
ดา้น คณะ/ผู้รับผิดชอบร่วม สภาพปัญหา ความตอ้งการ โครงการ/กิจกรรม
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1. ดา้นเศรษฐกิจ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
ร่วมกบั ส านักงานพัฒนาชมุชน 
จงัหวดัร้อยเอด็

เป็นชมุชนที่มสีภาพความเป็นชนบท มี
กจิกรรมการพัฒนาจากหน่วยงานรัฐ
ค่อนขา้งน้อย และอยู่ไมไ่กลจาก
มหาวทิยาลัย และส านักงานพัฒนาชมุชน
จงัหวดัต้องการให้พัฒนา

จดักจิกรรมส่งเสริมคุณภาพชวีติ 5 
ด้าน คือ ด้านเศรษฐกจิ สุขภาพ 
การศึกษา สังคมวฒันธรรม และ
ส่ิงแวดล้อม และและให้ความรู้เร่ือง
การพัฒนาคุณภาพชวีติและ
ยกระดับรายได้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

การพัฒนาคุณภาพชวีติและ
ยกระดับรายได้ให้กบัคนใน
ชมุชนฐานราก

หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา 
  อบัดับที่ 1 จ านวน 
11 หมู่บ้าน ใน
จงัหวดัร้อยเอด็

ชมุชนต าบลหนอง
หลวง อ าเภอเสลภูม ิ
จงัหวดัร้อยเอด็

ชมุชนต าบลหนอง
หลวง อ าเภอเสล
ภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็

คณะบริหารธรุกจิและการบัญช ี
ร่วมกบัส านักงานพัฒนาชมุชน 
จงัหวดัร้อยเอด็

ผลิตภัณฑ์/สินค้า ในพื้นที่ อ าเภอเสลภูม ิ 
อ าเภอธวชับุรี อ าเภออาจสามารถ อ าเภอ
พนมไพร และอ าเภอเกษตรวสัิย ส่วนใหญ่
ผลิตตามลูกค้าส่ัง ไมม่วีตัถดิุบ ไมม่ตีลาด
รองรับ มบีรรจภุัณฑ์ไมน่่าสนใจ และไมม่ี
มาตรฐานผลิตภัณฑ์รับรอง

ให้ความรู้เร่ือง
1. การผลิต การจดัหาแหล่งวตัถดิุบ
เพื่อเขา้สู่กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชมุชน
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยใช้
ทรัพยากรวตัถดิุบที่มใีนชมุชนและ
ภูมปิัญญาด่ังเดิมที่มขีองคนใน
ชมุชนร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหมใ่นกระบวนการผลิต
3. การจดัท ามาตรฐานการขอ
ผลิตภัณฑ์ชมุชนและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
4. ออกแบบต้นแบบบรรจภุัณฑ์
ออกแบบบรรจภุัณฑ์ผลิตภัณฑ์ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชมุชน OTOP 
และอบรมถา่ยทอดองค์ความรู้ใน
ภาพรวม (อบรมรวม) เร่ือง แผน
ธรุกจิ วเิคราะห์แผนธรุกจิเพื่อ
ด าเนินการจดัท าแผนธรุกจิ ความรู้
การบริหารจดัการ การบัญช ี
ออกแบบเวบ็เพจ และการตลาด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุชน
ท้องถิ่น

1. อ าเภอโพนทอง    
  2. อ าเภอโพธิ์ชยั    
   3. อ าเภอธวชับุรี   
    4. อ าเภอเสลภูมิ

1. ต าบลเกาะแกว้ 
ต าบลท่ามว่ง ต าบล
นาแซง อ าเภอเสลภูมิ
 จงัหวดัร้อยเอด็
2. ต าบลนานวล 
ต าบลโคกสวา่ง 
อ าเภอพนมไพร 
จงัหวดัร้อยเอด็
3.ต าบลเมอืงน้อย 
อ าเภอธวชับุรี 
จงัหวดัร้อยเอด็
4. ต าบลดงแดง 
อ าเภอจตุ
พักตรพิมาณ จงัหวดั
ร้อยเอด็
5. ต าบลโพนเมอืง 
อ าเภออาจสามารถ 
จงัหวดัร้อยเอด็

1. ต าบลท่ามว่ง  
อ าเภอเสลภูม ิ
จงัหวดัร้อยเอด็
2. ต าบลสีแกว้  
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัร้อยเอด็
3. ต าบลบุ่งเลิศ 
อ าเภอเมยวดี 
จงัหวดัร้อยเอด็
4. ต าบลนานวล  
อ าเภอพนมไพร 
จงัหวดัร้อยเอด็
5. ต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอสุวรรณภูม ิ
จงัหวดัร้อยเอด็
6. ต าบลดงคร่ัง
น้อย อ าเภอเกษตร
วสัิย จงัหวดัร้อยเอด็

