สำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการ
การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ณ บ้านคลองเรือ ตำบลเทพนคร
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
รักษาราชการแทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาดา กลิ่นจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
ศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและ
จัดหารายได้
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางค์ รามบุตร
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
5. นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง
เจ้าหน้าที่
ชุมชนบ้านคลองเรือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
1. นายมนัส พิมพิสาร
2. นางสาวพิชญา พิมพิสาร
3. นางสาวชยาภรณ์ คงพันธ์
4. นางศรีจันทร์ ปิ่นจุไร
5. นางจริน พุกธิวา
6. นางสำราญ คงรัตน์
7. นางสาวอาริษา โจ้กุล
8. นายไคร้ พุกธิวา
9. นางสมาน หนุ่มเจริญ
10. นางสาวนารี แจ่มนารี
11. นางสาคร โต๊ะช้าง
ลงพื้นที่พูดคุยรับทราบประเด็นปัญหาและวางแผนการพัฒนา
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฎ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนา จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยประสานความร่วมมือกับคณะ ศูนย์ สำนัก เกี่ยวกับการกำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย ที่
จะเข้าไปช่วยพัฒนา เพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล ซึ่งเป็นไปตามพันธ
กิจสำคัญในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้การปฏิบัติพันธกิจดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และเกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชนในพื้นที่ จากประโยชน์ดังกล่าว
มหาวิทยาลัยฯ จึงลงพื้นทีป่ ระชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบ ถึงปัญหา

วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการดำเนินการแก้ปัญหาโครงการฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ ชุมชน
บ้านคลองเรือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้กำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย คือ
หมู่ 11 บ้านคลองเรือ เพื่อร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหา/ความต้องการในการพัฒนาตามพันธกิจสัมพันธ์ ได้
ดังนี้
ปัญหา/ความต้องการ
แนวทางการดำเนินการ
หมายเหตุ
ด้านการตลาด
1. จัดทำช่องทางการตลาดออนไลน์ เช่น เปิด Page
1. สถานการณ์ช่วงโควิด-19 ไม่มีแหล่งจำหน่ายทำให้ ของกลุ่ม face book , Line
ชุมชนไม่มีรายได้เสริม
2. จัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้า เช่น ร้านค้าชุมชน
2. ต้องการให้มีแหล่งจำหน่ายในรูปแบบอื่น
ด้านนวัตกรรม
ประสานกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำ
1. เครื่องสับอ้อยเพื่อทำปุ๋ย
นวัตกรรมดังกล่าว
2. เครื่องสับวัชพืชทำเป็นอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์
ด้านการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
1. อบรมให้ความรู้โดยจัดหาวิทยากร
1. แปรรูปกล้วย เช่น กล้วยเบรกแตก
2. จัดตั้งกลุ่มให้สมาชิกได้ดำเนินการจริง
2. แปรรูปปลาส้ม
3. พืชสมุนไพร/กระท่อม/ฟ้าทะลายโจร
ด้านการลดต้นทุนการผลิต
1. อบรมให้ความรู้โดยจัดหาวิทยากร
1. ปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก
2. น้ำหมักจากปลีกล้วย/ถั่วฝักยาว/บวบ/หน่อกล้วย
3. ฮอร์โมนไข่
4. การทำดินปลูก
ด้านการสร้างอาชีพ
1. อบรมให้ความรู้
1. การขยายพันธุ์พืช
2. จัดตั้งกลุ่ม
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
1. สำรวจศักยภาพชุมชน
ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร
2. อบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยงชุมชน
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ
4. ประชาสัมพันธ์
5. จัดการท่องเที่ยว
มติที่ประชุม เห็นชอบตามประเด็นที่ร่วมกันพัฒนา

(นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการ
การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยการมีส่วนร่วม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ณ บ้านประจำรักษ์ ตำบลวังหิน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ
4. นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง
5. นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและ
จัดหารายได้
อาจารย์โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

ชุมชนบ้านประจำรักษ์ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
1. นายปรีชา สายปาน
2. นางน้ำอ้อย สานปาน
3. นางเพียร กรองทิพย์
4. นายเสมียน พิมพ์พันธ์
5. นายวาง ปุนนะวัน
6. นางเล็ก ทิมแหง
7. นางอุไร ทิมฉาย
8. นางประธีพ อ้อดทรัพย์
ลงพื้นที่พูดคุยรับทราบประเด็นปัญหาและวางแผนการพัฒนา
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฎ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนา จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยประสานความร่วมมือกับคณะ ศูนย์ สำนัก เกี่ยวกับการกำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย ที่
จะเข้าไปช่วยพัฒนา เพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล ซึ่งเป็นไปตามพันธ
กิจสำคัญในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้การปฏิบัติพันธกิจดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และเกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชนในพื้นที่ จากประโยชน์ดังกล่าว
มหาวิทยาลัยฯ จึงลงพื้นที่ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบ ถึงปัญหา
วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการดำเนินการแก้ปัญหาโครงการฯ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ชุมชน
บ้านประจำรักษ์ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยได้กำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย คือ หมู่ 10 บ้าน
ประจำรักษ์ ตำบลวังหิน เพื่อร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหา/ความต้องการในการพัฒนาตามพันธกิจสัมพันธ์ ได้
ดังนี้

ปัญหาและความต้องการ
ด้านการสร้างอาชีพเสริม
1. การปลูกผักปลอดภัยเพื่อ
จำหน่าย เช่น ปลูกในวงล้อ ปลูก
ในโดม ปลูกเป็นร่อง
2. ต่อยอดเครื่องจักสาน
3. สร้างอาชีพผู้สูงอายุ
ด้านแหล่งน้ำ
1. ขาดน้ำในหน้าแล้ง

แนวทางการดำเนินการ

หมายเหตุ

1. อบรมให้ความรู้
2. ลดต้นทุนการผลิต เช่น ทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมัก
3. จัดหาวัสดุ เช่นวงล้อ พันธุพ์ ืช
4. ประสานคณะเทคโนโลยีจัดทำโดม
1. แปรรูปเครื่องจักสานเป็นรูปแบบอื่น เช่นของที่
ระลึก ของใช้ในโรงแรม รีสอร์ต
1. ประสานกับกลุ่มเครื่องจักสาน
2. ส่งเสริมการขยายพันธุ์พืช
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต. ชลประทาน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามประเด็นที่ร่วมกันพัฒนา

(นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

