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       วสัดค่ีะ  บุคลากรและนกัศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรทกุท่าน
ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2565 นี� มกิีจกรรมที�หลากหลายมาก จนทําใหก้ารออกสาร
ฉบบันี�ล่าชา้ไปนานมาก มหาวทิยาลัยของเราจดักิจกรรมที�เหน็ถึงการขบัเคลื�อน
พนัธกิจของเรา ทั�งดา้นการผลิตบณัฑิต เชน่ เตรยีมการสรา้งความเขา้ใจเกี�ยวกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2565 และหลักเกณฑ์ตามประกาศฯ ที�เกี�ยวขอ้ง
การเตรยีมการพฒันาตําแหนง่ทางวชิาการของคณาจารย ์กิจกรรมพฒันานกัศึกษา
กีฬามหาวทิยาลัย การ Pitching วศิวกรสงัคม ทางดา้นการวจิยัที�มจุีดมุง่เนน้
การขบัเคลื�อนและสง่เสรมิการใชป้ระโยชนว์ทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมเพื�อการพฒันา
จงัหวดั ดา้นการบรกิารวชิาการ เตรยีมจดัอบรมหลักสตูรสมัฤทธบิตัรตามโครงการพลิก
โฉมมหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยแหง่ความสขุ Happy University ดา้นการทํานบุาํรงุศิลป
วฒันธรรม มงีานลอยกระทงที�จดัโดยองค์การบรหิารนกัศึกษาและสโมสร
ของแต่ละคณะ และดา้นการบรหิารจดัการ ที�มเีรื�องของการจดัทําแผน
ธรรมาภิบาลของมหาวทิยาลัย และการจดัสง่รายงานการจดัอันดบัมหาวทิยาลัยโลกตาม
เกณฑ์ SDGs ของ Time Higher Education ; Impact Ranking เป�นต้น 
ซึ�งขอ้มูลในแต่ละเรื�องที�จะไดแ้จง้ใหพ้ี�นอ้งชาว KPRU ทราบในครั�งนี� ทําใหท้กุท่าน
ไดเ้หน็วา่มหาวทิยาลัยของเราจะเดนิไปในทิศทางใด ซึ�งทกุท่านล้วนเป�นสว่นหนึ�งที�สาํคัญ
ที�จะทําใหก้ารขบัเคลื�อนไปสู ่การเป�นมหาวทิยาลัยกลุ่มเพื�อการพฒันาชุมชนท้องถิ�น
(Area Based And Community University) ตามความมุง่หวงัของเรา

ส

ความคืบหน้าการสร้างความร่วมมือกับมหาวทิยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ในการปรบัปรุงรายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั�วไป (General Education)และการบรหิารงานบุคคล

สารจากรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ฉบับที� 15 : ประจาํเดือน พฤศจิกายน 2565 

ในสารฉบบันี� จงึมเีรื�องสาํคัญที�จะแจง้ให้บุคลากรได้ทราบถึงผลการดําเนนิงานสาํคัญ
และทิศทางการขบัเคลื�อน การพฒันามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรของเรา ดังนี�

           ตามที�ได้แจง้ใหท้กุท่านทราบในสารฉบบัที�แล้ววา่สภามหาวทิยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ได้มอบนโยบายวชิาการ ใหม้หาวทิยาลัยฯ สรา้งความ
รว่มมอืในการจดัทําหลักสตูรหมวดวชิาศึกษาทั�วไป กลุ่มมหาวทิยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ เพื�อใหส้ามารถเทียบโอนหรอืยกเวน้รายวชิาในหมวดวชิาศึกษา
ทั�วไปของ มหาวทิยาลัยราชภัฏทั�ง 8 แหง่ โดยพฒันารูปแบบการจดัการเรยีน
การสอนแบบออนไลน์ เพื�อใหส้อดคล้องกับแนวทางการศึกษาตลอดชวีติ 
การเทียบโอนหน่วยกิตและการดําเนินงานธนาคารหน่วยกิตซึ�งเป�นประกาศ
สาํคัญของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา นั�น เมื�อวนัที� 9
พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 ที�ผา่นมา ที�ประชุมอธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ได้จดัประชุม คณะผูบ้รหิารและผูเ้กี�ยวขอ้งเพื�อหารอืแนวทางการ
ดําเนินงาน ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหมโ่ดยมผีลสรุปความรว่มมอืในด้าน
วชิาการและด้านการบรหิารงานบุคคลดังนี�

