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บทที่ 1
บทนํา

ประวัติและความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

มห าวิ ท ยา ลั ยร าช ภั ฏ ห มู บ า น จอ มบึ ง เ ดิ มมี ชื่ อ ว า“วิ ท ยา ลั ยห มู บ า น จ อ มบึ ง ”
(Chombueng Village Institute) เริ่มตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2497 แรกเริ่มของการกอตั้งมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเปนสถานศึกษาในทองถิ่นทุรกันดาร ตามแนวคิด “วิทยาลัยหมูบาน”ของประเทศ
ตุรกี โดยมีจุดมุงหมาย 4 ประการ คือ เพื่อแกปญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ตองการพัฒนา โดย
การคั ดเลื อกนักเรีย นในทองถิ่นทุ รกันดารเขาศึ กษาเปนอันดับ แรก เมื่ อศึกษาสํ าเร็จ แลว ใหกลับไป
พัฒนาทองถิ่นของตนเพื่อปลูกฝงนักศึกษาครูใหรักอาชีพครู โดยผานการศึกษาเลาเรียนและฝกงาน
หลายแบบในวิทยาลัย เพื่อนําความรูความชํานาญไปลงมือปฏิบัติไดเพื่อใหนักศึกษาครูรูจักปฏิบัติตนใน
การเขาสังคมโดยอยูรวมกันแบบประชาธิปไตย คือ การเคารพ นับถือ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีสติ และ
ใชปญญาเพื่อใหเปนศูนยกลางการศึกษาในทองถิ่นใกลเคียง
ในชวงแรกวิทยาลัยหมูบานจอมบึงรับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ซึ่งสําเร็จชั้น
ประถมศึ กษาปที่ 7 เขาเรียนหลั กสูตร 5 ป เมื่อสํ าเร็จการศึกษาจะไดรั บวุฒิประกาศนีย บัตรวิช า
การศึกษา
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศยกฐานะวิทยาลัยหมูบานจอม
บึงเปนวิทยาลัยครูหมูบานจอมบึง และรับนักศึกษาทั่วไปที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
เข า เรี ย นหลั ก สู ต ร 2 ป เมื่ อ สํ า เร็ จ แล ว จะได รั บ วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษาในป เ ดี ย วกั น นี้
วิทยาลัยครูหมูบานจอมบึง ยังไดเริ่มเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงโดยรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาหรือเทียบเทาเขาเรียน
หลักสูตร 2 ป
พ .ศ . 2521 วิ ท ยาลั ย ได เ ป ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี ตามหลั ก สู ต รสภาการฝ ก หั ด ครู ใน
ระยะแรกไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ป โดยรับนักศึกษาที่สําเร็จประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง หรือเทียบเทา เขาเรียน ในปเดียวกันนั้นไดเริ่มเปดสอนตามโครงการการศึกษาอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึ กษาประจํ า การ (อคป.) ซึ่งเปน โครงการรว มมือระหวางกรมการฝกหัดครูและ
หนวยงานผูใชครู โดยมุงที่จะพัฒนาวิทยฐานะครูใหสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่ งขึ้ น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่เขา รับ การอบรมตามโครงการนี้ จะได รับ การศึ กษาอบรม
หลั กสู ต รประกาศนีย บั ตรวิช าการศึ กษาชั้น สูงและหลักสูตรปริญญาตรี 2 ป หรืออนุป ริญญา อนึ่ ง
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทําใหวิทยาลัยไมสามารถที่จะรับนักศึกษาทุนในอัตราวงเงิน
เทาเดิม ( 2,500 บาท ตอคนตอป ) ได วิทยาลัยครูหมูบานจอมบึงดวยความเห็นชอบของกรมการ
ฝกหัดครูจึงไดเลิกรับนักศึกษาทุนในปการศึกษา 2521 นั่นเอง
พ.ศ. 2522 วิทยาลัยไดเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบาย
ของกรมการฝกหัดครู และเนื่องจากความตองการครูระดับนี้นอยลง
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พ.ศ. 2523 วิทยาลัยไดเปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ตามหลักสูตรของสภาการ
ฝกหัดครูโดยรับผูสําเร็จการศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาเขาเรียนเมื่อสําเร็จแลวจะไดรับวุฒิปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิต เชนเดียวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไป
พ.ศ. 2526-2527 วิทยาลัยไดเริ่มเปดสอน หลักสูตรเทคนิคการอาชีพ ภาคสมทบและภาค
ปกติ ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยเปดสอนหลักสูตร
นี้เพียงรุนเดียวเทานั้น
พ.ศ. 2528 วิทยาลัยไดเริ่มเปดสอนระดับอนุปริญญาทางวิทยาศาสตรและทางศิลปศาสตร
ตามหลักสูตรของสภาการฝกหัดครู พ.ศ.2528 โดยรับนักศึกษาที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเขา
เรียน 2 ป เมื่อสําเร็จแลวจะไดรับวุฒิอนุปริญญาทางวิทยาศาสตร หรืออนุปริญญาทางศิลปศาสตร
วิทยาลัยไดปฏิบัติตามนโยบายของกรมการฝกหัดครู คือ งดรับนักศึ กษาระดับ ประกาศนี ยบัตรวิช า
การศึกษาชั้นสูง และงดสอนตามโครงการ อคป. และไดเริ่มเปดสอนตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ในปเดียวกันนี้ วิทยาลัยครูหมูบานจอมบึงไดรวมกลุมกับวิทยาลัยครูภาค
ตะวันตก 4 แหง และเรียกชื่อกลุมวา “สหวิทยาลัยทวารวดี”
พ.ศ.2530 วิทยาลัยไดขยายการเปดสอนสาขาวิชาการอื่นจากระดับอนุปริญญาไปจนถึงระดับ
ปริญญาตรี สําหรับสายวิชาชีพครูก็ยังคงเปดสอนตามปกติ ปการศึกษา 2530 วิทยาลัยครูหมูบานจอม
บึงไดเปดสอนนักศึกษาโครงการคุรุทายาท ซึ่งเปนโครงการรวมระหวางสํานักงานการประถมศึกษา
แหงชาติกับกรมการฝกหัดครูใหเรียนในระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย และโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา ตอมาในปการศึกษา 2534 กรมสามัญไดเขารวมโครงการนี้ วิทยาลัยไดรับการ
คัดเลือกใหสอนนักศึกษาคุรุทายาทสายมัธยมศึกษา โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร เกษตรศาสตร และ
อุตสาหกรรมศิลป (สาขากอสรางและอิเล็กทรอนิกส)
พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2534 วิทยาลัยไดปฏิบัติตามนโยบายของกรมการฝกหัดครูและเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของประเทศ คือ ลดปริมาณการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาสายวิชาชีพครู
ลงและเพิ่มปริมาณการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา และนักศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาวิชาการอื่น ให
มากขึ้นใน หลาย ๆ สาขาวิชา ในปการศึกษา 2535 ไดเปดสอนนักศึกษาคุรุทายาทสายประถมศึกษา
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และสายมัธยมศึกษา โปรแกรมวิชาดนตรี
การผลิตบัณฑิตในชวงป 2535 - 2539 ไดวางแผนใหสอดคลองกับนโยบายในแผนการ
พั ฒ นาการศึ ก ษาระยะที่ 7 ตามกรอบและทิ ศ ทางของกรมการฝ ก หั ด ครู ที่ เ น น ให วิ ท ยาลั ย ครู เ ป น
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเปนสัดสวน 40 : 30 : 30 ตามลําดับ
เนื่องจากวิทยาลัยครูเปนสถาบัน การศึกษาและวิจัย ผลิตบัณฑิตในสาขาตางๆ ไดแก ครุศาสตร
บัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต แตบุคคลทั่วไปยังเขาใจวาผูที่จบจากวิทยาลัยครู
ตองประกอบอาชีพครูเทานั้น ทําใหผูจบการศึกษาในสาขาอื่นขาดโอกาสในการหางานทํา และยิ่งไปกวานั้น
หลายคนยังเขาใจวา “วิทยาลัยครู” มิไดเปนสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจถูกตองและเปน
ประโยชน ต อนั กศึ กษา กระทรวงศึ กษาธิ การจึ งนํ าความกราบบั งคมทู ลทราบฝ าละอองธุ ลี พระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งหมายถึง
