คานา
สื บ เนื่ อ งจากกฎกระทรวงการจั ด กลุ่ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2564 ประกาศใน
ราชกิจ จานุ เบกษา และมีผ ลบั งคับ ใช้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยกาหนดแนวคิดการปฏิรูป ระบบ
อุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ โดยปรับทิศทาง
บทบาท ความรับผิดชอบ สถานะ กลุ่มเป้าหมายเพื่อรองรับบริบทของโลกและของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยคานึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดาเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษา
เป็นสาคัญ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
และส่ งเสริ มการสร้ างนวัตกรรม (3) กลุ่ มพัฒ นาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (4) กลุ่ มพัฒ นาปัญญาและ
คุณธรรมด้วยหลักศาสนา (5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจาเพาะ และ (6) กลุ่มอื่นตาม
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่ อประมวลข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และทาการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและ
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด และจัดทาแผนการพัฒนา
ความเป็นเลิศ ของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ
หรื อ แผนพั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาด้ า นอื่ น เพื่ อ การจั ด สรรงบประมาณตามมาตรา 45 เพื่ อน าเสนอ
สภาสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
แผนพลิกโฉมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ฉบับนี้ได้ ตระหนักถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒ นาท้องถิ่น โดยใช้ ส มรรถนะและศักยภาพ ที่เน้น การขับเคลื่ อนต่อเนื่องจากกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งมีจุดเน้นสาคัญ 3 ประเด็น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสาคัญ คือ การยกระดับสมรรถนะของกาลังคนในพื้นที่ และ
ยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

25 ตุลาคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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สารบัญ
ส่วนที่
เนื้อหา
1 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา
1.1 ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
1.2 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา
1.3 ผลการประเมินตนเองและการกาหนดกลุ่มยุทธศาสตร์
2 แผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา
2.1 จุดเน้น ทิศทาง และเป้าหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา
2.1.1 สาขาความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้น
2.1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
2.1.3 ความสอดคล้องระหว่างจุดเน้นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรกับความต้องการในการพัฒนาพื้นที่
2.1.4 เป้าหมายของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา
2.2 การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันอุดมศึกษา
2.2.1 ด้านการบริหารบุคลากร
2.2.2 ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ
2.2.3 ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
2.2.4 ด้านระบบธรรมาภิบาล
2.3 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกาลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตาม ความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น
2.3.1 หลักการและแนวคิดในการดาเนินการจัดทาแผนฯ ระบุความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปกติ รวมทั้งการต่อยอดจากฐานเดิมของสถาบันอุดมศึกษา
2.3.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance) ให้ระบุ
ศักยภาพที่จะนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
2.3.3 การวิเคราะห์และกาหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ตาม 5 กิจกรรมหลัก
2.3.4 การวิเคราะห์โอกาสประสบความสาเร็จและความเสี่ยงของแผนฯ
2.3.5 แผนปฏิบัติการรายปี
2.3.6 ความเชื่อมโยงระหว่าง 5 กิจกรรมหลักกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร

หน้า
5
6
35
37
37
41
43
45
47
50
51
52
53
54
54
58
70
77
78
91

3

สารบัญ (ต่อ)
ส่วนที่
3

เนื้อหา
2.3.7 แนวทางการติดตามและประเมินผล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 เป้าหมายการดาเนินการในระยะ 5 ปี
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา
1.1 ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต
กับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์
ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
พระราชา
4. การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ให้
2. การยกระดับ มาตรฐานการผลิ ตและพัฒ นาครูและ ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และ
บุคลากรทางการศึกษา
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
วิสัยทัศน์ (Visions)
มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจ (Missions)
ค่านิยมหลัก (Core Values)
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
KPRU – มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถใน
P – Public service and Productivity –
การคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อ
และสากล
หน้าที่
4. บริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละ
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร
นวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลัก ธรรมาภิบาล
มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน
อัตลักษณ์ :
เอกลักษณ์ :
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
การผลิต พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น
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1.2 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา
ปั จ จุ บั น มหาวิทยาลั ย มีห น่ ว ยงานที่ทั้งสิ้ น 14 หน่ว ยงาน ประกอบด้ว ย คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด บัณฑิตวิทยาลัย สานักงาน
อธิการบดี สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา และสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ โดยมีการแบ่งโครงสร้าง
องค์กร และโครงสร้างการบริหาร ดังนี้

โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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การจัดการศึกษา
1) รูปแบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย
วิธีการศึกษา ได้แก่
1.1) การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เป็นวิธีการดาเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการ
เรียนรู้ ของผู้เรียนอย่างแท้จริง เนื่องด้วยชั้นเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้พื้นฐานในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
1.2) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ขยายเป็นวงกว้างและมีแนวโน้มที่จะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคลหลายกลุ่ม และส่งผลกระทบกับสถานศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนในชั้น เรี ย นตามปกติ ท าให้ มหาวิทยาลั ยฯ พิ จารณาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุก
รายวิช าและทุกหลักสู ตร ต้องจั ดการเรี ยนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ Microsoft Teams เข้ามา
จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อลดการแพร่ขยายการเกิดโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19)
1.3) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Massive Open Online Course (Mooc)
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ให้ มี ก ารใช้ ง านบทเรี ย นออนไลน์ Thai Mooc (Thailand massive Open Online
Course) เพื่อใช้ในการจั ดการเรี ย นการสอนออนไลน์ผ่ านระบบ Thai Mooc ในสถานการณ์ไม่ปกติ ตาม
มาตรการและการเฝ้ าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทาให้มหาวิทยาลัยฯ ต้อง
ดาเนิ น การจั ดการเรี ย นการสอนออนไลน์ ผ่ านระบบ Mooc โดยผู้ เรียนสามารถเข้าศึกษาได้ผ่ านช่องทาง
ออนไลน์ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ต่าง ๆ เช่นการดูวิดีโอการบรรยาย เข้าไปฝึกปฏิบัติ ทาแบบทดสอบและ
แบบฝึกหัด
2) จุดเน้นในการผลิตบัณฑิต เพื่อรองรับนโยบายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้รองรับและตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในอนาคต โดยมีหลักสูตรใดที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve) พบว่ามีหลักสูตรที่
โดดเด่น และมีความพร้อม ดังนี้
2.1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
มีสถานประกอบการได้ลงนามความร่วมมือกับคณะ ได้แก่ โรงแรมในเครือ IHG (Intercontinental Hotels
Group) โรงแรม The Zign Hotel โรงแรม Long Beach Garden Hotel & Spa โรงแรม Chakungrao
River View
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2.2) หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส ถาน
ประกอบการได้ลงนามความร่วมมือกับคณะ ได้แก่ โรงงานราชาพาณิชย์ฟู๊ด บริษัทอินโนเวตจากัด จานงฟาร์ม
2.3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีสถาน
ประกอบการได้ลงนามความร่วมมือกับคณะ ได้แก่ บริษัทบิ๊กโซล่าเซลล์ บริษัทอีโฟร์ซีอินโนเวชั่น บริษัทเอ็มเอ
เซอร์วิสสามง่ามจากัด
2.4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด มีสถานประกอบการได้ลงนามความร่วมมือกับคณะ ได้แก่ สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สมาคม
ไทยโลจิสติกส์และการผลิต บริษัทซีพีออลล์จากัด (มหาชน)
2.5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
สถานประกอบการได้ลงนามความร่วมมือกับคณะ ได้แก่ สานักพัฒนาที่ดิน จ.กาแพงเพชร
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชร มีห ลั กสู ตรที่เปิดสอน จานวน 43 หลั กสู ตร 43 สาขาวิช า 54
วิชาเอก แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 38 สาขาวิชา 49 วิชาเอก (ภาคปกติ 38 สาขาวิชา/ภาคพิเศษ 4 สาขาวิชา),
หลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร, หลักสูตรปริญญาเอก 2 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณ ฑิต
1 หลักสูตร แสดงดังตารางต่อไปนี้
ประเภทหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

การศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
คณิตศาสตร์ (4 ปี)
ภาษาอังกฤษ (4 ปี)
สังคมศึกษา (4 ปี)
คอมพิวเตอร์ (4 ปี)
พลศึกษา (4 ปี)
ภาษาไทย (4 ปี)
การประถมศึกษา (4 ปี)
ดนตรีศึกษา (4 ปี)
- วิชาเอกดนตรีไทย
- วิชาเอกดนตรีสากล
เคมี (4 ปี)
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา (4 ปี)
ภาษาจีน (4 ปี)
การศึกษา (4 ปี)
- วิชาเอกฟิสิกส์
- วิชาเอกชีววิทยา
- วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
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ประเภทหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

วิทยาศาสตร์
- วิชาเอกเคมี
- วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
- วิชาเอกภูมิสารสนเทศ
- วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยีพลังงาน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
การพัฒนาสังคม
ภาษาจีน
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
บริหารธุรกิจ
- วิชาเอกการเงิน
- วิชาเอกการตลาด
- วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
- วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
- วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
- วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
นิเทศศาสตร์
วิชาชีพครู
การบริหารการศึกษา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
การบริหารการศึกษา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

10

จากหลั กสู ตรที่ มหาวิ ทยาลั ย เปิ ด สอนรวมถึง ศั ก ยภาพและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ใ นแต่ ล ะ
หลักสูตร ตลอดจนจุดเน้นของการเป็ นมหาวิทยาลั ยเชิงพื้นที่ ทาให้สรุปความเชี่ยวชาญของหลักสู ตรของ
มหาวิทยาลัยได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยขั้นตอนในการพัฒนา
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเบื้องต้นต้องมีการวางแผนเชิงพื้นที่ ตลอดจนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน หลักสูตรที่จะสนับสนุนในขั้นตอนนี้ได้ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากการ
วางแผนเชิงพื้นที่แล้ว การสร้างความเข้าใจ การรวมกลุ่มประชากรเพื่อสร้างเข้มแข็งในพื้นที่ก็เป็นส่วนสาคัญ
ซึ่งหลั กสู ตรที่จ ะสนั บ สนุ น ในขั้น ตอนนี้ คือ หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าการพัฒ นาสั งคม และ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ต่อจากนั้นจะเป็นขั้นตอนกระบวนการผลิตและการแปรรูปด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ตลลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยหลักสูตรที่จะสนับสนุนในขั้นตอนนี้ ได้แก่ หลักสูตร
วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านวั ต กรรมและธุ ร กิ จ อาหาร, สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ (วิ ช าเอกเคมี , เคมี
อุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อม) หลักสูตรทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้า ,
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
สาหรับขั้นตอนสุดท้ายจะเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด การบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
หลักสูตรที่จะร่วมดาเนินการในขั้นตอนนี้ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอก
การเงิน, การตลาด, การจัดการธุรกิจ, เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล, การเป็นผู้ประกอบการ, การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาภาษาจีน , สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
กลุ่มที่ 2 กลุ่มหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สาหรับจุดเน้นของการท่องงเที่ยว มหาวิทยาลัย
จะเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพราะว่าในจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก มีมรดกทางวัฒนธรรมอยู่
มากมมายรวมถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติที่ ง ดงาม ตลอดจนความอุ ดมสมบู รณ์ ข องทรัพ ยากรทาง
ธรรมชาติ โดยขั้นตอนแรกต้องทาการสารวจ รวมถึงการจัดทาฐานข้อมูลเชิงวัฒนธรรม แหล่งทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว หลักสูตรที่จะสนับสนุนในขั้นตอนนี้ได้ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ , สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าการท่องเที่ยวและการโรงแรม และหลั ก สู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี , เคมีอุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เมื่อสารวจ จัดทาฐานข้อมูล
และออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวแล้ว ขั้นตอนต่อไปจากแบบเส้นทางการท่องเที่ยว เราจะพบชุมชนและ
แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในแนวเส้นทางการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยจะเข้าไปร่วมกับชุมชนเหล่านั้นเพื่อที่จะเพิ่ม
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มูลค่าให้กับการบริการ ผลิตภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งหลักสูตรที่เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมของขั้นตอนนี้
ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชา
ภาษาจีน, สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเงิน, การตลาด
, การจัดการธุรกิจ, เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล, การเป็นผู้ประกอบการ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาหรับ
ขั้น ตอนสุ ดท้ายคือการประชาสั มพั น ธ์ การทาการตลาดแหล่ ง ท่ องเที่ยว ตลอดจนการสร้างเครือ ข่ า ยกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยหลักสูตรที่ จะสนับสนุนในขั้นตอนนี้คือ หลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเงิน ,
การตลาด, การจัดการธุรกิจ, เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล, การเป็นผู้ประกอบการ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
หลั กสู ตรบั ญชีบั ณฑิ ต หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการท่อ งเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิช า
ภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาภาษาจีน , สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา,
สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
กลุ่ ม ที่ 3 กลุ่ ม หลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต และพั ฒ นาครู จากการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชรเป็ น สถาบั น ผลิ ตและพัฒ นาครูมา 45 ปี มหาวิทยาลั ยมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นอย่างดี
ตลอดจนการผลิ ต และพั ฒ นาครู ยั ง เป็ น พั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ด าเนิ น งานมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มหาวิทยาลั ย มีแผนที่จ ะปรั บกลไกการผลิ ตและพัฒ นาครู โดยอิงสมรรถนะเพื่อให้ ส อดคล้ องกับหลั กสูตร
แกนกลางของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตครูสมรรถนะสูง
รวมถึงการตอบสนองบริบทของพื้นที่ หลักสูตรที่จะสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย , สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป, สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ , สาขาวิ ช า
ภาษาอั ง กฤษ, สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา, สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ , สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา, สาขาวิ ช าภาษาไทย,
สาขาวิชาการประถมศึกษา, สาขาวิชาดนตรีศึกษา(วิชาเอกดนตรีไทย, ดนตรีสากล), สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา, สาขาวิชาภาษาจีน, สาขาวิชาการศึกษา (วิชาเอกฟิสิกส์, ชีววิทยา,
อุตสาหกรรมศิลป์) , สาขาวิชาทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ศึกษา
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2.2.1 ด้านการบริหารบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2564 อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 102 คน คิดเป็นร้อยละ 29.65 มีตาแหน่งทาง
วิชาการ จานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 38.08 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีข้อมูล ดังนี้
ข้อมูลคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2564
ตาแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อาจารย์
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14.75%

รองศาสตราจารย์

9.73%
7.37%
4.72%

0.00%

ปริญญาเอก

9.73%

9.44%

2.36%

ปริญญาโท

13.57%

12.98%
8.26%

ปริญญาตรี

7.96%
7.67% 0.0796
0.0619
5.90% 5.60%
5.31%

2.36%
0.29%

1.18%

6.19%
5.31% 5.31%

1.77%
0.29%

0.00%

8.55%
6.19%

3.24%
2.65%
0.29% 2.06%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%0.59%

4.72%

0.29%

2.65%3.24%
2.06%
0.00%1.18%
0.00%

0.00%

0.00%

ข้อมูลการดารงตาแหน่งของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อานวยการ/กอง 100%

ชานาญการ 27.72%
ข้าราชการ
ปฏิบตั ิการ 72.73%

พนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบตั ิการ 1.85 %
ทั่วไป 98.15 %
ทั่วไป 100 %
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ข้อมูลด้านการวิจัย
จานวนและร้อยละผลงานวิจัยที่ได้จัดทา 3 ปีย้อนหลัง โดยจาแนกตามคณะ
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

109

75
56
36

41

42

35
21

12

17

17

24

21
8

2561

28
16 15 12

2562
2563

ร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ย้อนหลัง 3 ปี
100%
80%
60%
40%

0.48

ร้อยละจานวนเรื่องที่ได้รับทุน

0.38
0.31

0.31

0.36

ร้อยละจานวนที่ตีพิมพ์

0.16

20%
0%
2561

2562

2563
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ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ จาแนก
ตามคณะ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

73.68
55.88

29.73 32.35

29.73
5.26

10.81

8.1110.53

13.51
10.53

8.11 5.88

5.88

2561
2562
2563

ร้อยละของผลงานวิจัยจาแนกตามศาสตร์ เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
100
80
60
40

30.94

35.89

43.43

38.12 38.28

30.94

16.33

20

40.24
25.84

2561
2562

0
งานวิจัยตามศาสตร์

งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

งานวิจัยสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
คิดค้น และนวัตกรรม

2563
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จานวนและร้อยละของงบประมาณทุนวิจัย 3 ปีย้อนหลัง
10,000,000

9,053,959

9,000,000

8,056,693

8,000,000
7,000,000
6,000,000

5,230,000

5,000,000
4,000,000

4,007,456
2,995,353

1,000,000

2563
2564

3,000,000

2,000,000

2562

834,189

0

งบประมาณภายใน

งบประมาณภายนอก

ด้านการวิจัย
จุดเน้นด้านการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีแนวทางการพัฒนาตามนโยบาย
การขับเคลื่อนประเทศในปัจจุบันที่ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาได้นาองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และ นวัตกรรม
ไปถ่ายทอดหรือพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการ และ SMEs เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในเชิงแช่งขันของ
ผู้ประกอบการ/ภาคอุ ตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ SMEs ในการประกอบธุรกิจ
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามนโยบาย BCG-Economy รวมถึงการเชื่อมโยงกับ
ภาคการเกษตรในท้องถิ่น เนื่องจากวัตถุดิบที่นามาใช้ในกระบวนการผลิตได้มีการพัฒนาร่วมกับเกษตรกรใน
พื้นที่ นับเป็นต้นแบบการพัฒนาร่วมกันทั้งภาควิชาการ ภาคธุรกิจและภาคการเกษตรของชุมชนท้องถิ่นได้เป็น
อย่ างดี ส าหรั บ การดาเนิน งานที่ผ่ านมาของมหาวิทยาลัยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ องค์ความรู้ด้านต่างๆ ตาม
ศักยภาพในช่วงตลอดระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง อาทิเช่น ด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 250 เรื่อง ด้านนวัตกรรม
อาหาร 85 เรื่อง ด้านการศึกษาผลิตและพัฒนาครู 179 เรื่อง ด้านสิ่งแวดล้อม 49 เรื่อง และด้านสุขภาพชุมชุน
62 เรื่อง
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62

-

49
14

250

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
นวัตกรรมอาหาร
ผลิตครู

179

พัฒนาครู
60

85

สิ่งแวดล้อม

โดยจะเห็นได้จากกราฟแสดงดังภาพถึงแสดงให้เห็นถึงการมีองค์ความรู้จากงานวิจัยและการแก้ปัญหา
โจทย์พื้นที่วิจัยที่โดยรวมในท้องถิ่นและตามศาสตร์องค์ความรู้ นอกจากนี้ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงจุดเน้นของการ
พัฒนางานวิจัยของบุคลากรที่มีศักยภาพและองค์ความรู้ที่จะสามารถนาไปสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้านการ
วิจัยซึ่งมีจุดเน้นงานวิจัยที่เป็นเชิงประจักษ์ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ งานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น งานวิจัย
ด้านการศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านทางบ้านเปิ่งเคลิ่ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
งานวิจัยที่ยกระดับรายได้ของคนพื้ นถิ่นที่ เช่น ยกระดับกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านเสรีราษฏร์ อ.พบพระ จ.ตาก ให้ได้มาตรฐานการผลิต , โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชน
บ้านวังผา อ.แม่จะเรา จ.ตาก, การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้
ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนบ้านมอโก้คี ตาบลแม่อุสุ อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก, งานวิจัยตามศาสตร์ที่
นาเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปลู กกล้วยไม้ เช่น การขยายระดับการผลิ ต
กล้ ว ยไม้ดิน หญ้าจิ้มฟัน ควาย (Arundina graminifolia (D.Don) Hochr.) เพื่อผลิ ตต้นพันธุ์จานวนมากใน
ระบบอาหารเหลว นอกจากนี้ ยั ง มี ง านวิ จั ยที่ โ ดดเด่ น ด้ า นวิ จั ย การส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ภู มิ ปั ญ ญาและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถานมรดกโลกเมืองกาแพงเพชร
สาหรับการเพิ่มมูลค่า , การสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้านส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดกาแพงเพชร ด้านวิจัยที่นาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน และการ
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เช่น การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเสริมสร้างทักษะ
วิทยาการคอมพิว เตอร์ ปั ญญาประดิษฐ์ ระดับพื้นฐาน, เศษไม้ไผ่ สร้างมูล ค่า เพิ่มประสิ ทธิภ าพ ส าหรับ
วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น 11 อาเภอ ในจังหวัดกาแพงเพชร, แนวทางการพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกกะลาแมค
คาดาเมียแบบอัตโนมัติ ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านเสรีราษฏร์ , การเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์
จากเปลือกเหลือใช้แมคคาเดเมีย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านเสรีราษฏร์ , การพัฒนาแผ่น
คอร์เดียไรต์ โดยใช้ส่วนน้าเกลือ ดินขาว และทราย สาหรับทาผลิตภัณฑ์ลิ้นเตาอั้งโล่ทนความร้อนสูง งานวิจัย
ทางด้ า นศาสตร์ สั ง คม การศึ ก ษา ความเป็ น อยู่ แ ละการบริ ห ารจัด การท้ อ งถิ่ น เช่ น วิ วั ฒ นาการเมือง
กาแพงเพชร เพื่อเสนอแนะแนวการใช้ป ระโยชน์ที่ดินและนโยบายการพัฒ นาเมืองในอนาคต, การสร้าง
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แบบจาลองเชิงอรรถศาสตร์สาหรับการจาแนกการใช้ที่ดินในจังหวัดกาแพงเพชร, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ด้านปราชญ์ชาวบ้านอีสานและล้านนา ตาบลนาบ่อคาและตาบลท่าขุนราม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัด
กาแพงเพชร, คุณภาพการปฏิบัติงานของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดกาแพงเพชรและ จังหวัด
ตาก, จากความสาคัญดังกล่าวเป็นจุดเน้นที่มีความพร้อมในองค์ความรู้ด้านวิจัยทุกศาสตร์ในการพลิ กโฉม
มหาวิทยาลัยและนาเป็นสู่การพัฒนาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ศักยภาพการรับใช้สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
1. การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้น้อมนาพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่องคมนตรีได้อัญเชิญพระราชดารัสว่า “ให้แนะนำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏ ให้ทำงำนให้เ ข้ำ เป้ำ ในกำรยกระดั บกำรศึ กษำและพั ฒนำท้ อ งถิ่น ในท้ อ งที่ ตน” และทรงมุ่งเน้น ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยมีพระราชดารัสมอบให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง
ว่า “...อยากให้ ทุก คนมี ก าลั ง ใจที่จ ะทาให้ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ ของเราเป็ นประโยชน์ กับ ประชาชน เป็น
ประโยชน์ต่อภูมิภาค และท้องถิ่นจริงๆ จังๆ ในเรื่องการดารงชีวิต ในเรื่องความรู้ทั่วไป และข้อสาคัญ คือ ผลิต
คนดี ผลิตคนดีที่เห็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม คิดว่ามหาวิทยาลัย ราชภัฏเป็น
สถาบันที่เป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างยิ่ง ถ้าหากตั้งใจ ร่วมกัน และคุยกันมากๆ จะ
เป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก”
มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จะเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินให้มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ประกอบกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 24 ที่ได้กาหนดให้มี
การจั ด กลุ่ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ได้ วิ เ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น งาน
(Performance) และศักยภาพ (Potential) พบว่ามหาวิทยาลัยฯ จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-based and Community) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้ปรับทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังและมีโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของการเป็น Area-based and Community University อย่างแท้จริง โดยมีข้อมูลงบประมาณและจานวน
โครงการ ดังนี้
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ด้านงบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ
2564

