สํานักงานอธิการบดี
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วันที

3 ม.ค. 63

เวลา

09:02 น.

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 0 3410 9300 ตอ 3565

พยบ. 4/2563

วันที่

2 มกราคม 2563

เรื่อง รายการผลการเตรียมการพัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตามบันทึกขอความคณะพยาบาลศาสตรที่ พยบ. 2734/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ขออนุมัติ
ไปราชการเพื่อเตรียมการพัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดี ไดใหขาพเจาไป
รวมกับสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และศูนยวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาัลย
ขอนแกน เมื่อวันที่ 26 -29 ธันวาคม 2562 นั้น
ไดส..เมื่
ขาพเจาขอรายงานผลการอบรม สัมมนาประชุม ดังตอไปนี้
1.ชื่อเรื่อง (การอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ)
การเตรียมการพัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.ผูจัด ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3.สถานที่.ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4.หนวยงานที่เขารวม (การอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ)
สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
5.จุดมุงหมายของการจัดในครั้งนี้
เพื่อเตรียมความพรอมในการทําบันทึกการลงนามความรวมมือระหวางเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง
และ สสส. และ ศวช.
6.หัวขอในการอบรม สัมมนา ประชุมฯ
การเตรียมการพัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การจัดทํากําหนดการประชุมวันที่ 14 มกราคม 2563
การจัดทํา (ราง) ขอเสนอโครงการ RECAP & TCANAP
การจัดทํา (ราง) ขอเสนอโครงการ public policy
การจัดทํา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ

- 2 7.สรุปเนื้อหาในแตละหัวขอ
.ตามเอกสารแนบ
8.ประโยชนที่ไดรับและแนวทางที่จะนํามาปรับปรุงงานใหมในหนวยงาน
เพื่อชวยการพัฒนาวางแผนระบบฐานขอมูลเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
02 ม.ค. 63 เวลา 15:43:01 Non-PKI Server Sign
Signature Code : QQAzA-DIAQw-BCAEY-AMwBF

ความเห็น/ขอสั่งการที่ 1
เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดทราบ

(นางวงษเดือน กวยสกุล)
หัวหนางานบริหารทั่วไป
03 ม.ค. 63 เวลา 10:04:44Non-PKI Server Sign
Signature Code : NwBGA-DIANg-BFADE-AQQBF

ความเห็น/ขอสั่งการที่ 2
เพื่อโปรดทราบ
(นางพรทิพา ดวงพิบูลย)
รักษาการผูอํานวยการกองกลาง
03 ม.ค. 63 เวลา 18:53:56Non-PKI Server Sign
Signature Code : OAA5A-DMAMw-AzAEE-ARQA2

ความเห็น/ขอสั่งการที่ 3
เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดทราบ
(นางศิริพร โรจนพิทักษกุล)
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
05 ม.ค. 63 เวลา 14:54:27Non-PKI Server Sign

Signature Code : MwAyA-DIARg-BGADE-AOABB

ความเห็น/ขอสั่งการที่ 4
เรียน อธิการบดีฯ
เพื่อโปรดทราบ
(อาจารยชัยยุธ มณีรัตน)
รองอธิการบดี
06 ม.ค. 63 เวลา 15:17:59Non-PKI Server Sign
Signature Code : MAA1A-EQANg-AzAEI-AMQBC

โลโก%ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

(ร<าง)
บันทึกข%อตกลง
ว<าด%วยการให%ความร<วมมือทางวิชาการ
ระหว<าง
สำนักงานสนับสนุนกองทุนสร-างเสริมสุขภาพ สำนัก ๓
เครือข8ายร8วมสร-างชุมชนท-องถิ่นน8าอยู8
ศูนย@วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร@ มหาวิทยาลัยขอนแก8น
กับ
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห8งประเทศไทย
จากการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเล็งเห็นความสำคัญของการนำใช-ข-อมูลในการวางแผน
ยุทธศาสตร@เพื่อพัฒนาชุมชนท-องถิ่นเพื่อให-สอดรับกับการปฏิรูปแบบพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38
แห8งของประเทศไทย อีกทั้งตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู8หัว ประกอบกับประสบการณ@การ
ทำงานของเครือข8ายร8วมสร-างชุมชนท-องถิ่นของสำนักงานสนับสนุนกองทุนสร-างเสริมสุขภาพ สำนัก 3 และ
ผู-สร-างเครื่องมือและกระบวนการที่สร-างการเรียนรู-ให-ชุมชนท-องถิ่นคือ ศูนย@วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร@ มหาวิทยาลัยขอนแก8น โดยเชื่อว8า การจัดการระบบฐานข-อมูลเชิงเครือข8ายต-อง
สร-างกระบวนการนำใช-ข-อมูลของตนเองด-วยการจัดการของข-อมูลตนเอง ผ8านการพัฒนาระบบข-อมูลตำบลโดย
การสำรวจ (Thailand Community Network Appraisal Program : TCNAP) ผลลัพธ@ที่เกิดขึ้นจะนำไปสู8
การสร-างเครือข8ายการพัฒนาระบบฐานข-อมูลสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนำใช-ประโยชน@เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการจัดการในชุมชนท-องถิ่น ซึ่งเปvนต-นแบบของหลักคิดเชิงระบบสู8การปฏิบัติอย8างแท-จริง จึงเปvน
ที่มาของ
เกริ่นนำ จากความสำคัญ จึงทำให-สามฝxายมาทำข-อมูลมาพัฒนาประเทศ
ฝxายที่ 1 มรภ มีภารกิจตามพระเจ-าอยู8หัว จึงสนับสนุนให-อาจารย@ บุคลากรของ มรภ. มาดำเนินการพัฒนาร8วม
ปzบ อปท.
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ฝxายที่ 2 มีภารกิจตามแผนสุขภาพวะชุมชนเพื่อเสริมสร-างศักยภาพชุมชนท-องถิ่น
ฝxายที่ 3 ศวช. เปvนผู-พัฒนาเครื่องมือ ทำหน-าที่สนับสนุน ทางวิชาการและถ8ายทอดเครื่องมือ
โดยแต8ละฝxายทำหน-าที่ สนบัสนุนงบประมาณ
บันทึกข-อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว8างที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห8งประเทศไทย ตั้งอยู8
เลขที่ ....... ถนน.......... แขวง .............. เขต............ จังหวัด................... โดยผู-ช8วยศาสตราจารย@ ดร.เรืองเดช
วงศ@หล-า ตำแหน8งประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งต8อไปในข-อตกลงนี้ เรียกว8า “ที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห8งประเทศไทย ” ฝxายหนึ่ง กับ สำนักงานสนับสนุนกองทุนสร-างเสริมสุขภาพ
สำนัก 3 ตั้งอยู8เลขที่ ....... ถนน.......... แขวง .............. เขต............ จังหวัด................... และ ศูนย@วิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร@ มหาวิทยาลัยขอนแก8น ตั้งอยู8เลขที่ ....... ถนน..........
แขวง .............. เขต............ จังหวัด................... ฝxายหนึ่ง โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ@ ตำแหน8ง
ผู-อำนวยการ สำนักงานสนับสนุนกองทุนสร-างเสริมสุขภาพ สำนัก 3 และรองศาสตราจารย@ ดร.ขนิษฐา
นันทบุตร ตำแหน8ง ผู-อำนวยการศูนย@วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร@
มหาวิทยาลัยขอนแก8น
ทั้งสามฝxายตกลงทำบันทึกข-อตกลงความร8วมมือในการพัฒนางานวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความ
ต-องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและชุมชนท-องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วัตถุประสงคJ
1.1 เพื่อร8วมมือพัฒนาระบบฐานข-อมูลเครือข8ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2 เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งการเพิ่มพูนศักยภาพภารกิจอุดมศึกษา 4 ด-าน
เช8น การเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น การให-บริการสุขภาพ การให-บริการวิชาการ การศึกษาด-านทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
1.3 เพื่อสนับสนุนเพิม่ สมรรถนะของบุคลากรและประชาชนในชุมชนท-องถิ่นเป•าหมายร8วมกัน
เช8น การจัดประชุมวิชาการ การจัดอบรม เปvนต-น
2. ลักษณะความร<วมมือ
2.1 สำนั ก งานสนั บ สนุ น กองทุ น สร- า งเสริ ม สุ ข ภาพ สำนั ก 3 ให- ท ี ่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห8งประเทศไทยนำใช-ระบบฐานข-อมูลชุมชนท-องถิ่นเพื่อนำข-อมูลไปวิเคราะห@ สังเคราะห@
ชุดข-อมูลตามภารกิจการพัฒนากระบวนการจัดระบบฐานข-อมูลเครือข8ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.2 คณะพยาบาลศาสตร@ มหาวิทยาลัยขอนแก8น ให-ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แห8งประเทศไทย สนับสนุนทางวิชาการ การฝ‚กอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนงานที่เกี่ยวข-อง โดยกำกับติดตาม
ประเมินผลเปvนระยะ และรายงานผลต8อที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห8งประเทศไทย
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2.3 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห8งประเทศไทย ให-ความร8วมมือในการจัดสรร
บุคลากรในการเข-ารับการสนับสนุนทางวิชาการ ให-การสนับสนุนงบประมาณ และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินการต8อองค@มนตรี
3. การบังคับใช%
บันทึกข-อตกลงนี้มีผลบังคับใช-เปvนระยะเวลา 5 ป„ นับตั้งแต8วันที่ได-ลงนามเปvนต-นไป ทั้งนี้ ทั้งสามฝxาย
อาจตกลงกันเปvนหนังสือเพื่อแก-ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข-อตกลงได- โดยจัดทำเปvนบันทึกข-อตกลง
แนบท-ายบันทึกข-อตกลงนี้ อย8างไรก็ตาม บันทึกข-อตกลงนี้อาจสิ้นสุดลงก8อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล8าวใน
กรณี ดังนี้
3.1 ทั้งสามฝxายตกลงกันเปvนหนังสือเพื่อยกเลิกบันทึกข-อตกลงนี้
3.2 ฝxายใดฝxายหนึ่งมีหนังสือแจ-งยกเลิกบันทึกข-อตกลงนี้ให-อีกฝxายหนึ่งทราบล8วงหน-าไม8น-อยกว8า 30
วัน
บันทึกข-อตกลงนี้จัดทำขึ้นเปvนจำนวนสามฉบับ มีข-อความถูกต-องตรงกัน ทั้งสองฝxายได-อ8านและเข-าใจ
ข-อความโดยละเอียดแล-ว เห็นว8าถูกต-องตามวัตถุประสงค@ จึงลงลายมือชื่อและประทับตราไว-ต8อหน-าพยานเปvน
สำคัญ และต8างฝxายต8างเก็บรักษาไว-ฝxายละฉบับ
ลงนาม ณ วันที่ …………….เดือน…………………..พ.ศ………………………..
ลงชื่อ ........................................
(อาจารย@ ดร.วิรัตน@ ป‡ˆนแก-ว)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ@
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ลงชื่อ ........................................
(
)

ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู8บ-านจอมบึง
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ-านสมเด็จ
เจ-าพระยา
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร@
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม8
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรวรรค@
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร-อยเอ็ด
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ@
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ@
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร@
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย@
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร@ธานี
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ลงชื่อ .......................................................
(ผู-ช8วยศาสตราจารย@ ดร.เรืองเดช วงศ@หล-า)
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประเทศไทย

ลงชื่อ ........................................ พยาน
(อาจารย@ ดร.วิรัตน@ ป‡ˆนแก-ว)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร@ชุมชนท-องถิ่น

ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ลงชื่อ .......................................................
ลงชื่อ ....................................................... พยาน
(นายธวัชชัย ฟzกอังกรู)
(นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ@)
ประธานคณะกรรมการบริ ห ารแผนคณะที ่ 3 ผู-อำนวยการ สำนักงานสนับสนุนกองทุนสร-างเสริมสุขภาพ
สำนักงานสนับสนุนกองทุนสร-างเสริมสุขภาพ
สำนัก 3
ลงชื่อ .......................................................
(รองศาสตราจารย@ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร)
ผู-อำนวยการศูนย@วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร@ มหาวิทยาลัยขอนแก8น

ลงชื่อ ....................................................... พยาน
(ผู-ช8วยศาสตราจารย@ ดร.พีรพงษ@ บุญสวัสดิ์กุลชัย)
รองผู-อำนวยการศูนย@วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร@ มหาวิทยาลัยขอนแก8น

5

ลงชื่อ .......................................................
(พลเอกดาวพงษ@ รัตนสุวรรณ )
องค@มนตรี

พยาน

6

ภาพรวมของแผนการดำเนินการการพัฒนาระบบฐานข7อมูลเครือข<ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห<ง
ลำดับ

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

กลุ<มเปIาหมายในการดำเนินการ
G1

1
2

3

4

การฝ'กอบรมเชิงปฏิบัติการ RECAP & TCNAP
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหDง
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูWเพื่อจัดทำนโยบาย
สาธารณะมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหDงเพื่อ
พัฒนาชุมชนทWองถิ่นโดยใชWขWอมูล
การจัดทำ Training Policy lab Healthy
Community Profile
การซักซWอมความเขWาใจและเตรียมการจัดทำแผน
ฝ'กอบรมโครงการพัฒนาระบบฐานขWอมูล
เครือขDาย

มีค-พค.63

P

เมย.-มิย.63

มีค-พค.63

14 มค. 63

G2

P

สถานที่ดำเนินการ

งบประมาณ
ดำเนินการ

พื้นที่ตามศูนยQฝ'กใน
9 โซน
สDวนกลาง
กทม

ทปอ.