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด
ผลการส ารวจความตอ้งการ



2.ดา้นสงัคม คณะนิติรัฐศาสตร์ ร่วมกบัปกครอง
จงัหวดัร้อยเอด็

เยาวชน ประชาชน ยงัขาดความรักสามคัคี 
เขา้ใจสิทธหิน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธปิไตย
อนัมพีระมหากษัตริยเ์ป็นประมขุ

สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
ความรัก ความสามคัคี และวนิัย
ของชาติ

การส่งเสริมความรัก ความ
สามคัคี ความเขา้ใจในสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื้นฐานของสังคม
ประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมขุ

1. แกนน านักศึกษา 
คณะนิติรัฐศาสตร์
2. แกนน าเครือขา่ย
สถานศึกษา จ านวน 
15 แห่ง 

1. แกนน านักศึกษา 
คณะนิติรัฐศาสตร์
2. แกนน าเครือขา่ย
สถานศึกษา จ านวน 
5 แห่ง 
3.เครือขา่ยชมุชน 
จ านวน 5 แห่ง

1. แกนน านักศึกษา
 คณะนิติรัฐศาสตร์
2. แกนน า
เครือขา่ยแกนน า
นักศึกษา จ านวน 8
 แห่ง 
3.เครือขา่ยชมุชน 

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกบั
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็

จากการ MOU กบัโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล เพื่อเป็นที่ฝึกงาน
ให้กบันักศึกษาพยาบาลซ่ึงได้ทราบถงึ
ปัญหาของเด็กที่ต้องพัฒนาให้เกดิความ
ต่อเนื่องและโรงเรียนผู้สูงอายยุงัไมม่ี
หลักสูตรส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

สร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวยั สร้าง
หลักสูตรเยาวชนแกนน าผู้สูงอายุ
และจดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

การสร้างเสริมสุขภาพ
บุคคลทุกกลุ่มวยั ของ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบล
ท่ามว่ง  อ าเภอ
เสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็

ต าบลท่ามว่ง อ าเภอ
เสลภูม ิจงัหวดั
ร้อยเอด็

ต าบลท่ามว่ง อ าเภอ
เสลภูม ิจงัหวดั
ร้อยเอด็

1. ต าบลท่ามว่ง 
อ าเภอเสลภูม ิ
จงัหวดัร้อยเอด็
2. ต าบลเกาะแกว้ 
อ าเภอเสลภูม ิ
จงัหวดัร้อยเอด็

สถาบันวจิยัและพัฒนาร่วมกบัทุกคณะ จากการวเิคราะห์ศักยภาพชมุชน พบวา่
ชมุชนยงัมปีัญหา ด้านเศรษฐกจิ ประเพณี 
ศาสนา และวฒันธรรมโครงสร้างพื้นฐาน 
คุณภาพชวีติและสังคม การศึกษาและ
ส่ิงแวดล้อมที่ต้องการให้มหาวทิยาลัยชว่ย
พัฒนาผ่านความร่วมมอืทางวชิาการ

ถา่ยทอดองค์ความรู้ตามความ
เชี่ยวชาญ ความถนัด ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า ชว่ยเหลือ เป็นพี่
เล้ียงสร้างองค์ความรู้ สวสัดิการ
ต่างๆ ให้กบัชมุชน เพื่อให้ชมุชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้

โครงการบริการวชิาการแก่
สังคม ชมุชน ประชาชน 
บุคลากรทางการศึกษา ใน
พื้นที่อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั
ร้อยเอด็

อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั
ร้อยเอด็

อ าเภอเสลภูม ิ
จงัหวดัร้อยเอด็

อ าเภอเสลภูม ิ
จงัหวดัร้อยเอด็



3. ดา้นสิ่งแวดลอ้ม สถาบันวจิยัและพัฒนาร่วมกบัทุก
คณะและส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดัร้อยเอด็

จงัหวดัร้อยเอด็ มปีัญหาขยะ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยงัไมม่กีารบริหาร
จดัการขยะที่เป็นระบบ และเยาวชน 
ประชาชน ไมม่คีวามรู้ในการคัดแยกขยะ 
ทิ้งขยะไมถ่กูที่ และไมม่คีวามรู้ในการ
จดัการขยะต้นทาง

ให้ความรู้กบัเยาวชน ประชาชน ใน
การคัดแยกขยะ สร้างจติส านึกใน
การทิ้งขยะไมถ่กูที่ ติดตามและ
ประเมนิผลจดัการขยะต้นทาง 
ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เครือขา่ยการเรียนรู้ด้าน
ส่ิงแวดล้อมเพื่อบริหาร
จดัการทรัพยากร
ธรรมชาติของชมุชน 
ท้องถิ่นอยา่งยั่งยนื