ร้อยละ

ปีงบประมาณ
2563

ร้อยละ

ปีงบประมาณ
2562

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
รวม

23,200,000

81.66

21,293,700

72.47

22,699,300

77.25

3,000,000

10.56

1,500,000

5.11

3,000,000

10.21

2,208,900

7.78

6,588,700

22.42

3,683,100

12.54

28,408,900

100.00

29,382,400

100.00

29,382,400

100.00

ตารางสรุปจานวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์
จานวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ งบประมาณ
งบประมาณจาก
แผ่นดิน
รายได้
แหล่งทุนอื่น
1. การพัฒนาท้องถิ่น
116
2
13
-ด้านเศรษฐกิจ
94
6
-ด้านสังคม
7
1
2
-ด้านสิ่งแวดล้อม
3
1
-ด้านการศึกษา
12
1
4
2. การผลิตและพัฒนาครู
7
5
2
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
20
14
3
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
12
รวม
143
33
18

รวม

131
100
10
4
17
14
37
12
194
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ตารางสรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2562 - 2563
(หมายเหตุ ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน โดยปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่าง
ดาเนินการและเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผล)
ตัวชี้วัด
ปี 2562
ปี 2563
1. จานวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
47 โครงการ
131 โครงการ
2. จานวนโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู
12 โครงการ
14 โครงการ
3. จานวนโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา
31 โครงการ
37 โครงการ
4. จานวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
11 โครงการ
12 โครงการ
5. จานวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าดาเนินโครงการ
6. จานวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา
7. จานวนภาคีเครือข่าย
8. จานวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นบริการของ มรภ.
ที่ประสบความสาเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ.
9. จานวนผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น
10. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก มรภ. ที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี
11. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา
12. จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ
13. จานวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
14. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระดับ
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ
15. จานวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจ
หลักของ มรภ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
16. อัตราส่วนจานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อจานวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม

8 หมู่บ้าน
82 โรงเรียน
46 เครือข่าย
23 กลุ่ม

14 หมู่บ้าน
130 โรงเรียน
69 เครือข่าย
25 กลุ่ม

83 ผลงาน

104 ผลงาน

ร้อยละ 8.39

ร้อยละ 41.84

ร้อยละ 49.34
จานวน 19
หลักสูตร

ร้อยละ 78.70
จานวน 3 หลักสูตร

460 ผลงาน

497 ผลงาน

ร้อยละ 23.59

ร้อยละ 22.12

13 ฐานข้อมูล

19 ฐานข้อมูล

1:1
(34 : 34)

1:1
(21 : 21)
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ตัวชี้วัด

ปี 2562

17. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน

จานวนทั้งสิ้น
1,776 คน
10 โครงการ

18. จานวนโครงการจิตอาสาของมหาวิทยาลัย

ปี 2563
(แบ่งเป็น ลิขสิทธิ์
14 ผลงาน และอนุ
สิทธิบัตร 7
ผลงาน)
จานวนทั้งสิ้น
2,251 คน
14 โครงการ

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏที่กาหนดร่วมกันทั้ง 38
แห่ง จานวนทั้งสิ้น 18 ตัวชี้วัด เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดระหว่างปี 2561 – 2563 พบว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฎรายละเอียดตาม
กราฟ
กราฟสรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปี 2561-2563
497
460
131
47
7

130

3137
14
14
12
101112 7 814
5

82
48

2,251

1,776
897

350
99 104
83 75.57% 78.70%
69
46
41.84%49.34%
2325
16
50.67% 3193
8.39%
7

23.59% 1319 34:34
9 25:2521:21
19.59%
22.12%

81014

ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
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ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยมีจุดเน้นในการยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับชุมชนท้องถิ่น (University Engagement) ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในพื้นที่ โดยเน้น
การส่งเสริมการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ และส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคม เป็นฐานสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากให้แก่ประเทศ โดยผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ได้ดาเนินโครงการสาคัญโดยบูรณาการโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนฐานราก โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และโครงการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการทาเกษตรแบบแม่นยาและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร โดยมีผลงานโดยสรุป ดังนี้
1) มีพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาจานวน 8 พื้นที่ 14 หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
268ครัวเรือน ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 33.94 ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับการพัฒนาเพื่อ
สร้างรายได้ จานวนทั้งสิ้น 7 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยว 2 ชุมชน และ
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด 1 ชุมชน
2) ยกระดับ มาตรฐานและพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ชุมชน จานวนทั้งสิ้ น 21 ผลิ ตภัณฑ์ โดยทาให้
ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน OTOP หรื อสิ น ค้าชุมชน ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. 1 ผลิ ตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 1 ผลิตภัณฑ์ และอยู่ระหว่างเตรียมการขอมาตรฐานฯ 7 ผลิตภัณฑ์ ได้รับ
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 5 ผลิตภัณฑ์ และเตรียมการขอรับการคัดสรร จานวน 5
ผลิ ตภัณฑ์ ได้รั บ การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ยกระดับคุณภาพและพัฒ นาอาหาร ได้ทะเบียนพาณิช ย์ และ
เตรียมการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน อย. 1 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์
สารตกค้างทางการเกษตร (OMIC) และขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาไทย 1 ผลิตภัณฑ์
3) พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดย
มีนวัตกรรมจากการพัฒนาพื้นที่ 18 นวัตกรรม นับเป็นฐานสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ประเทศ
ได้เป็นอย่างดี แบ่งเป็น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ จานวน 16 ชิ้นงาน เช่น ตู้อบแห้งเอนกประสงค์พลังงานทางเลือก
เครื่องบดย่อยหน่อไม้ฝรั่ง เครื่องปั่นเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ เครื่อง
ผสมยาหม่องสมุนไพรตะไคร้หอมอัตโนมัติ เครื่องหั่นแท่งข้าวเกรียบจากพืชสมุนไพร ระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อ
ดูแลระบบน้าให้แก่พืชผลทางการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์ ตู้ฟักไข่ระบบควบคุมอัตโนมัติ เครื่องแม่พิมพ์
สาหรับทาข้าวแตน เครื่องรูดตอกสาหรับเครื่องจักสาน ชุดจาลองต้นแบบเตาเผาขยะพลาสติกเป็นน้ามันไร้
ควันพิษ ชุดจาลองต้นแบบแก๊สชีวภาพในครัวเรือน ชุดจาลองโรงเรือนต้นแบบในการอบแห้ง/ สี/คั่วเมล็ดกาแฟ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และนวัตกรรมกระบวนการ 2 กระบวนการ ประกอบด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน (ไส้ กรอกลาบ) และการยกระดับและสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนด้วย
การย้อมสีจากผงศิลาแลงและออกแบบลายผ้าลายดอกพิกุล เป็นต้น
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4) พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเชิงพาณิชย์ โดยร่วมกับภาคเอกชน
มีโครงการที่ประสบความสาเร็จ ได้แก่ การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด ร่วมกับบริษัทขวัญดาว
โปรเจ็ค จากัด เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีผลงาน
เช่น
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกกาแฟที่เป็นขยะและเกิดมลพิษจากกระบวนการผลิต
กาแฟเป็นจานวนมาก โดยได้เขียนข้อเสนอโครงการขอรับทุนจากสานักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อพัฒนา
สารสกัดจากชิ้นส่วนเมล็ดกาแฟไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางดูแลผิว skin care จนพัฒนา
เป็ น ผลิ ตภัณฑ์ Coffee Extract Supreme Antioxidant Enriched Natural Serum และได้รับรางวั ล ทาง
ธุรกิจจานวนหลายรางวัล เช่น รางวัลสุดยอด SME Smart Start up 2018, โล่ประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นต้น
(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ, การพัฒนาน้ามันราข้าวโภชนาการสูง
เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ skin care โดยมีส่วนช่วยพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในท้ องถิ่น
จังหวัดกาแพงเพชร โดยร่วมกันพัฒนาอาคารการผลิต การทาตลาด และรับซื้อวัตถุดิบจากทางกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฯ ดังกล่าว
การพัฒนาร่วมระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกับภาคธุรกิจเอกชนในครั้งนี้
นับเป็นแนวทางการพัฒนาตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศในปัจจุบัน ที่ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาได้นา
องค์ ค วามรู้ ผลงานวิ จั ย และ นวั ต กรรมไปถ่ า ยทอดหรื อ พั ฒ นาร่ ว มกั บ ผู้ ป ระกอบการ และ SMEs เพื่ อ
เสริมสร้างขีดความสามารถในเชิงแช่งขันของผู้ประกอบการ / ภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูง และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และ
ผู้ ป ระกอบการ SMEs ในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ตาม
นโยบาย BCG-Economy รวมถึงการเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรในท้องถิ่น เนื่องจากวัตถุดิบที่นามาใช้ใน
กระบวนการผลิตได้มีการพัฒนาร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ นับเป็นต้นแบบการพัฒนาร่วมกันทั้งภาควิชาการ
ภาคธุรกิจและภาคการเกษตรของชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
2. การดาเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่
ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ, U2T)
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 6 ตุ ล าคม พ.ศ.2563 ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดาเนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
ตาบล ให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทา โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้
ดาเนินการรับสมัครบุคคลและได้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการแล้ว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้รับ
อนุมัติพื้นที่ จานวนทั้งสิ้น 60 ตาบล แบ่งเป็นจังหวัดกาแพงเพชร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 36 ตาบล จังหวัดตาก มีพื้นที่
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ทั้งสิ้น 24 ตาบล มีการจ้างงานทั้งสิ้น จานวน 1,200 คน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564 เป็นต้นมา
อนึ่ง ในการดาเนินงานโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากจังหวัด
กาแพงเพชรและจังหวัดตาก รวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ ที่ทาการปกครองอาเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ในการเป็นหน่วยปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตาบลนั้น
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่งผู้ปฏิบัติงานไปประจาหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดตามตารางที่ 1
โดยมหาวิทยาลัยมีขั้นตอนการสร้างความร่วมมือกับจังหวัดและองค์กรภาคีเครือข่ายดังภาพ

อนึ่ง จากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมานั้น ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ
และให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้ปฏิบัติการหลักในพื้นที่ (key actors) ได้แก่
ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับท้องที่ (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) หน่วยงานรัฐในพื้นที่ (เช่น รพ.สต.
พช. ฯลฯ) และองค์กรภาคประชาชน (พอช. สสส. ฯลฯ) เป็นต้น ได้ดาเนินการจัดทาข้อมูลต่าง ๆ แล้ว ดังนี้
1. สารวจข้อมูลและจัดทารายงานสถานภาพตาบล (Tambon Profile) เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการ
ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาตาบล ทุกพื้นที่
2. ส ารวจข้ อ มู ล และจั ด ท ารายงานสภาพการเฝ้ า ระวั ง การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่
(Emerging infectious diseases) ทุกพื้นที่
3. ออกแบบกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ที่สอดคล้องกับศักยภาพตาบล รวมถึงสอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กรอบงบประมาณ 800,000 บาทต่อตาบล โดยรูปแบบกิจกรรมที่จะ
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นาไปดาเนินการพัฒนาพื้นที่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน ตาบลละ 1-2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการเกษตรปลอดภัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การ
ดู แลผลผลิ ตทางการเกษตรแบบอัจ ฉริ ย ะ (Smart Farmer) กิจกรรมการพัฒ นาระบบการบริห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชน (ด้านไฟฟ้า ด้านการดูแลระบบ
ไฟ ควบคุมปั๊มน้าประปาหมู่บ้าน ด้านผู้ติดตั้งและซ่อมบารุงพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านแพทย์แผนไทย) กิจกรรม
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน (Smart Care) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและ
ผู้ ดูแลในการดูแลส่ งเสริ มสุขภาพผู้ สูงอายุ และผู้ ด้อยโอกาสในชุมชน กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมการวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการเกษตรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นต้น
ทั้งนี้ มีร ะยะเวลาดาเนิ น การโครงการจานวน 11 เดือน โดยเริ่มดาเนินการจ้า งงานตั้ง แต่วัน ที่ 1
กุมภาพันธ์ – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายงานการประเมินสถานภาพตาบล ก่อนเริ่มดาเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้
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3. การดาเนินงานของหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า ประจาจังหวัดกาแพงเพชร)
ตามที่รัฐบาล มีนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในระดับพื้นที่จังหวัดเพื่อให้การพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาในระดับจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยเร็วอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเน้ น การบู ร ณาการการท างานของทุ ก ภาคส่ ว นในพื้ น ที่ โดยกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย
เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาจั ง หวัด โดยบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ที่ ห ลากหลายของ
สถาบันอุดมศึกษา และมีคาสั่งจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าและแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกัน และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าฯ รับผิดชอบ
พื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้กาหนดรูปแบบการดาเนินงาน ตามภาพ
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โดยขณะนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ เ ลื อ ก
นวัตกรรม และวางแผนจัดทานิทรรศการเผยแพร่
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ส่วนหน้า ประกอบด้วยนวัตกรรม 6 ชิ้นงาน ได้แก่
1) นวัตกรรมการวางแผนพื้นที่ที่เหมาะสม
ในการปลูกพืชเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร
2) นวัตกรรมการปลูกและแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรด้วยเกษตรอัจฉริยะ
3) นวั ต กรรมการควบคุ ม ระบบน้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแอพพลิเคชั่น
4) นวัตกรรมการเพิ่มมูล ค่าผลผลิตข้าว
ด้วยระบบหมุนเวียนและใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือ
ใช้(ผลิตภัณฑ์บารุงผิว face oil จากน้ามันราข้าว
และเครื่ องดื่มชาหมักคอมบู ช าจากกากราข้าวที่
เหลือจากการบีบสกัดน้ามัน ภายใต้ความร่วมมือ
แบบ “จตุรภาคี(Quadruple Helix)
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5) นวัตกรรมการแปรรู ป และพัฒ นาผ้ า
ฝ้ายจากเส้นใยกล้วยไข่
6) นวัตกรรมการแปรรู ป และพัฒ นาผ้ า
ฝ้ายทอมือย้อมสีศิลาแลงเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของ
จังหวัดกาแพงเพชร

ตารางแสดงความร่วมมือกับเครือข่าย จาแนกตามประเภทหน่วยงานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ประเภทเครือข่าย

ด้านการเรียน
การสอน

ด้านวิจัย

จานวนรวม

-

ด้านบริการวิชาการ
และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
36

หน่วยงานราชการภาครั ฐ (ส่วน
ภูมิภาค)
หน่วยงานราชการภาครั ฐ (ส่วน
ท้องถิ่น)
สถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ภาคเอกชน(CWIE)
จานวนรวม

30
150

-

60

210

12
192

2
2

48
25
4
173

48
25
18
367

66

จากข้อมูลภาคีเครือข่ายข้างต้นจะพบว่า ในด้านการจัดการเรียนการสอน หน่วยงานภาคีเครือข่ายส่วน
ใหญ่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยมีหน่วยงานภาคเอกชนที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา CWIE กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ,หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีว วิทยา , หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน , หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และหลักสูตรภูมิสารสนเทศ จานวน
ทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน ในด้านการวิจัย มีความร่วมมือกับภาคเอกชนจานวน 2 หน่วยงานได้แก่ บริษัท ขวัญดาว
โปรเจ็ค จากัด และ ราชาพาณิชย์ฟู๊ด เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร ในด้านการบริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ภายใต้โ ครงการตามแผนงานยุ ทธศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เพื่ อการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น โครงการยกระดั บ
เศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ และหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึก ษา
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วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.ส่ ว นหน้ า ประจ าจั ง หวั ด ก าแพงเพชร) รวมถึ ง เครื อ ข่ า ยด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
จากข้อมูลศักยภาพการรับใช้สังคม ชุมชน และท้องถิ่น สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สามารถดาเนินงานตามพันธกิจและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ได้เป็นอย่างดี ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการหลายโครงการ ได้ส่งผลลัพธ์และผลกระทบต่อชุมชน
ท้องถิ่น และคุณภาพของบัณฑิต รวมถึงคุณภาพของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย อันเป็นการสร้างการ
ยอมรับและความเชื่อมั่นในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชรยังคงมุ่งมั่นที่จะดาเนินพันธกิจเพื่อเป็น “สถาบันหลักที่จะพัฒนาประเทศและประชาชน” ตาม
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้มีพระราช
ดารัสมอบให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหลักปฏิบัติสืบไป
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ผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรจาแนกตามคณะ
ปี
การศึกษา

2561
2562
2563

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์ ฯ

วิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตร์ ฯ

เทคโนโลยี ฯ

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

3.48
3.66
3.71

ดี
ดี
ดี

3.45
3.50
3.69

ดี
พอใช้
ดี

3.62
3.70
3.76

ดี
ดี
ดี

3.54
3.49
3.46

ดี
ดี
ดี

3.31
3.50
3.45

พอใช้
พอใช้
พอใช้

มรภ.กพ. แม่สอด
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

ไม่รับการประเมิน
ไม่รับการประเมิน
ไม่รับการประเมิน

พยาบาลศาสตร์
คะแนน ระดับ
คุณภาพ
ประเมินตามเกณฑ์

หมายเหตุ
มรภ.กพ. แม่สอด ในระดับหลักสูตร ไม่มีคะแนนประเมิน เนื่องจากเป็นหลักสูตรเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พยาบาลศาสตร์ ในระดับหลักสูตรประเมินตามเกณฑ์สภาการพยาบาล ซึ่งสภาการพยาบาลให้การรับรองในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีที่ 2 ของการเปิดดาเนินการ (มติ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)

2. ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะจาแนกตามคณะ
ปี
การศึกษา

2561
2562
2563

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์ ฯ

วิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตร์ ฯ

เทคโนโลยี ฯ

มรภ.กพ. แม่สอด

คะแนน

ผลการ
ประเมิน

คะแนน

ผลการ
ประเมิน

คะแนน

ผลการ
ประเมิน

คะแนน

ผลการ
ประเมิน

คะแนน

ผลการ
ประเมิน

คะแนน

ผลการ
ประเมิน

4.76
4.68
4.65

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.06
4.56
4.53

ดี
ดีมาก
ดีมาก

4.62
4.31
4.68

ดีมาก
ดี
ดีมาก

4.62
4.38
4.46

ดีมาก
ดี
ดีมาก

4.23
4.40
4.24

ดี
ดี
ดี

4.46
4.40
4.50

ดี
ดี
ดี

พยาบาลศาสตร์
คะแนน ผลการ
ประเมิน
3.36

พอใช้

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2561 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา สกอ. ปีการศึกษา 2562-2563 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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3. ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
ปี
การศึกษา

