
             

 

 

 

โครงการอาสาประชารัฐส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ประจาปีงบประมาณ 2563 

ช่ือโครงการ : การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาด้วยโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์แบบหลังคาโค้งพลังงาน

แสงอาทิตย์ ชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ สู่การตลาดออนไลน์ 

1.ช่ือสถาบันอุดมศึกษา และ ท่ีอยู่ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ต าบลโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

2.หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ผลิตผลทางการเกษตรจ านวนมากต้องแปรรูปด้วยการตากแห้ง

หรืออบแห้ง โดย วิธีท่ีเกษตรกรและผู้ประกอบการนิยมใช้กันในอดีตคือ การตากแดดตามธรรมชาต ิ วิธีดังกล่าว

ถึงแม้จะท าได้ง่าย และเสียค่าใช้จ่ายนอ้ย แตผ่ลผลิตท่ีตากมักเสียหายจากการเปียกฝน และถูกท าลายด้วยนก 

หนู หรือแมลง อีกท้ังยังถูกปนเป้ือนดว้ยสิ่งสกปรกจากสภาพแวดล้อม  และเนื่องจากจังหวัดกาฬสินธ์ุเป็น

จังหวัดท่ีมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตปลาในรูปแบบตา่งๆ  ถือเป็นความภูมิใจในรากเหง้าแห่งปัญญา 

ความสามารถและการประยุกต์ใช้ทักษะของคนในท้องถิ่น เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุล

กับสภาพแวดล้อมของชุมชน ท่ีมีความเด่นชัดในหลากหลายด้าน อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีฝังลึกอยู่ใน

แตล่ะชุมชน ยังขาดการน าองค์ความรู้และแนวคิดในการจัดการสมัยใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ มาช่วยในการบูรณา

การท าให้ภูมิปัญญาดังกล่าวส่งผลดีต่อความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญล าดับ

ตน้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนความม่ันคง และความสุขให้กับคนในชุมชน ท้ังนี้ มีเป้าหมายในการ

ส่งเสริมเอกลักษณ์จ าเพาะถิ่นฐาน ให้เป็นแบบอย่างของภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดกระบวนการถ่ายทอดจากรุ่นสู่ รุ่น 

ซึ่งน ามายังความภูมิใจของชุมชน ด้วย  ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาด้วยโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์

แบบหลังคาโค้งพลังงานแสงอาทิตย์ ชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด

กาฬสินธ์ุ สู่การตลาดออนไลน์  ของสถาบันอุดมศกึษากับภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือสร้าง

กระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มชุมชนท่ีรวมตัว

กันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพ่ิม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของตลาดซึ่งเป็นการเสริมความม่ันคงในอาชีพและรายได ้ ในขณะเดียวกันนักศึกษา

ของท่ีเข้าร่วมโครงการจะเกิดการเรียนรู้ เข้าใจในวิถีชีวิต เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักถึง



ความส าคัญของภูมิปัญญาไทยและทรัพยากรอันมีค่า และเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัยกับการปฏิบัตงิานจริง เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การท างานตามองค์ความรู้ของ

แตล่ะศาสตร์ โดยมีชุมชนเป็นฐานในการน าองค์ความรู้ทางวิชาชีพสู่การปฏิบัต ิ ( Community-based Learning 

Program : CBL) ผ่านโครงงานท่ีตอบสนองตอ่ปัญหาและความตอ้งการของพ้ืนท่ีของชุมชน (Area-based) ส่งผล

ให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืนตอ่ไป  

3.  ประเด็นปัญหาหลักหรือความต้องการของชุมชนในด้านปัญหาคุณภาพชีวิต  

จากการศกึษาประเด็นปัญหาหลักและความตอ้งการของชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 ต าบลภูสิงห์ 

อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ  พบว่า  ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตและแปรรูปปลาอย่าง

หลากหลายแตยั่งขาดขบวนการการจัดการองค์ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา  ให้ได้

มาตรฐาน  รวมถึงการพัฒนาขั้นตอนการผลิตด้วยโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์แบบหลังคาโค้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

เพ่ือเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและช่วยเพ่ิมมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์ปลาของชุมชน  และท่ีส าคัญยัง

ขาดการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดออนไลน์  เพ่ือจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์สูท้่องตลาดอย่างกว้างขวาง  ทาง

