
 

 
แบบเสนอขออนุมัติโครงการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

แผนงาน   ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต/โครงการ  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรมหลกั   ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

สาขาวิชา/งาน   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้านหรือชุมชน (Village Profile)  เพ่ือส่งเสริมทักษะ

และเกิดการบูรณาการศาสตร์ของบุคลากรในการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการ 
2. สถานภาพของโครงการ  : [✓] โครงการใหม่     [   ] โครงการปกติ      [   ] โครงการต่อเนื่อง 
3. ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ  งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 
5. งบประมาณ  100,000  บาท (- หนึ่งแสนบาทถ้วน-) 
6. แหล่งงบประมาณ  [   ] แผ่นดิน       [   ] เงินรายได ้    [   ] งบอ่ืน ๆ ระบ.ุ........................................................... .. 

7. ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ จุดเน้นสภาฯ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 7.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เป้าหมายที่ 1   ตัวชี้วัดที่ 4 

7.2 แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)   

             ประเด็นที ่16  แผนย่อยที่ 16   

 7.3 แผนปฏิรูปประเทศ   ด้านสังคม  

7.4 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2579)            

ยุทธศาสตร์ที ่เป้าหมายที่ กลยุทธ์ที่  

7.5 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (ฉบับทบทวน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562) 

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 
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เป้าประสงค์ที่ 2.1  กลยุทธ์ที่ 2.11 

7.6 จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย  - 

7.7 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.3  

8. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งมั่นปณิธานและสำนึกในพันธกิจ “ราชภัฏ” หมายถึง “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 
รวมทั้งสนองพระราชปณิธานพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10  เพ่ือทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศโดยกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และสนับสนุนให้ทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นแต่ละแห่งของตนเอง น้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีส่วนร่วมในการวิจัย 
พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของตนเองและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยตระหนักถึงบทบาทการเป็น
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีหน้าที่สร้างพลังของแผ่นดิน และให้การส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการครอบคลุม
พ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ สกลนคร มุกดาหาร และนครพนม  และเน้นย้ำบทบาทการพัฒนาร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการวิจัย
ชุมชน ที่มีจุดประสงค์ในการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยความร่วมมือกับเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ด้วยการดำเนินการร่วมกับชุมชน
แบบหุ้นส่วน (Partnership) เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านกระบวนการงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบบูรณา
การร่วมกันทำงานแบบพันธกจิสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมายตำบลแบบบูรณา
การ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เป็น System Integrator รวมถึงเกิดการจ้างงานประชาชน
ทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนเกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ได้แก่การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ) การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) และการ
ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) และเกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน 
(Community Big Data) เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดำเนินโครงการใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดดังกล่าว  จำนวน 30 ตำบล เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 
ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามโครงการ 

ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้านหรือชุมชน (Village Profile) เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะและเกิดการบูรณาการศาสตร์ของบุคลากรในการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในด้านความร่วมมือร่วมกับ ท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน เพ่ือเป็นการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน หมู่บ้าน โดยเป็นการเริ่มจากกระบวนการทำ Village Profile ในเชิงลึกของชุมชน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะสามารถนำไปต่อยอดดำเนินการในโครงการยกระดับหมู่บ้าน การดำเนินโครงการบริการวิชาการ 
โครงการวิจัย และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) และโครงการอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูล และประสานงานระหว่าง ชุมชน หมู่บ้าน มหาวิทยาลัย เชิญชวนให้
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คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา นำความรู้เชิงวิชาการสมัยใหม่จากองค์ความรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไปสานต่อกับชุมชน 
หมู่บ้าน เพ่ือสร้างการยกระดับด้านการบริการวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคน
ในชุมชน หมู่บ้าน ให้มีความรู้ สามารถประกอบสัมมาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืน เกิดแนวทางการ
ดำเนินการด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชุมชน หมู่บ้านอย่างยั่งยืน บนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้
แนวคิด การพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ด้วยองค์ความรู้แบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
9. วัตถุประสงค์ 

9.1 เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรมีการเรียนรู้ในหมู่บ้าน ชุมชน เกิดการบูรณาการศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการ
ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ สู่ภาคประชาชน 

9.3 เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์ และบุคลากร  
9.4 ให้เกิดฐานข้อมูลหมู่บ้าน (Village Profile) ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้าน

สังคม สุขภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา     
 

10. กิจกรรม พื้นทีด่ำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย และค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม 
พ้ืนที่ดำเนินการ 

บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

บุคคล (คน) สิ่งของ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน

หรือชุมชน (Village 

Profile)  เพื่อส่งเสริม

ทักษะและเกดิการบรู

ณาการศาสตร์ของ

บุคลากรในการ

ขับเคลื่อนงานวิจัยและ

บริการวิชาการ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร    

     

 

อาจารย์ และ บุคลากร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร    

 

 

150 คน แบบเก็บ

ข้อมูลชุมชน 

รวมท้ังสิ้น 150 คน  

 

 

11. งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณรวมทั้งสิ้น  100,000  บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกรายกิจกรรม ดังนี้ 
 

กิจกรรม – ประเภทงบรายจ่าย -หมวดรายจ่าย – รายการ - ชีแ้จงรายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
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กิจกรรม – ประเภทงบรายจ่าย -หมวดรายจ่าย – รายการ - ชีแ้จงรายละเอียด งบประมาณ (บาท) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้านหรือชุมชน (Village Profile)  เพื่อส่งเสรมิทักษะและเกิด

การบูรณาการศาสตร์ของบุคลากรในการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการ 
100,000 

งบอุดหนุน 100,000 

1) ค่าตอบแทน  รวมท้ังสิ้น 24,225 

     1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จำนวน 7 คน x 3 วัน x 125 บาท เป็นเงิน  2,625 