G3
P

P

P

P

P

P

พื้นที่ตามศูนยQฝ'กใน
9 โซน (กำหนด
ภายหลัง)
มรภ.
วไลอลงกรณQ

ทปอ. สสส

ศวช. สสส

ทปอ.
สสส

G1 ประกอบดWวย 1) อาจารยQประจำอปท. ๆละ 1 คน จังหวัดละ 25 คน 2) คนในพื้นที่ อปท.ของ มรภ. ประกอบดWวย ปลัด อปท. นักวิเคราะหQแผนและนโยบาย ผูWอำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักพัฒนาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูDบWาน อปทละ 4 คน จังหวัดละ 20 คน
G2 ประกอบดWวย 1) ผูWบริหาร หรือหัวหนWางานที่เกี่ยวขWอง หรืออาจารยQประจำอปท. ๆละ 1 คน จังหวัดละ 25 คน 2) นักวิชาการและคนในพื้นที่ของ สสส. อปท.ละ 4 คน
G3 ประกอบดWวย 1) สสส 2) ศวช. 3) นักวิชาการ ศวภ. 7 แหDงๆละ 2 คน รวม 14 คน 3) นักวิชาการจากศูนยQฝ'กจำนวน 45 แหDงๆละ 2 คน รวม 90 คน 4) อาจารยQและคณะทำงานกลางของ
แตDละมรภ. จำนวน 5 คน

แผนการดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
G3

G2

ประชุม
คัดเลือกพื้นที่
หารือจัดตั้ง
MOU ซักซ้อม
“ศูนย์พัฒนา เตรียมการประชุม
ระบบข้อมูล”

มกราคม

M

M
กุมภาพันธ์

มีนาคม
G1

G1

เวที
Public
policy

จัดทำ Healthy
Community
Profile

Training Policy lab Healthy
Community Profile

M
ธันวาคม

G2

พื้นที่ตำบล สสส.

G3

เมษายน

M

พฤษภาคม

มิถุนายน

G3

TRANING RECAP & TCNAP 45 ศูนย์ฝึก

สิงหาคม

กันยายน

KM
G1

สรุปข้อมูลจากเวที

พัฒนาพื้นที่ อาจารย์ & นักศึกษา & จนท.

ประชุมจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น
M

กรกฎาคม

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

G1

G1

ตุลาคม

รายงานผลการ
ดำเนินการ

พื้นที่ตำบลมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ จังหวัดละ 5 อปท
M ทปอ. ประชุมติดตามความก2าวหน2า

G1

ประกอบด2วย 1) อาจารย:ประจำอปท. ๆละ 1 คน จังหวัด
ละ 25 คน 2) คนในพื้นที่ อปท.ของ มรภ.

G2

ประกอบด2วย 1) ผู2บริหาร หรือหัวหน2างานที่เกี่ยวข2อง หรืออาจารย:
ประจำอปท. ๆละ 1 คน จังหวัดละ 25 คน 2) นักวิชาการและคน
ในพื้นที่ของ สสส. อปท.ละ 4 คน

G3

1) สสส 2) ศวช. 3) นักวิชาการ ศวภ.
3) นักวิชาการจากศูนย:ฝSก4) อาจารย:และ
คณะทำงานกลางของแตUละมรภ.

ข"อเสนอโครงการ
“การฝ0กอบรมเชิงปฏิบัติการ RECAP & TCNAP มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหJง”
………………………………………………………………………
๑.ชื่อโครงการ
การฝ'กอบรมเชิงปฏิบัติการ RECAP & TCNAP มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหDง
๒.ผู"รับผิดชอบโครงการ
ประธานคณะทำงานยุทธศาสตรNมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทSองถิ่น ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏแหDงประเทศไทย
๓.สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหDง
๔.ภาคีรJวมพัฒนา
๔.๑ อาจารยNประจำตำบลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๗๗ จังหวัดละ ๕ ตำบล รวม ๓๘๕ คน
๔.๒ ตัวแทนของคนในตำบลที่รับผิดชอบประกอบดSวย ปลัดองคNกรปกครองสDวนทSองถิ่น นักวิเคราะหN
นโยบายและแผน ผูSอำนวยการกองสวัสดิการสังคม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูDบSาน จำนวน ๗๗ จังหวัด
ตำบลละ ๔ คน รวม ๓๐๘ คน
๔.๓ ทSองที่ในเขตองคNการบริหารตำบลและเทศบาลตำบล จำนวน ๓๘๕ แหDง
๔.๔ องคNกรชุมชนในเขตองคNการบริหารสDวนตำบลและเทศบาลตำบล จำนวน ๓๘๕ แหDง
๔.๕ หนDวยงานราชการในเขตองคNการบริหารสDวนตำบลและเทศบาลตำบล จำนวน ๓๘๕ แหDง
๔.๖ องคNกรศาสนาในองคNการบริหารสDวนตำบลและเทศบาลตำบล จำนวน ๓๘๕ แหDง
๔.๗ โรงพยาบาลที่เขSามาสนับสนุนเสริมการทำงานพื้นที่องคNการบริหารสDวนตำบลและเทศบาลตำบล
จำนวน ๓๘๕ แหDง
๕. ภาคีสนับสนุน
๕.๑ สำนักงานสนับสนุนกองทุนสรSางเสริมสุขภาพ สำนัก ๓
๕.๒ ศูนยNวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตรN มหาวิทยาลัยขอนแกDน
๕.๓ ศูนยNวิชาการภาค สำนักงานสนับสนุนกองทุนสรSางเสริมสุขภาพ สำนัก ๓
๕.๔ หนDวยงานในภูมิภาคสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอ องคNการบริหารสDวนจังหวัด สำนักงาน
ทSองถิ่นจังหวัด สำนักงานทSองถิ่นอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สถานีตำรวจในพื้นที่มหาวิทาลัยราชภัฏ
๓๘ แหDงรับผิดชอบ
๑

๕.๕ หนDวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณN สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักปศุสัตวNอำเภอใน
พื้นที่มหาวิทาลัยราชภัฏ ๓๘ แหDงรับผิดชอบ
๕.๖ หนD ว ยงานในภู มิ ภาคสั ง กั ดกระทรวงสาธารณสุ ข สำนั กงานสาธารณสุ ขจั ง หวั ด สำนั กงาน
สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลสDงเริมสุขภาพตำบลในพื้นที่มหาวิทาลัยราชภัฏ ๓๘ แหDงรับผิดชอบ
๕.๗ หนDวยงานในภูมิภาคที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
เขตพื้นที่สังกัดประถมศึกษา และศูนยNการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่มหาวิทาลัย
ราชภัฏ ๓๘ แหDงรับผิดชอบ
๕.๘ หนDวยงานในภูมิภาคที่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยN เชDน พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยNจังหวัด และศูนยNพัฒนาสังคมสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในพื้นที่
มหาวิทาลัยราชภัฏ ๓๘ แหDงรับผิดชอบ
๕.๙ หนDวยงานในภูมิภาคที่สังกัดกระทรวงแรงงาน เชDน สำนักงานพัฒนาฝmมือแรงงานจังหวัด ในพื้นที่
มหาวิทาลัยราชภัฏ ๓๘ แหDงรับผิดชอบ
๕.๑๐ หนD วยงานในภู มิ ภาคที ่ สั ง กั ดกระทรวงพลั ง งาน เชD น สำนั กงานพลั ง งานจั ง หวั ด ในพื ้ นที่
มหาวิทาลัยราชภัฏ ๓๘ แหDงรับผิดชอบ
๕.๑๑ หนDวยงานในภูมิภาคที่สังกัดกระทรวงการคลัง เชDน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณN ในพื้นที่
มหาวิทาลัยราชภัฏ ๓๘ แหDงรับผิดชอบ
๕.๑๒ หนDวยงานในภูมิภาคที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลSอม เชDน สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลSอม ในพื้นที่มหาวิทาลัยราชภัฏ ๓๘ แหDงรับผิดชอบ
๖.คำนิยามเชิงปฏิบัติการ
๑) ภาคีรJวมพัฒนา หมายถึง ทSองถิ่น ทSองที่ หนDวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ที่
เขSามามีสDวนรDวมในการเสนอความคิดเห็น หาแนวทางแกSไขปoญหารDวมกัน เพื่อทำใหSองคNกรปกครองสDวน
ทSองถิ่น พัฒนาไปสูDความสำเร็จแหDงการเปqนพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบฐานขSอมูลเครือขDาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหDง
๒) ภาคีสนับสนุน หมายถึง องคNกรหรือหนDวยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีสDวนรDวมในการหนุน
เสริมและทำงานรDวมกันกับสถาบันการศึกษา ซึ่งอาจไดSแกDหนDวยงานรัฐและองคNกรรDวมพัฒนาเอกชน เปqนตSน ที่
สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขSอมูลเครือขDายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหDง
๓) ศูนยaพัฒนาระบบฐานข"อมูล หมายถึง หนDวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหDงที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมขSอมูล ประสานงานจัดฝ'กอบรมเชิงปฏิบัติการ แกDคณาจารยN เจSาหนSาที่ นักศึกษาใน
การเรียนรูSกระบวนการคSนหาทุนและศักยภาพโดยการใชSขSอมูลจากการวิจัยชุมชนและระบบขSอมูลตำบล
ประสานและเสริมความเขSมแข็งใหSทุนที่มีศักยภาพในการพัฒนางานและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับระบบฐานขSอมูล
ครอบคลุมทุกมิติของขSอมูลในตำบลที่รับผิดชอบ
๒

