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รายงานการประชุมวางแผนการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับจังหวัดก าแพงเพชร 

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ชั้น 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายไพโรจน์  แก้วแดง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร  ประธาน 
2. นายประทีป  ตระกูลสา  หัวหน้าส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร  กรรมการ 
3. นางสุวรรณ  บุญยืด  (แทน)ปลัดจังหวัดก าแพงเพชร   กรรมการ 
4. นางทิวาพรรณ  สหอารักขา  (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร   กรรมการ 
5. นางประสพสุข  กันภัย  (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร  กรรมการ 
6. นางสาวสุกฤตยา  สุขส าราญ (แทน)พาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร   กรรมการ 
7. นางพิมลณัฏฐ์  เพ็งสวย  (แทน)พัฒนาการจังหวัดก าแพงเพชร  กรรมการ 
8. นางสาวนงนวล  พูลเกษร  (แทน)สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  กรรมการ 
9. นางสาวรัชฎา  งามเสงี่ยม  (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดก าแพงเพชร  กรรมการ 
10. นายองอาจ  สังคหัตถากร  นายอ าเภอเมืองก าแพงเพชร   กรรมการ 
11. นายปรีชา  พงศ์ประยูร  (แทน)นายอ าเภอบึงสามัคคี   กรรมการ 
12. นายสุทธิพงศ์  หนูเนตร  (แทน)นายอ าเภอคลองลาน   กรรมการ 
13. นายบรรจง  รุจนยุทธ  นายกเทศมนตรีต าบลคลองลานพัฒนา  กรรมการ 
14. นายประจวบ ชมภู  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม  กรรมการ 
15. นายบุญทัน วันชุรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน  กรรมการ 
16. นายสุนทร  แก้ววิฬา  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานก าแพงเพชร  กรรมการ 
17. นางสาวรุ้งลาวัลย์  จันทร์ยอด (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก าแพงเพชร กรรมการ 
18. นายสมาโนช  กรอบเพ็ชร์  ผู้แทนส านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ที่ 12  กรรมการ 
19. นายเกรียงไกร จิรจีรังชัย  หัวหน้าสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ  
      บ้านป่าคา      กรรมการ 
20.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เลขานุการ 
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต  
      รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นายไพโรจน์  แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เนื่องด้วยจังหวัดก าแพงเพชรได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่า มหาวิทยาลัยฯ 

ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด
เกี่ยวกับการก าหนดหมู่บ้านเป้าหมาย ที่จะให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา เพ่ือท างานให้เข้าเป้าในการ
ยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูล  ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจส าคัญในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  และเพ่ือให้
การปฏิบัติพันธกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความต้องการของพื นที่และเป็นการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนราชการที่เก่ียวข้องของจังหวัด   ซึ่งจังหวัดเห็นว่าการท างานในลักษณะ
นี จะเกิดประโยชน์ร่วมกันทั งส่วนราชการ  และมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเกิดประโยชน์โดยตรงกับ
ประชาชนในพื นท่ี  โดยปกติแล้วส่วนราชการจะเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายและตามขอบเขตภารกิจอยู่แล้ว 
แต่หากมีสถาบันอุดมศึกษามาช่วยสนับสนุนเชิงวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมก็จะท าให้การปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนราชการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ น จากประโยชน์ดังกล่าว จังหวัดจึง
ก าหนดให้มีการประชุมในวันนี   โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาในประเด็นต่างๆ เข้ามา
มีส่วนร่วมในการประชุมครั งนี   

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  กล่าวถึงความ
เป็นมาของการประชุม ดังนี  

ตามที่จังหวัดก าแพงเพชรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ก าหนดพื นที่เป้าหมายในการ
พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 6 พื นที่ ประกอบด้วย  

(1) ชุมชนต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง  
(2) ชุมชนต าบลทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง  
(3) ชุมชนต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง  
(4) ชุมชนต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี  
(5) ชุมชนต าบลคลองลาน อ าเภอคลองลาน  
(6) ชุมชนหมู่บ้านป่าคา ต าบลโป่งน  าร้อน อ าเภอคลองลาน  

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาพื นที่ต้นแบบเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ลงพื นที่ด าเนินการ
และเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรม แล้ว 

 
อนึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นี  มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเ พ่ือด าเนินโครงการ

การด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม จ านวน 3 โครงการได้แก่  
1. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท 
2. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
3. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบ วินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง

และผู้อ่ืน 
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โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี  
 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ผลลัพธ์ 
ภาคีเครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง 
1 โครงการแก้ไข

ปัญหาความ
ยากจนของ
ประชาชนใน
ชนบท 

10,120,000 จังหวัด
ก าแพงเพชร 
จ านวน 6 
หมู่บ้าน ได้แก ่

( 1 )  ชุ ม ช น
ต าบลท่าขุนราม 
อ าเภอเมือง  

( 2 )  ชุ ม ช น
ต า บ ล ทุ่ ง โ พ ธิ์
ท ะ เ ล  อ า เ ภ อ
เมือง  

( 3 )  ชุ ม ช น
ต าบลสระแก้ ว 
อ าเภอเมือง  

( 4 )  ชุ ม ช น
ต า บ ล ร ะ ห า น 
อ าเภอบึงสามัคคี  

( 5 )  ชุ ม ช น
ต าบลคลองลาน 
อ าเภอคลองลาน  

( 6 )  ชุ ม ช น
ห มู่ บ้ า น ป่ า ค า 
ต าบลโป่งน  าร้อน 
อ าเภอคลองลาน  
จังหวัดตาก 
จ านวน 2 
หมู่บ้าน ได้แก ่

( 1 )  ชุ ม ช น
หมู่บ้านป่าคาเก่า 
ต าบลคีรีราษฎร์ 
อ าเภอพบพระ  

( 2 )  ชุ ม ช น
หมู่บ้านพุสะแก 
ต า บ ล วั ง หิ น 
อ าเภอเมืองตาก 

ครัวเรือนใน
ท้องถิ่นที่มี
ความยากจน 
ใน จ.
ก าแพงเพชร 
และ จ.ตาก 
100 
ครัวเรือน 

รายได้ของ
ครัวเรือนที่เข้า
ร่วมโครงการพ้น
จากเกณฑ์ความ
ยากจนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30  
 
 

1) ครัวเรือนที่
เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการเสริม
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่
พร้อมทั งสร้าง
ภูมิคุ้มกันใหม่เพื่อ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนได้อย่าง
ยั่งยืนแนวทางตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2) สามารถ
น าไปถ่ายทอด
ให้แก่ประชาชนที่มี
ความยากจนในแต่
ละท้องถิ่นได้ 
 
 

1. ส านักงาน
จังหวัด 

2. ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 

3. ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด 

4. ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 

5. ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด 

6. ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด 

7. ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

8. ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 

9. ส านักงาน
เกษตรจังหวัด 

10. ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัด 

11. องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

12. องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื นที่ ทั ง 8 พื นที ่

13. ส านักงาน
ฝีมือแรงงานจังหวัด 

14. ส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัด 

15. ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด 

16. ส านักงาน
ประมงจังหวัด 

17. ส านัก
บริหารพื นที่อนุรักษ์ที ่
12 

18. สถานีพัฒนา
เกษตรท่ีสูงตาม
พระราชด าริ       
บ้านป่าคา 

19. สถานีพัฒนา
ที่ดินก าแพงเพชร 
20. หอการค้า
จังหวัด 
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ที่ โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ผลลัพธ์ 
ภาคีเครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง 
2 โครงการ

ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP 

5,540,000 จ.ก าแพงเพชร 
และ     จ.ตาก 
จังหวัดละ 10 
ผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มสินค้า
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP 
รวม 20 
ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ น
อย่างน้อย 1 
ระดับ 

ผู้ผลิตสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP ที่เข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 50 มี
รายได้เพิ่มขึ น 

1. ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด 

2. ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 

3. ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

3 โครงการ
ส่งเสริมความ
รักความ
สามัคคี ความมี
ระเบียบ วินัย 
เข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของ
ตนเองและ
ผู้อื่น 

2,000,000 จ.ก าแพงเพชร 
และ    จ.ตาก 
จังหวัดละ 20 
ต าบล  

ประชาชนใน    
จ.ก าแพงเพชร            
และ จ.ตาก 
ต าบลละ 
100 คน รวม
ทั งสิ น 4,000 
คน 

1. ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ ได้รับ
การส่งเสริม
ความรักสามัคคี 
ความมีระเบียบ
วินัย เขา้ใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่นภายใต้
พื นฐานของ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

