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รายงานผลการด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565) จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมผลงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านกิจการ

ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมความเป็นสากลของงานวิ เทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน             

ภายในเล่มประกอบด้วยข้อมูลด้านภารกิจของงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน และผลการด าเนินงาน      

ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจน

บทบาทการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความตระหนักต่อการเป็นประชากรอาเซียน การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ

ความส าคัญของการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ การพัฒนานักศึกษาและเยาวชนสู่สากล รวมถึงการสร้าง

ชุมชนไทยที่แบ่งปันและเข้มแข็งสู่สากลไปด้วยกัน  ทั้งนี้  ข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ได้รวบรวมไว้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์        

การด าเนินงานในฐานะมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนและเป็นไปในแนวทางเดียวกันที่มีความเป็น

สากลอันเกิดจากการบูรณาการ เรียนรู้ และเข้าใจความหลากหลายของตนเอง อันจะน าไปสู่ความเข้าใจบริบทของ

สังคมอ่ืน และบริบทโลกต่อไป  

 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ให้การ

สนับสนุนกิจกรรม โครงการต่างๆ ร่วมผลักดันในระดับนโยบาย รวมทั้งให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาแก่งานวิเทศ

สัมพันธ์และกิจการอาเซียนในทุกกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ขอขอบคุณคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ทุกท่าน ทีมงานทั้ง

ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือการปฏิบัติภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ของงานวิเทศ

สัมพันธ์ตลอดปีงบประมาณ 2565 ท าให้กิจกรรมต่างๆบรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 

ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานฉบับนี้ ที่ส าคัญ ขอขอบคุณ

เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ทุกคน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มก าลังความสามารถ มุ่งมั่นและ

ปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจด้านกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย

ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ต้องการได้ในระดับที่น่าพอใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะสามารถอ านวย

ประโยชน์ต่อผู้สนใจในงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรต่อไป 

        งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 

กันยายน 2565 

ค าน า 



 

 

 

 

 

การด าเนินงานด้านต่างประเทศถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ 

ในการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน       

เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนภารกิจผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทั้งการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ   

การแลกเปลี่ยนบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การรับและดูแลนักศึกษาต่างชาติ ตลอดจนการจัดกิจกรรม    

เพ่ือสร้างความเป็นสากลภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและ

เยาวชนในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยฯ สู่การเป็นประชากรอาเซียนที่มีคุณภาพในบทบาทเวทีโลก 

รายงานประจ าปี 2565 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนที่จัดท าขึ้น จะท าให้ได้เห็นผลการด าเนินงาน

ด้านกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมส่งเสริมความเป็นสากลของงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการ

อาเซียน ในรอบปีที่ผ่านมาในทุกด้านอย่างครบถ้วน ทั้งความร่วมมือกับต่างประเทศ การแสวงหานักศึกษาต่างชาติ

การพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล การสร้างบรรยากาศความเป็นสากลผ่านกิจกรรมส าคัญ อาทิ โครงการรับผู้เชี่ยวชาญ

สหรัฐอเมริกา โครงการพัฒนาประชากรอาเซียนสู่บริบทโลก โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการ

ต่างประเทศสู่บริบทโลกใหม่ รวมถึงกิจกรรม Global perspective หลายกิจกรรมท่ีน่าสนใจ   

 ผมในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานวิเทศ

สัมพันธ์และกิจการอาเซียนตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึง นักศึกษาทุกคนที่ให้ความสนใจต่อการพัฒนา

ตนเองสู่สากลมากขึ้นและเป็นแรงบันดาลใจที่ดีในการพัฒนาตนเองของเพ่ือนนักศึกษาคนอ่ืนๆ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น

ที่ดีในการจะน าพาให้นักศึกษาทุกคนเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะมุ่งมั่นใน

การด าเนินงานด้านการต่างประเทศต่อไป เพ่ือให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน สังคม และขับเคลื่อนพันธกิจของราช

ภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ  

        รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

กันยายน 2565 

 

สารจากรองอธิการบด ี



 

สารบัญ 

 

หน้า 

ค าน า 

สารจากรองอธิการบดี 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน     2 

 ภารกิจงาน       2 

 โครงสร้างการบริหารงาน      2 

 วิสัยทัศน์       4 

 พันธกิจ        4 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน      5 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานด้านความเป็นนานาชาติ                         7 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย               26 

 

ภาคผนวก 

 รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ 

 รายงานผลการจัดโครงการับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา 

 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน งานวิเทศสัมพันธ์ฯ รอบ 12 เดือน 

 รายงานสรุปผลงานเพื่อขอรับรางวัล ASEAN Prize 2022 

 รายงานสรุปผลการประชุมเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 

 รายงานผลการด าเนินงานด้านนักศึกษาต่างชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

   



 

             วิสัยทัศน์งานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

(Global’s Vision of Kamphaeng Phet Rajabhat University)  

  ขับเคลื่อนโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
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เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน  

ภารกิจงาน 

 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดตั้งขึ้นภายใต้การก ากับดูแล

ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน            

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงานเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับ

ต่างประเทศ ตลอดจนการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และความร่วมมือทางวิชาการด้าน

ต่างๆ รวมถึงการให้บริการ ค าปรึกษา และความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เพ่ือให้มีความพร้อมในการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