2560
2561
2562

องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ 4

องค์ประกอบที่ 5

องค์ประกอบที่ 6

เฉลี่ยภาพรวม

คะแนน

ผลการ
ประเมิน

คะแนน

ผลการ
ประเมิน

คะแนน

ผลการ
ประเมิน

คะแนน

ผลการ
ประเมิน

คะแนน

ผลการ
ประเมิน

คะแนน

ผลการ
ประเมิน

คะแนน

ผลการ
ประเมิน

3.69
3.90
3.78

ดี
ดี
ดี

4.71
4.76
4.81

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.77
4.82
4.62

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

4.38
4.65
4.47

ดี
ดีมาก
ดี

หมายเหตุ
1. ปีการศึกษา 2560 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
2. ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)
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เกณฑ์การประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
จุดเด่นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ในช่วงปีการศึกษา 2551-2563 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร จานวน 51 หลักสูตร (หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จานวน 45 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 6 หลักสูตร) รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ. คปภ. หรือมีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีผลการประเมินใน
ระดับหลักสูตรโดยภาพรวมของแต่ล ะคณะที่สู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ในปีการศึกษา 2562-2563 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หลักสูตรนาร่องมีการดาเนินงานตามเกณฑ์
AUN-QA และประเมินคุณภาพโดยผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนของ ทปอ. ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตร 1) ค.บ.การ
ประถมศึกษา 2) ค.บ.คณิตศาสตร์ 3) ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่ว ไป 4) ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม
5) ศศ.บ.การพัฒนาสังคม 6) วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 7) บธ.บ.โลจิสติกส์ (มรภ.กพ.) 8) บธ.บ.โลจิสติกส์
(มรภ.กพ.แม่สอด) 9) ค.บ.ภาษาอังกฤษ 10) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 11) วท.บ.ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 12)
วท.บ.คณิตศาสตร์ 13) วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(มรภ.กพ.) 14) วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (มรภ.กพ.
แม่สอด) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของทุกหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 2-3 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าหลักสูตรได้มีการดาเนินการที่เกือบครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน AUN-QA และมีบางเกณฑ์ย่อยที่ส่วน
ใหญ่ได้ในระดับ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรได้มีการดาเนินการที่เกือบครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน
AUN-QA และมีบางเกณฑ์ย่อยที่หลักสูตรได้คะแนนในระดับ 4 คะแนน ซึ่งเป็นเกณฑ์ย่อย ด้านการกาหนดผล
การเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning Outcomes) ด้ า นข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต ร ( Program
Specification) ด้ า นโครงสร้ า งและเนื้ อ หาของหลั ก สู ต ร (Programme Structure and Content) ด้ า น
วิ ธี ก ารเรี ย นการสอน (Teaching and Learning Approach ) ด้ า นคุ ณ ภาพอาจารย์ (Academic Staff
Quality ) ด้านคุณภาพผู้ เรี ย นและการสนั บสนุน (Student Quality and Support ) ซึ่งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
หลักสูตรได้มีการดาเนินการตามเกณฑ์ย่อยที่ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน AUN-QA
ในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2557-2561 มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา สกอ. ซึ่งมีผลประเมินที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี การศึกษา 2562-2563 มหาวิทยาลัยได้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การ
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ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ซึ่งเกณฑ์ได้มีการปรับการ
ประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ ที่เกิดกับผู้เรียนและชุมชน สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏมากยิ่งขึ้น
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะในปีการศึกษา 2563 ส่วนใหญ่สูงกว่า ปีการศึกษา 2562
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความเชี่ยวชาญ
ด้ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในทั้ ง เกณฑ์ ข องการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) และเกณฑ์ของ AUN-QA จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ด้วยรูปแบบที่หลากหลายทาให้ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จานวน 5 คนที่มีความสามารถในการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ของมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนของทปอ. และมีบุคลากรที่ร่วมสังเกตการณ์ประเมินเพื่อขึ้น
ทะเบี ย นผู้ ป ระเมิ น ตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน 7 คน รวมทั้ ง ในปี ก ารศึ ก ษา 2563
มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ (คปภ.) ในระดับหลักสูตร จานวน 25 คน ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย จานวน 13 คน และ
นอกจากนี้ยั งมีบุ คลากรของมหาวิทยาลัย ที่อยู่ระหว่างการดาเนินงานตามเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จานวน 26 คน และบุคลากรเหล่านี้ได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ผู้
ประเมินคุณภาพทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ซึ่งอยู่นอกมหาวิทยาลัยและได้นาแนวคิดประสบการณ์ที่
ได้จากการประเมินมาพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาในระดับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ด้านการสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติด้วยการสร้างความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
หลักสูตรนานาชาติ
1) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโปรแกรม
2+2
2) หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
3) หลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู้ น าเยาวชนอาเซี ย น
(ASEAN Leadership)
4) หลั ก สู ต รการสื่ อ สารภาษาไทยระยะสั้ น
สาหรับชาวต่างชาติ
5) หลักสูตรค่ายภาษาไทย
6) หลักสูตรค่ายคณิตศาสตร์
7) หลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน
มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
สถาบันการศึกษาในกลุ่ม ASEAN กัมพูชา เมียนมา
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
นักศึกษาต่างชาติชาวจีนและไต้หวัน
มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัย Bowling Green State ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ยึดถือหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้งในการบริหารงานและดาเนินงาน
โดยกาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์สาคัญในแผนกลยุทธ์ประจาปี พ.ศ.2561 – 2565 ได้แก่ “การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม” โดยผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) โดยส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราบการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ได้คะแนน 91.03 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และปี พ.ศ.2562 ได้คะแนน 92.34
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ A และผลการประเมินทั้งสองปีจัดอยู่ในอันดับที่ 3
จาก 80 แห่ง ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ได้คะแนนเต็ม 100 โดยในภาพรวมได้ผลคะแนน 91.90 อยู่ในระดับ A (ระดับดีมาก)
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1.3 ผลการประเมินตนเองและการกาหนดกลุ่มยุทธศาสตร์

35

36

ส่วนที่ 2 แผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา
2.1 จุดเน้น ทิศทาง และเป้าหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา
2.1.1 สาขาความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้น
จากข้อมูลศักยภาพและผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย พบว่ามีความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของพื้นที่ มีจานวน 3 ประเด็นที่จะเป็นเป้าหมายของการพลิก
โฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม วิจัยและ
เป็นที่พึ่งของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยกาหนดผลลัพธ์สาคัญจากการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย คือ
การยกระดับสมรรถนะของกาลังคนในพื้นที่ และยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน ทั้งนี้ความเชี่ยวชาญที่เป็นจุด
มุ่งเน้นประกอบด้วย
1) พั ฒ นานวั ต กรรมอาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนเพื่ อ ยกระดั บ พื ช เศรษฐกิ จ จั ง หวั ด
กาแพงเพชร และจังหวัดตาก (กล้วยไข่ อ้อย มันสาปะหลัง ข้าว ปาล์มน้ามัน)
สื บ เนื่ อ งจากต าแหน่ ง การพั ฒ นาจั ง หวั ด (Positioning) ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ประเด็ น
ดังต่อไปนี้ (1) แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (2) แหล่งผลิตพืช พลังงานทดแทน และ (3) การ
ท่องเที่ยวมรดกโลกและวิถีชุมชน โดยได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาคื อ “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน เมืองท่องเที่ยว มรดกโลก ธรรมชาติและวิถีชุมชน สู่สังคมที่เข้มแข็ง ”
ในขณะที่ มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและศูนย์ความเป็นเลิศต่าง ๆ รวมถึงผลการวิจัยและ
นวัตกรรมที่จะสนับสนุนตาแหน่งการพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งต้นทาง ใน
ด้านการวางแผนพัฒนาพื้นที่ การส่งเสริมการปลูกด้วยการเกษตรอัจฉริยะ การบริหารจัดการกลุ่ม , กลางทาง
ที่จะสนับสนุนกระบวนการผลิตและแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงปลายทางที่จะส่งเสริมการ
สร้างการรับรู้ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การตลาด การขนส่ง และการประชาสัมพันธ์ โดยมีผลผลิตปลายทาง
ได้แก่ นวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ
2) พัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
กาแพงเพชรและจังหวัดตากด้วยบริ บทของพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญของประเทศ ตาแหน่งการพัฒนาจังหวัด(Positioning) รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดข้างต้น จะเห็น
ได้ว่าการดึงอัตลักษณ์พื้นถิ่นของชุมชนออกมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในลักษณะของการ
ท่องเที่ยวชุมชนจะส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความยั่งยืน โดยที่ความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะสามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value
Chain) เช่นเดียวกัน โดยในส่วนต้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีฐานต้นทุนทางวัฒ นธรรมของพื้นที่
เพื่อจะเป็นพื้นฐานสาคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดได้ , กลางทางที่จะสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้ กับ
สินค้า บริการและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงปลายทางที่จะส่งเสริมในเรื่องการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
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สร้ า งสรรค์ แ ละวั ฒ นธรรม โดยมี ผ ลผลิ ต ปลายทางได้ แก่ อั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ ยวเชิง
วัฒนธรรม
โดยมหาวิทยาลัยฯ จะให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เป็นการพัฒนาที่ทาให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ในแง่ของทาให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น นอกจากนี้ถึงแม้ว่า
ในปัจจุบันสถานการณ์โควิด -19 จะเป็นอุปสรรคสาคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน แต่เพื่อเตรียมรับ
โอกาสที่จะเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตโควิดคลี่คลาย ในฐานะของสถาบันกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ก าแพงเพชร จะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ ชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนปรั บ ตั ว ให้ ทั น ตามพฤติ ก รรมของ
นักท่องเที่ยวที่จะเปลี่ยนแปลงไป ที่จะเน้นท่องเที่ยวระยะสั้น และสนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น ด้วย
การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยว สินค้า และบริการอยู่เสมอ เพื่อดึงดูดใจผู้มาเยือนให้ได้ นอกจากนี้จะเน้น
การรวมกลุ่มกัน เพื่อตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชนเข้าถึงนักท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อรับโอกาสหลังวิกฤตโควิดคลี่คลาย ซึ่งความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยจะ
สามารถสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
3) ผลิตและพัฒนาครูที่มีฐานสมรรถนะตอบสนองบริบทเชิงพื้นที่
รากฐานพันธกิจ สาคัญของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ กาแพงเพชร คือการผลิ ตและพัฒ นาครูเพื่อความเป็ นเลิ ศ
สามารถจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21และสอดคล้องตามสภาพแวดล้อม
บริบทพื้นที่ได้ โดยมีแนวทางในการพัฒนาด้วยการผลิตตามกรอบความต้องการครูของประเทศ การมีส่วนร่วม
ของภาคีการศึกษาในการกาหนดนโยบาย มุ่งหาอัตลักษณ์และมาตรฐานของบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Partnership
school) สนับสนุนการพัฒนาความรู้แบบเข้มตลอดระยะเวลา 4 ปี เพื่อให้ผลักดันให้บัณฑิตครูสามารถสอบ
ผ่านใบประกอบวิชาชีพครู และสอบบรรจุเข้ารับราชการครูได้ นอกจากนี้ จะต้องสร้างกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนด้วยฐานสมรรถนะ การพัฒนาสื่อการและแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองผู้เรียนยุคใหม่ เพื่อให้ ได้
บัณฑิตครูสมรรถนะสูงที่ตอบสนองบริบทเชิงพื้นที่
โดยมีกรอบแนวคิ ดการนาศั ก ยภาพและความเชี่ ยวชาญของมหาวิท ยาเพื่ อสนั บ สนุ น
เป้าหมายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ดังภาพต่อไปนี้
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กรอบแนวคิดการนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
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กรอบแนวคิดการนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (ต่อ)
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2.1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างทิศทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างทิศทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศกับยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

แผนพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย
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2.1.3 ความสอดคล้องระหว่างจุดเน้นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกับความ
ต้องการในการพัฒนาพื้นที่
จากแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างทิศทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศกับยุทธศาสตร์
ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยข้างต้น นั้น จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรได้กาหนดจุดเน้นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาพื้นที่
ดังจะเห็ น ได้จ ากความต้ องการในการพัฒ นาพื้น ที่ ที่เป็นผลสื บเนื่องจากการดาเนิ นงานของคณะท างาน
ขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกัน ประจาจังหวัดกาแพงเพชร ซึ่ งเป็นการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยคณะทางาน
ขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษาฯ มีหน้าที่ใน การสนับสนุนคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของจังหวัด
กาแพงเพชร ดังนี้
1) ประสานการทางานด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถผนวกกับ
ศักยภาพจังหวัด
2) ขับเคลื่อนแผนงาน / โครงการด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในจังหวัด
3) ส่งเสริมการทางานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนจังหวัด
4) เป็นหน่วยงานฯ รับประเด็นปัญหาที่มีความจาเป็นเร่งด่วนของจังหวัดกาแพงเพชรเพื่อประสานงาน
หน่วยงานเจ้าขององค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา
ทั้ ง นี้ จ ากการประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยอธิ ก ารบดี
ประธานสภาอุ ต สาหกรรม ประธานหอการค้ า เกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด เกษตรจั ง หวั ด ก าแพงเพชร
อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดกาแพงเพชร พาณิชย์จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด แรงงาน
จังหวัด พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ก าแพงเพชร (ในฐานะผู้ จั ด การคลิ นิ ก เทคโนโลยี จั ง หวั ด
กาแพงเพชร) ผู้อานวยการศูนย์ เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ.
2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารเรียนรวมและอานวยการ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สรุปประเด็นควำมต้องกำรพัฒนำจังหวัดกำแพงเพชรได้ 5 ประเด็น ประกอบด้วย
1) การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรเพื่อผลิตและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรมูล ค่าสูงตามห่ ว งโซ่
คุณค่า การปลูกเกษตรปลอดภัย การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์และการตลาดออนไลน์
2) การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานผลผลิตและสินค้าทางการเกษตรปลอดภัย
3) การใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ปาล์ม
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4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของจังหวัด
กาแพงเพชร การนาสินค้าทางวัฒนธรรมเข้าสู่การตลาดเชิงพาณิชย์ และการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางวัฒนธรรมด้วย
การสร้างเรื่องเล่า
5) การแก้ปัญหาหมอกควันจากการเผาผลผลิตทางการเกษตร (อ้อย,ข้าว)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้จัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการสนับสนุนการดาเนินในประเด็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ทาง
การเกษตร ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ปาล์ม และการแก้ปั ญหาหมอกควันจากการเผาผลิตทางการเกษตร (อ้อย
,ข้าว) ไปแล้ว สาหรับประเด็นที่เหลือจะขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอด
องค์ความรู้และนวัตกรรมโดยการจัดนิทรรศการถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร ณ ศูนย์
ปฏิบัติการส่วนหน้าฯ ประกอบด้วย
1) นวัตกรรมการวางแผนพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร
2) นวัตกรรมการปลูกและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเกษตรอัจฉริยะ
3) นวัตกรรมการควบคุมระบบน้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแอพพลิเคชั่น
4) นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวด้วยระบบหมุนเวียนและใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์บารุงผิว face oil จากน้ามันราข้าว และเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาจากกากราข้าวที่เหลือจากการบีบ
สกัดน้ามัน ภายใต้ความร่วมมือแบบจตุรภาคี (Quadruple Helix)
5) นวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผ้าฝ้ายจากเส้นใยกล้วยไข่เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัด
6) นวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีศิลาแลงเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัด
นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการลักษณะการทางานแบบประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้เสนอให้นาประเด็นความต้องการพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชรจานวน 3
ประเด็น บรรจุในกรอบการพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันระดับจังหวัด ประกอบด้วย
1) การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรเพื่อผลิตและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรมูล ค่าสูงตามห่ ว งโซ่
คุณค่า การปลูกเกษตรปลอดภัย การแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาดออนไลน์
2) การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานผลผลิตและสินค้าทางการเกษตรปลอดภัยของจังหวัด
3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของจังหวัด การนา
สินค้าทางวัฒนธรรมเข้าสู่การตลาดเชิงพาณิชย์ และการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางวัฒนธรรมด้วยการสร้างเรื่องเล่า
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2.1.4 เป้าหมายของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา
จากข้อมูลพื้นฐาน ศักยภาพและปรัชญาการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้กาหนด
หน้าที่ไว้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนั้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกหลักสาคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจึง
กาหนดเป้าหมายในการพลิกโฉม โดยการปฏิรูประบบการบริหาร ปรั บเปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนการสอน
ให้ทันสมัย เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม การผลิตกาลังคน
คุณภาพสูง ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่
มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ร่วมกัน การเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และการให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะ
นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายของการพลิกโฉมที่สาคัญดังนี้
1) เพื่อให้มหาวิทยาลั ยมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่ นและการสร้างศักยภาพให้สถานศึกษา
องค์กรในชุมชนและประชาชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
2) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต และเป็ น แหล่ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในพื้ น ที่ ใ ห้ มี จิ ต ส านึ ก และความรู้
ความสามารถเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่
3) เพื่อดาเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน
4) เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
5) เพื่อส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาความรู้จากผู้มีภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น
โดยกาหนดจุดเน้นตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ จานวน 3
ประเด็นได้แก่
1) พัฒนานวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับพืชเศรษฐกิจจังหวัดกาแพงเพชร และ
จังหวัดตาก (กล้วยไข่ อ้อย มันสาปะหลัง ข้าว ปาล์มน้ามัน)
2) พัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชรและ
จังหวัดตาก
3) ผลิตและพัฒนาครูที่มีฐานสมรรถนะตอบสนองบริบทเชิงพื้นที่
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2.2 การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้กาหนดเป้าหมายในการพลิกโฉม โดยการปฏิรูประบบการบริหาร
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทันสมัย เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม การผลิตกาลังคนคุ ณภาพสูง ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น ที่มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือ
ประโยชน์ร่วมกัน การเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และ
การให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้เป้าหมายการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ มีความจาเป็นต้องปฏิรูประบบการบริหารที่เป็นข้อจากัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ทั้งในด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ยังขาดคุณภาพที่ดีที่ถูกต้องและทันสมัยเป็นปัจจุ บัน
ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต ที่ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศเนื่องจากขาดการวางแผนด้าน
กาลังคนและการมีส่วนร่วมกับตลาดแรงงานในแต่ละสาขาวิชายังไม่มาก รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ยังเป็น
อุปสรรคสาคัญ ระบบการจัดหาและการใช้งบประมาณยังไม่สอดคล้องกับพันธกิจที่เพิ่มขึ้น รวมถึงองค์ความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นผลผลิตของอาจารย์ยังไม่สามารถเชื่อมโยงความต้องการและการใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การทางานจริง ทั้งในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาค
บริการ ตลอดจนชุมชนและประชาสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันขับเคลื่อนประเทศได้ตามเป้าหมาย
จากจุ ด เน้ น ทิ ศ ทาง และเป้ า หมายตามสาขาความเชี่ ย วชาญของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาข้ า งต้ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจึงมุ่งปรับระบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศรองรับการ
ดาเนินการในด้านต่าง ๆ ดังแผนภาพ โดยมีรายละเอียดตามตาราง
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2.2.1 ด้านการบริหารบุคลากร
1) ด้านการบริหารบุคลากร
ความสาคัญ

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์
มาตรการ/แนวทางสาคัญ

ตามที่ ม หาวิทยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชร ได้ วิ เคราะห์ ผลการดาเนินงาน
(Performance) และศั ก ยภาพ (Potential) ในมิ ติ ด้ า นความเชี่ ย วชาญของ
บุคลากร องค์ความรู้ นวัตกรรม ผลการวิจัย ภาคีเครือข่ายและแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มี พบว่ามหาวิทยาลัยมีความสามารถในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-based and Community) ทั้งนี้ จาก
การประเมินตัวชี้วัดพบว่าตัวชี้วัดการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาในพื้นที่
ภู มิ ภ าค ที่ พิ จ ารณาจากสั ด ส่ ว น ยั ง คงเป็ น ศู น ย์ ท าให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร จะต้องเร่งส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ที่เน้นศักยภาพการสร้างผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม โดยสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย นอกจากนี้ ความมุ่งหวังใน
การสร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่จะไป
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทางานในลักษณะการสลับการทางาน (mobility) และทาวิจัย
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
(1) เพื่อสร้างระบบการสรรหาผู้ที่มีสมรรถนะสูง (Active Recruitment) มีระบบ
การกาหนดค่าตอบแทนตามค่าของงาน และเน้นค่างานมากกว่าจานวนคน
(Performance Based)
(2) เพื่อให้ระบบการบริหารงานบุคลากรเอื้อต่อการปฏิบัติงานซึ่งนาไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่
และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
(3) เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในโลกยุคใหม่ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม
(4) เพื่อให้ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนให้บุคลากรทางาน
อย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ เน้ น ผลลั พ ธ์ และน าผลการประเมิ น เชื่ อ มโยงกั บ
ผลตอบแทนที่จูงใจ
บุคลากรมีสมรรถนะสูงที่จะสนับสนุนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
1.1 ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำ งองค์ ก รมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว และ
สนับสนุนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
1.2 พัฒนาระบบกำรสรรหำบุคลำกรที่มีสมรรถนะสูง (Active Recruitment)
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายสาคัญในการพลิกโฉม
1.3 พัฒ นำขี ด ควำมสำมำรถของอาจารย์ในการทำงำนพัฒ นำเชิ ง พื้นที่ โดย
กาหนดเป็นสมรรถนะหลักของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่
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1) ด้านการบริหารบุคลากร
มาตรการ/แนวทางส าคั ญ 1.4 จะต้องเข้ารับการพัฒนาเป็น Module ตั้งแต่ระดับการสร้างความเข้าใจ ร่วม
(ต่อ)
เป็ น ที ม การท างานเชิง พื้ นที่ และสามารถในการลงปฏิบัติ งานจริง รวมถึง
ส่งเสริมการผลิตผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม
1.5 ปรับปรุงระบบกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร ที่สนับสนุนให้บุคลากร
เป็ น ผู้ มี ส มรรถนะสู ง เช่ น การส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการหลั ก สู ต ร CWIE การเคลื่ อ นย้ า ยบุ ค ลากรสายวิ ช าการกั บ
หน่วยงานอื่น (Mobility) รวมถึงการทางานวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง , การ
เทียบภาระงานตามนโยบายสาคัญกับภาระงานสอนของสายวิชาการ การ
สร้า งรายได้ จ ากทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา โดยมี ผ ลตอบแทน (Return) ให้ แ ก่
เจ้าของผลงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การเทียบผลงานเชิงนวัตกรรม
เพื่อส่งขอตาแหน่งของสายสนับสนุน เป็นต้น การทาผลงานการรับใช้สังคม
1.6 ปรั บ ระบบกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น และการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานและเชื่อมโยงกับ การพัฒนาตนเองใน
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อ สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนที่มี
ความคล่องตัว รวดเร็วและลดขั้นตอน (Agility)
2.2.2 ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ
2) ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ
ความสาคัญ
จากสถานการณ์ด้านงบประมาณทัง้ การได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐ และ
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่มีแนวโน้มลงลดตามจานวนนักศึกษาที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงได้มีการทบทวนแผนกล
ยุทธ์ 5 ปี และกาหนดกลยุทธ์สาคัญในการบริหารงานตามพันธกิจ โดยกาหนดให้มี
การพัฒนาระบบด้านนโยบายและแผน ระบบการเงินและงบประมาณที่มีจุดเน้น
(focused) และคล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ระบบและกลไกการจัดหา
รายได้ที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดระบบสนับสนุนการสร้างความร่วมมือในการ
ทางานกับหน่วยงานอื่นเพื่อแสวงหาแหล่งทุนในลักษณะการสมทบงบประมาณ
(Matching Fund) เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีความมั่นคงทางการ
เงินและสามารถดาเนินพันธกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาระบบแผนงานที่มีจุดเน้น ส่งผลต่อการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
คล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
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2) ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ ต่อ
(2) เพื่อให้การใช้จ่ายเงินรายได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
พันธกิจ
(3) เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย
ผลลัพธ์
การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
มาตรการ/แนวทางสาคัญ
2.1) พัฒนาแนวทางการสนับสนุนโครงการเชิงมุ่งเป้าที่สนับสนุนแผนพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย
2.2) ตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
2.3) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center)
2.4) มุ่ ง แสวงหารายได้ (Outcome-oriented) จากพื้ น ที่ ในลั กษณะการลงทุน
ร่วมกับภาคเอกชน การสร้างรายได้จากการ Upskill/Reskill เป็นต้น
2.5) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีผลตอบแทน (Return)
ให้แก่เจ้าของผลงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
2.2.3 ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์

3) ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
ความสาคัญ

ตามที่ ม หาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจะทาการพลิ กโฉม โดยเน้ นเรื่องการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ
รวมถึง การจั ด หารายได้ จ ากการบริการวิ ช าการเพื่ อสร้า งความมั่ น คงทางการเงิ น
รวมถึงการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล จึงมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนกฎ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อให้การดาเนินงาน
ไม่ติดขัดกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ข้างต้น จะไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบกระทรวงการคลัง หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับเปลี่ยน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ภายในต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ให้สนับสนุนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
ผลลัพธ์
การบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ง านตามแผนฯ มี ค วามคล่ อ งตั ว และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
ความสาเร็จ
มาตรการ/แนวทางสาคัญ 3.1) ปรับ เปลี่ ย นกฎ ระเบี ย บ ข้อบั ง คับ หลั กเกณฑ์ ด้ า นการเงิ น และงบประมาณ
ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้จากการบริการวิชาการ การบริหาร
รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา
3.2) ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ด้านบุคลากร ทั้ง การสรรหา การ
บริหาร การพัฒนา รวมถึงการกาหนดภาระงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อชดเชย
ภาระงานสอนภาระงานสอน
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3) ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ต่อ
3.3) ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ด้านการจัดการเรียนการสอน แนว
ทางการดาเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา การเทียบโอนรายวิชา/
ประสบการณ์ การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เป็นต้น

2.2.4 ด้านระบบธรรมาภิบาล
4) ด้านระบบธรรมาภิบาล
ความสาคัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารด้วย
หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง โดยกาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์สาคัญในแผนกลยุทธ์
ประจาปี พ.ศ.2561 – 2565 ได้แก่ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่ง นวัตกรรม” ซึ่งมุ่งเน้นการ
บริหารตามหลั กธรรมภิบ าล 10 หลั ก มี การกากับ ติ ด ตามในทุ กระดั บ ทั้ ง ระดั บ
หน่วยงานและระดับบุคคล แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ปัญหาการบริหารด้วยหลักธรร
มาภิบาลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ด้าน
ประสิทธิผล กล่าวคือการรั บนั กศึกษาเข้า เรียนไม่เป็นไปตามเป้า หมาย และด้าน
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิตในบางหลักสูตรสูง เนื่องจาก
จานวนนักศึกษาลดลง ซึ่งการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางสาคัญที่
จะปรั บ ปรุ ง การบริห ารตามหลั กธรรมภิ บ าลดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ จ ะส่ ง เสริ ม การ
ประเมิ น คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่ว ยงานระดับ คณะ ส านั ก สถาบั น และ
หน่วยงานที่มีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลที่เน้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ภารกิจ
ความโปร่ ง ใส ในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คณะ ส่ ว นงาน
อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน
(2) เพื่อสร้างความโปร่งใสการจัดสรรงบประมาณและการติดตามความคืบหน้าของ
โครงการต่าง ๆ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจและมีภาพลักษณ์ที่ดี

ผลลัพธ์
มาตรการ/แนวทางสาคัญ

4.1) พัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อรองรับการพลิกโฉมสู่การเป็น Digital University
4.2) ปรั บระบบ และกลไกการติ ดตามและประเมิ นผลแบบเน้ นผลลั พธ์ มุ่ งพั ฒนาพลั ง
สร้างสรรค์ขององค์กร
4.3) ส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานระดับคณะ สานัก สถาบัน
และหน่วยงานที่มีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
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2.3 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทาง
ตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น
2.3.1 หลั ก การและแนวคิ ด ในการด าเนิ น การจั ด ท าแผนฯ ระบุ ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาปกติ รวมทั้งการต่อยอดจากฐานเดิมของสถาบันอุดมศึกษา
สืบเนื่องจากกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เมื่ อ วั น ที่ 25 มี น าคม 2564 โดยก าหนดแนวคิ ด การปฏิ รูป ระบบอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ให้
สถาบั น อุดมศึกษาสามารถขับ เคลื่ อนการเปลี่ ยนแปลงไปในทิ ศทางใหม่ โดยปรับทิศทาง บทบาท ความ
รับผิดชอบ สถานะ กลุ่มเป้าหมายเพื่อรองรับบริบทของโลกและของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคานึงถึง
จุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดาเนินการที่ผ่านมาของสถาบั นอุดมศึกษาเป็นสาคัญ
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม (3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลัก
ศาสนา (5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และสาขาจาเพาะ และ (6) กลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
อนึ่งตามความในข้อ 13 และข้อ 14 แห่งกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว กาหนด
ดังนี้
“ข้อ 13 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจเลือกสังกัดกลุ่มตามข้อ 3 ได้ โดยต้องประเมินตนเอง ตาม
ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของสานักงานปลัดกระทรวงอยู่ด้วย
เพื่อประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและ ทาการประเมินตนเองตามวรรค
หนึ่ง
ข้อ 14 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา และได้เลือก
สั ง กั ด กลุ่ ม ตามข้ อ 3 แล้ ว ให้ ค ณะกรรมการตามวรรคสองจั ด ท าแผนการพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ของ
สถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือ แผนพัฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น เพื่อการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 45 เพื่อนาเสนอ สภาสถาบันอุดมศึกษา
ต่อไป”
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ ตระหนักถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
แนวทางการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยใช้ สมรรถนะและ
ศักยภาพ ทีเ่ น้นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 2561-2565 สู่ 5 ปีถัดไปใน 2566-2570 ดังนี้
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ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์

รายการกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(พ.ศ.2561-2565)
ประเด็น
1. ยกระดับศักยภาพชุมชน ให้พึ่งพา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตนเอง ได้
การพัฒนา
2. พัฒนาระบบและกลไกการ
ท้องถิ่นด้วย
บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนา
พันธกิจสัมพันธ์ ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยกับ 3. ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่ และ
สังคมท้องถิ่น
การใช้ ประโยชน์งานวิจัย หรือ
ด้วยศาสตร์
ทรัพย์สินทางปัญญา
พระราชา
4. ส่งเสริมการเรียนรู้และทานุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นเพื่อเสริมพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับ
มาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนา
ครู

1. พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิตให้เป็นผู้นาทางวิชาการ
ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
2. พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง
(High Performance Teacher)
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน

รายการกลยุทธ์
ต่อยอดจากกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร (พ.ศ.2566-2570)
โปรแกรมที่ 1 ยกระดับคุณภาพและความเป็น
สากลของงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) ผ่านความร่วมมือการทาวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
โปรแกรมที่ 5 พั ฒ นาระบบการบริ ห ารและ
จั ด การงานวิ จั ย และนวั ต กรรม ทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปั ญ ญาสู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ แ ละสร้ า งรายได้
(Research to Market) ทั้ ง แบบ Inside-Out
และ Outside-In
โปรแกรมที่ 6 ยกระดับการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ University Research
Data Center of North Region Community
สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
โปรแกรมที่ 7 พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก
และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง SMEs และ
IDEs (Innovation Driven Enterprises) เพื่ อ
ยกระดั บ รายได้ ความสามารถในการแข่งขัน
และการพึ่งพาตนเอง
โปรแกรมที่ 8 สร้างชุมชนต้นแบบการเรียนรู้
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์
พื้นถิ่นของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่บริการ
โปรแกรมที่ 3 พัฒนาระบบบริห ารจัดการบ่ม
เพาะและเสริ ม สร้ า งสมรรถนะนั ก ศึ ก ษาครู ที่
มี อั ต ลั ก ษณ์ ค รู ร าชภั ฏ ตอบสนองบริ บ ทของ
Area based
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ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์

รายการกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(พ.ศ.2561-2565)
3. สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาประจาการให้
มีสมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการใน การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการ เรียนการสอนในสถานศึกษา
ประเด็น
1. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและ นวัตกรรมที่นาไปใช้พัฒนา
การยกระดับ
ชุมชน
คุณภาพและ
2. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการ
มาตรฐานการ ของผู้ใช้ บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
ผลิตบัณฑิตให้มี วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21
คุณภาพ
และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมี
สร้างสรรค์
ทัศนคติ ที่ดีและถูกต้อง มี พื้นฐาน
สังคม
ชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงาน
ทา และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
3. วิเคราะห์และ จัดทาหลักสูตรเชิง
บูรณาการที่ตอบสนองการพัฒนา
ท้องถิ่นและ สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ
4. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
จัดการ เรียนรู้ให้บูรณาการกับการ
ปฏิบัติงานจริงและเสริมสร้างทักษะ
และจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น
5. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพ
ประเด็น
1. พัฒนาระบบและกลไกการจัดหา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รายได้ที่เป็น รูปธรรมเพื่อสร้างความ
พัฒนาระบบ
มั่นคงทางการเงินของ มหาวิทยาลัย
บริหารจัดการ 2. พัฒนากระบวนการสร้างความ
มหาวิทยาลัยให้ ผูกพันของ ลูกค้าและบุคลากร

รายการกลยุทธ์
ต่อยอดจากกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร (พ.ศ.2566-2570)

โปรแกรมที่ 2 : จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
กาลั งคนในการขับเคลื่ อนการพัฒ นาเชิงพื้นที่
ร่ ว มกั บ สถานประกอบการ SME/ชุ ม ชน/
หน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะ
การพั ฒ นานวั ต กรรมสั ง คมและการเป็ น
ผู้ประกอบการ
โปรแกรมที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาสมรรถนะกาลังคน
(Non-Age Group) ในด้านการพัฒนานวัตกรรม
อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมูลค่าสูง และ
อุ ต สาหกรรมการบริ ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โปรแกรมที่ 9 พัฒนาการให้บริการดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใน
ร ะ ดั บ Developing โ ด ย มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น
สถาบั น การศึ ก ษา Connected University
ตาม Digital Maturity Model
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ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์

รายการกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(พ.ศ.2561-2565)
ทันสมัย ได้
3. พัฒนาองค์การ ให้มีระบบบริหาร
มาตรฐาน มีธรร จัดการที่ดี
มาภิบาล เป็น 4. พัฒนากระบวนการทางานให้มี
องค์กรแห่ง
ประสิทธิภาพโดยการนาเทคโนโลยีที่
นวัตกรรม และ ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
มีความมั่นคง
อิเล็กทรอนิกส์
ทางการเงิน
5. พัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลที่
เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และ
พัฒนาสมรรถนะ บุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับ
องค์กรภายในและ ต่างประเทศเพื่อ
เสริมสร้าง ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์
และ พันธกิจของมหาวิทยาลัย

รายการกลยุทธ์
ต่อยอดจากกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร (พ.ศ.2566-2570)
โปรแกรมที่ 10 พั ฒ นาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบรูปแบบ
ใหม่
โปรแกรมที่ 11 ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้าน
ดิ จิ ทั ล ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพลิ ก โฉมของ
มหาวิทยาลัย
โปรแกรมที่ 12 มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตร การ
รวมกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
หรือทิศทางของประเทศ ทั้งการร่วมสร้างความ
เป็นเลิศและสร้างกาลังคนร่วมกัน
โปรแกรมที่ 13 ยกระดับความร่วมมือการร่วม
ทุ น ระหว่ า งสถาบั น และจตุ ร ภาคี เ พื่ อ พั ฒ นา
ชุมชนและสังคมในพื้นที่
โ ป ร แ ก ร ม ที่ 14 พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ
(Competency) ของอาจารย์ ด้ ว ยการเป็ น
Exchange Personal
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2.3.2 การวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น ตนเอง (Potential & Performance) ให้ ร ะบุ ศั ก ยภาพ
ที่จะนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
Area-Based and
Community
Performance indicators
1. อัตราการได้งานทาในพื้นที่
หรือภูมิภาคของบัณฑิต
(Percentage of Graduate
Employed in Region)

คะแนน

2. การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area
Based Development)

5

3. การมีส่วนร่วมของบุคคล
หรือหน่วยงาน ในชุมชน พื้นที่
หรือภูมิภาค (Non Age
Group Participation)

4

3

ผลการดาเนินงานที่มี
อยู่ในการสนับสนุน
เป้าหมายการพลิกโฉม
จานวนบัณฑิตได้งาน
ทาในพื้นที่หรือภูมิภาค
ของบัณฑิต จานวน
857 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.53

ประเด็นที่ต้องเร่งส่งเสริมศักยภาพ
เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่
ร่วมกับสถานประกอบการ SME/
ชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ โดยเน้น
การสร้างสมรรถนะการพัฒนา
นวัตกรรมสังคมและการเป็น
ผู้ประกอบการ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการบ่ม
เพาะและเสริมสร้างสมรรถนะ
นักศึกษาครูทมี่ ีอัตลักษณ์ครูราชภัฏ
ตอบสนองบริบทของ Area based
โครงการบริการ
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก
วิชาการทุกโครงการมี และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง
ผลการดาเนินงานที่
SMEs และ IDEs (Innovation
ตอบสนอง Area
Driven Enterprises) เพื่อยกระดับ
Based จานวน 80
รายได้ ความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ คิดเป็นร้อย และการพึ่งพาตนเอง
ละ 100
2. สร้างชุมชนต้นแบบการเรียนรู้
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นของชุมชน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
บริการ
จานวนกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความสามารถ
แก้ไข/ลดปัญหา/
(Competency) ของอาจารย์ด้วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ การเป็น Exchange Personal
ชุมชนฯ โดยการมีส่วน
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Area-Based and
Community
Performance indicators

คะแนน

4.ความยั่งยืนของ
มหาวิทยาลัย ชุมชน และ
สังคม
(Green/Sustainability)

1

5. ความสอดคล้องของ
หลักสูตร (Curriculum
Alignment)

5

6. การวิจัยและบริการ
วิชาการ เพื่อการพัฒนาใน
พื้นที่ภูมิภาค
(Research/Service in
Region)

1

ผลการดาเนินงานที่มี
อยู่ในการสนับสนุน
เป้าหมายการพลิกโฉม
ร่วมชองบุคคล หรือ
หน่วยงานในพื้นที่
จานวน 15 โครงการ
จาก24 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 62.50
ผลการจัดอันดับตาม
THE Impact Ranking
อยู่ในอันดับ 500 คิด
เป็นระดับ 1

ประเด็นที่ต้องเร่งส่งเสริมศักยภาพ
เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

ยกระดับคุณภาพและความเป็น
สากลของงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่าน
ความร่วมมือการทาวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
จานวนหลักสูตรที่
ยกระดับการบริหารจัดการการ
สอดคล้องกับความ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนา
ต้องการของสังคมและ สมรรถนะกาลังคน (Non-Age
ชุมชนต่อหลักสูตร
Group) ในด้านการพัฒนา
ทั้งหมดของ
นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ทาง
สถาบันการศึกษา คิด การเกษตรมูลค่าสูง และ
เป็นร้อยละ 100
อุตสาหกรรมการบริการเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จานวนผลงานทาง
1.พั ฒ นาระบบการบริ ห ารและ
วิชาการรับใช้สังคมยังมี จั ด การงานวิ จั ย และนวั ต กรรม
จานวนผลงานน้อย
ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า สู่ ก า ร ใ ช้
เมื่อเท่ากับผลงานทาง ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้
วิชาการทั้งหมด
( Research to Market) ทั้ ง แ บ บ
Inside-Out และ Outside-In
2. ยกระดับการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ
University Research Data
Center of North Region
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Area-Based and
Community
Performance indicators

คะแนน

7. การมีส่วนร่วมของสังคม
และชุมชน (Inclusive
Community)

5

8.การบูรณาการงบประมาณ
จากภาครัฐและเอกชนในการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมในพื้นที่
(Integrated Government
Budget

1

ผลการดาเนินงานที่มี ประเด็นที่ต้องเร่งส่งเสริมศักยภาพ
อยู่ในการสนับสนุน
เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
เป้าหมายการพลิกโฉม
Community สู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
จานวนหลักสูตรที่
มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตร การ
ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน รวมกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อน
ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/
เป้าหมายหรือทิศทางของประเทศ
หน่วยงานในพื้นที่มี
ทั้งการร่วมสร้างความเป็นเลิศและ
ส่วนร่วมในการจัด
สร้างกาลังคนร่วมกัน
การศึกษาจานวน 49
หลักสูตร จากหลักสูตร
ทั้งหมดของสถาบัน
จานวน 51 หลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ 96.08
จานวนเงินจากภาครัฐ ยกระดับความร่วมมือการร่วมทุน
และเอกชนเพื่อพัฒนา ระหว่างสถาบันและจตุรภาคีเพื่อ
ชุมชนและสังคมใน
พัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่
พื้นทีม่ ีจานวนน้อยเมื่อ
เทียบกับงบดาเนินงาน
ประจาปี
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จุดแข็ง (Strengths)
1. จัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสาคัญ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการกับการปฏิบัติจริงและให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านกระบวนการทักษะวิศวกรสังคม เพื่อให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตอาสา มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่นาไป
พัฒนาท้องถิ่น
2. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทางานทั้งระดับเนื้อหา รายวิชา และหลักสูตร
รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การวิจัย การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล AUN-QA
3. มี ร ะบบนิ เ วศน์ ด้ า นการวิจั ย และบริ ก ารวิ ช าการที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นานัก ศึ ก ษา และ บั ณ ฑิ ต
ผู้ประกอบการได้ เช่น มีผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง มีหลักสูตรที่เปิดสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้ประกอบการ มีรูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการที่ชัดเจนและมี ประสิทธิภาพ
4. มีผลงานวิจัย นวัตกรรมที่หลากหลายทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้านการผลิตภัณฑ์ส่งเสริม
เอกลักษณ์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสังคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิปัญญา/แหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมการตลาด/การท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยว
5. มีศูนย์ความเป็นเลิศที่มีการดาเนินงานในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัทั้งด้านการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมและบริหารจัดการ
6. มีการพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจสัมพันธ์ที่ ที่เน้นการบูรณาการความ ร่วมมือระหว่าง คณะ
สาขาวิชา และเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น มีผลการดาเนินการที่เป็นนวัตกรรมที่ส่งลัพธ์
ผลกระทบต่อชุมชนที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการศึกษา
7. มีระบบกลไกและนวัตกรรมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ภายนอกในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ
8. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้เรียน การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ นานาชาติ
9. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นธรรมมาภิบาลและการดา
เนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ และได้รับการยอมรับในระดับชาติ ได้แก่ ผ่านเกณฑ์การประเมินสานักงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง), ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) อยู่ในอันดับ 3 ของ
ประเทศ (ระดับอุดมศึกษา), ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตาม
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับใบรับรอง ห้องปฏิบัติการ มอก.
17025-2548 (ISO/ICE 17025:2005), สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับ ISO 9001:2015
10. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ หลากหลายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และ ระบบ
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E University) อาทิ ระบบสานักงานอัตโนมัติ (E-Office) ระบบงบประมาณ
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การเงิน พัสดุ บัญชีกองทุนลักษณะ 3 มิติ (3DGF) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR) ระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ ราชการ(E-SPR) ระบบบริหารความเสี่ยง (E-RMS) ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ ตัดสินใจ (MIS) ระบบบริหารงานบุคคล (E PERSONAL) TABIAN
SYSTEM, ระบบ E-Library ระบบ E-Learning เป็นต้น
11.อาจารย์มีความรู้หลากหลาย และครอบคลุมในวิชาชีพครู วิชาเอก และวิชาทั่วไป บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถและพร้อมในการให้บริการวิชาการจนเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น บุคลากรมีศักยภาพใน
การลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. การจัดการศึกษายังไม่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหม่รวมถึง ผู้สูงอายุ และยังขาด
ทาการตลาดเชิงรุก
2. การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ทาให้เกิดการบูรณาการยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของแหล่งทุน
3. ระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างรายได้ ของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน
4. การจัดพัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชนเป้าหมายการพัฒนา ฐานข้อมูลรายได้และฐานข้อมูล
ผลลัพธ์ผลกระทบที่เกิดกับชุมชนยังไม่สามารถนามาใช้ในการตัดสินใจได้
5. การใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี สารสนเทศยังไม่เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
6. มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถสร้างรายได้เองอย่างเป็นรูปธรรม
โอกาส (Opportunities)
1.นโยบายของประเทศและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 2570 ด้าน BCG เน้นการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน อาหารสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ และ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย
2. การอยู่บนที่ตั้งที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม (Bio
Diversity and Cultural Diversity) สอดคล้องกับนโยบายชาติด้าน BCG
3. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสมบูรณ์ (มากกว่า 20%) สร้างโอกาสในการดาเนินงานด้านการเรียน
การสอน วิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ
4. การพลิกโฉมทางด้านเทคโนโลยี (Technology Disruptive) ทาให้ปรับเปลี่ยนไปสู่มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล และสร้างโอกาสในการทาวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
5. ตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะสูง รวมทั้งอุตสาหกรรม ในประเทศเปิดโอกาสใน
การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศ
6.นโยบายรัฐที่เน้นการบูรณาการ กับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงาน ราชการ องค์กรต่างๆ หรือ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเอื้อประโยชน์ในการทางานซึ่งกันและกัน
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อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
1. นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ทาให้งบประมาณ
แผ่นดิน ได้รับการสนับสนุนลดลง
2. นโยบายด้านการเงินการคลังและระเบียบข้อบังคับการ เบิกจ่ายจากภาครัฐที่เข้มงวดทาให้ขาด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
3. การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในทุก ๆ ด้าน
4. ประเทศไทยมีแนวโน้มประชากรวัยเด็กและวัยอุดมศึกษาลดลง ทาให้จานวนนักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาทุกแห่งลดลง ส่งผลให้รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง
5. สภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา

63

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges)

SC1 การเป็นมหาวิทยาลัยที่
สร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อ
สังคม (SDGs)

SC3 การน าองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ าก
การบูรณาการจากงานวิจัยและการ
บริการวิชาการไปยกระดับคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจของชุมชนใน
จังหวัดกาแพงเพชรและตาก

SC5 การบริหารจัดการที่มุ่ง
สู่ Result-based
Organization

SC2 การ Transform Learning
Platforms / Models ที่ตอบสนอง
ทักษะแห่งอนาคตทักษะใหม่ให้กบั
แรงงานปั จจุบนั (up-skill, re-skill)

SC4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสนับสนุน
การดาเนินการทุกด้าน

SC6 การtransform การ
ดาเนินงานทุกด้านให้สามารถ
ตอบสนองสถานการณ์การแข่งขัน
รวมถึงภาวะวิกฤต เช่น COVID-19
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SC7 การหนุ น เสริ ม บุ ค ลากร
ส า ย วิ ช า ก า ร ใ ห้ มี ค ว า ม
เชี่ยวชาญในด้านการสอนและ
การวิ จั ย เพื่ อ เป็ น ที่ ย อมรับ ใน
สังคม ชุมชนท้องถิ่น

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages)

SA1 ระบบสารสนเทศเพื่ อ
การบริ ห ารจั ด การและการ
ให้บริการผ่านระบบออนไลน์
ที่มีขีดความสามารถเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

SA3 มีหลักสูตรระยะสั้น
(Non-degree) ที่สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่

SA2 มีเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุม่
อุตสาหกรรมเครือข่าย (Clusters)
และภาคประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

SA4 มีฐานข้อมูลและ
สารสนเทศด้านงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่พร้อมต่อการพัฒนา
พื้นที่
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มหาวิทยาลัยได้ทาการวิเคราะห์และสรุปความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและเป้าหมาย
ตาม SDGs โดยสามารถสรุปผังความเชื่อมโยงได้ ดังนี้

มหาวิทยาลัยได้การวิเคราะห์และสรุปความเชื่อมโยงระหว่าง 1) ตัวชี้วัดการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ป ระเมิ น ตนเอง และจั ด อยู่ ใ น กลุ่ ม 3 การพั ฒ นาชุ ม ชนเชิ ง พื้ น ที่ (Area-Based and
Community) 2) กลยุทธ์การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยทั้งระดับ แพลตฟอร์ม และระดับโปรแกรม และ 3)
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เป้าหมายตาม SDGs จะเห็นได้ว่า กลยุทธ์การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยทั้งระดับ แพลตฟอร์ม และระดับ
โปรแกรมมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) ได้แก่ อัตรา
การได้งานทาในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต (Percentage of Graduate Employed in Region) การพัฒนา
เชิงพื้นที่ (Area Based Development) การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค
( Non- Age Group Participation) แ ล ะ ค ว า ม ยั่ ง ยื น ข อ ง ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ชุ ม ช น แ ล ะ สั ง ค ม
(Green/Sustainability) รวมทั้งสอดคล้ องกับประเภทตัว วัดศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential)
ได้แก่ ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาใน
พื้นที่ภูมิภาค (Research/Service in Region) การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community)
และ การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่
(Integrated Government Budget)
นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์ กลยุทธ์การพลิ กโฉมของมหาวิทยาลั ยทั้งระดับ แพลตฟอร์ม และระดับ
โปรแกรม กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จะเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นส่วนใหญ่กับ
SDG 1: No Poverty (ขจั ด ความยากจน) SDG 4: Quality Education (การศึ ก ษาที่ เ ท่ า เที ย ม)SDG 11:
Sustainable Cities and Communities (เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน) และ SDG 17: Partnerships
for the Goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
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SDG 1: No Poverty (ขจัดความยากจน)
พัฒนาระบบการบริหารและจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้
ประโยชน์และสร้างรายได้ (Research to Market) ทั้งแบบ Inside-Out และ
Outside-In
พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง SMEs และ IDEs
(Innovation Driven Enterprises) เพื่อยกระดับรายได้ ความสามารถในการแข่งขัน
และการพึ่งพาตนเอง
ยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ University Research Data
Center of North Region Community สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

SDG 4: Quality Education (การศึกษาที่เท่าเทียม)
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ร่วมกับสถาน
ประกอบการ SME/ชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนา
นวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการบ่มเพาะและเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาครูทมี่ ีอัตลักษณ์
ครูราชภัฏ ตอบสนองบริบทของ Area based
ยกระดับการบริหารจัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาสมรรถนะกาลังคน (NonAge Group) ในด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมูลค่าสูง
และอุตสาหกรรมการบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบรูปแบบใหม่
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SDG 11: Sustainable Cities and Communities (เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน)
พัฒนาการให้บริการดิจิทัลของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ
Developing โดยมีลักษณะเป็นสถาบันการศึกษา Connected University ตาม
Digital Maturity Model
สร้างชุมชนต้นแบบการเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่บริการ
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทลั ตามยุทธศาสตร์การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย

SDG 17: Partnerships for the Goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
ยกระดับคุณภาพและความเป็นสากลของงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ผ่านความร่วมมือการทาวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตร การรวมกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายหรือทิศทาง
ของประเทศ ทั้งการร่วมสร้างความเป็นเลิศและสร้างกาลังคนร่วมกัน
ยกระดับความร่วมมือการร่วมทุนระหว่างสถาบันและจตุรภาคีเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคมในพื้นที่(Super Data)
พัฒนาความสามารถ(Competency) ของอาจารย์ด้วยการเป็น Exchange Personal
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2.3.3 การวิเคราะห์และกาหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์ตาม 5 กิจกรรมหลัก

70

แพลตฟอร์มการดาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์
ตามแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
เพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์
การดาเนินงานใน แต่ละแพลตฟอร์ ม พร้อมระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key
Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้แต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และนโยบายของประเทศในอนาคตได้ โดยมี 3 แพลตฟอร์ม 9 เป้าหมาย 16
Key Results และ 14 โปรแกรม ซึง่ รายละเอียด ดังนี้

แสดงความเชื่อมโยงแพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนาคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
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แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนาคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
เป้าหมาย Obj.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุ มชน
ท้องถิ่น
KR 1 อันดับใน Times Higher Education (THE) โปรแกรมที่ 1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นสากล
Impact Ranking
ของงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ผ่านความร่วมมือการทาวิจัยกับเครือข่าย
องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
เป้าหมาย Obj.2 ผลิตบุคลากรคุณภาพในระดับอุดมศึกษาสนองความต้องการพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
KR 2 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบ
โปรแกรมที่ 2 : จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนใน
CWIE/WIL
การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ร่ ว มกั บ สถาน
ประกอบการ SME/ชุมชน/หน่ว ยงานภาครัฐ โดย
เน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคม
และการเป็นผู้ประกอบการ
เป้าหมาย Obj.3 ผลิตและพัฒนาครูที่มีฐานสมรรถนะตอบสนองบริบทเชิงพื้นที่
KR 3 ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ครู ผ่ า นการทดสอบราย โปรแกรมที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการบ่มเพาะ
สมรรถนะด้ า นจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การ และเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาครูที่มีอัตลักษณ์
เปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21
ครูราชภัฏ ตอบสนองบริบทของ Area based
เป้ า หมาย Obj.4 เป็ น ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต (Lifelong Learning Center) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
KR 4 ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด โปรแกรมที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการการเรียนรู้
ชีวิตในการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ และทุนทางสังคม ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาสมรรถนะกาลังคน (Non-Age
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
Group) ในด้ า นการพั ฒ นานวั ต กรรมอ าหาร
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมูลค่าสูง และอุตสาหกรรม
การบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
KR 5 จานวนผู้เรียนกลุ่มใหม่ (Non - Age Group)
ที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบการเที ย บโอน/การจั ด การศึ ก ษาใน
ระบบคลังหน่วยกิต/การฝึกอบรมแบบสะสมหน่วย
กิต
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แสดงผังความเชื่อมโยงแพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างตามเป้าหมายและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่างตามเป้าหมายและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย Obj.1 เป็นศูนย์กลางการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ด้านนวัตกรรมธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์
อัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก
KR 6 ร้ อยละของงานวิจั ย พัฒ นาพื้น ที่ตามจุ ด เน้ น โปรแกรมที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารและจัดการ
แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนทุน งานวิจัยและนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้
จากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
ประโยชน์และสร้างรายได้ (Research to Market)
KR 7 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งแบบ Inside-Out และ Outside-In
KR 8 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย ที่ ด า เ นิ น ร่ ว ม กั บ โปรแกรมที่ 6 ยกระดับความร่วมมือในการทาวิจัย
มหาวิทยาลัยเครือข่ายในพื้นที่
และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์และสร้าง Valuebased Economy กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เครื อ ข่ า ยใน
พื้นที่
เป้าหมาย Obj.2 ชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
KR 9 ร้ อยละของผลงานวิช าการที่น าไปใช้ในการ โปรแกรมที่ 7 พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นทีบ่ ริการ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง SMEs และ IDEs
KR 10 ร้ อ ยละหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ที่ น าผลงานวิจัย (Innovation Driven Enterprises) เพื่ อ ยกระดั บ
และนวั ต กรรมเชิ ง พื้ น ที่ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ รายได้ ความสามารถในการแข่งขัน และการพึ่งพา
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นทีบ่ ริการ
ตนเอง
โปรแกรมที่ 8 สร้ า งชุ ม ชนต้ น แบบการเรี ย นรู้
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์พื้น
ถิ่ น ของชุ ม ชนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่
บริการ
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ผังแสดงความเชื่อมโยงแพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาสใหม่และ
ความสามารถในการแข่งขันมุ่งสู่การเติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความสามารถในการแข่งขัน
มุ่งสู่การเติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย Obj.1 มีระบบบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
KR 11 จานวนระบบที่สนับสนุนการบริหารงานมุ่งสู่ โปรแกรมที่ 9 พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารดิ จิ ทั ล ของ
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ
Developing โดยมี ลั ก ษณะเป็ น สถาบั น การศึกษา
Connected University ต า ม Digital Maturity
Model
เป้าหมาย Obj.2 มีเทคโนโลยีและระบบแวดล้อมสาหรับการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
KR 12 ร้ อ ยละของอาจารย์ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา โปรแกรมที่ 10 พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
สมรรถนะ(reskill/upskill/Newskill) ในการจัดการ การจัดการเรียนการสอนแบบรูปแบบใหม่
เรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริม และ โปรแกรมที่ 11 ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล
พั ฒ น า ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พ ลิ ก โ ฉ ม ข อ ง ตามยุทธศาสตร์การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
KR 13 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมิน IC3
Digital Literacy Certification
KR 14 จานวนระบบเทคโนโลยี ที่เพิ่มคุณภาพการ
เรียนการสอนรูปแบบใหม่
เป้าหมาย Obj.3 ขยายความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายหรือทิศทางของประเทศทั้งการสร้างความ
เป็นเลิศและกาลังคนที่ร่วมกันองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม
KR 15 ร้ อ ยละบุ ค ลากรที่ ท าวิ จั ย ร่ ว มกั บ ภาคี โปรแกรมที่ 12 มุ่ ง เน้ น การสร้ า งพั น ธมิ ต รการ
เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม รวมกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายหรือ
ในรูปแบบ Matching Investment Fund
ทิศทางของประเทศ ทั้งการร่วมสร้างความเป็นเลิศ
KR 16 ร้อยละของอาจารย์ที่ไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไข และสร้างกาลังคนร่วมกัน
ปั ญหาและเพิ่ ม ขีด ความสามารถให้ กั บ ชุมชนและ โปรแกรมที่ 13 ยกระดับความร่วมมือการร่วมทุน
สถานประกอบการ SMEs (Talent mobility to ระหว่างสถาบันและจตุรภาคีเพื่อพัฒนาชุมชนและ
Community & SMEs)
สังคมในพื้นที่
โปรแกรมที่ 14 พัฒนาความสามารถ
(Competency) ของอาจารย์ด้วยการเป็น
Exchange Personal
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2.3.4 การวิเคราะห์โอกาสประสบความสาเร็จและความเสี่ยงของแผนฯ
ในการจัดทาแผนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่
ทาให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสประสบความสาเร็จตามแผนพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย และความเสี่ยงของแผน
ดังนี้
โอกาสประสบความสาเร็จ
1. บุ คลากรสายวิช าการมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิช าการเป็น
ที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
3. มีช่องทางในการลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการต่อยอดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ผ่าน Start up
ของมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งในแหล่งประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปหัตถกรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมในการต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้
5. บริ บ ทพื้น ที่เป็ น สั งคมเมือง ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผ ลผลผลิ ตทางการตลาด
ที่หลากหลาย เช่น กล้วยไข่ กล้วยน้าว้า ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง
6. สถานประกอบการต้องการบุคลากรที่มีทักษะที่สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่
ความเสี่ยง
1. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างแท้จริง
2. ความร่ ว มมือทั้งสถานประกอบการ ภาครัฐ เอกชนและชุมชน ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก
ผลกระทบจาก Covid-19
3. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายขาดทุนทรัพย์
4. ความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด
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2.3.5 แผนปฏิบัติการรายปี
แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนาคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
เป้าหมาย Obj.1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
KR 1 อันดับใน Times Higher Education (THE) Impact Ranking
งบประมาณ (ล้านบาท)
โปรแกรม
โครงการ
โปรแกรมที่ 1 ยกระดับคุณภาพและ
ความเป็นสากลของงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านความ
ร่วมมือการทาวิจัยกับเครือข่ายองค์กร
ทั้งภายในและต่างประเทศ

1. โครงการยกระดับความร่วมมือการทาวิจัยกับเครือข่ายองค์กรทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
2. โครงการ KPRU-Research Hub เพื่อยกระดับการสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้า การเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สู่การตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลผ่าน รูปแบบ One Platform เพื่อ
สนับสนุนการจัดอันดับ Times Higher Education (THE) Impact Ranking
4. โครงการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา
ต่างชาติ KPRU Partnership
5. โครงการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
รวมงบประมาณ

2566

2567

2568

2569

2570

0.5

0.5

1.0

0.5

1.0

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

0.5

0.5

0.25

0.25

0.25

-

10.0

10.0

10.0

10.0

0.2
4

0.2
14

0.2
14.25

0.2
13.75

0.2
14.25
78

แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนาคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรสากล
เป้าหมาย Obj.2 : ผลิตบุคลากรคุณภาพในระดับอุดมศึกษาสนองความต้องการพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
KR 2 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบ CWIE/WIL
งบประมาณ(ล้านบาท)
โปรแกรม
โครงการ
โปรแกรมที่ 2 : จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ร่วมกับสถาน
ประกอบการ SME/ชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ โดย
เน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคม
และการเป็นผู้ประกอบการ

1. โครงการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางในการผลิตกาลังคนสมรรถนะสูง
(Hub of Talent) เฉพาะทางด้า นการพัฒ นานวัต กรรมอาหารและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตรมู ล ค่ า สู ง และอุ ต สาหกรรมการบริ ก าร
ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม
2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ในลักษณะร่วม
ผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน
ชุมชน) (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)
3. โครงการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านโลจิสติกส์ (Hub
of Knowledge) ของภูมิภาค เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านนวัตกรรม
อาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมสู่การสร้าง Value-based Economy
รวมงบประมาณ

2566

2567

2568

2569

2570

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

-

2.0

2.0

2.0

2.0

10.0

12.0

12.0

12.0

12.0
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แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนาคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรสากล
เป้าหมาย Obj.3 : ผลิตและพัฒนาครูที่มีฐานสมรรถนะตอบสนองบริบทเชิงพื้นที่
KR 3 ร้อยละของบัณฑิตครูผ่านการทดสอบรายสมรรถนะด้านจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21
งบประมาณ(ล้านบาท)
โปรแกรม
โครงการ
โปรแกรมที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการบ่มเพาะ 1. โครงการพัฒนานักศึกษาครูที่มีอัตลักษณ์ครูราชภัฏ ตอบสนอง
และเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาครูที่มีอัตลักษณ์ครู บริบทของ Area based
ราชภัฏ ตอบสนองบริบทของ Area based
2. โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะครูราชภัฏพัฒนาครูนวัตกรเพื่อ
ตอบสนองบริบทเชิงพื้นที่
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในยุค
New Normal
4. โครงการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อสร้างอัตลักษณ์
บัณฑิตครูราชภัฏ
รวมงบประมาณ

2566

2567

2568

2569

2570

-

0.5

0.5

0.5

0.5

-

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

-

0.5

0.5

0.5

0.5

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0
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แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนาคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
เป้าหมาย Obj.4 : เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
KR 4 ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ และทุนทางสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้อ งถิน่
KR 5 จานวนผู้เรียนกลุ่มใหม่ (Non - Age Group) ที่เข้าสู่ระบบการเทียบโอน/การจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต/การฝึกอบรมแบบสะสมหน่วยกิต
โปรแกรม
โครงการ
งบประมาณ (ล้านบาท)
2566
2567
2568
2569
โปรแกรมที่ 4 ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การการ 1. โครงการพัฒนาทักษะของบัณฑิตและแรงงานในชุมชน(Upskill
เรี ย นรู้ ตลอดชีวิต เพื่อพัฒ นาสมรรถนะกาลั ง คน /Reskill/ Newskill /Futureskill) ร่วมกับสถานประกอบการและ
0.7
0.7
0.7
0.7
ภาคี
เ
ครื
อ
ข่
า
ยความร่
ว
มมื
อ
ทั
ง
้
ภาครั
ฐ
เอกชน
องค์
ป
กครองส่
ว
น
(Non-Age Group) ในด้ า นการพั ฒ นานวั ต กรรม
อาหาร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตรมู ล ค่ า สู ง และ ท้องถิ่น และชุมชน
2. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Young
อุตสาหกรรมการบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
4.0
4.0
4.0
4.0
Farmer) และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนเริ่มต้น (Startup)
เชิงวัฒนธรรม
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน
0.7
0.7
0.7
0.7
ด้วยระบบดิจิทัลสาหรับนักศึกษาในยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal
4. โครงการจั ด ระบบธนาคารหน่ ว ยกิ ต (Credit Bank) เพื่ อ เพิ่ ม
โอกาสในการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต (Lifelong Learning) และรองรั บ
หลักสูตรในรูปแบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
รวมงบประมาณ

2570
0.7

4.0
0.7

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

5.9

5.9

5.9

5.9

5.9
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แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างตามเป้าหมายและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
เป้าหมาย Obj.1 : เป็นศูนย์กลางการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ด้านนวัตกรรมธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก
KR 6 ร้อยละของจานวนงานวิจัยพัฒนาพื้นที่ตามจุดเน้นแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
KR 7 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา
KR 8 ร้อยละของงานวิจัยที่ดาเนินร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในพื้นที่

โปรแกรม

โครงการ
2566

โปรแกรมที่ 5 พั ฒ นาระบบการ
บริ ห ารและจั ด การงานวิ จั ย และ
นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การ
ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้
( Research to Market) ทั้ ง แ บ บ
Inside-Out และ Outside-In

1. โครงการสร้างงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยี/ระบบฐานข้อมูล
(KPRU Research Hub) และการจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจาก
งานวิจัยในพื้นที่และชุมชนเป้าหมาย
2. โครงการส่งเสริมการสร้างงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่
ตลาดตามความต้องการเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน Research
to Market
3. โครงการยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์และ
สร้าง Value-based Economy กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในพื้นที่

งบประมาณ (ล้านบาท)
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2570

2.5

2.5
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2.5
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2.0
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2.5
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โปรแกรม

โครงการ
2566

งบประมาณ (ล้านบาท)
2567 2568 2569

2570

7.0

2.5

2.5

ด้านนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมูลค่าสูง และ
อุตสาหกรรมการบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รวมงบประมาณ

