
ข้อก ำหนดโครงกำร (Terms of Reference: TOR) โครงกำรอำสำประชำรัฐส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำวทิยำศำสตร์ วจัิยและนวัตกรรม (กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรอุดมศึกษำ ) 

ประจำปีงบประมำณ 2563 

ช่ือโครงกำร การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา ชุมชนบ้านนาเชือกเหนอื หมู่ 2 ต าบลนาเชือก 

อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ สู่การตลาดออนไลน์ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ในวันท่ี19 พฤษภาคม 2560 พล.อ.ประยุทธ์   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวใน รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน"ว่าใน

โอกาสเปิดภาคการศกึษาใหม่ ประจ าปี 2560 ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน ท่ีได้ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี  ใจความ

ตอนหนึ่งว่า “...ให้แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ท างานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนา

ท้องถิ่ นในท้องท่ีตน...” แสดงให้เห็นชัด เจนว่าตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ท่ีพระองค์ท่านเสด็ จ

พระราชทานปริญญาบัตรให้กั บบัณฑิตมหาวิทยาลั ยราชภัฏนั้น ทรงสนพระทัยระบบการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาอันเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ โดยทอดพระเนตรเห็นถึง

ศักยภาพของสถาบันอุดมศกึษาเป็นอย่างดี และทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้ง ถึงแก่นแท้ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏท่ีจัดตัง้ขึน้เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิตครูท่ีมีคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้วิชาการและเป็นปราชญ์แห่ง

การพัฒนาท้องถิ่น ท่ีจะสามารถเข้าถึงตน้ตอแห่งปัญหา ของพสกนิกรของพระองค์ในแต่ละท้องท่ี  ท้ังนี้ 

ก็เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นท้ังด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนมีความรักชาต ิศาสนาและ

พระมหากษัตริย์  

    ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎได้มีการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ  “ใหม่” 

ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 ถึง 2579 ซึ่งได้น้อมน าพระบรมราโชบายดังกล่าว มาเป็นยุทธศาสตร์หลัก มุ่ง

ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎ ท้ัง 38 แห่งท่ัวประเทศสามารถเป็น “แกนน า” ในการพัฒนาท้องถิ่น  ตลอดจน

ผลิตและพัฒนาครู และยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   ซึ่ งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นอย่างดี ท่ีผ่านมา พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งได้ด าเนนิการ

ให้เห็นผลแล้ว และบางแห่งก็ก าลังเพ่ิงเร่ิม  ส่วนบางแห่งท่ียังไม่เคยด าเนินการ ก็ถึงเวลาแล้ว ท่ีเรา

จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันสร้างผลสัมฤทธ์ิให้เป็นรูปธรรมส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนา

ประเทศตามล าดับ (อ้างจาก https://www.posttoday.com/social/edu/495638) 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษก็ได้น้อมน าพระบรมราโชบายดังกล่าวมาโดยตลอด โดย

ได้ด าเนนิการกับชุมชนหลายชุมชนในจังหวัด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษได้สง่เสริมโรงเรียน และ

ชุมชนในจังหวัด ไม่ว่ากิจกรรมด้านวิชาการ ด้านศลิปวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ชุมชนบ้าน

นาเชือกเหนือ ต าบลนาเชือก อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นชุมชนหนึ่งท่ีศักยภาพ และมี

https://www.posttoday.com/social/edu/495638


ผู้บริหารชุมชนท่ีมีความสามารถ หากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษมีความประสงค์จะพัฒนาชุมชน

ดังกล่าวให้เป็นชุมชนต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนอื่น นสิิตนักศึกษา และนักเรียนย่อมไม่ยาก 

ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อ มหาวิทยาลัยแล้ว ยังสามารถนอ้มน าพระบรมราโชบายในการพัฒนาชุมชน

และท้องถิ่นได้ด้วย หรือจะตอ่ยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคตได้ และเป็นการส่งเสริมให้เป็นฐานรากให้

ประเทศในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ในอนาคตดว้ย  

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ให้นักศึกษาในการเตรียมตัวเป็นบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 สามารถ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ตัวเองในการปฏิบัตงิานจริง 

 2.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ชุมชนบ้านนาเชือกเหนือ หมู่ 2ในการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน

โดยเฉพาะปลา ในการน ามาแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์จากปลา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจน

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชนได้สืบสานตอ่ไป 

 2.3 เพ่ือแก้ปัญหาของชุมชนบ้านนาเชือกเหนือ หมู่ 2  โดยการสร้างหรือน าองค์ความ รู้ท่ี

หลากหลายท่ีคณะท างานซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมาบูรณาการในการแก้ปัญหาด้าน

คุณภาพชีวิตด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ า และควบคู่ในมิติต่าง ๆ และน ามาซึ่งการส่งเสริมให้

ชุมชนบ้านนาเชือกเหนอื หมู่ 2สามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้ 

3. กลุ่มเป้ำหมำย จ านวน 90 คน ประกอบด้วย 

  1. คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ านวน 5 คน  

  2. นักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 3 สาขาวิชา ได้แก่สาขาเทคโนโลยีโยธาและ

สถาปัตยกรรมจ านวน 4 คน สาขาพัฒนาชุมชน จ านวน 3 คน และสาขาคณิตศาสตร์ จ านวน 3 คน รวม

เป็น 10 คน 

  3. ชุมชนบ้านนาเชือกเหนอื หมู่ 2 จ านวน 50 คน  

  4. นักเรียนจ านวน 25 คน  

เชิงปริมำณ :  

1) ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการตอ่กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 

  2) ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการระดับ 3.51 

 เชิงคุณภำพ: 

  1) คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้มีโอกาสด าเนินการตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และสนองกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมใน

การเป็นสว่นหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการอาสาประชารัฐ และเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 

  2) นักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้มีโอกาสประยุกตใ์ช้องค์ความรู้ในศาสตร์

ตัวเองในการปฏิบัตงิานจริง 



  3) ชุมชนบ้านนาเชือกเหนือ หมู่ 2ได้มีโอกาสแก้ปัญหาตนเองในหลายๆมิติ เช่น ด้าน

การหารายได้ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ด้านคุณภาพชีวิตด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ า 

และควบคู่ในมิติต่าง ๆ ตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชนได้สบืสานตอ่ไป 

4. พ้ืนท่ีเป้ำหมำยในกำรด ำเนนิงำน 

 ชุมชนบ้านนาเชือกเหนอื หมู่ 2 ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

5. วธิีด ำเนนิงำน 

ข้ันตอนกำรด ำเนนิงำน วันท่ี สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมกำร    

   1.1 ประชาสัมพันธ์ 1-15 

มกราคม 

2563 

 

ชุมชนบ้านนา

เชือกเหนอื หมู่ 2 

อาจารย์เดช

ณรงค์ วน

สันเทียะและ

คณะ 

2. ข้ันด ำเนนิกำร    

2.1 ท าความเข้าใจกับชุมชนบ้านนาเชือก

เหนอื หมู่ 2 และศกึษาบริบทชุมชน ตลอดจน

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของชุมชนบ้านนา

เชือกเหนอื หมู่ 2 

 

1-31มกราคม 

2563 

(จ านวน 1 วัน) 

ชุมชนบ้านนา

เชือกเหนอื หมู่ 2 

อาจารย์เดช

ณรงค์ วน

สันเทียะ และ

คณะ 

2.2 อบรมเชิงปฏิบัตกิารการนอ้มน าศาสตร์

พระชาสู่การปฏิบัตจิริงและร่วมกิจกรรมกับ

คณะท างานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ

เกษ 

1-31มกราคม 

2563 

(จ านวน 3 วัน) 

ชุมชนบ้านนา

เชือกเหนอื หมู่ 2 

อาจารย์เดช

ณรงค์ วน

สันเทียะ และ

คณะ 

2.3 อบรมเชิงปฏิบัตกิารการท าผลิตภัณฑ์

จากปลา คือ ปลาร้าทรงเคร่ือง ฯลฯ 

15-31

มกราคม 

2563 

(จ านวน 2วัน) 

ชุมชนบ้านนา

เชือกเหนอื หมู่ 2 

อาจารย์เดช

ณรงค์ วน

สันเทียะ และ

คณะ 

2.4 อบรมเชิงปฏิบัตกิารการท าผลิตภัณฑ์

จากปลา คือ ปลาสม้ ฯลฯ 

1-15

กุมภาพันธ์

2563 

(จ านวน 2วัน) 

