
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น” นับเป็น
นวัตกรรมการพัฒนากลไกเชิงระบบที่ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาวิชาการเ พ่ือชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่ ง เน้น
องคาพยพหลักสองหน่วยงานที่เป็นฐานการขับเคลื่อนงานสุขภาวะ
ชุมชน คือมหาวิทยาลัยและอปท.เพ่ือเชื่อมต่อความรู้เชิงวิชาการกับ
ทักษะการปฏิบัติสู่ “ชุมชนจัดการเรียนรู้” อันเป็นสภาวะ “พลวัต
ทางปญัญา” ที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนต่อเนื่อง 

การสร้างระบบและกลไก โดยให้มหาวิทยาลัยและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เชื่ อมงานประสานความรู้ ในรู ปแบบ 



 

“มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น” ถือเป็นยุทธศาสตร์น า
ทางให้มหาวิทยาลัยและอปท. สร้างกระบวนการเรียนรู้จากการ
ท างานร่วมกัน ซึ่งส่งผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมให้เกิดการ “สร้าง
คน สร้างงาน และสร้าง
เครือข่าย” สอดคล้องและ
เป็นไปตาม  แนวคิดการ
สร้างเสริมสุขภาพท่ีมุ่งเน้น
จัดการกับ “ปัจจัยก าหนด
สุขภาพ” คือ “คน กลไก 
และสิ่ งแวดล้อม” ตาม 
“กฎบัตร ออตตาวา” ทั้ง 
5  ป ร ะ ก า ร  อั น
ประกอบด้ วย  1 )  การ
พัฒนาศักยภาพ คน กลุ่มคน เครือข่าย 2) การสร้างระบบ 
กระบวนการ และกลไกการด าเนินงานสุขภาพ 3) การสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพ 4) การสร้างชุมชนเข้มแข็ง จัดการ
ตนเองได้ และ 5) การท าให้เกิดและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลไกการท างานของ “มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมชน
ท้องถิ่น” เกิดจากการออกแบบร่วมกันของมหาวิทยาลัยกับ อปท. 
โดยผสานภาระหน้าที่หลักของทั้งในส่วนมหาวิทยาลัยซึ่งเน้นการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้และอปท.ซึ่งเน้นการดูแล
แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพ้ืนที่
ปกครองและพ้ืนที่บริการวิชาการเข้าไว้ด้วยกัน  

กรณีตัวอย่างประสบการณ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์กับเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง และภาคีจาก 



 

4 ภูมิภาค กระบวนการขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือฯ” 
เริ่มจากกระบวนการสร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่ายโดยใช้
งานวิจัยเป็นเครื่องมือเชื่อมประสานสร้างคน สร้างการเรียนรู้            
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการบริหารงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ ให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
หลักสูตรการเรียนรู้ เสริมสมรรถนะผู้น าบุคลากรวิจัย 4 กลุ่ม
หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรนักจัดการข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
2) หลักสูตรนักวิจัยเชิงพ้ืนที่ 3) หลักสูตรนักบริหารจัดการงานวิจัย
เชิงพ้ืนที่ 4) หลักสูตรที่ปรึกษาวิชาการวิจัยเชิงพ้ืนที่   



 

 การจับคู่ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งกับ
เครือข่ายต าบล ภายใต้ศูนย์จัดการเครือข่าย (ศจค.) 2 แห่ง รวม 42 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย
นั้นๆ ร่วมกันก าหนดโจทย์วิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตาม
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ ภายใต้การสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่งทุน (Input) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้รับ
การสนับสนุนจาก สสส. ช่วงปี 2558 – 2561 มีรายละเอียดตาม
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

1.Research Mapping มหาวิทยาลัยร่วมอปท.วิเคราะห์
ปัญหาและประเด็นปัญหาเร่งด่วนเลือกตามความต้องการของพ้ืนที่
เพ่ือก าหนดปัญหาและเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันอย่างน้อย 
อปท.ละ 2 เรื่อง  