เรื�องที� 1
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    1.เป�นหลักสตูรสมัฤทธบิตัร จาํนวน 9 หน่วยกิต ซึ�งสามารถ 
     สะสมหน่วยกิตเพื�อเทียบโอนความรูใ้นหลักสตูรปกติได ้

  2.เมื�อหลักสตูรได้รบัความเหน็ชอบแล้ว ใหพ้ฒันารูปแบบการเรยีนการสอน
ผา่นระบบออนไลน์ เชน่ LMS หรอื MOOC จาํนวน 15 ชั�วโมง/วชิา หรอืคิด
เป�น 2 หน่วยกิต

  3.จดัอบรมในรูปแบบออนไซต์อยา่งน้อยจาํนวน 15 ชั�วโมง (3 วนั) มกีลุ่ม
เป�าหมายจาํนวน 50 คน โดยใหม้กีาร วดัผลและมอบเกียรติบตัร และสะสม
ไวใ้นคลังหน่วยกิต

 เหน็ชอบใหม้กีารแลกเปลี�ยนเรยีนรูเ้รื�องการจดัโครงสรา้งองค์กรเพื�อใหแ้ต่ละมหาวทิยาลัยมคีวามคล่องตัวและปฏิบติั
ภารกิจใหเ้กิดประสทิธภิาพอยา่งสงูสดุ
 เหน็ชอบใหม้แีนวทางในการกําหนดกรอบภาระงานรว่มกันเพื�อใหก้ารบรหิารงานบุคคลเป�นไปในทิศทางเดียวกัน 
 สรา้งรปูแบบการ Upskill/Reskill บุคลากรรว่มกัน เพื�อใหบุ้คลากรมสีมรรถนะที�สอดคล้องกับทิศทางการพลิกโฉม  

 ด้านการบรหิารบุคคล
1.

2.
3.

       มหาวทิยาลัยแต่ละแหง่

เตรยีมจดัอบรมหลักสตูรสมัฤทธบิตัรตามโครงการ
พลิกโฉมมหาวทิยาลัย 

 เหน็ชอบในการจดัทําหลักสตูรหมวดวชิาศึกษาทั�วไป (General Education) รว่ม
กัน โดยใหม้กีารเทียบโอนรายวชิาหรอืยกเวน้รายวชิา GenEd 24 หนว่ยกิต ระหวา่ง
มหาวทิยาลัยราชภัฏทั�ง 8 แหง่ได ้โดยแนวทางอาจทําในรปูแบบของการ  ลงนามบนัทึก
ขอ้ตกลงความเขา้ใจระหวา่งกัน หรอื นาํรายวชิาของแต่ละแหง่มาบรรจุไวใ้นภาคผนวก
ในเล่มหลักสตูรของแต่ละมหาวทิยาลัย
 ใหว้ชิาวศิวกรสงัคม เป�นรายวชิา Core GenEd 
 เหน็ชอบใหม้หาวทิยาลัยราชภัฏทั�ง 8 แหง่ พฒันารายวชิา GenEd Online ในรปู
แบบ MOOC โดยนกัศึกษาทกุมหาวทิยาลัยสามารถเรยีนขา้มมหาวทิยาลัย เรยีนไดท้กุ
ที� ทกุเวลา และสามารถเก็บสะสมไวใ้นคลังหนว่ยกิตได ้โดยจะดาํเนนิการทํา MOA รว่ม
กันและจดัทํารายละเอียดแนวทางปฏิบติัต่อไป มเีป�าหมายใหส้ามารถใชห้ลักสตูรนี�ในป�
การศึกษา 2566

 ด้านวชิาการ
1.

2.
3.

เรื�องที� 2เรื�องที� 2
                ตามที�มหาวทิยาลัยฯ ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจาก สปอว. เพื�อดาํเนนิ
โครงการพลิกโฉมมหาวทิยาลัย ป� 2565 โดยมกิีจกรรมการพฒันาหลักสตูรระยะ
สั�นที�ตอบสนองต่อการพฒันาชุมชน (Life Long Learning) ดว้ยระบบดิจทัิล
สาํหรบันกัศึกษาและประชาชนในยุควถีิชวีติใหม ่โดยไดกํ้าหนดรายละเอียดของ
หลักสตูรและแนวทางการดาํเนนิงานไว ้ดงันี�

