
 
สรุปรายงานการประชุมสรุปรายงานการประชุมโครงการจัดการสารสนเทศและ 

ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ ๕  
ครูและผู้แทนชุมชนโรงเรียนกุศลวิทยาและผู้แทนของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 
.............................................................. 

 ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ และคณะ ร่วมประชุมกับครูและผู้แทนชุมชน
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑กุมภาพันธ์๒๕๖๑เวลา ๑๐.๐๐ น.  มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 
๑. ผู้เข้าร่วมประชุม 

ครูและผู้แทนชุมชนโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม   
๑. นายวิเชียร เหล็กดี  ประธานกรรมการสถานศึกษา  โทร. ๐๙๓-๙๔๕๘๘๖๙ 
๒. นายเพิ่มพูน เหล็กดี  กรรมการสถานศึกษา       โทร.  - 
๓. นายปรีชา  เต่าทอง  กรรมการสถานศึกษา       โทร. ๐๘๙-๖๙๒๐๑๗๓ 
๔. นายสมนึก  เส้าทอง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒       โทร. ๐๘๑-๘๒๑๗๕๒๘ 
๕. นางสมพร  สายบริสุทธิ์ ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒       โทร. ๐๘๑-๙๒๗๒๙๕๙ 
๖. นางทัศนีย์  รอดทัศนา รักษาการผู้อ านวยการ       โทร. ๐๘๐-๕๖๕๔๖๖๔ 

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 
๗. นางอุบล  เสียงไพเราะ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม      โทร. ๐๘๖-๙๗๓๔๒๕๘ 
๘. นางวรรณา อุทัยฉาย ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม      โทร.๐๘๔-๘๕๑๒๕๐๗ 
ผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๑. ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าค า  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. อาจารย์หทัยรัก ตุงคะเสน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. อาจารย์วรรณรุจ มณีอินทร์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕. นางศรีโสภา อ้อยหวาน หัวหน้าส านักงาน  
๖. นางสาวชุมภู เมืองคลี่  บรรณารักษ ์
๗. นางศิริรัตน์ น้ าจันทร์ บรรณารักษ ์

๒. ประเด็นการประชุม 



๑. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ แนะน าคณะท างาน และแจ้งวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนโรงเรียนวัดศรีสุทธารามซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

๒. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ และคณะท างานสอบถามข้อมูลทั่วไปและความต้องการของครูและ
ผู้แทนชุมชนโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม เพ่ือวางแผนกิจกรรมในการด าเนินโครงการบริการวิชาการให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

๓. ครูและผู้แทนชุมชนโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม  เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนในโครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ดังนี้ 
- ผู้แทนชุมชนต้องการแนวทางในการพัฒนาการประกอบอาชีพหลักและส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้

เพ่ิมข้ึน 
- ผู้แทนชุมชนต้องการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของชุมชนให้เป็นรูปธรรมโดยขอให้สนับสนุน

ความรู้ งบประมาณและค าแนะน าหรือที่ปรึกษาส าหรับการพัฒนารายได้อย่างยั่งยืน 
- ชุมชนเสนอให้มีการจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์เพ่ือให้ประชากรในชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการนี้

เพ่ิมข้ึน 
- ผู้แทนชุมชนเสนอว่าชุมชนมีประชากรร่วมกัน ๓ หมู่บ้าน ซึ่งใน ๑ เดือนจะมีวันส าหรับการประชุม

โดยท างานร่วมกับผู้สูงอายุและ อสม. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านก าพร้า ซึ่งเดือนนี้จะ
ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งจะประชุมและหาข้อสรุปในการรับบริการวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยให้ตรงกับความต้องการของชุมชน จากนั้นจึงรายงานผลให้ส านักวิทยบริการฯ 
ด าเนินการต่อไป 

