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(Final Draft)

5 year – Strategic
Action Plan

General results in the next 5 years
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1.

มรภ. มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางสังคมและ
ทักษะเชิงสมรรถนะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาชุมท้องถิ่น และมีบทบาทสาคัญในการสร้างนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและทุน
ทางภูมิสังคมของพื้นที่ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.

นักศึกษาและบัณฑิต มรภ. มีความภาคภูมิใจในคุณค่าของตน มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง มีบทบาทหน้าที่และ
อาชีพการงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้างอย่างดี และมี อัตลักษณ์การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีจิตสาธารณะ

3.

มรภ. เป็นคลังสมอง คลังปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ทั้งยังมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าระดับชาติ รวมถึงมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาการศึกษาและ
เศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

4.

มรภ. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning University) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของประชาชนทุกระดับ ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยในพื้นที่บริการ

5.

มรภ. 38 แห่ง รวมพลังเพื่อการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สืบสานพระราชปณิธานตามนามพระราชทานที่หมายถึง "คนของ
พระราชา ข้าของแผ่นดิน " โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องสนับสนุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันสภาวการณ์
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ภาพรวมหมุดหมาย ปี พ.ศ. 2570

Super KPI
•

•

•

สร้า งมูล ค่า เศรษฐกิจ ฐานรากจากการท่อ งเที ่ย วชุม ชน วัฒ นธรรมภูม ิป ัญ ญา พืช สัต ว์เ ศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรมตัวรองในพื้นที่ โดยใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้เสมือนจริงและขยายผลสู่
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม GPP ของจังหวัดในสัดส่วนร้อยละ 30
ลดหนี้และสร้างวินัยทางการเงินของครัวเรือ นนักศึกษาและบุคลากร มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตราชภัฏทุกระดับ
ทุกคณะ ทุกสาขาให้มีอาชีพที่ดี มีงานทาและมีวินัยทางการเงิน จานวน 500,000 คน
บัณ ฑิต ครูแ ละศิษ ย์เ ก่า ที ่ป ระกอบวิช าชีพ ครูใ นพื ้น ที ่บ ริก ารมีค วามสามารถจัด การเรีย นการสอนฐาน
สมรรถนะอย่างดีเยี่ยม ร้อยละ 100 โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นต้นแบบการจัดการเรียน
การสอนฐานสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียน 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
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สรุปกรอบแนวคิด Super KPI

การพัฒนาท้องถิ่น

การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
+ financial literacy

การผลิตและพัฒนาครู
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ในห้วง 5 ปี (พ.ศ. 2565-2570)
เปิด มิติใ หม่ข องการพัฒ นาชุม ชนท้อ งถิ่น ตามลัก ษณะภูมิสัง คมและความต้อ งการเชิง พื้น ที่แ ละตลาด (DemandDriven) ด้ว ยความเชี ่ย วชาญและอัต ลัก ษณ์ที ่โ ดดเด่น ของ มรภ. ทั ้ง ด้า นการวิจ ัย บริก ารวิช าการ การจัด การเรีย นรู้
ประสบการณ์ ความเข้าใจท้องถิ่น และ การทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยบูรณาการดาเนินการเป็น Platform การทางาน
ร่วมกับ องค์กรและหน่วยงานในพื้นที่ (Co-Creation) โดยมีม หาวิท ยาลัยราชภัฏเป็นจุด ศูนย์ก ลางการเรียนรู้เ พื่อ สร้างมูลค่า
ทุนชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนการสร้างนวัตกรชุมชนเพื่อสร้างความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น
ภูมิสังคม
ความต้องการเชิงพื้นที่
ตลาด (Demand driven)
ศักยภาพโดดเด่นของ มรภ.
Platform การทางานร่วมกับองค์กรและหน่วยงานในพื้นที่
สร้างนวัตกรชุมชน

มรภ.เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

สร้างความสามารถในการบริหารจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
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เป้าประสงค์ (Objectives)

ผลลัพธ์สาคัญ (Key Results)

• O1(1): ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อ มในท้อ งถิ่นด้วยองค์
ความรู้แ ละนวัต กรรม และพัฒ นาผู้ป ระกอบการในพื้น ที่ สร้า งความ
มั่น คงทางอาหารและสุข ภาวะสาหรับ คนทุก ช่ว งวัย ในพื้น ที่ โดยสร้า ง
โอกาสและช่องทางใหม่ๆทางธุรกิจและอาชีพ ที่เหมาะสม รวมทั้งเสริม
หนุน การสร้า ง Social Enterprise และ BCG Economy เพื่อ การ
พัฒ นาเชิง พื้น ที่อ ย่า งยั่ง ยืน โดยชุม ชนสามารถจัด การตนเองได้แ ละมี
ดัช นีชี้วัด ความสุข มวลรวมชุม ชนตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ

• 1A: รายได้ในชุมชนเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี
• 1B: เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ 500 ราย หรือการจ้างงานใหม่ *
5,000 ราย
• 1C: เกิดนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพื ช /สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ จานวน 38 รายการ
• 1D: ครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจนจานวน
76,000 ครัวเรือน
• 1E: 38 มรภ. มี Big Data Platform ที่รวบรวมข้อมูลผลงาน
นวัตกรรมชุมชน ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรชุมชน
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เป้าประสงค์ (Objectives)

ผลลัพธ์สาคัญ (Key Results)

• O1(2): ยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาของโรงเรีย นใน
พื้น ที่โ ดยเฉพาะโรงเรีย นขนาดเล็ก กลุ่ม เปราะบาง
และโรงเรีย นในโครงการพระราชดาริ * รวมทั้ง การ
เรีย นรู้ต ลอดชีวิต ของประชากรทุก กลุ่ม ทุก ช่ว งวัย ใน
พื้นที่

• 1F: คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มที่มีคะแนนทดสอบ
น้อยที่สุดร้อยละ 20 ล่าง รวมถึงโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพิ่มขึ้นร้อยละ X ต่อปี
• 1G: มีหลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้น เพื่อสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
• 1H : ครูประจาการทั่วไป* ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการพัฒนาให้
มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจานวนครูประจาการทั่วไป* ทั้งหมด

• 1I: มีเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเส้นทางอาชีพและวิชาการโดยมุ่งเน้นที่
คุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
• 1J: อัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรในพื้นที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ XX ต่อปี

แผนภาพเป้าประสงค์และข้อมูลที่ต้องเก็บเพื่อประเมินผลลัพธ์สาคัญ
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Baseline

การพัฒนาท้องถิ่น
(2566-2570)
ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
พัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่
สร้างความมั่นคงทางอาหาร
สาหรับคนทุกช่วงวัยในพื้นที่
สร้างโอกาส/ช่องทางอาชีพ

สร้างสุขภาวะสาหรับคนทุก
ช่วงวัยในพื้นที่
เสริมหนุนการสร้าง Social
Enterprise
เสริมหนุนการสร้าง BCG
Economy

การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน
• ชุมชนสามารถจัดการ
ตนเองได้
• ชุมชนมีดัชนีชี้วัดความสุข
มวลรวมชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในพื้นที่
รวมทั้งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชากรในพื้นที่

โรงเรียนขนาดเล็ก

กลุ่มเปราะบาง ได้แก่
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
โรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา
โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน
Lifelong learning
สาหรับประชากรทุก
กลุ่มทุกช่วงวัย

ผลลัพธ์สำคัญด้ำนสังคมและสิง่ แวดล้อม ?

(ตัวอย่าง) ดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ธนกฤต ทุริสุทธิ์
ดร.ชาตรี นาคะกุล

ด้านวิถีชีวิตพอเพียง
ของชุมชน

1) การมีกัลยาณมิตร 2) คนในชุมชนปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) คนในชุมชนไมอยูในความประมาท 4) คนในชุมชนไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น
5) คนในชุมชนมีความซื่อสัตยสุจริต ใชสติปญญาในการดาเนินชีวิต 6) บรรทัดฐานความรวมมือในชุมชน 7) คนในชุมชนตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตไปอยางมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ 8) การไดรับประโยชนสุขจากชุมชน 9) มีความมั่นคงทางอาหาร 10) การมีของใชที่จาเปน 11) การมีสัมมาชีพในชุมชน

ด้านสุขภาวะและความ
มั่นคงของครอบครัว

1) สุขภาพกายดี 2) สุขภาพจิตดี 3) มีทอี่ ยูอาศัย 4) ครอบครัวอบอุน 5) มีที่ดินทากิน 6) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 7) สัมพันธภาพในครอบครัว
8) การพึ่งตนเองของสมาชิกในครอบครัว 9) การไดทาความดี

ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน
เข้มแข็ง

1) ไมมีหนี้สิน 2) รายไดเพียงพอ 3) การมีทรัพยสิน 4) การไดใชจายทรัพยสิน 5) มีการอดออมในชุมชน

ด้านการบริหารจัดการ
ชุมชน

1) ความสามัคคีของชุมชน 2) การมีสวนรวมของชุมชน 3) ชุมชนมีแผนชุมชน 4) เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง 5) โครงสรางพื้นฐานที่ดี 6) ผูนาดีและเกง
7) ชุมชนเกื้อกูลกัน 8) การมีสวนรวมดูแลชุมชนตนเอง

ด้านธรรมชาติและการ
จัดการทรัพยากรชุมชน

1) มีระบบนิเวศสมดุล 2) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน 3) การเรียนรูตลอดชีวิต 4) สิ่งแวดลอมมีคุณภาพ 5) การใชพลังงานทดแทน
ที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมของชุมชน 6) การรักษาวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 7) มีจิตสานึกตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 8) ความรูสึกเปนเจาของ
ชุมชน 9) ความเทาเทียมของคนในชุมชน

ด้านการศึกษาและการ
จัดสวัสดิการชุมชน

1) คุณภาพของการศึกษา 2) การไดรับการศึกษาและเรียนอยางเทาเทียม 3) การใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่น 4) การจัดสวัสดิการชุมชน
5) การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมชุมชน

ด้านชุมชนเข้มแข็ง

1) การมีจิตสานึกประชาธิปไตย 2) การเปนคนดีของสังคม 3) ชุมชนมีหลักธรรมาภิบาล 4) ชุมชนมีความสมานฉันท์
ว. สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 39(1): 209-220 (2556)
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แผนงานบูรณาการที่เสริมหนุน OKR

O1(1): ยกระดั บเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ด้วยองค์ค วามรู้ แ ละนวัตกรรม และพัฒนา
ผู้ประกอบการในพื้นที่ สร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสาหรับคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ โดยสร้างโอกาส
และช่องทางใหม่ๆทางธุรกิจและอาชีพที่เหมาะสม รวมทั้งเสริมหนุนการสร้าง Social Enterprise และ BCG
Economy เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยชุมชนสามารถจัดการตนเองได้และมีดัชนีชี้วัดความสุข
มวลรวมชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
1A: รายได้ในชุมชนเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี
1B: เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ 500 ราย หรือการจ้างงานใหม่* 5,000 ราย
1C: เกิดนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จานวน 38 รายการ
1D: ครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจนจานวน 76,000 ครัวเรือน
1E: 38 มรภ. มี Big Data Platform ที่รวบรวมข้อมูลผลงานนวัตกรรมชุมชน ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรชุมชน

O1(2) : ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่ม15เปราะบาง และ
โรงเรียนในโครงการพระราชดาริ* รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในพื้นที่
1F: คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนของโรงเรียนที่มีคะแนนทดสอบน้อยที่สุด
20% ล่างและโรงเรียนในโครงการพระราชดาริ* ในพื้นที่บริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ X/ปี
1G: มีหลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้น เพื่อสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้มี
รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
1H: ครูประจาการทั่วไป* ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (active learning) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของครูประจาการทั่วไปทั้งหมด
1I: มีเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเส้นทางอาชีพและวิชาการโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
1J: อัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ XX/ปี

พัฒนา Community-Based Innovation Parks
ในพื้นที่เป้าหมาย

สร้างนวัตกรชุมชนเพื่อสร้างความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองของชุมชนและขจัดความยากจน

สร้างความร่วมมือไตรภาคีเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมของ Community-Based
Innovation Parks อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย ทดสอบ วิเคราะห์
มาตรฐานและ pilot plant เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของ
นวัตกรรมในชุมชน
• Incubation & Acceleration ผู้ประกอบการในท้องถิ่น
(Research to Business Accelerator)
• พัฒนาตลาด “ผลิตภัณฑ์ชุมชนคนของพระราชา”
• จัดตั้ง Community Innovation Fund
• พัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
การเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร ให้มี Value creation สู่
ตลาดโลก (พืช สัตว์ วัฒนธรรมท้องถิ่น)

• สร้างนวัตกรชุมชนประจาทุกหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อขจัดความ
ยากจนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
• พัฒนาชุดองค์ความรู้เฉพาะพื้นที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อ
ยกระดับศักยภาพชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน (1 ชุดองค์ความรู้
1 ตาบล) โดยจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อยกระดับศักยภาพ
ตาบล (1 ตาบล 1 หลักสูตร) รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้าง
อาชีพให้กลุ่มเปราะบาง

• พัฒนากลไกเพื่อดึงศักยภาพภาคเอกชนและชุมชน เพื่อยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนในกลุ่มที่มีผลคะแนนทดสอบน้อยที่สุด 20% ล่างของ
ประเทศ และโรงเรียนในโครงการพระราชดาริ
• พัฒนากลไกการยกระดับสมรรถนะครูประจาการ โดยเฉพาะกลุ่ม
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการพระราชดาริ รวมถึงการ
พัฒนาแพลตฟอร์ม (online/offline) เครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครู
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แนวทางการดาเนินงานสาหรับแต่ละแผนงานบูรณาการ

17

What
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
นวัตกรรมของ
Community-Based
Innovation Parks อาทิ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย ทดสอบ
วิเคราะห์มาตรฐานและ
pilot plant เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของ
นวัตกรรมในชุมชน

Why

How

Who

• พัฒนา Community-Based Innovation Parks ในระดับภูมิภาค โดย
พิจารณาจากศักยภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือ องค์ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่เป็นฐาน โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ appropriate technology

อว.

• สารวจศักยภาพเชิงพื้นที่ ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ร่วมกับ
หน่วยงานภาคีในระดับภูมิภาค

มรภ.

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย ทดสอบ วิเคราะห์
มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของนวัตกรรมในชุมชน
รวมถึง pilot plant เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของนวัตกรรมใน
ชุมชน

อว.

• สร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในรูปแบบคณะกรรมการเครือข่าย
ทั้งบุคลากร และงบประมาณร่วมกัน โดยใช้การทา MOU ร่วมกัน ใน
ระดับภูมิภาค หน่วยงาน อววน. ต่างๆ ของกระทรวง อว. และกระทรวง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มรภ.

When

Where

2566-2570 ทดลองนาร่อง
1 แห่ง
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What
2. Incubation &
Acceleration
ผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่น (Research
to Business
Accelerator)

Why

How
• บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นมุง่ เน้นให้เกิดการต่อ
ยอดสู่การทาเป็นอาชีพ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน
ในพื้นที่ โดยเปิดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยดาเนินงานใน
รูปแบบ one-stop service ครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งทุน
การสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี (community
knowledge sharing space) อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน การ
จับคู่ผู้ประกอบการ (business matching) และ ระบบ
เครือข่ายการกระจายสินค้าเพื่อรองรับผลผลิตจาก
ผู้ประกอบการชุมชนผ่านภาคเอกชน สู่ตลาดระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ

Who

• มรภ.
• NIA
• สภาอุตฯ
• หอการค้า
• ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
• วิสาหกิจชุมชน
• ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน ที่
สามารถกระจาย
• ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ต่อยอดนวัตกรรม ยกระดับ สินค้าชุมชนสู่
ตลาด
ผู้ประกอบการ ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสร้างผู้ประกอบการ
ระดับประเทศ
ชุมชน และนาเสนอหน่วยงานอืน่ อาทิ สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ

When

Where

ภายใน 1 ปี 38 ราชภัฏ
(ดาเนินการ
ต่อเนื่องทั้ง
5 ปี)
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What
3. พัฒนาตลาด
“ผลิตภัณฑ์ชุมชน คนของ
พระราชา” เพื่อเป็น
ช่องทางในการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดขึ้น
จากการทางานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Why

How

Who

• ส่งเสริมให้ชุมชนมีการกระจายสินค้า ผ่าน University as • มรภ.
a Market Place Platform จัดจาหน่ายในลักษณะสินค้า • ผู้ประกอบการใน
นวัตกรรมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ท้องถิน่
• จัดตั้งหน่วยการตลาด รวบรวม และกระจายสินค้าชุมชน • วิสาหกิจชุมชน
• นักธุรกิจที่สนใจ
ทั้ง online และ onsite
• สร้างระบบ/กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้ง
ผลิตภัณฑ์การเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน
• พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ (ตัวกลางในการ
จาหน่ายสินค้าชุมชน)

When

Where

ภายใน 1 ปี 38 ราชภัฏ
(ดาเนินการ
ต่อเนื่องทั้ง
5 ปี)
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What
4. จัดตั้ง Community
Innovation Fund ใน
รูปแบบมูลนิธิเพื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38
แห่ง

Why

How

Who

When

Where

• สร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุน
“Community Innovation Fund” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างเครือข่ายกองทุนนวัตกรรมชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง สาหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมุ่งเน้นให้เกิดการทางานร่วมกัน อาทิ การพัฒนาบุคลากร
การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายการทางาน กิจกรรม Train the Trainer

• มรภ.
• อว.
• NIA
• วช.
• สวก.
• กสศ.
• หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพื้นที่

2566-2567

ส่วนกลาง
(ทปอ.)
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What
5. พัฒนาเศรษฐกิจ BCG
ในพื้นที่ โดยเฉพาะด้าน
การท่องเที่ยว การเกษตร
และความมั่นคงทาง
อาหาร ให้มี Value
creation สู่ตลาดโลก
(พืช สัตว์ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น)

Why

How
• ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพืชและสัตว์
เศรษฐกิจตัวรอง และงานด้านวัฒนธรรม อย่างน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งละ 1 ชนิด เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (GPP)

Who

When

• มรภ.
2565-2566
• อว.
• BEDO
• 7 PMU
• ทดลองดาเนินการ โดยคัดเลือกพืช สัตว์เศรษฐกิจตัว • ผู้ประกอบการใน
2566-2570
พื้นที่
รองที่สร้างมูลค่า และผลกระทบเชิงบวกทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ตนเอง โดยกาหนดเป้าหมาย การ • ผู้ประกอบการ ด้าน
Logistic
นาผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดโลก
• หน่วยงานที่รับรอง
• สร้างภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายร่วมกัน (SDGs,
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
BCG in Action, Green University)
• ธนาคาร (ด้าน
ระบบการเงิน)

Where
38 มรภ.
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What
1. สร้างนวัตกรชุมชน
ประจาทุกหมู่บ้านและ
ครัวเรือนเพื่อขจัด
ความยากจนร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ

Why

How
• หลักสูตรสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง (change agent) และ
สร้างนวัตกรชุมชน อาทิ ด้านเกษตร ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ การศึกษา สิ่งแวดล้อม หรือด้านนวัตกรรมสังคม ซึ่ง
เป็นบุคลากรในพื้นที่ อาทิ ครู บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประชาชนในพื้นที่ ที่เคยดาเนินงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การฝึกอบรม การทางานวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะ
เป็นกลุ่มคนที่จะกระจายองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่อื่นๆ
(sharing economy) โดยมีนวัตกรชุมชนประจาตาบล จานวน 1
คน/ตาบล และขยายผลไปสู่แต่ละชุมชน มีนวัตกรชุมชน 1 คน/
ชุมชน
• หนุนเสริมบัณฑิตคืนถิ่นเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change
Agent) และ/หรือ นวัตกรชุมชน

Who

When

Where

• มรภ.
ภายใน 1 ปี 38 ราชภัฏ
• กสศ.
(ดาเนินการ
• หน่วยงาน
ต่อเนื่องทั้ง
ภาครัฐในพื้นที่
5 ปี)
(พม. รง. ฯลฯ)
• ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
• อปท.

23

What
2. พัฒนาชุดองค์ความรู้
เฉพาะพื้นที่ที่ตอบโจทย์
ความต้องการของพื้นที่
(demand-oriented) และ
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้าง
อาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง
ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้
พิการ เพื่อนาไปสู่การสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ การ
แก้ปัญหาสังคม ยกระดับ
ศักยภาพชุมชนและ
แก้ปัญหาความยากจน

Why

How

Who

• ศึกษาบริบทพื้นที่และกลั่นกรองชุดองค์ความรู้ที่เหมาะสมร่วมกับ • มรภ.
ผู้ใช้งานและกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน
• หน่วยงาน
ภาครัฐ
• สร้างความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่มีศักยภาพ (potential
• ภาคเอกชน
partner) อาทิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเชื่อมโยงกับฝั่งผู้ใช้ ใน • ภาคประชา
สังคม
การค้นหาอุปสงค์ (demand) และกลุ่มผู้เรียน
• เชื่อมโยงกับฝั่งอุปทาน (supply) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทา
หน้าที่เป็น content provider และดาเนินงานในรูปแบบ cocreation & benefit sharing ร่วมกับหน่วยงานตัวกลาง
• พัฒนาชุดองค์ความรู้เฉพาะพื้นที่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
พื้นที่ (demand-oriented) และหลักสูตรระยะสั้น

When

Where

ภายใน 1 ปี 38 ราชภัฏ
ได้พื้นที่
ต้นแบบของ
แต่ละ มรภ.
และ ภายใน
3 ปี
ครอบคลุม
ทั้งประเทศ
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1. พัฒนากลไกเพื่อดึง
ศักยภาพภาคเอกชน
และชุมชน เพื่อยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนในพื้นที่
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา (O-NET) น้อย
ที่สุด ร้อยละ 20 ล่างของ
ประเทศ และโรงเรียนใน
โครงการพระราชดาริ
(โรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน)

Why

How
• การยกระดับคุณภาพโรงเรียน ภายใต้ปัญหา และ
ความต้องการจาเป็น ด้วยกระบวนการสร้างความ
ร่วมมือของคนในชุมชน วัด โรงเรียน หน่วยงาน
ราชการในพื้นที่ และภาคเอกชนในพื้นที่

• ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดเป้าหมายและ
แผนปฏิบัติการร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนและภาคี
เครือข่ายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชา
สังคม
• จัดตั้งคณะกรรมการติดตามและหนุนเสริมการ
ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่

Who

When

Where

• มรภ
ภายใน 1 ปี 38 ราชภัฏ
• สพฐ
(ดาเนินการ
• ผอ.รร.
ต่อเนื่องทั้ง
• คกก.สถานศึกษา
5 ปี)
• อปท.
• รพ.สต.
• ภาคเอกชนในพื้นที่
• ภาคประชาสังคม
• ภาคีเครือข่ายใน
ท้องถิ่น
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2. พัฒนากลไกการยกระดับ
สมรรถนะครูประจาการ
โดยการพัฒนาหลักสูตรการ
พัฒนาสมรรถนะครู
ประจาการในโรงเรียนกลุ่ม
ที่มีที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา (O-NET) น้อย
ที่สุดร้อยละ 20 ล่างของ
ประเทศ และโรงเรียนใน
โครงการพระราชดาริ
(โรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน)

Why

How
• จัดทาโครงการยกระดับสมรรถนะครูประจาการ

Who

When

Where

• มรภ
ภายใน 1 ปี 38 ราชภัฏ
• ต้นสังกัดของหน่วย (ดาเนินการ
ต่อเนื่องทั้ง
• พัฒนาแพลตฟอร์ม (online/offline) เครื่องมือและ จัดการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ
5 ปี)
สื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและ
• กสศ.
วิชาชีพครู จัดทา platform การส่งเสริมให้เกิดการ
• ศธจ.
เรียนรู้บนฐานศักยภาพของผู้เรียน
• ผู้บริหาร
• จัดให้มีเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ ที่ครูประจาการ
สามารถศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนา สถานศึกษา/ ครู
ประจาการ
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครู อย่างต่อเนื่อง

การแปลงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การดาเนินการในระดับหลักสูตรและระดับบุคลากร
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ต้อง Transdisciplinary Research and Transdisciplinary Academic Service โดยใช้โจทย์ของ
พื้นที่เป็นตัวตั้ง แล้วนาศาสตร์ต่าง ๆ เข้ามาหนุนเสริมการแก้ปัญหา/พัฒนา

กลไกความร่วมมือทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งระดับภูมิภาค และประเทศ ที่
เข้มแข็ง และมีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
สร้างความรู้และความตระหนักให้คนในชุมชนและภาคีเครือข่าย ร่วมมือกันแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยข้อมูลเชิง
พื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนาไปสู่การแบ่งปันองค์ความรู้สู่ชุมชนข้างเคียง (Sharing economy)

26

27

ยุทธศาสตร์ที่ 2
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ในห้วง 5 ปี (พ.ศ. 2565-2570)
เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตครูให้มีค วามสมดุลทั้ง คุณ ภาพและคุณ ธรรม เพื่อ
เป็น ต้น แบบครูเ พื่อ ศิษ ย์ ตลอดจนพัฒ นานวัต กรรมการศึก ษาตอบโจทย์ก ารศึก ษาของโลกอนาคตร่ว มกับ ภาคีเ ครือ ข่า ยที่
เกี ่ย วข้อ ง เพื ่อ นาไปสู ่ก ารเป็น นัก พัฒ นาและนวัต กรที ่ม ีท ัศ นคติที ่ด ีมี อ ัต ลัก ษณ์ และความสามารถโดดเด่น หลากหลาย
สอดคล้องกับ ความต้องการบุค ลากรครูข องท้องถิ่นและประเทศ และมีมาตรฐานระดับ สากล พร้อ มยกระดับ ความก้า วหน้า
ทางวิชาชีพครูของบัณฑิตครูราชภัฏอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะ

ทักษะ

คุณภาพคู่คุณธรรม

สอดคล้องกับความต้องการ

นวัตกรรมการศึกษาที่ตอบโจทย์โลกอนาคต

นักพัฒนาและนวัตกรที่มีทัศนคติที่ดีมีอัตลักษณ์และความสามารถโดดเด่นหลากหลาย

มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
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เป้าประสงค์ (Objectives)

ผลลัพธ์สาคัญ (Key Results)

• O2(1): พัฒนาครูประจาการที่เป็นศิษย์
เ ก่า ข อ ง ม ห า วิท ย า ลัย ร า ช ภัฏ ใ ห้มี
ศัก ยภาพและความก้า วหน้า ทางวิช าชีพ
และยกระดับ กระบวนการผลิต ครูข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏในด้านคุณภาพ

• 2A: ร้อยละ 100 ของครูประจาการในพื้นที่บริการที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏได้รับการยกระดับสมรรถนะและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู เพื่อตอบ
โจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• 2B: ทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏมีหลักสูตรผลิตบัณฑิตครูที่นาไปสู่การสร้างสมรรถนะ
ตาม 17 สมรรถนะที่ส่วนกลางกาหนด และเพิ่มเติมสมรรถนะที่ เป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง
• 2C: ร้อยละ 80 ของผู้สอนคณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิต มีประสบการณ์ในการ
สอนในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง/ปี และได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า
50 ชั่วโมง/ปี
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เป้าประสงค์ (Objectives)

ผลลัพธ์สาคัญ (Key Results)

• O2(2): เพิ ่ม ทางเลือ กให้บ ัณ ฑิต ครูม หาวิท ยาลัย
ราชภัฏมีอาชีพที่ 2 รองรับ ซึ่งเป็นอาชีพเฉพาะทาง
ที่ส อดคล้อ งกับ วิช าเอกที ่ศ ึก ษา โดยอาจใช้ก ลไก
sandbox เป็น เครื่อ งมือ และดาเนิน การร่ว มกับ
ประชาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

• 2D: แต่ละวิชาเอกมีทางเลือกอาชีพให้นักศึกษา อย่าง
น้อย 1 อาชีพ โดยมีการเพิ่มฐานสมรรถนะสาหรับ
อาชีพนั้นอย่างเพียงพอ
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เป้าประสงค์ (Objectives)

ผลลัพธ์สาคัญ (Key Results)

• O2(3): พัฒ นาโรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
หรือ โรงเรีย นร่ว มพัฒ นา (ในกรณีที่ม หาวิท ยาลัย
ราชภัฏ ไม่ม ีโ รงเรีย นสาธิต ) ให้เ ป็น ต้น แบบของ
โรงเรีย นในพื้น ที่ใ นด้า นการจัด การเรีย นการสอน
ฐานสมรรถนะและสร้า งผู้เ รีย นให้มีคุณ ลัก ษณะ 4
ประการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

• 2E: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้น
learning outcome ของผู้เรียน และมีการวัดผลกระทบ (impact) การ
ประเมินวัดผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างน้อย
76 ชิ้น/ปี
• 2F: ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือโรงเรียนร่วม
พัฒนา (ในกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่มีโรงเรียนสาธิต ) มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่ได้รับการยอมรับจากผลลัพธ์ผู้เรียน

• 2G: ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือโรงเรียนร่วม
พัฒนา (ในกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่มีโรงเรียนสาธิต ) มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษา

แผนภาพเป้าประสงค์และข้อมูลที่ต้องเก็บเพื่อ
ประเมินผลลัพธ์สาคัญ
การผลิตและพัฒนาครู
(2566-2570)
บัณฑิตครู มรภ.

ศิษย์เก่า มรภ. ที่เป็นครู
ประจาการในพื้นที่

โรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียน
ร่วมพัฒนา (กรณีไม่มี รร.สาธิต)

ข้อมูลที่ต้องเก็บเพื่อประเมินผลลัพธ์สาคัญ

จานวนครูประจาการในพื้นที่ที่เป็นศิษย์เก่า มรภ.
จานวนครูประจาการในพื้นที่ที่เป็นศิษย์เก่า มรภ. ที่เข้ารับการยกระดับ
สมรรถนะและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู
หลักสูตรการผลิตบัณฑิตครูฐานสมรรถนะ (17 สมรรถนะ +
สมรรถนะอัตลักษณ์)

ยกระดับกระบวนการผลิตครู
อาชีพที่ 2 รองรับ ซึ่งเป็น
อาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้อง
กับวิชาเอกที่ศึกษา Sandbox
มีศักยภาพและความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ

เป็นต้นแบบการจัดการเรียน
การสอนฐานสมรรถนะ
เป็นต้นแบบการสร้างผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ
ตามพระบรมราโชบาย

จานวนชั่วโมงสอนในโรงเรียนของอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นรายบุคคล

จานวนชั่วโมงการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อนามาใช้ในการยกระดับ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เป็นรายบุคคล
จานวนสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่มีทางเลือกอาชีพ
ให้นักศึกษา (อาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้องกับวิชาเอกของนักศึกษา)
โดยมีการเพิ่มฐานสมรรถนะสาหรับอาชีพนั้น

จานวนทางเลือกอาชีพที่มีการเพิ่มฐานสมรรถนะสาหรับอาชีพนั้นของ
แต่ละสาขาวิชาเอกของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
จานวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้น learning outcome ของผู้เรียน
ของคณาจารย์คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่มีการวัดผลกระทบ
(impact) การประเมินวัดผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต มรภ.

กระบวนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะของ รร.สาธิต ที่เป็น
ต้นแบบของ รร.ในพื้นที่
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4
ประการ ของ รร.สาธิต ที่เป็นต้นแบบของ รร.ในพื้นที่

2566

2567

2568

2569
32

2570
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แผนงานบูรณาการที่เสริมหนุน OKR

O2(1): พัฒนาครูประจาการที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีศักยภาพ
และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และยกระดับกระบวนการผลิตครูของ มรภ. ทั้งด้าน
คุณภาพและเพิ่มทางเลือกให้บัณฑิตครู มรภ. มีอาชีพที่ 2 รองรับ ซึ่งเป็นอาชีพ
เฉพาะทางที่สอดคล้องกับวิชาเอกที่ศึกษา
2A: ร้อยละ 100 ของครูประจาการในพื้นที่บริการที่เป็นศิษย์เก่าของ มรภ. ได้รับ
การยกระดับสมรรถนะและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู เพื่อตอบโจทย์ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2B: ทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏมีหลักสูตรผลิตบัณฑิตครูที่นาไปสู่การสร้างสมรรถนะ
ตาม 17 สมรรถนะที่ส่วนกลางกาหนด และเพิ่มเติมสมรรถนะที่เป็นอัตลักษณ์ของ
มรภ. แต่ละแห่ง
2C: ร้อยละ 80 ของผู้สอนคณะครุศาสตร์มปี ระสบการณ์ในการสอนในโรงเรียนไม่
น้อยกว่า 60 ชั่วโมง/ปี และได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี

O2(2) : เพิ่มทางเลือกให้บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอาชีพที่ 2 รองรับ ซึ่ง
เป็นอาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้องกับวิชาเอกที่ศึกษา โดยอาจใช้กลไก sandbox
เป็นเครื่องมือและดาเนินการร่วมกับประชาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

2D: แต่ละวิชาเอกมีทางเลือกอาชีพให้นักศึกษา อย่างน้อย 1 อาชีพ
โดยมีการเพิ่มฐานสมรรถนะสาหรับอาชีพนั้นอย่างเพียงพอ

O2(3) : พัฒนาโรงเรียนสาธิต มรภ. หรือโรงเรียนร่วมพัฒนา (ในกรณีที่ มรภ.
ไม่มีโรงเรียนสาธิต) ให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนในพื้นที่ในด้า34
นการจัดการเรียน
การสอนฐานสมรรถนะและสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ๔ ประการตามพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษา
2E: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้น
learning outcome ของผู้เรียน และมีการวัดผลกระทบ (impact) การประเมิน
วัดผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างน้อย 76 ชิ้น/ปี
2F: ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสาธิต มรภ. หรือโรงเรียนร่วมพัฒนา (ในกรณีที่
มรภ. ไม่มีโรงเรียนสาธิต) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่ได้รบั
การยอมรับจากผลลัพธ์ผู้เรียน
2G: ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสาธิต มรภ. หรือโรงเรียนร่วมพัฒนา (ในกรณีที่
มรภ. ไม่มีโรงเรียนสาธิต) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ ๔ ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

Teacher Capacity Building : พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และการยกระดับทักษะและสมรรถนะใหม่ของนักศึกษา
และบัณฑิตครูของ มรภ.