2. จ านวน
ชุมชนที่น า
โครงการ
พระราชด าริไป
ด าเนินการอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ต่อยอดความรู ้
ความเข้าใจและ
ทัศนคติไปสู่ผู้อื่นได้ 
ร้อยละ ๘๐ 

2. ประเทศไทย
มีความปรองดอง
สามัคคี ลดความ
ขัดแย้งในสังคม 

1. ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด 

2. ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 

 

 
ดังนั นเพ่ือให้การพัฒนาพื นที่เป้าหมายที่ก าหนดเป็นการท างานในลักษณะการบูรณาการ

ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพื นที่ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชรจัดประชุมเพ่ือเตรียมการวางแผนการด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดก าแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ในวันนี   ซึ่งจะได้น าเสนอแผนการด าเนินงานโครงการในวาระเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 การพิจารณาแผนการด าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ใน 6 พื้นที่เป้าหมาย   
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานโครงการ ดังนี   
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และจังหวัดประชุมพิจารณาร่วมกันในการ
ก าหนดพื นที่เป้าหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ได้ก าหนดพื นที่
หมู่บ้านร่วมกันแล้ว ดังนี  

1) จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 6 หมู่บ้าน  
(1) ชุมชนต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง  
(2) ชุมชนต าบลทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง  
(3) ชุมชนต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง  
(4) ชุมชนต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี  
(5) ชุมชนต าบลคลองลาน อ าเภอคลองลาน  
(6) ชุมชนหมู่บ้านป่าคา ต าบลโป่งน  าร้อน อ าเภอคลองลาน  

2) จังหวัดตากจ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 
(1) ชุมชนหมู่บ้านป่าคาเก่า ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ  
(2) ชุมชนหมู่บ้านพุสะแก ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก  

 
 
 
 

เป็นหมู่บ้าน
ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัย

เข้าหารือ
ร่วมกับ

จังหวัดโดย
รองผู้ว่า
ราชการ

จังหวัดเมื่อ
วันที่ 30 
สิงหาคม 

พ.ศ.2560 
 

ประชุม
ร่วมกับ

จังหวัดตาก
ในการ

คัดเลือก
หมู่บ้าน

เป้าหมาย 2 
หมู่บ้านจาก 
59 หมู่บ้าน 
เมื่อวันที่ 2 
สิงหาคม 

พ.ศ.2561 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
ร่วมกับ
จังหวัด

ก าแพงเพชร
และจังหวัด

ตาก 
 
 
 

2 จังหวัดแจ้งให้ส่วนราชการของจังหวัดทราบ เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ นั นให้
การสนับสนุนการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของตน และให้เกิดการท างาน
แบบบูรณา-การและไม่ให้เกิดการท างานที่ซ  าซ้อน 
 

ระหว่างวันที่ 
8 - 12 
ตุลาคม 
2561 
โดย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
ร่วมกับ
จังหวัด

ก าแพงเพชร
3 จังหวัดแจ้งให้อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดูแลปกครองพื นที่

เป้าหมายทราบ และมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงาน
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั งแต่การร่วมรับทราบปัญหาและ
วิเคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผนงาน/โครงการ ร่วมปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการ และร่วมติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ 

ราชภัฏ
ก าแพงเพชร
จัดท าหนังสือ

ถึงผู้ว่า
ราชการ
จังหวัด

ก าแพงเพชร 
และจังหวัด
ตาก โดย
ขอให้ผู้ว่า
ราชการ
จังหวัด

มอบหมาย
ส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง
เข้าร่วม

ประชุมพร้อม
กัน                  

 

และจังหวัด
ตาก 

ร่วมกับส่วน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง 

และองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน

พื นที่ 
 
 

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้น าชุมชน ประชาชนในพื นท่ี และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่เป้าหมายนั น ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือ
รับทราบถึงปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และวิธีการในการด าเนินการแก้ปัญหา 

ภายในวันที่ 
21 ตุลาคม 

2561 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
ผู้น าชุมชน 

ประชาชนใน
พื นที่ และ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน

พื นที่ 
 

5 น าข้อมูลที่ได้จากขั นตอนที่ 4) มาก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและประเด็น
การพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้น าชุมชน ประชาชนในพื นท่ี และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่เป้าหมาย 
 

