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รายงานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานและร่วมวางแผนโครงการตามยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชร 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.256๓  
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเชาวลิตร แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร   ประธาน 
๒. นางสุวรรณ  บุญยืด  ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร    กรรมการ 
๓. นางทิวาพรรณ  สหอารักขา  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร  กรรมการ 
๔. นางประสพสุข  กันภัย  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรรมการ 
๕. นางสาวนงนวล  พูลเกษร  (แทน)สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  กรรมการ 
๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เลขานุการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต  
      รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม  

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปช่วยพัฒนาชุมชน เพ่ือทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล  ซึ่งเป็นไป
ตามพันธกิจสำคัญในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จากประโยชน์ดังกล่าว จังหวัดจึง
กำหนดให้มีการประชุมในวันนี้  โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาในประเด็นต่างๆ เข้ามา
มีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมาย โดยบูรณาการ
ร่วมกัน ตามที่ราชภัฏเข้าไปพัฒนาในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการรับทราบ และวางแผนการทำงานร่ วมกัน
ต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  กล่าวถึงความ
เป็นมาของการประชุม ดังนี้ ตามที่จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กำหนด
พ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ จำนวน 6 พ้ืนที่ ประกอบด้วย  

(1) ชุมชนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง  
(2) ชุมชนตำบลทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง  
(3) ชุมชนตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง  
(4) ชุมชนตำบลปางมะค่า  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  
(5) ชุมชนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน  
(6) ชุมชนหมู่บ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน  
อนึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ นี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการ

ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการได้แก่  
1. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท 
2. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
3. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบ วินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง

และผู้อ่ืน 
4. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายที่กำหนดเป็นการทำงานในลักษณะการบูรณาการ

ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพ้ืนที่  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมเพ่ือเตรียมการวางแผนการดำเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร  ในวันนี้  ซึ่งจะได้นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการในวาระเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนา 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 การพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ใน 6 พื้นที่เป้าหมาย  
      ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินพื้นที่เป้าหมาย ทั้ง 6 พ้ืนที่ ตามเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม  พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาพ้ืนที่ทั้ง 6 พ้ืนที่ ความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญ หากมหาวิทยาลัยถอนตัวออกไป

หน่วยระดับท้องถิ่นควรเข้าไปสานต่อ 
 ๒. ในการร่วมเป็นกลไกการพัฒนาจังหวัด ควรพัฒนาจุดเน้นเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน

เชื่อมต่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัด
กำแพงเพชร โดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือมิให้เกิดความซ้ำซ้อน 
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 3. การเข้าไปส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งหน่วยงานพัฒนาชุมชนได้เข้าไปส่งเสริมเช่นกัน 
ดังนั้นการจัดหาตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเน้นตลาดออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การจัดงาน
แสดงสินค้าต่าง ๆ มีน้อยมากการส่งเสริมช่องทางนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ 

  
3.2  ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 

1๑ ผลิตภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบรายงานผลตามเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. โครงการยกระดับ OTOP สิ่งสำคัญเมื่อยกระดับเขาแล้วควรหาช่องทางการตลาด และ
ทำอย่างไรให้เข้าสู่ระดับสากลให้ได้ รวมถึงทำอย่างไรให้ได้มาตรฐานอาหารและยา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้บริโภค 

๒. การสร้างมูลค่าเพ่ิมและอนุรักษ์ “กล้วยไข่” ทำอย่างไรให้เขา้สู่ระดับสากลให้ได้ 
 
3.3 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ

หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน จังหวัดกำแพงเพชร ในพื้นที่เป้าหมาย  20 ตำบล 
 ผู้รับผิดชอบรายงานผลตามเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ และเสนอแนะควรเข้าไปทำในโรงเรียนด้วยเป็นการปลูกฝังเยาวชน ให้เข้าใจ

ถึงสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 
3.4 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์

ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบรายงานผลตามเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอแนะ ดังนี้ 
 เขตพ้ืนที่ควรขยายผลไปยังโรงเรียนอ่ืนที่ไม่เข้าโครงการ 
 
๓.๕ ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดกำแพงเพชร  

จำนวน 22 ตำบล 
ผู้รับผิดชอบรายงานผลตามเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอแนะ ดังนี้ 
โครงการจัดทำฐานข้อมูลตำบลในจังหวัดกำแพงเพชร ควรมีการสรุปประเด็นปัญหาที่สำคัญที่ได้จาก

การเก็บข้อมูลสรุปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนำไปใช้ในการจัดทำแผน
เพ่ือนการพัฒนาต่อไป 
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3.๖ การพิจารณาการวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 256๔ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ให้

พิจารณาพื้นท่ีเป้าหมายในการพัฒนา 6 พ้ืนที่  
  (1) ชุมชนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง  

(2) ชุมชนตำบลทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง  
(3) ชุมชนตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง  
(4) ชุมชนตำบลปางมะค่า  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  
(5) ชุมชนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน  
(6) ชุมชนหมู่บ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาต่อเนื่องในปี 256๔ เพ่ือให้เห็นการพัฒนา       
ที่ยั่งยืน แล้วค่อยๆ ให้ชุมชนดูแลตนเองเมื่อราชภัฏถอยออกมา โดยการทำงานเป็นแค่พ่ีเลี้ยง และส่งมอบให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 การเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  แก่พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 11.15 น. 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายช่ือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
ที่เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานและร่วมวางแผนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.256๓  
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร 