คณะท างานโครงการจึงได้พิจารณาคัดเลอืกชุมชนดังกล่าวท่ีจะสามารถพัฒนาได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

อาสาประชารัฐ ซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งท่ีสมาชิกชุมชนมีความเข้มแข็ง แตยั่งขาดระบบการบริหารจัดการตลอดจนการ

ประชาสัมพันธ์ และการตลาดดิจิทัล  จึงได้ท าการเข้าส ารวจชุมชน  เก็บข้อมูล  พร้อมน าข้อมูลของชุมชนร่วมกับ

การศกึษาถึงโอกาสและความเป็นไปได้ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดา้นการประกอบอาชีพซึ่งสามารถสร้าง

อาชีพ เพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชนได้  และเป็นโอกาสท่ีดท่ีีจะได้น าความรู้ท่ีได้มาพัฒนานักศึกษา  เพ่ือใช้องค์ความรู้

มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงก่อนออกไปสู่ตลาดแรงงาน   โดยการเข้าไปมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการ

หมู่บ้าน ในรูปแบบตา่ง ๆ  โดยได้รับความร่วมมือกับหนว่ยงานภาครัฐและหนว่ยงานภาคเอกชน  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ  คณาจารย์ต่างสาขาวิชา ตลอดจนนักศกึษาอย่างนอ้ย 3 สาขาวิชาด้วยกัน  เร่ิมตัง้แตก่ารน า

องค์ความรู้ดา้นการผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการ  การจัดจ าหนา่ยออนไลท์เพ่ือสร้างรายได้ให้กับคนใน

ชุมชนอย่างย่ังยืนตอ่ไป  

 

4. วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ให้นักศึกษาในการเตรียมตัวเป็นบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกต์ใช้

องค์ความรู้ในศาสตร์ตัวเองในการปฏิบัตงิานจริง 

4.2 เพ่ือสร้างจิตส านกึให้ชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ในการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนโดยเฉพาะปลา ในการน ามาแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์จากปลา เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

อย่างมีสว่นร่วม สามารถสร้างโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์แบบหลังคาโค้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชนได้สืบสานตอ่ไป 

 4.3 เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 



 4.4 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพในดา้นการบริหารจัดการภายในชุมชนด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่ 

5. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 90 คน ประกอบด้วย 

  1. คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ านวน 5 คน  

  2. นักศึกษามหาวิทยาลั ยราช ภัฏศ รีสะเกษ 3 สาขาวิช า ได้ แก่สาขาเทคโนโลยีโยธาและ

สถาปัตยกรรมจ านวน 4 คน สาขานติศิาสตร์ จ านวน 3 คน และสาขาการตลาด จ านวน 3 คน รวมเป็น 10 คน 

  3. ชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 จ านวน 50 คน  

  4. นักเรียนจ านวน 25 คน  

เชิงปริมาณ :  

1) ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการตอ่กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 

  2) ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการระดับ 3.51 

 เชิงคุณภาพ: 

  1) คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้มีโอกาสด าเนนิการตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และสนองกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการเป็น

ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการอาสาประชารัฐ และเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 

  2) นักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้มีโอกาสประยุกตใ์ช้องค์ความรู้ในศาสตร์ตัวเองใน

การปฏิบัตงิานจริง 

  3) ชุมชนบ้านนาเชือกเหนือ หมู่ 2ได้มีโอกาสแก้ปัญหาตนเองในหลายๆมิติ เช่น ด้านการหา

รายได้ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ด้านคุณภาพชีวิตด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ า และควบคู่ในมิติ

ตา่ง ๆ ตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชนได้สบืสานตอ่ไป 

6. พ้ืนท่ีเป้าหมายในการด าเนนิงาน 

 ชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

7. แผนการด าเนนิงาน 

ข้ันตอนการด าเนนิงาน วันที่ สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ    

   1.1 ประชาสัมพันธ์ 1-15 มกราคม 

2563 

 

ชุมชนบ้านท่าเรือภู

สิงห์ หมู่ 9 ต าบล

ภูสิงห์ อ าเภอสหัส

ขันธ์ จังหวัด

กาฬสินธ์ุ 

 

อาจารย์นโิรธ  ศรี

มันตะ  และคณะ 



2. ข้ันด าเนนิการ    

2.1 ท าความเข้าใจกับชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 

9 และศกึษาบริบทชุมชน ตลอดจนวิเคราะห์จุด

แข็ง จุดอ่อนของชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 

 

