ข้อกำหนดโครงกำร (Terms of Reference: TOR) โครงกำรอำสำประชำรัฐสำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรอุดมศึกษำ )
ประจำปีงบประมำณ 2563
ชื่อโครงกำร การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากปลา ชุมชนบ้านนาเชือกเหนือ หมู่ 2 ตาบลนาเชือก
อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การตลาดออนไลน์
1. หลักกำรและเหตุผล
ในวั นที่ 1 9 พฤษภาคม 2560 พล.อ.ประยุ ทธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี และหัว หน้ าคณะ
รัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) กล่ าวใน รายการ "ศาสตร์พ ระราชา สู่ การพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น "ว่ าใน
โอกาสเปิ ดภาคการศึก ษาใหม่ ประจาปี 2560 ด้ว ยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณ าธิคุ ณของสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่ หัวฯ รั ชกาลปั จจุ บัน ที่ได้ ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึ กษาผ่านองคมนตรี ใจความ
ตอนหนึ่ งว่า “...ให้ แนะนามหาวิทยาลั ยราชภัฏ ให้ ทางานให้เข้ าเป้ าในการยกระดั บการศึ กษาและพัฒ นา
ท้ อ งถิ่ น ในท้ อ งที่ ต น...” แสดงให้ เห็ น ชั ด เจนว่ า ตลอดระยะเวลากว่ า 30 ปี ที่ พ ระอ งค์ ท่ า นเสด็ จ
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รให้ กั บบั ณ ฑิ ต มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ นั้ น ทรงสนพระทั ยระบบการศึ ก ษา
ระดั บอุ ด มศึ กษาอั นเป็ นส่ ว นส าคั ญ ในการสร้ า งความมั่ น คงให้กั บประเทศ โดยทอดพระเนตรเห็ น ถึ ง
ศักยภาพของสถาบั นอุด มศึก ษาเป็ นอย่ างดี และทรงเข้ าพระทัยอย่างลึกซึ้ ง ถึง แก่น แท้ของมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ ที่จัด ตัง้ ขึน้ เพื่ อ ให้ เป็ น แหล่ง ผลิต ครูที่มี คุณ ภาพ เป็ นแหล่ง ความรู้ วิช าการและเป็น ปราชญ์ แ ห่ ง
การพัฒ นาท้อ งถิ่น ที่จะสามารถเข้าถึง ต้นตอแห่งปั ญหา ของพสกนิกรของพระองค์ ในแต่ ละท้องที่ ทั้ง นี้
ก็เพื่อ ให้ประชาชนมี คุณภาพชี วิตที่ ดีขึ้นทั้ งด้านสัง คมและเศรษฐกิ จ ตลอดจนมี ความรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์
ที่ประชุ มอธิ ก ารบดี ม หาวิ ทยาลัยราชภั ฎได้มี ก ารปรับยุ ทธศาสตร์ม หาวิ ทยาลั ยราชภั ฎ “ใหม่ ”
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 ถึ ง 2579 ซึ่ งได้น้อ มน าพระบรมราโชบายดั งกล่าว มาเป็ นยุทธศาสตร์หลัก มุ่ ง
ให้มหาวิทยาลั ยราชภัฎ ทั้ง 38 แห่ งทั่ว ประเทศสามารถเป็น “แกนนา” ในการพั ฒนาท้องถิ่น ตลอดจน
ผลิ ต และพั ฒ นาครู และยกระดั บคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 เป็น อย่างดี ที่ผ่า นมา พบว่ามหาวิ ทยาลัยราชภัฏ บางแห่ง ได้ด าเนิน การ
ให้ เห็ น ผลแล้ ว และบางแห่ งก็ ก าลั งเพิ่ งเริ่ม ส่ วนบางแห่ ง ที่ ยัง ไม่ เคยด าเนิ น การ ก็ถึ ง เวลาแล้ ว ที่เรา
จะต้ องร่ วมแรงร่ ว มใจกัน สร้ างผลสั ม ฤทธิ์ให้ เป็ น รูปธรรมส าหรั บการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และการพั ฒ นา
ประเทศตามลาดับ (อ้างจาก https://www.posttoday.com/social/edu/495638)
มหาวิทยาลั ยราชภัฎ ศรี สะเกษก็ ได้น้ อมนาพระบรมราโชบายดัง กล่ าวมาโดยตลอด โดย
ได้ดาเนิน การกับชุ มชนหลายชุม ชนในจังหวัด โดยมหาวิทยาลัยราชภั ฎศรีสะเกษได้สง่ เสริม โรงเรียน และ
ชุมชนในจังหวั ด ไม่ว่ ากิจกรรมด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒ นธรรม ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ชุม ชนบ้าน
นาเชื อ กเหนื อ ต าบลนาเชื อ ก อ าเภอยางตลาด จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เป็ น ชุ ม ชนหนึ่ ง ที่ ศั ก ยภาพ และมี