“ ปราชญของพระราชา” ใหแกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535
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วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537 สภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบราง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ
ตอมาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538
ไดประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบั บกฤษฎีกา โดยนายชวน หลีกภั ย นายกรัฐมนตรี เปนผู รับสนอง
พระบรมราชโองการ และมีผลบังคับใชในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ซึ่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
ยกฐานะวิทยาลัยครู ใหเปน "สถาบันราชภัฏ" โดยใหสถาบันราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น มีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
ป พ.ศ. 2539 และ 2540 สภาประจํ า สถาบั น คณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น อาจารย
นักศึกษาและบุคลากรในทองถิ่นไดรวมกันรางคําปณิธานของสถาบัน เพื่อใชเปนปรัชญาและแนวทางใน
การดําเนินงานของสถาบัน
ต อ มาราวป พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนพ.ศ.
2547 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 1 ตอนที่พิเศษ 23 ก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.
2547 มีผลใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปลี่ยนสภาพเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน
พ.ศ.2547 สถาบั นราชภัฏ หมูบานจอมบึง จึงมีฐานะเป นมหาวิทยาลั ยราชภัฏหมูบานจอมบึง ตาม
พระราชบัญญัตินั้น
ในระยะเวลาอันยาวนาน สถานศึกษาแหงนี้ ไดเติบโตขึ้นและผานการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
องคกรมาหลายครั้ง เริ่มตั้งแต เปนวิทยาลัยครู ในป พ.ศ.2513 เปนสถาบันราชภัฏ ในป พ.ศ.2537
จนกระทั่ง ป พ.ศ.2547 ไดปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และดํารงอยูจวบจนถึงปจจุบัน
ปจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีหนวยงานจัดการศึกษา คือ คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย แผนไทย และบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย เป ดสอนนั กศึ กษา ระดั บปริ ญญาตรี 40 สาขาวิ ชา ระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู และระดับปริญญาโท 8 สาขา ไดแก สาขาการ
บริ หารการศึ กษา สาขารั ฐประศาสนศาสตร สาขายุ ทธศาสตรการพัฒ นา สาขาวิ จั ยและประเมิ นผล
การศึกษา สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา สาขาการบริหารธุรกิจ และสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการ 237 คน สายสนับสนุน 217 คน มีนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 6,453 คน (ชั้นปที่ 1 : 1,927 คน ชั้นปที่ 2 : 2,015 คน ชั้นปที่ 3 : 1,513 คนชั้นปที่ 4 : 831 คน ชั้นป
ที่ 5 : 167 คน) ระดับปริญญาโท 371 คน มหาวิทยาลัยฯไดรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก
ไดแก ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดคะแนน 4.5242, สกอ. ประจําปการศึกษา 2556 ได
คะแนน 4.73, และสมศ. ประจําปการศึกษา 2556 ไดคะแนน 4.67
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ปรัชญา (Philosophy)
สรางคนใหมีคุณคาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน (Vision)
“เปนมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนําแหงการสรางสรรคคุณคาสูสังคม และ พัฒนาสูความเปนเลิศ
บนฐานของนวัตกรรม และภูมิปญญาไทย”
“Be Top Quality University and Excellence based on Innovation, and Thai
Wisdom”
พันธกิจ (Mission)
พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกดาน และดูแลคุณภาพชีวิต
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน
Develop the quality of work according to university’s main duties and take
good care of quality of life of all university’s staff
เปาประสงค (Goals)
1. ผานการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก ทุกหนวยงานในระดับ “ดีมาก”
University’s external quality assurance is approved by all external quality
assurance institutes at “the best level”.
2. ไดรับการจัดอันดับ 1 ใน 10 อันดับแรก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งประเทศ และอยางนอย
1 สาขาวิชา ไดรับการจัดอันดับในระดับภูมิภาคอาเซียน
University’s ranking is in the first front line of 1 in 10 of all Rajabhats all over
Thailand and at least 1 program is ranked by the ASEAN region.
3. บุคลากรไดรับการพัฒนา และดูแลดานสวัสดิภาพ สวัสดิการ คาตอบแทนอยางเหมาะสม
University’s staffs are developed and they are taken good care of safety,
security and fair salary
4. ไดความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ อยางนอย 10 สถาบัน
International Cooperation with at least 10 Educational institutes.
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แนวทางการบริหารเพื่อบรรลุวิสัยทัศน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เปนมหาวิทยาลัยสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยเฉพาะ
บัณฑิตมีความสามารถที่หลากหลายและมีงานทํา
2. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง เป น มหาวิ ท ยาลั ย สร า งบั ณ ฑิ ต สายครู ผู ซึ่ ง มี
ความสามารถสืบทอดตามเจตนารมณดั้งเดิมของการเกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2497 ผสมผสานดวยการมี
ศั กยภาพด า นการใช เ ทคโนโลยี ที่ทัน สมัย ได เดน ชั ด เชน การผลิ ตครูดา นปฐมวั ย ภาษาอั งกฤษ
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ฯลฯ เรียกวา “ครูพันธุบึง” ซึ่งมีความสามารถทั้ง High tech และ High
touch
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เปนแหลงเพาะบมภูมิปญญาโดยเฉพาะภูมิปญญา
ตะวันออก สรางทรัพยากรมนุษย ที่มีคุณคาตอการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน มีจุดเดนดานมวยไทย
และการแพทยแผนไทย ภาษาจีน ธุรกิจการทองเที่ยว และอุตสาหกรรมพื้นเมือง เปนศูนยกลางการ
เชื่อมโยงระหวางทองถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ โดยใชรากฐานภูมิปญญาไทย
4. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง มี ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรด า นการวิ จั ย ในการใช
ผลการวิจัยไปรับใชทองถิ่นและสังคม
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนธรรมชาติ มีสุขภาพ
องคกรที่ดี ทั้งดานกายภาพ และดานจิตใจ โดยเนนการมีภาวะผูนําดานการบริหารจัดการที่ดี
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บทที่ 2
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ดานการบริการวิชาการแกสังคม ประกอบดวยการ
วิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในองคกรที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการ
กําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับสถาบันในการบริการวิชาการแกสังคม ผลการวิเคราะหมีดังนี้

