13 หลักสูตร จำนวน 16 บูธ  

ผลการดำเนินงาน 
1. คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้บูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในระดับหลักสูตรและคณะ ทำให้เกิดความสามัคคีและฝึกการ

ทำงานร่วมกันเปน็ทีม 
2. นักศึกษาได้ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ รวมถึงการแกไ้ขปญัหาในการทำงานร่วมกัน 
3. คณะได้นำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิชาการให้เป็นท่ีประจักษต์่อสาธารณชน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

❖❖ โครงการครุศาสตร์ราชภฏัวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม คณะครุศาสตร ์
ที่มาและความสำคัญ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ บทบาท อันสำคัญในการผลิตครู ซึ่งต้องมีหน้าที่หลัก
ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมความรู้ให้เยาวชนเพื่อพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ  
ด้านการประพฤติ ปฏิบัติ และการทำตนให้เป็นแบบอย่าง คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดโครงการครูศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 
ในหัวข้อ99 ปี ครุศาสตร์วิชาการ "ร้อยอดีต เรียงปัจจุบัน 99 ปี เล่าขานตำนานครูโคราช" 

เพื ่อให้นักศึกษาสาขาการศึกษาทุกคน ศิษย์เก่า ได้เรียนรู ้และพัฒนาตนให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วม  
รวมทั ้งมีกิจกรรมทางวิชาการ เพื ่อแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ และเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นักศึกษาศิษย์เก่า ตลอดจนการยกย่องครู  
ที่เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นท่ีประจักษ์แก่สาธารณะชนต่อไป 
พ้ืนที่เป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย 1. นักศึกษาคณะครศุาสตร ์

2. นักเรียนและครูโรงเรยีนเครือข่าย 
แนวทางการดำเนินงาน 

           1. การจัดนิทรรศการโครงการสร้างครูของพระราชา  จำนวน 19 สาขา 
           2. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมการยกระดับการจัดการเร ียนร ู ้ เพ ื ่อพัฒนาค ุณภาพ จำนวน 14 โรงเร ียน  
จากโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.นม.เขต 1-7 
           3. แข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพครูของนักศึกษา มีจำนวนสาขาที่เข้าร่วมกิจกรรม 14 สาขาวิชา ได้แก่  ภาษาอังกฤษ ,จิตวิทยา,เคมี,
ภาษาไทย,ฟิสิกส์,วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา,สังคม,นาฏศิลป์,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,การศึกษาพิเศษ,พุทธศาสนา,การศึกษาปฐมวัย,เทคโนฯ,พลศึกษา   
           4. ด้านการประกาศเกียรติคุณ โดยทางโครงการได้จัดพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันดีเด่นเพื่อสะท้อนถึงคุณงามความดี  
และเป็นต้นแบบของครู ผู้บริหารตลอดจนนักศึกษาที่สร้างช่ือเสียงให้กับคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
 

ผลการดำเนินงาน 
คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และนักเรียน ตลอดจนประชาชนท่ีสนใจทั่วไป ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นความรู้ทางด้านวิชาชีพครู รวมถึงมีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา 
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มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏนครราชส ีมาข ับเคล ื ่อนการดำเน ินงานตามแผนย ุทธศาสตร ์มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ 
เพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ซึ ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การพัฒนาท้องถ่ิน                
(2) การผลิตและพัฒนาครู (3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ (4) การพัฒนาระบบบริหารจั ดการ โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 
          1. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2565 มีตัวช้ีวัดทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงานพบว่าบรรลุเป้าหมาย 8 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 100.00) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ : จำนวนผลติภัณฑช์ุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนามูลค่า ผลิตภัณฑ ์ 25 28 

เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ หมู่บ้าน 60 92 

เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาทีเ่ข้ารับบริการ คน 5,000 5,653 

เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาทีร่ับบริการพัฒนาทักษะวิศวกรสงัคม คน 200 214 

เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนทีไ่ด้รับการพัฒนา โรงเรียน 100 108 

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สงูอายุทีไ่ด้รับการพัฒนาคุณภาพ คน 100 211 

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 80 80 

เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100 100 

 
2. ผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพฒันา

ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565  
   1) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ ่นเพื ่อขยายตลาดภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต  

และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก     
        วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของผู้ประกอบการให้ดีขึ้น 
2) เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3) เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ผลการดำเนินงาน 