ในด้านวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม  

โครงสร้างการบริหารงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
 

หน่วยบริหารทั่วไป 
 

หน่วยดูแลนักศึกษาต่างชาติ 
 

หน่วยความร่วมมือ 
กับต่างประเทศ 

หน่วยการแลกเปลี่ยนกบัต่างประเทศ 

 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1. หน่วยบริหารทั่วไป (General Affairs) 
 1. ด าเนินงานธุรการทั่วไป 
 2. จัดท าแผนงบประมาณและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 3. ประสานการประชุมและจัดท ารายงานการประชุม 
 4. จัดท าแผนการใช้จ่ายวสัดุ ครภุณัฑ์ เอกสารภายในส านักงาน 
 5. ต้อนรับและรับรองอาคันตุกะ บุคคลส าคัญ เอกอัครราชทูต และแขกชาวต่างชาติ  

7. งานบริการวิชาการและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. หน่วยความร่วมมือกับต่างประเทศ (International Collaborations) 
 1. ประสานงานและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  
 2. ประสานงาน ติดตามและจัดท ารายงานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  

3. จัดเตรียมเอกสารและด าเนินการเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
4. ผลิตสื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) 

 5. จัดท าแผนกิจกรรมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
6. จัดกิจกรรมน าเสนอและประเมินผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร 

 7. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

3. หน่วยการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ (Global Exchange) 
1. จัดท าข้อมูลทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ 

 2. จัดอบรม ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound และ outbound students) 
 3. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนแก่บุคลากรและนักศึกษา 
 4. ประสานงาน ดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของนักศึกษา (Outbound 
students) และนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ (Inbound students) 
 5. จัดท าฐานข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนประจ าปี 
 6. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4. หน่วยดูแลนักศึกษาต่างชาติ (International Students) 
 1. รับสมัครนักศึกษาต่างชาติ 
 2. บริการ อ านวยความสะดวก และช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับวีซ่านักศึกษาต่างชาติ  
 4. ประสานงานการลงทะเบียนเรียน แผนการเรียน และหลักสูตรการเรียนส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
 5. จัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ กิจกรรมวันชาติประเทศต่างๆ 
กิจกรรม city tour กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 

6. ประสานงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นสากลภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
7. รายงานผลการด าเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามรอบการประเมิน 
8. ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รายงานสรุป และประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนฯ 
9. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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ข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยการด าเนินงานของงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน          
ได้ปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ เพ่ือสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไทย ในการที่จะเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยได้ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและสู่ความเป็นสากล ซึ่งโครงการ/กิจกรรมประจ าปี
งบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 6 โครงการ และ 25 กิจกรรมย่อย โดยมีผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลตามตัวชี้วัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. โครงการพัฒนาพัฒนาประชากรอาเซียนสู่บทบาทคุณภาพในเวทีโลก   

1.1 กิจกรรม Smart Youth Camp    

1.2 กิจกรรม ASEAN Young Leaders   

1.3 กิจกรรม Global Competition   

2. โครงการราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น สร้างนวัตกรรมชุมชนสูส่ากล    

3. โครงการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน   

3.1 กิจกรรมบริหารจดัการการปฏบิัติงานตามภารกิจ    

3.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร   

3.3 กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย   

4. โครงการการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ   

4.1 บริหารจัดการงานนักศึกษาตา่งชาติ 
      1) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศกึษาต่างชาติ 
      2) กิจกรรม New Year Party  
      3) กิจกรรมนักศึกษาบริการวชิาการ พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล  
      4) กิจกรรมค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ  

 
 
 
 
 
 

 

4.2 การจัดการนักศึกษาต่างชาติ โปรแกรมภาษาไทย 
       1) ค่ายวิชาการภาษาไทยออนไลน ์
       2) กิจกรรมวันภาษาไทย 
       3) กิจกรรมพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมไทยสูส่ากล 
       4) กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย 

 
 
 
 
 
 

 

4.3 ครุภัณฑ ์   
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5. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศสู่บริบทโลก   

6. โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา 
     6.1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบตัิงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 

6.2) กิจกรรมบรรยายพิเศษส าหรบัผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย “Leadership in time 
of Crises”   

6.3) กิจกรรมเข้าพบผู้ว่าราชการจงัหวัดก าแพงเพชร 
6.4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการจัดการศึกษาในอนาคต “Education Management 

towards the New World Context” 
6.5) กิจกรรม Young Leaders Camp 
6.6) กิจกรรมพิเศษการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน “Lifelong Learning sustainable 

development  
6.7) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
6.8) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
6.9)  กิจกรรมบรรยายพิเศษ How to build up global perspectives in the border area 
6.10)  กิจกรรมบรรยายพิเศษ Graduate education management towards the new 

world context 
6.11) กิจกรรมบรรยายพิเศษ Role of Academic Resource and Information 

Technology to support education management in the new world context 
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ผลการด าเนินงานด้านความเป็นนานาชาติ 

 ตลอดปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้ด าเนินกิจกรรมมากมาย

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการสู่ความเป็นนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นดังนี้ 

 

 
 

 

 ปริญญาตรี 11 คน 

 หลักสูตรระยะสั้น 2 คน  

 

                   

         13 ประเทศ / 35 ฉบับ 

          ต่างประเทศ 26 ฉบับ 

          ในประเทศ 9 ฉบับ 

 

 

 

 

Students / Staff Exchange  

Inbound 2 

Visiting Scholar 1 



 

 