ปจจัยภายใน

จุดแข็ง (strength)
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ทิศทางและระบบงานบริการวิชาการแกสังคมที่ชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยมีการสํารวจความตองการดานการบริการวิชาการแกสังคมในพื้นที่จังหวัด
ราชบุรีและสมุทรสงคราม
3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดสรรงบประมาณใหกับทุกสาขาวิชา และหนวยงานในการจัด
โครงการบริการวิชาการ
4. มหาวิทยาลัยมีเครือขายสรางความรวมมือระหวางชุมชนในการใหบริการวิชาการแกสังคม
5. มีพ้ืนที่เปาหมายในการบริการวิชาการแกสังคมอยางเดนชัด ไดแก หมูบานนาขุนแสน
ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
6. มีระบบตรวจสอบและประเมินเปาหมายการใหบริการวิชาการแกสังคมตามเกณฑการ
ประเมินของการประกันคุณภาพ
7. มหาวิทยาลัยมีความพรอมในดานสถานที่และอุปกรณในการใหบริการวิชาการแกสังคม
8. อาจารยมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
จุดออน (weakness)
1. มหาวิทยาลัยยังขาดฐานขอมูลดานการบริการวิชาการ
2. มหาวิทยาลัยไมมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยตอยอดจากการบริการวิชาการแกสังคม ซึ่ง
ทําใหขาดการนําผลการบริการวิชาการแกสังคมไปดําเนินการวิจัย
3. ขาดระบบการเผยแพรองคความรูสูสังคมที่มีประสิทธิภาพ
4. การใชจายงบประมาณการจัดบริการวิชาการแกสังคมกระจุกตัวอยูในไตรมาสที่ 4 ทําให
การบริหารงบประมาณไมกระจายตลอดปงบประมาณ
5. การนําผลการวิจัยไปใชในการบริการวิชาการแกสังคมยังไมเดนชัด และมีจํานวนนอย
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ปจจัยภายนอก

โอกาส (opportunity)
1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเปนตัวกําหนดทิศทางการบริการวิชาการแกสังคม
2. ชุมชนมีความตองการความรูที่จะใชในการพัฒนา เชน การพัฒนาความรู ทักษะ หรือการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาลกําหนดจุดเนนในการ
สรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและทองถิ่น ซึ่งชวยใหเกิดความรวมมือในดานเครือขายทํางานเพื่ อ
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและเกิดการเรียนรูแบบบูรณาการทั้งความรูเชิงวิชาการและภูมิปญญาในชุมชน
อุปสรรค (threat)
1. มีความเสี่ยงในการไมบรรลุเปาหมายดานจํานวนผูรับบริการทางวิชาการ
2. แนวทางการบริห ารงบประมาณดานการบริการวิชาการไมสงเสริมใหมีการทําวิจัย ตอ
ยอดจากการใหบริการวิชาการแกสังคม
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บทที่ 3
กลยุทธการบริการวิชาการแกสังคม
ความสอดคลองกับแผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

แผนกลยุทธการบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2557 – 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู บ า นจอมบึ ง ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ วางแนวทางการให บ ริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คมของ
มหาวิทยาลัยตามภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีความสอดคลองกับแผนกล
ยุทธพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 4 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ป
พ.ศ. 2558 ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 คือ ใหบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ (quality academic
service) โดยมีความสอดคลองกันในประเด็นตอไปนี้

แผนกลยุทธพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 4 ป
(พ.ศ. 2556 – 2560)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ใหบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ

แผนกลยุทธการบริการวิชาการแกสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ปการศึกษา 2557 – 2560
ประเด็นยุทธศาสตร
ใหบริการวิชาการอยางมีคุณภาพโดยเนนการมี
สวนรวมเพื่อสรางความเขมแข็งและการพัฒนา
ตนเองของชุมชน
กลยุทธที่ 1
สรางการมีสวนรวมในทุกภาคสวนเพื่อบริการ
วิชาการสูชุมชนและทองถิ่น
กลยุทธที่ 2
สงเสริมการบริการวิชาการแกสังคมโดยใชทองถิ่น
เปนฐาน (area-based academic service)
กลยุทธที่ 3
สงเสริมการดําเนินการวิจัยตอยอดจากการบริการ
วิชาการ และการใชผลการวิจัยเพื่อใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
กลยุทธที่ 4
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
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ประเด็นยุทธศาสตร

ใหบริการวิชาการอยางมีคุณภาพโดยเนนการมีสวนรวมเพื่อสรางความเขมแข็งและการพัฒนา
ตนเองของชุมชน

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ภาคสวน

1. มหาวิทยาลัยสามารถใหบริการวิชาการแกสังคมโดยสรางเครือขายความรวมมือจากทุก

2. มหาวิทยาลัยเปนแหลงใหบริการวิชาการแกสังคมทีห่ ลากหลายซึ่งตอบสนองความตองการ
ของชุมชนหรือสังคม
3. มหาวิทยาลัยสามารถนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการแกสังคมมาใช
ในการเรียนการสอนและการวิจัย
4. มหาวิ ทยาลั ย สามารถให บ ริก ารวิ ช าการแก สั งคมที่เ กิด ผลในดา นการเรี ย นรูแ ละการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน รวมทั้งการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตาง ๆ
5. มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย ณ ปการศึกษา
2557
2558
2559
2560
รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80

1. รอยละของผูรับบริการที่นําความรูไปใช
ประโยชน
2. มีการสรางความรวมมือกับหนวยงาน
6 แหง
6 แหง
6 แหง
6 แหง
ภายนอกในการใหบริการวิชาการแกสังคม
3. มีการพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมาย
6 แหง
6 แหง
6 แหง
6 แหง
อยางตอเนื่อง
4. มีการพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมาย
6 แหง
6 แหง
6 แหง
6 แหง
อยางยั่งยืน
5. รอยละของการบูรณาการการใหบริการ
รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20
วิชาการกับการเรียนการสอน
6. รอยละของการบูรณาการการใหบริการ
รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10
วิชาการกับการวิจัย
7. รอยละของการบูรณาการการใหบริการ
รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 30
วิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย
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กลยุทธดานการบริการทางวิชาการ
กลยุทธที่ 1 สรางการมีสวนรวมในทุกภาคสวนเพื่อบริการวิชาการสูชุมชนและทองถิ่น
1.1 สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือจากทุกหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ชุมชนและองคการเปาหมายในการวางแผน และการดําเนินการการบริการวิชาการ
1.2 พัฒนาความเขมแข็งของเครือขายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกโครงการ
1.3 สงเสริมและสนับสนุนดานความรวมมือในการประเมินประโยชน ผลลัพธ และผลกระทบ
ของการใหบริการวิชาการแกสังคมภายใตกรอบการประเมินที่ตกลงรวมกัน
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการบริการวิชาการแกสังคมโดยใชทองถิ่นเปนฐาน
(area-based academic service)
2.1 ศึกษาความตองการของชุมชนเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนบริหารงานบริการ
วิชาการตามจุดเนนของสถาบัน
2.2 สนับสนุนโครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก
ชุมชนหรือองคกรภายนอก โดยยังคงรักษาอัตลักษณและเอกลักษณของทองถิ่นและการพึ่งพาตนเอง
ตามศักยภาพ
2.3 สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.4 กําหนดชุมชนและองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ซึ่งไดแก
ชุมชนบานนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยจัดทําแผนบริการวิชาการจากการมีสวนรวม
ของชุมชนและองคการขางตน
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการดําเนินการวิจัยตอยอดจากการบริการวิชาการ และการใชผลการวิจัย
เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคม
3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการแก
สังคมมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย
3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการกําหนดหัวขอวิจัยที่จะนําประโยชนในดานการแกปญหา
ใหกับทองถิ่นและการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น
3.3 สงเสริมการนําความรูจากผลงานนวัตกรรม หรือผลงานที่มีการบูรณาการองคความรูจาก
การวิจัยไปใชในการบริการวิชาการ ทั้งในรูปแบบของการเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ การใหการอบรม
จัดประชุม หรือสัมมนาวิชาการ หรือการดําเนินการอื่น ๆ
3.4 การดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรูเพื่อวิเคราะห สังเคราะห รวบรวมและ
เผยแพรองคความรูจากการบริการวิชาการเพื่อใชประโยชนในดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
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กลยุทธที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
4.1 ริเริ่มหรือสนับสนุนการดําเนินงานในโครงการบริการวิชาการในลักษณะความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนทั้งระดับทองถิ่น ชุมชน จังหวัด และประเทศ
4.2 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเริ่มจาก
หลักสูตรที่สถาบันมีความถนัดและเชี่ยวชาญ ทั้งหลักสูตรที่เปนการใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายและ
หลักสูตรที่คิดคาใชจาย