- ครูทัศนีย์ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีสุทธารามเสนอให้จัดกิจกรรมโดยแบ่งตามช่วงอายุ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น เด็กมัธยมนั้นสามารถฝึกทักษะในการท ากรอบพระและอาจประยุกต์
ความรู้ที่ได้รับให้เด็กเกิดความคิดวิเคราะห์ในการน าความรู้และทักษะจากการท ากรอบพระไปสร้าง
กรอบใส่อะไรเพิ่มเติม เพ่ือต่อยอดแนวความคิดท่ีได้รับจากบริการวิชาการ 

- ครูทัศนีย์ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนเสนอให้บริการวิชาการด้านผ้ามัดย้อมหรือผ้าบาติกต่อ
ยอดจากการบริการวิชาการครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่
ได้มาจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้ 

๔. ก าหนดช่วงเวลาในการประสานข้อมูลเพ่ิมเติมในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมอบหมายให้                    
อ.หทัยรัก ตุงคะเสน รอง ผอ. เป็นผู้ประสานงาน 

................................................................................................ 
 

ปิดการประชุม 
เวลา ๑๑.๓๐ น. 



สรุปรายงานการประชุมโครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน 
และท้องถิ่นคร้ังที่ ๖ ครูและผู้แทนชุมชนโรงเรียนกุศลวิทยาและผู้แทนของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับชมรมพลังรวมใจ
สมุทรสาคร จัดการประชุมวางแผนโครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพ่ือการพัฒนาชุนชนและท้องถิ่น           
โดยเชิญตัวแทนจากชุมชนเพ่ือพูดคุยรับฟังข้อเสนอ แสดงความคิดเห็นและความต้องการในการจัดการบริการ
วิชาการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนกุศลวิทยา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

 

 



 
   

 
 

 ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ และคณะ ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ครูโรงเรียน
กุศลวิทยา ผู้แทนชุมชนกระทุ่มแบน และชมรมพลังรวมใจสมุทรสาครเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม๒๕๖๑เวลา 
๐๙.๓๐ น.  มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๔๘ คน 
ผู้บริหาร 
๑. คุณมานพ  รวีสวัสดิ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. ดร.ไพวัลย์  เหล็งสุดใจ  ผู้ทรงคุณวุฒิชุมชนกระทุ่มแบน 
๓. เรือเอกสาธิต  สุนทรชื่น ผู้แทนองค์กรชุมชนกระทุ่มแบน 
๔. คุณประวิทย์  จิตต์ปราณี ผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนกุศลวิทยา 
 
ครูโรงเรียนกุศลวิทยา 
๑.นางวิภารัตน์  เขียวเจริญ ๒.นางอุริยา  เกตุแก้ว  ๓.นายกัมพล  นิยมหาญ 
๔.นายคเณศ  สินไชย  ๕.นางสาวศิวภรณ์  วงศ์เพชร ๖.นางสาวจันห์นิภา  สุนทรบุญ 
๗.นางสาวปาริฉัตร  ธรรมดา ๘.นางสาวปรียาภรณ์  จันตาเวียง ๙.นายจักรินทร์ธนากรเกรียงไกร 
๑๐.นางสาวพิชญามน  เกษมคุณ ๑๑.นางสาวลัดดาวัลย์  ร่วมกล้า ๑๒.นางสาวอรวรรณ  แก้วควนชุม 
๑๓.ว่าที่ร้อยตรีศิวะพล  มุสิกุล ๑๔.ว่าที่ร้อยตรีราเชนทร์  ค้ าคูณ 
 
ผู้แทนชุมชนกระทุ่มแบน 
๑.นายโยธิน  ปานทอง  ๒.นายแก้ว   ๓.นางสาวนิตทรา  คงคาหลวง 
๔.นางวัน  บากน้อย  ๕.นางละเมียด  บุญศรี  ๖.นางสาวค าแหวน  บัวเงิน 
๗.นางสาวโสภา  พุ่มเจริญ  ๘.นางสาวจันชนก  พันธ์ภักดี ๙.นางปัทมา  ภู่สุด 
๑๐.นางยุพิน  เกิดมาท า  ๑๑.นางสาวสุภร อุ่นใช้เจริญ ๑๒.นางสาวจันทร์เจ้า แสงศิลาวุฒิกุล 