2.5

2.5
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แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างตามเป้าหมายและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
เป้าหมาย Obj.2 ชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
KR 9 ร้อยละของผลงานวิชาการทีน่ าไปใช้ในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่บริการ
KR 10 ร้อยละหน่วยงานในพื้นที่ที่นาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่บริการ
โปรแกรม
โครงการ
งบประมาณ (ล้านบาท)
2566 2567
2568
2569
2570
โปรแกรมที่ 7 พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและ 1. โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง SMEs และ IDEs แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า สร้างความยั่งยืน และเพิ่ม
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
(Innovation Driven Enterprises) เพื่อยกระดับ รายได้ของชุมชนท้องถิ่น สามารถเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยว
รายได้ ความสามารถในการแข่งขัน และการพึ่งพา คุณภาพสูงและการมาเยือนซ้า
ตนเอง
2. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อยหรือวอิสาห
กิจเพื่อสังคม(social enterprise) ในการประกอบธุรกิจ เพื่อพัฒนา
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
ไปสู่วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven
Enterprise: IDE)
รวมงบประมาณ
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
โปรแกรมที่ 8 สร้างชุมชนต้นแบบการเรียนรู้
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมด้าน
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสี
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
พื้นถิ่นของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เขียว (Bio-Circular- Green Economy: BCG) ให้เป็นระบบ
บริการ
เศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ (ด้านพืช
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โปรแกรม

โครงการ
2566
เศรษฐกิจ เกษตร สมุนไพร อาหาร สุขภาพ การท่องเที่ยว พลังงาน
วัสดุและเคมีชีวภาพ)
2. โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยกับชุมชน (KPRU &
Community Linkages Programs) เพื่อนาผลการวิจัย พัฒนา และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปถ่ายทอดให้กับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อสร้าง
สังคมไทยให้เข้มแข็ง
3. โครงการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
สาหรับศูนย์ตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตรแปรรูปและอาหาร
ปลอดภัย
4. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในการนาผลงานวิจัย
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปใช้พัฒนาเพื่อให้มีผลกระทบสูงต่อ
การพัฒนาพื้นที่ (High Impact to Area Based)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569

2570

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

60

60

60

60

60

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

64.5

64.5

64.5

64.5

64.5
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แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความสามารถในการแข่งขันมุ่งสู่การเติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย Obj.1 : มีระบบบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
KR 11 จานวนระบบที่สนับสนุนการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
โปรแกรม
โปรแกรมที่ 9 พัฒนาการให้บริการดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใน
ระดับ Developing โดยมีลักษณะเป็น
สถาบันการศึกษา Connected University ตาม
Digital Maturity Model

โครงการ
1. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) เพื่อ
ยกระดับการบริหารจัดการ การเรียนรู้รูปแบบใหม่ และการพัฒนา
แห่งอนาคต เพื่อให้สอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่
2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นสถาบันการศึกษา Connected University ตาม
Digital Maturity Model
รวมงบประมาณ

2566

งบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

2570
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แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความสามารถในการแข่งขันมุ่งสู่การเติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย Obj.2 มีเทคโนโลยีและระบบแวดล้อมสาหรับการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
KR 12 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ (Reskill/Upskill/Newskill) ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย
KR 13 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมิน IC3 Digital Literacy Certification
KR 14 จานวนระบบเทคโนโลยีที่เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
โปรแกรม
โครงการ
งบประมาณ (ล้านบาท)
โปรแกรมที่ 10 พั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ (Reskill/Upskill/Newskill/
สนั บ สนุ น การจั ดการเรี ย นการสอนแบบรู ป แบบ Futureskill) ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรมที่
ใหม่
ส่งเสริมและพัฒนาตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์การพลิกโฉมของ
มหาวิทยาลัย
2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รวมงบประมาณ
โปรแกรมที่ 11 ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาสมรรถนะด้ า น 1. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้าน
ดิ จิ ทั ล ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พ ลิ ก โ ฉ ม ข อ ง ดิจิทัลสาหรับนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัย
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและยกระดับการพัฒนาทักษะ
(Reskill/Upskill/Newskill/Futureskill) ทางอาชีพให้พร้อมรองรับ

2566

2567

2568

2569

2570

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0
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โปรแกรม

โครงการ
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยผู้ใช้บัณฑิตและเครือข่าย
การศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
รวมงบประมาณ

2566

งบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569

2570

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5
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แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความสามารถในการแข่งขันมุ่งสู่การเติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย Obj.3 ขยายความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายหรือทิศทางของประเทศทั้งการสร้างความเป็นเลิศและกาลังคนที่ร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคอุตสาหกรรม
KR 15 ร้อยละบุคลากรที่ทาวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบ Matching Investment Fund
KR 16 ร้อยละของอาจารย์ที่ไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนและสถานประกอบการ SMEs (Talent mobility to Community & SMEs)
โปรแกรม
โครงการ
งบประมาณ (ล้านบาท)
โปรแกรมที่ 12 มุ่ ง เน้ น การสร้ า งพั น ธมิ ต รการ 1. โครงการความร่วมมือระหว่าง 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือใน
รวมกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายหรือ การใช้ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทิศทางของประเทศ ทั้งการร่วมสร้างความเป็นเลิศ
และสร้างกาลังคนร่วมกัน
รวมงบประมาณ
โปรแกรมที่ 13 ยกระดับความร่วมมือการร่วมทุน 1. โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือ
ระหว่างสถาบันและจตุรภาคีเพื่อพัฒนาชุมชนและ ภาคอุตสาหกรรมเพื่อร่วมทุนกันทางานวิจัยเป็นเครือข่ายวิจัย
สังคมในพื้นที่
(Research Consortium)
2. โครงการสร้างความร่วมมือการร่วมทุนในลักษณะการสมทบ
งบประมาณ (Matching Fund) ระหว่างสถาบันและจตุรภาคีเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่
รวมงบประมาณ

2566

2567

2568

2569

2570

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0
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โปรแกรม
โปรแกรมที่ 14 พัฒนาความสามารถ
(Competency) ของอาจารย์ด้วยการเป็น
Exchange Personal

โครงการ
1. โครงการ Talent mobility to Community & SMEs เพื่อ
ส่งเสริมอาจารย์ให้เป็นผู้นาในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ให้กับชุมชนและสถานประกอบการ SMEs
2. โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย และการแลกเปลี่ยนนักวิจัย
อาจารย์และนักศึกษา หรือเชิญนักวิจัยที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานใน
มหาวิทยาลัย (Visiting Professor)
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

2566

งบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569

2570

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

-

2.0

2.0

2.0

2.0

0.5
119.4

2.5
136.9

2.5
137.15

2.5
136.65

2.5
137.15
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2.3.6 ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม 5 กิจกรรมหลัก กับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กิจกรรมหลัก
การพัฒนา
คุณภาพการ
เรียนการสอน

แพลตฟอร์ม

โปรแกรม

โครงการ

แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนา
คนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ า งและยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

โปรแกรมที่ 2 : จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนากาลังคนในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
ร่วมกับสถานประกอบการ
SME/ชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ
โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการ
พัฒนานวัตกรรมสังคมและการ
เป็นผู้ประกอบการ
โปรแกรมที่ 3 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการบ่มเพาะและ
เสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาครู
ที่มีอัตลักษณ์ครูราชภัฏ
ตอบสนองบริบทของ Area
based

แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนา
คนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนา
คนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

2570

1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ในลักษณะร่วม
ผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน)
(Cooperative and Work Integrated
Education : CWIE)

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

2. โครงการพัฒนานักศึกษาครูที่มีอัตลักษณ์ครู
ราชภัฏ ตอบสนองบริบทของ Area based

-

0.5

0.5

0.5

0.5

-

1.0

1.0

1.0

1.0

โปรแกรมที่ 3 พัฒนาระบบ
3. โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะครูราชภัฏ
บริหารจัดการบ่มเพาะและ
พัฒนาครูนวัตกรเพื่อตอบสนองบริบทเชิง
เสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาครู พื้นที่
ที่มีอัตลักษณ์ครูราชภัฏ
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กิจกรรมหลัก

แพลตฟอร์ม

โปรแกรม

โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

2570

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

-

0.5

0.5

0.5

0.5

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

ตอบสนองบริบทของ Area
based
แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนา
คนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

โปรแกรมที่ 3 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการบ่มเพาะและ
เสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาครู
ที่มีอัตลักษณ์ครูราชภัฏ
ตอบสนองบริบทของ Area
based

แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนา
คนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

โปรแกรมที่ 3 พัฒนาระบบ
5. โครงการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัย
บริหารจัดการบ่มเพาะและ
ราชภัฏเพื่อสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตครูราชภัฏ
เสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาครู
ที่มีอัตลักษณ์ครูราชภัฏ
ตอบสนองบริบทของ Area
based

แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนา
คนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ

โปรแกรมที่ 4 ยกระดั บ การ 6. โครงการพัฒนาทักษะของบัณฑิตและ
บริหารจัดการการเรียนรู้ ต ลอด แรงงานในชุมชน(Upskill /Reskill/
ชี วิ ต เพื่ อ พั ฒ น า สม รรถนะ Newskill /Futureskill) ร่วมกับสถาน

4. โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ในยุค New Normal
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แพลตฟอร์ม

โปรแกรม

โครงการ

พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

กาลังคน (Non-Age Group) ใน ประกอบการและภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมูลค่า และชุมชน
สูง และอุตสาหกรรมการบริการ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม

แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนา
คนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

โปรแกรมที่ 4 ยกระดั บ การ
บริหารจัดการการเรียนรู้ ต ลอด
ชี วิ ต เพื่ อ พั ฒ น า สม รรถนะ
กาลังคน (Non-Age Group) ใน
ด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหาร
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมูลค่า
สูง และอุตสาหกรรมการบริการ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม

7. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่น
ใหม่ (Smart Young Farmer) และ
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนเริ่มต้น
(Startup)

แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนา โปรแกรมที่ 4 ยกระดั บ การ 8. โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รระยะสั้ น ที่
คนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ บริหารจัดการการเรียนรู้ตลอด ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ด้วยระบบ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

2570

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7
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แพลตฟอร์ม

โปรแกรม

โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

2570

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ า งและยกระดั บ ชี วิ ต เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะ ดิ จิ ทั ล ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาในยุ ค วิ ถี ชี วิ ต ใหม่
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ก าลั ง คน (Non-Age Group) New Normal

ในด้ า นการพั ฒ นานวั ต กรรม
อ า ห า ร ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท า ง
การเกษตรมู ล ค่ า สู ง และ
อุ ต สาหกรรมการบริ ก ารเพื่ อ
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม
แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนา
คนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ า งและยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

โปรแกรมที่ 4 ยกระดั บ การ
บริหารจัดการการเรียนรู้ตลอด
ชี วิ ต เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะ
ก าลั ง คน (Non-Age Group)
ในด้ า นการพั ฒ นานวั ต กรรม
อ า ห า ร ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท า ง
การเกษตรมู ล ค่ า สู ง และ
อุ ต สาหกรรมการบริ ก ารเพื่ อ

9. โครงการจั ด ระบบธนาคารหน่ ว ยกิ ต
(Credit Bank) เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษา
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และรองรับ
หลักสูตรในรูปแบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
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แพลตฟอร์ม

โปรแกรม

โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

2570

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม
แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่องค์กร
สมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาสใหม่และ
ความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การ
เติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โปรแกรมที่ 9 พั ฒ นาการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ดิ จิ ทั ล ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตาม
เกณฑ์ ม าตรฐ านใ น ร ะ ดั บ
Developing โ ดยมี ลั ก ษณะ
เ ป็ น ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
Connected University ตาม
Digital Maturity Model

10. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
(Digital University) เพื่อยกระดับการ
บริหารจัดการ การเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ
การพัฒนาแห่งอนาคต เพื่อให้สอดรับกับ
ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่

แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่องค์กร
สมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาสใหม่และ
ความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การ
เติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โปรแกรมที่ 10 พัฒนาระบบ 11. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ
สารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การ สนับสนุนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
จั ด การเรี ย นการสอนแบบ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รูปแบบใหม่
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ความเป็น
นานาชาติ

แพลตฟอร์ม

โปรแกรม

โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

2570

แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่องค์กร
สมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาสใหม่และ
ความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การ
เติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โปรแกรมที่ 11 ส่งเสริมพัฒนา 12. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สมรรถนะด้ า นดิ จิ ทั ล ต าม และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับ
ยุทธศาสตร์การพลิ กโฉมของ นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัย

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่องค์กร
สมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาสใหม่และ
ความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การ
เติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โปรแกรมที่ 10 พัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การ
จั ด การเรี ย นการสอนแบบ
รูปแบบใหม่

13. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับการพัฒนาทักษะ
(Reskill/Upskill/Newskill/Futureskill)
ทางอาชีพให้พร้อมรองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยผู้ใช้บัณฑิตและเครือข่าย
การศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินการ

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

งบประมาณ

24.9

26.9

26.9

26.9

26.9

1.โครงการยกระดับความร่วมมือการทาวิจัย
กับเครือข่ายองค์กรทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs)

0.5

0.5

1.0

0.5

1.0

แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนา
คนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ า งและยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

โ ป ร แ ก ร ม ที่ 1 ย ก ร ะ ดั บ
คุ ณ ภาพและความเป็ น สากล
ของงานวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs)
ผ่ านความร่ว มมือการท าวิ จั ย
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แพลตฟอร์ม

โปรแกรม

โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

2570

0.5

0.5

0.25

0.25

0.25

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

กับเครือข่ายองค์กรทั้งภายใน
และต่างประเทศ
แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนา
คนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ า งและยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

โ ป ร แ ก ร ม ที่ 1 ย ก ร ะ ดั บ
คุ ณ ภาพและความเป็ น สากล
ของงานวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs)
ผ่ านความร่ว มมือการท าวิ จั ย
กับเครือข่ายองค์กรทั้งภายใน
และต่างประเทศ

แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนา
คนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ า งและยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

โปรแกรมที่ 1 ยกระดับคุณภาพ 3. โครงการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยให้
และความเป็นสากลของงานวิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาที่
ยั่งยืน (SDGs) ผ่านความร่วมมือ
การทาวิจัยกับเครือข่ายองค์ กร
ทั้งภายในและต่างประเทศ

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลผ่าน
รูปแบบ One Platform เพื่อสนับสนุนการ
จัดอันดับ Times Higher Education
(THE) Impact Ranking

งบประมาณ
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การบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรม

แพลตฟอร์ม

โปรแกรม

โครงการ

แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนา
คนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ า งและยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

โปรแกรมที่ 1 ยกระดับคุณภาพ
และความเป็นสากลของงานวิจัย
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาที่
ยั่งยืน (SDGs) ผ่านความร่วมมือ
การทาวิจัยกับเครือข่ายองค์ กร
ทั้งภายในและต่างประเทศ

แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนา
คนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ า งและยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

โปรแกรมที่ 2 : จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนากาลังคนในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
ร่วมกับสถานประกอบการ
SME/ชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ
โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการ
พัฒนานวัตกรรมสังคมและการ
เป็นผู้ประกอบการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

2570

1. โครงการ KPRU-Research Hub เพื่อ
ยกระดับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้า การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สู่การ
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2. โครงการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านโลจิสติกส์ (Hub of
Knowledge) ของภูมิภาค เพื่อยกระดับ
มาตรฐานด้านนวัตกรรมอาหาร การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมสู่การสร้าง Value-based
Economy

-

2.0

2.0

2.0

2.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ที่ 2 : ก า ร วิ จั ย แ ล ะ โปรแกรมที่ 5 พัฒนาระบบการ 3. โครงการสร้างงานวิจัย/นวัตกรรม/
นวั ต กรรมเป็ น ฐานการขั บ เคลื่ อ นการ บริหารและจัดการงานวิจยั และ เทคโนโลยี/ระบบฐานข้อมูล (KPRU
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ใ นพื้ น ที่ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาสู่ Research Hub) และการจดลิขสิทธิ์/
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แพลตฟอร์ม

โปรแกรม

โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

2570

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

ภาคเหนือตอนล่างตามเป้าหมายและการ การใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อยกระดับคุณภาพ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
(Research to Market) ทั้งแบบ ชีวิตและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม
Inside-Out และ Outside-In จากงานวิจัยในพื้นที่และชุมชนเป้าหมาย
แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ที่ 2 : ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวั ต กรรมเป็ น ฐานการขั บ เคลื่ อ นการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ใ นพื้ น ที่
ภาคเหนือตอนล่างตามเป้าหมายและการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง

โปรแกรมที่ 5 พัฒนาระบบการ
บริหารและจัดการงานวิจยั และ
นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาสู่
การใช้ประโยชน์และสร้างรายได้
(Research to Market) ทั้งแบบ
Inside-Out และ Outside-In

แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ที่ 2 : ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวั ต กรรมเป็ น ฐานการขั บ เคลื่ อ นการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ใ นพื้ น ที่
ภาคเหนือตอนล่างตามเป้าหมายและการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง

โปรแกรมที่ 6 ยกระดับความ
ร่ ว มมื อ ในการท าวิ จั ย และ
นวั ต กรรมสู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์
แ ล ะ ส ร้ า ง Value- based
Economy กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เครือข่ายในพื้นที่

4. โครงการส่งเสริมการสร้างงานวิจัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ตลาดตามความ
ต้องการเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน
Research to Market
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แพลตฟอร์ม

โปรแกรม

โครงการ

แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ที่ 2 : ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวั ต กรรมเป็ น ฐานการขั บ เคลื่ อ นการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ใ นพื้ น ที่
ภาคเหนือตอนล่างตามเป้าหมายและการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง

โปรแกรมที่ 6 ยกระดับความ
ร่ ว มมื อ ในการท าวิ จั ย และ
นวั ต กรรมสู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์
แ ล ะ ส ร้ า ง Value- based
Economy กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เครือข่ายในพื้นที่

แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ที่ 2 : ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวั ต กรรมเป็ น ฐานการขั บ เคลื่ อ นการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ใ นพื้ น ที่
ภาคเหนือตอนล่างตามเป้าหมายและการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง

โปรแกรมที่ 7 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจฐานรากและ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
รวมถึง SMEs และ IDEs
(Innovation Driven
Enterprises) เพื่อยกระดับ
รายได้ ความสามารถในการ
แข่งขัน และการพึ่งพาตนเอง

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

2570

5. โครงการยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม
สู่การใช้ประโยชน์และสร้าง Value-based
Economy กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายใน
พื้นทีด่ า้ นนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรมูลค่าสูง และอุตสาหกรรมการ
บริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

6. โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ การ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมโดยใช้ แ นวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า สร้างความ
ยั่ ง ยื น และเพิ่ ม รายได้ ข องชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
สามารถเพิ่ ม สั ด ส่ ว นของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
คุณภาพสูงและการมาเยือนซ้า

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
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แพลตฟอร์ม

โปรแกรม

โครงการ

แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ที่ 2 : ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวั ต กรรมเป็ น ฐานการขั บ เคลื่ อ นการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ใ นพื้ น ที่
ภาคเหนือตอนล่างตามเป้าหมายและการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง

โปรแกรมที่ 8 สร้ า งชุ ม ชน
ต้ น แบบการเรี ย นรู้ ง านวิ จั ย
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ด้ า น ก า ร
พั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น ของ
ชุ ม ช น เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยวในพื้นที่บริการ

แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ที่ 2 : ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวั ต กรรมเป็ น ฐานการขั บ เคลื่ อ นการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ใ นพื้ น ที่
ภาคเหนือตอนล่างตามเป้าหมายและการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง

โปรแกรมที่ 8 สร้ า งชุ ม ชน
ต้ น แบบการเรี ย นรู้ ง านวิ จั ย
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ด้ า น ก า ร
พั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น ของ
ชุ ม ช น เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยวในพื้นที่บริการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

2570

7. โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน
งานวิจัยนวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular- Green
Economy: BCG) ให้เป็นระบบเศรษฐกิจ
มูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของ
ประเทศ (ด้านพืชเศรษฐกิจ เกษตร
สมุนไพร อาหาร สุขภาพ การท่องเที่ยว
พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ)

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

8. โครงการพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเป็น
ศูนย์ตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย

60

60

60

60

60
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แพลตฟอร์ม

โปรแกรม

โครงการ

แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ที่ 2 : ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวั ต กรรมเป็ น ฐานการขั บ เคลื่ อ นการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ใ นพื้ น ที่
ภาคเหนือตอนล่างตามเป้าหมายและการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง

โปรแกรมที่ 8 สร้ า งชุ ม ชน
ต้ น แบบการเรี ย นรู้ ง านวิ จั ย
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ด้ า น ก า ร
พั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น ของ
ชุ ม ช น เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยวในพื้นที่บริการ

แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่องค์กร
สมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาสใหม่และ
ความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การ
เติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โปรแกรมที่ 13 ยกระดับความ
ร่ ว มมื อ การร่ ว มทุ น ระหว่ า ง
สถาบั น และจตุ ร ภ าคี เ พื่ อ
พัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

2570

9. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบในการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัยไปใช้พัฒนาเพื่อให้มี
ผลกระทบสูงต่อการพัฒนาพื้นที่ (High
Impact to Area Based)

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

10. โครงการสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อร่วมทุนกันทางานวิจัย
เป็นเครือข่ายวิจัย (Research
Consortium)