Education Research and Innovation Platform : ส่งเสริมการ
ทาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

Teacher system development พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและ
การส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคต
ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง

• ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิต
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนในพื้นที่ โดยใช้ชุมชน
ท้องถิ่นเป็นฐาน
o ฐานข้อมูล (Big Data) เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครูรวมถึง
ข้อมูลศิษย์เก่าราชภัฏที่เป็นครูประจาการในพื้นที่บริการ
o พัฒนาหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะกลาง
คุณลักษณะ 4 ประการตามพระราโชบาย และมีอาชีพที่ 2
สอดคล้องกับวิชาที่ศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
• พัฒนากลไกการพัฒนาทักษะและการประเมินสมรรถนะของ
อาจารย์ผู้ผลิตบัณฑิตครู

• ส่งเสริมผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตและพัฒนาครู และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ
o พัฒนาโรงเรียนสาธิต มรภ.ให้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการ
สอนฐานสมรรถนะและสร้างคุณลักษณะ 4 ประการตามพระรา
โชบายด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากงานวิจัย
o จัดเวทีการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติของ มรภ. 38 แห่ง
• พัฒนากลไกส่งเสริมคุณภาพวารสารวิชาการของ มรภ. เพื่อไปสู่
มาตรฐานระดับ TCI 1

• ผลักดันให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น node การพัฒนาครูประจาการ
ของทุกสังกัดในพื้นที่บริการ ทั้งด้านสมรรถนะและความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ
o จัด Forum ระดับชาติเพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบการผลิต
พัฒนาครู และส่งเสริมวิชาชีพครู
o จัดทาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมวิชาชีพครูสาหรับครู
ประจาการและผู้บริหารสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นศิษย์เก่า มรภ.
o เป็นศูนย์บริการทดสอบและพัฒนาสมรรถนะ/คุณภาพบุคลากร
ทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค

35

แนวทางการดาเนินงานสาหรับแต่ละแผนงานบูรณาการ
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What
1. ปฏิรูประบบการผลิต
และพัฒนาบัณฑิตครู
ของ มรภ. ในรูปแบบ
ร่วมผลิตระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและ
โรงเรียนในพื้นที่ โดยใช้
ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน

Why

How

Who

• จัดทาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล (big data) เกี่ยวกับการผลิตและ
พัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการความ
ร่วมกับเครือข่ายผู้ร่วมผลิตและผู้ใช้บัณฑิตครู รวมถึงข้อมูลศิษย์เก่าราชภัฏ
ที่เป็นครูประจาการในพื้นที่บริการ

• มรภ. / ทปอ.
• อว.
• ศธ.
• DE
• สภาคณบดี
คณะครุศาสตร์
มรภ.
• คณะครุศาสตร์
มรภ. 38 แห่ง
• สภาการศึกษา
• คุรุสภา
• สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
• สถานศึกษา

• พัฒนาหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะกลาง คุณลักษณะ 4
ประการตามพระราโชบาย และมีอาชีพที่ 2 สอดคล้องกับวิชาที่ศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
• สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้ผู้มีศักยภาพเข้าเรียนคณะครุศาสตร์ มรภ.
• พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตครูที่มีมาตรฐาน เพื่อให้บัณฑิตครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีสมรรถนะสูงและเป็นความต้องการของประเทศ

• พัฒนาทักษะการเป็นครูพี่เลี้ยงและผู้สอนงาน (Coaching) เพื่อให้สามารถ
ให้คาปรึกษาแนะนาและช่วยเหลือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
• ส่งเสริมระบบเส้นทางการเข้าสู่วิชาชีพครู
• มีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูของ มรภ.

When

Where

2566 -2570 38 ราชภัฏ
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What
2. พัฒนากลไกการพัฒนา
ทักษะและการประเมิน
สมรรถนะของอาจารย์
ผู้ผลิตบัณฑิตครู

Why

How
• มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะกลางของอาจารย์ผู้ผลิต
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกัน

Who

• มรภ. / ทปอ.
• สภาคณบดีคณะ
ครุศาสตร์ มรภ.
• พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
• คณะครุศาสตร์
อาจารย์ผู้ผลิตบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มรภ. 38 แห่ง
• พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ผู้ผลิต
• คุรุสภา
บัณฑิตครูและศิษย์เก่าบนดิจิทัล แพลตฟอร์มกลางของ • สานักงานเขต
ประเทศ (Thai MOOC) เพื่อการพัฒนาตนเองอย่าง
พื้นที่การศึกษา
ต่อเนื่อง
• สถานศึกษา
• มีกลไกติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะและ
การมีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียนและการ
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้ผลิตบัณฑิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

When

Where

2566 -2570 38 ราชภัฏ
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What
1. ส่งเสริมผลงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตและพัฒนาครู
และได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ

Why

How
• สนับสนุนให้เกิดการวิจัยทางการศึกษาระดับ top class ของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยมีนักวิจัยอาวุโสที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ร่วมในโปรแกรมวิจัย เพื่อให้เกิดระบบในการพัฒนานักวิจัยด้าน
การศึกษาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
ผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

• สร้างความสามารถในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการศึกษาจากแหล่ง
ทุนต่างๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา
• พัฒนาและใช้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นห้องปฏิบัติการทาง
การศึกษาเพื่อสนับสนุนการทางานวิจัยด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ให้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน
ฐานสมรรถนะและสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากงานวิจัย
• จัดแสดงและประกวดผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากงานวิจัยเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ประจาปี
• จัดเวทีการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

Who
• มรภ. / ทปอ.
• อว.
• คณะครุศาสตร์
มรภ. 38 แห่ง
• วช.
• สกสว.
• สวทช.
• NIA

When

Where

2566 -2570 38 ราชภัฏ
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What
2. พัฒนากลไก
ส่งเสริมคุณภาพ
วารสารวิชาการด้าน
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อไปสู่มาตรฐาน
ระดับ TCI 1

Why

How

Who

• สร้างระบบ และกลไกในการกากับคุณภาพงานวิจัยและ
• มรภ. / ทปอ.
บทความของอาจารย์ผู้ผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ • สภาคณบดีครุ
• มีมาตรการให้การเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาเป็นสมรรถนะ ศาสตร์ มรภ.
• คณะครุศาสตร์
หลักของอาจารย์ผู้ผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มรภ. 38 แห่ง
• ปรับปรุงเว็บไซต์ของวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ • สถาบันวิจัยและ
ให้มีข้อมูลครบถ้วนและมีระบบการจัดการวารสารแบบ
พัฒนา
ออนไลน์ที่สะดวกต่อการใช้งาน
• ศูนย์ดัชนีการ
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบวารสารวิชาการของ
อ้างอิงวารสารไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีการทางานเป็นระบบ ทางานเป็นทีม (TCI)
และมีการประสานงานที่ดี

When

Where

2566 -2570 38 ราชภัฏ
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What
1. ผลักดันให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเป็น node การ
พัฒนาครูประจาการของทุก
สังกัดในพื้นที่บริการ ทั้ง
ด้านสมรรถนะและ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

Why

How

When

• จัด forum ระดับชาติเพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบการผลิต
พัฒนาครู และส่งเสริมวิชาชีพครูให้มีคุณภาพสูงทุกปี สร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาที่ผลิตและพัฒนาครู สมาคมวิชาชีพครู
และพันธมิตร เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู

2566-2570

• จัดทาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมวิชาชีพครูสาหรับครู
ประจาการและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด)
• ประสานงานกับคุรุสภา และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นศูนย์บริการทดสอบและพัฒนาสมรรถนะ/
คุณภาพบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการ
ประเมินและพัฒนาครูก่อนการแต่งตั้งวิทยฐานะ และผู้บริหาร
สถานศึกษาก่อนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

Who

Where

• มรภ
38 ราชภัฏ
• ศธ./ สพฐ./ สช.
• สภาคณบดี
คณะครุศาสตร์
2566 – 2567
และคณะ
ศึกษาศาสตร์
2567 - 2570 • คณะครุศาสตร์
มรภ. 38 แห่ง
• คุรุสภา
• สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
• หน่วยงานให้ทุน
• สถานศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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การพัฒนาหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานจากความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของ มรภ. 38 แห่ง
การปรับเปลี่ยนแนวคิดและการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนบัณฑิตครูให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะมาตรฐานของ
อาจารย์ผู้สอนบัณฑิตครูอย่างต่อเนื่องด้วยการ Reskill และ Upskill
การบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการครูทั้งในด้านจานวนและสาขาวิชาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาฐานข้อมูล (Big Data) ด้านการผลิตและ
พัฒนาครูของ มรภ. และการสนับสนุนในการจัดทาฐานข้อมูล (Big Data) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
นโยบายรัฐบาลและการสนับสนุนการวิจัยด้านการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่ใช้ประโยชน์ได้จริงสู่การต่อยอดทางธุรกิจอย่างจริงจัง
การสนับสนุนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ และการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งสถาบันวิจัยทางการ
ศึกษาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้บริหารทุกระดับ อาจารย์ผู้สอนบัณฑิตครู และบุคลากรสายสนับสนุน ตระหนักถึงความสาคัญและมีเป้าหมายร่วมกันในการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูของ มรภ. อย่าง
แท้จริง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิต และพัฒนาครู และการวิจัยทางการศึกษา มีความเข้าใจและมีความเข้มแข็ง
ทปอ. มรภ. มีนโยบายให้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและพัฒนาสมรรถนะคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาของมรภ. ประจาภูมิภาค
การติดตาม และประเมินผลการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู และการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะจาก
ทปอ. มรภ. อย่างต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
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จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ในห้วง 5 ปี (พ.ศ. 2565-2570)
ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา soft skills คุณลักษณะ 4 ประการตามพระราโชบาย และสมรรถนะ
ทางวิช าชีพ ของนัก ศึก ษาและบัณ ฑิต มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพื่อ เป็น ผู้นาการเปลี่ย นแปลงและพัฒ นาชุม ชนท้อ งถิ่น พลิก โฉมการจัด
การศึกษาในทุก คณะและทุก สาขาเพื่อ พัฒนาผู้เรียนทุก ช่วงวัยตามความต้อ งการของท้องถิ่น ทุก พื้น ที่ส ามารถเข้า ถึงแหล่ง การเรียนรู้
ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏที่มีเ อกลักษณ์ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปและความต้องการของพื้นที่ มุ่งเน้น ความ
เป็น เลิศ ทางการศึก ษา หลัก สูต รฐานสมรรถนะ การจัด การศึก ษาร่ว มกับ พัน ธมิต ร การบูร ณาการองค์ค วามรู ้จ ากท้อ งถิ ่น สู่
มาตรฐานสากล การยกระดับการจัดการศึกษาและงานวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการศึกษา
วิศวกรสังคม
คุณลักษณะและสมรรถนะวิชาชีพ ตามความต้องการของท้องถิ่น หลักสูตรฐานสมรรถนะ

นาองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

นาเทคโนโลยีมาใช้จัดการศึกษา

ภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา/วิจัย ระดับชาติและนานาชาติ
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เป้าประสงค์ (Objectives)

ผลลัพธ์สาคัญ (Key Results)

• O3(1): พัฒ นาการจัด การศึก ษาเพื ่อ สร้า ง
ทัก ษะทางสัง คมและทัก ษะเชิง สมรรถนะโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน (social lab-based)

• 3A: นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกคนผ่านการเพิ่ม soft skills ด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคม และได้รับผลการประเมินทักษะที่มีมาตรฐาน (แนบ
พร้อม transcript)
• 3B: จานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้โดยมีชุมชนเป็นฐาน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ต่อปี
• 3C: ร้อยละ 80 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

• 3D: ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่มีหนี้ครัวเรือนและต้องการมีรายได้ระหว่างเรียน
ได้รับการดูแลและจัดหาช่องทางการมีรายได้ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
• 3E: นวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการรับรอง
การนาผลงานไปใช้ประโยชน์หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 190 ผลงาน/ปี (5 ผลงาน/ปี/มหาวิทยาลัย )
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เป้าประสงค์ (Objectives)

ผลลัพธ์สาคัญ (Key Results)

• O3(2): พัฒ นารูป แบบการเรีย นรู้ใ ห้ต อบโจทย์ก าร
พัฒ นาประเทศ ทั ้ง ในระดับ ท้อ งถิ ่น ระดับ ภูม ิภ าค
และระดับประเทศ

• 3F: จานวนนักศึกษาร้อยละ 30 ผ่านหลักสูตร CWIE
โดยผลักดันให้เกิดการจ้างงานของนักศึกษาที่เข้าร่วม
การศึกษาในรูปแบบ CWIE ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25
• 3G: สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ร่วมกับสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน/
มหาวิทยาลัย/ปี
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เป้าประสงค์ (Objectives)

ผลลัพธ์สาคัญ (Key Results)

• O3(3): มุ่งนาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นของ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ให้เ ป็น ที่ย อมรับ ระดับ ชาติแ ละ
มุ ่ง สู ่ค วามเป็น นานาชาติเ พื ่อ ยกระดับ คุณ ภาพ
การศึกษา

• 3H: มหาวิทยาลัยราชภัฏติดอันดับ SDGs Ranking ใน 50
อันดับแรกของโลกในเป้าหมาย SDGs ที่ 1 และ 4
• 3I: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มี international research
& project collaboration โดยมีสัดส่วน participated
student ครอบคลุมทั้ง online/ onsite และกิจกรรม
นานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของนักศึกษาทั้งหมด และมี
สัดส่วน faculty exchange ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ
บุคลากรทั้งหมด
• 3J: ผลักดันวารสาร Sustainable Community
Development journal (SCD journal) ให้เข้าสู่ฐาน Scopus
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เป้าประสงค์ (Objectives)

ผลลัพธ์สาคัญ (Key Results)

• O3(4): ส่ง เสริม การเรีย นรู้ต ลอดชีวิต
(upskill/reskill/new skill) ของศิษย์
เก่า และประชากรในพื้น ที่ที่เ กี่ย วข้อ ง
กับ คณะและสาขาวิช าต่า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

• 3K: พัฒนาคนทุกช่วงวัย ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ประชากรในพื้นที่ กลุ่ม
เปราะบาง และศิษย์เก่า (alumni) เข้าร่วมแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(LLL) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่น้อยกว่า 60,000 คน
• 3L: เชื่อมโยงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต และระบบเทียบโอนหน่วยกิต
(credit bank) ทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สามารถเชื่อมโยงข้ามมหาวิทยาลัย
และข้ามสาขาวิชาในกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง
• 3M: ทุกคณะ/สาขาวิชามี content สาหรับการ upskill/ reskill/ new skill
ที่เกี่ยวข้องและทันต่อสภาวการณ์ บรรจุในแพลตฟอร์ม (online/ onsite/
hybrid) ไม่น้อยกว่า 5 รายการ/คณะ/ปี ที่มีผู้เข้าเรียนไม่ต่ากว่า XX คน

แผนภาพเป้าประสงค์และข้อมูลที่ต้องเก็บเพื่อประเมินผลลัพธ์สาคัญ
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
(2566-2570)
การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ทักษะทางสังคมและทักษะ
เชิงสมรรถนะ

วิศวกรสังคม
หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้แบบ
Social lab based

หลักสูตร/กิจกรรมเสริมทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ หรือการ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน
นวัตกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน

รูปแบบการเรียนรู้ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ

หลักสูตร CWIE + งานวิจัยร่วม
SDGs Ranking

อัตลักษณ์การเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นเป็น
ที่ยอมรับระดับชาติและสากล
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

International research &
project collaboration
SCD journal

Active Platform การเรียนรู้
ตลอดชีวิต (ประชากรทุกช่วง
วัย กลุ่มเปราะบาง ศิษย์เก่า)
Credit bank

ข้อมูลที่ต้องเก็บเพื่อประเมินผลลัพธ์สาคัญ
อัตราส่วนจานวนนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคม
อัตราส่วนจานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้โดยมีชุมชนเป็นฐาน

อัตราส่วนจานวนนักศึกษาที่ได้รับการบ่มเพาะทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
จานวนนักศึกษาที่มีหนี้ครัวเรือน
จานวนนักศึกษาที่มีหนี้ครัวเรือนและต้องการสร้างรายได้ระหว่างเรียนที่
ได้รับการดูแลและจัดหาช่องทางการมีรายได้
จานวนนวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชนที่มีการรับรองการนาผลงานไป
ใช้ประโยชน์หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น
อัตราส่วนจานวนนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตร CWIE
อัตราส่วนจานวนนักศึกษาหลักสูตร CWIE ที่ได้รับการจ้างงาน
จานวนผลงานการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ
อัตราส่วนจานวนนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ครอบคลุมทั้ง online/ onsite และกิจกรรมนานาชาติ
อัตราส่วนจานวนบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมด้าน faculty exchange
จานวนบทความที่ตีพิมพ์ใน SCD journal
จานวนผู้ใช้งาน Platform การเรียนรู้ตลอดชีวิต
จานวนสาชาวิชาที่รองรับ Credit bank
จานวนคณะ/สาชาวิชาที่จัดทา content บรรจุใน platform LLL
จานวนรายการ (content) ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชา บรรจุใน platform
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แผนงานบูรณาการที่เสริมหนุน OKR

O3(1) : พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะ
ทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน (Social Lab-based)
3A: นักศึกษา มรภ. ทุกคนผ่านการเพิ่ม soft skills ด้วยกระบวนการ
วิศวกรสังคม* มีทักษะวิศวกรสังคม*
3B: จานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูโ้ ดยมีชุมชนเป็นฐาน เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
3C: ร้อยละ 80 ของนักศึกษา มรภ. มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
3D: ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่มีหนี้ครัวเรือนและต้องการมีรายได้
ระหว่างเรียนได้รับการดูแลและจัดหาช่องทางการมีรายได้ โดย มรภ.
3E: นวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชน ของ มรภ. มีการรับรอง
การนาผลงานไปใช้ประโยชน์หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อ
สังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 190 ผลงาน/ปี (5 ผลงาน/ปี/
มหาวิทยาลัย)

O3(2) : พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้ตอบ O3(3) : มุ่งนาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
โจทย์การพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับท้องถิ่น ของ มรภ. ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและมุ่งสู่ความ
เป็นนานาชาติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
3F: จานวนนักศึกษาร้อยละ 30 ผ่านหลักสูตร
CWIE โดยผลักดันให้เกิดการจ้างงานของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมการศึกษาในรูปแบบ CWIE
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25
3G: สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมร่วมกับสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า
10 ผลงาน/มหาวิทยาลัย/ปี

ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา
Soft Skill และคุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิต
มรภ. ให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร Co-creation รองรับ Career
of the Future และ Local
Economic Growth

• สร้างกลไกการพัฒนากระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนา
เข้าสู่กระบวนการวิศวกรสังคม
• สร้างกลไกและ Platform ของ มรภ. 38 แห่ง
สนับสนุน “วิศวกรสังคม” เพื่อยกระดับ Soft Skill
ของ นศ.และบัณฑิต ในการสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชน
• ส่งเสริมบัณฑิต มรภ. ให้มีบทบาทและส่วนสาคัญใน
การพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการพัฒนา
Social Enterprise และสถานประกอบการท้องถิ่น

• กลไกพัฒนาความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่น และสถานประกอบการ เช่น
CWIE Sandbox เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของ มรภ.
• ขับเคลื่อน Faculty Mobility to
Industry and Service Sectors
เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากร
ไปทางานร่วมกับสถานประกอบการ

3H: มหาวิทยาลัยราชภัฏติดอันดับ SDGs Ranking ใน
50 อันดับแรกของโลกในเป้าหมาย SDGs ที่ 1 และ 4
3I: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มี international
research & project collaboration โดยมีสัดส่วน
participated student ครอบคลุมทั้ง online/ onsite
และกิจกรรมนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
นักศึกษาทั้งหมด และมีสัดส่วน faculty exchange ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 15 ของบุคลากรทั้งหมด
3J: ผลักดันวารสาร Sustainable Community
Development journal (SCD journal) ให้เข้าสู่ฐาน
Scopus

เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาของ
มรภ. ในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่
สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่
• ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรนานาชาติ (AUNQA)
• พัฒนากลไกและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ เช่น การเคลื่อนย้ายบุคลากร การวิจัยร่วม
การสร้างความร่วมมือผ่านหน่วยงาน
• พัฒนางานวิจัยที่ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา
• พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

O3(4) : ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Up Skills/ Re
50
Skills/ New Skills) ของศิษย์เก่าและประชากรในพื
้นที่
ที่เกี่ยวข้องกับคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ของ มรภ.
3K: พัฒนาคนทุกช่วงวัย ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ประชากรใน
พื้นที่ กลุ่มเปราะบาง และศิษย์เก่า (alumni) เข้าร่วมแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏไม่น้อยกว่า 60,000 คน
3L: เชื่อมโยงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต และระบบเทียบ
โอนหน่วยกิต (credit bank) ทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สามารถ
เชื่อมโยงข้ามมหาวิทยาลัยและข้ามสาขาวิชาในกลุ่ม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง
3M: ทุกคณะ/สาขาวิชามี content สาหรับการ upskill/ reskill/
new skill ที่เกี่ยวข้องและทันต่อสภาวการณ์ บรรจุในแพลตฟอร์ม
(online/ onsite/ hybrid) ไม่น้อยกว่า 5 รายการ/คณะ/ปี ที่มีผู้
เข้าเรียนไม่ต่ากว่า XX คน

