
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง มาตรการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานตามภารกิจ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
............................................. 

เพ่ือใหการดําเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนไปตามเจตจํานงสุจริตท่ีไดประกาศไว  
ของผูบริหารมหาวิทยาลัย ในการใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานทุกระดับรวมท้ังบรรลุ
ตามเปาหมายตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดมาตรการ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียมีรายละเอียด ดังนี้ 

ขอ ๑ วัตถุประสงคการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือสงเสริมใหการดําเนินงานตามภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัยใหเปนดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยเปดโอกาสใหมีการรับฟงความคิดเห็น รวมวางแผน 
รวมดําเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมติดตามประเมินผล  

ขอ ๒ มหาวิทยาลัยบริหารงานแบบมีสวนรวม โดยกําหนดใหผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงาน  
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมดังนี้ 

๑) การมีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสาร โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขาถึงขอมูลของ
มหาวิทยาลัยในกิจกรรมตางๆ ผานชองทาง เชน การเผยแพรขอมูลขาวสารผาน การจัดนิทรรศการ จดหมาย
ขาว การจัดแถลงขาว การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซต 

๒) การมีสวนรวมในการรับฟงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมใหขอมูล
ขอเท็จจริง และความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจดวยวิธีตางๆ เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจ
ความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต 

๓) การมีสวนรวมเขามามีบทบาท โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
หรือรวมเสนอแนะแนวทางท่ีนําไปสูการตัดสินใจ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบาย 
สาธารณะ ประชาพิจารณการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย 

๔) การมีสวนรวมในการสรางความรวมมือ โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม มีบทบาท
ในการตัดสินใจระดับสูง เชน การบริหารงาน และการดําเนินการอ่ืนของหนวยงาน  

๕) การมีสวนรวมในการเสริมอํานาจ โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม   
ขอ ๓ มหาวิทยาลัยกําหนดข้ันตอน วิธีการและสวนของหนวยงาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับ การใหผูมี

สวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินงานดังนี้ 
๑) วิเคราะหทบทวนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธในรอบปท่ีผานมาเพ่ือนํามาปรับปรุงการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในปถัดไป 
๒) แตงตั้งคณะทํางานใหเหมาะสมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีผูมีสวนไดสวนเสียรวมดวย

พรอมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
๓) มหาวิทยาลัยจัดใหมีชองทางท่ีหลากหลาย ในการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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๔) มหาวิทยาลัยใหหนวยงานภายใน กําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนกลยุทธการดําเนินงาน
ของหนวยงานแบบมีสวนรวม 

ขอ ๔ มหาวิทยาลัยไดกําหนดมาตรการใหผูรับบริการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
โดยแบงกลุมภารกิจตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดพันธกิจหลัก แตละดานดังนี้ 

ดานการผลิตบัณฑิต  
๑) กําหนดใหผูใชบัณฑิต ศิษยเกา หรือผูทรงคุณวุฒิรวมเปนคณะกรรมการรางและพัฒนา

หลักสูตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันตอการเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 
ประเทศชาติ และตลาดแรงงาน 

๒) กําหนดใหหลักสูตรนําผลการประเมินหลักสูตร หรือผูท่ีเก่ียวของท่ีมีขอเสนอแนะ หรือ         
องคความรูท่ีไดจากการบริการวิชาการมาเปนขอมูลในการจัดทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ. ๒) 

๓) กําหนดใหอาจารย บุคลากร ประชาชน ชุมชน หนวยงานของรัฐ เขามามีบททบาทเขามามี
สวนรวมในการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนประโยชน และนําองคความรูท่ีทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

๔) กําหนดใหผูใชบัณฑิต ศิษยเกา หรือผูทรงคุณวุฒิรวมเปนคณะกรรมการรวมในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร พรอมใหขอเสนอแนะและหลักสูตรนําผลการประเมินไปปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรโดยการมีสวนรวมพรอมเผยแพรผลการดําเนินงานใหสาธารณชนรับทราบ 

ดานการวิจัย  
๑) กําหนดใหอาจารย บุคลากร ประชาชน ชุมชน หนวยงานภาครัฐเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาโจทยวิจัย ใหสามารถแกปญหาใหตรงกับความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาติ  
๒) เปดโอกาสให อาจารย บุคลากร ประชาชน ชุมชน หนวยงานภาครัฐเขามามีสวนรวมในการ

จัดทําแผนกลยุทธดานการวิจัย เพ่ือกําหนดกิจกรรม งบประมาณ โครงการเก่ียวกับงานวิจัยเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๓) มีการดําเนินการตามแผน ในการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ตีพิมพเผยแพรงานวิจัย และ
ถายทอดองคความรูงานวิจัยแกกลุมเปาหมาย 