ลำดับ ผลผลิต ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

1 ผู้ประกอบการมรีายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 บรรลเุป้าหมาย 

2 จำนวนผลติภณัฑ์ชุมชนในพื้นที่ไดร้ับการพัฒนา/ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์และการสร้างช่องทางการตลาด 

1 ผลิตภณัฑ/์
โครงการ 

28 ผลิตภณัฑ ์ บรรลเุป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 

ผู้ลการุดำำาเนินงานตามูตัวช่�วัดำ
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2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิ
และหน้าที่พลเมือง   

       วัตถุประสงค์  
1) เพื่อตอบสนองต่อพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณบ์ดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุล และมีความเหมาะสม 

สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การพ่ึงพาตนเอง และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
รวมทั้งมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อ
สังคมไทย 

3) เพื ่อบ ูรณาการการทำงานของหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องในการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของคนในชุมชน  
ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และครัวเรือน 
ผลการดำเนินงาน 

ลำดับ ผลผลิต ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

1 จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีการวางแผนร่วมกันของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน  

3 เครือข่าย 
 

1. อำเภอวังน้ำเขียว 
2. อำเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ
3. อำเภอโนนสูง 

บรรลเุป้าหมาย 

2 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยท่ีพึง
ประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น  

60 คน 
 

260 คน 
 

บรรลเุป้าหมาย 

3 จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียน 
การสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน 

2 รายวิชา 
 

1. การพัฒนาทองถิ่นและชุมชน 
2. บริหารรัฐกิจ 

บรรลเุป้าหมาย 

4 จำนวนหลักสตูรอบรมแกนนำชุมชนส่งเสริมคณุลักษณะ 
คนไทย 4 ประการ  

1 หลักสูตร 
 

1. หลักสูตรคนไทยท่ีพึง 
ประสงคสืบสานปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักสูตรกสิกรรมไรสารพิษ 

บรรลเุป้าหมาย 

 
3) โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก  

        วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้านการสอนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์และการสอนแบบคละชั้นสำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก  
2) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้การบูรณาการข้ามศาสตร์และการสอนแบบคละชั้นของครูโรงเรียนขนาดเล็ก  
3) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
4) เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ผลการดำเนินงาน 

ลำดับ ผลผลิต ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
1 จำนวนโรงเรยีนขนาดเล็กท่ีได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบด้านการ

จัดการเรียนรู ้
50 โรงเรียน 50 โรงเรียน บรรลเุป้าหมาย 

2 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการยกระดับสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครูโรงเรียนขนาดเล็ก  

2 นวัตกรรม 13 นวัตกรรม บรรลเุป้าหมาย 

3 จำนวนครูจากโรงเรยีนที่เป็นกลุม่เป้าหมายได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านการสอนแบบ การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการ
สอนแบบคละชั้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 84.00 บรรลเุป้าหมาย 
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ลำดับ ผลผลิต ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
4 นักเรียนจากโรงเรยีนที่เป็นกลุม่เปา้หมายได้รับการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 เฉลี่ยร้อยละ 60.70 บรรลเุป้าหมาย 

5 ครูจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างสื่อต้นแบบเพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาการจดัการเรียนรู้ในโรงเรยีน 

10 รายการ 32 รายการ บรรลเุป้าหมาย 

6 มีเครือข่ายระบบการบริหารจดัการทรัพยากรร่วมกันของ
โรงเรียนขนาดเล็ก  

5 เครือข่าย 7 เครือข่าย บรรลเุป้าหมาย 

 
4) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น 

  วัตถุประสงค์  
  1) เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระดับตำบล ด้านศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชนใน

พ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  
  2) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อสังคมให้แก่บุคลากรในจังหวัดและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
  3) เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
  4) เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

ผลการดำเนินงาน 

ลำดับ ผลผลิต ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน  การบรรลุเป้าหมาย 

1 จำนวนฐานข้อมูลในระดับตำบลดา้นศักยภาพชุมชน 
สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 

20 ตำบล 83 ตำบลดำเนินงาน
พัฒนาระบบต่อยอดการ

ดำเนินงาน 
จากโครงการ u2t 

บรรลเุป้าหมาย 

2 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 1 นวัตกรรม นวัตกรรมพัฒนา
ฐานข้อมูล 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