ประเด็นต่าง ๆ ขา้งต้นเป�นแนวทางในเชงิหลักการ ซึ�งจะต้องมกีารประชุมเพื�อกําหนดแนวทางปฏิบติัที�เป�นรูปธรรมเพื�อให้
สามารถนําไปปฏิบติัได้ มคีวามสอดคล้อง กับบรบิทและวฒันธรรมการทํางานของแต่ละมหาวทิยาลัยต่อไป



 1. หลักสตูรการเป�นผูป้ระกอบการเชงินวตักรรมในยุคดิจทัิล สาํหรบัผูป้ระกอบการมอืใหม ่รบัผดิชอบโดยหนว่ย
บม่เพาะวสิาหกิจ (UBI) อบรมระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน 2565 - มกราคม 2566

2. หลักสตูร Re-skill Up-skill มาตรฐานวชิาชพีคร ูรบัผดิชอบโดยคณะครศุาสตร์
กําหนดอบรมในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565

3.หลักสตูร Young Youtuber รบัผดิชอบโดยคณะวทิยาการจดัการ 
กําหนดอบรมในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565

4.หลักสตูร Green Energy for Life พลังงานสะอาดเพื�อชวีติ รบัผดิชอบโดย
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม กําหนดอบรมในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2565

5.หลักสตูรการประยุกต์ใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูดา้นคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์คณะวทิยาศาสตรฯ์ 
รบัผดิชอบโดยคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกําหนดอบรมในเดือน ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

 6.หลักสตูรภมูสิารสนเทศเพื�อสนับสนนุการการพฒันาท้องถิ�น รบัผดิชอบโดยคณะคณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์กําหนดอบรมในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2566 หลักสตูรภาษาพมา่เพื�อการนาํเขา้-สง่ออกสนิค้า รบัผดิ
ชอบโดยมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแมส่อด กําหนดอบรมในเดือน ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

 โดยขณะนี�ผูร้บัผดิชอบของแต่ละคณะได้ดําเนนิการพฒันาหลักสตูรเสรจ็แล้ว
บางหลักสตูรเริ�มดําเนนิการอบรมไปแล้ว ประกอบ 7 หลักสตูร ได้แก่
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ทั�งนี� ผูร้บัผดิชอบหลักสตูรสามารถนาํไปเป�ดสอนสาํหรบัประชาชนทั�วไป
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งนกัเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย

            ซึ�งขณะนี� สาํนักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศในการจดัเก็บขอ้มูลผลการเรยีนรู ้
ในระบบคลังหนว่ยกิตเพื�อใหผู้เ้รยีนสามารถสะสมหน่วยการเรยีนรู ้(Academic Credit Bank : Credit Bank)
เป�นการเป�ดโอกาสใหผู้เ้รยีนและประชาชนไดเ้รยีนและทํางานไปในเวลาเดยีวกัน โดยสามารถนําผลการเรยีนรูที้�ไดจ้าก
การฝ�กอบรมสะสมไวม้าเทียบโอน เมื�อเขา้ศึกษาในระบบปกติแล้ว นอกจากนี�ยงัเป�นแนวทางในการเพิ�มรายได้
ใหแ้ก่หลักสตูรและคณะอีกดว้ย



แผนธรรมาภิบาลและจรยิธรรม
มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจาํป�       
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          เมื�อวนัที� 2 พฤศจกิายน 2565 มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรโดยศูนยบ์รกิาร
วชิาการองค์กรสขุภาวะภาคเหนือตอนล่าง ได้จดักิจกรรม Kick off เป�ดรั�วมหาวทิยาลัย
แหง่ความสขุ Happy University ด้วยความรูแ้ละนวตักรรมการพฒันาองค์กรสู่
สงัคมสขุภาวะกลุ่มมหาวทิยาลัยราชภัฏ 38 แหง่ ซึ�งเป�นกิจกรรมแรกภายใต้บนัทึกขอ้
ตกลงความรว่มมอื (MOU) วา่ด้วยการสรา้งภาคีเครอ่ืายมหาวทิยาลัยแหง่ความสขุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏ 38 แหง่ทั�วประเทศ ณ หอ้งประชุม Ballroom
ชั�น 4 โรงแรมเบสท์เวสเทิรน์ นาดา ดอนเมอืง แอรพ์อรต์ กรุงเทพมหานคร โดยใน
กิจกรรมครั�งนี� มหาวทิยาลัยได้รบัเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย ์ดร.โสรชี ์โพธแิก้ว 
นายกสภา มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปาฐกถาพเิศษ เรื�อง “การสรา้งระบบนิเวศ
มหาวทิยาลัยแห่งความสขุ” ซึ�งได้จดัใหผู้บ้รหิารและบุคลากรของมหาวทิยาลัย 
ได้รบัฟ�งผา่นระบบไมโครซอฟท์ทีม  
        โดยโครงการนี�ทกุมหาวทิยาลัยราชภัฏทั�ง 38 แห่ง จะต้องดําเนินการอยา่ง
ต่อเนื�องตลอดสามป�และมกิีจกรรมที�จะต้องมาแลกเปลี�ยนองค์ความรูแ้ละแนวทาง
ในการสรา้งความรกัความสามคัคีกันของคนในองค์กร หวงัวา่ทกุคนใน KPRU จะ
ทํางานรว่มกันอยา่งมคีวามสขุ

