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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีพันธกิจท่ีสนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการเป็น

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   มาตรา ๗ ท่ี
ระบุให้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน” โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพช้ันสูง สอน วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและปรับปรุงถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยี ท้ั งนี้          
ในมาตรา ๘  ได้ก าหนดแนวการด าเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว โดยก าหนดภาระหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัยให้มีหน้าท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรูเท่าทัน 
การเปล่ียนแปลง เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน และนักการเมืองท้องถิ่น  ให้มี
ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ประสาน          
ความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการศึกษา วิจัย 
ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ ในตลอดระยะเวลานับต้ังแต่การก่อต้ัง โดยสามารถสรุปเป็น
เส้นทางการพัฒนาสู่การเป็นพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
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ส่วนที่ 1 เส้นทางพัฒนาสู่การเป็นพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับ
สังคม 

ช่วงก่อนปี 2540 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีผลงานท่ีร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นท่ีมี
คุณค่าควรแก่การสานต่อจ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่ขึ้นกับบุคคล ขาดการบ่มเพาะสานพลังต่อเนื่อง จุด
เปล่ียนท่ีส าคัญ คือ  ปี 2540 – 2550 มหาวิทยาลัยได้ทุนวิจัยเชิงกลยุทธ์เพื่อประเมินสถานภาพ
องค์ความรู้และพัฒนาชุดโจทย์วิจัยท่ีสนองต่อเป้าหมายวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์  1  
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท าให้เกิดเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับภาคี ทุก
ภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมเป็นจุดเริ่มให้มีการสานต่อการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์
ของชุมชนท้องถิ่นท่ีมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง  และท าให้มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนทุนวิจัยท่ีมีการด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้ โครงการวิจัยพัฒนาเครือข่ายการวิจัย
ท้องถิ่นอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน2 โครงการวิจัยพัฒนาระบบประกับคุณภาพงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและองค์กรท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง3 
โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคชุมชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แบบครบวงจรภายใต้นโยบายหนึ่ งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 5 จังหวัดภาคเหนือ4 และ
โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน5     

                                                     
1  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). (2540) : งบประมาณ 100,000 บาท 
2  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). (2540) : งบประมาณ 300,000 บาท    
3  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). (2547) : งบประมาณ 500,000   บาท 
4  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สรอ.กลุ่ม ๕ จังหวัดภาคเหนือ). (2547) : งบประมาณ 893,000 บาท 
5  ส านักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา (สกอ). (2549) : งบประมาณ 1,974,842 บาท 
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   ปี 2551- 2554 มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อด าเนินโครงการสร้าง
เสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชนโดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 6และ
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดอุตรดิตถ์ : ท่าเหนือเมืองน่าอยู่ 7 จากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก จากการออกแบบการ
ท างานเพื่อสร้างกลไกเชิงระบบท่ีเช่ือมงานประกันคุณภาพองค์กรกับการพัฒนาพื้นท่ี ท่ีเกิดจาก

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพ
งานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์โดยกระบวนการจัดการความรู้อย่าง
มีส่วนร่วม 8 เป็นการลดช่องว่างท่ีเคยขาด การ
เช่ือมต่อส่ิงดี ๆ จากประสบการณ์คนรุ่นเก่า ให้มีการ
สานพลังจากทุกคณะร่วมกับองค์กรภาคี  ช่วยกัน
สานเครือข่ายส่ิงดีเข้าด้วยกันให้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน  

โดยมีการพัฒนากระบวนการคิด   วิธีท างานของมหาวิทยาลัยกับองค์กรภาคี เริ่มจากทีมงานท่ีมีจิต
วิญญาณท างานเพื่อชุมชน  ส่งผลให้เกิดการสานพลังท างานสู่เป้าหมายร่วมกันของพื้นท่ีท้ังระดับ
ต าบลและจังหวัด  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯยังได้การพัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการแบบบูรณา
การเพื่อพัฒนาพื้นท่ีโดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคีอย่างเป็นระบบ 
เช่ือมโยงการจัดการงานวิจัยของทุกคณะกับงานพัฒนาต าบลโดยหน่วยจัดการงานวิจัยและทีมงานท่ี
เช่ือมกับต าบลของแต่ละคณะจะเช่ือมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาจากพื้นท่ีเพื่อการวิจัยและปฏิบัติพันธ
กิจแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคี องค์ประกอบหลักของรูปแบบการบริหาร
จัดการ มี 4 ด้านหรือท่ีเรียกว่า RICN Model ได้แก่ 1) การสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้
ควบคู่กับการท างาน (Research : R) 2) การบูรณาการพันธกิจและศาสตร์ทุกสาขากับปัญหาในพื้นท่ี  
(Integration : I) 3) การไหลเวียนของข้อมูลเพื่อการส่ือสารท่ีทันต่อความเปล่ียนแปลงเพื่อใช้
ประโยชน์  (Communication : C)  และ 4) เครือข่ายการเรียนรู้และการท างานท้ังภายในและ
ภายนอกสู่เป้าหมายร่วมพัฒนา  (Network : N) ผลงานดังกล่าวจึงเป็นรูปแบบเฉพาะเป็นที่กล่าวขาน
และศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยอื่นมาอย่างต่อเนื่อง คือ การด าเนินงานแบบูรณาการพันธกิจแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพื้นท่ี หรือเรียกส้ัน ๆ ว่า “อุตรดิตถ์โมเดล” 

 

                                                     
6  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2551-2554). งบประมาณ 18,000,000 บาท 
7  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2554- 2556) . งบประมาณ 18,500,000 บาท 
8  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) . (2552 – 2553) : งบประมาณ 1,000,000 บาท 
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ผลการพัฒนางานร่วมกันในช่วงปลายปี 2554 ได้มีการออกแบบให้มีการเช่ือมโยงกลไก
สนับสนุนวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งต้ังหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชนระดับต าบล (TRMU) ของแต่ละ
ต าบลขึ้นเพื่อให้เป็นทีมวิชาการท่ีเช่ือมการท างานกับมหาวิทยาลัยและภาคี ผลการด าเนินงานในช่วงปี 
2555 - 2557 ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจ
เกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับเครือข่ายเกษตรกร องค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และ
ภาคี9 และชุดโครงการบูรณาการเชิงพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาจังหวัดต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์10 ท าให้เห็นถึงพัฒนาการท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าท่ี     
ช้ีบ่งถึงคุณค่าและความส าคัญของ หน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชนระดับต าบล (TRMU) ท่ีเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยจัดการงานวิจัย(RMU) ของแต่ละคณะจะเช่ือมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาจาก
พื้นท่ีเพื่อปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการร่วมกับภาคี  ช่วยให้เกิดการพัฒนาและขยายผลเต็มพื้นท่ีท้ัง
จังหวัด โดยมีกลไกการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบเช่ือมงานประกันคุณภาพขององค์กร  มีรูปธรรม
ผลงานท้ังเชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็น โดยสรุปแสดงดังภาพ 
 

 

                                                     
9 ส านักงานกองทุนสนับสนุนทุนวิจัย (สกว.). (2554 - 2556) : งบประมาณ  9,000,000 บาท 
10 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2555 – 2558). งบประมาณ 12,000,000 บาท 
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ช่วงปี 2557 – 2559 การขับเคล่ือนงานแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเป็นท่ียอมรับท้ังภายในภายนอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็น
ความส าเร็จจากการสานต่องานวิจัยเชิงพื้นท่ีท่ีผ่านมา และมหาวิทยาลัยฯ ยังได้มีการด าเนินการ    
เพื่อการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่การเตรียมความพร้อม
ให้กับกลไกหลักท่ีเป็นหน่วยส าคัญในการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์ คือ หน่วยจัดการงานวิจัย 
(RMU) โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ “พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานวิจัยส าหรับนักจัดการ
งานวิจัยและหน่วยจัดการงานวิจัย (RMU) เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”  การน าแนวทางการ
ขับเคล่ือนพันธกิจสัมพันธ์น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ ท้ังในท่ีประชุม
สภาคณาจารย์  สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน  
การก าหนดนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการเป็นพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์กับสังคม  โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมจากทุกคณะและทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพบุคคลากร ศิษย์เก่า ชุมชนท้องถิ่นและเรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ด้านการจัดการเรียน การสอน ผลงานวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องโดยเช่ือมโยงแนวคิดงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) 
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีต้นทุนการท างานด้านนี้มากกว่า 15 ปี  และจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ 11 ท่ีว่าควรมีถอดบทเรียนอุตรดิตถ์โมเดลและน ามาพัฒนาต่อยอดกับงาน
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม  ศูนย์บูรณาการงานวิจัยและวิชาการเพื่อรับใช้
สังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ร่วมกับคณะ/หน่วยงานในการถอดบทเรียนการด าเนินงาน
อุตรดิตถ์โมเดลท่ีผ่าน เพื่อเป็นการทบทวนสถานภาพ ศักยภาพ จุดเด่น องค์ความรู้ ประสบการณ์
ความส าเร็จท่ีเป็นต้นแบบท่ีดีเพื่อให้เห็นถึงระบบ กลไก และรูปธรรมผลงานการขับเคล่ือนงานท่ีสร้าง
การเปล่ียนแปลงของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดกรอบการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยในช่วงต่อไปของมหาวิทยาลัยฯ  