๔) ศู นยa พั ฒนาระบบฐานข" อมู ลเครื อขJ ายมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมายถึง หนDวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นโดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแหDงประเทศไทย เปqนหนDวยงาน
กลาง ทำหนSาที่กำหนดทิศทางการพัฒนาระบบฐานขSอมูล กำหนดนโยบายการพัฒนาระบบฐานขSอมูลเครือขDาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดทำแผนปฏิบัติการและประเมินผลการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหDง วาง
แผนการทำงานใหSสอดรับกับองคNกรปกครองสDวนทSองถิ่น สถาบันวิชาการหรือองคNกรทางวิชาการ องคNกรชุมชน
องคNกรภาคประชาสังคม ทSองที่ และสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) มีเปsาหมายเพื่อรDวมขับเคลื่อน
ชุมชนทSองถิ่นใหSนDาอยูD โดยมีบทบาทสำคัญในการสรSางการเรียนรูSรDวมกัน การผลักดันใหSเกิดนโยบายสาธารณะ
ระดับตำบล เครือขDาย และจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงคNใหSเกิดระบบการพัฒนาการศึกษาใน ๔
ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๕) การวิจัยชุมชน หมายถึง การประเมินชุมชนดSวยการวิจัยเชิงชาติพันธุNวรรณนาแบบเรDงดDวน
(Rapid Ethnographic Community Assessment Process - RECAP) เปqนการพัฒนาทักษะดSานการถอด
บทเรียนและการเขียนสรุปขSอมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของกลุDมหรือแหลDงปฏิบัติการในพื้นที่ซึ่งเปqน
เครื่องมือสำคัญในการเสริมสรSางชุมชนทSองถิ่นเขSมแข็ง โดยการนำใชSศักยภาพในการจัดการปoญหาสูDการจัดการ
ตนเองในระดับพื้นที่ รวมถึงการสรSางเครือขDายเชื่อมโยงกับองคNกรและหนDวยงานหนุนเสริมเพื่อเขSามาเกื้อกูลใหS
ชุมชนทSองถิ่นจัดการตนเองไดSดีขึ้น
๖) การพั ฒนาระบบข" อมู ลตำบล หมายถึ ง การจั ดทำขS อมู ลตำบลโดยใชS โปรแกรม (Thailand
Community Network Appraisal Program - TCNAP) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีสDวนรDวมของทุกภาคสDวน
ทั้งภาคประชาชน องคNกรปกครองสDวนทSองถิ่น ผูSนำทSองที่ และหนDวยงานภาครัฐในพื้นที่ ในการเก็บรวบรวม
ขSอมูล ตรวจสอบ นำใชSขSอมูล และเปqนเจSาของ โดยการสรSางทีมพัฒนาฐานขSอมูลตำบลในการเก็บรวบรวม
ขSอมูลและนำใชSขSอมูลของชุมชนเพื่อจัดการกับปoญหาที่สอดรับกับความตSองการและวิถีชีวิตของแตDละชุมชน
จนเกิดการพึ่งตนเองและนำไปสูDการพัฒนาตำบลสูDการเปqนตำบลสุขภาวะที่ยั่งยืน
๗. หลักการและเหตุผล
ตามแผนยุ ท ธศาสตรN ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื ่ อ ทS อ งถิ ่ น นS อ มนำแนวทางในการดำเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยภายใตSพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมรทรรามาธิบดีศรีสินทรามหาวชิราลงกรณNฯ
พระวชิรเกลSาเจSาอยูDหัวที่มอบใหSมหาวิทยาลัยราชภัฏเปqนสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่รองรับการพัฒนา
ของประเทศและมุDงมั่นชDวยเหลือชุมชนทSองถิ่นใหSไดSใชSบัณฑิตอยDางมีคุณภาพ ซึ่งที่ประชุมอิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแหDงประเทศไทยเองไดSตระหนักในบทบาทหนSาที่และเล็งเห็นความสำคัญของระบบฐานขSอมูลที่จะมา
เปqนระบบและกลไกในการวางแผนยุทธศาสตรNมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อทSองถิ่นไดS ซึ่งที่ผDานมามหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั้ง ๓๘ แหDงยังไมDมีการดำเนินการจัดทำระบบฐานขSอมูลเครือขDายมหาวิทยาลัยราชภัฏเปqนของตนเอง มีการ
นำใชSฐานขSอมูลจากหนDวยงานอื่นซึ่งสDงผลใหSการเก็บรวบรวมขSอมูลไมDเปqนมาตรฐานเดียวกัน เมื่อตSองการหา
ขSอมูลพื้นฐานยังตSองใชSเวลานานในการเก็บรวบรวมใหมDสDงผลใหSการดำเนินการลDาชSา ดังนั้นจากการหารือ
รDวมกับสำนัก ๓ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรSางเสริมสุขภาพชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรSาง
๓

เสริมสุขภาพ ที่ประสบการณNในการทำงานรDวมมหาวิทยาลัยราชภัฏและเปqนผูSพัฒนาเครื่องมือที่นำใชSในการเก็บ
รวบรวมขSอมูลในชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ใหSมีศักยภาพในการเก็บรวบรวมขSอมูล มีการวาง
แผนการใชSขSอมูล เก็บขSอมูล นำใชSขSอมูล และเกิดความเปqนเจSาของในการนำขSอมูลไปพัฒนาระบบการดูแลใน
ชุมชนภายใตSการเชื่อในทุนและศักยภาพ การจัดการของทุนทางสังคมในพัฒนาชุมชนทSองถิ่น จึงทำใหSที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแหDงประเทศไทยไดSทำการประสานความรDวมมือกับเครือขDายการวางแผน
ออกแบบเชิงระบบในการจัดการขSอมูล และนำใชSขSอมูลในระบบฐานเดียวกันทั้ง ๓๘ แหDงเพื่อจะไดSนำไปสูDการ
การสนับสนุนและขับเคลื่อนงานดSานการพัฒนายุทธศาสตรNมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทSองถิ่นในระยะ
ยาวตDอไป
๗.๑ ข"อมูลสถานการณaระบบฐานข"อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหJง
สถานการณNการมอบหมายการทำงานตามแผนยุทธศาสตรNมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทSองถิ่น
ไดSมีการมอบหมายใหSมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหDงมีความรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดที่แตกตDางกัน สามารถสรุป
ไดSดังนี้
ตารางที่ ๑ สรุปสถานะข"อมูลระบบฐานข"อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหJง
พื้นที่ภาคกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ
จำนวนตำบลที่มหาวิทยาลัย
จำนวน
รับผิดชอบ
ตำบลของ
สสส.ที่
ดำเนินการ
ระบบ
ฐานข"อมูล
มรภ. เพชรบุรี (๒๒)
จังหวัดประจวบคีรีขันธN
๖
จังหวัดเพชรบุรี

๑๖

มรภ. จอมบึง (๗)

จังหวัดราชบุรี

๗

มรภ. กาญจนบุรี (๒๖)

จังหวัดกาญจนบุรี

๒๔

จังหวัดสุพรรณบุรี

๒

มรภ. นครปฐม (๕)

จังหวัดนครปฐม

๒

จังหวัดสมุทรสาคร

ตำบลทุDงขวาง อำเภอกำแพงแสน
ตำบลหSวยมอนทอง อำเภอ
กำแพงแสน
ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี
ตำบลบSานแพSว อำเภอบSานแพSว

จังหวัดสุพรรณบุรี

ตำบลบDอสุพรรณ อำเภอสองพี่นSอง

๒

๔

๑

พื้นที่ภาคกลาง

มรภ. วไลอลงกรณN (๑๙)
มรภ. สวนสุนันทนา (๓)

พื้นที่รับผิดชอบ

จำนวนตำบลที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ

จังหวัดสระแกSว

จำนวน
ตำบลของ
สสส.ที่
ดำเนินการ
ระบบ
ฐานข"อมูล
๓

จังหวัดปทุมธานี

๑๖

จังหวัดสมุทรสงคราม

๓

มรภ. ธนบุรี (๐ )
มรภ.จันทรเกษม

๐
จังหวัดชัยนาท

ตำบลบSานเชี่ยน อำเภอหันคา
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงหN
ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม
ตำบลหSวยกรด อำเภอสรรคบุรี
ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา

มรภ. บSานสมเด็จเจSาพระยา
(๐)
มรภ. เทพสตรี (๑๙)
มรภ. ราชนครินทรN (๑๕)

มรภ. พระนครศรีอยุธยา
(๒)
มรภ. รำไพพรรณี (๒)

๐

๐
จังหวัดลพบุรี

๑๗

จังหวัดสิงหNบุรี

๒

จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓

จังหวัดนครนายก

๘

จังหวัดปราจีนบุรี

๔

จังหวัดอDางทอง

๒

จังหวัดจันทบุรี

๑

จังหวัดระยอง

๑

รวมพื้นที่ภาคกลาง

๑๒๐

๕

ตารางที่ ๑ สรุปสถานะข"อมูลระบบฐานข"อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหJง (ตJอ)
พื้นที่ภาคใต"

จังหวัดตรัง

จำนวนตำบลของ สสส.
ที่ดำเนินการระบบ
ฐานข"อมูล
๓

จังหวัดพัทลุง

๔

จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๖

มรภ. ภูเก็ต (๓)

จังหวัดกระบี่

๓

มรภ. ยะลา (๗๓)

จังหวัดนราธิวาส

๓๒

จังหวัดปoตตานี

๑๔

จังหวัดยะลา

๒๗

จังหวัดสงขลา

๑๕

จังหวัดสตูล

๕

จังหวัดสุราษฎรNธานี

๓

จังหวัดชุมพร

๑

มรภ. นครศรีธรรมราช (๒๓)

มรภ.สงขลา (๒๐)
มรภ. สุราษฎรNธานี (๔)

พื้นที่รับผิดชอบ

จำนวนตำบลที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ

รวมพื้นที่ภาคใต"
พื้นที่ภาคเหนือ

มรภ. เชียงใหมD (๙๕)
มรภ. เชียงราย (๖๘)
มรภ. พิบูลสงคราม(๘)
มรภ. เพชรบูรณN (๓๙)
มรภ.ลำปาง (๘๑)

๑๒๓
พื้นที่รับผิดชอบ

จำนวนตำบลของ สสส.
ที่ดำเนินการระบบ
ฐานข"อมูล
๗๐

จังหวัดเชียงใหมD
จังหวัดแมDฮDองสอน

๒๕

จังหวัดเชียงราย

๔๗

จังหวัดพะเยา

๒๑

จังหวัดพิษณุโลก

๖

จังหวัดสุโขทัย

๒

จังหวัดพิจิตร

๑๙

จังหวัดเพชรบูรณN

๒๐

จังหวัดลำปาง

๕๐

จังหวัดลำพูน

๓๑
๖

ตารางที่ ๑ สรุปสถานะข"อมูลระบบฐานข"อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหJง (ตJอ)
จำนวนตำบลที่
พื้นที่ภาคเหนือ
พื้นที่รับผิดชอบ
จำนวนตำบลของ
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ สสส.ที่ดำเนินการ
ระบบฐานข"อมูล
มรภ. อุตรดิตถN (๖๗)
จังหวัดอุตรดิตถN
๑๔

มรภ. นครสวรรคN (๑๙)

มรภ. กำแพงเพชร (๔)

จังหวัดนDาน

๓๔

จังหวัดแพรD

๑๙

จังหวัดนครสวรรคN

๑๔

จังหวัดชัยนาท

๒

จังหวัดอุทัยธานี

๓

จังหวัดตาก

๔

จังหวัดกำแพงเพชร

๓

รวมพื้นที่ภาคเหนือ

๓๘๔

พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่รับผิดชอบ

มรภ. มหาสารคาม (๖๐)

จังหวัดมหาสารคาม

มรภ. เลย (๕๐)

จังหวัดขอนแกDน

๒๖

จังหวัดเลย

๑๗

จังหวัดหนองบัวลำภู

๗

จังหวัดนครพนม

๑๒

จังหวัดสกลนคร

๒๒

จังหวัดมุกดาหาร

๒๓

มรภ. สุรินทรN (๑๖)

จังหวัดสุรินทรN

๑๖

มรภ. รSอยเอ็ด (๔๕)

จังหวัดยโสธร

๘

จังหวัดรSอยเอ็ด

๓๗

มรภ. บุรีรัมยN (๑๒)

จังหวัดบุรีรัมยN

๑๒

มรภ.อุบลราชธานี (๕๒)

จังหวัดยโสธร

๘

มรภ. สกลนคร (๕๗)

