แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพือ่ ยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้การวิจัย บริการวิชาการ ร่วมกับการเรียนการสอน และ
งานพันธกิจสัมพันธ์

โดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พื้นที่เป้าหมาย
- อ.ท่าวังผา อ.ปัว จ.น่าน
- อ. เมือง อ.สอง จ.แพร่
- อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ครัวเรือนรายได้น้อย

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ครัวเรือนในท้องถิ่น โดยยึดแนวทางตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยองค์ความรู้
และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

บริหารจัดการ
งบประมาณ
รายรับ
รายจ่ายระดับ
ครัวเรือน

ระบบ
ฐานข้อมูล
งบประมาณ
บัญชีครัวเรือน

ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้การวิจัย บริการวิชาการ ร่วมกับการเรียนการสอน
และงานพันธกิจสัมพันธ์

ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
วิสาหกิจชุมชน

พัฒนาทักษะด้านอาชีพ
ในชุมชน
ส่งเสริมอาชีพ
และยกระดับ
มาตรฐาน
สินค้าชุมชน

ขาดการส่งเสริมอาชีพ

พัฒนาทักษะ
และส่งเสริม
ศักยภาพ
วิชาชีพด้าน
อุตสาหกรรม
บริการอาหาร

ยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วยนวัตกรรม
อย่างเป็นรูปธรรม

-ชุดข้อมูลทุน
ศักยภาพกลุ่ม
เศรษฐกิจชุมชน
-ผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนา

เกิดเครือข่ายการเรียนรู้
แบบบูรณาการพันธกิจ

สาเหตุ

เป้าหมาย
เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจท้องถิ่น

เพิ่มมูลค่าจากขยะและ
การนาไปใช้ประโยชน์
-ฐานข้อมูลทุน
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
ขยะ
-นวัตกรรมการ
จัดการขยะที่
ก่อให้เกิดรายได้

พัฒนาศักยภาพครัวเรือน
ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจน

-ฐานข้อมูลวัสดุ
เหลือทิ้งและ
ทรัพยากรใน
ชุมชน
-นวัตกรรมการ
จัดการวัสดุเหลือ
ทิ้งที่มีมูลค่า

จุดมุ่งหมาย

-ฐานข้อมูล
พลังงานชุมชน
-นวัตกรรมการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน การ
ลดใช้พลังงาน

ประเด็น
โจทย์

ผลผลิต

ผลลัพธ์
เกิดระบบและกลไกการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการพันธกิจ

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้การวิจัย บริการวิชาการ ร่วมกับ
การเรียนการสอน และงานพันะกิจสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ชาติ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น

KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

1. พ้นเกณฑ์ ความยากจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ
2. ระบบการจัดการบัญชีครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย
3. ระบบฐานข้อมูลรายครัวเรือน (Big Data) ความยากจนที่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย
4. จานวนโครงการ / จานวนรายวิชาทีบ่ ูรณาการพันธกิจ (วิจัย, บริการวิชาการ, การเรียนการสอน และงานพันธกิจสัมพันธ์)

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของโครงการกับประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ

งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๖๗๔,๐๒๐ บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณดังนี้

งบประมาณ

โครงการย่อยที่ ๑ โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพในชุมชน เพื่อยกระดับด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๖๗,๔๒๒ บาท ดังนี้
- กิจกรรมย่อยที่ ๑ เป็นเงิน
๖๘๓,๒๐๐ บาท
- กิจกรรมย่อยที่ ๒ เป็นเงิน
๒๑๗,๒๑๒ บาท
- กิจกรรมย่อยที่ ๓ เป็นเงิน
๓๖๗,๐๑๐ บาท
- กิจกรรมย่อยที่ ๔ เป็นเงิน
๔๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการย่อยที่ ๒ โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันวิสาหกิจชุมชนโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
แพร่ และน่าน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๒๑,๖๐๐ บาท
โครงการย่อยที่ ๓ โครงการนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าจากขยะ และการนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ใน
พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๙๘๔,๙๙๘ บาท ดังนี้
- กิจกรรมย่อยที่ ๑ เป็นเงิน
๓๘๑,๑๕๐ บาท
- กิจกรรมย่อยที่ ๒ เป็นเงิน
๓๐๒,๖๙๘ บาท
- กิจกรรมย่อยที่ ๓ เป็นเงิน
๓๐๑,๑๕๐ บาท

(1) ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความยากจนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของจานวน
ครัวเรือน ที่ตกเกณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ และมีภูมิคุ้มกันในการแก้ไขปัญหาความยากจนได้
อย่ า งยั่ ง ยื น แนวทางตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและสามารถน าไปถ่ า ยทอดให้ แ ก่
ประชาชนที่มีความยากจนในแต่ละท้องถิ่นได้
(2) ผลงานที่เกิดจากการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น และภาคี
เครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม

(3) รู ป แบบการแก้ ปั ญ หาความยากจนที่ เ หมาะสมตามบริ บ ทของชุ ม ชน ตามแนวทาง
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4) การพัฒนาบุคลากรทั้ง บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในท้องถิ่นที่มีจิตสาธารณะ มี
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ในการทางานแบบพันธกิจสัมพันธ์
(5) หน่วยงานภาคีที่เ กี่ยวข้อ งได้ รับทราบข้อ มู ล เกี่ยวกับครัวเรือ นยากจน และกาหนดแนวทางวิธีการให้การ
สนับสนุนหรือขยายผลในพื้นที่อื่นๆต่อไป รวมถึงดาเนินการสนับสนุนกิจกรรมทุกรูปแบบ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