 
 
 
 

                                                     
11 การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดติถ ์คร้ังที่ ๒/2557 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 
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ส่วนที่ ๒  ระบบ กลไก และรูปธรรมผลงานการขับเคลื่อนงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนท้องถิ่น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพื่อท้องถิ่น
เพื่อให้สนองต่อนโยบายอย่างหลากหลาย มีผลงานท่ีช้ีชัดถึงประสบการณ์ความส าเร็จ มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีเอื้อต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นระดับหนึ่ง 
ท่ีเป็นต้นแบบพร้อมต่อยอดและขยายผลหรือท่ีเรียกว่าอุตรดิตถ์โมเดล (Uttaradit Model) จึง
ก าหนดให้มีการถอดบทเรียนการด าเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อน ามาพัฒนาต่อยอดกับงานพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม ปรากฏผลงานโดยสรุป ดังนี้ 

๑. ระบบการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อท้องถ่ิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจแบบ
บูรณาการเพื่อท้องถิ่นเพื่อให้สนองต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการงานสอน วิจัย 
บริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อย่างหลากหลาย 
เช่น การก าหนดตัวชี้วัดให้มีระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ท่ีเอื้อต่อการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ทุกคณะและการเสริมแรง
โดยให้รางวัลงานวิจัยท่ีบูรณาการพันธกิจท้ังสอน วิจัย 
และบริการวิชาการกับสถานการณ์ปัญหาในชุมชน การปฏิบัติพันธกิจแบบ  บูรณาการเพื่อชุมชน
ท้องถิ่นของทุกคณะมีกลไกการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบไม่ขึ้นกับตัวบุคคลอย่างเป็นวัฒนธรรม

องค์กร มีประสบการณ์การท างาน
เพื่ อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยมี
กระบวนการ/วิธีการ มีนโยบาย
สนับสนุน มีองค์ความรู้ มีเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพื้นท่ี 
ซึ่งเป็นศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ในการท่ีจะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัย
เพื่อรับใช้สังคม ท าหน้าท่ีส่งเสริม
และสนั บสนุ น ด้าน วิชาการให้
ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง

และยั่งยืน  เช่ือมโยงการจัดการงานวิจัยของทุกคณะกับงานพัฒนาพื้นท่ี โดยหน่วยจัดการงานวิจัย 
และมหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาก าลังคนในมหาวิทยาลัยให้มีอุดมการณ์ มีความรู้และทักษะในการ

                                                         

              
                    

•ศักยภาพ และท นช มชน
• องค กรช มชน แหล่งเร ยนร ้และ
เครือ ่าย
• นวั กรรม องค ความร ้    ภ มิป   า 
• ส านการ  ส  ภาวะช มชน
• ประเด นป  หาเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา

                                                   
        

                   
แ นพัฒนาบ คลากรด้านการวิจัย

(ระยะ 1,4,15 ป  

              
• กล ่มวิจัยพัฒนาภ มิป   าและเทค น ลย เพื่อช มชน
• กล ่มวิจัยพัฒนาท่องเท ่ยวและวิสาหกิจช มชน
•กล ่มวิจัยบ ร าการศาส ร เพื่อพัฒนาพื นท ่
•กล ่มวิจัยพื นท ่ใช้ประเมิน ( ้าว  ล ม้ เด ดเยาวชน 

•  เกิดเครือ ่ายความร่วมมือป บิั ิงานแบบบ ร าการกับ
องค กรภาค อย่าง ่อเนื่อง
• ม ระบบสื่อสารบน าน ้อม ลท ่ทัน ่อความเปล ย่นแปลง
• ม กล กการสร้างองค ความร ้ นวั กรรม ช ดความร ้ และ
ใช้ประ ยชน พัฒนา ่อเนื่อง
• องค กรภาค ในพื นท ่ม กล กบ ร าการงานส ส่  ภาวะ
ประชาชนย่ังยืน         RMU     TRMU    
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ท างานวิชาการเพื่อสังคม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  โดยการออกแบบการท างานเพื่อสร้างกลไก
เชิงระบบท่ีเช่ือมงานประกันคุณภาพองค์กรกับการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อให้มีการสานพลังจากทุกคณะ
ร่วมกับองค์กรภาคี มีการยกระดับคุณภาพงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม และเกิดการพัฒนาระบบการ
รับรองคุณภาพงานวิชาการเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลาก รโดยการ
สนับสนุนบุคลากรในการขอต าแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม  
 

๒.  นวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่  โดยมี
สถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยจัดการงานวิจัยระดับคณะ/หน่วยงาน ท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมข้อมูล
สถานการณ์ปัญหาจากพื้นท่ีเพื่อการวิจัยของบุคลากรในหน่วยงานโดยหน่วยจัดการงานวิจัยจะเป็น
กลไกท่ีช่วยเรื่องฐานข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ รวมท้ังเป็นกลไกในการพัฒนานักวิจัย  ใน
การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม และร่วมออกแบบระบบกลไกของหน่วยงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการการบูรณาการการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ และงานวิจัยเข้า

ด้ ว ย กั น  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยฯ 
ได้มีการจัดสรร
งบประมาณ ให้
คณะส าหรับการ
บ ริห าร จัดก าร
งานวิ จัย เพื่ อ ให้
ค ณ ะ ส ร้ า ง
น วั ตก รรม การ
บ ริห าร จัดก าร
งานวิจัย ซึ่งจาก

การด าเนินงานท่ีผ่านท าให้เกิดกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยในพื้นท่ี คือ หน่วยจัดการความรู้และ
วิจัยชุมชน (TRMU) ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับพื้นท่ี และในยุคปัจจุบันซึ่ง
ก้าวสู่ยุคของการสร้างกระบวนการ กลไก และระบบเพื่อพัฒนาการเช่ือมประสานการท างานร่วมกัน
เพื่อการพัฒนาพื้นท่ีของหน่วยจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (RMU) และหน่วยจัดการความรู้และ
วิจัยชุมชน (TRMU) โดยให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ สอน  วิจัย บริการวิชาการ 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน  
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3.  มีภาคีเครือข่ายเป็นกลไกการท างานเพื่อสนับสนุนข้อมูล โจทย์หรือประเด็นส าคัญ
ของพื้นที่ จากการขับเคล่ือนงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นท่ีท าให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคีโดยมีองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชน (TRMU) เป็นแกนหลักในการส่งต่อข้อมูล 
โจทย์หรือประเด็นส าคัญในพื้นท่ีให้กับหน่วยจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งองค์ประกอบส าคัญใน
การก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการท่ีสนองต่อปัญหาความต้องการในชุมชนท้องถิ่นของต าบล 
เกิดเครือข่ายการท างานเชิงประเด็นร่วมกับภาคประชาชน (NGO) ๗ เครือข่าย (เครือข่ายเกษตร
ทางเลือก เครือข่ายสวัสดิการชุมชน เครือข่ายการจัดการท่ีดิน เครือข่ายท่องเท่ียวสีเขียวและวิสาหกิจ
ชุมชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายท้องถิ่น-ท้องท่ี และเครือข่ายการเรียนรู้) และยังมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กรภาคีสนับสนุนท้ังภายและภายนอก ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส านักงาน
จังหวัด ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สภาเกษตรกรจังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
หอการค้า พาณิชย์จังหวัด อุสาหกรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พลังงานจังหวัด การท่องเท่ียวและ
กีฬา และพัฒนาชุมชนจังหวัด ภาคสนับสนุนภายนอก ได้แก่ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เป็นต้น 