8 IRA Annual Report 2022 

1. กิจกรรม Smart Youth Camp เพ่ือสร้างความตระหนักในการเป็นประชากรอาเซียนและการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ภาวะผู้น า และความกล้า
แสดงออกในเวทีนานาชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการคัดเลือกนักเรียน และนักศึกษาที่มีความเหมาะสม
เพ่ือเป็นผู้น าเยาวชนอาเซียน เพ่ือท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การสร้างความตระหนักในการเป็นเยาวชน
อาเซียนร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาทักษะตนเองสู่คุณภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ และสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน โดยมีเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 
190 คน โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิกาบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพช 
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2. กิจกรรม ASEAN Young Leaders โดยมีเพ่ือให้เยาวชนของจังหวัดก าแพงเพชรได้รู้จักองค์กรระหว่าง

ประเทศที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเยาวชน ที่ส าคัญ เพ่ือให้เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีแรงบันดาล

ใจในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของ

โลกในอนาคต ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน วิธีคิด มุมมองและทัศนคติต่างๆ จากบุคคลากร

ที่ปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ อันจะท าให้เยาวชนมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและต่อยอด

กิจกรรมสู่โรงเรียนและพ้ืนที่ชุมชนของตนเองต่อไป รวมถึง ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ต่อแก่

เพ่ือนเยาวชนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา 

(Peace Corps) ป ระ เทศ ไทย  กรุ ง เ ทพมหานคร  โ ดยมี คุณ  Sunny Luu, Country Director             

กล่าวต้อนรับคณะ ร่วมด้วยทีมงานหน่วยสันติภาพฯ ที่ให้การต้อนรับคณะเยาวชนด้วยความอบอุ่นและ

เป็นกันเอง 
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3. โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนได้ด าเนินโครงการรับ

ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา “Global Perspective and Leadership in the Northern Rajabhat” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาสู่ความเป็นสากลภายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชรและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ สร้างภาวะผู้น าแก่ผู้บริหารระดับสูงของ

มหาวิทยาลัย อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิ การบดี รองอธิการบดี 

ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ และให้ข้อแนะน าในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย รวมถึงการน าประสบการณ์ด้านการบริหารอุดมศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไป

ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่

ชุมชนและท้องถิ่นระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2565 รวม 33 วัน โดยมี

กิจกรรมภายใต้โครงการรวม 10 กิจกรรมส าคัญ ดังรายงานสรุปแนบท้ายภาคผนวก 
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4. โครงการราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น สร้างนวัตกรรมชุมชน สู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชน 

ท้องถิ่นได้ส ารวจ ทบทวน และปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมอง ตลอดจนเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ แนวคิด 

วิธีการ และรูปแบบการพัฒนาเชิงรุกด้านความเป็นสากล อาทิ  การบริหารจัดการชุมชน                  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในต่างประเทศ การสร้างนวัตกรรมชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ ช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ชุมชนสู่สากล และวิธีการรับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก               
ซึ่งประกอบด้วยชาวชุมนหนองเต่าทองจ านวน 150 คน บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 8 ท่าน บุคลากร

สายสนับสนุน จ านวน 2 ท่านและนักศึกษาจ านวน 15 คน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2564, วันที่ 

15 กุมภาพันธ์ 2565 และ 30 มิถุนายน 2565 ณ องค์กรหนองเต่าทอง อ าเภอคลองขลุง 
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5. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศได้เพ่ิมศักยภาพตนเองในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพและสอด
รับกับความเปลี่ยนแปลงโลก เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศมีแนวทางและวิธีการใหม่ที่สร้างสรรค์
ในการพัฒนางานและภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยตนเอง และสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างประเทศและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมรวม 28 คน เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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5. กิจกรรมปัจฉิมนักศึกษาต่างชาติ ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช 

พรมภาษิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิด

กิจกรรม ร่วมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 
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6. กิจกรรมค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

ปรียานุช พรมภาษิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ในการนี้ มีนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนรวม 60 คน 

เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 256 
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7. กิจกรรมนักศึกษาต่างชาติบริการวิชาการ “ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ก้าวไกล ก้าวสู่สากล ไปด้วยกัน” 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรมภาษิต รักษาราชการแทน

อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาต่างชาติ

ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยได้ฝึกทักษะการให้บริการวิชาการในการถ่ายทอดความรู้  การท างาน

เป็นทีม การคิดวิเคราะห์ และการวางแผนการท างานในอนาคต เพ่ือเป็นบัณทิตต่างชาติของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมได้ในทุกพ้ืนที่ ในการนี้ ยังจะเป็นส่วน

หนึ่งในการท าตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
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8. กิจกรรมวิชาการภาษาไทยออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรมภาสิต รักษาราชการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทย

ออนไลน์ ฝ่ายไทย และมี Mr. Li Zhonghai เลขาธิการพรรค เป็นประธานฝ่ายจีน ร่วมด้วยผู้บริหารทั้ง

สองฝ่ายเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างอบอุ่นและแสดงถึงมิตรภาพที่แนบแน่นยิ่ง ณ ห้ องพิกุล ชั้น 1 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต กล่าวถึงการจัดค่าย

ในครั้งนี้ ถือเป็นความส าเร็จที่สวยงามร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และเป็นการแสดงถึงมิตรภาพที่มั่นคง  

ในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันเพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็น

บัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของโลก และเป็นบัณฑิตที่ทั้งสองฝ่ายจะภาคภูมิใจร่วมกัน 

ซึ่งความส าเร็จต่างๆ เหล่านี้ เกิดจากการสนับสนุนของผู้บริหาร ทีมงานและผู้ปฏิบัติง านของทั้งสอง

ฝ่ายที่ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งตลอดมา ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์  

 

  

 



 

 

17 IRA Annual Report 2022 

 

9. กิจกรรมนักศึกษาต่างชาติลาผู้บริหารเนื่องในโอกาสส าเร็จการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

ปรียานุช พรมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นประธานกล่าว

ให้โอวาทนักศึกษาต่างชาติ และมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาต่างชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
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10. กิจกรรมวันอาเซียน ประจ าปี 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565  
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11. กิจกรรมต้อนรบัคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมือ่วันที ่11 กรกฎาคม 2565 
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12. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์: โดยตลอดปีงบประมาณ 2565 บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์

และกิจการอาเซียนได้รับการพัฒนาทักษะการท างานผ่านโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 

ดังนี้  

1) การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร 
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2) เข้าร่วมการเสวนาระดมสมอง APEC Media Focus Group: Sustainable, 

MSMEs, Women and Business เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3)  รับฟังการบรรยายพิเศษ “ปรับความคิด สร้างจริยธรรม น าสู่การพัฒนา”       

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565  
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  4) อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดท าคู่มือ

ปฏิบัติงานหลัก ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน” เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 

 

 
 

  5) อบรม “การของบประมาณการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565  
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13. กิจกรรมอาสา โดยตลอดปีงบประมาณ 2565 บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้เข้าร่วมและจัด

กิจกรรมอาสาต่างๆ ดังนี้  

 1) กิจกรรม Big Cleaning Day เพ่ือสร้างจิตส านึกการรักและดูแลหน่วยงานของตนเองทั้ง

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงา โดยการท าความสะอาดอาคารและจัดกิจกรรม 5 ส เมื่อ

วันที่ 30 มีนาคม 2565 

   
 

 2) กิจกรรมอาสาเพ่ือเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
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14. กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

 1) กิจกรรมท าบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 

   
 

 2) กิจกรรมท าบุญ เนื่องในวันปีใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 
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   3) กิจกรรมรดน้ าด าหัว เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2565 
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 4) กิจกรรมวันเกษียณบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2565 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2565 

 5) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2564 

 

 6) กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 
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ข้อมูลด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดียเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่สากล 

 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนได้มีการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดีย เพ่ือเป็นสื่อในการ

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรม

ด้านกิจการงานต่างประเทศ โดยมีการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดีย ดังนี้  

1.   เว็บไซต์งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน         
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2. เฟสบุ๊คงานวิเทศสัมพันธ์ 

 

 
 

 

3. เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาต่างชาติ  
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4. ส่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
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31 IRA Annual Report 2022 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรมภาษิต 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษบ์ุญมาก 

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

บรรณาธิการ  

    ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ ์

 

กองบรรณาธิการ 

    รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย 

   อาจารย์นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ 

   อาจารย์นิวดี คลังสีดา 

 

ข้อมูล 

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

วันที่ 5-6 พฤษภาคม ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จั ด โครงการ พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบั ติ ง านด้ านต่ างประเทศ ( International Relations Competency 
Development) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศสนใจเข้าร่วมโครงการ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานชุ พรมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง 
ประธ านที่ ป ร ะชุ มอธิ ก า รบดี มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏภาค เหนื อ เป็ นประธ านกล่ า ว เปิ ด โ คร งการฯ 
โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดโครงการฯ ว่ามี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศได้เพ่ิมศักยภาพตนเองในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพและสอดรับ
กับความเปลี่ยนแปลงโลก มีแนวทางและวิธีการใหม่ที่สร้างสรรค์ในการพัฒนางานและภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยตนเอง และเพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ส าหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรคุณภาพ ผู้มากประสบการณ์ด้านงานต่างประเทศ
น าโดย คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต อดีตผู้อ านวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) คุณลักขณา 
ดอกเขียวผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านอุดมศึกษาและการ
พัฒนา และนางสาวโชติมา ใช้เทียมวงศ์ Outreach Officer มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) โดยกิจกรรม
ประกอบด้วย การอภิปราย Panel Discussion และการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ความเป็นสากลภายใน
องค์กร (Internationalization at Home: IaH) ความเป็นสากล ( Internationalization: IZN) การ Reinvent 
งานต่างประเทศ/บทบาทผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศมืออาชีพ/ติดต่อต่างประเทศอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรม Rally วิ เทศ: เครือข่ายสัมพันธ์  Go Together โดยคุณสุดปฐพี เวียงสี 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสัมมนาวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานต่างประเทศด้านนวัตกรรม (Innovation) / แนว
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) งานด้านต่างประเทศ ด้านการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ การจัดกิจกรรมสร้าง
ความเป็นสากลภายในองค์กรและการบริหารจัดการงานนักศึกษาต่างชาติ โดยโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากรอง
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อดีดอธิการบดีมหิวทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มาร่วมแลกเปลี่ยนการ
ด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งท าให้เกิด
มุมมองและการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ที่
ส าคัญ ยังมีกิจกรรมการ reflect งานต่างประเทศของแต่ละมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ
เห็นภาพในอนาคตและกิจกรรมหรือโครงการที่อยากท าในอนาคต เพ่ือพัฒนางานต่างประเทศให้มีกิจกรรมที่
สร้างสรรค์และตอบโจทย์บริบทของมหาวิทยาลัยตัวเองมากขึ้น รวมทั้ง เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน วิธีการและ



