
RERU 3.2.4 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
 

ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ครั้งที่ 2(20)/2563 วันพุธที่       
2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้น าเสนอแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นใน 4 มิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์ของชาติ  

2. เพ่ือการบริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี บูรณาการกับการเรียนการสอน การ
วิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

3. เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่น องค์กรเป้าหมาย และสังคมได้รับประโยชน์ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน รวมทั้งได้ก าหนดนิยามความต่อเนื่องและยั่งยืน ในการบริการวิชาการ ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏก าหนดให้พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาแบบต่อเนื่องก าหนดระยะเวลา 
3 ปี และการพัฒนาแบบยั่งยืนก าหนดระยะเวลา 5 ปี  

โดยในปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ เสนอพ้ืนที่บริการวิชาการให้
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาตามมติการหารือกับคณะท างานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 4 พ้ืนที่ คือ อ าเภอพนมไพร อ าเภอเสลภูมิ อ าเภอโพนทอง และอ าเภอ
หนองพอก และปีการศึกษา 2564 เสนอพ้ืนที่เพ่ือพิจารณา จ านวน 14 พ้ืนที่ คือ อ าเภอเสลภูมิ อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด อ าเภอพนมไพร อ าเภอจตุรพักตรพิมาน อ าเภอเมยวดี อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอโพนทอง อ าเภอธวัช
บุรี อ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภออาจสามารถ อ าเภอหนองพอก อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอเชียงขวัญ และอ าเภอปทุม
รัตต์ ในการเป็นพื้นที่บริการวิชาการของคณะฯ รวมทั้งก าหนดพ้ืนที่การพัฒนาแบบต่อเนื่อง ก าหนดระยะเวลา 
3 ปี จ านวน 5 พ้ืนที่ ได้แก่ 1. บ้านหัวหนอง ต าบลสีแก้ว อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 2. บ้านนานวล ต าบลนานวล 
อ าเภอพนมไพร 3. บ้านบุ่งเลิศ ต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี 4. บ้านโพนฮาด ต าบลดงครั่งน้อย  อ าเภอเกษตร
วิสัย และ 5 บ้านตาหยวก ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ เป็น และก าหนดให้ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพ้ืนที่พัฒนาแบบยั่งยืนใช้ระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่คณะได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561  ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมีมติก าหนดพ้ืนที่ในการบริการวิชาการและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ปีการศึกษา 2563 ตามเสนอ ส่วนปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้การด าเนินงานมี
ขอบเขตพ้ืนที่เป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น จึงก าหนดพื้นท่ี ดังนี้ 

1. พ้ืนที่การพัฒนาแบบต่อเนื่อง  ประกอบด้วย 
1) บ้านหัวหนอง ต าบลสีแก้ว อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  
2) บ้านนานวล ต าบลนานวล อ าเภอพนมไพร  
3) บ้านบุ่งเลิศ ต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี  
4) บ้านโพนฮาด ต าบลดงครั่งน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย  
5) บ้านตาหยวก ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ  

2. พ้ืนที่พัฒนาแบบยั่งยืน ก าหนดต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
โดยพื้นที่ อ าเภอเสลภูมิ ได้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2560 – 2563 

ดังนี้ 



พื้นที่ต าบลท่าม่วง  อ าเภอเสลภูมิ เริ่มด าเนินการบริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้จัดท าแผนบริการวิชาการ ก าหนดยุทธศาสตร์
การบริการวิชาการ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ องค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีเพ่ือ
การพัฒนาอาชีพ วิชาชีพให้กับชุมชนและสังคม โดยเป็นการบริการวิชาการที่จัดท าขึ้ นในโครงการอบรมให้
ความรู้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรตามศาสตร์พระราชา
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในยุคThailand 4.0  ให้กับชาวบ้านท่าม่วง ทั้ง 4 หมู่บ้าน ต าบลท่าม่วง อ าเภอ     
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          ปีการศึกษา 2561 ด าเนินการ ศึกษาศักยภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะด าเนินการ ส ารวจข้อมูล
เพ่ือศึกษาและประเมินศักยภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในเขตอ าเภอโพนทอง อ าเภอเสลภูมิ 
อ าเภอธวัชบุรี และอ าเภอโพธิ์ชัย ท าการคัดเลือกสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  OTOP จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ เพ่ือ
น ามาพัฒนาต่อ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้เชิญตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว โดยจัดให้มีกิจกรรม
บรรยายให้ความรู้ระบบการบริหารจัดการองค์รวมของผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ช่องทางการ
จ าหน่าย และต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด การอบรมให้ความรู้ 
“กระบวนการยื่นค าขออนุญาตมาตรฐาน อย./จดแจ้งมาตรฐาน ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง และ
สมุนไพร” การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด การสร้างเพจ ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายออนไลน์  ซึ่งได้สร้างเพจเพื่อเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนOTOP  