        เมื�อวนัที� 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 ผู้บรหิารมหาวทิยาลัยทุกคณะ สาํนัก สถาบัน ได้เข้าประชุมเพื�อรว่มกันจดัทํา
แผนธรรมาภิบาลและจรยิธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจาํป� 2566 เพื�อเป�นแนวทางในการบรหิารตามหลัก
ธรรมาภิบาลและประมวลจรยิธรรมของมหาวทิยาลัย ซึ�งได้นําเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเมื�อวนัที� 24 พฤศจกิายน
พ.ศ. 2565 ที�ผ่านมา 
        แผนธรรมาภิบาลและจรยิธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจาํป� 2566 ฉบบันี�มวีตัถปุระสงค์เพื�อใชเ้ป�นก
รอบและแนวทางในการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจรยิธรรมของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที�สภามหาวิ
ทยาลัยฯ ได้กําหนดไว ้นอกจากนี� ยงัเป�นการสง่เสรมิและสนับสนุนใหผู้บ้รหิาร บุคลากร และผูเ้รยีนยดึมั�นและปฏิบติัตามหลัก
ธรรมาภิบาลและจรยิธรรมของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมถึงเพื�อเป�นการสรา้งภาพลักษณ์ ความน่าเชื�อถือ ความ
ไวว้างใจ และความเชื�อมั�นของผูม้สีว่นได้สว่นเสยีต่อมหาวทิยาลัย

กิจกรรม Kickoff Happy University
มหาวทิยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั�วประเทศเรื�องที� 3

เรื�องที� 4
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วสิยัทัศน์
"เป�นองค์กรต้นแบบที�มุง่เน้นบรหิารจดัการดว้ยหลักธรรมาภิบาลและจรยิธรรม"

เป�าหมายป� 2566
 1) ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อยูใ่นระดบัดมีาก
 2) ผลประเมนิธรรมาภิบาลของอธกิารบด ีคณบด ีและหวัหน้าหน่วยงานที�เรยีกชื�ออยา่งอื�นที�มฐีานะ 

 เทียบเท่าคณะโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อยูใ่นระดบัดขีึ�นไป 

กลยุทธ์
  กลยุทธที์� 1 สง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร บุคลากรและผูเ้รยีน ยดึมั�นและปฏิบติัตามหลักธรรมาภิบาลและ
                   จรยิธรรมของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
 กลยุทธที์� 2 สง่เสรมิการนาํมาตรฐานทางจรยิธรรมไปใชใ้นการบรหิารงานบุคคล
 กลยุทธที์� 3 พฒันาระบบและกลไกการบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลและจรยิธรรม
                   ของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

       ในแผนฉบบันี� ได้กําหนดแนวทางการดาํเนนิงานตามกลยุทธ ์ประกอบดว้ย
โครงการ วตัถปุระสงค์ของโครงการ ตัวชี�วดั งบประมาณ ระยะเวลาและผูร้บัผดิชอบไวด้ว้ยแล้ว

ซึ�งมหาวทิยาลัย จะได้เผยแพรแ่ผนธรรมาภิบาลและจรยิธรรมไปยงัหนว่ยงานภายใน
เพื�อใหผู้บ้รหิารทกุระดบัรวมถึงบุคลากรและนกัศึกษาไดย้ดึเป�นแนวปฏิบติั

เพื�อสรา้งวฒันธรรมการทํางานที�เป�นการสง่เสรมิธรรมาภิบาลและจรยิธรรมให้เกิดขึ�น
ทั�วทั�งองค์กร

พนัธกิจ
 1. สง่เสรมิ สนับสนุน และติดตาม ผูบ้รหิาร บุคลากร และผูเ้รยีน ใหป้ฏิบติัตาม

