
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อนุมัติให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ร่วมด าเนินการจัดท าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย ) 
ตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)         
เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของต าบล และส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาต าบลด้วยตนเองอย่างยั่งยืน  โดยเน้น
ความร่วมมือแบบบูรณาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ   
ในท้องที่ และกลุ่มชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินกิจกรรมแก้ปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน และ
ปัญหาพื้นฐานของต าบลในจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว นั้น 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.1 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลของต าบล (Community Data) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจ   

ในการแก้ไขปัญหาแบบมีเป้าหมายชัดเจน 
1.2 เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของต าบล โดยระบุประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชน 
1.3 เพ่ือบูรณาการโครงการ (System Integrator) ของต าบล โดยประสานงานและท างานร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินโครงการภายในพ้ืนที่ของต าบล 
1.4 เพ่ือบูรณาการและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่ไปด าเนินการโครงการภายในต าบล ในด้านองค์ความรู้ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของต าบล 
1.5 เพ่ือพัฒนาทักษะให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ “การจ้างงานตามภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัย ส าหรับ

ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา” 
 

2. ประเภทและรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ 
 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาต าบล
แบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย 
 2.2 การเฝ้าระวัง ประสานงาน และติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID/โรคระบาดใหม่ 
 2.3 การจัดท าข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) 
 2.4 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชน ตามกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพื้นท่ี 
  - การยกระดับสินค้า OTOP / อาชีพอ่ืนๆ  และ/หรือ 
  - การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) และ/หรือ 
  - การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และ/หรือ 
  - การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy (เกษตร การจัดการน้ า การเพ่ิมรายได้     
หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
 2.5 การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของชุมชน 
 2.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ     
และสังคมในชุมชน 



3. พื้นทีด่ าเนินการ 11 ต าบล (ส่วนกิจการเพื่อสังคม รับผิดชอบ)  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. พื้นที่ด าเนินการ 29 ต าบล (สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย รับผิดชอบ)  

 

ล าดับ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1. ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก 

2. คลองไก่เถ่ือน คลองหาด สระแก้ว 

3. ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว 

4. ไทรทอง คลองหาด สระแก้ว 

5. ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 

6. โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว 

7. หนองน้ าใส วัฒนานคร สระแก้ว 

8. ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว 

9. คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 

10. ทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว 

11. ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว 

ล าดับ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1. ทองหลาง บ้านนา นครนายก 

2. บางอ้อ บ้านนา นครนายก 

3. บ้านนา บ้านนา นครนายก 

4. บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก 

5. บ้านพริก บ้านนา นครนายก 

6. พิกุลออก บ้านนา นครนายก 

7. เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก 

8. โคกกรวด ปากพลี นครนายก 

9. ท่าเรือ ปากพลี นครนายก 



ล าดับ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

10. นาหินลาด ปากพลี นครนายก 

11. ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก 

12. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 

13. บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก 

14. วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก 

15. ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก 

16. คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก 

17. ชุมพล องครักษ์ นครนายก 

18. ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 

19. บางปลากด องครักษ์ นครนายก 

20. บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก 

21. บึงศาล องครักษ์ นครนายก 

22. พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก 

23. โพธิ์แทน องครักษ์ นครนายก 

24. ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก 

25. องครักษ์ องครักษ์ นครนายก 

26. แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 

27. ผักขะ วัฒนานคร สระแก้ว 

28. หนองแวง วัฒนานคร สระแก้ว 

29. หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 