พื้นที่ บ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ  ได้เลือกพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ : ปลาส้มยายตุ่น  
ที่ตั้งของกลุ่ม: หมู่ 2 บ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทร. 09 3513  8896  ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ วิธีการเก็บรักษาให้ได้ยาวนานขึ้น การบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
รักษาสภาพสินค้าเพ่ือการขนส่งและมอบเป็นของก านัลของฝากได้ และการรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น อย. 
มผช. เป็นต้น ด้านช่องทางการจ าหน่าย เพ่ิมช่องทางการขายที่สามารถขายได้อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจาก 
ขายตามตลาดสด ขายปลีก และขายส่งตามค าสั่งซื้อ ประเด็นที่พัฒนาประเด็นแรก คือ หีบห่อ (Packaging) 
ของผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มอาชีพปลาส้มบ้านท่าม่วง ได้ผลิตปลาส้มเพ่ือการจัดจ าหน่ายนั้น เดิมหีบห่อที่ขายเป็น
การบรรจุถุงพลาสติกใสแล้วรัดหนังยาง และวางขายที่ตลาดธงธานี ซึ่งผู้ซื้อส่วนใหญ่ซื้อไปเพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือน แต่ด้วยรสชาติและเป็นสินค้าในท้องถิ่นที่คนในท้องถิ่นมักจะต้องซื้อติดมือไปฝากญาติมิตรที่อยู่
ห่างไกลเสมอ ดังนั้นคณะท างานจึงได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมออกแบบหีบห่อขึ้นมาเพ่ิมอีก 1 แบบ คือ 
การหีบห่อโดยถุงพลาสติกที่มีสามารถเก็บสินค้าแบบสุญญากาศได้ เพ่ือป้องกันกลิ่น และของเหลวรั่วซึม
ออกมา เมื่อต้องการน าสินค้าไปส่งญาติมิตรที่อยู่ห่างไกล อีกทั้งยังช่วยให้ เก็บสินค้าได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน
ขึ้น รวมทั้งออกแบบโลโก้ แบรนด์ และการจัดท าสตอร่ีของผลิตภณัฑ ์เพ่ือจดัท ำสติกเกอร์ติดท่ีหีบห่อดว้ย 

ต าบลนางาม อ าเภอเสลภูมิ  เลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มนางาม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านต าบล
นางาม 136 หมู่ 1 ต.นางาม อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด โทร. 091-0329662, 080-9052809 โดยไดอ้อกแบบกล่อง
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาสภาพสินค้าป้องกันไข่แตก และขนส่งได้อย่างสะดวกมากขึ้น รวมทั้งเป็นบรรจุภัณฑ์
ที่สามารถน าไปมอบเป็นของฝากได้อย่างน่าภาคภูมิใจ มีความยืดหยุ่นสามารถเลือกบรรจุได้ทั้งไข่เค็มดิบ (พอก
ดิน) สูงสุด 6 ฟอง และไข่เค็มต้มสุก จ านวน 12 ฟอง  จัดอบรมและแนะน าการท าการตลาดแบบออนไลน์หรือ
ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายที่เป็นของตนเอง ให้มีความทันสมัยและต้นทุนในการท าการ 
ตลาดน้อย 



ปี 2562 ด าเนินการบริการวิชาการในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในการพัฒนากลุ่มองค์กร
ชุมชน ท่าม่วง ชุมชนวิถีไทน้อย ที่อยู่ บ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ชุมชนท่าม่วง เป็นชุมชนที่ย้ายมาจากแขวงเวียงจันทร์ เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย แต่ยังแฝงความ
น่าสนใจขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นวิถีชีวิต มีอักษรไทน้อย ผ้าผะเหวดโบราณ วิธีการหาปลาลุ่มน้ าชี 
และกลุ่มอาชีพ  มีวัดป่าสักดารามเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ทางกลุ่มยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นได้เห็น
ความส าคัญจึงเข้าร่วมเรียนรู้และส่งเสริมชุมชนท่าม่วงโดยการร่วมวางแผนการจัดการโฮมสเตย์ ผลิตภัณฑ์
ชุมชนต่อยอดจากกลุ่ม จักสาน มีผลิตภัณฑ์ คือ ถุงหิ้วไม้ไผ่รักษ์โลก นอกจากนี้ยังได้ร่วมออกแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน การท าบัญชีและการค านวณต้นทุน รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น 

ปี 2563 ด าเนินการ  ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลม่อนเฟรชฟาร์ม 101 
บ้านดอนหาด ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. Lemon Scrub  ถ่ายทอดการออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ ให้มีความหลากหลาย โดยยังคงวัตถุดิบแปรรูปจากผลเลม่อน  ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับและได้รับมาตรฐานการผลิตสินค้าชุมชน พัฒนาตราสินค้า โลโก้ และเรื่องราวผลิตภัณฑ์
เพ่ิมเติมในตัวข้อมูลในการติดต่อสื่อสาร .ชุมชนได้รับความรู้เรื่องการผลิตสินค้าการแปรรูป และสามารถ
ออกแบบแนวทางการต่อยอดการประกอบอาชีพได้ ให้เกิดรายได้เพ่ิม  กลุ่มได้แนวทางในการพัฒนาและการ
ขอเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและสะดวกจากการเลือกส่วนประกอบหรือส่วนผสมมาใช้ในการผลิต 
 
 

รายการ จ านวน (หลักสูตร) 
1. จ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมดที่คณะดูแล 4 
    อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
    อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
    อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  
    อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด      
2. จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1 
3. ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 25.00 
  
ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 

= 
1 

 100 4 

    
 = ร้อยละ ……25.…   
   

คิดเป็นคะแนน = 
25 

 5 20 
    
 = ……5……    คะแนน 
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