ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง มาตรการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
.............................................
เพื่อใหการดําเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนไปตามเจตจํานงสุจริตที่ไดประกาศไว
ของผูบริหารมหาวิทยาลัย ในการใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานทุกระดับรวมทั้งบรรลุ
ตามเปาหมายตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดมาตรการ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียมีรายละเอียด ดังนี้
ขอ ๑ วัตถุประสงคการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสงเสริมใหการดําเนินงานตามภารกิจ
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) การมีส วนร วมในการรับฟ งความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหผูมีสว นไดสว นเสียร วมใหขอมู ล
ขอเท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจดวยวิธีตางๆ เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจ
ความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต
๓) การมีสวนรวมเขามามีบทบาท โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
หรือรวมเสนอแนะแนวทางที่นําไปสูการตัดสินใจ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบาย
สาธารณะ ประชาพิจารณการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย
๔) การมีสวนรวมในการสรางความรวมมือ โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม มีบทบาท
ในการตัดสินใจระดับสูง เชน การบริหารงาน และการดําเนินการอื่นของหนวยงาน
๕) การมีสวนรวมในการเสริมอํานาจ โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
ขอ ๓ มหาวิทยาลัยกําหนดขั้นตอน วิธีการและสวนของหนวยงาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ การใหผูมี
สวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินงานดังนี้
๑) วิ เคราะห ทบทวนการดํ าเนิน งานตามแผนกลยุทธในรอบปที่ผานมาเพื่อนํามาปรับ ปรุงการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในปถัดไป
๒) แตงตั้งคณะทํางานใหเหมาะสมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีผูมีสวนไดสวนเสียรวมดวย
พรอมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
๓) มหาวิทยาลัยจัดใหมีชองทางที่หลากหลาย ในการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย
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๔) มหาวิทยาลัยใหหนวยงานภายใน กําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนกลยุทธการดําเนินงาน
ของหนวยงานแบบมีสวนรวม
ขอ ๔ มหาวิทยาลัยไดกําหนดมาตรการใหผูรับบริการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
โดยแบงกลุมภารกิจตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดพันธกิจหลัก แตละดานดังนี้
ดานการผลิตบัณฑิต
๑) กํ า หนดให ผูใชบั ณฑิ ต ศิ ษยเกา หรือผูทรงคุณวุฒิรว มเปน คณะกรรมการรางและพัฒ นา
หลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันตอการเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่น
ประเทศชาติ และตลาดแรงงาน
๒) กํ า หนดให ห ลั ก สู ตรนํ า ผลการประเมิน หลักสูตร หรื อผูที่เกี่ย วของที่มี ขอเสนอแนะ หรื อ
องคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการมาเปนขอมูลในการจัดทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ. ๒)
๓) กําหนดใหอาจารย บุคลากร ประชาชน ชุมชน หนวยงานของรัฐ เขามามีบททบาทเขามามี
สวนรวมในการจัดการเรียนการสอนที่เปนประโยชน และนําองคความรูที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน
๔) กํ า หนดให ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ศิ ษ ย เ ก า หรื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร ว มเป น คณะกรรมการร ว มในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร พรอมใหขอเสนอแนะและหลักสูตรนําผลการประเมินไปปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรโดยการมีสวนรวมพรอมเผยแพรผลการดําเนินงานใหสาธารณชนรับทราบ
ดานการวิจัย
๑) กําหนดใหอาจารย บุคลากร ประชาชน ชุมชน หนวยงานภาครัฐเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาโจทยวิจัย ใหสามารถแกปญหาใหตรงกับความตองการของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ
๒) เปดโอกาสให อาจารย บุคลากร ประชาชน ชุมชน หนวยงานภาครัฐเขามามีสวนรวมในการ