บรรลเุป้าหมาย 

3 จำนวนแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่โดยใช้กระบวนการการ
มีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อการพฒันาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

10 แผน 18 แผน  บรรลเุป้าหมาย 

4 จำนวนแผนแม่บทชุมชนระดับตำบล 1 แผน 4 แผน ระดับตำบลได้แก่  
1. ตำบลหนองระเวียง 
2. ตำบลพะเนา 
3. ตำบลด่านช้าง 
4. ตำบลหนองบัวสะอาด 

บรรลเุป้าหมาย 

5 จำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพฒันาสมรรถนะดา้น
การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสังคมให้แก่บุคลากรใน
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 20 
เครือข่าย/กลุ่ม 

22 กลุ่ม  บรรลเุป้าหมาย 
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5) โครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ 
 วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ผู้สูงอายุและผู้ที่กำลังจะเกษียณ 
2) เพื่อเพิ่มทักษะการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุ  

ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
3) เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างผู้สูงอายุ ผู้ที่กำลังจะเกษียณ และผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีช่องทางการสื่อสาร ในการ

สร้างสังคมแห่งความสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมแบ่งปัน  
4) เพ่ือสร้างคุณค่าในตนเองให้กับผู้สูงอายุ ในการหารายได้และพ่ึงพาตนเองอย่างมีความสุข 

ผลการดำเนินงาน 

ลำดับ ผลผลิต ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน  การบรรลุเป้าหมาย 
1 จำนวนผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 50 คน/

โครงการ 
211 บรรลเุป้าหมาย 

2 จำนวนผู้กำลังจะเกษียณที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และ
ทักษะด้านการดูแลตนเอง  

จำนวน 50 
คน 

50 คน บรรลเุป้าหมาย 

3 จำนวนนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายทุี่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุในท้องถิ่น 

1 นวัตกรรม 6 นวัตกรรม บรรลเุป้าหมาย 

4 จำนวนผู้ดูแลผูสู้งอายุท่ีเข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำ
ความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยกุต์ในการดูแลผูสู้งอาย ุ

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 76.72 บรรลเุป้าหมาย 

5 รายได้ผูดู้แลผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีรายไดเ้พิ่มมาก
ขึ้น 

ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 3.01 บรรลเุป้าหมาย 

6) โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 
 วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

เชิงเหตุ - ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะ การสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาชุมชน/ท้องถิ่น  

2) เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม  
3) เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา สามารถนำองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง 

แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ เช่น ด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ำและปัญหาคุณภาพชีวิต โดยการสร้างหรือนำองค์
ความรู้ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการในการแก้ปัญหา  

4) เพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ 
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 
ผลการดำเนินงาน 

ลำดับ ผลผลิต ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
1 จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสมีา ไดร้ับการ

พัฒนาทักษะวิศวกรสังคม 
จำนวน 200 คน 214 คน บรรลุเป้าหมาย 

2 จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสมีา ไดร้ับการ
พัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกร 

จำนวน 50 คน 59 คน บรรลุเป้าหมาย 
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ลำดับ ผลผลิต ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
3 จำนวนโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษาและ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฎันครราชสีมา ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ ในการปฏิบัติงานจริง 

10 โครงการ 10 โครงการ บรรลุเป้าหมาย 

4  จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสมีา นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม ให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองและจดัการตนเองได้อย่างยั่งยืน 

10 องค์ความรู้/
นวัตกรรม 

10 องค์ความรู้ บรรลุเป้าหมาย 

 
7) โครงการสร้างครูของพระราชา 

 วัตถุประสงค์  
               1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะครูของพระราชา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 

           2) เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และสมรรถนะด้านการปฏิบัติตนตามศาสตร์พระราชา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1เพ่ือสร้างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาครูของพระราชา 

ผลการดำเนินงาน 

ลำดับ ผลผลิต ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน  
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1 มีรูปแบบการเสริมสร้างคณุลักษณะครูของพระราชา 19 รูปแบบ 19 รูปแบบ บรรลเุป้าหมาย 

2 นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นครูด้านบุคลิกภาพ รักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู จิตอาสา และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
มีสมรรถนะการปฏิบตัิหน้าที่ครู รอบรู้บริบทโรงเรียนและหน้าที่
ครูทำงานเป็นทีม ใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศึกษา และสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได้  