พัฒนา มรภ. ให้เป็น University of Lifelong
Learning for All ที่เป็นตัวอย่างระดับนานาชาติ
• กลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับ
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ แรงงาน และประชาชน
ในพื้นที่
• จัดทาระบบการสะสมและเทียบโอนหน่วยกิต
• กลไกการสร้างรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม เช่น
ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน พื้นที่ Show & Share
• พัฒนารูปแบบการเรียนรู้/การทางานร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายวิชาการ (สถาบันอุดมฯ) และฝ่าย
ปฏิบัติในพื้นที่
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แนวทางการดาเนินงานสาหรับแต่ละแผนงานบูรณาการ
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What
1. สร้างกลไกการ
พัฒนากระบวนการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่
กระบวนการวิศวกร
สังคม

Why

How

Who

• มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการวิศวกรสังคม อาทิ การใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม
ให้กับนักศึกษาแกนนา การขยายผลโครงการวิศวกรสังคม
ให้แก่นักศึกษา

• มหาวิทยาลัย /
คณะ
• กองพัฒนา
นักศึกษา
• นักศึกษา
• คณาจารย์

• สร้างการรับรู้โครงการวิศวกรสังคมแก่คณาจารย์และ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเป็นที่ปรึกษาโครงการ
วิศวกรสังคม
• การนาทักษะที่ผ่านการอบรม/ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาผ่าน
การจัดทาโครงการวิศวกรสังคมของนักศึกษา เพื่อเป็นการ
พัฒนาทักษะการทางานและแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน

When

Where

2566-2570 38 ราชภัฏ
มีการดาเนิน
กิจกรรมบ่ม
เพาะทุกปี
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What
2. สร้างกลไกและ
platform ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 38 แห่ง
สนับสนุน “วิศวกร
สังคม” เพื่อยกระดับ
soft skill ของ
นักศึกษาและบัณฑิตใน
การสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรมเพื่อสังคม
ชุมชน

Why

How

Who

• จัดตั้งสมาพันธ์วิศวกรสังคมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี
บทบาทหน้าที่ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อ
กาหนดแนวทางการสนับสนุนและการขับเคลื่อนงานวิศวกร
สังคม เช่น การกาหนดเกณฑ์การสร้างสรรค์ การประเมิน
ทักษะ soft skills สรุปผลและถอดบทเรียนการดาเนิน
กิจกรรมวิศวกรสังคม ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม และ
ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับ
นวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชนที่เกิดขึ้น

• มรภ. /คณะ
• กองพัฒนา
นักศึกษา
• นักศึกษา
• คณาจารย์

• การประกวดการออกแบบกิจกรรมวิศวกรสังคม เพื่อ
นาเสนอผลงานและการถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่ได้จาก
การดาเนินงาน

When

Where

• 2566 จัดตั้ง
38 ราชภัฏ
สมาพันธ์วิศวกร
สังคมแห่ง มรภ.
• 2566-2570 มี
การดาเนิน
กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี และ
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
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What
3. ส่งเสริมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏให้
มีบทบาทและส่วน
สาคัญในการพัฒนา
สังคมชุมชนท้องถิ่น
รวมไปถึงการพัฒนา
social enterprise
และสถานประกอบการ
ท้องถิ่น

Why

How
• การดาเนินงานขยายผลโครงการวิศวกรสังคม โดยกาหนด
เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อม (เพื่อสร้างภาคี
เครือข่ายร่วมปฏิบัติให้เป็นต้นแบบการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม / เพื่อสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ คือ รู้หน้าที่ มีใจอยากทา มีความรู้ทักษะที่จะทาเพื่อ
ชุมชน เคารพตัวเองเคารพสังคม และลงมือทาตามศักยภาพ / เพื่อ
สร้างการมีอาชีพ-มีงานทา หรือการมีรายได้ระหว่างเรียนสาหรับ
นักศึกษาจากการค้นพบทุนชุมชนหรือโมเดลธุรกิจแบบ cocreation ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่)

• การนาผลการดาเนินงานตามข้อ 1 มาต่อยอดเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยขับเคลื่อน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ภาคประชาชน ให้เกิด social enterprise

Who

When

Where

• มรภ. /คณะ 2566-2570 มี 38 ราชภัฏ
• กองพัฒนา
การดาเนิน
นักศึกษา
กิจกรรมทุกปี
• นักศึกษา
• คณาจารย์
• ภาครัฐ
• ภาควิชาการ
• ภาคเอกชน
• ภาคประชา
สังคม
• ภาคประชาชน
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What
1. กลไกพัฒนาความ
ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น
และสถานประกอบการ
เช่น CWIE higher
education sandbox
เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Why

How

Who

When

Where
38 ราชภัฏ

• สร้างความรู้ความเข้าใจ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ภายนอก เกี่ยวกับแนวคิด มาตรฐาน การบริหารจัดการและประโยชน์ของ CWIE เพื่อสร้าง
การยอมรับและร่วมอุดมการณ์
• มีข้อมูลสมรรถนะและทักษะของกาลังแรงงานที่เป็นที่ต้องการของพื้นที่

•สานักส่งเสริม
วิชาการ

2566

• สร้างเวทีจับคู่ความร่วมมือระหว่าง demand และ supply โดยผ่านฐานข้อมูล CWIE เพื่อ
อานวยความสะดวกในการศึกษาข้อมูลและค้นหาข้อมูลซึ่งกันและกันผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

• อว.

2566

• เครือข่ายความร่วมมือร่วมกันออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน และ ร่วมกันออกแบบ
ผลลัพธ์ผู้เรียน (learning outcome: knowledge professional skill / soft skill) ที่
พร้อมสู่การทางานจริง และเครือข่ายความร่วมมือร่วมออกแบบระบบบริหารจัดการ CWIE

• มรภ./คณะ
• หน่วยงาเอกชน

2566 - 2570

• นักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ มีการสอบทาน และทบทวน learning
outcome ของนักศึกษา การประเมินผลลัพธ์ที่นักศึกษาได้รับ หรือสมรรถนะของนักศึกษา
ระบบบริหารจัดการ CWIE ปัญหา อุปสรรค เพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

• มรภ./คณะ

2566 - 2570

• การต่อยอดและยกระดับ CWIE เพิ่มคุณค่าให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาน
ประกอบการ โดยการพัฒนา career for the future (skills for future) international
CWIE การยกระดับนักศึกษา CWIE สู่การเป็นผู้ประกอบการ พัฒนา CWIE เพื่อยกระดับ
คุณภาพสถานประกอบการผ่านโจทย์วิจัยเชิงลึก

• มรภ./คณะ
• หน่วยงาเอกชน

2566 - 2570

• ทปอ./มรภ./คณะ
• หน่วยงาเอกชน
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What
2. ขับเคลื่อน faculty
mobility to industry
and service sectors
เพื่อสนับสนุนการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรไป
ทางานร่วมกับสถาน
ประกอบการ

Why

How

Who

When

Where

• จัดเวทีประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม
โดยเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ มอบทุน
สนับสนุนการทาวิจัยในการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม

• ทปอ./มรภ.
• หน่วยงาเอกชน

2566

38 ราชภัฏ

• การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรก่อนไปปฏิบัติงานร่วมกับ
ภาคเอกชนฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอาจารย์/นักวิจัย
ก่อนไปปฏิบัติงานร่วมกับ

• มรภ./คณะ

2566

• ดาเนินงานโครงการ Talent Mobility ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อการวิเคราะห์โจทย์ แก้ไข
ปัญหาในเบื้องต้น และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนา
งานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นในฐานะนักวิจัยอาชีพและสามารถนาองค์ความรู้ใหม่
จากการทางานมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา

• มรภ./คณะ
• หน่วยงานรัฐ/
เอกชน

2566 - 2570
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What
1. พัฒนาคุณภาพหลักสูตร
รองรับระบบประกัน
คุณภาพหลักสูตรที่บ่งชี้
ถึงอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ

Why

How

When

• พัฒนาคุณภาพหลักสูตรรองรับระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตรที่บ่งชี้ถงึ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
อาทิ ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร AUN QA เพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นนานาชาติ

2566-2570

Who

Where

ฝ่ายประกัน
คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย

38 ราชภัฏ
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What
2. พัฒนากลไกและบูรณา
การความร่วมมือกับ
เครือข่ายต่างประเทศ เช่น
การเคลื่อนย้ายบุคลากร
การวิจัยร่วม การสร้างความ
ร่วมมือผ่านหน่วยงาน

Why

How

Who

Where

• ศึกษาทิศทางความต้องการของประเทศ จากนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระดับต่างๆ
รวมถึงแผนการดาเนินงานของหน่วยจัดสรรทุนต่างๆ

ฝ่ายประกัน
คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย

38 ราชภัฏ

• มหาวิทยาลัยราชภัฏกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใน
การดาเนินงานที่สอดคล้อง รวมถึงพัฒนากฎระเบียบ
ข้อบังคับ

• มรภ.
• สถาบันวิจัย
• สานักส่งเสริม
วิชาการ
• แหล่งทุน
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ

• พิจารณาและระบุ (identify) หน่วยงานพันธมิตรทั้งใน
และต่างประเทศ
• จัดทาโครงการ ร่างกรอบและขอบข่ายของงาน รวมถึง
แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ และ
แหล่งทุนสนับสนุนการดาเนินงาน

When

2566-2570
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What
3. พัฒนางานวิจัยที่ส่งเสริม
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

Why

How

When

• กาหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของแต่ละ
มหาวิทยาลัย
• ผลักดันให้เกิดระบบในการพัฒนางานวิจัยโดยความร่วมมือกับนักวิจัยใน
ต่างประเทศ
• แสวงหาทุนวิจัยเชิงรุกจากแหล่งทุนภายในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับ
คุณภาพนักวิจัยให้มีสมรรถนะด้านการวิจัยที่โดดเด่น และมีความเข้มแข็ง
ด้านวิจัยในอนาคต
• มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย การเชิญ foreign researcher / foreign
lecturer ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
• แลกเปลี่ยนนักศึกษา/ นักวิจัยไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและ
ทาวิจัยในต่างประเทศ
• ผลักดันให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มาจากโครงการพระราโชบาย ใน
SCD journal อย่างน้อย 10 เรื่อง/ปี/มหาวิทยาลัย

2566-2570

Who

Where

มรภ.

38 ราชภัฏ
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What
4. พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ

Why

How

When

• ประเมินความต้องการ (need assessment)
• แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ และจัดทาหนังสือข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU)
• จัดทาร่างหลักสูตรนานาชาติเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ สภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัย จากนั้นเสนอต่อ อว.

2566-2567

Who

Where

มรภ.

38 ราชภัฏ
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What
1. กลไกการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับ
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ
แรงงาน และประชาชนใน
พื้นที่

Why

How

When

Who

Where

2566-2570

มรภ.