12

ภาคผนวก
ขอมูลชุมชนบานนาขุนแสน

13

บานนาขุนแสน
หมูที่ 4 ตําบลสวนผึ้ง
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

จัดทําโดย
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสวนผึ้ง
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สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของชุมชน หรือ ขอมูลสารสนเทศชุมชน

1. ประวัติศาสตรชุมชน
บานนาขุนแสน เปนหมูบานชาวไทยวน โดยรัชกาลที่ 1 ไดโปรดเกลาใหเจาเมืองเชียงแสนยาย
มาอยูที่จังหวัดราชบุรี โดยสวนมากมาอยูที่บานนาขุนแสน ตั้งแต พ.ศ. 2435 ชาวบานนาขุนแสนวาสืบ
เชื้ อ สายมาจากบรรพบุ รุ ษ ชาวเชี ย งแสน ซึ่ ง เป น อาณาจั ก รล า นนาไทยหรื อ โยนก เรี ย กตั ว เองว า
“ญวน” หมูบานเดิมเรียกวา ทาสะแกตอมาแยกหมูบานเปนนาขุนแสน (ฝงซายลําน้ําชี) เนื่องจากพบวา
มาตั้งคายอยูบริเวณหมูบาน พอทหารพมายายกลับจึงเรียกวา วัดประชุมพลแสน (พลแสงทหารพมามา
ตั้ ง ค า ยเป น แสน) จึ ง เป น หมู บ า นมาจนถึ ง ป จ จุ บั น หมู บ า นกลายเป น นาขุ น แสน สํ า หรั บ วั ด ยั ง ชื่ อ
“วัดประชุมพลแสน”
2. ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ 8,000 ไร ลักษณะเปนพื้นที่ราบดินปนทราย
มีอาณาเขตติดตอกัน ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
บานทุงศาลา ม.4 ตําบลปาหวาย
ทิศใต
ติดตอกับ
แมน้ําลําภาชี
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
บานกลวย ม.2 ตําบลปาหวาย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
บานหวยคลุม ม.6 ตําบลสวนผึ้ง
3. ประชากร/ครัวเรือน
จํานวนครัวเรือน 268 ครัวเรือน
ประชากร ชาย 436 คน หญิง 463 คน
จํานวนผูสูงอายุ 139 คน
ผูพิการ 7 คน
4. การประกอบอาชีพ
4.1 ภาคเกษตร

4.2 นอกภาคเกษตร

ทําไร
ทํานา
ทําสวน
ทําเลี้ยงสัตว
คาขาย
บริการ

รวม 899 คน

150
16
10
30
8
2

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
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รับราชการ
11 ครัวเรือน
ลูกจางเอกชน
9 ครัวเรือน
รับจางทั่วไป
23
ครัวเรือน
ประชากรส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พหลัก คือ ทํา ไร จํ า นวน 150 ครั ว เรื อ น อั ตราค าจ างแรงงานใน
หมูบาน 200 บาท
5. ผูมีความรู ภูมิปญญาทองถิ่น
5.1 แพทยแผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบาน ไดแก
1) ชื่อนางไสว บุตรสี
ที่อยู 80 ม.4
มีความสามารถดาน จับเสน , นวด
2) ชื่อนางสาคร ตะคํา ที่อยู 86 ม.4
มีความสามารถดาน เปาโรคงูสวัด
5.2 ผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีทองถิ่น ไดแก
1) ชื่อนายวิรุฬห กิตติศิลปะสาร ที่อยู 77 ม.4 มีความสามารถดาน รักษาประเพณี
ไทย-ญวน
2) ชื่อนายใบ สีทอง
ที่อยู 62 ม.4 มีความสามารถดาน รักษาประเพณีทองถิ่น
5.3 งานฝมือตางๆ เชน ชางไม ชางปน ชางแกะ หัตถกรรม จักรสาน ทอผา เปนตน
1) ชื่อนายดี ลาเทศ
ที่อยู 53 ม.4 มีความสามารถดาน จักรสาน ทุกอยาง
2) ชื่อนายวิษณุภพ กิตติศิลปก ที่อยู 77 ม.4 มีความสามารถดาน แกะ-ปน-วาดเขียน
5.4 ผูมีความรูดานการเกษตร เชน การเพาะปลูก ขยายพันธุ การปรับใชเทคโนโลยี เปนตน
1) ชื่อนางกอบกุล อมดวง ที่อยูมีความสามารถดาน การเพาะปลูก-ขยายพันธุ
2) ชื่อนายทองใบ ชมภูพันธ ที่อยู 94 ม.11 มีความสามารถดาน ผสมวัว, ฉีดยาวัว
5.5 ผูมีความรูดานการถนอมอาหาร
1) ชื่อนางประมุน โคตคํา ที่อยู 98 ม.4 มีความสามารถดาน ทําคุกกี้
5.6 ผูมีความรูดานความเชื่อ โหราศาสตร ไสยศาสตร
1) ชื่อนายชวย สีทอง
ที่อยู 14 ม.4 มีความสามารถดาน ภูตผี ปศาจ
2) ชื่อนางแกว บุตรตา
ที่อยู 82 ม.4 มีความสามารถดาน เปามนต คาถา
5.7 ผูมีความสามารถดานการบริหารจัดการกลุม
1) ชื่อนางสุมาลี จันทรใย ที่อยู 76 ม.4 มีความสามารถดาน จัดตั้งกลุมน้ําพริกแกง
2)ชื่อนางนงครวญ รสหวาน ที่อยู 65 ม.4 มีความสามารถดาน กลุมสตรีแมบาน
6. สถานที่สําคัญในหมูบาน
โรงเรียน
วัด
หอกระจายขาว
สนามกีฬา
ศาลากลางบาน
รานคา / รานอาหาร
สวนสาธารณะ / สนามเด็กเลน