ได้ผลการ
ประเมิน 

อยู่ในระดับดี
มาก-ดีเยี่ยม 

ระดับ ดเียี่ยม บรรลเุป้าหมาย 

3 จำนวนโรงเรยีนเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาครูของพระราชา  50 โรงเรียน 58 โรงเรียน บรรลเุป้าหมาย 

 
8) โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สำหรับศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
เพื ่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบมาตรฐานให้แก่นักศึกษาที ่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2565  

ตามแผนการเรียน 
ผลการดำเนินงาน 

ลำดับ ผลผลิต ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน  การบรรลุเป้าหมาย 
1 นักศึกษาครูช้ันปีท่ี 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษใน

ระดับ B1  
ร้อยละ 50 ร้อยละ 52.50 บรรลเุป้าหมาย 

2 นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในระดับ B2  

ร้อยละ 50 ร้อยละ 23.16 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

3 นักศึกษาช้ันปทีี ่4 สาขาครุศาสตรส์ามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสอนวิชาเฉพาะได้      

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5.59 บรรลเุป้าหมาย 

4 นักศึกษาสาขาอื ่นๆ (ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์) ชั ้นปีที ่ 4 มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ B1  

ร้อยละ 25 ร้อยละ 25.99 บรรลเุป้าหมาย 
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ปัญหา/อุปสรรค 
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการในพ้ืนที่ได้ 
2. เนื่องจากเป็นช่วงของการเรียนแบบ Online ทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่อนข้างน้อย และต้องมีการจำกัด

จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. เพื่อให้การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับผิดชอบต้องวางแผนการดำเนินงานอย่างรัดกุม 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์แต่ยังคงซึ่งผลผลิต/ผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ 
          2. การรายงานผลการดำเนินโครงการควรแสดงข้อมูลให้เหน็อย่างชดัเจนว่าได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
ไปยกระดับความรู้/ผลิตภัณฑ์ชุมชน แล้วส่งผลให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์อย่างไร สร้างรายได้เพิ่ม/ลดต้นทุนเท่าไร เป็นต้น ทั้งน้ี
เพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่าเกิดการพัฒนา 

3. จากผลการดำเนินงานรายโครงการ บางโครงการยังไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี ้วัดของโครงการ และขอบเขต  
การดำเนินงานภายในกลุ่มโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการทบทวน ปัญหา/อุปสรรค ระหว่างการดำเนินโครงการ และปรับปรุง
แผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด  

 

เศรษฐกิจ 
18 โครงการ 

สังคม 
13 โครงการ 

สิ่งแวดล้อม 
2 โครงการ 

การศึกษา 
1 โครงการ 
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กระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัยที่ทำให้การ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปี  2565 บรรลุเป้าหมาย 
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➢ กระบวนการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
1. มีการกำหนดประเด็น และพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพของคณะทำงาน  

ของมหาวิทยาลัยแต่ละทีมอย่างเหมาะสม และระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ 
2. มีการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าตั ้งแต่ต้นน้ำ  

กลางน้ำ และปลายน้ำ 
3. มีการกำกบัติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้มข้น เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์แก่ชุมชนอย่างชัดเจน 

 

➢ กระบวนการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 
1. ปรับปรุงระบบและกลไกการผลิตครู โดยมุ่งเน้นการ สร้าง “ครูของพระราชา” ที่มีคุณลักษณะ

น้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสอน มีจิตวิญญาณความเป็นครู
รู้และรักษ์ ท้องถิ่น โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่  4 
 โดยเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะทางดิจิทัล 

2. Upskill Reskill บัณฑิตครูให้มีทักษะและศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของผู้เรียนและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู ้สอนทั ้งด้านภาษาอังกฤษ การสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยี  
เพ่ือจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผสมผสาน สอดคล้องกับสถานการณ์ 
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➢ กระบวนการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1. สร้าง/ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ เร ียน  
และแนวโน้มในอนาคต 

2. พัฒนาบัณฑิตให้มีทั้ง Hard Skills และ Soft โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม และการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายผสมผสาน 

3. เน้นการเสริมทักษะทางดิจิทัล ภาษาอังกฤษ และการเป็นผู้ประกอบการ 
4. มีการปรับปรุงระบบการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่ทันสมัยสอดคล้อง 