1-31มกราคม 

2563 

(จ านวน 1 วัน) 

ชุมชนบ้านท่าเรือภู

สิงห์ หมู่ 9 

อาจารย์นโิรธ  ศรี

มันตะ  และคณะ 

2.2 อบรมเชิงปฏิบัตกิารการนอ้มน าศาสตร์พระ

ชาสู่การปฏิบัตจิริงและร่วมกิจกรรมกับ

คณะท างานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

1-31มกราคม 

2563 

(จ านวน 3 วัน) 

ชุมชนบ้านท่าเรือภู

สิงห์ หมู่ 9 

อาจารย์นโิรธ  ศรี

มันตะ  และคณะ 

2.3 อบรมเชิงปฏิบัตกิารการท าผลิตภัณฑ์จาก

ปลา คือ ปลาตากแห้งสูตรตา่งๆแบบดั้งเดิม ฯลฯ 

15-31มกราคม 

2563 

(จ านวน 2วัน) 

ชุมชนบ้านท่าเรือภู

สิงห์ หมู่ 9 

อาจารย์นโิรธ  ศรี

มันตะ  และคณะ 

2.4 อบรมเชิงปฏิบัตกิารการท าผลิตภัณฑ์จาก

ปลา คือ ปลาตากแห้งสูตรตา่งๆสูตรใหม่ท่ีเป็น

รูปแบบเฉพาะของชุมชน ฯลฯ 

1-15กุมภาพันธ์

2563 

(จ านวน 2วัน) 

ชุมชนบ้านท่าเรือภู

สิงห์ หมู่ 9 

อาจารย์นโิรธ  ศรี

มันตะ  และคณะ 

2.5 อบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก

ปลาด้วยโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์แบบหลังคาโค้ง

พลังงานแสงอาทิตย์ 

15-28 

กุมภาพันธ์2563 

(จ านวน 2วัน) 

ชุมชนบ้านท่าเรือภู

สิงห์ หมู่ 9 

อาจารย์นโิรธ  ศรี

มันตะ  และคณะ 

2.6 อบรมเชิงปฏิบัตกิารการสร้างบ่อปลาและโรง

อบแห้งผลิตภัณฑ์แบบหลังคาโค้งพลังงาน

แสงอาทิตย์ 

1-15 

มีนาคม2563 

(จ านวน 3วัน) 

ชุมชนบ้านท่าเรือภู

สิงห์ หมู่ 9 

อาจารย์นโิรธ  ศรี

มันตะ  และคณะ 

2.7 อบรมเชิงปฏิบัตกิารการบรรจุหีบห่อ และ

แนวทางการตลาดในโลกออนไลน์ 

15-31 มีนาคม

2563 

(จ านวน 2วัน) 

ชุมชนบ้านท่าเรือภู

สิงห์ หมู่ 9 

อาจารย์นโิรธ  ศรี

มันตะ  และคณะ 

2.8 อบรมเชิงปฏิบัตกิารการวางแนวทาง

การตลาดในโลกออนไลน์ 

1-30 

เมษายน2563 

(จ านวน 3วัน) 

ชุมชนบ้านท่าเรือภู

สิงห์ หมู่ 9 

อาจารย์นโิรธ  ศรี

มันตะ  และคณะ 

3. ข้ันติดตามและประเมินผล 1-31 

พฤษภาคม2563 

(จ านวน 5วัน) 

ชุมชนบ้านท่าเรือภู

สงิห์ หมู่ 9 

อาจารย์นโิรธ  ศรี

มันตะ  และคณะ 

4. ข้ันสรุปผล 1-30 

มิถุนายน2563 

(จ านวน 5วัน) 

ชุมชนบ้านท่าเรือภู

สิงห์ หมู่ 9 

อาจารย์นโิรธ  ศรี

มันตะ  และคณะ 



8. งบประมาณและทรัพยากรท่ีใช้  รวมงบประมาณ ท้ังส้ิน 500,000 บาท 

6.1 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 

6.2หมวดค่าตอบแทน 

 1. ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 18วันๆ ละ 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 129,600 

บาท 

6.3หมวดค่าวัสดุ 

1. ค่าปลา จ านวน 20,000 บาท 

2. วัสดุในการสร้างโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์แบบหลังคาโค้งพลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน 42,600 บาท 