จำนวนตำบลของ
สสส.ที่ดำเนินการ
ระบบฐานข"อมูล
๖๐

๗

จังหวัดอำนาจเจริญ

๑๙

จังหวัดอุบลราชธานี

๒๕

ตารางที่ ๑ สรุปสถานะข"อมูลระบบฐานข"อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหJง (ตJอ)
พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่รับผิดชอบ

มรภ. อุดรธานี (๔๙)

จังหวัดบึงกาฬ

จำนวนตำบลที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ

จำนวนตำบลของ
สสส.ที่ดำเนินการ
ระบบฐานข"อมูล
๑๗

จังหวัดหนองคาย

๗

จังหวัดอุดรธานี

๒๒

มรภ. ศรีษะเกษ (๒๑)

จังหวัดศรีษะเกษ

๒๑

มรภ.ชัยภูมิ (๑๐)

จังหวัดชัยภูมิ

๑๐

มรภ. นครราชสีมา (๓๗)

จังหวัดนครราชสีมา

๓๗

รวมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔๐๖

รวมทั้งหมด

๑,๐๓๓

๘.วัตถุประสงคa
๑) เพื ่ อสนั บสนุ นการพั ฒนาศั กยภาพและเตรี ยมความพรS อมของการพั ฒนาระบบขS อ มู ล เครื อ ขD า ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏแกDคณาจารยN เจSาหนSาที่ นักศึกษาของแตDละสถาบัน
๒) เพื่อสDงเสริมกระบวนการเรียนรูSการประเมินชุมชนดSวยการวิจัยเชิงชาติพันธุNวรรณนาแบบเรDงดDวน และ
ประสานความรDวมมือองคNกรภาคีที่เกี่ยวขSองในการพัฒนาระบบฐานขSอมูลในพื้นที่ความรับผิดชอบ อัน
นำไปสูDการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรNมหาวิทาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาทSองถิ่น
๓) เพื่อสDงเสริมการวิเคราะหNและนำใชSขSอมูลจากศูนยNพัฒนาระบบฐานขSอมูล และการประเมินชุมชนดSวย
การวิจัยเชิงชาติพันธุNวรรณนาแบบเรDงดDวน โดยหนุนเสริมใหSศูนยNพัฒนาระบบฐานขSอมูลเครือขDาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏขยายงานยุทธศาสตรNมหาวิทาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทSองถิ่นตามภารกิจ
อุดมศึกษา

๘

๙. พื้นที่เปnาหมาย
๙.๑ จังหวัดที่รับผิดชอบ จังหวัดละ ๕ ตำบล ประกอบดSวย
๙.๑.๑ พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรับผิดชอบจำนวน ๕ ตำบล ตDอ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รวม ๓๘๕ แหDง
๙.๑.๒ พื้นที่ของเครือขDายชุมชนทSองถิ่นนDาอยูD สสส.จำนวน ๕ ตำบล ตDอ ๑ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ รวม ๓๘๕ แหDง
๑๐. ระยะเวลาของโครงการ
รวมเวลา ๑ ปm ๖ เดือน ตั้งแตDวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑๑. ผลผลิตและผลลัพธa
๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ไดSรับการสนับสนุนสามารถพัฒนาและยกระดับเปqนศูนยNพัฒนาระบบฐานขSอมูล
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และไดSเรียนรูSการประเมินชุมชนดSวยการวิจัยเชิงชาติพันธุNวรรณนาแบบ
เรDงดDวน
๒) ศูนยNพัฒนาระบบฐานขSอมูลเครือขDายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แหDงประเทศไทยมีระบบฐานขSอมูลและนำใชSประโยชนNเพื่อการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานดSานการ
พัฒนายุทธศาสตรNมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทSองถิ่น
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหDง ไดSชุดขSอมูลตาม ๔ ภารกิจของอุดมศึกษา
๔) คณาจารยN เจSาหนSาที่ นักศึกษาไดSเรียนรูSระบบฐานขSอมูลตำบลและเรียนรูSการประเมินชุมชนดSวยการ
วิจัยเชิงชาติพันธุNวรรณนาแบบเรDงดDวน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏผิดชอบเพื่อนำใชSวางแผนขับเคลื่อนงาน
ดS า นการเรี ย นการสอน การบริ ก ารวิ ช าการ การวิ จ ั ย และการทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทSองถิ่น
๕) ขSอเสนอเพื่อการพัฒนาระบบฐานขSอมูลในการวางแผนยุทธศาสตรNมหาวิทยาลัยราชภัฏแตDละแหDง

๙

๑๒.ตัวชี้วัด
๑๒.๑ ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด

ปpที่ ๑

ปpที่ ๒

๑) จัดตั้งศูนยNพัฒนาระบบฐานขSอมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๑ ศูนยN
๒) พัฒนาระบบฐานขSอมูลตำบลใหมDในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรับผิดชอบ ๕ ตำบล ปรับปรุง
โดยเขSารDวมกิจกรรมตามที่แผนงานกำหนด
๓) พัฒนาระบบฐานขSอมูลตำบลเครือขDายชุมชนทSองถิ่นในพื้นที่ของ สสส.ตาม ๕ ตำบล ปรับปรุง
พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรับผิดชอบ
๔) อาจารยNประจำตำบลของมหาวิทยาลัยเขSารับการพัฒนาตาม
๓๘๕
๑๐ คน
กระบวนการพัฒนาระบบฐานขSอมูลตำบลและกระบวนการการวิจัยชุมชน
๕) นักวิชาการของตำบลของมหาวิทยาลัยเขSารับการพัฒนาตาม
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
กระบวนการพัฒนาระบบฐานขSอมูลตำบลและกระบวนการการวิจัยชุมชน
๑๒.๒ ตัวชี้วัดระดับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแหJงประเทศไทย
ตัวชี้วัด
๑) จัดตั้งศูนยNเครือขDายพัฒนาระบบฐานขSอมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒) คูมD ือการวิเคราะหNและนำใชSระบบฐานขSอมูลตำบลเครือขDายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรับผิดชอบ
๓) แผนงานสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาระบบฐานขSอมูลตำบลแกD
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหDง
๔) ขSอเสนอการพัฒนายุทธศาสตรNมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทSองถิ่น
ระยะ ๕-๑๐ ปm โดยนำใชSระบบฐานขSอมูล
๕) แผนการพัฒนากำลังคนมหาวิทยาลัยนราชภัฏดSานการเสริมสรSางศักยภาพ
วิจัยชุมชน

ปpที่ ๑

ปpที่ ๒

๑ ศูนยN
๑ เลDม

ปรับปรุง

๑ แผน

ปรับปรุง

๑ ชุด

ปรับปรุง

๑ แผน

ปรับปรุง

๑๓. แนวทางการดำเนินงาน
๑. ออกแบบการพัฒนาศูนยaพัฒนาระบบฐานข"อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนยa
พัฒนาระบบฐานข"อมูล
๑.๑ รDวมประชุมวางแผนการกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของแตDละมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน ๑๐
ตำบล ประกอบดSวย พื้นที่ของเครือขDายชุมชนทSองถิ่นนDาอยูD สสส.จำนวน ๕ ตำบล พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
๑๐

ราชภัฏรับผิดชอบจำนวน ๕ ตำบล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรDวมกับพื้นที่ ศูนยNสนับสนุนวิชาการ
เพื่อการจัดการเครือขDายของ สสส. และศูนยNพัฒนาระบบฐานขSอมูลเครือขDายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๑.๒ ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายงานตDอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๑.๓ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนยNพัฒนาระบบฐานขSอมูล ใน ๑๑ ตัวชี้วัด
๑.๔ ติดตามและสรุปขSอมูลจากระบบฐานขSอมูลที่สามารถนำมาใชSประโยชนNในการพัฒนาคุณภาพ
๑.๕ ใหSคำปรึกษา แนะนำ และขSอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาวางแผนขับเคลื่อนงานดSานการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ทSองถิ่น
๑.๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและสนับสนุนใหSศูนยNพัฒนาระบบฐานขSอมูลไดSดำเนินการจัดทำรายงาน
ความกSาวหนSาการดำเนินพัฒนาระบบศูนยNพัฒนาระบบฐานขSอมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SelfAssessments Report: SAR) รายงานแกDสภามหาวิทยาลัยและที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแหDง
ประเทศไทย
๒.การสนับสนุนวิชาการเพื่อการพัฒนาศูนยaพัฒนาระบบฐานข"อมูลเครือขJายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝ'กทักษะการทำวิจัยชุมชน ฝ'กทักษะการพัฒนาระบบฐานขSอมูลตำบล
โดยศูนยNสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือขDายจัดใหSมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหDง
๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรูSภายในพื้นที่ ศูนยNพัฒนาระบบฐานขSอมูล และปรับปรุงกระบวนการทำงาน
รDวมกันระหวDางกลุDมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นและศูนยNสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือขDาย
๒.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝ'กทักษะการวิเคราะหNและการนำใชSระบบฐานขSอมูลในการพัฒนางาน
สำหรับกลุDมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น กลุDมนักวิชาการตำบลและศูนยNสนับสนุนวิชาการเพื่อการ
จัดการเครือขDายของ สสส.
๒.๔ พัฒนาพื้นที่เพื่อสรSางการเรียนรูSการพัฒนาระบบฐานขSอมูล โดยใหSอาจารยN นักศึกษา เจSาหนSาที่
ไดSลงพื้นที่เพื่อเรียนรูSระบบขSอมูลของชุมชนทSองถิ่นและจัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนของตำบลที่รับผิดชอบ
๓. ออกแบบการพั ฒนาศู นยa พั ฒนาระบบฐานข" อมู ลเครื อขJ ายมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ติ ดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของศูนยaพัฒนาระบบฐานข"อมูลเครือขJายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๓.๑ รDวมประชุมวางแผนการกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของแตDละมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดที่
รับผิดชอบละ ๕ ตำบล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรDวมกับพื้นที่ ศูนยNสนับสนุนวิชาการเพื่อการ
จัดการเครือขDาย สสส. และรายงานแกDที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแหDงประเทศไทย
๓.๒ ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายงานตDอรายงานแกDที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแหDงประเทศไทย
๓.๓ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนยNพัฒนาระบบฐานขSอมูล ใน ๕ ตัวชี้วัด
๑๑

๓.๔ ติดตามและสรุปขSอมูลจากระบบฐานขSอมูลที่สามารถนำมาใชSประโยชนNในการพัฒนาคุณภาพการ
ทำงานของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแหDงประเทศไทย
๓.๕ ใหSคำปรึกษา แนะนำ และขSอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาวางแผนขับเคลื่อนงานยุทธศาสตรN
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทSองถิ่น
๓.๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและสนับสนุนใหSศูนยNพัฒนาระบบฐานขSอมูลไดSดำเนินการจัดทำรายงาน
ความกSาวหนSาการดำเนินพัฒนาระบบศูนยNพัฒนาระบบฐานขSอมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SelfAssessments Report: SAR) รายงานแกDที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแหDงประเทศไทย
๔.การบริหารจัดการโครงการ
๔.๑ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการดำเนินงานสนับสนุนวิชาการรDวมกับ กลุDมศูนยNพัฒนาระบบ
ฐานขSอมูลแตDละมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุDมนักวิชาการจากหนDวยอื่น และ ศูนยNสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการ
เครือขDาย สสส.
๔.๒ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

๑๒

๑๔. แนวทางการดำเนินงาน ความสอดคล6องกับวัตถุประสงค> ตัวชี้วัดโครงการ
งานและกิจกรรม

สอดคล6องกับ
วัตถุประสงค>
ข6อที่

ตัวชี้วัดโครงการ
หลัก

ผู6ดำเนินการ
รIวม

สนับสนุน

๑. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
๑.๑ ร%วมประชุมวางแผนและออกแบบแนวทางการ

๑,๒

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกับผู=ที่
เกี่ยวข=องในมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งศูนยG
พัฒนาระบบข=อมูล

แผนการติดตามและ
ประเมินผลศูนยGพัฒนาระบบ
ฐานข=อมูล

ศูนยGพัฒนาระบบ
ฐานข=อมูล

๑.๒ ร%วมประชุมวางแผนและออกแบบแนวทางการ

๑-๕

แผนการติดตามและ
ศูนยGพัฒนาระบบ
ประเมินผลศูนยGพัฒนาระบบ ฐานข=อมูล
ฐานข=อมูลในพื้นที่ ๕ ตำบลต%อ
จังหวัด

๑.๓ ติดตาม สรุป และประเมินผลการดำเนินงานใน

๑-๕

สรุปผลการดำเนินงานใน ๑๑
ตัวชี้วัด

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานร%วมกับ
พื้นที่ ๕ ตำบลต%อจังหวัด

๑๑ ตัวชี้วัด

๑๓

ศูนยGพัฒนาระบบ
ฐานข=อมูล

ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล
เครือข%าย
มรภ.
ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล
เครือข%าย
มรภ.
ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล
เครือข%าย
มรภ.