หลักธรรมาภิบาลและจรยิธรรมของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมถึงยกยอ่งและเชดิชูเกียรติ
ผูซ้ึ�งปฏิบติัตามหลักธรรมาภิบาลและมพีฤติกรรมทางจรยิธรรมอันเป�นแบบอยา่งที�ด ี

 2. พฒันาระบบและกลไกการบรหิารงานในมหาวทิยาลัยที�โปรง่ใส เป�ดเผย
และตรวจสอบไดส้ง่ผลต่อประสทิธภิาพการบรหิารงานตามแนวทางการกํากับดแูลที�ด ี
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 ในสว่นของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ก็จะเรง่สง่เสรมิอาจารยใ์หม้กีารพฒันาตําแหน่งทางวชิาการที�
สงูขึ�น โดยเน้นผลงานที�แสดงใหเ้หน็ถึงความเชี�ยวชาญตามศาสตรข์องแต่ละท่าน และสนับสนุนการพฒันา
ผลงานวชิาการรบัใชท้้องถิ�น เพื�อตอบโจทยก์ารพฒันามหาวทิยาลัยในกลุ่ม 3 ที�จะต้องสรา้งสรรค์ผลงาน
ที�สง่ผลต่อการพฒันาชุมชนท้องถิ�นและประเทศได้อยา่งเป�นรูปธรรม เกิด Impact สรา้งคณุค่า สรา้งรายได้

ใหแ้ก่ชุมชนเป�นกําลังใจใหค้ณาจารยท์กุท่านนะคะ

ในนามมหาวทิยาลัยฯ ขอขอบพระคณุ
ท่านศาสตราจารยเ์กียรติคณุ ดร.ชุติมา สจัจานันท์ ประธานคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ
(สาขามนุษยศาสตร ์นิเทศศาสตร ์และเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ ดร.สริวิรรณ ศรพีหล (สาขาครุศาสตร ์หรอืการสอน)
ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ ดร.ธรีภัทร ์เสรรีงัสรรค์ (สาขานิติศาสตร ์รฐัศาสตร ์รฐัประศาสนศาสตร ์การพฒันาชุมชน)
ศาสตราจารย ์ดร.สาํเรงิ จกัรใจ (สาขาเทคโนโลย ีอุตสาหกรรม วศิวกรรมศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละพยาบาลศาสตร)์
ศาสตราจารย ์วา่ที�รอ้ยโท ดร.พชิยั สดภิบาล (ผลงานที�รบัใชท้้องถิ�นและสงัคม) และ
ศาสตราจารย ์ดร.ดิเรก ป�ทมสริวิฒัน ์(สาขาบรหิารธุรกิจ เศรษฐศาสตร)์ รวมถึง
ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชญาดา กลิ�นจนัทร ์เลขานุการ กพว. และบุคลากรของงานการเจา้หน้าที� กิจกรรมในครั�งนี�ทําให้
ผูเ้ขา้รว่มประชุมมคีวามเขา้ใจเกี�ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการขอตําแหน่งทางวชิาการ การพฒันาผลงานวชิาการ สิ�งที�
ควรกระทําและขอ้ควรพงึระวงั เป�นการสรา้งInspiration และมแีนวทางใหอ้าจารยที์�ชดัเจนมาก ๆ ค่ะ 

          เมื�อวันที� 15 – 16 พฤศจิกายน 2565 ที�ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ(กพว.) จัดกิจกรรม ก.พ.ว. พบคณาจารย์ เพื�อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้
คณาจารย์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรได้รับทราบถึงข้อกําหนด หลักเกณฑ์ วธิีการการเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวชิาการที�สูงขึ�น โดยได้มีการชี�แจงถึงแนวทางการดําเนินงานของคณะ การประเมินการสอน แนวทางการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการในแต่ละสาขา และมีข้อเสนอแนะเพื�อให้ผลงานมีคุณภาพและได้รับการพิจารณาให้ “ผ่าน” รวม
ถึงได้มีข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิชาการรบัใช้ท้องถิ�น เพื�อตอบโจทย์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ในกลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยเพื�อการพัฒนาชุมชนท้องถิ�นหรอืชุมชนอื�น ซึ�งได้รบัความสนใจจากผู้บรหิารและคณาจารย์ของ
เราเข้ารว่มกิจกรรมกว่า 175 คนเลยค่ะ