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ 

9. การติดตามและประเมินผล 

9.1  ผลจากการด าเนนิโครงการ (output) 

   สมาชิกในชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ สามารถ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  สามารถสร้างโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์แบบหลังคาโค้งพลังงานแสงอาทิตย์

โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นได้  และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาตอ่ยอดเพ่ือสร้างรายได้ในชุมชน  ตลอดจนได้รับการ

เรียนรู้หลักการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

9.2  ผลจากการบูรณาการโครงการ (outcome) 

- ชุมชนน าไปขยายผลหรือเผยแพร่ไปหมู่บ้านใกล้เคียง 

   - นักศกึษาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหาชีวิตของประชาชนในชุมชน  โดยท่ีนักศึกษาได้มี

การร่วมกันระดมความคิดและน าเอาความรู้ท่ีได้รับจากห้องเรียนมาแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างตรงจุด  นักศกึษา

สามารถน าเอาประสบการณ์จากการท างานจริงมาตอ่ยอดและปรับใช้กับชุมชนบ้านเกิดของนักศกึษาเองได้ 

   - มหาวิทยาลัย และอาจารย์ได้ท าหนา้ท่ีในบทบาทของการรับใช้สังคม ตลอดจนเผยแพร่องค์

ความรู้ท่ีช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดมีากขึน้ 

9.3  ผลกระทบ (impact) 

  ด้านเศรษฐกิจ : เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น  

   - เกิดการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับสมาชิกชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 ต าบล

ภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีว่างงาน และผู้ไม่มีรายได้ ท าให้เกิดรายได้ขึ้นในชุมชน 



  - สมาชิกในชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ มี

รายได้เพ่ิมขึน้จากการบริหารจัดการหมู่บ้าน  ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามไปด้วย 

   - ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้น าวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

  ด้านสังคมและชุมชน : การมีสว่นร่วมของคนในชุมชน การช่วยเหลอืเกือ้กูลกัน การจัด

สวัสดิการเพ่ือประโยชน์ชุมชน เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้  

   - ท าให้สมาชิกในชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

มีอาชีพและมีสว่นร่วมท่ีจะท าให้ชุมชนเกิดรายได้ 

   - เกิดการช่วยเหลอืเกือ้กูลกันของคนในชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัส

ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ท่ีจะจัดหาวัตถุดิบมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

  - เม่ือคนในชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ มี

รายได้เพ่ิมขึน้ก็จะท าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้มีก าลังใจในการจับจ่ายใช้สอย  ท าให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชนเพ่ิมขึน้ 

   -  ผู้สูงอายุในชุมชน ได้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีสดชื่นแจ่มใสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ได้

สนทนากันในระหว่างท ากิจกรรม เกิดความรักใคร่ กลมเกลียวในสังคมและชุมชน 

  ด้านความยั่งยืน : ชุมชนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญ และสามารถนาไปคิด

ตอ่ยอดองค์ความรู้เองได้  

   -  มีรายได้เพ่ิมขึน้อย่างย่ังยืนและม่ันคง 

   -  มีความตอ่เนื่องในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

   -  มีการรับค าสั่งซื้อของลูกค้าอย่างตอ่เนื่อง 

 

10. การประเมินผล 

  ประเมินความพึงพอใจ โดยมีเคร่ืองมือ แบบสอบถาม 

 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

  1) นักศกึษาและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ โดยเฉพาะการนอ้มน าศาสตร์พระ

ชาสู่การปฏิบัตจิริง 

   2) นักศกึษาและนักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับบุคลากรและตัวแทนคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

   3) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ด าเนนิการตามพันธกิจตนเอง และมีโอกาสนอ้มน าศาสตร์

พระชาสู่การปฏิบัตจิริง 

  4) ชุมชนได้มีโอกาสได้ร่วมท างานกับภาคีเครือข่าย และร่วมหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้

สามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้ โดยเฉพาะการนอ้มน าศาสตร์พระชาสู่การปฏิบัตจิริง 

 



 

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

              ( อาจารย์นโิรธ  ศรีมันตะ ) 

                    ต าแหนง่  อาจารย์ 

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

ลงชื่อ................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

          (…………………………………………….) 

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

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

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

       (………………………………………………….) 

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

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