เครือข่ายการท างานที่กว้างขึ้นหรือต่างไปจากเดิมที่เคยท า เคยรู้ ซึ่งวิทยากรทุกท่านได้ท าให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างประเทศได้เกิดพลังในการท างานที่มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน ด้วยการสอนให้มองตัวเอง รู้จักตัวเอง รู้จัก
คนอ่ืน ออกจากพ้ืนที่สะดวกสบายของตนเอง และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศแบบเชิงรุกอย่างมี
คุณภาพ โดยเน้นคุณค่าและผลที่ออกมามากกว่าปริมาณของ MoU หรือจ านวนตัวเลขนักศึกษาต่างชาติ 

ผลจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทงานวิเทศ
สัมพันธ์มากขึ้น มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยตนเอง ที่
ส าคัญ ทุกคนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศด้วยกัน ท าให้เกิดมุมมองและแนวคิดใน
การต่อยอดงานต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดเครือข่ายที่ พร้อมจะสนับสนุนการ
ด าเนินงานที่สร้างสรรค์ด้านการต่างประเทศร่วมกัน อันจะน าไปสู่การเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศรุ่นใหม่
ที่มีคุณภาพ มีความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาของตนเองสู่ความเป็นสากลในแบบของตนเองต่อไปได้ 
เมื่อเจอปัญหาในการท างาน ให้เปลี่ยนเป็นความท้าทาย เปิดใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ส าคัญ คือ ต้องกล้าลงมือท าในสิ่ง
ที่ดีและสร้างสรรค์ต่องานต่างประเทศ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่เราอยากให้เป็นตามพันธกิจ
และวิสัยทัศน ์

ทั้งนี้ จากการจัดโครงการ ผลการประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 61.5 เป็นนักวิเทศสัมพันธ์หรือ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย และร้อยละ 38.5 เป็น ผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศสาย
วิชาการ 

ภาพรวมของการออกแบบกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับดี ซึ่งท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับข้อมูล ความรู้
ความเข้าใจตรงตามที่ต้องการ (ร้อยละ 70) และช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 
60)  

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก เป็นการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในบทบาทของ
การเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 85) รองลงมา คือ ได้รับแนวคิด วิธีการ
ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านงาน
ต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 

ด้านวิทยากร พบว่า อยู่ในระดับดีมาก เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสามารถตอบข้อสงสัยของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี (ร้อยละ 85) รองลงมา คือ การอภิปราย น าเสนอเนื้อหาของวิทยากรมีความ
ครอบคลุม และเข้าใจง่าย (ร้อยละ 70) และ การใช้สื่อในการน าเสนอ หรือบรรยายของวิทยากรมีความน่าสนใจ 
ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความท้าทายและสนใจฟังมากข้ึน  

ด้านผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ พบว่า อยู่ในระดับดีมาก ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับแนวคิด
ด้านความสากล การท างานด้านการต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครือข่าย และได้รับมิตรภาพ (ร้อยละ 85) 
รองลงมา ได้แก่ การน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท างานต่อไป (ร้อยละ 80)  

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ การแจ้งการน าเสนอผลการด าเนินงานด้านการ
ต่างประเทศของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง ควรแจ้งล่วงหน้าเพื่อการจัดเตรียมข้อมูลที่ครบถ้วนมากข้ึน  
 



ปัญหา/อุปสรรค 
 1. สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ท าให้การจัดโครงการต้องมีการ
จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคของรัฐบาล  
 2. สถานที่จัดกิจกรรมไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางมาด้วยพาหนะเครื่องบินโดยสาร ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการได้ 
 3. การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการกระชั้นชิด เนื่องจากต้องรอประกาศการอนุญาตให้จัดกิจกรรมและ
สถานการณ์โรคระบาดวันต่อวัน ส่งผลต่อการตัดสินใจและด าเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จัดท าแผน/มาตรการการจัดโครงการในปีต่อไป กรณี เกิดโรคระบาดโควิด-19 หรือโรคระบาดอ่ืนๆ     
ที่อาจส่งผลต่อการจัดโครงการ เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ 
 2. ด าเนินการเช่าสถานที่จัดงานที่อยู่ใกล้สนามบิน หรือสะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมโครงการของ      
คนส่วนมาก เช่น กรุงเทพมหานคร หรือสนามบินพิษณุโลก เป็นต้น  
 3. วางแผนการประชาสัมพันธ์ในปีถัดไป โดยอาจท าการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 
3 เดือน เพ่ือให้มีระยะเวลาในการตัดสินใจและวางแผนการด าเนินการขอไปราชการตามข้ันตอนต่อไป  
 4. น าข้อเสนอแนะและผลการด าเนินงานในปีนี้ไปปรับปรุงการจัดโครงการในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  

วันที่ 5-6 พฤษภาคม ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
 

  
 

 
ภาพกิจกรรมวันที่ 5 พ.ค. 2565 

 



 
 

  
 

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 6 พ.ค. 2565 



 