คณะกรรมการพจิารณาตําแหนง่ทางวชิาการคณะกรรมการพจิารณาตําแหนง่ทางวชิาการ
จดักิจกรรม ก.พ.ว. พบคณาจารย์จดักิจกรรม ก.พ.ว. พบคณาจารย์เรื�องที� 5
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มหาวทิยาลัยของเราไดส้มคัรเขา้รบัการจดัอันดบั Times Higher Education Impact
Rankingsป� 2022 ซึ�งเป�นการสง่รายงานเพื�อเขา้รบัการจดัอันดบัเป�นป�ที� 2 โดยเมื�อป�ที�
ผา่นมา KPRU ได้รบัการจดัอันดับที� 32 ของไทย และอันดับ 1001+ ของโลก ซึ�งผลเป�นที�
นา่พงึพอใจเนื�องจากเป�นการเขา้รบัการจดัอันดบัป�แรก ซึ�งผลการจดัอันดบันี� นบัเป�นตัวชี�
วดัผลการดาํเนนิงานสาํคัญ(Performance) ของมหาวทิยาลัยในกลุ่มที� 3 
กลุ่มการพฒันาชุมชนท้องถิ�นหรอืชุมชนอื�นและเป�นเป�าหมายสาํคัญตามแผนพลิกโฉมของ
มหาวทิยาลัยของเรา โดยในป�นี� เป�นการจดัทํารายงานผลการดําเนนิงาน
ในรอบป� 2021 ซึ�งมหาวทิยาลัยของเรายงัคงเลือก 4 ประเดน็เดมิ คือ ประเดน็ SDG  1 NO
POVERTY , ประเดน็ SDG 4 QUALITY EDUCATION , ประเดน็ SDG 11
SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES และประเดน็ SDG 17 PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS โดยในประเดน็ SDG11 และ SDG17 ผลออกมา ดีมาก
ได้ Rank 401 – 600

       มหาวทิยาลัยของเราไดส้มคัรเขา้รบัการจดัอันดบั Times Higher
Education Impact Rankings ป� 2022 ซึ�งเป�นการสง่รายงานเพื�อ
เขา้รบัการจดัอันดบัเป�นป�ที� 2 โดยเมื�อป�ที�ผา่นมา KPRU ของเราไดร้บัการ
จดัอันดบัที� 32 ของไทย และอันดบั 1001+ ของโลก ซึ�งผลเป�นที�นา่พงึพอใจ
เนื�องจากเป�นการเขา้รบัการจดัอันดบัป�แรก ซึ�งผลการจดัอันดบันี� นบัเป�นตัวชี�วดั
ผลการดาํเนินงานสาํคัญ(Performance) ของมหาวทิยาลัยในกลุ่มที� 3 กลุ่ม
การพฒันาชุมชนท้องถิ�นหรอืชุมชนอื�น และเป�นเป�าหมายสาํคัญตามแผนพลิกโฉม
ของมหาวทิยาลัยของเรา โดยในป�นี� เป�นการจดัทํารายงานผลการดาํเนินงาน
ในรอบป� 2021 ซึ�งมหาวทิยาลัยของเรายงัคงเลือก 4 ประเด็นเดมิ คือ
ประเด็น SDG  1 NO POVERTY , ประเด็น SDG 4 QUALITY EDUCATION ,
ประเด็น SDG 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES และ ประเด็น
SDG 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS โดยในประเด็น SDG11 และ SDG17
ผลออกมาดีมาก ได้ Rank 401 – 600

สาํหรบัการจดัทํารายงานป� 2021 นี� มขีอ้มูลที�สมบูรณ์มากขึ�น เนื�องจากทีมงาน
SDgsKPRU-THE Impact Ranking ได้พฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลแบบดิจทัิล
และยงัได้รบัความรว่มมอืจากทกุหน่วยงานในการจดัสง่รายละเอียดผลการดําเนิน
งาน โดยในรอบป�ถัดไปซึ�งจะเป�นรายงานของป� 2022 มหาวทิยาลัยคาดวา่ผลการ
ดําเนินงานจะมคีวามสมบูรณ์มากยิ�งขึ�น เนื�องจากในกระบวนการจดัทําโครงการ
ป�งบประมาณ 2566 เราได้วางแผนรว่มกันตั�งแต่การจดัทําขอ้เสนอโครงการ ที�ผูร้บั
ผดิชอบโครงการจะต้องระบุใหไ้ด้วา่โครงการนั�น ๆ สอดคล้องกับ SDG ประเด็นใด