1
1
1
1
1
8
1

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
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7. ทรัพยากรธรรมชาติ (อธิบายลักษณะ การใชประโยชน และความสําคัญ)
ดิน
เปนดินรวนปนทราย ปลูกผัก ทําไร ทําสวน
แหลงน้ํา
ลําน้ําภาชี ลําหวยคลุม ทําผัก
ปาชุมชน
มี 1 แหง ปาอนุรักษ
สัตวปา
กระตายปา หมูปา ไกปา
พื้นที่สาธารณะ 1 แหง ไดแก
1) ปาชาเกา
การใชประโยชน เปนปาชุมชนอนุรักษ
8. ขอมูลการคมนาคม / สาธารณูปโภค
8.1 การเดินทางเขาชุมชน
ถนนลาดยาง 1
เสน
ระยะทาง
2.5
ถนนลูกรัง
3
เสน
ระยะทาง
5
ถนนคอนกรีต 2
เสน
ระยะทาง
1.7
หางจากอําเภอ 3
กิโลเมตร
หางจาก อบต. 5
8.2 สาธารณูปโภค
มีไฟฟาใช
268 ครัวเรือน
มีประปาภูมิภาค
1
แหง
โทรศัพทสาธารณะ
2
แหง
8.3 แหลงน้ํา
บอน้ําตื้น
1
แหง
บอน้ําสาธารณะ 1
แหง
ลําหวย
2
แหง
9. ขอมูลการเมือง / การบริหาร (ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น อาสาสมัคร)
ผูใหญบานชื่อ
นางสายสุนีย นามสกุล
สุขสมพงษ
ผูชวยผูใหญบานชื่อ นายมานพ นามสกุล
เสมอใจ
ผูชวยผูใหญบานชื่อ นางรัตนา นามสกุล
สุขสวัสดิ์
ผูชวยผูใหญบานชื่อ นางสายพิณ นามสกุล
เชื้อหาญ
สมาชิก อบต.ชื่อ นายจรินทร นามสกุล
อุทัยนา
สมาชิก อบต.ชื่อ นางรังษี
นามสกุล
แสวงรักษ
อาสาพัฒนาชุมชนชื่อ นางนงคราญ นามสกุล
รสหวาน
อาสาสมัครอื่นๆ ระบุชื่อ สาธารณสุขชื่อนางเยาว
นามสกุล
อาสาสมัครอื่นๆ ระบุชื่อ สาธารณสุขชื่อนางกัญญา
นามสกุล
อาสาสมัครอื่นๆ ระบุชื่อ สาธารณสุขชื่อนายบุญเทือง
นามสกุล
อาสาสมัครอื่นๆ ระบุชื่อ สาธารณสุขชื่อนางสาวสิริมา
นามสกุล

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

ลาเทศ
หลวงพิทักษ
สมจิตต
สุจินา
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10. ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีที่สําคัญ / ภูมิปญญาทองถิ่น
10.1 สงกรานต
10.2 ลอยกระทง
10.3 เขาพรรษา – ออกพรรษา
10.4 ประเพณีที่สําคัญ คือประเพณีไทย –ยวน ( กินหอม ตอมมวน )
11. ขอมูลกลุม/องคกรในชุมชน
1) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ปจจุบันมีเงินทุน 125,000 บาท สมาชิก 152 คน
ประธาน ชื่อ นายวีระ รักสวน
หมายเลขโทรศัพท 081-2861294
3) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ปจจุบันมีเงินทุน 171,000 บาท สมาชิก 207 คน
ประธาน ชื่อ นางสายสุณีย สุขสมพงษ หมายเลขโทรศัพท 089 - 2578051
4) กองทุนพัฒนาสตรี ปจจุบันมีเงินทุน 60,000 บาท สมาชิก 50 คน
ประธาน ชื่อ นางนงคราญ รสหวาน
5) กองทุนอื่นๆ (ระบุ) ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ปจจุบันมีเงินทุน 25,000 บาท
สมาชิก 12 คน
ประธาน ชื่อ นางสาวรักษ แสวงรักษ หมายเลขโทรศัพท 087-1703492
12. ผลิตภัณฑของชุมชนและทองถิ่น (OTOP)
12.1 น้ําพริกแกง (พริกแกงเผ็ด/แกงสม)
12.2 ขาวกลอง
12.3 ขางเกรียบ
12.4 สมโอ
12.5 ปุยชีวภาพ
12.6 สารสกัดไลแมลง
12.7 ขนมจีนเสนหมัก
12.8 กระเปาพลาสติก

สวนทื่ 2
สวนที่ 2 ผลการประเมินการพัฒนาหมูบาน
1. สภาพปญหาจากการวิเคราะหขอมูล จปฐ. ป 2558
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จากขอมูลจากการจัดเก็บ ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ จํานวน 4 ตัวชี้วัด
ประกอบดวย 21 , 22 , 25 และ 26
2.ความตองการของชุมชนจากการจัดเวทีประชาคมหมูบาน ไดแก
1. การเรียนรูตนเองโดยการทําบัญชีรายรับ รายจาย
2. ที่ทําการกองทุนตาง ๆของหมูบาน ( ปจจุบันใชศาลาวัดเปนที่ประชุม )
3. ศาลาของหมูบานจํานวน 2 แหงไมไดใชประโยชน (เนื่องการสรางประกอบดวย
งบประมาณ เทศบาลสรางในปาชาเกาและองคการบริหารสวนตําบลสวนผึ้ง
สรางนอกหมูบานไกลชุมชน )
4. การปรับปรุงปายชื่อหมูบาน / ปายประชาสัมพันธตาง ๆ
5. การจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมของหมูบาน ( ประเพณีไทย ยวน )
6. หาสถานที่และอุปกรณการออกกําลังกาย
7. อาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว
8. สงเสริมการออมทุกครัวเรือน เพิ่มหุน และเพิ่มจํานวนฝากสัจจะ
9. ตองการใหเปนหมูบานOTOP เพื่อการทองเที่ยว เปนการสรางรายไดใหกับชุมชน

