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รายงานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานและร่วมวางแผนโครงการตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และแบบออนไลน์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
3. อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
4. ดร.วิชุรา วินัยธรรม
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. อาจารย์พบพร เอี่ยมใส
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11. นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
12. นางวาสนา มณีโชติ
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
13. นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปช่วยพัฒนาชุมชน เพื่อทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล ซึ่งเป็นไป
ตามพันธกิจสำคัญในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดให้มีการ
ประชุมในวันนี้ โดยเชิญผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในประเด็นต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การประชุมครั้งนี้ ซึง่ คณะ/สำนักต่างๆ ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย โดยบูรณาการร่วมกัน ตามที่
ราชภัฏเข้าไปพัฒนาในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคณะ/สำนักรับทราบ และวางแผนการทำงานร่วมกันต่อไป
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร กล่าวถึงความเป็นมาของการประชุม ดังนี้
ตามทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 จำนวน 15 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร 11 ตำบล และจังหวัดตาก 4 ตำบล ได้แก่

~2~
(1) ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
(2) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
(3) ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
(4) ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
(5) ตำบลโกสัมพี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
(6) ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
(7) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
(8) ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
(9) ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
(10) ตําบลคณฑี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
(11) ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
(12) ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
(13) ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
(14) ตําบลแม่ตาว อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(15) ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการได้แก่
1. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท
2. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การพิจารณาตัวชี้วัดการดำเนินงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ซึ่งประกอบด้วย
1.ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความยากจน (38,500 บาท : คน : ปี)
2.ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับชุมชน : จำนวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย
เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น
4.จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
5.จำนวนหลักสูตรอบรมแกนนำชุมชนส่งเสริมคุณลักษณะคนไทย 4 ประการ
6. จำนวนผลงานวิจัยจากการบริการวิชาการ
มติที่ประชุม พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
เห็นด้วยกับตัวชี้วัดที่กำหนด แต่ควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพด้วย
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3.2 การพิจารณาตัวชี้วัดการดำเนินงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP ซึ่งประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
2. จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ดำเนินการร่วมกับ
ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
3. จำนวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จำนวน 1 อัตลักษณ์ต่อจังหวัด
4. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่
บริการของ มรภ.ที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ. จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด
5. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด
6. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
7. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นใน
ท้องถิ่น
8. จำนวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีขีดความสามารถที่
เพิ่มขึ้น
9. ระบบการตลาดแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการ
เปิดพื้นที่ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคสู่ตลาดออนไลน์ University as a Marketplace
10. ตลาดภายในมหาวิทยาลัย
11. ตลาดภายนอกมหาวิทยาลัย
12. ตลาดออนไลน์ เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง
มติที่ประชุม พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
เห็นด้วยกับตัวชี้วัดที่กำหนด แต่ควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพด้วย
ระเบียบวาระที่ 4
- ไม่มี มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุมเวลา 12.15 น.
(นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ภาพกิจกรรม