กับสถานการณ์ 

 
➢ กระบวนการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) รวมถึงแผนการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย ซึ ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาตามพันธกิจทั ้งด้านการจัดการเรียนรู ้ที ่หลากหลาย  
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งสู่การพัฒนา
ชุมชนท้องถ ิ ่น การพัฒนาคุณภาพการบริหารท ั ้งบ ุคลากร การเง ินและงบประมาณ กายภาพ  
และการแสวงหารายได้ ที่มุ่งสู่ความย่ังยืนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
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ภาคผนวก
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 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
ที ่ 4191/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565                         

----------------------------------------------------------------- 
 ด้วยมหำวิทยำลัยอ ยู่ ในระหว่ำง เตรียมกำรจัดสรรงบยุทธศำสตร์  ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ .  2565 ในกำร นี้ เ พื่อ ให้กำรจัดสรรงบประมำณดังกล่ำ ว เป็น ไปอย่ำ งมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อ          
ก ำ ร บ ร ร ล ุ เ ป ้ำ ห ม ำ ย ก ำ ร พ ัฒ น ำ ต ำ ม ย ุท ธ ศ ำ ส ต ร ์ม ห ำ ว ิท ย ำ ล ัย ร ำ ช ภ ัฏ เ พื ่ อ ก ำ ร พ ัฒ น ำ ท ้อ ง ถิ ่น              
แ ล ะย ุท ธ ศ ำ ส ต ร ์ม ห ำ ว ิท ย ำ ล ัย ร ำ ช ภ ัฏ น ค ร ร ำ ช สีม ำ  จ ึง ข อแ ต ่ง ตั ้ ง ค ณ ะก ร ร ม ก ำ ร พิจำรณำจัดสรร                      
งบยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 

 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร เนำวนนท์   ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤเบศ ลำภยิ่งยง   รองประธำนกรรมกำร 
 3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์   รองประธำนกรรมกำร 
      4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์  กรรมกำร 
      5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดำใจ โล่ห์วนิชชัย   กรรมกำร 
      6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธวัช ตรำชู   กรรมกำร 
 7. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุธำนันธ์ โพธิ์ชำธำร   กรรมกำร 
 8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดกำร   กรรมกำร 
 9. อำจำรย์ ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง    กรรมกำร 
 10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำนรรต ใจส ำรำญ  กรรมกำร 
 11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวียำ ปรำรถนำดี ชำติวิวัฒนำกำร  กรรมกำร 
 12. อำจำรย์ ดร.อำภำ สธนเสำวภำคย์   กรรมกำร 
 13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุธีรำ เข็มทอง    กรรมกำร 
 14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร  กรรมกำร 

                  15. ดร.โกสินทร์ ช ำนำญพล    เลขำนุกำร 
                  16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                17. นำงสำวพัชรินทร์ พลเยี่ยม    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตติกร ศรีชัยชนะ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 19. อำจำรย์ชมชนก ธนำวีรำภรณ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                  20. นำยนรำกร งำคชสำร     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                21. นำงสำวเมวียำ ทองมำ     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 22. นำงสำวอรวรีย์ ประทุมศรี    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 

          หน้าที ่  
1. จัดท ำข้อก ำหนดประกอบกำรด ำเนินงำน (Terms of Reference : TOR) โครงกำร 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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2. รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อเสนอโครงกำร ตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ            
เพ่ือกำรพัฒนำท้องถ่ิน ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ และนโยบำยของอธิกำรบดี  เพ่ือประกอบ               
กำรพิจำรณำจัดสรรงบยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

3. พิจำรณำแต่งตั้ งคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรยุทธศำสตร์ ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2565 แต่ละกลุ่มโครงกำร ก่อนเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบยุทธศำสตร์พิจำรณำตัดสิน
ผลกำรจัดสรร 

4. พิจำรณำและตัดสินผลกำรจัดสรรงบยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดสรร  

5. หน้ำที่อื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยหรือเห็นสมควรด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรจัดสรรงบยุทธศำสตร์ 
ของมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 

        สั่ง ณ วันที่  27  สิงหำคม  2564 
 
 

 

                     

 
 

                (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร  เนำวนนท์) 
                                                          อธิกำรบดี              ตรวจทำน/กฤตยำ 
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ภาพกิจกรรม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำาบลในเมือง

อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทร 0 4400 9009