สรุปผลการด าเนินโครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา 

“Global Perspective and Leadership 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2565 
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สรุปผลการด าเนินโครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา 

“Global Perspective and Leadership  

in the Northern Rajabhat” 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ประเทศไทย 
 

ชื่อผู้เชี่ยวชาญ: Dr. Kevin F. F. Quigley 

จ านวนวันที่เข้าร่วมโครงการ: 34 วัน 

วันที่เข้าร่วมโครงการ: 15 พฤษภาคม 2565 

วันสิ้นสุดโครงการ: 17 มิถุนายน 2565 

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดย งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนได้ด าเนินโครงการรับผู้เชี่ยวชาญ

สหรัฐอเมริกา “Global Perspective and Leadership in the Northern Rajabhat” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งด้านการศึกษาสู่ความเป็นสากลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ สร้างภาวะผู้น าแก่ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี รองอธิการบดี ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ และให้ข้อแนะน าในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย รวมถึงการน าประสบการณ์ด้านการบริหารอุดมศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 

2565 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ผลการด าเนินโครงการเป็นดังนี้   

จุดแข็ง/จุดเด่นของมหาวิทยาลัย 

 1) มหาวิทยาลัยฯ อยู่ในพื้นท่ีตั้งที่ไม่มีคู่แข่งในระดับอุดมศึกษา 

 2) สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯ มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 

 3) สิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียน อาคารกิจกรรมและสิ่งสนับสนุนการเรียนมีอยู่จ านวนมาก 

 4) บุคลากรที่มีศักยภาพสูงทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ (ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์) 

 5) ความช านาญในศาสตร์ต่าง ๆ ของบุคลากรที่หลากหลาย 

 6) กิจกรรมที่หลากหลายด้านการพัฒนานักศึกษาสู่สากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 7) วัฒนธรรมการท างานท่ีอยู่กันแบบพ่ีน้อง อบอุ่นเหมือนครอบครัว 

 8) ที่ตั้งของศูนย์แม่สอดซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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จุดอ่อน/จุดที่ต้องเร่งแก้ไขของมหาวิทยาลัย 

 1) การประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลัยฯ ในชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์

ที่ดี รวมถึง การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยกับชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพ 

 2) การหารายได้จากทรัพยากรและบุคลากรที่มีอยู่ 

 3) ความโดดเด่นของโปรแกรมวิชาที่เหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบันยังไม่มี 

 4) กลยุทธ์การหานักศึกษาเพ่ิม 

 5) การตีพิมพ์บทความวิชาการ/บทความวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ยังมีน้อย 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 ผลการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 17 

มิถุนายน 2565 มีการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญรวม 10 กิจกรรม ผลการด าเนินการเป็นดังนี้  

 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ห้อง

ประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร 10 โดยมีคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์จากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ท าให้

ได้รับแนวทางและการก าหนดบทบาทการท างานวิเทศสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ตลอดจนได้รับแนวทางและวิธีการพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์เชิงรุกด้วย   

 สิ่งท่ีจะต้องด าเนินการต่อ:  

   จัดท าแผนปฏิบัติงาน/แผนกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ระยะสั้นและระยะยาว 

โดยทบทวนจากแผนกลยุทธ์เดิม 

 2. กิจกรรมบรรยายพิเศษส าหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย “Leadership in time of Crises”            

จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ โดยมีนายกสภา

มหาวิทยาลัย กรรมการสภา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อ านวยการ และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษและร่วม

แลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา โดยผลจากการจัดกิจกรรม พบว่า 1) ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย

จ าเป็นต้องน าการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกประเด็น 2) ผู้น าต้องรอบรู้ และส าคัญสุดต้องรู้จักตนเอง รู้จุดแข็ง บริบทของ

มหาวิทยาลัยและเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการจะไปถึง ซึ่งต้องสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 3) บทบาทของ

ผู้บริหาร บุคลากร และคณาจารย์ ต้องร่วมมือกันวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย และคิดถึงภาพในอนาคตที่มหาวิทยาลัย

ต้องการ และขับเคลื่อนการท างานไปด้วยกัน โดยยังคงความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยฯ 4) มหาวิทยาลัยฯ ต้องสร้าง

ความเชื่อมั่นในผลผลิตของมหาวิทยาลัยว่าบัณฑิตทุกคนจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  มี

ความสามารถอยู่ได้ในสังคมที่มีความแตกต่างทางความคิดและทัศนคติบนฐานสติปัญญาและความรู้ 5) มหาวิทยาลัยต้อง

สร้างความพร้อมในการเป็นแหล่งจัดการศึกษาที่ยึดหยุ่น       ตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษา ครอบครัว และชุมชน 

ปัจจัยส าคัญ คือ ผู้น าในมหาวิทยาลัยจะต้องมีบทบาทส าคัญในการน าการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ก้าวข้ามวิกฤตที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง ผู้น าต้องสื่อสารกับคนในองค์กรถึงเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการไปถึง เพ่ือให้มีจุดหมายและ

ทิศทางการท างานไปด้วยกัน 
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 สิ่งท่ีจะต้องด าเนินการต่อ: 

   1. จัดประชุมเพ่ือทบทวนแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยฯ 

ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 

   2. ทบทวนบทบาทผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและการเป็นผู้น าในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

   3. ผลักดันและจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจในการท างานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในเชิงรุกเป็นกรณี