2.Research Program/Research Project 
มหาวิทยาลัยร่วมกับอปท.จัดท าแผนและด าเนินการวิจัยร่วมกัน 

3.Public Policy น าผลวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะร่วมกัน 

ผลการถอดบทเรียนร่วมกันของมหาวิทยาลัยและอปท.
ช่วยให้ได้ทั้งผลผลิต (Out Put) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ 
(Impact) ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบโดยมหาวิทยาลัยมีการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การวิจัย (Research Strategy) และระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย ที่มุ่งเน้นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน



 

การพัฒนาพ้ืนที่ ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีมหาวิทยาลัยเป็นคู่ความร่วมมือ
น าไปสู่เป็นชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเองได้เป็นระบบต่อเนื่อง  

 
 



 

จากภาพกลไกขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ
ชุมชนท้องถิ่นจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยกับอปท.และภาคีเกิดการ
พัฒนากระบวนการท างานสู่เป้าหมายร่วม (Goal) คือ 

 ที่
“มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น” จะร่วมพัฒนา
นวัตกรรม องค์ความรู้สู่น าใช้พลังปัญญาในการยกระดับคุณภาพทั้ง
ในส่วนของมหาวิทยาลัยและอปท.สู่สุขภาวะชุมชนหรือความอยู่ดีมี
สุขของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (Ultimate Goal) การส่งเสริมระหว่าง
กันของมหาวิทยาลัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าให้เกิด
การรวมรวมและสั่งสมองค์ความรู้ ชุดความรู้และนวัตกรรมภูมิ
ปัญญาของแต่ละพ้ืนที่ จนสรุปเป็นทฤษฎีการพัฒนา และน าไปใช้
ในการพัฒนาแต่ละพ้ืนทีจ่ากระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล ที่มีการสาน
ต่ออย่างไม่รู้จบ โดยสรุปภาพการขับเคลื่อนหน่วยจัดการความรู้
และวิจัยชุมชน (TRMU) ที่ เชื่อมกับหน่วยจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย (RMU) ดังภาพ  



 

 
  
 ส าหรับกลไกขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่
มีกลไกเชื่อมโยงกับอปท.คู่ความร่วมมืออย่างเป็นระบบพัฒนา
ต่อเนื่องกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีกลไกที่เชื่อมกับ
อปท.และภาคีคู่ความร่วมมือทุกคณะมีศูนย์บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ในสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นศูนย์ประสานภาคีทุกภาคส่วน
ทั้งภายในภายนอกที่มีระบบ มีคู่มือ เครื่องมือเป็นแนวปฏิบัติและ



 

พัฒนาต่อเนื่องโดยมีระบบติดตามเสริมพลังหน่วยจัดการงานวิจัย
และระบบเสริมสมรรถนะผู้น าบุคลากรวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่มีหลักสูตร คู่มือ เครื่องมือ 
ด าเนินการควบคู่ไปพร้อมกันด้วย 

 
 



 

 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏจาก 4 ภูมิภาคที่ได้รับการ

สนับสนุนจาก สสส.ให้ขับเคลื่อนชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู่ มีรูปธรรมผลงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์เฉพาะของ
มหาวิทยาลัยและบริบทในแต่ละพ้ืนที่ และมีวัตถุประสงค์หลักร่วม
ของเครือข่ายที่ส าคัญคือ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการน าใช้ฐานข้อมูลชุมชน
ให้เกิดประโยชน์สู่การจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น
ระบบต่อเนื่อง 



 

 
 
 จากภาพจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละภูมิภาคมี 
อปท.ที่เป็นคู่ความร่วมมือกระจายทั่วภูมิภาคโดยภาพรวมทั้ง               
4 ภูมิภาคมีอปท.ที่เป็นคู่ความร่วมมือ 414 อปท.ซึ่งแต่ละพ้ืนที่มี
รูปธรรมผลงานชัดเจนทั้งในส่วนของนวัตกรรม องค์ความรู้ สู่การ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการพัฒนากลไกพันธกิจสัมพันธ์บนฐาน
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่นทั้งในส่วนของ
มหาวิทยาลัยและอปท.คู่ความร่วมมือที่มีการขยายเครือข่ายเรียนรู้
และพัฒนาต่อเนื่อง ด้วยการติดตามประเมินเสริมพลังทั้งในส่วน
ของเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 ภูมิภาคและคู่ความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกับ อปท.อย่างเป็นระบบ 



 

 
กรณีตัวอย่างการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีการติดตามเสริม

พลังเป็นกลไกเชิงระบบต่อเนื่อง ในส่วนของเครือข่าย อปท.ได้แก่ 
การพัฒนารูปแบบการติดตามเสริมพลังองค์กรจัดการตนเองด้วย
ระบบออนไลน์ของศูนย์จัดการเครือข่าย อบต.เจดีย์ชัยและ อบต.
บัวใหญ่ที่เป็นคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งต่างมี 
อปท.ลูกข่ายที่เป็นภาคีที่เชื่อมโยงบ่มเพาะเกาะเกี่ยวซึ่งกันและกัน 
เป็นกลไกที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาการจัดการตนเองในช่วงปี 2559 – 
2561 ทีม่ีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 



 

กระบวนการท างานเริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาร่วมกันซึ่งพบว่าการติดตามประเมินที่ผ่านมายังขาดคู่มือ 
เครื่องมือ ขาดการสังเคราะห์ผลเพ่ือน าใช้เพ่ือการพัฒนาที่เป็น
รูปธรรม ขาดตัวชี้วัด เกณฑ์ และรูปแบบการประเมินเพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ 

จากสถานการณ์ปัญหาที่พบ อบต.เจดีย์ชัย อบต.บัวใหญ่ 
กับ อบต.ริม และเครือข่ายกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ จึงร่วมออกแบบ
การท า งานเ พ่ือพัฒนา
กลไกการติดตามเสริม
พลังองค์กรชุมชนให้เกิด
การจัดการตนเองและ
เ ชื่ อ ม ร้ อ ย ภ า คี แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริม
พลั งกันและกัน ในการ
ท างานแบบบูรณาการ
เ พ่ือพัฒนาองค์กรสู่ สุ ข

ภาวะเชิงสร้างสรรค์ทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เครือข่ายโดยบูรณาการร่วมกับงานปกตชิ่วยให้ได้ตัวชี้วัด เกณฑ์และ
รูปแบบการติดตามประเมินใช้เป็นเครื่องมือประเมินตนเองและ
ประเมินภายในเพ่ือใช้ผลยกระดับคุณภาพ น าไปสู่ความร่วมมือเพ่ือ



 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม และ
ผลงานเด่นที่มีอยู่เป็นฐานเพ่ือการต่อยอดขยายผลและการพัฒนาที่
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

 
ต่อมาได้เชื่อมการใช้รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลัง

องค์กรชุมชนจัดการตนเองกับระบบการจัดการฐานข้อมูลออนไลน์
ของ อบต.เจดีย์ชัยกับบัวใหญ่และภาคีช่วยให้การใช้ประโยชน์และ
ต่อยอดขยายผล โดย ศูนย์จัดการเครือข่าย อบต.เจดีย์ชัยและ             
บัวใหญ่ ได้น าประยุกต์ไปใช้ในการติดตามประเมินเสริมพลังการ



 

ขับเคลื่อนงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายและน าผล
การประเมินไปใช้ในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพที่มีรูปธรรมการปฏิบัติ
และขยายผลสู่ อปท.เครือข่ายให้มีการขับเคลื่อนทั้งเชิงนโยบายและ

การปฏิบัติที่มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระบบพัฒนาต่อเนื่อง 

 