ผู้บริ หารชุ ม ชนที่ มี ความสามารถ หากมหาวิ ทยาลัยราชภัฎ ศรี สะเกษมีค วามประสงค์ จะพั ฒ นาชุ ม ชน
ดังกล่าวให้ เป็ นชุ มชนต้ นแบบ และเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ให้ ชุม ชนอื่น นิสิ ตนั กศึ กษา และนัก เรี ยนย่ อมไม่ ยาก
ซึ่งนอกจากจะส่ งผลดีต่ อ มหาวิ ทยาลั ยแล้ ว ยัง สามารถน้อ มน าพระบรมราโชบายในการพัฒ นาชุม ชน
และท้อ งถิ่ นได้ ด้ว ย หรือ จะต่อ ยอดเป็ นแหล่ง เรียนรู้ ในอนาคตได้ และเป็ น การส่ งเสริม ให้ เป็น ฐานรากให้
ประเทศในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ในอนาคตด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ปฏิ รูปการเรี ยนรู้ ให้ นั ก ศึ ก ษาในการเตรียมตั ว เป็ น บั ณ ฑิ ต ในศตวรรษที่ 21 สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ ตัวเองในการปฏิ บัตงิ านจริง
2.2 เพื่ อ สร้ างจิ ต ส านึ ก ให้ ชุ ม ชนบ้านนาเชื อ กเหนื อ หมู่ 2ในการน าทรัพ ยากรที่ มี อ ยู่ ในชุ ม ชน
โดยเฉพาะปลา ในการนามาแปรรูป มาเป็นผลิต ภัณ ฑ์จากปลา เพื่ อเพิ่ มมู ลค่าอย่างมีส่ วนร่ วม ตลอดจน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ เยาวชนได้สื บสานต่อไป
2.3 เพื่ อ แก้ ปัญ หาของชุ ม ชนบ้ านนาเชื อ กเหนื อ หมู่ 2 โดยการสร้ า งหรื อ น าองค์ ค วามรู้ ที่
หลากหลายที่ ค ณะทางานซึ่ ง สัง กั ด มหาวิทยาลัยราชภั ฏ ศรี ส ะเกษมาบู รณาการในการแก้ ปัญ หาด้ า น
คุณ ภาพชี วิ ตด้ า นความยากจน ความเหลื่ อมล้ า และควบคู่ ในมิติ ต่ า ง ๆ และนามาซึ่ ง การส่ ง เสริม ให้
ชุมชนบ้านนาเชือกเหนือ หมู่ 2สามารถพึ่งพาตนเองและจั ดการตนเองได้
3. กลุ่มเป้ำหมำย จานวน 90 คน ประกอบด้วย
1. คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จานวน 5 คน
2. นัก ศึกษามหาวิทยาลั ยราชภั ฏศรี สะเกษ 3 สาขาวิช า ได้แก่ สาขาเทคโนโลยี โยธาและ
สถาปัตยกรรมจานวน 4 คน สาขาพัฒ นาชุมชน จานวน 3 คน และสาขาคณิต ศาสตร์ จานวน 3 คน รวม
เป็น 10 คน
3. ชุมชนบ้านนาเชือกเหนือ หมู่ 2 จานวน 50 คน
4. นักเรียนจานวน 25 คน
เชิงปริมำณ :
1) ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการต่อกลุ่ม เป้ าหมายร้อ ยละ 80
2) ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิ จกรรมของผู้ เข้าร่วมโครงการระดั บ 3.51
เชิงคุณภำพ:
1) คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ มีโอกาสดาเนินการตามพัน ธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และสนองกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมใน
การเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการอาสาประชารัฐ และเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภั ฏศรี สะเกษได้มีโอกาสประยุก ต์ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์
ตัวเองในการปฏิบัตงิ านจริง

3) ชุม ชนบ้ า นนาเชือ กเหนื อ หมู่ 2ได้มี โอกาสแก้ปัญ หาตนเองในหลายๆมิติ เช่น ด้ า น
การหารายได้ ด้านการพัฒ นาผลิ ตภั ณฑ์ ในชุม ชน ด้านคุ ณภาพชีวิ ตด้ านความยากจน ความเหลื่อ มล้ า
และควบคู่ในมิติต่าง ๆ ตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่ เยาวชนได้ สืบสานต่อไป
4. พื้นที่เป้ำหมำยในกำรดำเนินงำน
ชุมชนบ้านนาเชือกเหนือ หมู่ 2 ตาบลนาบอน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
5. วิธีดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. ขั้นเตรียมกำร
1.1 ประชาสัมพันธ์

วันที่

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

1-15
มกราคม
2563

ชุมชนบ้านนา
เชือกเหนือ หมู่ 2

อาจารย์เดช
ณรงค์ วน
สันเทียะและ
คณะ

2. ขั้นดำเนินกำร
2.1 ทาความเข้าใจกับชุมชนบ้ านนาเชือก
1-31มกราคม ชุมชนบ้านนา
เหนือ หมู่ 2 และศึกษาบริบทชุมชน ตลอดจน
2563
เชือกเหนือ หมู่ 2
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของชุมชนบ้านนา
(จานวน 1 วัน)
เชือกเหนือ หมู่ 2
2.2 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการน้อมน าศาสตร์
พระชาสู่การปฏิบัตจิ ริงและร่วมกิ จกรรมกั บ
คณะทางานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษ
2.3 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการทาผลิต ภัณฑ์
จากปลา คือ ปลาร้าทรงเครื่อง ฯลฯ