เร่งด่วน 

   4. ติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ อย่างจริงจังและ

รายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 3. กิจกรรมเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลากลาง

จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้

ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดก าแพงเพชร ร่วมด้วยหน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด

ก าแพงเพชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และประธานอาชีวศึกษา ท าให้ได้รับทราบแผนกลยุทธ์และ

แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร โดยเฉพาะด้านการศึกษา 

 สิ่งท่ีจะต้องด าเนินการต่อ:  

   จัดท าแนวทางการพัฒนาจังหวัดโดยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาในอนาคต “Education Management towards the 

New World Context” จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  

โดยมีหน่วยงานด้านการศึกษาของจังหวัดก าแพงเพชรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ก าแพงเพชร (กศน.) วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร ทั้งนี้ พบว่า  
การจัดการศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรยังเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท า โดยอยู่ภายใต้นโยบายหลักของกระทรวงเป็น
หลัก ในขณะที่การจัดการศึกษาในสหรัฐอเมริกามาจากความต้องการของชุมชน และคนในพ้ืนที่ จากนั้นรัฐในพ้ืนที่จึง
ก าหนดเป็นนโยบายของรัฐนั้น ๆ ต่อไป ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาในจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ละหน่วย
การศึกษาควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันการศึกษาภายนอกอ่ืน ๆ และท า
การประชาสัมพันธ์เพื่อหานักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ สถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือ
องค์กรการศึกษาควรมีการใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน เปิดพ้ืนที่ให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการ เช่น พ้ืนที่ของห้องสมุด อาคารเรียน 
และควรท าทุกพ้ืนที่ให้เป็นห้องเรียน เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้แค่ภายในห้องเรียนเท่านั้น       
ควรปรับวิธีการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้ตั้งค าถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือผู้สอนตั้งค าถามเพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาได้คิดหาค าตอบ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ควรปรับเนื้อหาในห้องเรียนให้น้อยลง     
เพ่ิมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยใช้วิชาความรู้พัฒนาควบคู่ไปกับทักษะชีวิต  
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 สิ่งท่ีจะต้องด าเนินการต่อ: 

   1. จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง การจัดการศึกษาในอนาคตที่เหมาะสมกับบริบทจังหวัดก าแพงเพชร 

   2. ข้อตกลง (MoU) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท าหลักสูตรระยะสั้นร่วมกันกับ

หน่วยงานด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

   3. จัดตั้ง Knowledge Center เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าของผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหน่วย

การศึกษาต่างๆ รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่ส าคัญ 

   4. จัดท าแผน/กลยุทธ์การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทโลกใหม่ของจังหวัดก าแพงเพชร  

   5. เขียนบทความวิชาการด้านการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทโลกใหม่ และกลยุทธ์การ

ตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติ 

 5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Academic writing for international publication” จัดกิจกรรมเมื่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 12 โดยมีนักวิจัยและบุคลากรที่สนใจการส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน

วารสารนานาชาติเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยปัจจุบันพบว่ามีแนวปฏิบัติในการเขียนบทความ

เชิงวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสารที่ไม่ดีเพ่ิมมากขึ้น ในแวดวงวิชาการมักใช้จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ประกอบกับการ

อ้างอิงผลงานไว้เป็นเครื่องมือบ่งบอกความส าเร็จ ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน รวมทั้งการเป็นที่ยอมรับนับถือของ

สาธารณะ ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นแรงจูงใจให้นักวิจัยบางคนพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบรรณาธิการหรือยอมจ่ายเงิน

เพียงเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน แลกกับการได้มาของหน้าที่การงานที่มั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น สิ่งส าคัญ คือ การเขียนบทความ

เชิงวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสาร จะต้องไม่เขียนส่วนใดที่เป็นการลอกเลียนผลงานวิชาการของผู้อื่น หรือไม่พยายามสร้าง

ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูลในการรายงานผลการวิจัย ตลอดจน มีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน ในการนี้ 

มหาวิทยาลัยฯ ต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการช่วยนักวิจัยเรื่องการส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์และทีมให้ค าปรึกษาในการเขียน

บทความโดยเฉพาะด้วย เพ่ือให้ได้บทความที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการหรือเข้ากับบริบทของวารสารที่ต้องการจะลง

ตีพิมพ์  

 สิ่งท่ีจะต้องด าเนินการต่อ: 

   1. จัดให้มีทีมงานในการให้ค าปรึกษาด้านการท าวิจัย การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ 

   2. จัดหางบประมาณ/ทุนสนับสนุนการท าวิจัย/ตีพิมพ์บทความ 

 6. กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “How to build up global perspectives in the border 

area” จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด โดยมีผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ ครูผู้สอนภาษาต่างชาติ และครูชาวต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา โดย พบว่าการจัดการศึกษา ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ควรเน้นจัดการเรียนการสอนและจัดท าหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะ มีความโดด
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เด่น และเป็นจุดแข็งที่จะดึงดูดนักศึกษาและผู้สนใจภายนอก ซึ่งอาจเป็นหลักสูตรปริญญาหรือหลักสูตระยะสั้น ทั้งนี้ มรภ. 