สวนที่ 3
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แนวโนมทิศทางการพัฒนา หมูบาน นาขุนแสน
1. ปจจัยในชุมชนที่เปน “จุดแข็ง” S (Strength) ไดแก
1) มีกลุมกองทุนหลากหลาย เชน กองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
กลุมอาชีพปลูกผัก กลุมเลี้ยงวัว กลุมทําปุยชีวภาพ
2) มีผูนําที่เขมแข็ง / ใหความรวมมือ
3) คนในชุมชนที่มีความรู ภูมิปญญา
4) มีการแบงหนาที่ทํางานเปนรูปคณะกรรมการ
5) มีประเพณีวัฒนธรรม (ไทย - ยวน / มีเพลงพื้นบาน)
6) มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ ( แมน้ําลําภาชี และหวยคลุม และคลองสงน้ําไหลผานหมูบาน )
7) มีรีสอรท ที่พักหลายแหลง
8) เสนทางเขาหมูบานและในหมูบานสะดวก ( ลาดยางตลอด )
9) คนในชุมชนมีความสามัคคี
10) คนในชุมชนมีสุขภาพดี
11ป มีวัดทําพิธีทางศาสนา มีโรงเรียนใหความรูแกเด็กในหมูบานและหมูบานใกลเคียง
2. ปจจัยภายในชุมชนที่เปน “จุดออน” W (weaknees) ไดแก
1)ไมมีสถานที่อาคารที่ทําการกลุมกองทุน/ที่ประชุม
2)ไมมีอาชีพเสริม
3. ปจจัยภายนอกชุมชนที่เปน “โอกาส” O (O pportunity) ไดแก
1) มีการเรียนรูระหวางชุมชน แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน
2) มีการปกครอง จํานวน 2 แหง ( เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลสวนผึ้ง )
4. ปจจัยภายนอกชุมชน “ขอจํากัด” T (Threat) ไดแก
1) การสงเสริมอาชีพของหนวยงานภาครัฐขาดความตอเนื่อง
2) ไมมีการบูรณาการการทํางานของหนวยงานภาครัฐ ตางคนตางทํา
5. วิสัยทัศนของชุมชน
สรางสังคมที่ดี มีความพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข สรางความสุขดวยสิ่งแวดลอม
พรอมปองปราบยาเสพติดพิซิตความยากจน สูชุมชนเขมแข็งอยางยั้งยืน
6. ความคาดหวังของคนในชุมชน
1) มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได
2) คนในชุมชนใชวิถีชีวิตแบบพอเพียงและพึงตนเอง
3) เปนหมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
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สวนที่ 4
รายงานการพัฒนาหมูบานนาขุนแสน
นําผลวิเคราะหที่ไดจากการสวนที่ 2 และสวนที่ 3 ไดแก ขอมูล จปฐ. กชช.2ค ผลการวิเคราะห
รายรับ-จาย ปญหาเรงดวนของประชาชน และผลการวิเคราะห swot กําหนดเปนสภาพปญหาฯ
1. ปญหาดานเศรษฐกิจ
ลําดับ
ความสําคัญ
สภาพปญหา
ที่
1
รายไดนอย
2
3

อาชีพหลักไมไดรับการเรียนรู
สิ่งใหมๆ
หนี้สินของคนในชุมชม

2. ปญหาดานการเกษตร
ลําดับ
ความสําคัญ
สภาพปญหา
ที่
1
ปจจัยการผลิตการเกษตร
ราคาสูง( ปุย ยา เมล็ดพันธุ )
2
พืชผลราคาตกต่ํา
3
4

น้ําในการทําเกษตรชวง
ฤดูแลงไมเพียงพอ
สภาพดินเสื่อมโทรมจากการ
ประกอบอาชีพเกษตร

สาเหตุ
อาชีพไมแนนอน
ประชาชนขาดความรู
ในการพัฒนาอาชีพ
- นโยบาย กองทุน หมูบาน
- กูไปไมนําไปใชตาม
วัตถุประสงค

สาเหตุ
คาของเงินสูง

แนวทางแกไข
สงเสริมอาชีพตาม
ภูมิปญญา
เสริมความรูทักษะ
ดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพ
- อบรมชี้แจงสราง
ความเขาใจ
วัตถุประสงคของ
โครงการ

แนวทางแกไข

ใชสิ่งทดแทนราคาถูก
เชนปุยทําเอง
ตามกลไกตลาด
รวมตัวเปนกลุมในการ
จําหนาย
ฝนตกไมตรงตามฤดูกาล
ขุดสระ ลอกลําหวย
สรางฝายเก็บกักน้ํา
ใชปุยเคมี/ปลูกพืชทําลายดิน อบรมใหความรูและ
เชนมันสําปะหลัง ยูคาลิปตัส ตรวจเช็คสภาพดิน
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3. ปญหาดานสังคม
ลําดับ
ความสําคัญ
ที่
1.