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

งบประมาณ

76.3

78.3

78.3

78.3

78.3

-

10.0

10.0

10.0

10.0

การพัฒนาและ แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนา โปรแกรมที่ 1 ยกระดับคุณภาพ 1. โครงการสร้างความร่วมมือในการจัด
คนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ และความเป็นสากลของงานวิจัย การศึกษาและวิจัยกับสถาบันการศึกษาใน
แสวงหา
พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ า งและยกระดั บ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาที่ ต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
บุคลากร
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ยั่งยืน (SDGs) ผ่านความร่วมมือ นักศึกษาต่างชาติ KPRU Partnership
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แพลตฟอร์ม

โปรแกรม

โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

2570

การทาวิจัยกับเครือข่ายองค์ กร
ทั้งภายในและต่างประเทศ

แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่องค์กร
สมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาสใหม่และ
ความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การ
เติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โปรแกรมที่ 9 พัฒนาการ
ให้บริการดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานในระดับ
Developing โดยมีลักษณะ
เป็นสถาบันการศึกษา
Connected University ตาม
Digital Maturity Model

2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เป็นสถาบันการศึกษา Connected
University ตาม Digital Maturity Model

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่องค์กร
สมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาสใหม่และ
ความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่การ
เติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โปรแกรมที่ 10 พั ฒ นาระบบ
สารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การ
จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อน แ บ บ
รูปแบบใหม่

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
(Reskill/Upskill/Newskill/ Futureskill)
ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาตามจุดเน้น
เชิงยุทธศาสตร์การพลิกโฉมของ
มหาวิทยาลัย

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

103

กิจกรรมหลัก

แพลตฟอร์ม

โปรแกรม

โครงการ

แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่
องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาส
ใหม่และความสามารถในการแข่งขัน
มุ่งสู่การเติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน

โ ป ร แ ก ร ม ที่ 1 4 พั ฒ น า
ความสามารถ(Competency)
ของอาจารย์ ด้ ว ยการเป็ น
Exchange Personal

4. โครงการ Talent mobility to
Community & SMEs เพื่อส่งเสริมอาจารย์
ให้เป็นผู้นาในการพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับชุมชนและสถาน
ประกอบการ SMEs

แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่
องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาส
ใหม่และความสามารถในการแข่งขัน
มุ่งสู่การเติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน

โ ป ร แ ก ร ม ที่ 1 4 พั ฒ น า
ความสามารถ(Competency)
ของอาจารย์ ด้ ว ยการเป็ น
Exchange Personal

5. โครงการสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน วิจัย และการ
แลกเปลี่ยนนักวิจัย อาจารย์และนักศึกษา
หรือเชิญนักวิจัยที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานใน
มหาวิทยาลัย (Visiting Professor)
งบประมาณ

การสร้าง
แพลตฟอร์ม
ความร่วมมือ

แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนา
คนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ า งและยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

โปรแกรมที่ 2 : จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนากาลังคนในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
ร่วมกับสถานประกอบการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

2570

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

-

2.0

2.0

2.0

2.0

4.5 16.5

1. โครงการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางในการ 5.0
ผลิตกาลังคนสมรรถนะสูง (Hub of Talent)
เฉพาะทางด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหาร
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมูลค่าสูง และ

5.0

16.5
5.0

16.5
5.0

16.5
5.0
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แพลตฟอร์ม

โปรแกรม

โครงการ

SME/ชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ
โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการ
พัฒนานวัตกรรมสังคมและการ
เป็นผู้ประกอบการ

อุ ต สาหกรรมการบริ ก าร ร่ ว มกั บ ภาคี
เ ค รื อ ข่ า ย ภ า ค รั ฐ ภ า ค เ อ ก ช น แ ล ะ
ภาคอุตสาหกรรม

แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ที่ 2 : ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวั ต กรรมเป็ น ฐานการขั บ เคลื่ อ นการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ใ นพื้ น ที่
ภาคเหนือตอนล่างตามเป้าหมายและการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง

โปรแกรมที่ 7 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจฐานรากและ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
รวมถึง SMEs และ IDEs
(Innovation Driven
Enterprises) เพื่อยกระดับ
รายได้ ความสามารถในการ
แข่งขัน และการพึ่งพาตนเอง

แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ที่ 2 : ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวั ต กรรมเป็ น ฐานการขั บ เคลื่ อ นการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ใ นพื้ น ที่
ภาคเหนือตอนล่างตามเป้าหมายและการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง

โปรแกรมที่ 8 สร้ า งชุ ม ชน
ต้นแบบการเรียนรู้งานวิจัยและ
นวั ต กรรมด้ า นการพั ฒ นาอั ต
ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น ของชุ ม ชนเพื่ อ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

2570

2. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการในการ
ประกอบธุรกิจ เพื่อพัฒนาไปสู่วิสาหกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation
Driven Enterprise: IDE)

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3. โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน (KPRU & Community Linkages
Programs) เพื่อนาผลการวิจัย พัฒนา และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปถ่ายทอดให้กับ

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
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แพลตฟอร์ม

โปรแกรม

โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

2570

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมไทยให้
บริการ
เข้มแข็ง

แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่
องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาส
ใหม่และความสามารถในการแข่งขัน
มุ่งสู่การเติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน

โปรแกรมที่ 12 มุ่ ง เน้ น การ
สร้ า งพั น ธมิ ต รการรวมกลุ่ ม
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
เป้ า หมายหรื อ ทิ ศ ทางของ
ประเทศ ทั้ ง การร่ ว มสร้ า ง
ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ แ ล ะ ส ร้ า ง
กาลังคนร่วมกัน

แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่
องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาส
ใหม่และความสามารถในการแข่งขัน
มุ่งสู่การเติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน

โปรแกรมที่ 12 มุ่ ง เน้ น การ
สร้ า งพั น ธมิ ต รการรวมกลุ่ ม
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
เป้ า หมายหรื อ ทิ ศ ทางของ
ประเทศ ทั้ ง การร่ ว มสร้ า ง
ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ แ ล ะ ส ร้ า ง
กาลังคนร่วมกัน

4. โครงการความร่วมมือระหว่าง 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือในการใช้
ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
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แพลตฟอร์ม

โปรแกรม

โครงการ

แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่
องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาส
ใหม่และความสามารถในการแข่งขัน
มุ่งสู่การเติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน

โปรแกรมที่ 13 ยกระดับความ
ร่ ว มมื อ การร่ ว มทุ น ระหว่ า ง
สถาบั น และจตุ ร ภ าคี เ พื่ อ
พัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

2570

5. โครงการสร้างความร่วมมือการร่วมทุนใน
ลักษณะการสมทบงบประมาณ (Matching
Fund) ระหว่างสถาบันและจตุรภาคีเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

งบประมาณ

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

119.4

135.4

135.65

134.15

135.65
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2.3.7 แนวทางการติดตามและประเมินผล
กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
1. กรอบแนวคิ ดในการติ ดตามและประเมิน ผลการปฏิ บัติ ราชการตามแผนพัฒ นาการศึ ก ษายึ ด
หลักการประเมินผลเชิงพัฒนา(Developmental Evaluation : DE) ที่มีการใช้ประโยชน์จากการประเมิน ใน
การพัฒนานวัตกรรม (innovation) กระบวนการดาเนินการ (intervention) โปรแกรม โครงการต่างๆ
รวมทั้ง เน้นการกระจายอานาจ โดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการประเมินแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีคณบดี ผู้อานวยการ
เป็นผู้มีอานาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผล และรับผิดชอบติดตามการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยในการประเมินผล โดยที่กองนโยบายและแผนเป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปใน ภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอต่อผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดาเนินงานและนาเสนอรายงาน
ต่อหน่วยงานกลางเพื่อประมวลผลในระดับประเทศ ต่อไป
2. องค์กรการติดตามและประเมินผล องค์กรที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประกอบด้วย
2.1 กองนโยบายและแผน ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลั ย
มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้
1) จัดทาสาระสาคัญของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์
ระดับชาติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและ
กลยุทธ์หลัก โครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณในระดับมหาวิทยาลัย คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง/งาน
2) วิเคราะห์ ความสอดคล้ องเชื่อ มโยงของผลผลิ ตไปสู่ เ ป้าหมายการให้ บริ การในระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ กระทรวง จนถึ ง ระดั บ ชาติ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบ แนวทางในการจั ด ท าแผนติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
3) พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามประเมิ น ผลให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ์ แ ละ
สอดคล้องกับกลไกการบริหารงานในระดับกระทรวงและเชื่อมโยงกับ ระดับชาติ โดยพัฒนาและปรับปรุง
คู่มือ/แผนติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรประจาปีงบประมาณ และระบบรายงานการ
ติดตามประเมินผล รวมทั้งการพัฒนา/เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
4) ดาเนินการกากับติดตามการดาเนินการเป็นรายไตรมาสเพื่อนาผลการกากับติดตามมา
ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการดาเนินงาน
5) รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากหน่วยงานต่าง ๆ และนาเสนอความก้าวหน้าของผล
การดาเนิ น งานทุกไตรมาส และการจั ดทารายงานผลสาเร็จของการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบ
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ปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน) เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และหน่วยติดตามประเมินผล
ระดับชาติ ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงบประมาณ ประมวลผลเป็นภาพรวมของ
ประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารงบประมาณ และการกาหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ระดับชาติต่อไป
6) นาผลประเมินไปวางแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2.2 หน่วยงานในระดับคณะ/สถาบัน/สานัก/กอง/ศูนย์ในสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานเครือข่าย
การติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยมีบทบาทความ รับผิดชอบ ดังนี้
1) วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน
และเป้าหมายการให้บริการในระดับหน่วยงานที่ตอบสนองต่อ เป้าหมายการให้บริการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ
บู ร ณาการโครงการที่ส าคัญในระดับ หน่ ว ยงานและคัดเลื อกโครงการส าคัญที่ตอบสนองต่อผลส าเร็จ ของ
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ส่งให้กองนโยบายและแผนเพื่อจัดทาแผนติดตามประเมินผล
ประจาปีของมหาวิทยาลัยสาหรั บใช้เป็น เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของหน่ว ยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
2) ดาเนินการติดตาม กากับ ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนติดตาม
ประเมินผลฯ ของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคที่ต้องเร่งรัดแก้ไขให้การดาเนินงาน
ต่าง ๆ รวมถึงการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ แต่เป็น
โครงการที่เป็นนโยบายสาคัญที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้นระหว่างปี โดยรายงานเป็นรายไตร
มาส ตามแบบรายงานการจัดทารายงานการดาเนินงานที่กาหนด ส่งรายงานกองนโยบายและแผนเพื่อการ
ติดตามประเมินผล เป็นผลสาเร็จของการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
3) หน่วยงานในระดับคณะ/สถาบัน/สานัก/กอง/ศูนย์ในสังกัดมหาวิทยาลัย นาผลการกากับ
ติดตาม และการประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการประเมิน
1) หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการดาเนินการกาหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดบทบาทการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ 1) มีส่วนร่วมในการกาหนดความต้องการ มีส่วนร่วมในการสารวจและ
การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาหรือความต้องการ 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 3) การมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการ 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 5) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
2) หน่วยงานหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการกาหนดรูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ ในการประเมินโดย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดาเนินการตามที่กาหนด
3) หน่วยงานในระดับคณะ/สถาบัน/สานัก/กอง/ศูนย์ในสังกัดมหาวิทยาลัย นาผลการกากับติดตาม
และการประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
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ส่วนที่ 3 ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้มุ่งหวังการดาเนินงานตามแผนพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย
โดยได้ดาเนินการทบทวนศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงาน การจัดการเรียนการ
สอน การวิจั ย และนวัต กรรม ศิล ปวัฒ นธรรม การบริการวิช าการ และการเป็นที่ ปรึ ก ษาทางวิช าการให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชุมชนท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลายาวนาน ด้วยความตระหนักถึงการเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาและเป็นที่พึ่งท้องถิ่น
จากสิ่งที่ได้ดาเนินงานมานั้น นามาสู่การจัดทาแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อยอดจาก 4
ประเด็นยุทธศาสตร์เดิม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา , ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคม, ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตท้องถิ่น ด้วยพันธกิจสั มพันธ์กับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา แล ะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาลเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน โดยมาผลการเชื่อมโยงแผนในแต่ละส่วน ดังนี้
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แสดงความเชื่อมโยงผลที่ได้รับของแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
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3.1 เป้าหมายการดาเนินการในระยะ 5 ปี
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
แพลตฟอร์มที่ 1
: การผลิตและ
พัฒนาคนเพื่อ
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของพื้นที่
ภาคเหนือ
ตอนล่างและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่
มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Obj.1
KR 1 อันดับใน Times Higher
ยกระดับคุณภาพ
Education (THE) Impact
การศึกษาสู่มาตรฐาน
Ranking
ระดับสากล ที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
เป้าหมาย Obj.2 ผลิต
บุคลากรคุณภาพใน
ระดับอุดมศึกษาสนอง
ความต้องการพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง
เป้าหมาย Obj.3 ผลิต
และพัฒนาครูที่มีฐาน
สมรรถนะตอบสนอง
บริบทเชิงพืน้ ที่

เป้าหมาย
2566 2567 2568 2569 2570
801- 601- 501- 401- 3011000 800 600 500 400

KR 2 ร้อยละของหลักสูตรที่จัด 30% 40%
การศึกษาแบบ CWIE/WIL

50%

60%

70%

KR 3 ร้อยละของบัณฑิตครูผ่าน 80% 90% 100% 100% 100%
การทดสอบรายสมรรถนะด้าน
จัดการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่
21
เป้าหมาย Obj.4 เป็น KR 4 ร้อยละของหลักสูตรที่
80% 90% 100% 100% 100%
ศูนย์กลางการเรียนรู้
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ตลอดชีวิต (Lifelong
การเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ และ
Learning Center) ที่
ทุนทางสังคมทีส่ อดคล้องกับ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
การพลิกโฉม
KR 5 จานวนผู้เรียนกลุ่มใหม่
80 120 160 200 240
มหาวิทยาลัย
(Non - Age Group) ที่เข้าสู่
ระบบการเทียบโอน/การจัดการ
ศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต/
การฝึกอบรมแบบสะสมหน่วย
กิต
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2566 2567 2568
แพลตฟอร์มที่ 2 เป้าหมาย Obj.1 เป็น KR 6 ร้อยละของงานวิจัยพัฒนา 30% 40% 50%
: การวิจัยและ
ศูนย์กลางการวิจัยเพื่อ
พื้นที่ตามจุดเน้นแผนพลิกโฉม
นวัตกรรมเป็น
การพัฒนาพื้นทีด่ ้าน
มหาวิทยาลัยที่ได้รบั การ
ฐานการ
นวัตกรรมธุรกิจอาหาร สนับสนุนทุนจากองค์กรภาครัฐ
ขับเคลื่อนการ
และผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ และภาคเอกชน
พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่นและการ
KR 7 รายได้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เกิ ด จาก 2% 3% 4%
สร้างสรรค์ใน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง ทรัพย์สินทางปัญญา
พื้นที่ภาคเหนือ วัฒนธรรมจังหวัด
KR 8 ร้ อ ยละของงานวิ จั ย ที่ 2% 3% 4%
ตอนล่างตาม
กาแพงเพชรและจังหวัด ด าเนิ น ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เป้าหมายและ
ตาก
เครือข่ายในพื้นที่
การพัฒนาชุมชน เป้าหมาย Obj.2
KR 9 ร้อยละของผลงานวิชาการ 30% 40% 50%
ท้องถิ่นอย่าง
ชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ที่ น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
ยั่งยืน
ได้รับการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมในพื้ น ที่
เศรษฐกิจฐานราก
บริการ
KR 10 ร้อยละหน่วยงานในพื้นที่ 60% 70% 80%
ที่ น าผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรม
เชิ ง พื้ น ที่ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ในการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมใน
พื้นที่บริการ
แพลตฟอร์มที่ 3 เป้าหมาย Obj.1 มี
KR 11 จานวนระบบที่สนับสนุน 60
60
60
: การพัฒนาสู่
ระบบบริหารจัดการมุ่งสู่ การบริหารงานมุง่ สู่การเป็น
องค์กรสมรรถนะ การเป็นมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital
สูงเพื่อสร้าง
ดิจิทัล (Digital
University)
โอกาสใหม่และ University)
ความสามารถใน เป้าหมาย Obj.2 มี
KR 12 ร้อยละของอาจารย์ที่
60% 70% 80%
การแข่งขันมุ่งสู่ เทคโนโลยีและระบบ
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
การเติบโตของ แวดล้อมสาหรับการเพิ่ม (Reskill/Upskill/Newskill) ใน
ชุมชนท้องถิ่น
คุณภาพการเรียนการ
การจัดการเรียนการสอน การ
อย่างยั่งยืน
สอนรูปแบบใหม่
วิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริม
และพัฒนาตามยุทธศาสตร์การ
พลิกโฉมของมหาวิทยาลัย

2569 2570
60% 70%

5%

6%

5%

6%

60%

70%

90% 100%

60

60

90% 100%
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2566 2567 2568 2569 2570
60% 70% 80% 90% 100%

เป้าหมาย Obj.3 ขยาย
ความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายหรือ
ทิศทางของประเทศทัง้
การสร้างความเป็นเลิศ
และกาลังคนที่ร่วมกัน
องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม

KR 13 ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการประเมิน IC3 Digital
Literacy Certification
KR 14 จานวนระบบเทคโนโลยี
5
6
ที่เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่
KR 15 ร้อยละบุคลากรที่ทาวิจยั 1% 2%
ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ
ภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบ
Matching Investment Fund
KR 16 ร้อยละของอาจารย์ที่ไป 60% 70%
ปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและ
เพิ่มขีดความสามารถให้กับ
ชุมชนและสถานประกอบการ
SMEs (Talent mobility to
Community & SMEs)

7

8

9

3%

4%

5%

80%

85%

90%
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3.2 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และ ผลกระทบ (Impact) และผลัพธ์/ผลกระทบ
แพลตฟอร์ม

ผลผลิต (Output)

แพลตฟอร์มที่ 1 :
การผลิตและพัฒนา
คนเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
พื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่างและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตร
สากล

KR 2 ร้อยละของหลักสูตร
ที่จัดการศึกษาแบบ
CWIE/WIL
KR 4 ร้อยละของหลักสูตร
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในการเพิ่มศักยภาพ
ทุนมนุษย์ และทุนทาง
สังคมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น
KR 5 จานวนผู้เรียนกลุ่ม
ใหม่ (Non - Age Group)
ที่เข้าสู่ระบบการเทียบโอน/
การจัดการศึกษาในระบบ
คลังหน่วยกิต/การฝึกอบรม
แบบสะสมหน่วยกิต

แพลตฟอร์มที่ 2 :
การวิจัยและ

ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

ผลลัพธ์/
ผลกระทบต่อ
ชุมชน
KR 1 อันดับใน Times KR 3 ร้อยละของ
1.ชุมชนมี
Higher Education
บัณฑิตครูผ่านการ
สภาพแวดล้อม
(THE) Impact
ทดสอบรายสมรรถนะ ที่เอื้อและ
Ranking
ด้านจัดการเรียนรู้ที่
สนับสนุนต่อ
ตอบสนองต่อการ
การพัฒนาคน
เปลี่ยนแปลงใน
ตลอดช่วงชีวิต
ศตวรรษที่ 21
2. คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อม
สาหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่
21
3.สร้างความ
เป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้า
ทางสังคม
4. มีกาลังคนที่มี
ทักษะสูงตอบ
โจทย์การพัฒนา
พื้นที่หรือ
ท้องถิ่นตาม
ความต้องการ
ของพื้นที่
5. พื้นที่มี
social
entrepreneur
KR 6 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง KR 10 ร้ อ ย ล ะ 1.ชุมชนมีองค์
งานวิ จั ย พั ฒ นาพื้ น ที่ หน่วยงานในพื้นที่ที่นา ความรู้และ
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แพลตฟอร์ม

นวัตกรรมเป็นฐาน
การขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง
ตามเป้าหมายและ
การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

ตามจุ ด เน้ น แผนพลิ ก
โ ฉมมหาวิ ท ยาลั ย ที่
ได้รับการสนับสนุนทุน
จากองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน
KR 9 ร้อยละของ
ผลงานวิชาการที่
นาไปใช้ในการ
ยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมในพื้นที่บริการ

ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ
นวั ต กรรมเชิ ง พื้ น ที่ ไ ป
ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
ยกระดับเศรษฐกิจ และ
สังคมในพื้นทีบ่ ริการ

ผลลัพธ์/
ผลกระทบต่อ
ชุมชน
นวัตกรรมที่
สามารถนาไป
พัฒนาพัฒนา
พื้นที่โดยเน้น
การกระจาย
รายได้และลด
ความเหลื่อมล้า
ทางสังคม
2. ชุมชนเป็น
ชุมชนนวัตกรรม
และสามารถ
สร้างนวัตกรรม
ทางสังคมและ
นวัตกรรมที่ผลิต
เองได้เพิ่มขึ้น
(social
Innovation)
3. พื้นที่มี
social
entrepreneur
4. บุคลากรใน
พื้นที่ได้รับการ
พัฒนา
5.วิสาหกิจ
ชุมชนมีทักษะ
การบริหาร
จัดการ การหา
ตลาด ตลอดจน
การสร้างอาชีพ
อย่างยั่งยืน
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แพลตฟอร์ม