 
4.  องค์ความรู้และนวัตกรรม และเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบชุดโครงการและ

โครงการ ได้แก่ องค์ความรู้และนวัตกรรมของชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของ
ชุมชน โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ : ต าบลน่าอยู่  ได้แก่ องค์
ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน ประกอบด้วย ระบบการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน
รายต าบล กลไกการจัดการ(แผน/ประชาคม) คู่มือ เครื่องมือ และแนวทางการด าเนินงานในชุมชน 
(เช่น บัญชีครัวเรือน แผนชุมชน)  ชุดโจทย์วิจัยและพัฒนาชุดองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนา องค์
ความรู้จากรายงานผลการวิจัยจากทุกต าบลท่ีเป็นเครือข่าย และแนวทางการพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาหลักสูตร องค์ความรู้และนวัตกรรมของชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดอุตรดิตถ์ : ท่า
เหนือเมืองน่าอยู่ ได้แก่ ชุดความรู้เกี่ยวกับเกษตรทางเลือก การจัดสวัสดิการชุมชน การจัดการท่ีดิน 
การท่องเท่ียวสีเขียวและวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายท้องถิ่น-ท้องท่ี และ
เครือข่ายการเรียนรู้  องค์ความรู้และนวัตกรรมของชุดโครงการวิจัยการบริหารแบบบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัย ๒๗ โครงการย่อย ได้แก่ องค์ความรู้
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เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์  การจัดการธุรกิจ
เกษตรข้าวอินทรีย์ของเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก การจัดการเรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรและภาคี การใช้ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูล และการพัฒนานวัตกรรม 
องค์ความรู้และภูมิปัญญา และนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมท่ีเป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนการผลิตข้าว
อินทรีย์ ได้แก่ เครื่องโรยดิน  เครื่องหยอดเมล็ดข้าวนาโยน เป็นต้น องค์ความรู้และนวัตกรรมของชุด
โครงการบรูณาการเชิงพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาจังหวัดต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่  ชุดความรู้และนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ก็ก าลังด าเนินการชุดโครงการวิจัยการบริหารแบบ
บูรณาการเพื่อส่งเสริมการจัดการธุรกิจเกษตรชองเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนหลงลับแลจังหวัด
อุตรดิตถ์กับภาคีเบ้ืองต้นมีงานวิจัยจ านวน ๒๐ เรื่อง 
 

6. การมีนโยบาย ระบบ กลไกและรูปธรรมผลงานที่ชัดเจนในด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
กับสังคมของคณะ/หน่วยงาน   

จากการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกับสังคมของคณะ/หน่วยงาน ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559 ท่ีผ่านมา 
พบว่าคณะ/หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนดนโยบาย กลไกการขับเคล่ือนงาน และ
รูปธรรมผลงาน ท่ีจะเป็นฐานส าคัญในการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กับสังคม โดยสรุปดังนี้ 

6.1  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีนโนบายการท างานท่ีเน้นการบูรณาการงานวิจัย
และบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ตามแนวคิด “ห้องเรียนสอนทฤษฎี พื้นท่ีคือห้องปฏิบัติการ” 
เน้นการใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ในห้องห้องเรียน  และใช้พื้นท่ีเป็น
ห้องปฏิบัติการโดยการก าหนดให้นักศึกษาของคณะทุกคนต้องผ่านงานค้นคว้าพิเศษหรือภาคนิพนธ์
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ลง
พื้นท่ีหาสภาพปัญหาของท้องถิ่นและน ามา
ด าเนินการในรูปแบบของงานวิจัย และต้อง
น าสู่การถ่ายทอดหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง นอกจากนี้ คณะยังได้มีการก าหนด
แนวทางในการขับ เค ล่ือนงานพั นธกิ จ
สั ม พั น ธ์ ท่ี เรี ย ก ว่ า  ICIG Engagement 
Modelb โม เด ล   โด ย จ ะ ด า เนิ น ก า ร
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ขับเคล่ือนงานพันธ์กิจสัมพันธ์ในมิติของ 1. Community Engagement 2. Industry Engagement 
3. Government Engagement และ 4. International Engagement ซึ่งมีการก าหนดนโยบาย 1 
หลักสูตร 1 พื้นท่ี / 1 หลักสูตร 1 ศูนย์ความเป็นเลิศ /1 หลักสูตร 1 สถานประกอบการ และมีการ
ท าความร่วมมือกับต่างประเทศในการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน การท างานวิจัย และการ
บริการวิชาการ  

กลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนในการบูรณาการพันธกิจของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เน้นการขับเคล่ือนงานผ่านการบริการวิชาการจากโดยการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร ผ่านการเช่ือมประสานของหน่วยจัดการงานวิจัย (RMU) ท่ีด าเนินการตามบทบาท
หน้าท่ีได้อย่างโดดเด่น จากผลการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลหน่วยจัดการวิจัยเด่นประจ าปี 2558  ในการประชุมวิชาการวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การเน้นการท างานแบบบูรณาการศาสตร์เพื่อ
ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของพื้นท่ีและหน่วยงาน (สถานประกอบการ) และมีการจัดต้ัง
ศูนย์วิจัยและบริการทางวิศวกรรม (E-Tech) เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนงาน โดยจัดท า
ประกาศและแนวทางการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยให้ทุก
หลักสูตรต้องน านักศึกษาลงพื้นท่ีเพื่อบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการร่วมกับท้องถิ่น     

กรณีตัวอย่างผลงานท่ีมีการบูรณาการพันธกิจกับการท างานในพื้นท่ี เช่น การพัฒนา
นวัตกรรมเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวส าหรับกล้านาโยน ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานพันธกิจสัมพันธ์
ระดับประเทศ จากสถาบันคลังสมองของชาติ ในปี พ.ศ. 2558 การวิจัยการใช้ประโยชน์และเพิ่ม
มูลค่าเปลือกเม็ดมะม่วงพิมพานต์ท่ีเหลือท้ิงจากการแปรรูปของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วง        
หิมพานต์ อ าเภอ ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  โครงการวิจัยวัสดุควบคุมก าลังต่ า (CLSM) จากกาก     
ของเหลือในอุตสาหกรรมดินขาว โครงการการทดสอบเหล็กน้ าพี้เชิงวิศวกรรมเพื่อการเปรียบเทียบ
เหล็กน้ าพี้กับคุณสมบัติของเหล็กชุบแข็ง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
อ าเภอท่าปลา และหมู่บ้านผ้าทอสุขภาพ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ ์เป็นต้น  

6.2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์อย่างมี
ส่วนร่วมกับองค์กรภาคีท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์ เน้นการใช้ศาสตร์เข้าไปแก้ปัญหาใน
พื้นท่ี เนื่องจากคณะมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร์ในแต่ละหลักสูตร โดยเน้นการ
ด าเนินงานการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 1 พื้นท่ี 1 หลักสูตร 

มีระบบกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนในการบูรณาการพันธกิจ โดยผ่านการเช่ือม
ประสานของหน่วยจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ (RMU) เพื่อให้เกิดขับเคล่ือนการวิจัยและ
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บริการวิชาการลงสู่ชุมชนของแต่ละหลักสูตรเช่ือมโยงและส่งต่อประเด็นปัญหาท่ีมีความเฉพาะของ
ศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาในพื้นท่ี และบูรณาการประเด็นย่อยสู่การเรียนการสอนในรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาลงพื้นท่ีท าการศึกษาวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เมื่อได้องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่จะ
น ากลับไปบริการวิชาการให้ชุมชนท้องถิ่นต่อไป   

กรณีตัวอย่างผลงานท่ีมีการบูรณาการพันธกิจกับการท างานในพื้นท่ี เช่น รูปแบบการ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องผักพื้นบ้าน
ท่ี มี ผ ล ต่ อ ก าร ป รั บ เป ล่ี ย น
พฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วย
เบาหวาน  ซึ่งได้รับการคัดเลือก
เป็ นผลงานพั นธกิ จ สัมพั น ธ์
ระดับประเทศ จากสถาบันคลัง
สม อ งข อ งช า ติ  ใน ปี  พ .ศ . 
2558  โครงการเกี่ยวกับต ารับ
อ าห า ร ใน ผู้ สู ง อ า ยุ  ผู้ ป่ ว ย
เบาหวาน  รวมถึ งอาหาร 3 
วัฒนธรรม การส ารวจเช้ือและ