ศวภ
ศวช.
สน.๓
ศวภ
ศวช.
สน.๓

ศวภ
ศวช.
สน.๓

งานและกิจกรรม

สอดคล6องกับ
ตัวชี้วัดโครงการ
วัตถุประสงค>
ข6อที่
๑.๔ ติดตามและสรุปข=อมูลจากการระบบฐานข=อมูล
๑,๓,๕
ชุดความรู= นวัตกรรม ชิ้นงาน/
ที ่ ส ามารถนำมาใช= ป ระโยชนG ใ นการพั ฒ นา
กิจกรรม การพัฒนาระบบการ
กระบวนการเรียนรู= จัดการความรู= ขับเคลื่อน
ฐานข=อมูลและการนำใช=
นโยบายสาธารณะ และประสานความ ร%วมมือ
ประโยชนGของระบบฐานข=อมูล
องคG ก รภาคี ท ี ่ เ กี ่ ย วข= อ งในการพั ฒ นาระบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ฐานข=อมูลในพื้นที่ความรับผิดชอบ
๑.๕ ให=คำปรึกษา แนะนำ และข=อเสนอแนะแนวทาง ๑,๒,๓,๔,๕ แนวทางในการพัฒนาการ
ในการพัฒนา
ขยายงานยุทธศาสตรGมหาวิทา
ลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท=องถิ่นตามภารกิจอุดมศึกษา

หลัก

ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล
เครือข%าย
มรภ.

ศวภ.
ศวช.
สน.๓

ศูนยGพัฒนาระบบ
ฐานข=อมูล

ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล
เครือข%าย
มรภ.
ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล
เครือข%าย
มรภ.
ศูนยGพัฒนา
ระบบ

ศวช.
สน.๓

๕

ชุดการจัดการความรู=ระบบการ ศูนยGพัฒนาระบบ
ฐานข=อมูลและการนำใช=
ฐานข=อมูล
ประโยชนGของระบบฐานข=อมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

๑.๖ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง(Self-

๕

สรุปรายงานการประเมิน
ตนเองในแต%ละพื้นที่
๑๔

สนับสนุน

ศูนยGพัฒนาระบบ
ฐานข=อมูล

๑.๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและสนับสนุนให=
ศูนยGพัฒนาระบบฐานข=อมูล ได=ดำเนินการจัดทำ
รายงานความก=าวหน=าการดำเนิน

Assessments Report: SAR) ทุกพื้นที่

ผู6ดำเนินการ
รIวม

ศูนยGพัฒนาระบบ
ฐานข=อมูล

ศวภ.
ศวช.
สน.๓

ศวช.
สน.๓

งานและกิจกรรม

สอดคล6องกับ
วัตถุประสงค>
ข6อที่

ตัวชี้วัดโครงการ
หลัก

ผู6ดำเนินการ
รIวม

สนับสนุน

ฐานข=อมูล
เครือข%าย
มรภ.
๒. แผนการสนับสนุนวิชาการเพื่อการพัฒนาศูนย>พัฒนาระบบฐานข6อมูลเครือขIายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝpกทักษะการทำวิจัย

๑,๔

๒.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตร ฝpก

๑,๔

ชุมชนและฝpกทักษะการพัฒนาระบบฐานข=อมูล
ตำบลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห%ง

ทั ก ษะการทำวิ จ ั ย ชุ ม ชนและฝp ก ทั ก ษะการ
พัฒนาระบบฐานข=อมูลตำบลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ๓๘ แห%ง โดยร%วมกับกลุ%มนักวิชาการ
จากหน%วยอื่น และศูนยGสนับสนุนวิชาการเพื่อ
การจัดการเครือข%าย

คู%มือประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพื่อฝpกทักษะการทำวิจัยชุมชน
และฝpกทักษะการพัฒนาระบบ
ฐานข=อมูลตำบล
คู%มือประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทำหลักสูตร ฝpกทักษะการ
ทำวิจัยชุมชนและฝpกทักษะการ
พัฒนาระบบฐานข=อมูลตำบล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘
แห%ง
สรุปการวิเคราะหGหลักสูตร ฝpก
ทักษะการทำวิจัยชุมชนและฝpก
ทักษะการพัฒนาระบบ
ฐานข=อมูลตำบลใน
๑๕

ศวภ.
ศวช.
สน.๓

ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล

ศวภ.
ศวช.
สน.๓

ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล

ศวภ.
ศวช.
สน.๓

ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล

ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล
เครือข%ายมรภ.
ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล
เครือข%ายมรภ.

ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล
เครือข%ายมรภ.

งานและกิจกรรม

สอดคล6องกับ
วัตถุประสงค>
ข6อที่

ตัวชี้วัดโครงการ
หลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห%ง
และกระบวนการจัดการเรียนรู=
ภายใน
รายงานผลการสรุปวิเคราะหG ศูนยGพัฒนาระบบ
พื้นที่เพื่อสร=างการเรียนรู=การ ฐานข=อมูล
พัฒนาระบบฐานข=อมูล

๒.๓ พั ฒนาพื ้ นที ่ เพื ่ อสร= างการเรี ยนรู = การพั ฒนา
๕
ระบบฐานข=อมูล โดยให=อาจารยG นักศึกษา เจ=าหน=าที่
ได=ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู=ระบบข=อมูลของชุมชนท=องถิ่น
และจั ด เวที พ ั ฒ นานโยบายสาธารณะการพั ฒ นา
ระบบสุขภาพชุมชนของตำบลที่รับผิดชอบ
๓. แผนการพัฒนาศูนย>พัฒนาระบบฐานข6อมูลเครือขIายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๓.๑ ร% ว มวางแผนออกแบบกิ จ กรรมการจั ด การ
๒
คู%มือและแนวคู%มือการ
ความรู= กับผู=ที่เกี่ยวข=องในมหาวิทยาลัย
วิเคราะหGและนำใช=ระบบ
ฐานข=อมูลตำบลเครือข%าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรับผิดชอบ
ทางการสรุปบทเรียนและ
สังเคราะหGความรู=
๓.๒ เข=าร%วมเวทีสรุปบทเรียนและจัดการความรู=เพื่อ
๒,๕
สรุปข=อเสนอคณะพยาบาล
พัฒนาระบบฐานข=อมูลเครือข%าย มรภ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑๖

ผู6ดำเนินการ
รIวม

ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล
เครือข%าย
มรภ.

สนับสนุน

ศวภ.
ศวช.
สน.๓

ศูนยGพัฒนาระบบ
ฐานข=อมูล
เครือข%ายมรภ.

ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล

ศวภ.
ศวช.
สน.๓

ศูนยGพัฒนาระบบ
ฐานข=อมูล
เครือข%ายมรภ.

ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล

ศวภ.
ศวช.
สน.๓

งานและกิจกรรม

๓.๓ เข=าร%วมเวทีพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

และประสานความร%วมมือองคGกรภาคีที่
เกี่ยวข=องในการพัฒนาระบบฐานข=อมูลในพื้นที่
ความรับผิดชอบในระดับเครือข%าย หรือ
ระดับชาติ
๓.๕ ร%วมกับศูนยGพัฒนาระบบฐานข=อมูลดำเนินการ
พัฒนายุทธศาสตรGมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท=องถิ่นระยะ ๕-๑๐ ปs โดยนำใช=ระบบ
ฐานข=อมูล

๔. การบริหารจัดการโครงการ
๔.๑ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการดำเนินงาน
สนับสนุนระบบฐานข=อมูลร%วมกับผู=ที่เกี่ยวข=องใน
มหาวิทยาลัย

สอดคล6องกับ
วัตถุประสงค>
ข6อที่

๒

๒,๕

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวชี้วัดโครงการ

ผู6ดำเนินการ
รIวม

สนับสนุน

ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล

ศวภ.
ศวช.
สน.๓

ศูนยGพัฒนาระบบ ศูนยGพัฒนา
ฐานข=อมูล
ระบบ
เครือข%ายมรภ. ฐานข=อมูล

ศวภ.
ศวช.
สน.๓

หลัก
ในการพัฒนาระบบการดูแล
ผู=สูงอายุโดยชุมชนท=องถิ่น
แผนการพัฒนากำลังคน
ศูนยGพัฒนาระบบ
มหาวิทยาลัยนราชภัฏด=านการ ฐานข=อมูล
เสริมสร=างศักยภาพวิจัยชุมชน เครือข%ายมรภ.

ข=อเสนอการพัฒนายุทธศาสตรG
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท=องถิ่นระยะ ๕-๑๐ ปs
โดยนำใช=ระบบฐานข=อมูล

แผนงานสนับสนุนงบประมาณ ศูนยGพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบฐานข=อมูล
ฐานข=อมูล
๑๗

ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล

ศวภ.
ศวช.
สน.๓

งานและกิจกรรม

สอดคล6องกับ
วัตถุประสงค>
ข6อที่

๔.๒ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการดำเนินงาน ๑,๒,๓,๔,๕
สนับสนุนระบบฐานข=อมูลร%วมกับ ศูนยGพัฒนาระบบ
ฐานข=อมูล และกลุ%มนักวิชาการจากหน%วยอื่น และ
ศูนยG พัฒนาระบบฐานข=อมูลเครือข%ายมรภ.
๔.๓ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ทุก ๖
เดือน

๑,๒,๓,๔,๕,

ตัวชี้วัดโครงการ
หลัก
ตำบลแก%มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๓๘ แห%ง
แผนการพัฒนากำลังคน
ศูนยGพัฒนาระบบ
มหาวิทยาลัยนราชภัฏด=านการ ฐานข=อมูล
เสริมสร=างศักยภาพวิจัยชุมชน

รายงานผลการดำเนินงาน
(ทุก ๖ เดือน)

๑๘

ศูนยGพัฒนาระบบ
ฐานข=อมูล

ผู6ดำเนินการ
รIวม
เครือข%าย
มรภ.
ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล
เครือข%าย
มรภ.
ศูนยGพัฒนา
ระบบ
ฐานข=อมูล
เครือข%าย
มรภ.

สนับสนุน

ศวช.
สน.๓

ศวช.
สน.๓

๑๕. แผนปฏิบัติการของสถาบันวิชาการ (ระยะเวลา ๑ ปU ๓ เดือน) ระหวIาง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๓

งานและกิจกรรม
พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
๑) การติดตามและประเมินผล การ
ดำเนินงาน
๑.๑ ร%วมประชุมวางแผนและออกแบบแนว
ทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
กับผู=ที่เกี่ยวข=องในมหาวิทยาลัยในการจัดตั้ง
ศูนยGพัฒนาระบบข=อมูล
๑.๒ ร%วมประชุมวางแผนและออกแบบแนว
ทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ร%วมกับพื้นที่ ๕ ตำบล
๑.๓ ติดตาม สรุป และประเมินผลการ
ดำเนินงานใน ๑๑ ตัวชี้วัด
๑.๕ ให=คำปรึกษา แนะนำ และข=อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนา
๑.๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและ
สนับสนุนให= ศูนยGพัฒนาระบบฐานข=อมูล ได=

×

×

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

๑๙

พ.ศ.
๒๕๖๔
ม.ค.