๑๓.นางโฉมยง  แก้มด ุ  ๑๔.นางอังคนาง  เสวี  ๑๕.นางสาวบานเย็น  พาละหาด 
๑๖.นายสมพงศ์ ธรรมพลาภรณ์ ๑๗.นางศรีนวล  เสวี  ๑๘.นางสาวสุนันตพร แสงศิลาวุฒิกุล 
 
ชมรมพลังรวมใจสมุทรสาคร 
๑.คุณวิเชียร  วิวัฒนขจรสุข ๒.คุณพิชยา  เจริญสุกใส  ๓.คุณวิเษฐ์มัณยานนท์ 
๔.คุณอนงค์  มาลากุล  ๕.คุณนิวัฒน์  มาลากุล 
ผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๑. ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าค า  ๒.อาจารย์หทัยรักตุงคะเสน ๓.อาจารย์วรรณรุจมณีอินทร์  
๔. อาจารย์จักฤษณ์พนาลี  ๕.นายสืบยศ  สินบัว  ๖.นางสาวชุมภู  เมืองคลี ่ ๗.นางศิริรัตน์ น้ าจันทร์ 
ประเด็นการประชุมและความคิดเห็น 
ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าค า  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ และคณะ 

๑. ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าค า  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ได้แนะน าคณะท างานและแจ้งวัตถุประสงค์       
การด าเนินโครงการบริการวิชาการซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ให้แก่ผู้แทนชุมชนกระทุ่มแบน ครู
โรงเรียนกุศลวิทยาและชมรมพลังรวมใจสมุทรสาคร 
   ๒. แจ้งรายละเอียดในการท ากิจกรรมโครงการที่ด าเนินการในระยะเวลา ๔ ปี ที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม เช่น การจัดกิจกรรมการท าพิมเสนน้ า การท าลูกประคบ กิจกรรมนันทนาการ คลินิกกฎหมาย เป็น
ต้น โดยอาจารย์วรรณรุจ  มณีอินทร์ รอง ผอ. ส านักวิทยบริการฯ ยกตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในการให้ความรู้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีในการแปรรูปเห็ดเป็นอาหาร เช่น  เห็ดสวรรค์  แหนมเห็ดและ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจเพื่อให้ชุมชนน าจ าหน่ายและสร้างรายได้ 
   ๓.สอบถามและส ารวจความต้องการของชุมชนเช่น  การส่งเสริมด้านการศึกษา สุขภาพสิ่งแวดล้อมและ
อาชีพในชุมชน เป็นต้น 
   ๔. เสนอแนวทางในการเตรียมการจัดกิจกรรมและก าหนดวันที่ตรงกับความต้องการของชุมชน 
ผู้แทนของชุมชนกระทุ่มแบน  
   ๑. คุณมานพ  รวีสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาให้แนวคิดกับชุมชนกระทุ่มแบนในการน าเสนอ
กิจกรรมในครั้งนี ้
๒. คุณประวิทย์  จิตต์ปราณีให้ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนบางยางมีทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้าน การประกอบอาชีพของ
คนในชุมชน อาชีพเกษตรกรปลูก ฝรั่ง มะม่วง มะนาว กล้วยไม้ เลี้ยงปลาสลิด เป็นต้น โดยเสนอให้จัดกิจกรรม 
เช่น การปลูกกระบอกเพชร การนวดประคบ การท าขนม การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเช่น  มะม่วง  ฝรั่ง  
กล้วยไม้เป็นต้น 
๓. ผู้แทนของชุมชนกระทุ่มแบนเสนอให้จัดกิจกรรมในวันอาทิตย์เพ่ือให้เหมาะในการร่วมกิจกรรมเนื่องจาก
เป็นวันหยุด โดยต้องการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงปลาการเพาะเห็ดเครื่องจักสานการท าผ้ามัดย้อมการท า



ผ้าบาติกการท าลูกประคบเครื่องจักสานการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเช่น ปลาสลิด ฝรั่ง มะม่วง มะนาว 
เป็นต้น 

................................................................................................  
ปิดการประชุม 

  เวลา ๑๑.๓๐ น. 

 
 