การแยกเล้ียงเช้ือเอโตไมคอร์ไรซาของเห็ดถอบ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของจุลลินทรีย์
ในน้ าหมักชีวภาพในเขตพื้นท่ีอ าเภอตรอน โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคนิคปฏิบัติการ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนห้องพิเศษโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  โครงการพัฒนากลไกและ
ระบบสนับสนุนวิชาการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  การศึกษาวิจัย
องค์ประกอบขยะเพื่อหาแนวทางการจัดการขยะในพื้นท่ีเทศบาลต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ โครงการสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS-Web) เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ต าบลนานกกก อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น  

6.3  คณะครุศาสตร์ มีปรัชญาของหน่วยงาน คือ “ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูดีสู่
สังคม” โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์  “เป็นสถาบันต้นแบบด้านการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู บริการ
วิชาการ และพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”  โดยมีบุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญทางด้านการวิจัยในช้ันเรียน ศาสตร์การสอน เทคนิควิธีการสร้างส่ือการสอนและการ
ถ่ายทอดความรู้ และมีความหลากหลายของหลักสูตรสาขา  คณะครุศาสตร์มีแนวคิดในการท างาน
โดยอาศัยพื้นฐานของงานวิจัยเชิงพื้นท่ีท่ีเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับชุมชนท่ีมีอยู่เน้นการบูรณาการศาสตร์
ของการศึกษา การจัดการเรียนรู้ท่ีคณะมีความเช่ียวชาญประกอบเข้ากับสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่อง  
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กลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนในการบูรณาการพันธกิจของคณะครุศาสตร์ผ่านการ
เช่ือมประสานของหน่วยจัดการงานวิจัย และประธานหลักสูตรเพื่อการวิจัยในงาน คือ การจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และน าไปสู่การให้บริการวิชาการในพื้นท่ีบริการ โรงเรียนเครือข่าย
ต่างๆ เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และภาคีอื่นๆ มีการเช่ือมประสาน
การท างานของระดับบริหารและระดับปฏิบัติการให้ท างานสอดรับกันในทิศทางเดียวเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างสูงสุด 

กรณีตัวอย่างผลงานเด่นในการบูรณาการพันธกิจ ท่ีมีการบูรณาการศาสตร์กับการ
ท างานในพื้นท่ีและเป็นท่ียอมรับของชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้อง เช่น มีเครือข่าย 
ICT โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนซึ่งเป็นโครงการในพระราชด าริใน 5 จังหวัด ได้แก่ พะเยา 
สุโขทัย แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ และได้รับรางวัลผลงานดีเด่นระดับประเทศ กรณีศึกษาพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อป้องกันปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานพันธกิจ
สัมพันธ์ระดับประเทศ จากสถาบันคลังสมองของชาติ ในปี พ.ศ. 2558  ท่ีท าให้เกิดโรงเรียนต้นแบบ
เพศวิถีศึกษา 5 แห่งและโรงเรียนเครือข่ายอีกขยายผล 12 แห่ง การพัฒนาส่ือการเรียนรู้เพื่อสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นข้าวอินทรีย์ การพัฒนาหลักสูตรข้าวอินทรีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ การพัฒนาบทเรียน
ท้องถิ่นที่เน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการยั่งยืน มีเครือข่ายสถานศึกษา
ในพื้นท่ี 3 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน มีเครือข่ายเด็กเยาวชนและเครือข่ายศิษย์เก่าอีกเป็น
จ านวนมาก เป็นต้น 

6.4  คณะเกษตรศาสตร์ มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรมีการบูรณาการการสอน วิจัย 
บริการวิชาการกับพันธ
กิจสังคมตามพันธกิจ
ห ลั ก ข อ ง ค ณ ะ เพื่ อ
ป ร ะ โย ช น์ สู ง สุ ด ต่ อ
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ผู้รับบริการ  เน้ นการ
พัฒนาเชิงพื้นท่ีเป็นหลัก
ภายใต้กรอบประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมสีเขียวของอาหารปลอดภัยในโซ่อุปทาน 

กลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ จะเน้น
การท างานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการพันธกิจภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแบบพี่น้อง  ร่วมคิดร่วมท า 
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ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยมีหน่วยจัดการงานวิจัย เป็นกลไกส าคัญในการเช่ือมโยงประสาน
ระดับบริหารและปฏิบัติการ โดยใช้เป้าหมายของคณะเป็นตัวก าหนดพันธกิจ และยึดหลักการบูรณา
การโดยใช้พื้นท่ีเป็นตัวต้ัง มีการท าหน้าท่ีในการสนับสนุนกระบวนการท างานเชิงพื้นท่ี ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินการจากคณะ ได้แก่ การมีนโยบายการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 
(คณบดี) การยึดหยุ่นกฎระเบียบข้อบังคับบางประการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการลงพื้นท่ี มีการ
จัดส่ิงสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์/เทคโนโลยี ฐานข้อมูลด้านวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ
ภายในของคณะ มีการเช่ือมโยงแหล่งทุนวิจัยภายในและภายนอก โดยมีการแลกเปล่ียนทรัพยากรจาก
องค์กรภาคีและชุมชนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน                             

กรณี ตัวอย่างผลงาน ท่ีสนับสนุนการบูรณาการศาสตร์กับการท างานในพื้น ท่ี  เช่น 
โครงการวิจัยรูปแบบท่ีเหมาะสมในการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโคแบบครบวงจรส าหรับชุมชนบ้าน
ห้วยบง ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานพันธกิจสัมพันธ์ระดับประเทศ จากสถาบันคลังสมองของชาติ 
ในป ีพ.ศ. 2558  โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวน
เกษตรอ าเภอลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์ ลักษณะและการพัฒนาพันธุ์ทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์  โครงการ
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านวิทยาลัยวัววิทยา โครงการธนาคารมูลโคบ้าน
ห้วยบง (หมู่ 7) สู่สุขภาวะชุมชน ต าบลป่าเซ่า ผลการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้โครงการ "วิทยาลัย
วัววิทยา บ้านห้วยบง" ได้รับรางวัลอันดับท่ี 1 ของประเทศ ประจ าปี 2557 ตามหลักตามธรรมาภิ
บาล : การส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมู่บ้านข้าวแคบ บ้านยางกะไดใต้            
ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์และโครงการวิจัยการผลิตไซรัปจากมะม่วงหิมพานต์ 
เป็นต้น 

6.5 คณะวิทยาการจัดการ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของคณะวิทยาการจัดการ
เป็นองค์กร ช้ันน าด้านการจัดการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ  มี
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความ
หลากหลายหลักสูตรซึ่งแต่ละหลักสูตรมี
ทุนเดิมด้านการบูรณาการการเรียน การ
สอน การวิ จัย การบริการวิชาการและ
การบ านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมท่ีสอดคล้อง
กับหลักพันธกิจสัมพันธ์อยู่ระดับหนึ่ง เช่น 
ด้านการวิจัยเชิงพื้นท่ี ประสบการณ์ในการ
ท างานด้านส่ือและประชาสัมพันธ์ในองค์กรระดับประเทศ  
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กลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนในการบูรณาการพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ มี
การจัดต้ังคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ (RMU) ท่ีขับเคล่ือนการวิจัยและ
บริการวิชาการบูรณาการในรูปแบบของ Community Government Industry Engagement ลงสู่
แต่ละหลักสูตร มีการก าหนดพื้นท่ีในการท างานของคณะ 

กรณีตัวอย่างผลงานเด่นท่ีสนับสนุนการบูรณาการศาสตร์กับการท างานในพื้นท่ี เช่น 
การศึกษาประสิทธิภาพและความสามารถเชิงสมรรถนะของภาคีในการใช้ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
เพื่อการจัดสินใจในการส่งเสริมและลงทุนธุรกิจการค้าชายแดน : กรณีศึกษาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย – แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  การสร้าง 
การรับรู้โดยการโฆษณาออนไลน์ของธุรกิจบุญด ารงค์  โครงการหมู่บ้านมัดหมี่กี่ล้านช้าง กลุมทอผ
ามัดหมี่ ต าบลนาขุม อ าเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ โครงการร่วมกับกรมการปกครองจังหวัด
อุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเพื่อสร้างรอยยิ้มแก่ชุมชน 
(ต าบลหาดล้า อ าเภอตรอน และต าบลบ่อเบี้ย) เป็นต้น 