×

×

×

×

×

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๓

งานและกิจกรรม
พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดำเนินการจัดทำรายงานความก=าวหน=าการ
ดำเนิน
๑.๗จัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SelfAssessments Report: SAR) ทุกพื้นที่
๒. แผนการสนับสนุนวิชาการเพื่อการพัฒนา
ศูนย>พัฒนาระบบฐานข6อมูลเครือขIาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝpกทักษะการ
ทำวิจัยชุมชนและฝpกทักษะการพัฒนาระบบ
ฐานข=อมูลตำบลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘
แห%ง
๒.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตร
ฝpกทักษะการวิเคราะหGและการนำใช=ระบบ
ฐานข=อมูลในการพัฒนางาน สำหรับกลุ%ม
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น กลุ%ม
นักวิชาการตำบลและศูนยGสนับสนุนวิชาการ
เพื่อการจัดการเครือข%าย

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

×

×

×

×

×

×

×

๒๐

พ.ศ.
๒๕๖๔
ม.ค.

×

×

×

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๓

งานและกิจกรรม
๒.๔ พัฒนาพื้นที่เพื่อสร=างการเรียนรู=การ
พัฒนาระบบฐานข=อมูล โดยให=อาจารยG
นักศึกษา เจ=าหน=าที่ ได=ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู=
ระบบข=อมูลของชุมชนท=องถิ่นและจัดเวที
พัฒนานโยบายสาธารณะการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนของตำบลที่รับผิดชอบ
๓. แผนการพัฒนาศูนย>พัฒนาระบบ
ฐานข6อมูลเครือขIายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๓.๑ ร%วมวางแผนออกแบบกิจกรรมการจัดการ
ความรู= กับผู=ที่เกี่ยวข=องในมหาวิทยาลัย
๓.๒ ร%วมกับศูนยGพัฒนาระบบฐานข=อมูล
ดำเนินการ พัฒนายุทธศาสตรGมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท=องถิ่นระยะ ๕-๑๐ ปs
โดยนำใช=ระบบฐานข=อมูล
การบริหารจัดการโครงการ
๔.๑ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการ
ดำเนินงานสนับสนุนระบบฐานข=อมูลร%วมกับผู=
ที่เกี่ยวข=องในมหาวิทยาลัย

พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
×

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
×

×

×
×

×

๒๑

พ.ศ.
๒๕๖๔
ม.ค.

×

×

×

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๓

งานและกิจกรรม
๔.๒ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการ
ดำเนินงานสนับสนุนระบบฐานข=อมูลร%วมกับ
ศูนยGพัฒนาระบบฐานข=อมูล และกลุ%ม
นักวิชาการจากหน%วยอื่น และศูนยG พัฒนา
ระบบฐานข=อมูลเครือข%ายมรภ.
๔.๓ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
ทุก ๖ เดือน

พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
×

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
×
×
×

×

×

๒๒

×

พ.ศ.
๒๕๖๔
ม.ค.

๑๖. งบประมาณโครงการ จำนวน 62,620,500 บาท
รายการ
1.1 หมวดค4าตอบแทน
ค/าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ วันละ 240 บาท จำนวน 385 คน 20 วัน
1.2 หมวดค4าใช=สอย
ค/าลงทะเบียนการฝBกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝBกทักษะการทำวิจัยชุมชน คนละ 2,700
บาท จำนวน 385 คน
ค/าลงทะเบียน ฝBกทักษะการพัฒนาระบบฐานขRอมูลตำบล คนละ 2,700 บาท จำนวน 385 คน
ค/าลงพื้นที่เก็บรวบรวมขRอมูล 385 ตำบลๆละ 150,000 บาท
ค/าที่พัก ค/าอาหารเชRา
ค/าอาหารว/างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมเตรียมการ จำนวน 30 คน คนละ 1 วัน วันละ 2
มื้อ มื้อละ 35 บาท (30 คนx 1วัน x / มื้อ x 35 บาท)
ค/าอาหารกลางวันสำหรับการประชุมเตรียมการ จำนวน 30 คน คนละ 1 วัน วันละ 1 มื้อ มื้อ
ละ 85 บาท (30 คนx 1วัน x 1 มื้อ x 85 บาท)
ค/าน้ำมันเชื้อเพลิง กม.ละ 4 บาท ไปกลับ 200 กม. จำนวน 20 วัน
ค/าเหมาจ/ายประสานงานโครงการเดือนละ 1,000 บาท จำนวน 8 เดือน
1.3 หมวดค4าวัสดุ
ค/าหนังสือประกอบการฝBกอบรมเพื่อฝBกทักษะการทำวิจัยชุมชน เล/มละ 150 บาท จำนวน
3,000 เล/ม
ค/าหนังสือประกอบการฝBกอบรมฝBกทักษะการพัฒนาระบบฐานขRอมูลตำบล เล/มละ 135 บาท
จำนวน 3,000 เล/ม (รวมค/าภาษี)
รวม (หกสิบสองลRานหกแสนสองหมื่นหRารRอยบาท)
หมายเหตุ ตำบลละ 162,650 บาท / 385 ตำบล

งบประมาณ
(บาท)
1,848,000
1,039,500
1,039,500
57,750,000
2,100
2,550
16,000
8,000
481,500
433,350
62,620,500

๑๗. การกำกับติดตาม และการประเมินผลของโครงการ
๑) การประเมินผลดRวยตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ เช/น ร/วมประชุมวางแผนการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานร/วมกับศูนยdพัฒนาระบบขRอมูล ศูนยdพัฒนาระบบขRอมูลเครือข/ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และศวภ. การสรุปและติดตามการดำเนินงานของศูนยdพัฒนาระบบขRอมูล และการจัดทำรายงานความกRาวหนRา
ผลการดำเนินงานของโครงการ เปeนตRน
๒๓

๑๘. ผลที่คาดว4าจะได=รับ
๑) อาจารยdมหาวิทยาลัยราชภัฏไดRรับการพัฒนาศักยภาพดRานการพัฒนาระบบขRอมูลเครือข/ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และทักษะการวิจัยชุมชน
๒) แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรdมหาวิทาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทRองถิ่นโดยใชRขRอมูลเปeนฐาน
๓) ระบบขRอมูลของแต/ละมหาวิทาลัยราชภัฏสนับสนุนและขับเคลื่อนงานดRานการพัฒนาระบบการศึกษาของ
เครือข/ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๔) พัฒนาทักษะการนำใชRขRอมูลจากศูนยdพัฒนาระบบฐานขRอมูล และศูนยdพัฒนาระบบฐานขRอมูลเครือข/าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการขยายงานยุทธศาสตรdมหาวิทาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทRองถิ่นตามภารกิจ
อุดมศึกษา
๕) ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรdมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทRองถิ่นในระยะ ๒๐ ปo
๑๙. เงื่อนไขเฉพาะ
๑) การสนับสนุนงบประมาณจะไดRรับจากงบประมาณแผ/นดินตามแผนพัฒนายุทธศาสตรdมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาทRองถิ่นเพื่อพัฒนาศูนยdระบบขRอมูล
๒) ศูนยdวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนจะใหRการสนับสนุนดRานวิชาการในการพัฒนาศักยภาพ อาจารยd
มหาวิทยาลัยราชภัฏในการฝBกทักษะการพัฒนาการทำวิจัยชุมชนฝBกทักษะการพัฒนาระบบฐานขRอมูล
ตำบลและฝBกทักษะการนำใชRขRอมูลในการพัฒนางาน
๓) สำนัก ๓ สสส. ใหRการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานในพื้นที่ของ สสส.

๒๔

ข"อเสนอโครงการ
“เวทีนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหBงเพื่อพัฒนาชุมชนท"องถิ่นโดยใช"ข"อมูล”
………………………………………………………………………
๑.ชื่อโครงการ
เวทีนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห<งเพื่อพัฒนาชุมชนทDองถิ่นโดยใชDขDอมูล
๒.ผู"รับผิดชอบโครงการ
ประธานคณะทำงานยุทธศาสตรOมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทDองถิ่น ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห<งประเทศไทย
๓.สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห<ง
๔.ภาคีรBวมพัฒนา
๔.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห<ง ประกอบดDวย อธิการบดี รองอธิการบดีฝVายแผนยุทธศาสตรO
ผูDอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยOประจำตำบล
๔.๒ นายกองคOกรปกครองส<วนทDองถิ่นจำนวน ๗๗ จังหวัด
๔.๓ ผูDปกครองทDองที่ในเขตองคOการบริหารตำบลและเทศบาลตำบล จำนวน ๓๘๕ แห<ง
๔.๔ ผูDนำองคOกรชุมชนในเขตองคOการบริหารส<วนตำบลและเทศบาลตำบล จำนวน ๓๘๕ แห<ง
๔.๕ หัวหนDาหน<วยงานราชการในเขตองคOการบริหารส<วนตำบลและเทศบาลตำบล จำนวน ๓๘๕ แห<ง
๔.๖ ผูDนำองคOกรศาสนาในองคOการบริหารส<วนตำบลและเทศบาลตำบล จำนวน ๓๘๕ แห<ง
๔.๗ ผูDอำนวยการโรงพยาบาลที่เขDามาสนับสนุนเสริมการทำงานพื้นที่องคOการบริหารส<วนตำบลและ
เทศบาลตำบลจำนวน ๓๘๕ แห<ง
๔.๘ นักวิชาการที่ผ<านกระบวนการฝ^กทักษะชุมชนและฝ^กทักษะการพัฒนาระบบฐานขDอมูล
๕. ภาคีสนับสนุน
๕.๑ สำนักงานสนับสนุนกองทุนสรDางเสริมสุขภาพ สำนัก ๓
๕.๒ ศูนยOวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตรO มหาวิทยาลัยขอนแก<น
๕.๓ ศูนยOวิชาการภาค สำนักงานสนับสนุนกองทุนสรDางเสริมสุขภาพ สำนัก ๓
๕.๔ หน<วยงานในภูมิภาคที่เกี่ยวขDองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๑

