
สรุปผลการดําเนินงาน 
การประชุมทบทวนบันทึกขอตกลงความรวมมือและการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม  

 
เมื่อวันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา อาจารยชาญณรงค  วิเศษสัตย รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พรอมดวยเจาหนาที่ ไดเขารวม
ประชุมทบทวนบันทึกขอตกลงความรวมมือและการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม ประจําป 2561 
โดยการทํา SWOT รวมกับผูบริหารเทศบาล ผูนําชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียตําบลทามวง ในดานตางๆ ตามความ
ตองการของชุมชน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง และความยั่งยืนของชุมชนในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นตอไป ซึ่งสรุป
ประเด็นสําคัญไดดังนี้  

1. พัฒนาศักยภาพดานเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาศักยภาพดานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. พัฒนาศักยภาพดานโครงสรางพื้นฐาน 
4. พัฒนาศักยภาพดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
5. พัฒนาศักยภาพดานการศึกษาและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 
 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมระดมความคดิเหน็ของประชาชน ในเขตเทศบาลตาํบลมะอึ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 

       เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลมะอึ อําเภอธวัชบุรี 
จังหวัดรอยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยกาสถาบันวิจัย
และพัฒนา พรอมดวยเจาหนาที่ ไดจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นของประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลมะอึ อําเภอธวัช
บุรี จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยการทํา SWOT 
รวมกับผูบริหารเทศบาล ผูนําชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียตําบลมะอึ ซึ่งประกอบดวย นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล  ผูนําชุมชนและประชาชน ในเขตเทศบาลมะอึ จํานวน 30 คน 
เพื่อรวบรวมขอมูลตามความตองการของชุมชน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง และความยั่งยืนของชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นตอไป ซึ่งสรุปประเด็นสําคัญที่ชุมชนตองการสรางความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดดังนี้  

1. พัฒนาศักยภาพดานเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาศักยภาพดานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. พัฒนาศักยภาพดานโครงสรางพื้นฐาน 
4. พัฒนาศักยภาพดานคณุภาพชีวิตและสังคม 
5. พัฒนาศักยภาพดานการศึกษาและสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมระดมความคดิเหน็ของประชาชน ในเขตเทศบาลตาํบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
       เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
เมื่อวันอังคารที่  13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลเกาะแกว  

อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวย 
การสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยชาญณรงค  วิ เศษสัตย  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
พรอมดวยเจาหนาที่  ไดจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นของประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลเกาะแกว  
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดย
การทํา SWOT รวมกับผูบริหารเทศบาล ผูนําชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียตําบลเกาะแกว ซึ่งประกอบดวย 
ปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร เทศบาล ผูนําชุมชนและประชาชน  
ในเขตเทศบาลเกาะแกว จํานวน 21 คน เพื่อรวบรวมขอมูลตามความตองการของชุมชน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง 
และความยั่งยืนของชุมชนในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นตอไป ซึ่งสรุปประเด็นสําคัญท่ีชุมชนตองการสรางความรวมมือ
ทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดดังนี้  

1. พัฒนาศักยภาพดานเศรษฐกิจและกลุมอาชีพ 
2. พัฒนาศักยภาพดานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. พัฒนาศักยภาพดานโครงสรางพื้นฐาน 
4. พัฒนาศักยภาพดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
5. พัฒนาศักยภาพดานการศึกษาและสิ่งแวดลอม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



การวิเคราะหศักยภาพ (SWOT Analysis)   
ชุมชนตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

จุดแข็ง 
 1. มีกลุมอาชีพท่ีหลากหลาย ที่สําคัญคือ กลุมปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย 
 2. มีแหลงวัฒนธรรมที่สําคัญ คือ วัดปาศักดาราม ท่ีมีงานนมัสการพระธาตุพนมจําลอง 
ที่จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 3 ของทุกป 
 3. มีสภาพพื้นที่เหมาะสมแกการทําเกษตร 
       4. มีโรงเรียนผูสูงอาย ุ
 5. มีภูมิปญญาดานหมอยาสมุนไพร   

จุดออน 
 1. กลุมอาชีพยังไมเขมแข็ง  
 2. การประชาสัมพันธไมท่ัวถึง 
 3. ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการทําการเกษตรที่เพิ่มข้ึน 
 4. ไมมีการถายทอดภูมิปญญาดานหมอยาสมุนไพร   

โอกาส 
 1. เยาวชนและประชาชนสามารถฝกอาชีพได 
 2. เปนแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมและพัฒนาเปนสถานที่ที่สําคัญของจังหวัด 
 3. พัฒนาเปนศูนยฝกวิชาชีพทางการเกษตร 
 4. เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได  
 5. ศึกษาและพัฒนาภูมิปญญาดานหมอยาสมุนไพร   