2.4 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการทาผลิต ภัณฑ์
จากปลา คือ ปลาส้ม ฯลฯ

1-31มกราคม ชุมชนบ้านนา
2563
เชือกเหนือ หมู่ 2
(จานวน 3 วัน)
15-31
ชุมชนบ้านนา
มกราคม
เชือกเหนือ หมู่ 2
2563
(จานวน 2วัน)
1-15
ชุมชนบ้านนา
กุมภาพันธ์ เชือกเหนือ หมู่ 2
2563
(จานวน 2วัน)

อาจารย์เดช
ณรงค์ วน
สันเทียะ และ
คณะ
อาจารย์เดช
ณรงค์ วน
สันเทียะ และ
คณะ
อาจารย์เดช
ณรงค์ วน
สันเทียะ และ
คณะ
อาจารย์เดช
ณรงค์ วน
สันเทียะ และ
คณะ

2.5 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการทาผลิต ภัณฑ์
จากปลา เช่น ป่นปลา และปลาทอด
กระเทียม ฯลฯ
2.6 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการสร้างบ่อปลา
โรงเรือนด้วยดินเศษวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตร

15-28
ชุมชนบ้านนา
กุมภาพันธ์ เชือกเหนือ หมู่ 2
2563
(จานวน 2วัน)
1-15
ชุมชนบ้านนา
มีนาคม2563 เชือกเหนือ หมู่ 2
(จานวน 3วัน)

2.7 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการบรรจุ หีบห่อ และ
15-31
ชุมชนบ้านนา
แนวทางการตลาดในโลกออนไลน์
มีนาคม2563 เชือกเหนือ หมู่ 2
(จานวน 2วัน)
2.8 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการวางแนวทาง
การตลาดในโลกออนไลน์

1-30
ชุมชนบ้านนา
เมษายน2563 เชือกเหนือ หมู่ 2
(จานวน 3วัน)

3. ขั้นติดตำมและประเมินผล

1-31
ชุมชนบ้านนา
พฤษภาคม เชือกเหนือ หมู่ 2
2563
(จานวน 5วัน)
1-30
มหาวิทยาลัย
มิถุนายน
ราชภัฏศรีสะเกษ
2563
(จานวน 5วัน)

4. ขั้นสรุปผล

อาจารย์เดช
ณรงค์ วน
สันเทียะ และ
คณะ
อาจารย์เดช
ณรงค์ วน
สันเทียะ และ
คณะ
อาจารย์เดช
ณรงค์ วน
สันเทียะ และ
คณะ
อาจารย์เดช
ณรงค์ วน
สันเทียะ และ
คณะ
อาจารย์เดช
ณรงค์ วน
สันเทียะ และ
คณะ
อาจารย์เดช
ณรงค์ วน
สันเทียะ และ
คณะ

6. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 มกราคม 2563ถึง 30มิถุนายน2563
7.งบประมำณรวมงบประมำณ ทั้งสิ้น 472,400 บำท
7.1 หมวดค่าใช้สอย
1.ในทุกขั้นตอนการดาเนินการมีค่าใช้จ่าย คือ
1.1 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 18 วันๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ120 บาท จานวน 100 คน
(18*1*90*120) เป็นเงิน 194,400 บาท

1.2 ค่าอาหารว่าง จานวน 18วันๆ ละ 2มือ้ ๆ ละ35บาท จานวน 90 คน (18*2*90*35)
เป็นเงิน 113,400 บาท
7.2หมวดค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากรจานวน 18วันๆ ละ 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
129,600 บาท
7.3หมวดค่าวัสดุ
1. ค่าปลา จานวน 20,000 บาท
2. ค่าดิน สาหรับทาโรงเรือน จานวน 15,000 บาท
8. กำรประเมินผล
ประเมินความพึงพอใจ โดยมีเครื่องมือ แบบสอบถาม
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) นักศึกษาและนักเรียนได้ รับการพั ฒนาทักษะด้านวิชาการ โดยเฉพาะการน้อมนา
ศาสตร์พระชาสู่การปฏิ บัติ จริง
2) นักศึกษาและนักเรียนได้มี โอกาสร่วมกิ จกรรมกั บบุ คลากรและตัวแทนคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีส ะเกษ
3) มหาวิทยาลัยราชภั ฏศรีส ะเกษได้ดาเนินการตามพัน ธกิจตนเอง และมีโอกาสน้อมนา
ศาสตร์พระชาสู่การปฏิ บัติ จริง
4) ชุมชนได้มีโอกาสได้ร่วมทางานกั บภาคีเครือข่า ย และร่วมหาแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนให้สามารถดารงชีวิตด้วยตนเองได้ โดยเฉพาะการน้อมนาศาสตร์ พระชาสู่ก ารปฏิ บัติ จริง
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