สภาพปญหา

สาเหตุ

- ปกครองดวยเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล
การพัฒนาแบงเปน 2 ทองถิ่น
งบพัฒนาไมเทากัน
- การบริการไมเหมือนกัน

แนวทางแกไข
บูรณาการงบทั้ง 2
ทองถิ่นเขาดวยกัน

4. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับ
ความสําคัญ
สภาพปญหา
สาเหตุ
แนวทางแกไข
ที่
1
การกําจัดขยะ
ในเขตองคการบริหารสวน
ประสานงานเทศบาล
ตําบลไมมีการบริการการเก็บ ใหบริการในเขต อบต.
ขยะ แตในเขตเทศบาลมีรถ
เก็บขยะใหบริการ
2
ตนไมในหมูบานมีนอย
ตัดไมเพื่อสรางที่อยูอาศัย
ประกอบอาชีพ และเชื้อเพลิง
6. ปญหาดานสุขภาพอนามัย
ลําดับ
ความสําคัญ
สภาพปญหา
ที่
1
การออกกําลังกาย

สาเหตุ
ไมมีเวลาออกกําลังกาย

7. ปญหาดานการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ลําดับ
ความสําคัญ
สภาพปญหา
สาเหตุ
ที่
1
ชุมชนขาดความรูที่ถูกตอง
- หนวยงานรัฐไมสนใจ
- ขาดงบประมาณ
2
ชุมชนและผูนํายังทําแผน
- ความรูนอย
พัฒนาหมูบานไมเปน
- ไมไดรับการเรียนรูจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

แนวทางแกไข
สงเสริมใหความรูการ
ออกกําลังกาย

แนวทางแกไข

- จัดเสวนาผูนํา
- จัดอบรมทําแผน
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8. ปญหาดานเศรษฐกิจ
ลําดับ
ความสําคัญ
สภาพปญหา
ที่
1
เงินทุนไมเพียงพอกับ
การประกอบอาชีพ
2
ขาดทุนในการรวมกลุม
ประกอบอาชีพ
3
หนี้สิน

สาเหตุ
ลงทุนไปแลวพืชผลเสียหาย
ขาดทุน
รายไดนอย
กูมาแลวขาดทุน

9. ปญหาดานระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับ
ความสําคัญ
สภาพปญหา
สาเหตุ
ที่
1
ไฟฟายังไมทั่วถึง
หางไกลชุมชน
2

ประปายังไมทั่วถึง

หางไกลชุมชน

3
4

ถนน
น้ําเพื่อการเกษตร

หางไกลชุมชน
หางไกลลําน้ํา

10. ปญหาอื่นๆ ตามที่ชุมชนเห็นพองรวมกัน
ลําดับ
ความสําคัญ
สภาพปญหา
สาเหตุ
ที่
1
ปญหาการวางงานของกลุม
ขาดอาชีพเสริมรายได
แมบาน
2

รายไดนอย รายจายสูง

- สภาพเศรษฐกิจของ
บานเมือง ของแพง

แนวทางแกไข
- หาทุนดําเนินการตอ
- หาแหลงเงินทุน
พัฒนาอาชีพ
- ลดอัตราดอกเบี้ยใน
ระบบลงบาง

แนวทางแกไข
จัดหาไฟฟาใหครบ
ทุกหลังคาเรือน
ขยายเขตตามความ
เหมาะสม
พัฒนาใหทั่วถึง
ขุดสระ ลอกคลอง

แนวทางแกไข
- จัดหา
- จัดหาทุนในการ
ประกอบอาชีพเสริมให
กลุมแมบานที่วางงาน
- ตามแนวทางของ
รัฐบาล
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แผนการพัฒนาบานนาขุนแสน หมูที่ 4 ตําบล สวนผึ้ง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
1.1 ตําน้ําพริก / เห็ดนางฟา
1.2 ขาวซอมมือ
1.3 พัฒนาเปนหมูบาน OTOP เพื่อ
การทองเที่ยว
2. แผนพัฒนาการเกษตร
2.1 จัดหาทุนในการประกอบอาชีพ
2.2 จัดหาแหลงความรู
3. แผนพัฒนาสังคม
3.1 สรางความเขาใจการอยูรวมกัน
3.2 ประเพณี เขาพรรษา – ออกพรรษา
4. แผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติฯ
4.1 อนุรักษปาไม/สาธิต
4.2 สรางจิตสํานึกการอนุรักษ
5. แผนการมีสวนรวมของประชาชน
5.1 ศึกษาดูงานองคกรเขมแข็ง
5.2 จัดกิจกรรมสรางเสริมประเพณี
6. แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน
6.1 พัฒนา อสม./อบรม
6.2 ไขเลือดออก/มาลาเรีย
7. แผนพัฒนาการเรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
7.1 ศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน
7.2 อบรมเสวนาทําแผน
8. แผนพัฒนาทุนในชุม
8.1 ปุยชีวภาพ
8.2 กองทุนสงเสริมอาชีพ
9. แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และโครงสรางพื้นฐาน
9.1 ขยายไฟฟา/ประปาในหมูบาน
9.2 ปรับปรุงถนนในหมูบาน

งบประมาณ

500,000
20,000
20,000

หนวยงาน
สนับสนุน

หนวยดําเนินการ
ชุมชน

ชุมชน/
ราชการ
ราชการ

ผูนําชุมชนที่
รับผิดชอบ

อําเภอ
เทศบาล/
อบต.สวนผึ้ง

/

ผญ.สายสุนีย

อบต.
พอ,เกษตร
อําเภอ
เทศบาลอบต.

/
/

ผชญ.มานพ

-

/

ผชญ.สายพิณ
/
/

ผชญ.มานพ

30,000
50,000

พช.
อบต/เทศบาล

/
/

สอบ.ต.

50,000
10,000

สาธารณสุข
สาธารณสุข

/
/

สท.ประยูร

50,000
30,000

เทศบาล
พช

/
/

50,000
100,000

อบต./
เทศบาล

/

500,000
100,000

เทศบาล,อบต.
เทศบาล,อบต

ผญ.สายสุนีย
รังสี
มานพ /รังสี
ผญ.สายสุนีย