38 ราชภัฏ

• แสวงหาหน่วยงานพันธมิตรที่มีพันธกิจโดยตรงในการพัฒนากลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ แรงงาน และประชาชนในพื้นที่

• เชื่อมโยงความต้องการของหน่วยงานพันธมิตรกับศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
• จัดทาหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานพันธมิตร

• พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสาขาที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีศักยภาพสูง และมีกลุ่มผู้เรียนแน่นอน
• สร้างรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม เช่น ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
พื้นที่ show & share

62

What
2. จัดทาระบบการสะสม
และเทียบโอนหน่วยกิต

Why

How
• จัดทาระบบและกลไกการสะสมและเทียบโอนหน่วยกิต รวมถึง
การปรับปรุงประกาศ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

• จัดให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้
(กรณีกลุ่มภาคใต้เริ่มนาร่อง : ดร.นิรันดิเ์ กียรติ ยะลา)

When

Who

Where

2566-2567

มรภ.

38 ราชภัฏ
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1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู้ความสามารถทั้งเชิงวิชาการและประสบการณ์การ
ทางานเน้นการปฏิบัติในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการดาเนินการตามพันธกิจ
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจ
4. เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีความเข้มแข็ง
5. กองทุนสนับสนุการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ

64

ยุทธศาสตร์ที่ 4

65

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ในห้วง 5 ปี (พ.ศ. 2565-2570)
ผนึกกาลัง 38 มรภ. พัฒนาองค์กรสู่ Digital Organization และ ข้อมูล ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง Agile Learner และพร้อมทางานเชิงรุก

ผนึกกาลัง 38 มรภ.
Digital Organization
ข้อมูล

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ทางานเชิงรุก
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เป้าประสงค์ (Objectives)

ผลลัพธ์สาคัญ (Key Results)

• O4(1): ป รับ เ ป ลี ่ย น อง ค์ก ร เ พื ่อ ไ ป สู่ • 4A: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มี big data platform เพื่อใช้สนับสนุน
digital organization ที่มีความคล่องตัว
ระบบบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
และมีประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงกับการยกระดับชุมชนท้องถิ่น
• 4b: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ส่วนกลาง (big data platform)
• 4c: หน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับประเทศเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการ
พัฒนาและขออนุญาตใช้ประโยชน์จาก big data ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38
แห่ง เพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา
คณาจารย์ มหาวิทยาลัย ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
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เป้าประสงค์ (Objectives)

ผลลัพธ์สาคัญ (Key Results)

• O4(2): สร้า ง platform การแลกเปลี่ย นทรัพ ยากร
ทั้งบุคลากร ครุภัณฑ์ นวัตกรรม ผลงานและการวิจัย
ร่วมกันระหว่าง 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึง การ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก

• 4D: มี platform กลางสาหรับแลกเปลี่ยนและเข้าถึง
resources ร่วมกัน
• 4E: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เข้าร่วม platform การ
แลกเปลี่ยน resources ร่วมกัน
• 4F: เกิดการบูรณาโครงการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ /จังหวัด
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เป้าประสงค์ (Objectives)

ผลลัพธ์สาคัญ (Key Results)

• O4(3): บุค ลากรมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏ มีสมรรถนะสูง สอดคล้อง
ตามสาขางานและมีทัก ษะรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

• 4G: ร้อยละ 80 ของ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการ reskill/upskill/new skill
ไม่น้อยกว่า xx ชั่วโมงต่อปี มีสมรรถนะสูง สอดคล้องตามสาขางาน และมีทักษะรองรับ
ความเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้กับผู้เรียน
• 4H: อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 5 ต่อปี โดยในจานวนนี้มีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้
ท้องถิ่นและสังคม ร้อยละ 10
• 4I: เพิ่มจานวนศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อย่างน้อย 1 เท่า ของปีฐาน (ปี 2565)

แผนภาพเป้าประสงค์และข้อมูลที่ต้องเก็บเพื่อ
ประเมินผลลัพธ์สาคัญ

ข้อมูลที่ต้องเก็บเพื่อประเมินผลลัพธ์สาคัญ

การจัดการให้มี big data platform เพื่อใช้สนับสนุนระบบบริหาร
จัดการ การตัดสินใจ และการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับการยกระดับชุมชนท้องถิ่น

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ
(2566-2570)

จานวนหน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับประเทศเข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายการพัฒนา big data platform

Digital organization

การจัดการให้มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบส่วนกลาง
(เชื่อมโยง 38 มรภ.)

Platform แลกเปลี่ยน
ทรัพยากรระหว่าง 38 มรภ.
สมรรถนะบุคลากร
(นาไปสู่การพัฒนาหลักสูตร
สาหรับผู้เรียน)

จานวนการใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก big data platform เพื่อยกระดับ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา
คณาจารย์ มหาวิทยาลัย ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

Big data platform ข้อมูล
มหาวิทยาลัย + พื้นที่
• รายมหาวิทยาลัย
• ส่วนกลาง (เชื่อมโยง 38 มรภ.)

reskill/upskill/new skill
• ตามสาขางาน
• รองรับการเปลี่ยนแปลง
• ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มรภ.
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Career path

การจัดการให้มี platform กลางสาหรับแลกเปลี่ยนและเข้าถึง
resources ร่วมกัน
จานวนการแลกเปลี่ยน resources ระหว่าง มรภ. หรือระหว่าง
หน่วยงานภายนอกอื่นๆในพื้นที่/จังหวัด
อัตราส่วนจานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
reskill/upskill/new skill ไม่น้อยกว่า xx ชั่วโมงต่อปี
อัตราส่วนจานวนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
อัตราส่วนจานวนอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเปรียบเทียบกับจานวนผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ทั้งหมดในแต่ละปี
จานวนศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย

2566

2567

2568

2569
69

2570
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แผนงานบูรณาการที่เสริมหนุน OKR

O4(1) : ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Digital Organization ที่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
4A: 38 มรภ. มี Big Data Platform เพื่อใช้สนับสนุนระบบบริหารจัดการ การตัดสินใจ
และการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการยกระดับชุมชนท้องถิ่น
4B: มรภ. 38 แห่ง เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบส่วนกลาง (Big Data Platform)
4C: หน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับประเทศเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนาและ
ขออนุญาตใช้ประโยชน์จาก Big Data ของ มรภ. 38 แห่ง เพื่อยกระดับการพัฒนาเชิง
พื้นที่ หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ มหาวิทยาลัย ประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

Digitalization และ Agile ระบบบริหาร
จัดการของกลุ่ม มรภ.

เชื่อมโยงระบบข้อมูล
ร่วมกันทั้ง 38 มรภ.

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ IT ให้พร้อม
ใช้งาน
• ปรับปรุงกฏระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารจัดการ พร้อมกับจัดทานวัตกรรมการ
บริหารจัดการ
• พัฒนากลไกการบริหารจัดการงบประมาณ
เพื่อขับเคลื่อน digital organization
• พัฒนาทักษะ digital literacy ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับต่าง ๆ เพื่อการ
พัฒนาองค์กรสู่ digital organization

• รวบรวมและนาเข้า
ข้อมูลต้นทุนความ
พร้อมและศักยภาพ
ของ มรภ. อาทิ
บุคคลากรและความ
เชี่ยวชาญ ความ
เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่ม
สาขา/อุตสาหกรรม
งบประมาณ

O4(2) : สร้าง Platform การแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรทั้งบุคลากร ครุภัณฑ์ นวัตกรรม
ผลงานและการวิจัยร่วมกันระหว่าง 38 มรภ.
รวมถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก
4D: มี Platform กลางสาหรับแลกเปลี่ยน
และเข้าถึง Resources ร่วมกัน
4E: มรภ. 38 แห่ง เข้าร่วม Platform การ
แลกเปลี่ยน Resources ร่วมกัน
4F: เกิดการบูรณาโครงการร่วมกับหน่วยงาน
ในพื้นที/่ จังหวัด

เชื่อมโยงทรัพยากรร่วมกัน
ทั้ง 38 มรภ.
• พัฒนากลไกการ
เชื่อมโยงทรัพยากร
ระหว่าง 38 มรภ.

O4(3) : บุคลากร มรภ. มีสมรรถนะสูง สอดคล้องตามสาขางานและมี
71 ทักษะ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
4G: ร้อยละ 80 ของ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการ
reskill/upskill/new skill ไม่น้อยกว่า xx ชั่วโมงต่อปี มีสมรรถนะสูง
สอดคล้องตามสาขางาน และมีทักษะรองรับความเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
นาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้กับผู้เรียน
4H: อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี โดยในจานวนนี้มีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ร้อยละ 10
4I: เพิ่มจานวนศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อย่างน้อย 1 เท่า ของปี
ฐาน (ปี 2565)

การเชื่อมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างแหล่ง
สนับสนุนอื่นๆ ด้านนโยบายและแหล่งรายได้

พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพ
บุคลากรของ มรภ.

• ร่วมทางานกับหน่วยงานในจังหวัด โดยใช้จุด
แข็งในด้านการการติดตามประเมินผล
โครงการ
• จัดตั้ง Consortium ผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน
พื้นที่ภูมิภาคเพื่อร่วมกาหนดแนวทางการ
ทางานร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก

• พัฒนาบุคลากรและทักษะการบริหารโครงการเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
• จัดทาระบบและกลไกสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตาม
เกณฑ์การประเมินกลางที่เป็นที่ยอมรับในด้านรับใช้
ท้องถิ่นและสังคม และด้านอื่นๆ
• ส่งเสริมการ Upskill/Reskill และสร้าง New skills
บุคลากร มรภ. ให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
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แนวทางการดาเนินงานสาหรับแต่ละแผนงานบูรณาการ
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What
1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบ IT ให้
พร้อมใช้งาน

Why

How

Who

• ทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏนาเข้าข้อมูลสู่ big
data platform กลาง เพื่อเป็นเครื่องมือ
ขับเคลื่อนการรวบรวมข้อมูลทรัพยากร
ประกอบการตัดสินใจ

• รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก
• คณะทางานวิเคราะห์ความ
พร้อมและการเชื่อมโยงการ
แบ่งปัน/ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ร่วมกัน (ที่แต่งตั้งขึ้น) ด้าน
ทรัพยากรและบุคลากร

When

Where

2566 - 2567 38 ราชภัฏ
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What

Why

How

2. ปรับปรุงกฏระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารจัดการ พร้อม
กับจัดทานวัตกรรมการ
บริหารจัดการ

• จัดให้มีทีมวิจัย/คณะทางานด้านการ
ปรับปรุงแก้ไขกฏระเบียบ ปฏิบัติหน้าที่
รับจ้างศึกษา วิจัยและเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหา และริเริ่มระบบริหารจัดการใน
รูปแบบใหม่ๆ

3. พัฒนากลไกการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ เพื่อ
ขับเคลื่อน digital
organization

• ใช้ประโยชน์จาก big data platform กลาง
มากาหนด/แก้ไขระเบียบข้อบังคับแต่ละ
มหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ
แบบ digital organization