เรื�องที� 6
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        เมื�อวนัที� 21 พ.ย. 65 ที�ผา่นมา มหาวทิยาลัยฯ ไดเ้ขา้รว่มลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอื "การขบั
เคลื�อนและสง่เสรมิการใชป้ระโยชนว์ทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมเพื�อการพฒันาจงัหวดั" ระหวา่ง
สาํนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม กับมหาวทิยาลัยในเครอืขา่ย ณ โรงแรม
แมนดารนิ กรุงเทพฯ ในโอกาสนี� รว่มเป�นสกัขพียานในพธิลีงนาม “MOU การพฒันาจงัหวดัด้วยการอุดมศึกษา
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ระหวา่ง กระทรวง อว. กับ กระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื�อเดินหนา้ขบั
เคลื�อนนํางานด้าน อววน. สูก่ารแก้ไขป�ญหาในระดับจงัหวดั และกิจกรรมประกาศความสาํเรจ็ความรว่มมอื
การจดัทํา “แผนพฒันาเศรษฐกิจภมูภิาค ภาคเอกชน พ.ศ. 2566 - 2570” ภายใต้บนัทึกขอ้ตกลงความรว่ม
มอืระหวา่ง กระทรวง อว. และคณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) ประกอบดว้ย สภาอุตสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย และสง่มอบแผนให ้กกร. อยา่งเป�น
ทางการ เพื�อใหภ้าคเอกชนนําไปวางแผนและเสนอโครงการในการขบัเคลื�อนและแก้ไขป�ญหาเศรษฐกิจของพื�นที�
เพื�อใหเ้กิดประโยชน์สงูสดุต่อการพฒันาเศรษฐกิจของภมูภิาคต่อไป

เรื�องที� 7
รว่มลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอื

 "การขบัเคลื�อนและสง่เสรมิการใชป้ระโยชนว์ทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมเพื�อการพฒันาจงัหวดั" 
ระหวา่งสาํนกังานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม กับมหาวทิยาลัย
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 จากการเขา้รว่มกิจกรรมดงักล่าว จะเหน็วา่ บทบาทของภาควชิาการที�จะเขา้ไป
เป�นกลไกสาํคัญในการบูรณาการความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานเพื�อการพฒันา
ประเทศ มคีวามเด่นชดัมากขึ�น
ซึ�งที�ผา่นมามหาวทิยาลัยฯ ของเราพยายามที�จะสนบัสนนุใหท้กุหนว่ยงานไดทํ้างาน
การพฒันาเชงิพื�นที�รว่มกับภาคีเครอืขา่ยอื�นๆ แบบจตรุภาคี (ภาควชิาการ ภาครฐั
ภาคเอกชน ภาคประชาชน/องค์กรระหวา่งประเทศ)
เพื�อใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในระดบัพื�นที�มคีวามยั�งยนืได้