1. ชมุชนท่านคร 
เทศบาลเมอืงร้อยเอด็
 จงัหวดัร้อยเอด็ 
(เทศบาลเมอืง
ร้อยเอด็)
2. บ้านสนามมา้ หมู่ 
1 ต าบลดงลาน 
อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ 
จงัหวดัร้อยเอด็ 
(อบต.ดงลาน)
 3. บ้านแกน่ทราย 
หมู่ 15 ต าบลรอบ
เมอืง อ าเภอเมอืง
ร้อยเอด็ จงัหวดั
ร้อยเอด็ (อบต.รอบ
เมอืง)
 4. บ้านท่าลาด หมู่ 4
 ต าบลมว่งลาด 
อ าเภอจงัหาร จงัหวดั
ร้อยเอด็ (อบต.มว่ง

1. ต าบลเกษตรวสัิย 
ต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวสัิย 
จงัหวดัร้อยเอด็
2. ต าบลดงแดง 
อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จงัหวดัร้อยเอด็
4. ต าบลค้อใหญ่ 
อ าเภอพนมไพร 
จงัหวดัร้อยเอด็
5. ต าบลสระนกแกว้ 
ต าบลวงัสามคัคี 
อ าเภอโพนทอง 
จงัหวดัร้อยเอด็
6. ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดั
ร้อยเอด็
7. ต าบลเกาะแกว้ 
ต าบลท่ามว่ง อ าเภอ
เสลภูม ิจงัหวดั

1) ต าบลขามเปี้ย 
อ าเภอโพธิ์ชยั 
จงัหวดัร้อยเอด็ 
2) ต าบลเกาะแกว้ 
อ าเภอเสลภูม ิ
จงัหวดัร้อยเอด็ 
3) ต าบลท่ามว่ง 
อ าเภอเสลภูม ิ
จงัหวดัร้อยเอด็ 
4) ต าบลค้อใหญ่ 
อ าเภอพนมไพร 
จงัหวดัร้อยเอด็ 
5) ต าบลเทอดไทย
 อ าเภอทุ่งเขาหลวง
 จงัหวดัร้อยเอด็
6) มหาวทิยาลัย
ราชภัฏร้อยเอด็

4. ดา้นการศึกษา คณะครุศาสตร์
1. นักเรียนขาดทักษะในการรักการอา่น 
วเิคราะห์และการใชเ้ทคโนโลยี
2. ครู ขาดการพัฒนาในการใชเ้คร่ืองมอื
และจดักจิกรรมพัฒนาทักษะการอา่น 
เขยีน วเิคราะห์ 

พัฒนาทักษะ โรงเรียน /ครู/
นักเรียน ในการอา่น วเิคราะห์ และ
ต้องการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ส่ือสารเคร่ืองมอืและจดักจิกรรม
พัฒนาทักษะการอา่น เขยีนวเิคราะห์

การยกระดับการเรียนรู้ด้าน
การอา่น การเขยีน และการ
คิดวเิคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน /ครู/
นักเรียน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน /ครู/
นักเรียน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน /ครู/
นักเรียน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนยน์วตักรรมและส่ือร่วมกบัคณะครุ
ศาสตร์

โรงเรียนขนาดเล็กการขาดแคลนครู
ครูผู้สอนที่มวีฒิุทางการศึกษาตรงขาด
แคลนครูที่มคีวามรู้ความสามารถในการ
สอน โดยเฉพาะรายวชิาที่ต้องใชท้ักษะ ครู
สอนคนเดียวทุกรายวชิา ครูประสบปัญหา
สอนไมท่ัน และ ขาดส่ือการสอนที่จะดึง
ความสนใจในการเรียนของนักเรียน

การสนับสนุน
ส่ือวดิิทัศน์ประกอบการเรียนการ
สอนในบริบทใหมข่องมหาวทิยาลัย
ราชภัฏร้อยเอด็ และการแกไ้ข
ปัญหาขาดแคลนครูให้กบัโรงเรียน
ขนาดเล็ก

การสนับสนุน
ส่ือวดิิทัศน์ประกอบการ
เรียนการสอนในบริบทใหม่
ของมหาวทิยาลัย
ราชภัฏร้อยเอด็ และการ
แกไ้ขปัญหาขาดแคลนครู
ให้กบัโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนในสังกดั
เขตพื้นที่การศึกษา
ในจงัหวดัร้อยเอด็ 
และมหาวทิยาลัย
ราชภัฏร้อยเอด็