Who
• ทปอ.
• ทีมวิจัย/คณะทางาน
ด้านการปรับปรุงแก้ไข
กฏระเบียบ

When

Where

2566 - 2567

38 ราชภัฏ

ยกร่างระเบียบกลางทั้ง
ทางด้านการบริหาร
งบประมาณ การเงินการคลัง
การเชื่อมโยงข้อมูล การ
เชื่อมโยงทรัพยากรระหว่าง
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง
ทางด้านบุคลากร โครงสร้าง
พื้นฐาน หลักสูตร และ
เครือข่ายพันธมิตร การ
สนับสนุนโครงการพี่เลี้ยง
เพื่อการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ และระเบียบ
รองรับ University as a
Market Place โดยเฉพาะ
ด้านการเงิน การบัญชี
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What
4. พัฒนาทักษะ digital
literacy ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ระดับต่าง ๆ เพื่อการ
พัฒนาองค์กรสู่ digital
organization

Why

How

Who

• ยกระดับ digital literacy ของบุคลากร
• รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามสมรรถนะประจา เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก
ตาแหน่งงาน เพื่อให้มีทักษะเพียงพอต่อการ
ทางาน

When

Where

2566 - 2567 38 ราชภัฏ
และ
ดาเนินการ
ต่อเนื่องทุกปี
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What
1. รวบรวมและนาเข้า
ข้อมูลต้นทุนความพร้อม
และศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อาทิ
บุคคลากรและความ
เชี่ยวชาญ ความ
เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่ม
สาขา/อุตสาหกรรม
งบประมาณ

Why

How
• พัฒนากลไกการจัดทา data catalog และ open
data exchange
• นาสารสนเทศจาก big data platform กลางมา
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการบริหารจัดการแบบ digital organization
ในส่วนของระบบข้อมูลบุคลากร
• พัฒนากลไกการรวบรวมข้อมูลประเมินผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
(ROI/SROI) เพื่อเชื่อมโยงกับการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ โดยนาสารสนเทศจาก big data platform
กลาง มาพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับวางแผนการ
ประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และการศึกษา (ROI/SROI) เพื่อเชื่อมโยงกับการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ

Who
• รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นหลัก
• คณะทางาน
วิเคราะห์ความ
พร้อมและการ
เชื่อมโยงการ
แบ่งปัน/ใช้
ประโยชน์ทรัพยากร
ร่วมกัน (ที่แต่ง
ตั้งขึ้น) ด้าน
ทรัพยากรและ
บุคลากร

When

Where

2566 - 2567 38 ราชภัฏ
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What
1. พัฒนากลไกการ
เชื่อมโยงทรัพยากร
ระหว่าง 38 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

Why

How

Who

• นาสารสนเทศจาก big data platform กลาง มา
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการบริหารจัดการแบบ digital organization
ในส่วนของระบบการเชื่อมโยงทรัพยากร
ประกอบด้วยบุคลากร ครุภัณฑ์ นวัตกรรม ผลงาน
และการวิจัย ข้อมูลศักยภาพความเชี่ยวชาญบุคลากร
โครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ หลักสูตร เครือข่าย
การทางาน

• รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบด้านการ
บริหารเป็นหลัก
• คณะทางานที่ต้อง
มี: คณะทางาน
วิเคราะห์ความ
พร้อมและการ
เชื่อมโยงการ
แบ่งปัน/ใช้
ประโยชน์ทรัพยากร
ร่วมกัน (ที่แต่ง
ตั้งขึ้น) ด้าน
ทรัพยากร บริการ
และบุคลากร

• จัดทาระเบียบรองรับการเคลื่อนย้ายบุคลากร และ
ระเบียบที่เอื้อต่อการแบ่งปันแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ระหว่าง 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

When

Where

2566 - 2567 38 ราชภัฏ
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What
1. ร่วมทางานกับ
หน่วยงานในจังหวัด โดย
ใช้จุดแข็งในด้านการ
ติดตามประเมินผล
โครงการ

Why

How
• มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการทางานของหน่วยงานภายนอกตั้งแต่
ขั้นตอนการวางแผนของหน่วยงานเป้าหมาย
• สร้างบุคคลผู้นา (key man) ในแต่ละภูมิภาคเป็นหัว
หอกในเข้าดึงทีมราชภัฏในภูมิภาคเดียวกันเข้าไปมี
ส่วนร่วมตั้งแต่ต้น

Who

When

Where

• อธิการบดีและ/
หรือรองอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ที่มี
ความสามารถเป็น
บุคคลผู้นา (key
man) ในแต่ละ
ภูมิภาคเป็นหัวหอก
ในเข้าดึงทีมราชภัฏ
เข้าไปมีส่วนร่วม
ตั้งแต่ต้น

2566

38 ราชภัฏ
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2. ยกระดับความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
ร่วมกาหนดแนวทางการ
ทางานร่วมกันกับ
หน่วยงานภายนอก

Why

How

Who

When

Where

• จัดทาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราช • อธิการบดีและ
2566 - 2570 38 ราชภัฏ
ภัฏในระดับภูมิภาค
รองอธิการบดีของ
• ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภูมิภาคร่วมกันแบ่งปัน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏในแต่ละ
ข้อมูลการทางานร่วมกับภายนอกเพื่อสร้างความ
ภูมิภาค
เข้าใจและแลกเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงาน
• แต่งตั้งคณะทางานทั้งบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนการทางานร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก
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What
1. พัฒนาบุคลากรและ
ทักษะการบริหาร
โครงการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

Why

How

Who

• นาสารสนเทศจาก big data platform กลาง มา
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรวบรวม
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและ
ใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรมนุษย์ของ มรภ.

• รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบด้านการ
พัฒนาบุคลากร
(human
resources)

• ระบบพี่เลี้ยง (mentoring/coaching) เพื่อสร้างขีด
ความสามารถการพัฒนาและบริหารจัดการ
โครงการวิจัยหรือการบริการวิชาการขนาดใหญ่
• จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์/KM/ ระบบพี่เลี้ยง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

When

Where

2566 - 2567 38 ราชภัฏ
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2. จัดทาระบบและกลไก
สนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
ขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการตามเกณฑ์การ
ประเมินกลางที่เป็นที่
ยอมรับในด้านรับใช้
ท้องถิ่นและสังคม และ
ด้านอื่นๆ

Why

How
• สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และเส้นทางการขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและ
สังคม
• ใช้ big data platform กลางรวบรวมฐานข้อมูลพี่
เลี้ยงเพื่อการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจากผู้มี
ประสบการณ์และเทคนิคในการถ่ายทอด

Who

When

Where

• รองอธิการบดีที่ 2566 - 2567 38 ราชภัฏ
รับผิดชอบด้าน
การพัฒนา
บุคลากร (human
resources)
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What
3. ส่งเสริมการ
upskill/reskill และสร้าง
new skills บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มี
ความรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง

Why

How
• นาสารสนเทศจาก big data platform กลาง มา
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรวบรวม
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและ
ใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรมนุษย์ของ มรภ.
• กาหนด specific critical skills บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็น 1 ใน KPI การพัฒนา
ตนเอง/กลุ่มสายงานในการประเมินการปฏิบัติงาน
เหมือนกันทุก มรภ. (เช่น สัดส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 5)
ผ่านการพัฒนาระบบ e-learning กลาง

Who

When

Where

• รองอธิการบดีที่ 2566 - 2567 38 ราชภัฏ
รับผิดชอบด้าน
การพัฒนา
บุคลากร (human
resources)

1. ทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏนาเข้าข้อมูลเข้าสู่ Big Data Platform กลาง (ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ถูกต้อง
สมบูรณ์เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและขับเคลื่อนการทางานต่อไป
2. ทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบภายในมหาวิทยาลัยของตนเองเพื่อให้เอื้อต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการร่วมกัน
3. ทุก ๆ การวางแผนและขับเคลื่อนการดาเนินงานมาจากการนาข้อมูลหรือสารสนเทศจาก Big Data
Platform กลาง มาเป็นปัจจัยการตัดสินใจเป็นสาคัญ
4. สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศที่นาไปสู่ Digital Organization เฉพาะด้าน จากการนาสารสนเทศที่
รวบรวมจาก Big Data Platform กลาง ยกตัวอย่างเช่น ด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือระบบการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากร เป็นต้น
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กลไกการแปลงแผนสู่การ
ปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผล
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แนวทางการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
•

•
•
•
•
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สร้างการรับรู้ ความเข้าใจแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผวจ./ หัวหน้าส่วนราชการ/ภาคเอกชน)
o ทปอ.มรภ. จัดการประชุมร่วมกันระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการทางาน
o จัดทาคอร์สฝึกอบรมสาหรับบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการให้มีศกั ยภาพใน
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
o จัดทาหลักสูตรพัฒนา Change agent ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 ระดับ อาทิ ระดับผู้บริหาร ระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน (รุ่นละ 7 คน/แห่ง) เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทางาน ปรับ mindset ในการทางาน
โดยวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก
o จัดกิจกรรม Show & Share เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และผลงานวิจัยระหว่าง มรภ. 38 แห่ง
o การประเมินมหาวิทยาลัยและการประเมินผลบุคลากร (เลื่อนตาแหน่ง/คุณภาพอาจารย์) ต้องสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

•

การเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามและการประเมินผล

มหาวิทยาลัย ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ 3 ระดับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยนา
กลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีของมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธ์หลัก ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการ และงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
เชิงยุทธศาสตร์
จัดหาทรัพยากรเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเชิง
ยุทธศาสตร์
บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้
บรรลุตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์
กาหนดให้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี

ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยต้องจัดเก็บและ
รายงานต่อ คกก.ติดตามประเมินผล
• สถิติจานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มหาวิทยาลัยเข้า
ไปดาเนินงานพัฒนาตามโครงการยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ย้อนหลัง 3 ปี)
• ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และประเมิน
ความต้องการของชุมชน ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ ในการจัดโครงการที่พัฒนาแล้ว
ชุมชนสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืน
• รายชื่อผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด,
รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายอาเภอ, หัวหน้า
ส่วนราชการในท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี, อบต.
และผู้นาท้องถิ่น) ที่มีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย ณ ปีปัจจุบัน
• รายละเอียดผลการดาเนินงาน ณ ปีปัจจุบัน
ต้องรายงานให้ครบทั้ง 4 ด้าน ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา

งบประมาณ 3,800,000 บาท (-สามล้านแปดแสนบาทถ้วน-) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์
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Milestone projects
1. พัฒนา Community – Based Innovation Parks ในพื้นที่เป้าหมาย
2. ปรับหลักสูตรคณะครุศาสตร์ให้มีอาชีพที่ 2 ซึ่งเป็นอาชีพเฉพาะทางนอกเหนือจากวิชาชีพครู
3. พัฒนา รร.สาธิตของทุก มรภ. ให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและการพัฒนา
คุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย
4. International journal เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ. (ขับเคลื่อน SCD journal เข้าฐาน SCOPUS)
5. ทบทวนหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (general education) ให้มี
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะวิศวกรสังคม และทักษะศตวรรษที่ 21
6. จัดตั้งโครงสร้างคณะทางานวิจัยการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ เพื่อให้สามารถรับจ้างศึกษา วิจัยและ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และริเริ่มระบบบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ๆ
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