    ด้านการทํางานในภาพของจงัหวดักําแพงเพชร เมื�อวนัที� 29 พฤศจกิายน 2565 ที�ผา่นมา ดิฉันและผศ.ฤทธริงค์ เกาฏีระ 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ได้รบัเชญิใหเ้ป�นวทิยากรการบรรยายเรื�อง "แนวโน้มเศรษฐกิจใหมแ่ละการพฒันา
เศรษฐกิจฐานรากด้วยหลัก BCG Model Thailand" และการนําเสนอขอ้มูลชุมชน (Thailand Community Big
Data ; TCD) ของจงัหวดักําแพงเพชร ในโครงการสมัมนาขบัเคลื�อนแผนงานบูรณาการความรว่มมอืภาครฐัและ
เอกชนในการพฒันาด้านเศรษฐกิจและ การท่องเที�ยวจงัหวดักําแพงเพชร ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2566
"Kamphaeng Phet We Grow Together" ณ โรงแรมชากังราว รเิวอรว์วิ จงัหวดักําแพงเพชร
โดยมนีายชาธปิ รุจนเสร ีผูว้า่ราชการจงัหวดักําแพงเพชร เป�นประธานในพธิแีละบรรยายพเิศษเรื�อง "การขบัเคลื�อนและ
กําหนดทิศทางเศรษฐกิจและการท่องเที�ยวจงัหวดักําแพงเพชร ภายใต้แนวคิด Kamphaeng Phet We Grow
Together" โดยมหีวัหน้าสว่นราชการและภาคเอกชนเขา้รว่มการประชุมกวา่ 100 คน ซึ�งในการประชุมครั�งนี� ดิฉันได้มี
โอกาสนําเสนอถึงศักยภาพของมหาวทิยาลัยที�จะเขา้ไปชว่ยสนับสนุนการทํางานของจงัหวดัเพื�อให้การพฒันาพื�นที�เกิด
การบูรณาการสง่ผลต่อประสทิธภิาพของการยกระดับคณุภาพชวีติการพฒันาชุมชนท้องถิ�นตามเป�าหมาย
ของมหาวทิยาลัยอยา่งเป�นรูปธรรมมากขึ�น 
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 กิจกรรมป�ดท้ายของเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2565
 งานราชภัฏลอยกระทง KPRU 2565 ระหวา่งวนัที� 28 – 29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565
เป�นกิจกรรมที�จดัโดยองค์การบรหิารนกัศึกษา (อบน.) และสโมสรนกัศึกษาทกุคณะ
ภาพความสวยงาม ยิ�งใหญ ่ตระการตา เป�นความสาํเรจ็ของพลังนกัศึกษาที�ไดส้รา้งสรรค์งาน
ไดอ้ยา่งยอดเยี�ยมจรงิ ๆ  ขอชื�นชมทีมงาน อบน. และนกัศึกษาทกุคนที�มสีว่นเกี�ยวขอ้งกับงาน
ในครั�งนี�นะคะ ทั�งผูจ้ดังานและผูร้ว่มงาน ซึ�งนอกจากความสาํเรจ็ของงานที�นา่ชื�นชมแล้ว สิ�งที�
นกัศึกษาทกุคนไดร้บัในครั�งนี� คือ ทักษะSoft Skill ที�มคีวามจาํเป�นต่อการทํางานในป�จจุบนัและ
อนาคต ทั�งการวางแผนความคิดสรา้งสรรค์Themeงาน การสบืค้นเรยีนรูป้ระเพณวีฒันธรรม
ทั�งงานลอยกระทงและการแสดงทางวฒันธรรมของภาคต่าง ๆ การทํางานรว่มกับผูอื้�นที�ต้อง
รบัฟ�งความคิดเหน็ซึ�งกันและกัน ภาวะผูน้าํ/ผูต้าม การแก้ไขป�ญหาเฉพาะหนา้ การ
ประนีประนอมเพื�อขดัการกับความขดัแยง้ การสื�อสาร การประชาสมัพนัธง์านดว้ยสื�อดจิทัิล
และการเรยีนรูป้�ญหาที�จะนาํไปสูก่ารแก้ไขในอนาคต ต่าง ๆ เหล่านี� จะเป�นทักษะคนทํางานรุน่
ใหมที่�พฒันาไดท้กุการเปลี�ยนแปลง ขอใหกํ้าลังใจสรา้งพลังบวกใหแ้ก่ผูน้าํนกัศึกษาทกุคน
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สดุท้าย  ในเดือนธนัวาคมที�จะถึงนี� มหาวทิยาลัยของเรามงีานสาํคัญคือพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร
ผูส้าํเรจ็การศึกษาประจาํป�การศึกษา 2560 – 2562 ซึ�งมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหีมาย
กําหนดการพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรในวนัที� 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และกําหนดพธิซีอ้มรบัฯ ใน
ระหวา่งวนัที� 23 – 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ขณะนี�หลายฝ�ายที�เกี�ยวขอ้งไดเ้ตรยีมการต่าง ๆ พรอ้มที�
จะต้อนรบัดษุฎีบณัฑิต มหาบณัฑิตและบณัฑิตกลับสูบ่า้นแสดขาวอีกครั�งหนึ�ง
ในขณะเดยีวกันมหาวทิยาลัยฯ ก็จะมกีารเตรยีมการจดังาน "50 ป� KPRU สูก่ารพฒันาท้องถิ�นอยา่ง
ยั�งยนื" ซึ�งจะกําหนดจดัในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2566 เป�นงานใหญอี่กครั�งที�ชาว KPRU จะไดร้วมพลัง
ในการแสดงใหเ้หน็ถึงศักยภาพของมหาวทิยาลัยเพื�อใหเ้ป�นที�ยอมรบั สรา้งความเชื�อมั�นใหแ้ก่สงัคมกัน
               สาํหรบัสารจากรกัษาราชการแทนอธกิารบดีฉบบันี�
ขอแจง้ความเคลื�อนไหวและแผนการดําเนนิงานของมหาวทิยาลัย ใหบุ้คลากรทราบเพยีงเท่านี�ก่อน
ฉบบัถัดไปจะมเีรื�องอะไรอีกโปรดติดตามต่อไปค่ะ
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