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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง นโยบายการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-------------------------------ตามที่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 บัญญัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน เป็นที่พึ่งพิงของท้องถิ่นโดยมี
บทบาทสาคัญในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของตนนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงได้
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) โดยมีวิสัยทัศน์ระยะที่ 1 (ปี 2561 – 2565)
คือ “การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ” และกาหนด
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ส าคัญคือ “การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสั งคมท้องถิ่น(University
Engagement) ด้วยศาสตร์พระราชา” ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติพันธกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวบรรลุ
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 กาหนดนโยบายการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
รายละเอียดแนวทางการจัดทาโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานระดับต่างๆ
1. ระดับคณะ / ศูนย์
โครงการบริการวิชาการที่จะเสนอต้องมีรูปแบบการดาเนินงานที่เน้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ และหน่วยวิชาชีพ ที่มีการจัดกิจกรรมการบูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอนหรือพันธกิจอื่น โดยมีรายละเอียดที่เป็นแนวปฏิบัติดังนี้
1) ให้ทุกหน่วยงานจัดทาระบบและกลไกการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคมท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานและกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์
ความรู้ตามศาสตร์ของแต่ละคณะอย่างจริงจัง
2) ให้ทุกหน่วยงานกาหนดพื้นที่ หรือ ชุมชนเป้าหมายที่ชัดเจน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้กาหนดพื้นที่เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยทาความร่วมมือกับจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตากไว้แล้ว
3) ในการกาหนดประเด็นเพื่อชี้นา แก้ปัญหา หรือพัฒนาพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย จะต้องมี
การจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายรับ-รายจ่าย หนี้สิน เป็นต้น
สภาพทางสังคม ได้แก่ การดารงชีวิต ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม ทัศนคติ เป็นต้น รวมทั้งการศึกษา
ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และมีการระบุปัญหาของชุมชนที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจน
4) ในการกาหนดประเด็นเพื่อชี้นา แก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชนเป้าหมาย จะต้องระบุองค์
ความรู้ที่ใช้ในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน โดยองค์ความรู้ที่ใช้ควรเป็นองค์ความรู้ที่สามารถ
ดาเนินการในลักษณะการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ระดับคณะ ควรมีแนวทางให้ทุก
หลักสูตรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ ทั้งนี้หากมีความจาเป็นที่ต้องจะต้องบูรณาการข้ามศาสตร์ของ
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คณะอื่นด้วย ให้คณะประสานการทางานในลักษณะภาคีเครือข่ายระหว่างคณะ โดยคณะเจ้าของพื้นที่เป็น
ผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดาเนินโครงการ หรืออาจดาเนินการในลักษณะการสมทบงบประมาณร่วมกัน
(matching fund) ก็ได้
5) ในการวางแผนดาเนินงานโครงการ และการปฏิบัติงานตามโครงการจะต้องมีการบูรณาการการทางานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
รูปธรรม
6) ในการดาเนินการโครงการเพื่อชี้นา แก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชนเป้าหมาย ควรใช้
กระบวนการหรือระเบียบวิธีการวิจัย หรือแนวทางการสร้างและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ และเกิด “ชุมชนนวัตกรรม” ตามเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
7) ประเด็นที่กาหนดเพื่อชี้นา แก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชนเป้าหมาย จะต้องมีเป้าหมายหลัก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตหรือแก้ไขปัญหาความยากจน เช่น การทาให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น หรือการสร้าง
ประโยชน์อื่นแก่ชุมชนหรือสังคม โดยจะต้องสามารถประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการในลักษณะ
ของการทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และสร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สาหรับ
คณะครุศาสตร์ ควรมีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายในระดับสถานศึกษา
8) การประเมินความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ให้ทุกหน่วยงานสารวจข้อมูล
ตัวชี้วัดก่อนเริ่มดาเนินโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบผลประเมินก่อนและหลังการทาโครงการ
9) ในการวัดผลจากการดาเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม พร้อมระบุระยะเวลาในการติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์ และ/หรือ การแก้ไขปัญหา ภายหลัง
จากการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
10) ให้ทุกหน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานเป็นรายไตรมาส พร้อมจัดทา
รายงานประเมินโครงการหลังจากดาเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน 45 วัน ตามคู่มือที่สานักบริการฯ กาหนด
โดยส่งให้สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ เพื่อสรุปในภาพรวมส่งมหาวิทยาลัยต่อไป
11) สาหรับศูนย์ความเป็นเลิศ ให้เลือกตัวชี้วัดที่กาหนด ไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด โดยภายใน
3 ปี จะต้องดาเนินการให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดทั้งหมด ดังนี้
11.1) มีการนาผลการวิจัยหรือนวัตกรรม ของบุคลากรของศูนย์ที่มีอยู่เดิม ไป
ถ่ายทอดเพื่อพัฒนาชุมชนเป้าหมาย หรือสถานศึกษาเป้าหมาย
11.2) ผลจากการถ่ายทอด/ให้บริการวิชาการนาไปสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
เป้าหมายได้ หรือสถานศึกษาเป้าหมายได้
11.3) มีการพัฒนาโจทย์วิจัยที่เกิดจากการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการของศูนย์เพื่อ
นาไปสู่การจัดทารายงานการวิจัยหรือนวัตกรรม
11.4) ผลการวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากข้อ 11.3 สามารถนาไปใช้ในการสร้าง
องค์ความรู้ในทางวิชาการและ/หรือ นาไปใช้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม
รวมถึงการนาไปใช้ในการปรับระบบและกลไกในการแก้ไขปัญหาหรือไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชน
เป้าหมาย หรือสถานศึกษาเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม
11.5) ผลจากการถ่ายทอด/ให้บริการวิชาการนาไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและ
รายได้ให้ชุมชนเป้าหมาย หรือนาไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของนักเรียนใน
สถานศึกษาเป้าหมาย
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11.6) ชุมชนเป้าหมายหรือสถานศึกษาเป้าหมายมีการขยายผลการดาเนินงานไปสู่
ชุมชนอื่นหรือสถานศึกษาอื่น หรือสร้างเครือข่ายการดาเนินงานที่เห็นผลชัดเจน อันเป็นผลมาจากการได้รับ
การบริการวิชาการของศูนย์
11.7) ศูนย์ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ หรือผลงานของศูนย์ได้รับรางวัล หรือ
ชุมชนเป้าหมายได้รับรางวัล หรือสถานศึกษาเป้าหมายประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน โดยพิจารณา
จากผลการพัฒนาด้านการเรียนการสอน หรือพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรม หรือการได้รับ
รางวัลของสถานศึกษา ครูหรือนักเรียนจากการแข่งขันในระดับชาติ หรือมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก (สมศ.) ที่ดีขึ้น หรือมีผลการทดสอบ NT หรือ O-NET ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
11.8) ผลงานของศูนย์ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
11.9) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
11.10) มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการของศูนย์ โดย
นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อย 50 คน
2. ระดับสานัก สถาบัน
สานัก สถาบัน เป็นหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่นบรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงควรมีบทบาทสาคัญในการ
สนับสนุนและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของคณะ / ศูนย์ โดยมีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1) ให้สานัก สถาบัน กาหนดประเด็นการสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์ตามภารกิจของหน่วยงานให้
ชัดเจนโดยจะต้องมีการสารวจ จัดเก็บ และจัดทาเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2) ในการกาหนดประเด็นการสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์ จะต้องระบุกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ข้อมูลสนับสนุนได้
3) ให้ทุกสานัก สถาบันกาหนด ระบบและกลไกหรือช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้ชัดเจน
3. ระดับโปรแกรมวิชา
โครงการบริการวิชาการที่เสนอจะต้องมีรูปแบบการดาเนินงานที่เน้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนากลุ่มเป้าหมายหรือประเด็นที่กาหนดโดยมีลักษณะการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอน มีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1) ให้โปรแกรมวิชาจัดทาโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่กาหนดประเด็น พื้นที่ หรือ ชุมชน
เป้าหมายโดยใช้ประเด็น พื้นที่ หรือ ชุมชนเป้าหมายที่คณะ หรือ มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
2) กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการจะต้องเป็นบุคคลภายนอก แต่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อ
เพิ่มความรู้และประสบการณ์ต้องเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น โดยสัดส่วนของบุคคลภายนอกจะต้องมี
มากกว่า ร้อยละ 70
3) ต้องมีการระบุ วิธีการ/รูปแบบ ของกิจกรรมที่มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมเข้ากับการจัดการเรียนการสอน โดยระบุรายวิชา เนื้อหาและจานวนนักศึกษาของรายวิชานั้นให้ชัดเจน
4) วัตถุประสงค์ของโครงการที่เสนอนอกจากเป็นการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่
กาหนดแล้วจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยจะต้องกาหนด
ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม วิธีการวัดและประเมิน และเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน
5) ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องจัดทารายงานผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการแยกจากรายงานประเมินผลโครงการ โดยให้จัดทาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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6) ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผลโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน
จะต้องกาหนดแนวทางการนาไปสู่การปรับปรุงกระบวนการของหลักสูตรที่ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
6.1) การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการ
วิชาการ
6.2) การขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชา โดยต้องสามารถระบุการปรับปรุงที่ชัดเจน
6.3) การขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่
6.4) การต่อยอดสู่หนังสือหรือตารา
4. ระดับมหาวิทยาลัย
1) มหาวิทยาลัยกาหนดพื้นที่ /ชุมชนเป้าหมายสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยทาความ
ตกลงกับจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตากไว้แล้ว จานวน 8 พื้นที่ ได้แก่
(1) ชุมชนตาบลท่าขุนราม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
(2) ชุมชนตาบลทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
(3) ชุมชนตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
(4) ชุมชนตาบลคลองน้าไหล อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
(5) ชุมชนหมู่บ้านป่าคา ตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
(6) ชุมชนหมู่บ้านป่าคาเก่า ตาบลคีรีราษฎร์ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
(7) ชุมชนหมู่บ้านพุสะแก ตาบลวังหิน อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
(8) ชุมชนตำบลปำงมะค่ำ อำเภออขำณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเภพชร
โดยมอบหมายให้คณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด รับผิดชอบหน่วยงาน
ละ 1 พื้นที่ (ยกเว้นคณะครุศาสตร์ ที่กาหนดเป้าหมายหลักในเชิงประเด็นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้กบั กลุ่มเป้าหมายในระดับสถานศึกษา)
ทั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศของแต่ละคณะ และโปรแกรมวิชา ให้เข้ามาร่วมดาเนินโครงการใน
พื้นทีร่ ับผิดชอบของคณะหรือของมหาวิทยาลัย ตามบริบทปัญหาและความต้องการของพื้นที่นั้นๆ
2) มหาวิทยาลัย โดยสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย 2
พื้นที่ จะดาเนินการประสานเครือข่ายภายในทั้งระดับคณะ สานัก สถาบัน ศูนย์ และระดับโปรแกรมวิชา ที่มี
ศักยภาพและความเชี่ย วชาญตรงกับ ปัญหาและความต้องการของพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ เข้าร่ว มดาเนิน
โครงการ โดยมีงบประมาณดาเนินการนอกเหนือจากที่จัดสรรให้คณะ ศูนย์ และโปรแกรมวิชาไว้แล้วข้างต้น
รายละเอียดแนวทางการเสนอโครงการในภาพรวม
1. โครงการบริการวิชาการที่เสนอ ต้องมีการกาหนดผลสาเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ
โดยกาหนดเกณฑ์ความสาเร็จไม่ต่ากว่า ร้อยละ 85 ยกเว้นตัวชี้วัดในระดับผลผลิตในเชิงเวลา ต้องอยู่ใน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 100 (เนื่องจากงานบริการวิชาการจะต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด คือ
ภายในไตรมาสที่ 2)
2. โครงการบริการวิชาการที่เสนอ ต้องเป็นโครงการที่สามารถประเมินประโยชน์หรือผลกระทบใน
การบริการแก่สังคมได้อย่างชัดเจน โดยจะพิจารณาจากการระบุข้อมูลในข้อเสนอโครงการ ต้องมีการระบุ
ข้อมูลที่มีความชัดเจนดังนี้
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2.1 สามารถระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
2.2 สามารถระบุผลลัพธ์ที่ประเมินได้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ ชุมชนเป้าหมายได้
อย่างชัดเจน
2.3 ระบุวิธีการประเมิน อย่างละเอียด ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการประเมิน ประเด็น
การประเมิน (ตัวแปร/ตัวบ่งชี้) แหล่งข้อมูล /ผู้ให้ข้อมูลหลัก เครื่องมือและเทคนิควิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน
2.4 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการต้องมีข้อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบ และ/
หรือ กระบวนการการให้บริการทางวิชาการให้ดีขึ้น
2.5 มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประเมินก่อนและหลังการดาเนินโครงการ
3. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทาโครงการจัดส่งมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 โดย
ให้จัดทาแผนการดาเนินโครงการให้ดาเนินการกิจกรรมให้แล้วเสร็จอย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในเดือนมีนาคม
พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 2) และดาเนินโครงการให้เสร็จสิ้นร้อยละ 100 ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
4. ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องดาเนินการจัดส่งรายงานความก้าวหน้า เป็นรายไตรมาส ตาม
แบบฟอร์มของสานักงบประมาณ จัดส่งให้กองนโยบายและแผน และสาเนาแจ้งสานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได้ และจัดทารายงานประเมินผลโครงการฉบับสมบูรณ์ตามที่สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
กาหนด พร้อมรายงานการใช้จ่ายเงิน มายังสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ เพื่อสรุปภาพรวมส่ง
มหาวิทยาลัย ภายใน 45 วันนับจากวันที่สิ้นสุดโครงการ
5. ผลการดาเนินงานโครงการจะเป็นข้อมูลสาหรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในปีต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