๔) มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนแบบมีสวนรวมภาคีเครือขาย 
๕) สรุปผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ และเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ 

ดานการบริการวิชาการ 
1) จัดทําประกาศนโยบายการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถ่ิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 
2) สํารวจประเด็นปญหา/ความตองการในการพัฒนาตามพันธกิจ โดยการมีสวนรวม 
3) สังเคราะหประเด็นปญหา/ความตองการในการพัฒนาตามพันธกิจ 
4) จัดทําแผนงาน/โครงการ การบริการวิชาการแกสังคมและพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ

ฐานขอมูลปญหาและความตองการโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
5) มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ การบริการวิชาการแกสังคมและพัฒนาทองถ่ิน   

โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
6) มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ แบบมีสวนรวมภาคีเครือขาย 
7) สรุปผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
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8) นําเสนอผูบริหารสูงสุด 
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๑) จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
๒) ดําเนินการการตามแผน เชน กําหนดใหนักศึกษา อาจารยบุคลากร และประชาชนในทองถ่ิน 

สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน เพ่ือปลูกฝง อนุรักษในความเปนไทย ทํานุบํารุงรักษา ฟนฟู สืนสาน 
เผยแพรไวซ่ึงวัฒนธรรมอันดี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี คานิยม ภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทยให
คงอยูตลอดไป กําหนดใหนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมกันทํากิจกรรมท่ีสําคัญทางศาสนา ประเพณี
นิยมท่ีปฏิบัติกันมา ตลอดจนสงเสริมการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และ 
กําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับศิลปะและวัฒนธรรม 

๓) มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนแบบมีสวนรวมภาคีเครือขาย 
๔) สรุปผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ และเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ 

 ขอ 5 ในการดําเนินการใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเลือกพันธกิจหลักท่ีมีผูมีสวนไดสวนเสียเขามาเก่ียวของอยางชัดเจน       
ในพันธกิจดานบริการวิชาการ 

ขอ 6 มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานกลุม
ภารกิจท่ีกําหนดไว พรอมสรุปรายงานผลการดําเนินงานขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงใหผูบริหารระดับสูง
รับทราบและนําขอเสนอแนะไปปรบัปรุงในปถัดไป 

ท้ังนี้ ใหรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการรักษาการตามประกาศนี้ มีอํานาจ        
ออกคําสั่งใหเปนไปตามประกาศนี้และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาจากการใชประกาศนี้ คําวินิจฉัย
ชี้ขาดดังกลาวถือเปนท่ีสุด 

 
จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 4 ตุลาคม ๒๕๖1 

 
 

(รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วงษบุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ข้ันตอนมาตรการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานตามภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม พรบ.การจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ.2547 

นําเสนอผูบริหารสูงสดุ 

สรุปผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ                                  

-ผลิตบัณฑติ 
-วิจัย 
-บริการวิชาการ 
-ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สํารวจประเด็นปญหา/ความตองการในการพัฒนาตามพันธกิจ โดยการมีสวนรวม 

สังเคราะหประเด็นปญหา/ความตองการในการพัฒนาตามพันธกิจ 

จัดทําแผนงาน/โครงการ การบริการวิชาการแกสังคมและพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง
กับฐานขอมูลปญหาและความตองการโดยการมสีวนรวมของภาคีเครอืขาย 

มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ การบริการวิชาการแกสังคม  
และพัฒนาทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

เริ่มตน 

ผูมีสวนรวม 
-ภาคประชาชน 
-ภาคราชการ 

ชองทางรับความคิดเห็น 
๑. ตูรับความคิดเห็น 
๒. กลองขอความ 
๓. แบบสอบถามการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 
๔. โทรศัพท 
๕. สายตรงอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยราชภฏั
กําแพงเพชร 
๖. E-mail มหาวิทยาลัย   
๗. การแสดงความ
คิดเห็นในการเขารวม
ประชุม 
๘. การแสดงความ
คิดเห็นผานประชาคม 
 

วิธีการ/ขั้นตอนใหผูมี
สวนไดสวนเสียเขารวม
ในการดําเนินการ 
- เลือกกลุมผูมีสวนรวม 
- ดําเนินกิจกรรม 
- กาํกับติดตาม
ผูรับผิดชอบ 
- รายงานผลการ
ดําเนินงานการมีสวนรวม
เปนระยะ 

จัดทําประกาศนโยบายการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับ
สังคมทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

มีการตดิตามผลการดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมภาคีเครือขาย 



แผนการดําเนนิงานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนนิงานตามภารกจิของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปงบประมาณ 2562 
 

ระบบกลไก การดําเนินการ กําหนดการจัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ เอกสาร 
1) จัดทําประกาศนโยบายการ
ดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคมทองถ่ิน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 

อธิการบดีประกาศนโยบายการดําเนินงานพันธ
กิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถ่ิน เพ่ือใช
เปนแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ี ชุมชนเปาหมาย
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต ประกาศนโยบายการดําเนินงาน
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับ
สงัคมทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

2) สํารวจประเด็นปญหา/ความ
ตองการในการพัฒนาตามพันธกิจ 
โดยการมีสวนรวม และ 

มหาวิทยาลัยรวมกับภาคีเครือขายจังหวัด
กําแพงเพชร และตาก ในการวางแผนการ
ดําเนินงานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตุลาคม 2561 คณะทํางาน/คณะ/ศูนย/สํานัก รายงานการประชุมวางแผน  
การดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคมทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ผูท่ีอธิการมอบหมายผูรับผิดชอบลงพ้ืนท่ีสํารวจ
ปญหา/ความตองการในการพัฒนาชุมชน
เปาหมาย เพ่ือนํามาวิเคราะห สังเคราะหในการ
จัดทําแผนงาน/โครงการงานบริการวิชาการแก
สังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต
การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตุลาคม 2561 คณะทํางาน/คณะ/ศูนย/สํานัก บันทึกการสํารวจประเด็น
ปญหา/ความตองการในการ 
การดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคมทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
โดยการมีสวนรวม 

3) สังเคราะหประเด็นปญหา/
ความตองการในการพัฒนาตาม
พันธกิจ 

คณะทํางานและรองคณบดีท่ีดูแลงานบริการ
วิชาการนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจประเด็น
ปญหา/ความตองการมาสังเคราะห เพ่ือนําไป
จัดทําแผนงาน/โครงการ ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2561 สํานักบริการวิชาการฯ/รองคณบดี
ท่ีดูแลงานบริการวิชาการ 

บันทึกการสังเคราะหประเด็น
ปญหา/ความตองการในการ 
การดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคมทองถ่ิน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.
2562 
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ระบบกลไก การดําเนินการ กําหนดการจัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ เอกสาร 

4)  จัดทําแผนงาน/โครงการ    
การบริการวิชาการแกสังคม     
และพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ฐานขอมูลปญหาและความ
ตองการโดยการ มีสวนรวม     
ของภาคีเครือขาย 

คณะทํางานจัดทําแผนงาน/โครงการ  
งานบริการวิชาการแกสังคม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใตการพัฒนา
ทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พรอมคืนขอมูลใหกับชุมชน 
 

ตุลาคม 2561 สํานักบริการวิชาการฯ/รองคณบดี
ท่ีดูแลงานบริการวิชาการ 

แผนปฏิบัติงาน/โครงการ  
งานบริการวิชาการแกสังคม 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ภายใตการพัฒนาทองถ่ินดวย
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
 
บันทึกการประชุมชี้แจง
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ  
งานบริการวิชาการแกสังคม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ภายใตการพัฒนาทองถ่ินดวย
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
 

5) มีการดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการ การบริการวิชาการ 
แกสังคมและพัฒนาทองถ่ิน 
โดยการมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย 

ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 ผูรับผิดชอบโครงการบริการ
วิชาการ 

 

สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ  
งานบริการวิชาการแกสังคม 
ภายใตการพัฒนาทองถ่ินดวย
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏแบบมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย 
 



3 
 
ระบบกลไก การดําเนินการ กําหนดการจัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ เอกสาร 

6) มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ แบบมีสวน
รวมภาคีเครือขาย 

ใหผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
 

มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 สํานักบริการวิชาการฯ บันทึกการประชุมติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
งานบริการวิชาการแกสังคม 
ภายใตการพัฒนาทองถ่ินดวย
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏแบบมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย 

7) สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ผูรับผิดชอบดําเนินการสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ พรอมปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ  

มิถุนายน - สิงหาคม 2562 สํานักบริการวิชาการฯ รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ งาน
บริการวิชาการแกสังคม ภายใต
การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
แบบมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

8) นําเสนอผูบริหารสูงสุด ผูรับผิดชอบนําผลการดําเนินงานเสนอผูบริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัยใหขอเสนอเสนอแนะ 
เพ่ือนําไปปรับปรุงในครั้งตอไป 

มิถุนายน - สิงหาคม 2562 คณะทํางาน บันทึกขอความนําเสนอรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการ
แกสังคม ภายใตการพัฒนา
ทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  แบบมีสวน
รวมของภาคีเครือขาย 
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