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

ผลลัพธ์/
ผลกระทบต่อ
ชุมชน
6.ชุมชนมี
เศรษฐกิจที่
เติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและ
ยั่งยืน
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3.2 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และ ผลกระทบ (Impact) รายปี (ต่อ)
แพลตฟอร์ม
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์
ผลกระทบ
ผลลัพธ์/ผลกระทบต่อ
(Outcome)
(Impact)
ชุมชน
แพลตฟอร์มที่ 3 KR 12 ร้อยละของอาจารย์ KR 14 จานวนระบบ KR 11 จานวน
องค์กรและชุมชนมีขีด
: การพัฒนาสู่
ที่ได้รับการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เพิ่ม
ระบบที่สนับสนุน ความสามารถในการ
องค์กรสมรรถนะ สมรรถนะ
คุณภาพการเรียนการ การบริหารงานมุ่ง แข่งขันสูงขึ้น
สูงเพื่อสร้าง
(reskill/upskill/Newskill) สอนรูปแบบใหม่
สู่การเป็น
โอกาสใหม่และ ในการจัดการเรียนการสอน KR 15 ร้อยละ
มหาวิทยาลัย
ความสามารถใน การวิจัยและนวัตกรรมที่
บุคลากรที่ทาวิจัย
ดิจิทัล (Digital
การแข่งขันมุ่งสู่ ส่งเสริม และพัฒนาตาม
ร่วมกับภาคีเครือข่าย University)
การเติบโตของ ยุทธศาสตร์การพลิกโฉม
ภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชนท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลัย
และ
อย่างยั่งยืน
KR 13 ร้อยละของ
ภาคอุตสาหกรรมใน
บุคลากรที่ผ่านการประเมิน รูปแบบ Matching
IC3 Digital Literacy
Investment Fund
Certification
KR 16 ร้อยละของอาจารย์
ทีไ่ ปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไข
ปัญหาและเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับชุมชน
และสถานประกอบการ
SMEs (Talent mobility
to Community & SMEs)

118

3.3 เป้าหมายการดาเนินการโครงการ
แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนาคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
เป้าหมาย Obj.1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
KR 1 อันดับใน Times Higher Education (THE) Impact Ranking
โปรแกรม
โปรแกรมที่ 1 ยกระดับคุณภาพและ
ความเป็นสากลของงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านความ
ร่วมมือการทาวิจยั กับเครือข่ายองค์กร
ทั้งภายในและต่างประเทศ

โครงการ

ตัวชี้วัด
2566
5
เครือข่าย

ค่าเป้าหมาย
2567
2568
2569
6
7
8
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย

2570
9
เครือข่าย

1.โครงการยกระดับความร่วมมือการทาวิจัยกับ
เครือข่ายองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการทา
วิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่
สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

2. โครงการ KPRU-Research Hub เพื่อยกระดับ
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้า การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สู่การ
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารและฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากลผ่าน รูปแบบ One Platform เพื่อ
สนับสนุนการจัดอันดับ Times Higher Education
(THE) Impact Ranking

จานวนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อม
ล้า การเรียนรูต้ ลอดชีวิต และการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

10 เรื่อง

15 เรื่อง

20 เรื่อง

25 เรื่อง

30 เรื่อง

อันดับใน Times Higher Education
(THE) Impact Ranking

801-1000 601-800

501-600

401-500

301-400

119

โปรแกรม

โครงการ
4. โครงการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา
และวิจัยกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อ
แลกเปลีย่ นบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ KPRU
Partnership
5. โครงการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล

ตัวชี้วัด
จานวนบุคลากรและนักศึกษาแลกเปลี่ยน
กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

ระดับของการรับรูภ้ าพลักษณ์และ การห์
บริการที่ดีของมหาวิทยาลัย

2566
-

2567

ค่าเป้าหมาย
2568
25 คน

2569
30 คน

2570
35 คน

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 5

20 คน

ระดับ 3

ระดับ 4
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แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนาคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรสากล
เป้าหมาย Obj.2 : ผลิตบุคลากรคุณภาพในระดับอุดมศึกษาสนองความต้องการพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
KR 2 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบ CWIE/WIL
โปรแกรม
โปรแกรมที่ 2 : จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
กาลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่
ร่วมกับสถานประกอบการ SME/ชุมชน/
หน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะ
การพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็น
ผู้ประกอบการ

โครงการ
1. โครงการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางในการผลิต
ก าลั ง คนสมรรถนะสู ง (Hub of Talent) เฉพาะ
ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรมู ล ค่ า สู ง และอุ ต สาหกรรมการ
บริการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคอุตสาหกรรม
2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ในลักษณะร่วมผลิต
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ
(ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) (Cooperative and Work
Integrated Education : CWIE)
3. โครงการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านโลจิสติกส์ (Hub of Knowledge) ของภูมิภาค
เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านนวัตกรรมอาหาร การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมสู่การสร้าง Value-based Economy

ตัวชี้วัด
จานวนกาลังคนสมรรถนะสูง เฉพาะ
ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหาร
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมูลค่าสูง
และอุตสาหกรรมการบริการ

ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษา
แบบ CWIE/WIL

จานวนนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สู่การสร้าง Value-based Economy

2566
30 คน

ค่าเป้าหมาย
2567
2568
2569
40 คน 50 คน
60 คน

2570
70 คน

ร้อยละ
30

ร้อยละ
40

10
ผลงาน

ร้อยละ
50

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

15
ผลงาน

20
ผลงาน

25
ผลงาน
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แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนาคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรสากล
เป้าหมาย Obj.3 : ผลิตและพัฒนาครูที่มีฐานสมรรถนะตอบสนองบริบทเชิงพื้นที่
KR 3 ร้อยละของบัณฑิตครูผ่านการทดสอบรายสมรรถนะด้านจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21
โปรแกรม
โป รแก รม ที่ 3 พั ฒ นาระบบ
บ ริ ห า ร จั ด กา ร บ่ ม เ พา ะ แ ล ะ
เสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาครูที่
มีอัตลักษณ์ครูราชภัฏ ตอบสนอง
บริบทของ Area based

โครงการ
1. โครงการพัฒนานักศึกษาครูทมี่ อี ัต
ลักษณ์ครูราชภัฏ ตอบสนองบริบทของ
Area based

ตัวชี้วัด

ร้อยละของบัณฑิตครูผ่านการทดสอบ
รายสมรรถนะด้านจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
2. โครงการพัฒนาศูนย์บม่ เพาะครูราชภัฏ ร้อยละของนวัตกรรมของครูนวัตกรที่
พัฒนาครูนวัตกรเพื่อตอบสนองบริบทเชิง ตอบสนองบริบทเชิงพื้นที่
พื้นที่
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
จานวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เรียนรูเ้ พื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สิ่ง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สิง่
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ในยุค New Normal
จัดการเรียนรู้ในยุค New Normal
4. โครงการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัย จานวนเครือข่ายทีร่ ่วมสร้างอัตลักษณ์
ราชภัฏเพื่อสร้างอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตครูราช บัณฑิตครูราชภัฏ
ภัฏ

ค่าเป้าหมาย
2568
2569
ร้อยละ ร้อยละ 100
100

2566
-

2567
ร้อยละ
90

2570
ร้อยละ
100

-

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

20 ผลงาน

25
ผลงาน

30
ผลงาน

35 ผลงาน

40 ผลงาน

-

5 แห่ง

10 แห่ง

15 แห่ง

20 แห่ง
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แพลตฟอร์มที่ 1 : การผลิตและพัฒนาคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
เป้าหมาย Obj.4 : เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
KR 4 ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ และทุนทางสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้อ งถิ่น
KR 5 จานวนผู้เรียนกลุ่มใหม่ (Non - Age Group) ที่เข้าสู่ระบบการเทียบโอน/การจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต/การฝึกอบรมแบบสะสมหน่วยกิต
โปรแกรม
โปรแกรมที่ 4 ยกระดั บ การบริ ห าร
จัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนา
สมรรถนะกาลังคน (Non-Age Group)
ในด้ า นการพั ฒ นานวั ต กรรมอาหาร
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมูลค่าสูง และ
อุตสาหกรรมการบริการเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โครงการ
1. โครงการพัฒนาทักษะของบัณฑิตและแรงงาน
ในชุมชน(Upskill /Reskill/ Newskill
/Futureskill) ร่วมกับสถานประกอบการและภาคี
เครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน องค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
2. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่
(Smart Young Farmer) และผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนเริม่ ต้น (Startup)

ตัวชี้วัด
ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งเสริมการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิตในการเพิ่ม
ศักยภาพทุนมนุษย์ และทุนทาง
สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น

จานวนเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart
Young Farmer) และ
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
เริ่มต้น (Startup)
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนอง จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่
ต่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน ด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล ส าหรั บ ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน
นักศึกษาในยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal
ด้วยระบบดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย
2567
2568
2569
ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ
90
100
100

2570
ร้อยละ
100

40 คน

40 คน

40 คน

40 คน

40 คน

10
หลักสูตร

20
30
หลักสูตร หลักสูตร

40
หลักสูตร

50
หลักสูตร

2566
ร้อยละ 80
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โปรแกรม

โครงการ
4. โครงการจั ด ระบบธนาคารหน่ ว ยกิ ต (Credit
Bank) เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
(Lifelong Learning) และรองรั บ หลั ก สู ต รใน
รูปแบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
จานวนผู้เรียนกลุม่ ใหม่ (Non Age Group) ที่เข้าสู่ระบบการ
เทียบโอน/การจัดการศึกษาใน
ระบบคลังหน่วยกิต/การฝึกอบรม
แบบสะสมหน่วยกิต

2566
80 คน

ค่าเป้าหมาย
2567
2568
2569
120คน 160คน
200คน

2570
240คน
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แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างตามเป้าหมายและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
เป้าหมาย Obj.1 : เป็นศูนย์กลางการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ด้านนวัตกรรมธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก
KR 6 ร้อยละของจานวนงานวิจัยพัฒนาพื้นที่ตามจุดเน้นแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
KR 7 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา
KR 8 ร้อยละของงานวิจัยที่ดาเนินร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในพื้นที่
โปรแกรม
โปรแกรมที่ 5 พั ฒ นาระบบการบริ ห ารและ
จั ด การงานวิ จั ย และนวั ต กรรม ทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปั ญ ญาสู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ แ ละสร้ า งรายได้
(Research to Market) ทั้ ง แบบ Inside-Out
และ Outside-In

โปรแกรมที่ 6 ยกระดับความร่วมมือในการทา
วิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์และสร้าง
Value-based Economy กับมหาวิทยาลัย
เครือข่ายในพื้นที่

โครงการ

ตัวชี้วัด
2566
ร้อยละ 2

ค่าเป้าหมาย
2567
2568
2569
ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5

2570
ร้อยละ 6

1. โครงการสร้างงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยี/
ระบบฐานข้อมูล (KPRU Research Hub) และการ
จดลิขสิทธิ์/สิทธิบตั ร/อนุสิทธิบัตร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม
จากงานวิจัยในพื้นที่และชุมชนเป้าหมาย
2. โครงการส่งเสริมการสร้างงานวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สูต่ ลาดตามความต้องการเพื่อยกระดับ
รายได้ของประชาชน Research to Market

รายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก
ทรัพย์สินทางปัญญา

ร้อยละของจานวนงานวิจัย
พัฒนาพื้นที่ตามจุดเน้นที่
สร้างรายได้

ร้อยละ 30

ร้อยละ 40

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

1. โครงการยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้
ประโยชน์และสร้าง Value-based Economy กับ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายในพื้นที่ด้านนวัตกรรมอาหาร
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมูลค่าสูง และอุตสาหกรรม
การบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ร้อยละของงานวิจัยที่ดาเนิน
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เครือข่ายในพื้นที่

ร้อยละ 2

ร้อยละ 3

ร้อยละ 4

ร้อยละ 5

ร้อยละ 6
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แพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างตามเป้าหมายและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
เป้าหมาย Obj.2 ชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
KR 9 ร้อยละของผลงานวิชาการทีน่ าไปใช้ในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่บริการ
KR 10 ร้อยละหน่วยงานในพื้นที่ที่นาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่บริการ
โปรแกรม
โปรแกรมที่ 7 พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก
และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง SMEs และ
IDEs (Innovation Driven Enterprises) เพื่อ
ยกระดับรายได้ ความสามารถในการแข่งขัน
และการพึ่งพาตนเอง

โครงการ

1. โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทเี่ น้น
คุณค่า สร้างความยั่งยืน และเพิม่ รายได้ของชุมชน
ท้องถิ่น สามารถเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยว
คุณภาพสูงและการมาเยือนซ้า
2. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดย่อยหรือวิสาหกิจเพื่อสังคม(social
enterprise)ในการประกอบธุรกิจ เพื่อพัฒนาไปสู่
วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation
Driven Enterprise: IDE)
โปรแกรมที่ 8 สร้างชุมชนต้นแบบการเรียนรู้
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ งานวิจัยนวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
พื้นถิ่นของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bioพื้นที่บริการ
Circular- Green Economy: BCG) ให้เป็นระบบ
เศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของ
ประเทศ (ด้านพืชเศรษฐกิจ เกษตร สมุนไพร

ตัวชี้วัด
2566
ระดับ 3

2567
ระดับ 4

ค่าเป้าหมาย
2568
ระดับ 4

จานวนผู้ประกอบการในการ
ประกอบธุรกิจ เพื่อพัฒนา
ไปสู่วสิ าหกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม

20 ราย

20 ราย

20 ราย

ร้อยละของผลงานวิชาการที่
นาไปใช้ในการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
บริการ

ร้อยละ 30

ร้อยละ 40

ร้อยละ 50

ระดับความสาเร็จของพัฒนา
และยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

2569
ระดับ 5

2570
ระดับ 5

20 ราย

20 ราย

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70
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โปรแกรม

โครงการ
อาหาร สุขภาพ การท่องเที่ยว พลังงาน วัสดุและ
เคมีชีวภาพ)
2. โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยกับชุมชน
(KPRU & Community Linkages Programs)
เพื่อนาผลการวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมไปถ่ายทอดให้กับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อ
สร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง
3. โครงการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์ตรวจสอบ
ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย
4. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนต้นแบบใน
การนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
ไปใช้พัฒนาเพื่อให้มีผลกระทบสูงต่อการพัฒนา
พื้นที่ (High Impact to Area Based)

ตัวชี้วัด

ร้อยละหน่วยงานในพื้นที่ที่นา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิง
พื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
ในพื้นที่บริการ
จานวนผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและอาหารทีไ่ ด้รับ
การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
จานวนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบในการนาผลงานวิจัย
และนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยไปใช้พัฒนา
เพื่อให้มีผลกระทบสูงต่อการ
พัฒนาพื้นที่

2566

2567

ค่าเป้าหมาย
2568

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ
100

20 ผลงาน

20 ผลงาน

20 ผลงาน

20 ผลงาน

20 ผลงาน

2 ศูนย์

3 ศูนย์

4 ศูนย์

5 ศูนย์

6 ศูนย์

2569

2570
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แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความสามารถในการแข่งขันมุ่งสู่การเติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย Obj.1 : มีระบบบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
KR 11 จานวนระบบที่สนับสนุนการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
โปรแกรม
โปรแกรมที่ 9 พัฒนาการให้บริการดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ
Developing โดยมีลักษณะเป็นสถาบันการศึกษา
Connected University ตาม Digital Maturity Model

โครงการ
1. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
(Digital University) เพื่อยกระดับ
การบริหารจัดการ การเรียนรู้รูปแบบ
ใหม่ และการพัฒนาแห่งอนาคต
เพื่อให้สอดรับกับปรัชญาการ
อุดมศึกษาไทยใหม่
2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นสถาบันการศึกษา
Connected University ตาม
Digital Maturity Model

ตัวชี้วัด
จานวนระบบทีส่ นับสนุนการ
บริหารงานมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทลั (Digital
University)

ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เป็นสถาบันการศึกษา
Connected University ตาม
Digital Maturity Model

2566
60 ระบบ

ค่าเป้าหมาย
2567
2568
2569
60 ระบบ 60 ระบบ 60 ระบบ

2570
60 ระบบ

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 5
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แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความสามารถในการแข่งขันมุ่งสู่การเติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย Obj.2 มีเทคโนโลยีและระบบแวดล้อมสาหรับการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
KR 12 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ (Reskill/Upskill/Newskill) ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย
KR 13 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมิน IC3 Digital Literacy Certification
KR 14 จานวนระบบเทคโนโลยีที่เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
โปรแกรม

โครงการ

โป รแก รม ที่ 1 0 พั ฒ นา ร ะ บบ 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
สารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การจั ด การ (Reskill/Upskill/Newskill/ Futureskill) ในการจัดการเรียน
เรียนการสอนแบบรูปแบบใหม่
การสอน การวิจยั และนวัตกรรมทีส่ ่งเสริมและพัฒนาตาม
จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย

2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนรูปแบบใหม่ และส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
โปรแกรมที่ 11 ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา 1. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ
ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ดิ จิ ทั ล ต า ม ด้านดิจิทัลสาหรับนักศึกษาและบุคลากร
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พ ลิ ก โ ฉ ม ของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
2566
ร้อยละ
60

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ
(Reskill/Upskill/Newskill) ใน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
และนวัตกรรมทีส่ ่งเสริม และ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพลิกโฉม
ของมหาวิทยาลัย
จานวนระบบเทคโนโลยีที่เพิ่ม
5 ระบบ
คุณภาพการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม่
1. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
ร้อยละ
ประเมิน IC3 Digital Literacy
60
Certification

ค่าเป้าหมาย
2567
2568
2569
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
70
80
90

2570
ร้อยละ
100

6 ระบบ

7 ระบบ

8 ระบบ

9 ระบบ

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100
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โปรแกรม

โครงการ

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและยกระดับการพัฒนา
ทักษะ (Reskill/Upskill/Newskill/Futureskill) ทางอาชีพให้
พร้อมรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยผู้ใช้บัณฑิต
และเครือข่ายการศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินการ

ตัวชี้วัด
2. ร้อยละของของนักศึกษาที่ผ่าน
การประเมิน IC3 Digital Literacy
Certification (ร้อยละ ๘๐)
จานวนหลักสูตรพัฒนาทักษะที่
รองรับอุตสาหกรรมใหม่ อาชีพใหม่
หรือการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตตามเทคโนโลยี

2566
ร้อยละ
80

ค่าเป้าหมาย
2567
2568
2569
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
90
90
100

20
หลักสูตร

22
หลักสูตร

2570
ร้อยละ
100

24
26
28
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
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แพลตฟอร์มที่ 3 : การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความสามารถในการแข่งขันมุ่งสู่การเติบโตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย Obj.3 ขยายความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายหรือทิศทางของประเทศทั้งการสร้างความเป็นเลิศและกาลังคนที่ร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคอุตสาหกรรม
KR 15 ร้อยละบุคลากรที่ทาวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบ Matching Investment Fund
KR 16 ร้อยละของอาจารย์ที่ไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนและสถานประกอบการ SMEs (Talent mobility to Community & SMEs)
โปรแกรม
โปรแกรมที่ 12 มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรการรวมกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายหรือทิศทางของ
ประเทศ ทั้ ง การร่ ว มสร้ า งความเป็ น เลิ ศ และสร้ า ง
กาลังคนร่วมกัน

โครงการ
1. โครงการความร่วมมือระหว่าง 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือในการใช้
ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต

โปรแกรมที่ 13 ยกระดั บ ความร่ ว มมื อ การร่ ว มทุ น 1. โครงการสร้างความร่วมมือกับ
ระหว่ า งสถาบั น และจตุ ร ภาคี เ พื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนและ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือ
สังคมในพื้นที่
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อร่วมทุนกันทางาน
วิจัยเป็นเครือข่ายวิจัย (Research
Consortium)
2. โครงการสร้างความร่วมมือการร่วมทุน
ในลักษณะการสมทบงบประมาณ
(Matching Fund) ระหว่างสถาบันและ
จตุรภาคีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมใน
พื้นที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2568
2569
ร้อยละ
ร้อยละ
70
75

2566
ร้อยละ
60

2567
ร้อยละ
65

ร้อยละ
10

ร้อยละ
15

ร้อยละ
20

ร้อยละ
25

ร้อยละ
30

ร้อยละของงานวิจัยพัฒนาพื้นที่
ร้อยละ
ตามจุดเน้นแผนพลิกโฉม
10
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุน
ทุนจากองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน

ร้อยละ
15

ร้อยละ
20

ร้อยละ
25

ร้อยละ
30

ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งเสริมการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิตในการเพิ่ม
ศักยภาพทุนมนุษย์ และทุนทาง
สังคมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น
ร้อยละของงานวิจัยที่ดาเนิน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายใน
พื้นที่

2570
ร้อยละ
80
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โปรแกรมที่ 14 พัฒนาความสามารถ(Competency)
ของอาจารย์ด้วยการเป็น Exchange Personal

โครงการ

ตัวชี้วัด

ร้อยละบุคลากรที่ทาวิจัยร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบ
Matching Investment Fund
1. โครงการ Talent mobility to
ร้อยละของอาจารย์ที่ไป
Community & SMEs เพื่อส่งเสริม
ปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและ
อาจารย์ให้เป็นผู้นาในการพัฒนาและเพิ่ม เพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน
ขีดความสามารถให้กับชุมชนและสถาน และสถานประกอบการ SMEs
ประกอบการ SMEs
(Talent mobility to
Community & SMEs)
2. โครงการสร้างความร่วมมือกับ
จานวนสถาบันอุดมศึกษาหรือ
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย เพื่อ สถาบันวิจัย ที่ร่วมพัฒนาการ
พัฒนาการเรียนการสอน วิจัย และการ
เรียนการสอน วิจัย และการ
แลกเปลีย่ นนักวิจัย อาจารย์และนักศึกษา แลกเปลีย่ นนักวิจัย อาจารย์และ
หรือเชิญนักวิจัยที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานใน นักศึกษากับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย (Visiting Professor)

2566
ร้อยละ
1

ร้อยละ
60

-

ค่าเป้าหมาย
2567
2568
2569
2570
ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

2
4
6
8
หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน
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ภาคผนวก

133

134

135

136

137