ชุมชนบ้านนา

เชือกเหนอื หมู่ 2 

อาจารย์เดช

ณรงค์ วน

สันเทียะ และ

คณะ 



2.5 อบรมเชิงปฏิบัตกิารการท าผลิตภัณฑ์

จากปลา เช่น ป่นปลา และปลาทอด

กระเทียม ฯลฯ  

15-28 

กุมภาพันธ์

2563 

(จ านวน 2วัน) 

ชุมชนบ้านนา

เชือกเหนอื หมู่ 2 

อาจารย์เดช

ณรงค์ วน

สันเทียะ และ

คณะ 

2.6 อบรมเชิงปฏิบัตกิารการสร้างบ่อปลา 

โรงเรือนดว้ยดินเศษวัสดุเหลอืใช้จาก

การเกษตร 

1-15 

มีนาคม2563 

(จ านวน 3วัน) 

ชุมชนบ้านนา

เชือกเหนอื หมู่ 2 

อาจารย์เดช

ณรงค์ วน

สันเทียะ และ

คณะ 

2.7 อบรมเชิงปฏิบัตกิารการบรรจุหีบห่อ และ

แนวทางการตลาดในโลกออนไลน์ 

15-31 

มีนาคม2563 

(จ านวน 2วัน) 

ชุมชนบ้านนา

เชือกเหนอื หมู่ 2 

อาจารย์เดช

ณรงค์ วน

สันเทียะ และ

คณะ 

2.8 อบรมเชิงปฏิบัตกิารการวางแนวทาง

การตลาดในโลกออนไลน์ 

1-30 

เมษายน2563 

(จ านวน 3วัน) 

ชุมชนบ้านนา

เชือกเหนอื หมู่ 2 

อาจารย์เดช

ณรงค์ วน

สันเทียะ และ

คณะ 

3. ข้ันติดตำมและประเมินผล 1-31 

พฤษภาคม

2563 

(จ านวน 5วัน) 

ชุมชนบ้านนา

เชือกเหนอื หมู่ 2 

อาจารย์เดช

ณรงค์ วน

สันเทียะ และ

คณะ 

4. ข้ันสรุปผล 1-30 

มิถุนายน

2563 

(จ านวน 5วัน) 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ 

อาจารย์เดช

ณรงค์ วน

สันเทียะ และ

คณะ 

6. ระยะเวลำด ำเนนิกำร    

1 มกราคม 2563ถึง 30มิถุนายน2563 

7.งบประมำณรวมงบประมำณ ท้ังส้ิน 472,400 บำท 

7.1 หมวดค่าใช้สอย 

 1.ในทุกขั้นตอนการด าเนนิการมีค่าใช้จ่าย คือ  

  1.1 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 18 วันๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ120 บาท จ านวน 100 คน 

(18*1*90*120) เป็นเงิน 194,400 บาท 



  1.2 ค่าอาหารว่าง จ านวน 18วันๆ ละ 2ม้ือๆ ละ35บาท จ านวน 90 คน (18*2*90*35) 

เป็นเงิน 113,400 บาท 

7.2หมวดค่าตอบแทน 

 1. ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 18วันๆ ละ 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 

129,600 บาท 

7.3หมวดค่าวัสดุ 

1. ค่าปลา จ านวน 20,000 บาท 

2. ค่าดิน ส าหรับท าโรงเรือน จ านวน 15,000 บาท 

8. กำรประเมินผล 

  ประเมินความพึงพอใจ โดยมีเคร่ืองมือ แบบสอบถาม 

9.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

  1) นักศกึษาและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ โดยเฉพาะการนอ้มน า

ศาสตร์พระชาสู่การปฏิบัติจริง 

   2) นักศกึษาและนักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับบุคลากรและตัวแทนคณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

   3) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ด าเนนิการตามพันธกิจตนเอง และมีโอกาสนอ้มน า

ศาสตร์พระชาสู่การปฏิบัติจริง 

  4) ชุมชนได้มีโอกาสได้ร่วมท างานกับภาคีเครือข่าย และร่วมหาแนวทางในการพัฒนา

ชุมชนให้สามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้ โดยเฉพาะการนอ้มน าศาสตร์พระชาสู่การปฏิบัติจริง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

          ( อาจารย์เดชณรงค์ วนสันเทียะ ) 

                    ต าแหนง่  อาจารย์ 

วันท่ี.................................................................  

ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (…………………………………………….) 

ต าแหนง่........................................................................... 

วันท่ี.................................................................  



 

 

 

 

 

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

       (………………………………………………….) 

ต าแหนง่........................................................................... 

วันท่ี.................................................................  