    1.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงฯ/วิทยากร  (3 คน * 6 ชม. * 1,200 บาท) เป็นเงิน 21,600 

2) ค่าใช้สอย  รวมท้ังสิ้น 63,100 

     2.1 ค่าพาหนะ/ค่าเดินทางวิทยากร 15,000 

     2.2 ค่าที่พักวิทยากร (2 คืน * 3 ห้อง * 600 บาท) 3,600 

     2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ            

          - ค่าจ้างเหมาอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ x 30 บาท x 150 คน เป็นเงิน 9,000 

          - ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ x 150 บาท x 150 คน เป็นเงิน 22,500 

          - ค่าจ้างเหมาสำเนาและจดัทำเอกสาร จำนวน 150 ชุด x 60 บาท เป็นเงิน 9,000 

          - ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์  1 ช้ิน x 1,000 บาท เป็นเงิน 1,000 

          - ค่าจ้างเหมาออกแบบและสรุปรายงานโครงการฯ 3,000 

3) ค่าวัสดุ  รวมท้ังสิ้น 12,675 

    3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน และหมกึเครื่องพิมพ์  เป็นเงิน 12,675 

 

    หมายเหตุ  ขอถวัเฉลี่ยค่าใชจ่้ายและจำนวนเข้าร่วมทกุรายการ 
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      12. การวางแผนการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ (PDCA) (1 กิจกรรม ต่อ 1 ตารางกระบวนการ PDCA) 

ที ่
กิจกรรม/ขัน้ตอนการวางแผนตาม PDCA/

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

แผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูล

หมู่บ้านหรือชุมชน (Village Profile)  เพื่อส่งเสริม

ทักษะและเกดิการบรูณาการศาสตร์ของบุคลากร

ในการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการ 

   80,000   20,000        

ขั้นวางแผนงาน (P) (ระบุขั้นตอนการวางแผน)             

1 ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม             

2 เตรียมเอกสาร             

ขั้นดำเนินการ (D) (ระบุขั้นตอนการดำเนินงาน)             

1 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูล
หมู่บ้านหรือชุมชน (Village Profile)  เพื่อ
ส่งเสริมทักษะและเกิดการบรูณาการศาสตร์
ของบุคลากรในการขับเคลื่อนงานวิจัยและ
บริการวิชาการ         

   

 

        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
(ระบุขั้นตอนการประเมินผล) 

            

1 สรุปจำนวนเงินท่ีเบิกจ่าย             
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ที ่
กิจกรรม/ขัน้ตอนการวางแผนตาม PDCA/

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

แผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

2 สรุปการดำเนินโครงการภาพรวม             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
(ระบุขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการเมิน) 

            

1 รายงานการดำเนินงาน             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  
        13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดกิจกรรมที่ 
1. อาจารย์และบุคลากรมีองค์ความรู้การเก็บขอมูลชุมชน เกิดการ 
บูรณาการศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานบริการ
วิชาการ สู่ภาคประชาชน 

ร้อยละ 80 1 

2. อาจารย์ บุคลากร ได้มีการพัฒนาทักษะอย่างเป็นรูปธรรมใน
การทำงานร่วมกับชุมชนในด้านการการบริหารชุมชน การมีส่วน
ร่วมของชุมชน การวางแผนร่วมกับชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับชุมชน 

จำนวน 150 1 

3. รูปแบบการจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน (Village Profile) รปูแบบ 1 1 
 
       13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 

ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ ์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดวัตถุประสงค์ข้อที่ 
1. ฐานข้อมูลหมู่บ้าน (Village Profile) ฐานข้อมูล 1 9.3 
2. เกิดองค์ความรู้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่าง
คณาจารย์ และบุคลากร  

ร้อยละ 80 9.1,9.2,9.3 

3. การนำความรู้ความเข้าใจ และการนำใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 9.1,9.2,9.3 
    

14. การติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จ        
  14.1  แบบประเมิน แบบสำรวจ หรือเครื่องมือที่เกิดจากกระบวนการทำงานของชุมชน 
  14.2  รายงานผลโครงการเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน 
 
15. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลสัมฤทธิ์) 
       15.1 เกิดการบูรณาการศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น 
        15.2 คนในชุมชนได้รับการพัฒนาอาชีพด้วยองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรม 
       15.3 คนในชุมชนลดการย้ายถิ่นฐานและวัยแรงงานกลับคืนสู่ภูมิลำเนา 

 15.4 พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน  
 

 

 

ลงชื่อ…………………………….…………………..ผู้เสนอโครงการ 
                  (ดร.นิภาพร  ชนะมาร) 
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        รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

       วันที่......................................................... 

 

ความคิดเห็นผู้ตรวจสอบโครงการเบื้องต้น ……………..……………………….……………………..…………………………… 

 
ลงชื่อ……………..……………………………….....ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                 (นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ์) 

                      หวัหน้าสำนกังานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

             วันที่......................................................... 

 

ผวามคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น ……………..……………………….……………………..………………………………………… 

 
ลงชื่อ……………………………….……….…………………..ผู้เห็นชอบโครงการ 

                      (ดร.สุธาสิน ี คุปตะบุตร) 

                 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

             วันที่......................................................... 

 

ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น ……………..……………………….……………………..………………………………………… 

 
ลงชื่อ……………..……………..………………….....ผู้เห็นชอบโครงการ 

                      (ดร.มาลี  ศรพีรหม) 

          รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 

             วันที่......................................................... 
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ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น ……………..……………………….……………………..………………………………………… 

 
ลงชื่อ……………..……………..………...........………….....ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงศ์สวัสดิ์) 

        รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

             วันที่......................................................... 

 

ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง …………………………………………..…………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ……………..……………………………………….....ผู้อนุมัติโครงการ 

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร) 

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

             วันที่......................................................... 