6.6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหาร คือ 
ต้องการน าองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะศาสตร์มาบูรณาการร่วมกันและ
ไปหนุนเสริมการท างานร่วมกับชุมชนแบบบูรณาการเพื่อให้สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนและ
สามารถใช้งานวิจัยการช้ีน าสังคมในภาพรวมได้ โดยมีอัตลักษณ์ท่ีส าคัญคือ การบูรณาการองค์ความรู้
ทุกหลักสูตรสาขาวิชามาปฏิบัติตามพันธกิจอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  

กลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนในการบูรณาการพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จะผ่านโครงสร้าง
สายงานล าดับขั้น คณบดี รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ ท่ีปรึกษา
ห น่ ว ย จั ด ก า ร ง า น วิ จั ย 
คณะกรรมการท างานหน่วย
จัดการงานวิจัย ท าหน้าท่ีตาม
ภาระงานมอบหมายโดยการร่วม
ด าเนินการผ่านอาจารย์ผู้อาวุโส/
พี่เล้ียงภายในสาขาวิชาเพื่อหา

นักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้เช่ียวชาญด้านงานวิจัยแต่ละสาขาวิชา มีการชักชวนและร่วมการด าเนินงานท า
ให้เห็นประโยชน์ของงานจากตัวนักศึกษาจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
เพื่อน าพาท างานบริการวิชาการเพื่อเป็นพื้นฐานวิจัยเพื่อชุมชน 
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กรณีตัวอย่างผลงานท่ีสนับสนุนการบูรณาการศาสตร์กับการท างานในพื้นท่ี  เช่น 
การศึกษาสถานการณ์ปัญหาและศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อจัดการ
ฐานข้อมูลและสร้างเครือข่าย การบูณาการพันธกิจสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนกับสังคม 
(Community Development Programe Engagement) โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการ
ธุรกิจเกษตรเพื่อลดความเสียเปรียบของเกษตรกร ในกลไกตลาดข้าวอินทรีย์และทุเรียนหลงลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ การบูรณาการเชิงพื้นท่ีเพื่อพัฒนาจังหวัดต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น 

6.7 วิทยาลัยน่าน  เป็นหน่วยจัดการศึกษาท่ีอยู่นอกพื้นท่ีต้ังท่ีมีปณิธานอันแน่วแน่ท่ีจะ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยบูรณาการ
ตามพันธกิจอย่ างมี ส่วนร่วม   มีวิ สัย ทัศน์  คือ บริหารจัดการด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทในการช้ีน าและร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก้าวร่วมประชาคมอาเซียน  

กลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนในการบูรณาการพันธกิจของวิทยาลัยน่านเน้นการ
ขับเคล่ือนงานตามพันธกิจโดยมีหน่วยจัดการงานวิจัยเป็นหลักในการเช่ือมประสานกับภาคีในพื้นท่ี
บูรณาการเข้ากับการเรียน การสอน การวิจัยและบริการเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง  

กรณีตัวอย่างผลงานท่ีสนับสนุนการบูรณาการศาสตร์กับการท างานในพื้นท่ี ท่ีเกิดขึ้น 
ได้แก่ การด าเนินการพันธกิจสัมพันธ์วิทยาลัยน่านกับสังคม ท่ีมีการลงนามความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง 17 แห่ง ในเขตอ าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน โครงการวิจัยปัจจัยส่งเสริม
คุณภาพการวางแผนชุมชนในเขตอ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน โครงการจัดการและการควบคุม
ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน ในพื้นท่ีภาคเหนือ 
บ้านสามขา อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง กิจกรรม
งานอนุรักษ์ มรดกไทย มรดกน่านเพื่อการขยายผล  การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริฯ  และนอกจากนี้วิทยาลัยน่านยังได้ด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร ดิน น้ า ป่าไม้ พลังงาน และส่ิงแวดล้อม ร่วมกับโครงการปิดทองหลัง
พระตามแนวพระราชด าริ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลส าคัญในการต่อยอดขยายผลเพื่อการพัฒนาต่อไป เป็นต้น 
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6.8  วิทยาลัยนานาชาติ มีปรัชญา การจัดการศึกษานานาชาติสร้างโอกาสท้องถิ่นสู่
สากล โดยมีวิสัยทัศน์ คือ จะเป็นองค์กรจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ บูรณาการวิชาการแก่ท้องถิ่น
และภูมิภาคอาเซียนให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

กลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนในการบูรณาการพันธกิจของคณะผ่านหน่วยจัดการ
งานวิจัยผ่านหลักสูตรโดยก าหนดให้ขับเคล่ือนงาน 1 พื้นท่ี 1 หลักสูตร ในการเช่ือมประสานกับภาคี
ในพื้นท่ีบูรณาการเข้ากับการเรียน การสอน การวิจัยและบริการเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

 กรณีตัวอย่างผลงานท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของบุคลากร และหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์ ได้แก่  หลักสูตรศิลปะศาสตร์(เกาหลีธุรกิจ) 
หลักสูตรนานาชาติการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Hospitarity) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
พันธมิตรใหม่ Hanyang University และ Gwangju National University of education โดยความ
ร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติกับประเทศจีน และประเทศเกาหลี การจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพ
ทางด้านภาษาให้กับผู้ประกอบการ การจัดค่ายภาษาในโรงเรียนท้ังระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกปี โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบป้องกันและแก้ไขการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นโดยการสนับสนุนของ สสส. มีเครือข่ายเด็กเยาวชน ทุนภายนอก 1 
โครงการ (โครงการ Widow II (สกว.+ มรอ.)) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ บ้านต้นเกลือ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณา
การเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การเป็นท่ีปรึกษาเครือข่ายเด็กและเยาวชนอาสา ท่าเหนือเมืองน่า
อยู่ หมู่บ้านจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เป็นต้น 

6.9 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการประสานงานและให้บริการเพื่อการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยจัดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น ท าหน้าท่ีประสานงาน และด าเนินการงานให้บริการ ตามข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ค าส่ัง ท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอันเป็นภาระรับผิดชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ ามหาวิทยาลัย ตรวจสอบและก ากับมาตรฐานการจัดบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ประสานงานการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กร ในท้องถิ่นและสถาบันอื่น ตามข้อผูกพัน ยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดและชาติ  

กรณีตัวอย่างผลงานท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของบุคลากร และหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์ ได้แก่  การพัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อสืบค้นและผลักดันให้เกิดการน าใช้สู่ชุมชน การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการจัดการความรู้  การจัดท า
วารสารบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
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 6.10 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีได้มาตรฐานและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในเชิงพื้นท่ีบริการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์  

กรณีตัวอย่างผลงานท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของบุคลากร และหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์ ได้แก่ การบริการส่งเสริม สนับสนุนการวิเคราะห์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ท่ีเป็นผลงานเชิงประจักษ์กับการ
พัฒนาเชิงพื้นท่ี ได้แก่ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ คลินิกเทคโนโลยี และงานบริการวิเคราะห์ทดสอบ และมี
เครือข่ายงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีเข้มแข็ง ด้วยกลไกการจัดการความรู้ (KM) เป็นต้น 

6.11 ศูนย์บูรณาการงานวิจัยและวิชาการเพื่อรับใช้สังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อท างาน
เชิงรุกเพื่อการพัฒนาพื้นท่ี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เป็นศูนย์ประสานงานเพื่อการบูรณาการ       
เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน หน่วยงานภาคี และเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องและเป็นศูนย์ประสานการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคมใน
เขตพื้นท่ีบริการ (อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน และสุโขทัย) 2) เป็นศูนย์รวบรวมสารสนเทศ องค์ความรู้
นวัตกรรม งานวิจัย เพื่อพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม และ 3) เป็นศูนย์
ประสานงานเพื่อการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม    

