
บันทึกการส ารวจประเด็นปัญหา/ความต้องการ 
ในการการด าเนนิงานพันธกจิสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โดยการมีส่วนร่วม 
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีานุช  พรหมภาสิต  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและ   
                                                                         บริการวิชาการ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล   ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและ 
                                                                                   จัดหารายได้ 
 3. อาจารย์วรางค์  รามบุตร    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาบัญชี  
                                                                                   คณะวิทยาการจัดการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาออกแบบ 
                                                                                   ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 5. อาจารย์พบพร  เอี่ยมใส    อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาออกแบบ 
                                                                                   ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  

ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
และเทศบาลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 
 1. นายสิงหวัฒน์  วัฒนศิริ      
 2. นายปณิธาน  ไชยโยกาศ     
 3. นางสาวพิชญา  หงษ์สุตะเมธี     
 4. นางสาวณัชฐนิชา  กิติวงษ์     
 5. นางอภัย  ขันทะหัด  
 6. นายไสว  หมายมี 
 7. นายธันวา  ตุ้มทอง 
 8. นางบุญตา  ศรีชมพู 
 9. นายบุญล้อม  จิตรไมตรี 
 10. นางปราณี  ปัสสาพันธ์ 
 11. นางรัศมี  เจริญศรี 
 12. นางดารา  อ่อนฤาชา 
 13. นางนิภา  จันทร์สว่าง     
 

 

 



ลงพ้ืนที่พูดคุยรับทราบประเด็นปัญหาและวางแผนการพัฒนา 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฎ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือการพัฒนา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560-2579) มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นโดยประสานความร่วมมือกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดเกี่ยวกับการก าหนดหมู่บ้านเป้าหมาย ที่จะให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา เพื่อให้การท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล  ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจส าคัญในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  และเพ่ือให้การปฏิบัติพันธกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที่และเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
ของจังหวัด  ซึ่งจังหวัดเห็นว่าการท างานในลักษณะนี้จะเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งส่วนราชการ  และมหาวิทยาลัย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชนในพื้นท่ี  โดยปกติแล้วส่วนราชการจะเป็นหน่วยปฏิบัติ
ตามนโยบายและตามขอบเขตภารกิจอยู่แล้ว แต่หากมีสถาบัน อุดมศึกษามาช่วยสนับสนุนเชิงวิชาการ การวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมก็จะท าให้การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
จากประโยชน์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงลงพื้นทีป่ระชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี 
เพ่ือรับทราบ ถึงปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการด าเนินการแก้ปัญหาโครงการฯ ในวันที่ 19 ตุลาคม 
2561 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยได้ก าหนดหมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านโพธิ์ทะเลกลาง และหมู่ 8 
บ้านใหม่ศรีอุบล เพ่ือร่วมกันก าหนดประเด็นปัญหา/ความต้องการในการพัฒนาตามพันธกิจสัมพันธ์ ได้ดังนี้  

1. กลุ่มแปรรูปผ้าทอ ณ วัดมหาโพธิมงคล หมู่ 2 เป็นศูนย์พัฒนากลุ่มกลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้าซึ่ง 
ผลิตภัณฑ์ยังไม่โดดเด่น  

2. ช่องทางการตลาดมีน้อย 
3. กลุ่มแปรรูปผ้าทอมือซึ่งมีสถานที่เป็นแหล่งรวมการทอผ้า ณ ที่ท าการ ศูนย์ทอผ้าหมู่ 8 และ

กระจายการเย็บผ้าไปตามจุดต่างๆ ของบ้าน แต่การทอผ้ายังเป็นลายแบบเดิม  
4. ช่องทางการตลาดไม่มีรูปแบบใหม่ๆ  
5. สมาชิกบางส่วนต้องการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต โดยน าหลักโคกหนองนา

โมเดลมาประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพ 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามประเด็นที่ร่วมกันพัฒนา 

 

 

   (นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง)                                      
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                       

 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล) 
                                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 



 

 

 

 

 

 



บันทึกการส ารวจประเด็นปัญหา/ความต้องการ 
ในการการด าเนนิงานพันธกจิสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โดยการมีส่วนร่วม 
วันที่ 25 ตุลาคม 2561  

ณ เทศบาลต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีานุช  พรหมภาสิต  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและ   
                                                                         บริการวิชาการ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล   ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและ 
                                                                                   จัดหารายได้ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แดนชัย  เครื่องเงิน   อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
                                                                                   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์  เขมาชีวะกุล  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
                                                                                   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 ชุมชนต าบลระหาน ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร และเทศบาลต าบลระหาน 
 1. นายสุวิทย์  ภาษ ี      
 2. นางสาวจิตรลดา  ฟ่ันเครือ     
 3. นายมิตรสาคร  จ าปาศักดิ์     
 4. นางธัญญาภรณ์  เคารพสงฆ์     
 5. นายนิยม  มูลสัน      
 
ลงพ้ืนที่พูดคุยรับทราบประเด็นปัญหาและวางแผนการพัฒนา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฎ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือการพัฒนา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นโดยประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดเกี่ยวกับการก าหนดหมู่บ้านเป้าหมาย ที่จะให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา เพื่อให้การท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล  ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจส าคัญในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  และเพ่ือให้การปฏิบัติพันธกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และ
เป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนราชการที่เก่ียวข้องของจังหวัด  ซึ่งจังหวัด
เห็นว่าการท างานในลักษณะนี้จะเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งส่วนราชการ  และมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะ
เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชนในพื้นท่ี  โดยปกติแล้วส่วนราชการจะเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายและตาม
ขอบเขตภารกิจอยู่แล้ว แต่หากมีสถาบัน อุดมศึกษามาช่วยสนับสนุนเชิงวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
ก็จะท าให้การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น จากประโยชน์ดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยฯ จึงลงพื้นทีป่ระชุมร่วมกับผู้บริหารเทศบาล ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี    



เพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการฯ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ เทศบาลต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี 
จังหวัดก าแพงเพชร โดยได้ก าหนดหมู่บ้านเป้าหมายจ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดงเย็น ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย ซึ่งเป็นกลุ่มเดิมท่ี มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการพัฒนาตั้งแต่
ปีที่ผ่านมา และในปี พ.ศ.2562 เพิ่มเติมพ้ืนที่เป้าหมายใหม่ ได้แก่ หมู่ 7 บ้านพงษ์ทองค า โดยร่วมกันก าหนด
ประเด็นปัญหา/ความต้องการในการพัฒนาตามพันธกิจสัมพันธ์ ได้ดังนี้ 

1. กลุ่มมีกล้วยดิบและมีการแปรรูปกล้วยในรูปแบบต่างๆ เช่น กล้วยฉาบ กล้วยตาก กล้วยกวน มีตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์ แต่เมื่อเข้าฤดูฝน การตากกล้วยจะมีปัญหาเนื่องจากแสงแดดไม่มีไม่สม่ าเสมอ  

2. ปริมาณกล้วยดิบที่ทางกลุ่มมีเหลือจากการแปรรูปจ านวนมาก 
3. หมู่บ้านมกีารน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และการเกษตร 

แต่ยังมบีางส่วนยังไม่ปรับเปลี่ยนต้องการที่จะขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นๆ ที่ยังไม่เข้าโครงการ 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามประเด็นที่ร่วมกันพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

   (นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง)                                      
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                       

 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล) 
                                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 



บันทึกการส ารวจประเด็นปัญหา/ความต้องการ 
ในการการด าเนนิงานพันธกจิสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โดยการมีส่วนร่วม 
วันที่ 26 ตุลาคม 2561  

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีานุช  พรหมภาสิต  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและ   
                                                                         บริการวิชาการ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล   ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและ 
                                                                                   จัดหารายได้ 
 3. อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา    รองผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
                                                                                    และจัดหารายได้ 
 ชุมชนบ้านพุสะแก ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนต าบลพุสะแก  
 1. นายบัญชา  ด านิล      
 2. นายปรีชา  หาญปรีชาสวัสดี     
 3. นางสาวศิริลักษณ์  พรมทับ     
 4. นางสาววิไลวรรณ  สืบสายดี     
 5. นางธัญต์นรี  จูกัณฑา      
 6. นายจรูญ  ตั้วมาก      
 7. นายเลิศศักดิ์  เอี่ยมสืบทับ     
 8. นายสุลิต  หมีอินทร์      
 9. นางสุปราณี  ตั้วมาก      
 10. นายสมพงษ์  ดาดเดช  
 11. นายชาตรี  ทับแป้น     
 

ลงพ้ืนที่พูดคุยรับทราบประเด็นปัญหาและวางแผนการพัฒนา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฎ 37 แห่ง ได้จัดท ายุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือการพัฒนา ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นโดยประสานความร่วมมือกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการก าหนดหมู่บ้านเป้าหมาย ที่จะให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา เพื่อให้การ
ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล  ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจส าคัญในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  และเพ่ือให้การปฏิบัติพันธกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที่และเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
ของจังหวัด  ซึ่งจังหวัดเห็นว่าการท างานในลักษณะนี้จะเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งส่วนราชการ  และ



มหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชนในพื้นท่ี  โดยปกติแล้วส่วนราชการจะ
เป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายและตามขอบเขตภารกิจอยู่แล้ว แต่หากมีสถาบัน อุดมศึกษามาช่วยสนับสนุนเชิง
วิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมก็จะท าให้การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน จากประโยชน์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงลงพื้นที่ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้น าชุมชน 
และประชาชนในพ้ืนที่ เพื่อรับทราบ ถึงปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการด าเนินการแก้ปัญหาดังนั้น
เพ่ือให้การพัฒนาพื้นที่เป้าหมายที่ก าหนดเป็นการท างานในลักษณะการบูรณาการระหว่างส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดูแลพื้นที่ มหาวิทยาลัยฯ จึงลงพ้ืนที่ประชุมร่วมกับผู้บริหาร อบต. 
ผู้น าชุมชน ประชาชนในพื้นท่ี เพื่อวางแผนการด าเนินงานโครงการฯ ส าหรับพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกับ
จังหวัดตาก ได้แก่ หมู่ 11 บ้านพุสะแก ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน อ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก และได้ร่วมกันก าหนดประเด็นการพัฒนา โดยการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านพุสะแก การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์การผลิตปุ๋ยจากมูลโค การพัฒนานวัตกรรมการผลิตเครื่องจัก
สาน และได้ก าหนดหมู่บ้านเป้าหมายเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 13 บ้านตลุกสัก โดยมีเป้าหมายการพัฒนา
หมู่บ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสมุนไพร โดยร่วมกัน
ก าหนดประเด็นปัญหา/ความต้องการในการพัฒนาตามพันธกิจสัมพันธ์ ได้ดังนี้ 

1. การพัฒนากลุ่มอาชีพเครื่องจักสาน มีปัญหาในการผลิตเครื่องจักสานขึ้นมาไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน
จะมีราขึ้น จึงต้องรีบขายท าให้ต้องขายในราคาถูก 

2. รูปแบบที่ผลิตออกมายังไม่หลากหลาย 
3. การพัฒนากลุ่มปลูกสมุนไพร มีปัญหาในการอบสมุนไพร  
4. การแปรรูปสมุนไพร 
มติที่ประชุม   เห็นชอบตามประเด็นที่ร่วมกันพัฒนา 

 

 

 

   (นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง)                                      
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                       

 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล) 
                                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 



 