ขอจํากัด 
 1. ไมมีโรงสีขาว เครื่องอบขาว ลานและยุงฉางสําหรับเก็บขาว 
 2. ไมมีการประชาสัมพันธแหลงเรียนรูวัฒนธรรมจากทางจังหวัด 
 3. ไมมีศูนยฝกวิชาชีพทางการเกษตร 
 4. ไมมีผูสืบทอดหมอยาสมุนไพร   

 

 

 

 

 



การวิเคราะหศักยภาพ (SWOT Analysis)   
ชุมชนตําบลมะอึ อาํเภอธวัชบุร ีจังหวัดรอยเอ็ด 

จุดแข็ง 
 1. มีกลุมอาชีพที่สําคัญคือ กลุมทําเกษตร (ปลูกขาว เกษตรผสมผสาน ปลูกผัก เลี้ยง
สัตว)  
 2. มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ คือ อางเก็บน้ําธวัชชัย ปรางคกู หมูบานกระบือ 
 3. มีสภาพพื้นที่เหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ เนื่องจากพื้นท่ีสวนใหญติดถนน 
       4. มีโรงเรียนผูสูงอาย ุ

จุดออน 
 1. กลุมอาชีพขาดแคลนแรงงาน  
 2. เกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการทําการเกษตร และขาดปจจัยในการทําเกษตร 
เชน น้ํา ไฟฟา  
        3. หนองสิมมีวัชพืชอาศัยอยูจํานวนมาก   
 4. ไมมีแหลงหญาสําหรับการเลี้ยงกระบือที่มีจํานวนมาก 
        5. ขาดการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว   

โอกาส 
 1. เยาวชนและประชาชนสามารถฝกอาชีพได 
 2. พัฒนาเปนสถานทีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาตทิี่สําคัญของจังหวัด 
 3. พัฒนาเปนศูนยฝกวิชาชีพทางการเกษตร 
 4. สงเสริมใหมีตลาดสินคาเกษตร  

ขอจํากัด 
 1. ขาดแคลนงบประมาณการดําเนินการดานการเกษตร และกลุมอาชีพอื่นๆ    
 2. ไมมีการประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวจากทางจังหวัด 
 3. ไมมีตลาดรองรับสินคาดานการเกษตร 
  

 

 

 

 

 



การวิเคราะหศักยภาพ (SWOT Analysis)   
ชุมชนตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

จุดแข็ง  

1. มีวัดที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วัดบานทาสี วัดเกาะแกว   
        2. มแีมน้ําสายสําคัญ คือ แมน้ําชี 
 3. มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งอยูในพื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
       4. มีโรงเรยีนผูสูงอายุ 

จุดออน 
 1. การบริหารจัดการขยะยังไมดีเทาท่ีควร  
 2. ไมมีการบริหารจัดการน้ําเสีย 
        3. เกษตรกรขาดปจจัยทางดานการทําเกษตร ขาดความรูดานการสงเสริมการเกษตร
และการแปรรูปสินคาเกษตร        
 4. ปญหายาเสพติด การจราจร 
        5. ปญหาน้ําทวม  

โอกาส 
 1. พัฒนาและสงเสริมใหเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัด 
 2. สงเสริมอาชีพใหเกิดความเขมแข็งมากข้ึน 
 3. ศึกษาและพัฒนาปาชุมชนเกี่ยวกับสมุนไพร   

ขอจํากัด 
 1. ชุมชนเปนชุมชนเมือง มีการพัฒนาแบบกาวกระโดด    
 2. ไมมีการวางผังเมืองที่ดี 
 3. ไมมีการบริหารจัดการน้ําที่ดี 
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	เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยกาสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการทำ SWOT ร่วมกับผู้บริหารเทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำบลมะอึ ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล  ผู้นำชุมชนและประชาชน ในเขตเทศบาลมะอึ จำนวน 30 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลตามความต้องการของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญที่ชุมชนต้องการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดังนี้  
	1. พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
	2. พัฒนาศักยภาพด้านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม 
	3. พัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
	4. พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
	5. พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม 
	                    สรุปผลการดำเนินงาน 
	กิจกรรมระดมความคิดเห็นของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด        เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
	เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะแก้ว  อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวย การสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว  อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการทำ SWOT ร่วมกับผู้บริหารเทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำบลเกาะแก้ว ซึ่งประกอบด้วย ปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร เทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชน  ในเขตเทศบาลเกาะแก้ว จำนวน 21 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลตามความต้องการของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญที่ชุมชนต้องการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดังนี้  
	1. พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพ 
	2. พัฒนาศักยภาพด้านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม 
	3. พัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
	4. พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
	5. พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม 
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