๖.คำนิยามเชิงปฏิบัติการ
๑) ภาคีรBวมพัฒนา หมายถึง ทDองถิ่น ทDองที่ หน<วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ที่
เขDามามีส<วนร<วมในการเสนอความคิดเห็น หาแนวทางแกDไขปeญหาร<วมกัน เพื่อทำใหDองคOกรปกครองส<วน
ทDองถิ่น พัฒนาไปสู<ความสำเร็จแห<งการเปgนพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบฐานขDอมูลเครือข<าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห<ง
๒) ภาคีสนับสนุน หมายถึง องคOกรหรือหน<วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส<วนร<วมในการหนุน
เสริมและทำงานร<วมกันกับสถาบันการศึกษา ซึ่งอาจไดDแก<หน<วยงานรัฐและองคOกรร<วมพัฒนาเอกชน เปgนตDน ที่
สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขDอมูลเครือข<ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห<ง
๓) ศูนย[พัฒนาระบบฐานข"อมูล หมายถึง หน<วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห<งที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมขDอมูล ประสานงานจัดฝ^กอบรมเชิงปฏิบัติการ แก<คณาจารยO เจDาหนDาที่ นักศึกษาใน
การเรียนรูDกระบวนการคDนหาทุนและศักยภาพโดยการใชDขDอมูลจากการวิจัยชุมชนและระบบขDอมูลตำบล
ประสานและเสริมความเขDมแข็งใหDทุนที่มีศักยภาพในการพัฒนางานและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับระบบฐานขDอมูล
ครอบคลุมทุกมิติของขDอมูลในตำบลที่รับผิดชอบ วางแผนและวิเคราะหOขDอมูลเชิงนโยบายเพื่อจัดทำแผนการ
พัฒนายุทธศาสตรOมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทDองถิ่น และทำหนDาที่กลไกบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
การเรียนรูDในพื้นที่รับผิดชอบไดD
๔) นโยบายสาธารณะ หมายถึง ขDอกำหนดทิศทางการพัฒนา การจัดทำแผนงาน ยุทธศาสตรOจาก
ระบบฐานขDอมูลที่นำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทDองถิ่น โดยวิเคราะหOผ<านระบบฐานขDอมูล
เครือข<ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดทำแผนปฏิบัติการและประเมินผลการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘
แห<ง วางแผนการทำงานใหDสอดรับกับองคOกรปกครองส<วนทDองถิ่น สถาบันวิชาการหรือองคOกรทางวิชาการ
องคOกรชุมชน องคOกรภาคประชาสังคม ทDองที่ และสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) มีเปiาหมายเพื่อ
ร<วมขับเคลื่อนชุมชนทDองถิ่นใหDน<าอยู< โดยมีบทบาทสำคัญในการสรDางการเรียนรูDร<วมกัน การผลักดันใหDเกิด
นโยบายสาธารณะระดับตำบล เครือข<าย และจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงคOใหDเกิดระบบการพัฒนา
การศึกษาใน ๔ ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๗. หลักการและเหตุผล
การจัดเวทีนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห<งเปgนกิจกรรมเชิงกระบวนการในการ
ผลักดันใหDเกิดบรรยากาศความร<วมมือระหว<างมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาชุมชนทDองถิน่ โดยใชDโอกาสการ
แลกเปลี่ยนชุดขDอมูลจัดการของทุนทางสังคมเพื่อคDนหาทิศทางและวางระบบการพัฒนาชุมชนทDองถิ่นร<วมกับ
องคOกรปกครองส<วนทDองถิ่นผ<านการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูDร<วมกันจะหนุนเสริมการสะทDอนขDอมูลที่นำไปสู<
การเรียนรูDร<วมกันตาม ๔ ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากแนวคิดดังกล<าวทำใหDเห็นว<า นโยบายสาธารณะ
เปgนเครื่องมือผลักดันใหDเกิดการขับเคลื่อนและรณรงคOการนำใชDชุดขDอมูลพัฒนาเชิงระบบดDวยการประสานความ
ร<วมมือกับเครือข<ายการวางแผนออกแบบเชิงระบบการจัดการขDอมูลในระบบฐานเดียวกันทั้ง ๓๘ แห<งเพื่อจะไดD
๒

นำไปสู<การการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานดDานการพัฒนายุทธศาสตรOมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ทDองถิ่นในอนาคต
๗.วัตถุประสงค[
๑) เพื่อส<งเสริมกระบวนการเรียนรูD จัดการความรูD ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และประสานความ
ร<วมมือองคOกรภาคีที่เกี่ยวขDองในการพัฒนาระบบฐานขDอมูลในพื้นที่ความรับผิดชอบ อันนำไปสู<การ
เพิ่มประสิทธิภาพและ คุณภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรOมหาวิทาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทDองถิ่น
๒) เพื่อส<งเสริมการวิเคราะหOและนำใชDขDอมูลจากศูนยOพัฒนาระบบฐานขDอมูล และศูนยOพัฒนาระบบ
ฐานขDอมูลเครือข<ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการขยายงานยุทธศาสตรOมหาวิทาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาทDองถิ่นตามภารกิจอุดมศึกษา
๓) เพื่อติดตามการพัฒนางานและนวัตกรรม และสังเคราะหOบทเรียนการพัฒนาระบบขDอมูลจะนำไปสู<การ
สรุปองคOความรูDทั่วไป และการกำหนดจังหวะและทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรOมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาทDองถิ่น
๙. พื้นที่เป`าหมาย
๙.๑ จังหวัดที่รับผิดชอบ จังหวัดละ ๕ ตำบล
๑๐. ระยะเวลาของโครงการ
เดือมมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๑. ผลผลิตและผลลัพธ[
๑) ศูนยOพัฒนาระบบฐานขDอมูลเครือข<ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แห<งประเทศไทยมีระบบฐานขDอมูลและนำใชDประโยชนOเพื่อการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานดDานการ
พัฒนายุทธศาสตรOมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทDองถิ่น
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห<ง ไดDนโยบายพัฒนาระบบฐานขDอมูลตาม ๔ ภารกิจของอุดมศึกษา
๓) เวที จั ดการความรู D การพั ฒนาระบบการฐานขD อ มู ลและการนำใชD ประโยชนO ข องระบบฐานขD อมู ล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๔) เวทีพัฒนานโยบายสาธารณะการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ตำบลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รับผิดชอบ

๓

๑๒.ตัวชี้วัด
๑๒.๑ ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
๑) เวทีจัดการความรูD นวัตกรรมที่มาจากการพัฒนาระบบฐานขDอมูลและการนำ
ใชDประโยชนOของระบบฐานขDอมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒) เวที พั ฒนานโยบายสาธารณะการพั ฒนาระบบสุ ขภาพชุ มชนของตำบลที่
รับผิดชอบ

ปbที่ ๑

ปbที่ ๒

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

ปbที่ ๑

ปbที่ ๒

๑ ชุด

ปรับปรุง

๑๒.๒ ตัวชี้วัดระดับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแหBงประเทศไทย
ตัวชี้วัด
๑) ขDอเสนอการพัฒนายุทธศาสตรOมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทDองถิ่น
ระยะ ๕-๑๐ ปm โดยนำใชDระบบฐานขDอมูล

๑๓. แนวทางการดำเนินงาน
๑. ออกแบบนโยบายสาธารณะ
๑.๑ ร<วมประชุมยก (ร<าง) นโยบายสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน ๑๐ ตำบล
ประกอบดDวย พื้นที่ของเครือข<ายชุมชนทDองถิ่นน<าอยู< สสส.จำนวน ๕ ตำบล พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รับผิดชอบจำนวน ๕ ตำบล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานร<วมกับพื้นที่ ศูนยOสนับสนุนวิชาการเพื่อ
การจัดการเครือข<ายของ สสส. และศูนยOพัฒนาระบบฐานขDอมูลเครือข<ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๑.๒ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนยOพัฒนาระบบฐานขDอมูลใน ๓ ตัวชี้วัด
๑.๓ ติดตามและสรุปขDอมูลจากระบบฐานขDอมูลที่พัฒนาเปgนนโยบายสาธารณะสามารถนำมาใชDประโยชนO
ในการพัฒนาคุณภาพ
๑.๔ ใหDคำปรึกษา แนะนำ และขDอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานโยบายขับเคลื่อนงานดDานการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ทDองถิ่น
๑.๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและสนับสนุนใหDศูนยOพัฒนาระบบฐานขDอมูลไดDดำเนินการจัดทำรายงาน
ความกD า วหนD า การดำเนิ น พั ฒ นานโยบายสาธารณะพรD อ มจั ด ทำรายงานการประเมิ น ตนเอง (SelfAssessments Report: SAR) รายงานแก<สภามหาวิทยาลัยและที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห<ง
ประเทศไทย

๔

๒.การสนับสนุนวิชาการเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ
๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูD ฝ^กทักษะการจัดทำนโยบายสาธารณะเชิงเครือข<าย
จัดใหDมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห<ง
๒.๒ จัดกิจกรรมการจัดการความรูDร<วมกันระหว<างกลุ<มนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นและ
ศูนยOสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข<าย
๒.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝ^กทักษะการวิเคราะหOฐานขDอมูลในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
สำหรับกลุ<มนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น กลุ<มนักวิชาการตำบลและศูนยOสนับสนุนวิชาการเพื่อการ
จัดการเครือข<ายของ สสส.
๒.๔ พัฒนาพื้นที่เพื่อสรDางการเรียนรูDการพัฒนาระบบฐานขDอมูล โดยใหDอาจารยO นักศึกษา เจDาหนDาที่
ไดDลงพื้นที่เพื่อเรียนรูDระบบขDอมูลของชุมชนทDองถิ่นและจัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนของตำบลที่รับผิดชอบ
๓. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเครือขBายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๓.๑ ร< ว มประชุ ม ระดมสมองการขั บ เคลื ่ อ นนโยบายสาธารณะตามพื ้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแต< ล ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดที่รับผิดชอบละ ๕ ตำบล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานร<วมกับพื้นที่ ศูนยO
สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข<าย สสส. และรายงานแก<ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห<ง
ประเทศไทย
๓.๒ ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายงานต<อรายงานแก<ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแห<งประเทศไทย
๓.๓ ใหDคำปรึกษา แนะนำ และขDอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาวางแผนขับเคลื่อนงานยุทธศาสตรO
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทDองถิ่น
๓.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและสนับสนุนใหDศูนยOพัฒนาระบบฐานขDอมูลไดDดำเนินการจัดทำรายงาน
ความกDาวหนDาการดำเนินนโยบายสาธารณะและการจัดการความรูDพรDอม จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessments Report: SAR) รายงานแก<ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห<งประเทศไทย
๔.การบริหารจัดการโครงการ
๔.๑ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการดำเนินงานสนับสนุนวิชาการร<วมกับ กลุ<มศูนยOพัฒนาระบบ
ฐานขDอมูลแต<ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ<มนักวิชาการจากหน<วยอื่น และ ศูนยOสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการ
เครือข<าย สสส.
๔.๒ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

๕

๑๔. แนวทางการดำเนินงาน ความสอดคล6องกับวัตถุประสงค> ตัวชี้วัดโครงการ
งานและกิจกรรม

สอดคล6องกับ
วัตถุประสงค>
ข6อที่

ตัวชี้วัดโครงการ
หลัก

ผู6ดำเนินการ
รIวม

สนับสนุน

๑. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
๑.๑ ติดตาม สรุป และประเมินผลการดำเนินงานใน

๑-๕

สรุปผลการดำเนินงานใน ๓
ตัวชี้วัด

๑,๓,๕

ชุดความรูH นวัตกรรม ชิ้นงาน/ ศูนยBพัฒนาระบบ
กิจกรรม การพัฒนาระบบการ ฐานขHอมูล
ฐานขHอมูลและการนำใชH
ประโยชนBของระบบฐานขHอมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

๓ ตัวชี้วัด

๑.๒ ติดตามและสรุปขHอมูลจากการระบบฐานขHอมูล
ที ่ ส ามารถนำมาใชH ป ระโยชนB ใ นการพั ฒ นา
กระบวนการเรี ย นรู H จั ด การความรู H ขั บ เคลื ่ อ น
นโยบายสาธารณะ และประสานความ รL ว มมื อ
องคBกรภาคีที่เกี่ยวขHองในการพัฒนาระบบฐานขHอมูล
ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
๑.๓ ใหHคำปรึกษา แนะนำ และขHอเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนา

๑,๒,๓,๔,๕

แนวทางในการพัฒนาการ
ขยายงานยุทธศาสตรBมหาวิทา
ลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ทHองถิ่นตามภารกิจอุดมศึกษา
๖

ศูนยBพัฒนาระบบ
ฐานขHอมูล

ศูนยBพัฒนาระบบ
ฐานขHอมูล

ศูนยBพัฒนา
ระบบ
ฐานขHอมูล
เครือขLาย
มรภ.
ศูนยBพัฒนา
ระบบ
ฐานขHอมูล
เครือขLาย
มรภ.

ศวช.
สน.๓

ศูนยBพัฒนา
ระบบ
ฐานขHอมูล

ศวช.
สน.๓

ศวช.
สน.๓

งานและกิจกรรม

สอดคล6องกับ
วัตถุประสงค>
ข6อที่

ตัวชี้วัดโครงการ
หลัก

๑.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและสนับสนุนใหH
ศูนยBพัฒนาระบบฐานขHอมูล ไดHดำเนินการจัดทำ
รายงานความกHาวหนHาการดำเนิน

๕

ชุดการจัดการความรูHระบบการ ศูนยBพัฒนาระบบ
ฐานขHอมูลและการนำใชH
ฐานขHอมูล
ประโยชนBของระบบฐานขHอมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

๑.๔ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง(Self-

๕

สรุปรายงานการประเมิน
ตนเองในแตLละพื้นที่

Assessments Report: SAR) ทุกพื้นที่

ศูนยBพัฒนาระบบ
ฐานขHอมูล

ผู6ดำเนินการ
รIวม
เครือขLาย
มรภ.
ศูนยBพัฒนา
ระบบ
ฐานขHอมูล
เครือขLาย
มรภ.
ศูนยBพัฒนา
ระบบ
ฐานขHอมูล
เครือขLาย
มรภ.