 
 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชอุ่มผล  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพโรจน์  เอกอุฬาร  อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ   อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๕. อาจารย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย   อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. อาจารย์พิมพ์ประไพ  ขาวขำ   อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. นางวาสนา  มณีโชต ิ    เจ้าหน้าที่ประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
๘. นางรุ่งทิพย์  แสงสว่าง    เจ้าหน้าที่ประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
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ภาพกิจกรรม 
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รายงานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานและร่วมวางแผนโครงการตามยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในความร่วมมือระหว่างจังหวัดตาก 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
วันที่ ๒7 ตุลาคม พ.ศ.256๓  

ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก   ประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เลขานุการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต  
      รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม  

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปช่วยพัฒนาชุมชน เพ่ือทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล  ซึ่งเป็นไป
ตามพันธกิจสำคัญในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จากประโยชน์ดังกล่าว จังหวัดจึง
กำหนดให้มีการประชุมในวันนี้  โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาในประเด็นต่างๆ เข้ามา
มีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมาย โดยบูรณาการ
ร่วมกัน ตามที่ราชภัฏเข้าไปพัฒนาในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการรับทราบ และวางแผนการทำงานร่วมกัน
ต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  กล่าวถึงความ
เป็นมาของการประชุม ดังนี้ ตามที่จังหวัดตากร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กำหนดพ้ืนที่
เป้าหมายในการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ จำนวน 2 พ้ืนที่ ประกอบด้วย  

(1) ชุมชนตำบลวังหิน  อำเภอเมืองตาก 
(2) ชุมชนตำบลคีรีราษฎร์  อำเภอพบพระ  
 
อนึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการ

ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการได้แก่  
1. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท 
2. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
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3. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบ วินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืน 

4. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายที่กำหนดเป็นการทำงานในลักษณะการบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากจัดประชุมเพ่ือเตรียมการวางแผนการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม  ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดตากกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ในวันนี้  ซึ่ง
จะได้นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการในวาระเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนา 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 การพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ใน 2 พื้นที่เป้าหมาย  
      ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินพื้นที่เป้าหมาย ทั้ง 2 พ้ืนที่ ตามเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม  พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาพ้ืนที่ทั้ง 2 พ้ืนที่ ความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญ หากมหาวิทยาลัยถอนตัวออกไป

หน่วยระดับท้องถิ่นควรเข้าไปสานต่อ 
 ๒. ในการร่วมเป็นกลไกการพัฒนาจังหวัด ควรพัฒนาจุดเน้นเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน

เชื่อมต่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัด
ตาก โดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือมิให้เกิดความซ้ำซ้อน 

 3. การเข้าไปส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งหน่วยงานพัฒนาชุมชนได้เข้าไปส่งเสริมเช่นกัน 
ดังนั้นการจัดหาตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเน้นตลาดออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การจัดงาน
แสดงสินค้าต่าง ๆ มีน้อยมากการส่งเสริมช่องทางนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ 

  
3.2  ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดตาก จำนวน 1๑ 

ผลิตภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบรายงานผลตามเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. โครงการยกระดับ OTOP สิ่งสำคัญเมื่อยกระดับเขาแล้วควรหาช่องทางการตลาด และ
ทำอย่างไรให้เข้าสู่ระดับสากลให้ได้ รวมถึงทำอย่างไรให้ได้มาตรฐานอาหารและยา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้บริโภค 

 
3.3 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ

หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน จังหวัดกำแพงเพชร ในพื้นที่เป้าหมาย  20 ตำบล 
 ผู้รับผิดชอบรายงานผลตามเอกสารแนบ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ และเสนอแนะควรเข้าไปทำในโรงเรียนด้วยเป็นการปลูกฝังเยาวชน ให้เข้าใจ
ถึงสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

 
3.4 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์

ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบรายงานผลตามเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอแนะ ดังนี้ 
 เขตพ้ืนที่ควรขยายผลไปยังโรงเรียนอ่ืนที่ไม่เข้าโครงการ 
 
๓.๕ ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดตาก  
ผู้รับผิดชอบรายงานผลตามเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอแนะ ดังนี้ 
โครงการจัดทำฐานข้อมูลตำบลในจังหวัดตาก ควรมีการสรุปประเด็นปัญหาที่สำคัญที่ได้จากการเก็บ

ข้อมูลสรุปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนำไปใช้ในการจัดทำแผนเพ่ือนการ
พัฒนาต่อไป 
 

3.๖ การพิจารณาการวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 256๔ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ให้

พิจารณาพื้นท่ีเป้าหมายในการพัฒนา 2 พ้ืนที่  
  (1) ชุมชนตำบลวังหิน  อำเภอเมืองตาก  

(2) ชุมชนตำบลคีรีราษฎร์  อำเภอพบพระ  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาต่อเนื่องในปี 256๔ เพ่ือให้เห็นการพัฒนา       
ที่ยั่งยืน แล้วค่อยๆ ให้ชุมชนดูแลตนเองเมื่อราชภัฏถอยออกมา โดยการทำงานเป็นแค่พ่ีเลี้ยง และส่งมอบให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 การเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  แก่พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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ปิดประชุมเวลา 10.30 น. 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายช่ือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
ที่เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานและร่วมวางแผนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในความร่วมมือระหว่างจังหวัดตากกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
วันอังคารที่ ๒7 ตุลาคม พ.ศ.256๓  

ณ ศูนย์ราชการจังหวัดตาก 
 
 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วนสันันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
3. อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ   อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา   อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
5. นางวาสนา  มณีโชต ิ    เจ้าหน้าที่ประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
6. นางรุ่งทิพย์  แสงสว่าง    เจ้าหน้าที่ประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
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ภาพกิจกรรม 
    


