
บันทึกการสำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการ 
ในการการดำเนนิงานพันธกจิสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โดยการมีส่วนร่วม (ครั้งที่ 1) 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 

ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล   ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและ 
                                                                                   จัดหารายได ้
 2. ดร.วิชุรา  วินัยธรรม     รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 

และจัดหารายได้  
 3. อาจารย์วรางค์  รามบุตร    อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาบัญชี  
                                                                                   คณะวิทยาการจัดการ 
  

ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
และเทศบาลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 
 1. นายสิงหวัฒน์  วัฒนศิริ      
 2. นายปณิธาน  ไชยโยกาศ     
 3. นายไสว  หมายมี 
 4. นายธันวา  ตุ้มทอง 
 5. นางทองพูล  ธนูชัย 
 6. นางยิ้ม  กุดเป่ง 
 7. นางใบโพธิ์  ตุ้มทอง 
 8. นางนาง  ทยาธรรม 
 9. นายสฤษดิ์  ทยาธรรม 
 10. นายทองสอน  โคตรอาชา 
 

ลงพ้ืนที่พูดคุยรับทราบประเด็นปัญหาและวางแผนการพัฒนา 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฎ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือการพัฒนา ระยะ 20 ปี 

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด
เกี่ยวกับการกำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย ที่จะให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา เพ่ือให้การทำงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล  ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจสำคัญในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  และเพ่ือให้การปฏิบัติพันธกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และ
เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนราชการที่เก่ียวข้องของจังหวัด  ซึ่งจังหวัด
เห็นว่าการทำงานในลักษณะนี้จะเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งส่วนราชการ  และมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง



จะเกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชนในพื้นท่ี  โดยปกติแล้วส่วนราชการจะเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายและ
ตามขอบเขตภารกิจอยู่แล้ว แต่หากมีสถาบัน อุดมศึกษามาช่วยสนับสนุนเชิงวชิาการ การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมก็จะทำให้การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น จาก
ประโยชน์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงลงพื้นทีป่ระชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือ
รับทราบ ถึงปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการดำเนินการแก้ปัญหาโครงการฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2563 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
จังหวัดกำแพงเพชร และร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหา/ความต้องการในการพัฒนาตามพันธกิจสัมพันธ์ ได้ดังนี้  

1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
2. พัฒนาผ้าในชุมชนให้มีอัตลักษณ์ เช่น เรื่องเล่าหรือความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าที่สืบทอดมาจากภาคอีสาน 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขยายพื้นที่เป็นหมู่ที่ 2 วัดมหาโพธิมงคล อ.มือง จ.

กำแพงเพชร 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามประเด็นที่ร่วมกันพัฒนา 

 

 

   (นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง)                                      
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                       

 
 

     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล) 
                                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



บันทึกการสำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการ 
ในการการดำเนนิงานพันธกจิสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โดยการมีส่วนร่วม  
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และ 22 มีนาคม 2564 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อ.เมือง จ.ตาก 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล   ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและ 
                                                                                   จัดหารายได ้
 2. อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ    อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  โสมกำภา   อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการเงิน  
                                                                                   คณะวิทยาการจัดการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล   อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการเงนิ  
คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 ชุมชนตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
   1. ด.ต.บัญชา  ดำนิล 

    2. นายปรีชา หาญหรีชาสวสัดิ์ 
    3. นางอธิฐาน  รอดคุ้ม 
    4. นางสาวศิริลักษณ์  พรมทับ 
    5. นายปรีชา  สายปาน 
    6. นางน้ำอ้อย  สายปาน 
                                                          
ลงพ้ืนที่พูดคุยรับทราบประเด็นปัญหาและวางแผนการพัฒนา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฎ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือการพัฒนา ระยะ 20 ปี 
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด
เกี่ยวกับการกำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย ที่จะให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา เพ่ือให้การทำงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล  ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจสำคัญในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  และเพ่ือให้การปฏิบัติพันธกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และ
เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนราชการที่เก่ียวข้องของจังหวัด  ซึ่งจังหวัด
เห็นว่าการทำงานในลักษณะนี้จะเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งส่วนราชการ  และมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จะเกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชนในพื้นท่ี  โดยปกติแล้วส่วนราชการจะเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายและ
ตามขอบเขตภารกิจอยู่แล้ว แต่หากมีสถาบัน อุดมศึกษามาช่วยสนับสนุนเชิงวชิาการ การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมก็จะทำให้การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น จาก
ประโยชน์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงลงพื้นทีป่ระชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือ



รับทราบ ถึงปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการดำเนินการแก้ปัญหาโครงการฯ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน  
2564 และ 22 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เมือง เมือง จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร 
และร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหา/ความต้องการในการพัฒนาตามพันธกิจสัมพันธ์ ได้ดังนี้  
 

กิจกรรม รายละเอียด ผลที่ได้รับ 
1. กิจกรรมลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ชุมชนเกาะอ้ายด้วนมีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมการทำ
อาชีพ ดังนั้นในการพัฒนาครั้งนี้เน้นการลด
รายจ่ายในครัวเรือน เช่น  การทำน้ำยาล้าง
จาน น้ำยาซักผ้า น้ายาเอนกประสงค์ 

 

1. เพ่ือเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายในการ
พัฒนา 

ประสานกับอบต.วังหินในการขยายพ้ืนที่ใน
การพัฒนา เป็น โดยมีนายกอบต. ปลัด
อบต. และนักวิชาการ ร่วมกับอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 5 กับ ม. 10 เพ่ือร่วมกัน
วางแผนในการพัฒนา 

- พ้ืนที่เป้าหมายม . 5 และ ม. 10 
-เครือข่ายความร่วมมือ 
- ม. 10 ผู้ใหญ่แดง 
0953531977 และ คุณอ้อย 
0910129309 

 2. เพ่ือให้ได้ประเด็นปัญหาการ
พัฒนา 

จากการร่วมระดมความคิดและสะท้อน
ปัญหาในแต่ละพ้ืนที่พบว่า 
1. ม. 5 และ ม. 10 การบริหารขยะ และ
นำขยะมาทำปุ๋ยแล้วในไปใช้ในการปลูกผัก 
การให้ความรู้ในการแยกขยะ 
2. การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การ
แปรรูปมัลเบอร์รี่ มะม่วงกวน 
3. การจัดทำช่องทางการตลาด แปลงผัก 
4. จัดทำโลโก้ผลิตภัณฑ์ 
5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 

ประเด็นปัญหา 
- การบริหารจัดการขยะ ม. 5 
และ ม. 10 
- การให้ความรู้การบริหารจัดการ
ขยะ 
- การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ม. 10  
-การจัดทำช่องทางการตลาด 
ของชุมชน 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามประเด็นที่ร่วมกันพัฒนา 

 

 

   (นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง)                                      
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                       

 
 

                (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล) 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



ภาพกิจกรรม 
 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 มีนาคม 2564 
 