สนับสนุน

ศวช.
สน.๓

ศวช.
สน.๓

๒. แผนการสนับสนุนวิชาการเพื่อการพัฒนาศูนย>พัฒนาระบบฐานข6อมูลเครือขIายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝoกทักษะการทำวิจัย

ชุมชนและฝoกทักษะการพัฒนาระบบฐานขHอมูล
ตำบลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหLง

๑,๔

คูLมือประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพื่อฝoกทักษะการทำวิจัยชุมชน
และฝoกทักษะการพัฒนาระบบ
ฐานขHอมูลตำบล
๗

ศวช.
สน.๓

ศูนยBพัฒนา
ระบบ
ฐานขHอมูล

ศูนยBพัฒนา
ระบบ
ฐานขHอมูล
เครือขLายมรภ.

งานและกิจกรรม

สอดคล6องกับ
ตัวชี้วัดโครงการ
วัตถุประสงค>
ข6อที่
๒.๒ รL ว มวางแผนออกแบบกิ จ กรรมการจั ด การ
๒
คูLมือและแนวคูLมือการ
ความรูH กับผูHที่เกี่ยวขHองในมหาวิทยาลัย
วิเคราะหBและนำใชHระบบ
ฐานขHอมูลตำบลเครือขLาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรับผิดชอบ
ทางการสรุปบทเรียนและ
สังเคราะหBความรูH
๒.๓ เขHารLวมเวทีสรุปบทเรียนและจัดการความรูHเพื่อ
๒,๕
สรุปขHอเสนอคณะพยาบาล
พัฒนาระบบฐานขHอมูลเครือขLาย มรภ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในการพัฒนาระบบการดูแล
ผูHสูงอายุโดยชุมชนทHองถิ่น
๒.๔ เขHารLวมเวทีพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
๒
แผนการพัฒนากำลังคน
และประสานความรLวมมือองคBกรภาคีที่เกี่ยวขHองใน
มหาวิทยาลัยนราชภัฏดHานการ
การพัฒนาระบบฐานขHอมูลในพื้นที่ความรับผิดชอบ
เสริมสรHางศักยภาพวิจัยชุมชน
ในระดับเครือขLาย หรือระดับชาติ
๒.๕ รLวมกับศูนยBพัฒนาระบบฐานขHอมูลดำเนินการ
๒,๕
ขHอเสนอการพัฒนายุทธศาสตรB
พัฒนายุทธศาสตรBมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาทHองถิ่นระยะ ๕-๑๐ ปr โดยนำใชHระบบ
พัฒนาทHองถิ่นระยะ ๕-๑๐ ปr
ฐานขHอมูล
โดยนำใชHระบบฐานขHอมูล
๘

หลัก

ผู6ดำเนินการ
รIวม

ศูนยBพัฒนาระบบ
ฐานขHอมูล
เครือขLายมรภ.

ศูนยBพัฒนา
ระบบ
ฐานขHอมูล

ศวช.
สน.๓

ศูนยBพัฒนาระบบ
ฐานขHอมูล
เครือขLายมรภ.

ศูนยBพัฒนา
ระบบ
ฐานขHอมูล

ศวช.
สน.๓

ศูนยBพัฒนาระบบ
ฐานขHอมูล
เครือขLายมรภ.

ศูนยBพัฒนา
ระบบ
ฐานขHอมูล

ศวช.
สน.๓

ศูนยBพัฒนาระบบ ศูนยBพัฒนา
ฐานขHอมูล
ระบบ
เครือขLายมรภ. ฐานขHอมูล

ศวช.
สน.๓

สนับสนุน

งานและกิจกรรม

๔. การบริหารจัดการโครงการ
๔.๑ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการดำเนินงาน
สนับสนุนระบบฐานขHอมูลรLวมกับผูHที่เกี่ยวขHองใน
มหาวิทยาลัย

สอดคล6องกับ
วัตถุประสงค>
ข6อที่

ตัวชี้วัดโครงการ
หลัก

๑,๒,๓,๔,๕

แผนงานสนับสนุนงบประมาณ ศูนยBพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบฐานขHอมูล
ฐานขHอมูล
ตำบลแกLมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๓๘ แหLง

๔.๒ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการดำเนินงาน ๑,๒,๓,๔,๕
สนับสนุนระบบฐานขHอมูลรLวมกับ ศูนยBพัฒนาระบบ
ฐานขHอมูล และกลุLมนักวิชาการจากหนLวยอื่น และ
ศูนยB พัฒนาระบบฐานขHอมูลเครือขLายมรภ.

แผนการพัฒนากำลังคน
ศูนยBพัฒนาระบบ
มหาวิทยาลัยนราชภัฏดHานการ ฐานขHอมูล
เสริมสรHางศักยภาพวิจัยชุมชน

๔.๓ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ทุก ๖
เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
(ทุก ๖ เดือน)

๑,๒,๓,๔,๕,

๙

ศูนยBพัฒนาระบบ
ฐานขHอมูล

ผู6ดำเนินการ
รIวม

ศูนยBพัฒนา
ระบบ
ฐานขHอมูล
เครือขLาย
มรภ.
ศูนยBพัฒนา
ระบบ
ฐานขHอมูล
เครือขLาย
มรภ.
ศูนยBพัฒนา
ระบบ
ฐานขHอมูล
เครือขLาย
มรภ.

สนับสนุน

ศวช.
สน.๓

ศวช.
สน.๓

ศวช.
สน.๓

๑๕. แผนปฏิบัติการของสถาบันวิชาการ (ระยะเวลา ๑ ปT ๓ เดือน) ระหวIาง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๓

งานและกิจกรรม
พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
๑) การติดตามและประเมินผล การ
ดำเนินงาน
๑.๑ รLวมวางแผนออกแบบกิจกรรมการจัดการ
ความรูH กับผูHที่เกี่ยวขHองในมหาวิทยาลัย
๑.๒ เขHารLวมเวทีสรุปบทเรียนและจัดการ
ความรูHเพื่อพัฒนาระบบฐานขHอมูลเครือขLาย
มรภ.
๑.๓ เขHารLวมเวทีพัฒนาขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ และประสานความรLวมมือองคBกร
ภาคีที่เกี่ยวขHองในการพัฒนาระบบฐานขHอมูล
ในพื้นที่ความรับผิดชอบในระดับเครือขLาย
หรือระดับชาติ
๑.๔ รLวมกับศูนยBพัฒนาระบบฐานขHอมูล
ดำเนินการ พัฒนายุทธศาสตรBมหาวิทยาลัย

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

×
×

×

×

×

×

×

×

๑๐

พ.ศ.
๒๕๖๔
ม.ค.

×

×

×

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๓

งานและกิจกรรม
พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทHองถิ่นระยะ ๕-๑๐ ปr
โดยนำใชHระบบฐานขHอมูล
การบริหารจัดการโครงการ
๔.๑ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการ
ดำเนินงานสนับสนุนระบบฐานขHอมูลรLวมกับผูH
ที่เกี่ยวขHองในมหาวิทยาลัย
๔.๒ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการ
ดำเนินงานสนับสนุนระบบฐานขHอมูลรLวมกับ
ศูนยBพัฒนาระบบฐานขHอมูล และกลุLม
นักวิชาการจากหนLวยอื่น และศูนยB พัฒนา
ระบบฐานขHอมูลเครือขLายมรภ.
๔.๓ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
ทุก ๖ เดือน

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

×

×

×

×

×

×

๑๑

×

×

พ.ศ.
๒๕๖๔
ม.ค.

๑๖. งบประมาณโครงการ จำนวน ๕๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายการ
1.1 หมวดค4าตอบแทน
ค.าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ วันละ 240 บาท จำนวน 385 คน 2 วัน
ค.าวิทยากรกระบวนการกลุ.มจำนวน 5 คนๆละ 240 บาท 2 วัน
1.2 หมวดค4าใช=สอย
ค.าอาหารว.างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมเตรียมการ จำนวน 30 คน คนละ 1 วัน วันละ 2
มื้อ มื้อละ 35 บาท (500 คนx 2 วัน x 2 มื้อ x 35 บาท)
ค.าอาหารกลางวันสำหรับการประชุมเตรียมการ จำนวน 30 คน คนละ 1 วัน วันละ 1 มื้อ มื้อ
ละ 85 บาท (500 คนx 2วัน x 2 มื้อ x 85 บาท)
ค.าน้ำมันเชื้อเพลิง กม.ละ 4 บาท ไปกลับ 200 กม. จำนวน 20 วัน
ค.าที่พักหVองคู.จำนวน 250 หVองๆละ 1,800 บาท
1.3 หมวดค4าวัสดุ
ค.าอุปกรณYในการจัดกิจกรรม เช.น กระดาษโพสอิท กรรไกร กาว ฯลฯ
ค.าเอกสารประกอบการประชุม เล.มละ 100 บาท จำนวน 500 คน
รวม (เกVาแสนหVาหมื่นสองหมื่นบาทถVวน)
หมายเหตุ ตำบลละ 24,000 บาท / 385 ตำบล

งบประมาณ
(บาท)
184,800
86,400
70,000
85,000
16,000
450,000
10,000
50,000
9,520,000

๑๗. การกำกับติดตาม และการประเมินผลของโครงการ
๑) การประเมินผลดVวยตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ เช.น ร.วมประชุมวางแผนการติดตามและ
ประเมินผลการวิเคราะหYนโยบายสาธารณะร.วมกับศูนยYพัฒนาระบบขVอมูล ศูนยYพัฒนาระบบขVอมูลเครือข.าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และศวภ. การสรุปและติดตามการดำเนินงานของศูนยYพัฒนาระบบขVอมูล และการจัดทำ
รายงานความกVาวหนVาผลการดำเนินงานของโครงการ เปiนตVน
๑๘. ผลที่คาดว4าจะได=รับ
๑) แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรYมหาวิทาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทVองถิ่นโดยใชVขVอมูลเปiนฐาน
๒) ระบบขVอมูลของแต.ละมหาวิทาลัยราชภัฏสนับสนุนและขับเคลื่อนงานนโยบายดVานการพัฒนาระบบ
การศึกษาของเครือข.ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๑๒

๓) พัฒนาทักษะการนำใชVขVอมูลจากศูนยYพัฒนาระบบฐานขVอมูล และศูนยYพัฒนาระบบฐานขVอมูลเครือข.าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการขยายงานยุทธศาสตรYมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทVองถิ่นตามภารกิจ
อุดมศึกษา
๔) ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรYมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทVองถิ่นในระยะ ๒๐ ปo
๑๙. เงื่อนไขเฉพาะ
๑) การสนับสนุนงบประมาณจะไดVรับจากงบประมาณแผ.นดินตามแผนพัฒนายุทธศาสตรYมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาทVองถิ่นเพื่อพัฒนาการวิเคราะหYนโยบายสาธารณะดVวยศูนยYระบบขVอมูล
๒) ศูนยYวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนจะใหVการสนับสนุนดVานวิชาการในการพัฒนาศักยภาพ อาจารยY
มหาวิทยาลัยราชภัฏในการฝqกทักษะการพัฒนาการทำวิจัยชุมชนฝqกทักษะการพัฒนาระบบฐานขVอมูล
ตำบลและฝqกทักษะการนำใชVขVอมูลในการพัฒนางาน
๓) สำนัก ๓ สสส. ใหVการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานในพื้นที่ของ สสส.

๑๓