การท างานเพื่อการขับเคล่ือนพันธกิจของศูนย์บูรณาการฯ ด าเนินการในรูปแบบของ
คณะกรรมการโดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธานด าเนินงาน มีผู้ช่วย
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นเลขานุการ  โดยมีทีมวิชาการซึ่ง
เป็นอาจารย์ และบุคลาการจากแต่ละ
คณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ร่วมทีมวิชาการในการขับเคล่ือนงาน
ตามศาสตร์ ตามศักยภาพ และสาขาท่ี
มีความถนัดและเช่ียวชาญโดยเน้น
การบูรณาการงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการ
ขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  
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กรณีตัวอย่างผลงานท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของบุคลากร และหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์ ได้แก่  โครงการจัดการความรู้เพื่อบูรณาการ        
พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมโดยการใช้กระบวนการจัดการความรู้ซึ่งท าให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กับสังคม  โครงการพัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานของศูนย์บูรณาการงานวิจัยและวิชาการเพื่อรับใช้
สังคม ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นท่ี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเชิง
พื้นท่ี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่  ๓) การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ๔) โครงการนักจัดการระบบสุขภาพเพื่อเป็นต าบลจัดการตนเองด้านสุขภาวะ 
ร่วมกับ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก และ  ๕) การเป็นศูนย์ประสานงาน
ภาคีเครือข่ายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปจ.อุตรดิตถ์) โดยความร่วมมือกับสถาบันท้องถิ่นพัฒนา 
(LDI) ซึ่งท าหน้าท่ีในการเช่ือมประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

     6.12 สถาบันอาเซียนศึกษา ได้ถูกจัดต้ังขึ้นเพื่อท าหน้าท ่ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค 
ความร ้ ให้สามาร เป็นแหล่งค้นคว้าม  าน ้อม ลอ้างอิง และสร้างเครือ ่ายความร่วมมือทางวิชาการใน
ด้าน ่างๆ เพื่อให้ ด้องค ความร ้ท ่ลึกซึ งและกว้าง วาง อันจะน า ปส ่ความเ ้าใจกันภายใ ้ความร่วมมือ
กัน องประชาคมอาเซ ยนท ่จะ ้องร่วมกันสร้างอนาค ร่วมกัน  ท าหน้าท่ีในการประสานกับหน่วยงาน
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ท้ังการจัดการศึกษา การสร้าง
ศักยภาพการจัดการหลักสูตร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนท้องถิ่นให้มีความพร้อมท่ีจะ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้สถาบันยังท าหน้าท่ีประสานสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
ท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ 

กรณีตัวอย่างผลงานท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของบุคลากร และหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์  ได้แก่ การสนับสนุนทุนวิจัยในชุดโครงการ
พัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์  การบริการวิชาการท่ีครอบคลุมในทุกมิติเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษากฎหมายและวัฒนธรรมลาว
เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”  โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ พระสงค์และผู้ปฏิบัติ
ด้านพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
การพัฒนาเครือข่าย Mr.Phudoo ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก เช่น หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พานิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อ         
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การพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเตรียมพร้อมสู่สังคมอาเซียน 
เป็นต้น 

6.13 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏอุตรดิตถ์ (อพ.สธ.มรอ.) เป็นหนวยงานท่ีสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีมีการด าเนินงานมา         
ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และได้เป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคเหนือตอนล่าง ท่ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนองพระราชด าริ และเป็นศูนย์ประสานงานของคณะท่ีปรึกษา และประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เข้าร่วมสนองพระราชด าริตามโครงการฯ ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง ขณะเดียวกันเพื่อเป็นเครือข่าย
ในการศึกษาวิจัยงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของ อพ.สธ. และเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ   

กรณีตัวอย่างผลงานท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของบุคลากร และหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์ ได้แก่  การสอดแทรกงานสวนพฤกษ์ศาสตร์
โรงเรียนสูการเรียนการสอนตลอดจนการบูรณาการทางวิชาการ ในแตละสาขาของคณะต่างๆ การให้
ความรู้เกี่ยวกับแนวทางสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โรงเรียน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกับวิทยาลัยน่านในการการลง
พื้นท่ีส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคม พื้นท่ีต้นแบบน่าน จ านวน  1700 หลังคาเรือนใน 3 อ าเภอ 20 
หมู่บ้านเพื่อจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นระดับต าบลร่วมกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษ์โรงเรียนร่วมกับกลุ่มโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ภาค 3  การสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมัครเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ศูนย์วิจัยความหลากหลายชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลับราชภัฏ
อุตรดิตถ์ เป็นต้น 

6.14  ศูนย์สหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการจัดและการ
บริหารงาน หรือพบเห็นปัญหาต่างๆ ท่ีแท้จริงของการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและสามารถ
คิดค้นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และรู้จักปรับตัว ให้เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ ท้ัง ด้าน 
บุคลิกภาพและหน้าท่ีความรับผิดชอบ เกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทางสังคมอย่างมีระบบ
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหามหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการ ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การวิจัยและ
นวัตกรรม ยังเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของมหามหาวิทยาลัยฯ ต่อบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีอยู่
ภายนอก  และเพิ่มโอกาสการมีงานท าของนักศึกษา  โดยเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
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ท างาน (Work Integrated Learning : Wil) แบบมีส่วนร่วมระหว่าง สถานศึกษา ได้แก่ นักศึกษา 
คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง กับสถานประกอบการ  

กรณีตัวอย่างผลงานท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของบุคลากร และหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์ ได้แก่ การส่งนักศึกษาไปฝึกงานและได้รับการ
บรรจุเข้าท างานเป็นพนักงานของสถานประกอบการแห่งนั้น การได้รับรางวัลผลงานโครงงานสหกิจ
ศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างปี 2558 จากสถานประกอบการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ adiCET 3 รางวัล WD 1 รางวัล GISTDA 1 รางวัลโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 1 
รางวัล และส านักงานพัฒนาท่ีดินอุตรดิตถ์ 1 รางวัล เป็นต้น 

6.15  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เป็นจุด
ศูนย์กลางการเช่ือมโยงท้ังภายในและภายนอกส าหรับภาคอุตสาหกรรมและการเช่ือมโยงกับภาคส่วน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (University Industry Linkge : UIL) โดยเป็นศูนย์บริการท่ีมีความพร้อมด้าน
ทรัพยากรในการส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงาน
ภายนอก ในการพัฒนาความร่วมมือในด้านของการวิจัยร่วม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การ
สร้างนวัตกรรม และโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมรวมถึงการตลาด ออกแบบนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
และธุรกิจนวัตกรรม   

กรณีตัวอย่างผลงานท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของบุคลากร และหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์  ได้แก่  โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางต าบลวังดิน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟพร้อมด่ืมผสมกาบา การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามก้อนส าเร็จรูป การพัฒนา
เช้ือราและหัวเช้ือยีสต์ท่ีคัดแยกจากกากมันส าปะหลังในการบ าบัดของเสียจากโรงงานและแปรรูปของ
เสียเป็นเอทานอล โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐ
และสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ 
(Talent Mobility) ซึ่งได้รับการสนับสนุนของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ท่ีได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก  เป็นต้น 

6.16  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานบ่มเพาะ
ศักยภาพทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมแก่นักศึกษา บัณฑิต และผู้สนใจสู่การเป็นนักธุรกิจท่ี
พร้อมจะพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการให้ค าปรึกษาในการ
ประกอบธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่แบบครบวงจร  
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กรณีตัวอย่างผลงานท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของบุคลากร และหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์   ได้แก่  โครงการคัดกรองแผนธุรกิจ
ผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือท้ังภาครัฐ และเอกชน ชมรมผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่และนักวิจัยชุมชน “URUBI CLUP” มีสมาชิกชมรม จ านวน 1,112 คน สร้างผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่และการบริหารธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ท างานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจการ

วิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน โดยใช้หลักการท างานแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 
(RICN Model) จนเกิดเป็นรูปธรรมผลงานเป็นท่ียอมรับและต้นแบบการเรี ยนรู้ของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายมหาวิทยาลัยเอกชน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและกลไก          
การสนับสนุนต้ังแต่การจัดการต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าเพื่อยกระดับคุณภาพสู่การเป็นต้นแบบ
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย (University Engagement) โดยต่อยอดจากทุนเดิมและศักยภาพ           
ในเชิงนโยบาย ความหลากหลายและเช่ียวชาญของศาสตร์วิชา องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นท่ี (Area-based collaborative research : ABC) ซึ่งมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคี
ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ และยังมีพื้นท่ีต้นแบบส าหรับการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการท างานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการพันธกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียน
การสอน  

 ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการท าหน้าท่ี
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ พรหม
พิราม สวนน้ า แอนด์ กอล์ฟคลับ รีสอร์ท อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อวางระบบบริหาร
จัดการองค์กรภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้สอดรับกับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและแนว
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 - 2563 (31 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงก าหนดนโยบายให้  “ทุก
หน่วยงานในสถาบัน คณะ วิทยาลัย หน่วยสนับสนุนต้อง
ปฏิบั ติหน้าที่พันธกิจกับสังคม” และก าหนดมาตรการ
ขับเคล่ือน พร้อมกับออกแบบการขับเคล่ือนงานพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมไว้  3 ระ ดับ คือ ระ ดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ซึ่งแต่ละระดับจะมีระบบและกลไกในเชิงนโยบายเพื่อก าหนดทิศทางในการขับเคล่ือน มี
โครงสร้างการบริหารจัดการ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคล่ือน และการก ากับติดตามแบบ
เสริมแรง เพื่อขับเคล่ือนแบบบูรณาการพันธกิจให้เกิดรูปธรรมผลงานในทุกระดับและจากการถอด
บทเรียนการงานพันธกิจสัมพันธ์ทั้งในระดับคณะและหน่วยงานช่วยให้ได้ภาพรวมข้อสรุปประเด็นการ
ขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคมท่ีเน้นการต่อยอดจากจุดเด่นและ
ทุนเดิมของแต่ละหน่วยงาน โดยก าหนดประเด็นการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์ไว้  2 ส่วน ดังนี้ 
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1. ประเด็นการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ในระดับคณะและวิทยาลัย โดยขับเคล่ือนต่อยอดจากศักยภาพและทุนเดิมบนความเฉพาะและความ
เช่ียวชาญของศาสตร์วิชา ท าให้เกิดประเด็นการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมท่ีหลากหลาย 
ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นหลักได้ 8 ประเด็น และประเด็นมุ่งเป้าได้ 11 ประเด็น โดยมีพื้นท่ีหลักใน
ระดับต าบล 8 ต าบล ระดับอ าเภอ 3 อ าเภอ และระดับหน่วย 12 โรงเรียน ซึ่งครอบคลุมจังหวัด
อุตรดิตถ ์แพร่ น่าน  

2. ประเด็นการสนับสนุนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมของหน่วยงาน
สนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 8 หน่วยงาน โดยมีการ
ด าเนินงานตามพันธกิจเฉพาะท่ีสามารถสนับสนุนให้ เกิดการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสรุปการสนับสนุนเป็นประเด็นหลักได้ 3 ประเด็นหลัก 
คือ สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและ
ยกระดับ และสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และประเด็นย่อยตามพันธกิจเฉพาะของ
หน่วยงานได้ท้ังหมด 18 ประเด็น  

โดยสรุปได้ดังแผนภาพและตารางต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 1 ประเด็นขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคมระดับคณะ 
หน่วยงาน ประเดน็ขบัเคลื่อนงานพนัธกิจสัมพันธ ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ประเด็นหลัก ประเด็นมุ่งเป้า พื้นที่หลัก พื้นที่
รอง 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

1) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพ 
2) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านส่ิงแวดล้อม 
3) การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน  

ต าบลป่าเซ่า  
ต าบลคุ้งตะเภา 
อ าเภอเมือง 

 

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

ชุมชนจัดการ
ตนเองเข้มแข็ง  

1) เด็ก เยาวชน และ
ผู้สูงอายุ 
2) ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และการ
ท่องเท่ียวชุมชน 

ต าบลศรีพนมมาศ/ 
ต าบลแม่พูล   
ต าบลนานกกก / 
ต าบลฝายหลวง/ 
ต าบลชัยจุมพล   
ต าบลไผ่ล้อม/ต าบลทุ่งยั้ง   
ต าบลด่านแม่ค ามัน 
อ าเภอลับแล 

ต าบลท่า
ปลา 
อ าเภอ
ท่าปลา 

คณะครุศาสตร์ การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
 

การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด้านการ
พัฒนาวิชาการและ
คุณธรรมจริยธรรมของ
โรงเรียนขนาดเล็ก  

โรงเรียนขนาดเล็ก (ในกอง
ทุนการศึกษาขององค์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว) 
12 โรงเรียน คืออุตรดิตถ์ 
3 โรงเรียน  
แพร่ 4 โรงเรียน น่าน 5 
โรงเรียน  
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
หน่วยงาน ประเดน็ขบัเคลื่อนงานพนัธกิจสัมพันธ ์ กลุ่มเป้าหมาย 

ประเด็นหลัก ประเด็นมุ่งเป้า พื้นที่หลัก พื้นที่รอง 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

ธุรกิจสร้างสรรค์
บนเศรษฐกิจฐาน
ราก  

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ผู้ประกอบการ 

ต าบลวังกะพี้ 
ต าบลบ้านด่านนา
ขาม อ าเภอเมือง 

 

คณะ
เกษตรศาสตร์ 

ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย
ทางอาหาร  

การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
เพิ่มมูลค่าและลด
ต้นทุนการผลิตกลุ่ม
เศรษฐกิจฐานราก  

ต าบลนานกกก 
อ าเภอลับแล 

ต าบลป่าเซ่า 
ต าบลหาด
กรวด อ าเภอ
เมือง 
ต าบลศรีพนม
มาศ        
อ าเภอลับแล 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ี
เหมาะสมส าหรับ
ชุมชนท้องถิ่น  

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีเหมาะสม
ส าหรับเกษตรกรรม
และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

อ าเภอพิชัย อ าเภอลับแล 
อ าเภอท่าปลา 

วิทยาลัยน่าน การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจชุมชน  

การบริหารจัดการ
ท่องเท่ียวและ
วิสาหกิจชุมชน 

ต าบลกลางเวียง 
อ าเภอเวียงสา 
 

 

วิทยาลัย
นานาชาติ 

การพัฒนาทักษะ
การส่ือสารด้าน
ภาษาเพื่อการ
ท่องเท่ียวและการ
บริการ 
 

การพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเท่ียวและการ
บริการให้
ผู้ประกอบการ 

อ าเภอเมือง อ าเภอท่าปลา 
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ตารางท่ี 2 ประเด็นการสนับสนุนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมขององค์กรสนับสนุน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ประเดน็การสนบัสนุนพนัธกิจสัมพันธ ์ กลุ่มเป้าหมาย 

บัณฑิตวิทยาลัย  1) สนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์จากโจทย์ในพื้นท่ี 
2) สนับสนุนการน าองค์ความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัยสูก่าร
ปฏิบัติในพื้นท่ี 

- อาจารย์ นักศึกษา
ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 
- ชุมชนท้องถ่ิน 
- หน่วยงานภายนอก             
(รัฐ เอกชน ประชาชน) 

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
(ศวท.) 

1) สนับสนุนห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ และทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2) สนับสนุนสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน
เข้มแข็งบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนวิจัยและ
พัฒนา) 
3) สนับสนุนกระบวนการเพื่อการสร้างการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา 

- อาจารย์ นักศึกษา  
- ผู้ประกอบการ  
- หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และประชาชน 
- หมู่บ้าน 
- โรงเรียน  
- วิทยาลัย 

ศูนย์บูรณาการ
งานวิจัยและ
วิชาการเพื่อรับ
ใช้สังคม 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
 
 

1) ประสานงานเพื่อการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน หน่วยงานภาคี และเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องและเป็น
ศูนย์ประสานการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เพื่อพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคมใน
เขตพื้นท่ีบริการ (อุตรดิตถ์ แพร ่น่าน และสุโขทัย)  
2) รวบรวมสารสนเทศ องค์ความรู้นวัตกรรม งานวิจัย เพื่อ
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม  
3) ประสานงานเพื่อการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการ
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม 

- อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัย 
- หน่วยงานภายในระดับ
คณะ ศูนย์ ส านัก 
- หน่วยงานภายนอก            
(รัฐ เอกชน ประชาชน) 

สถาบันอาเซียน 
(IASU) 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาเซียนภายใต้งาน
พันธกิจสัมพันธ ์
   - สนับสนุนทุนวิจัยและโครงการสร้างสรรค์ 
   - สนับสนุนกระบวนการสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ทุกระดับ  

- หน่วยงานภายในระดับ
คณะ ศูนย์ส านัก 
- หน่วยงานภายนอก                   
(รัฐ เอกชน ประชาชน) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
หน่วยงาน ประเดน็สนับสนุนพนัธกิจสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายการสนบัสนุน 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
(อพ.สธ.มรอ.) 
 