ภายในวันที่ 
22 ตุลาคม 

2561 

คณะ / 
ส านักบริการ
วิชาการและ
จัดหารายได้ 

/ 
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ก าแพงเพชร 
แม่สอด 

7 จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นท่ี  
 

7 
พฤศจิกายน 

2561 

ส านักบริการ
วิชาการและ
จัดหารายได้ 

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ลงพื นที่
ด าเนินการโครงการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่เป้าหมาย 
รวมถึงส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้น าชุมชนเป็นกลไกส าคัญในการ
ด าเนินการร่วมกับประชาชนในพื นที่ 

พฤศจิกายน 
2561 – 
มีนาคม 
2562 

คณะ / 
ส านักบริการ
วิชาการและ
จัดหารายได้ 

/ 
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
แม่สอด /

ภาคี
เครือข่ายที
เกี่ยวข้อง 

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่
เป้าหมายติดตามการด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ค าปรึกษาใน
กรณีท่ีเกิดปัญหาขึ นและเป็นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนและชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองและอยู่ได้ด้วยตนเอง 

เมษายน – 
สิงหาคม 
2562 

คณะ / 
ส านักบริการ
วิชาการและ
จัดหารายได้ 

/ 
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
แม่สอด /

ภาคี
เครือข่ายที
เกี่ยวข้อง 

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่
เป้าหมายประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ นกับประชาชนในพื นท่ี (Impact) และ
วางแผนด าเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 

กันยายน 
2562 

คณะ / 
ส านักบริการ
วิชาการและ
จัดหารายได้ 

/ 
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
แม่สอด /

ภาคี
เครือข่ายที
เกี่ยวข้อง 

 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบแผนการด าเนินงานโครงการฯ ตามท่ีเสนอ   

2. ให้เพ่ิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชรเป็นภาคีเครือข่ายร่วมด าเนิน
โครงการ เนื่องจากดูแลพื นที่ในภาพรวมทั งจังหวัด 

3. ให้มหาวิทยาลัยฯ จัดท าแผนการลงพื นที่เป้าหมายทั ง 6 พื นที่และประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่  เพ่ือรับทราบถึงปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดวิธีการในการ
ด าเนินการแก้ปัญหา ส าหรับโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท  

  4. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาโครงการของหน่วยงานที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพื นที่เป้าหมายที่ก าหนดข้างต้นเพ่ือให้การท างานไม่เกิดความซ  าซ้อน  โดย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดท าแบบฟอร์มส ารวจและรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นสารสนเทศ
เบื องต้นในการพัฒนาพื นที่เป้าหมายดังกล่าว และน าเสนอข้อมูลเพ่ือร่วมกันพิจารณาในการประชุมครั งต่อไป 
ทั งนี ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 นี  

  5. ก าหนดวันเปิดตัวด าเนินโครงการ (Kick off) ในวันที่มีการลงนามความร่วมมือ 
โดยเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั ง 6 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การด าเนิน
โครงการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื นที่ได้ตระหนักในการร่วมด าเนินโครงการเพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ทั งนี ให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาก าหนดวันที่เหมาะสมอีกครั งหนึ่ง จากเดิม
ที่ก าหนดลงนามฯ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
   6. ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่ระบุเป็นครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์ความยากจน  ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่  โดย
อาจพิจารณาถึงศักยภาพ ความพร้อมและพฤติกรรมการด ารงชีวิตของสมาชิกในครัวเรือนเหล่านั น ซึ่งอาจไม่ใช่
ครัวเรือนยากจนทั งหมดในพื นที่ หรือบางพื นที่อาจไม่มีครัวเรือนที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด มหาวิทยาลัยอาจ
เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนที่ไม่ได้ตกเกณฑ์ และก าหนดตัวชี วัดคือ รายได้ที่เพ่ิมขึ น  หรือรายจ่ายที่ลดลง   
รวมถึงพิจารณากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของความยากจนร่วมด้วย 
 

3.2  แผนการด าเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 
10 ผลิตภัณฑ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เสนอร่างแผนการด าเนินงานโครงการ ดังนี   
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1 ประชุมพิจารณาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 

เป้าหมาย ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ระหว่างวันที่ 

8 - 12 ตุลาคม 2561 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ร่วมกับ

ส านักงานพัฒนาชุมชน  
ส านักงานอุตสาหกรรมและ

ส านักงานสาธารณสุข 
2 ศึกษาศักยภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะ

ด าเนินการ 
ภายในเดือนตุลาคม 

2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร  
ผู้น าชุมชน  

กลุ่มผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP 

ประชาชนในพื นท่ี และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื นที่ 
3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์รวมของ