จั ด ทํ าแผนกลยุ ทธ ดา นการวิ จั ย เพื่ อกํ า หนดกิจ กรรม งบประมาณ โครงการเกี่ย วกั บ งานวิ จัย เพื่อ ให เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
๓) มีการดําเนินการตามแผน ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตีพิมพเผยแพรงานวิจัย และ
ถายทอดองคความรูงานวิจัยแกกลุมเปาหมาย
๔) มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนแบบมีสวนรวมภาคีเครือขาย
๕) สรุปผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ และเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ
ดานการบริการวิชาการ
1) จัดทําประกาศนโยบายการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562
2) สํารวจประเด็นปญหา/ความตองการในการพัฒนาตามพันธกิจ โดยการมีสวนรวม
3) สังเคราะหประเด็นปญหา/ความตองการในการพัฒนาตามพันธกิจ
4) จัดทํ าแผนงาน/โครงการ การบริการวิช าการแกสังคมและพัฒ นาทองถิ่น ที่ส อดคลองกับ
ฐานขอมูลปญหาและความตองการโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
5) มีการดําเนิ นการตามแผนงาน/โครงการ การบริการวิช าการแกสังคมและพัฒ นาทองถิ่ น
โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
6) มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ แบบมีสวนรวมภาคีเครือขาย
7) สรุปผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
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8) นําเสนอผูบริหารสูงสุด
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑) จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
๒) ดําเนินการการตามแผน เชน กําหนดใหนักศึกษา อาจารยบุคลากร และประชาชนในทองถิ่น
สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น เพื่อปลูกฝง อนุรักษในความเปนไทย ทํานุบํารุงรักษา ฟนฟู สืนสาน
เผยแพรไวซึ่งวัฒนธรรมอันดี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี คานิยม ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทยให
คงอยูตลอดไป กําหนดใหนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมกันทํากิจกรรมที่สําคัญทางศาสนา ประเพณี
นิย มที่ ป ฏิ บั ติ กั น มา ตลอดจนส งเสริ ม การใช ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการดํ าเนิ น ชี วิ ต และ
กําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับศิลปะและวัฒนธรรม
๓) มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนแบบมีสวนรวมภาคีเครือขาย
๔) สรุปผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ และเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ
ขอ 5 ในการดํา เนิ นการให ผูมีสว นไดสวนเสียเขามามีสว นรวมในการดําเนิน งานตามพัน ธกิจของ
มหาวิ ทยาลั ย ในครั้งนี้ มหาวิ ทยาลั ย เลื อกพัน ธกิจ หลักที่มีผูมีสว นไดสว นเสีย เขามาเกี่ย วของอยางชัดเจน
ในพันธกิจดานบริการวิชาการ
ขอ 6 มหาวิ ทยาลั ยแต งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมิน ผลการดําเนิน งานกลุม
ภารกิจที่กําหนดไว พรอมสรุปรายงานผลการดําเนินงานขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงใหผูบริหารระดับสูง
รับทราบและนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงในปถัดไป
ทั้งนี้ ใหร องอธิ การบดี ฝา ยวางแผนพัฒ นาและบริการวิช าการรักษาการตามประกาศนี้ มีอํานาจ
ออกคําสั่งใหเปนไปตามประกาศนี้และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาจากการใชประกาศนี้ คําวินิจฉัย
ชี้ขาดดังกลาวถือเปนที่สุด
จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม ๒๕๖1
(รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วงษบุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ขั้นตอนมาตรการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เริ่มตน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม พรบ.การจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
-ผลิตบัณฑิต
-วิจัย
-บริการวิชาการ
-ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผูมีสวนรวม
-ภาคประชาชน
-ภาคราชการ
ชองทางรับความคิดเห็น
๑. ตูรับความคิดเห็น
๒. กลองขอความ
๓. แบบสอบถามการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
๔. โทรศัพท
๕. สายตรงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
๖. E-mail มหาวิทยาลัย
๗. การแสดงความ
คิดเห็นในการเขารวม
ประชุม
๘. การแสดงความ
คิดเห็นผานประชาคม
วิธีการ/ขั้นตอนใหผูมี
สวนไดสวนเสียเขารวม
ในการดําเนินการ
- เลือกกลุมผูมีสว นรวม
- ดําเนินกิจกรรม
- กํากับติดตาม
ผูรับผิดชอบ
- รายงานผลการ
ดําเนินงานการมีสวนรวม
เปนระยะ

จัดทําประกาศนโยบายการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับ
สังคมทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สํารวจประเด็นปญหา/ความตองการในการพัฒนาตามพันธกิจ โดยการมีสวนรวม
สังเคราะหประเด็นปญหา/ความตองการในการพัฒนาตามพันธกิจ
จัดทําแผนงาน/โครงการ การบริการวิชาการแกสังคมและพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับฐานขอมูลปญหาและความตองการโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ การบริการวิชาการแกสังคม
และพัฒนาทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมภาคีเครือขาย
สรุปผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
นําเสนอผูบริหารสูงสุด

แผนการดําเนินงานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปงบประมาณ 2562
ระบบกลไก
1) จัดทําประกาศนโยบายการ
ดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคมทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
2) สํารวจประเด็นปญหา/ความ
ตองการในการพัฒนาตามพันธกิจ
โดยการมีสวนรวม และ

3) สังเคราะหประเด็นปญหา/
ความตองการในการพัฒนาตาม
พันธกิจ

การดําเนินการ
อธิการบดีประกาศนโยบายการดําเนินงานพันธ
กิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถิ่น เพื่อใช
เปนแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ชุมชนเปาหมาย
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มหาวิทยาลัยรวมกับภาคีเครือขายจังหวัด
กําแพงเพชร และตาก ในการวางแผนการ
ดําเนินงานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ผูที่อธิการมอบหมายผูรับผิดชอบลงพื้นที่สํารวจ
ปญหา/ความตองการในการพัฒนาชุมชน
เปาหมาย เพื่อนํามาวิเคราะห สังเคราะหในการ
จัดทําแผนงาน/โครงการงานบริการวิชาการแก
สังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต
การพัฒนาทองถิ่นดวยพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะทํางานและรองคณบดีที่ดูแลงานบริการ
วิชาการนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจประเด็น
ปญหา/ความตองการมาสังเคราะห เพื่อนําไป
จัดทําแผนงาน/โครงการ ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย

กําหนดการจัดกิจกรรม
สิงหาคม 2561

ผูรับผิดชอบ
ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

เอกสาร
ประกาศนโยบายการดําเนินงาน
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับ
สังคมทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการประชุมวางแผน
การดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคมทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
บันทึกการสํารวจประเด็น
ปญหา/ความตองการในการ
การดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคมทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยการมีสวนรวม

ตุลาคม 2561

คณะทํางาน/คณะ/ศูนย/สํานัก

ตุลาคม 2561

คณะทํางาน/คณะ/ศูนย/สํานัก

ตุลาคม 2561

สํานักบริการวิชาการฯ/รองคณบดี บันทึกการสังเคราะหประเด็น
ที่ดูแลงานบริการวิชาการ
ปญหา/ความตองการในการ
การดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคมทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562

2
ระบบกลไก
4) จัดทําแผนงาน/โครงการ
การบริการวิชาการแกสังคม
และพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ฐานขอมูลปญหาและความ
ตองการโดยการ มีสวนรวม
ของภาคีเครือขาย

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

กําหนดการจัดกิจกรรม
ตุลาคม 2561

ผูรับผิดชอบ
เอกสาร
สํานักบริการวิชาการฯ/รองคณบดี แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
ที่ดูแลงานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการแกสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ภายใตการพัฒนาทองถิ่นดวย
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
บันทึกการประชุมชี้แจง
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งานบริการวิชาการแกสังคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ภายใตการพัฒนาทองถิ่นดวย
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

5) มีการดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการ การบริการวิชาการ
แกสังคมและพัฒนาทองถิ่น
โดยการมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย

ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 ผูรับผิดชอบโครงการบริการ
วิชาการ

สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
งานบริการวิชาการแกสังคม
ภายใตการพัฒนาทองถิ่นดวย
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแบบมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย

3
ระบบกลไก
การดําเนินการ
6) มีการติดตามผลการดําเนินงาน ใหผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลการ
ตามแผนงาน/โครงการ แบบมีสวน ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
รวมภาคีเครือขาย

กําหนดการจัดกิจกรรม
มิถุนายน - กรกฎาคม 2562

ผูรับผิดชอบ
สํานักบริการวิชาการฯ

7) สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะ

ผูรับผิดชอบดําเนินการสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ พรอมปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ

มิถุนายน - สิงหาคม 2562

สํานักบริการวิชาการฯ

8) นําเสนอผูบริหารสูงสุด

ผูรับผิดชอบนําผลการดําเนินงานเสนอผูบริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัยใหขอเสนอเสนอแนะ
เพื่อนําไปปรับปรุงในครั้งตอไป

มิถุนายน - สิงหาคม 2562

คณะทํางาน

เอกสาร
บันทึกการประชุมติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
งานบริการวิชาการแกสังคม
ภายใตการพัฒนาทองถิ่นดวย
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแบบมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย
รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ งาน
บริการวิชาการแกสังคม ภายใต
การพัฒนาทองถิ่นดวยพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แบบมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
บันทึกขอความนําเสนอรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการ
แกสังคม ภายใตการพัฒนา
ทองถิ่นดวยพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบบมีสวน
รวมของภาคีเครือขาย