1)  สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อ
การอนุรักษพันธุกรรมพืชภายใต้โครงการพระราชด าริ 
(ทุนวิจัย) 
2) สนับสนุนกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สู่ชุมชนท้องถ่ิน 
3) สนับสนุนข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ินระดับต าบลเพื่อ
การใช้ประโยชน์ 

- อาจารย์ บุคลากร ใน
หน่วยงานระดับคณะ ศูนย์
ส านัก 
- ชุมชนในพื้นท่ีบริการ
อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน  
- หน่วยงานภายนอก              
(รัฐ เอกชน ประชาชน) 

ศูนย์สหกิจศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานท าของ
นักศึกษา 

- นักศึกษา อาจารย์ 
ผู้ประกอบการ 

อุทยาน
วิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
(อวน.) 

1) สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการยกระดับ
ธุรกิจในเชิงพาณิชย์ (ทุนวิจัย) 
2) สนับสนุนกระบวนการสร้างการเรียนรู้เพื่อการ
ยกระดับขีดความสามารถในเชิงพาณิชย์ 
3) สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนายกระดับธุรกิจในเชิงพาณิชย์ 
4) สนับสนุนการจดสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา 

- อาจารย์ นักศึกษา  
- วิสาหกิจหรืออุตสาหกรรม 
(นิติบุคคล) 
- หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ (UBI) 

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผู้ประกอบการธุรกจิ
รายใหม ่

นักศึกษาหรือศิษย์เก่า 
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการเปน็ตน้แบบพนัธกิจสมัพนัธม์หาวิทยาลัยราชภฏั
อุตรดติถ์กบัสงัคม  (Uttaradit Rajabhat University Engagement) 

การก้าวเข้าสู่การเป็นต้นแบบพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับ สังคม
จ าเป็นต้องมีระบบ กลไก และปัจจัยหนุนเสริมเพื่อให้เกิดรูปธรรมผลงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคมตามหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิด
ประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefits) 3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน  (Scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้  (Social impact) โดยมี
เป้าหมายส าคัญ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นสถาบันอุดมเพื่อท้องถ่ินที่เป็นต้นแบบ
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมแบบมีส่วนร่วมที่ทุกหน่วยงานในสถาบัน คณะ วิทยาลัย 
และหน่วยสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่พันธกิจกับสังคมด้วยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยอาศัยความร่วมมือของ
ทุกฝ่ายเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม แก้ปัญหา และชี้น าให้ท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และ
พร้อมเป็นต้นแบบขยายผลเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยสรุปแสดงดังภาพ 
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มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเป็นนโยบายเร่งด่วน
ของมหาวิทยาลัยท่ีทุกหน่วยงานต้องด าเนินการ แต่ยังมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับความชัดเจนของระบบและ
กลไกการขับเคล่ือนในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ และระดับสนับสนุน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบและกลไกการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสามารถ
น าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย มุ่งเน้น “การพัฒนาระบบ
และกลไกในเชิงนโยบาย” 
เพื่ อ ก าหน ดทิศทางการ
ขั บ เค ล่ื อ น  แ น วป ฏิ บั ติ 
มาตรการ การสนับสนุน 
ก า รก า กั บ ติ ด ต าม แ ล ะ
เสริมแรง โดยต่อยอดจาก
ศักยภาพและทุนเดิมท่ีมีอยู่
ท้ังด้านความเช่ียวชาญบน
ค ว าม ห ล าก ห ล าย ข อ ง
ศาสตร์วิชา องค์ความรู้และ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

และยกระดับ ฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ พื้นท่ีต้นแบบการเรียนรู้ และกลไก
สนับสนุนการปฏิบัติท่ีน้อมน าแนวพระราชด าริและยึดหลักปรัชญา วิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
ท้องถิ่นท่ีเน้นการบูรณาการพันธกิจสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดให้มีระบบและกลไกการขับเคล่ือนงาน
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมใน 3 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย และ
ระดับหน่วยงานสนับสนุน ท่ีมีกลไกการบริหารจัดการและกลไกสนับสนุนต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทางโดยมีการก ากับติดตามแบบเสริมพลังเพื่อให้เกิดระบบและกลไกการบริหารงานพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ท่ีมีรูปธรรมผลงานตามหลักการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
และเป็นต้นแบบสามารถขยายผลเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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2. วิจัยเพื่อการพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคมสามารถพัฒนางานในรูปแบบของการวิจัยในงานปกติ (Routine to Research 
: R2R) เพื่อเพิ่มคุณค่าของงานโดยการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์การท างาน ซึ่งมีตัวอย่าง
ประเด็นวิจัยพัฒนาดังนี้ 

2.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนพนัธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม 
(ระบบบริหารงบประมาณ/กฎระเบียบ/ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง) 

2.2 การพัฒนาระบบบริหารแบบบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม (ด้วย
กระบวนการจัดการความรู้) 

2.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการพันธกิจกับสังคม 
2.4 การพัฒนาระบบเสริมแรงบุคลากรและองค์กรท่ีมีรูปธรรมผลงาน 
2.5 การพัฒนาระบบจัดการเครือข่ายฐานข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา 
2.6 การเสริมสมรรถนะกลไกสนับสนุนการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม 

(หน่วยจัดการงานวิจัยเชิงพื้นท่ี (การบริหารงานวิจัยแบบบูรณาการพันธกิจกับสังคม) นักวิจัยเชิงพื้นท่ี 
(ท่ีปรึกษาวิชาการวิจัยเชิงพื้นท่ี) 

3. มีการถอดบทเรียนประสบการณ์ความส าเร็จต่อยอดขยายผลจากทุนเดิมที่เป็นจุด
แข็งโดยเฉพาะการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการท าหน้าท่ีพันธกิจสัมพันธ์ และจัดท า
แผนงาน โครงการปฏิบัติการพันธกิจสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยงานท่ีจะน าไปสู่การ
ช้ีน าแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นและสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน ตามศาสตร์และ
ศักยภาพของหน่วยงานระดับคณะ 

4. มีการสร้างหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการ
วิชาการเพื่อการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม ท่ีน าไปสู่การช้ีน าแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่น 
และสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน 

5. มีการจัดท าคู่มือและเคร่ืองมือที่เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงาน
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและการสร้าง
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียนท้ังระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและหลักสูตร 

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น 
6.1 การเสริมสมรรถนะนักบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการท างานแบบบูรณาการพันธ

กิจสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นทางทาง กลางทาง และปลายทาง 
6.2 การเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วมท้ัง

ด้านการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
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7. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและกลไกงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมใน
ระดับคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ให้มีความชัดเจนสามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

8. มีการพัฒนาเครือข่ายระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
โดยการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัยและบริการวิชาการท่ีมีการยกระดับต่อเนื่อง (Data Base 
Development) ท่ีเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ท้ังของมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ใน
การต่อยอดขยายผลสู่การจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 

9. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานวิจัยให้กับหน่วยจัดการงานวิจัยระดับคณะ/หลักสูตร เพื่อให้เกิดการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วมสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

10. มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์ประสานงานในการเชื่อมระบบเครือข่ายการขับเคลื่อนงาน
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (ระดับมหาวิทยาลัย 
คณะ หลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน) ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการจัดการความรู้ การบ่มเพาะ สะสม 
สานต่อองค์ความรู้ ฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์  โดยใช้เวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เช่ือมประสานทุก
เครือข่ายสู่เป้าหมายร่วมพัฒนาท้ังการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่นให้ท างาน
ตามพันธกิจท่ีประกันคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัดขององค์กร ร่วมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะการ
พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 
สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของหน่วยงาน/องค์กรให้เพื่อให้เกิดกลไก เชิงระบบท่ีเป็น
ภาพรวมการขับเคล่ือนงานท่ีมีความเป็นหนึ่งเดียวกันของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 