ผลิตภัณฑ์ (คุณภาพผลิตภัณฑ์ ช่องทางการ
จ าหน่าย ต้นทุนการผลิต) เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคัดสรร OTOP หรือมาตรฐานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

พฤศจิกายน 2561 -
กุมภาพันธ์ 2562 

คณะ / ส านักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้ / 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

 

4 น าเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน
อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ
การคัดสรรดาว OTOP 
 

มีนาคม 2562 

5 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด 
 

มีนาคม 2562 

6 จัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP ทีได้รับ
การพัฒนา 
 

กรกฎาคม 2562 คณะ / ส านักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้ / 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด  
และภาคีเครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง 
7 ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ น (Impact)  กันยายน 2562 คณะ / ส านักบริการ

วิชาการและจัดหารายได้ / 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 
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มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการด าเนินงานโครงการฯ ตามที่ เสนอ  โดยมอบหมาย ให้
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจารณารายชื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 10 
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  

 
3.3 แผนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ

หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน จังหวัดก าแพงเพชร ในพื้นที่เป้าหมาย  20 ต าบล 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานโครงการ ดังนี   
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการและพิจารณา

คัดเลือกต าบลเป้าหมาย ร่วมกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง (จังหวัดละ 20 ต าบล) 

ระหว่างวันที่ 
8 - 12 ตุลาคม 2561 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร ร่วมกับ  

ที่ท าการปกครองจังหวัด และ
ส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัด 
2 จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ โปสเตอร์ เพ่ือ

ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน รวมถึง
หลักสูตรการอบรมสัมมนา 

ภายในเดือนตุลาคม 
2561 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

3 จัดอบรมสัมมนา โครงการส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น และ การขับเคลื่อนโครงการ
ในพระราชด าริหรือโครงการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

พฤศจิกายน 2561 –
เมษายน 2562 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด 

และส านักบริการวิชาการฯ 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพื นที่ และผู้น าชุมชน 
4 จัดกิจกรรม/โครงการในพระราชด าริหรือ

โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในชุมชน 

พฤศจิกายน 2561 –
เมษายน 2562 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

และส านักบริการวิชาการฯ 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื นที่ ผู้น าชุมชน 

และประชาชนในพื นที่ 
5 ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ น (Impact)  กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
และ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื นที่ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการด าเนินงานโครงการฯ ตามที่ เสนอ  โดยมอบหมาย ให้

มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับที่ท าการปกครองจังหวัด พิจารณาคัดเลือกต าบลเป้าหมาย จ านวน 20 ต าบล เพ่ือ
ด าเนินโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 ให้มหาวิทยาลัยก าหนดวันประชุมครั งต่อไป เมื่อมีข้อมูลเบื องต้นส าหรับการด าเนินโครงการตามที่มี
มติที่ประชุมส าหรับทั ง 3 โครงการแล้ว  โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 
เพ่ือให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้น าแผนการด าเนินงาน/แนวทางการด าเนินงานไปปฏิบัติได้ตั งแต่เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 12.15 น. 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายช่ือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ที่เข้าร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธม์หาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับจังหวัดก าแพงเพชร 
ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดก าแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ชั้น 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย   พวกดี  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช  (แทน)คณบดีคณะครุศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชอุ่มผล  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
9. ดร.สภุาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
10. อาจารย์เลเกีย  เขียวดี   รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
11. ดร.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์   อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
12. อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ   อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
13. อาจารย์โอกาม่า  จ่าแกะ   อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
14. อาจารย์วชิระ  พิมพ์ทอง   อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
15. ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล   อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
16. อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน   อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
17. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รชันีวรรณ  บุญอนนท์ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
18. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา  บุดสีทา อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
19. อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา   อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
20. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
21. อาจารย์เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
22. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
23. อาจารย์พบพร  เอี่ยมใส   อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
24. อาจารย์บัณฑิต  ศรีสวัสดิ์   อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
25. อาจารย์พศวีร์  ศิริสราญลักษณ์  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
26. นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน  เจ้าหน้าที่ประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
27. นางวาสนา  มณีโชติ    เจ้าหน้าที่ประจ าส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
28. นางสาวรุ่งทิพย์  แสนพรมมี   เจ้าหน้าที่ประจ าส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
 
  
  