กพ. แม่สอด ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความหลากหลายของความเป็นนานาชาติ  มีวัฒนธรรม

ประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะและน่าสนใจ มีนักธุรกิจต่างชาติจ านวนมาก มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่พร้อม เช่น สนามบิน 

อาคารเรียน บุคลากร และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นนานาชาติ โดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาเมียนมา ภาษาจีน 

และ ภาษาอังกฤษ การหารายได้จากอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีภายในมหาวิทยาลัยจ านวนมากให้เกิดประโยชน์โดยไม่ถูก

ทิ้งร้าง เช่น การปล่อยเช่าอาคาร การให้บริการจัดกิจกรรม/ค่าย/อบรม เป็นต้น ที่ส าคัญ คือ การใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีของ

มหาวิทยาลัยให้มากขึ้นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและความโดดเด่นในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ รวมถึง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความใกล้ชิดกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือการส่งต่อนักศึกษาใน

การเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา ตลอดจน การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาในเมียนมาที่ ยั่งยืน 

เพ่ือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความโดดเด่นในการด าเนินความร่วมมือกับประเทศเมียนมาซึ่งเป็นเพ่ือนบ้านใกล้ชิดใน

เขตแม่สอด 

 สิ่งท่ีจะต้องด าเนินการต่อ: 

   1. จัดท าแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด สู่ความเข้มแข็งและการเป็น

ผู้น าอุดมศึกษาในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ กรณีเร่งด่วน 

   2. ทบทวนบทบาทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เพ่ือปรับทิศทางการท างาน

เชิงรุก และสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในเขตพ้ืนที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

   3. จัดท าหลักสูตร/โปรแกรมวิชา/กิจกรรมที่โดดเด่น เพ่ือสร้างรายได้ และเพ่ิมความเข้มแข็งให้แก่

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 7. กิจกรรม Young Leaders Camp จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมรวม 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งพบว่าสิ่งที่นักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยน 

(change) เพ่ือให้การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมีคุณภาพมากข้ึน คือ  

  1) การให้สิทธิ์นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่สนใจเพื่อเรียนในแต่ละภาคการศึกษาด้วยตนเองได้ 

  2) ความยึดหยุ่นในการแต่งเครื่องแบบ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นชุดนักศึกษาเสมอไป  

  3) วิชาในการจัดสอบเพ่ือจบการศึกษา ควรจัดให้เหมาะสม ไม่มากจนเกินไป ท าให้นักศึกษาเตรียมตัวไม่

ทันและต้องเสียเวลาในการไปหางานท า หากสอบไม่ผ่าน 

4) การเปลี่ยนทัศนคติของอาจารย์ผู้สอนต่อการมองนักศึกษาและการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม 

หรือแสดงความคิดเห็นได้ ไม่ปิดก้ัน และไม่ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางในการตัดสินนักศึกษา 

5) การหาสิ่งดึงดูดนักศึกษาให้มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น ผ่านกิจกรรมหรือความน่าสนใจของหลักสูตร 

6) การพัฒนาบัณฑิตครูนอกห้องเรียนที่มีความหลากหลายและประสิทธิภาพมากข้ึน  
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7) การจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

8) แนวทางในการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเรียน เช่น การแบ่งจ่ายค่าเล่า

เรียน การหาทุนการศกึษาเพ่ือสนับสนุน การหางานให้นักศึกษาท าระหว่างเรียน  

9) อยากให้เน้นสอนทักษะชีวิตมากกว่าทฤษฎีในเนื้อหาที่บางทีอาจไม่จ าเป็นในกา รน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

10) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ องค์กรภาครัฐ และ

เอกชน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าท างานของนักศึกษา และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จ าเป็นใน

การช่วยสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา 

11) การจัดกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ  

12) เพ่ิมความหลากหลายของรูปแบบการสอนใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ที่ทันสมัย สนุก และเหมาะสมกับบริบท

สังคมปัจจุบัน เน้นความเข้าใจมากกว่าการจ า 

13) สร้างความหลากหลายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

14) ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่ต้องการท ากิจกรรมในสิ่งที่ชอบและอยากพัฒนาให้ดีขึ้น โดยไม่ปิด

กั้นความชอบของนักศึกษา 

15) การจัดสรรเวลาเรียน ควรให้เหมาะสมไม่มากจนไม่มีเวลาในการท ากิจกรรมนอกห้องเรียน  

 ดังนั้น บทบาทของมหาวิทยาลัยฯ จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของ

ผู้เรียน ดังนี้  

  1) พัฒนาผู้ เรียนที่มีคุณภาพตั้ งแต่ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง 

มหาวิทยาลัยฯ ต้องสร้างความร่วมมือกับโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษา เพ่ือช่วยโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตั้งแต่

ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา 

  2) สร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม่ ที่ดึงดูด ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มี

ความหลากหลาย โดยไม่จ ากัดอายุผู้เรียน เน้นการเรียนตามความสนใจ และมีความยึดหยุ่นทั้งเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ๆ ในการเรียนให้กับนักศึกษา 

  3) จัดท าหลักสูตรใหม่ๆ ที่น่าสนใจทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรที่ได้ปริญญา ทั้งนี้อาจวิเคราะห์จาก

ความเปลี่ยนแปลงของโลก และ ความต้องการตลาดอาชีพในท้องถิ่น  รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับโรงเรียน และหน่วยงาน

การศึกษา เพ่ือท าหลักสูตรร่วมกัน ที่มีลักษณะเฉพาะ โดยหลักสูตรใหม่ที่จะท าให้มหาวิทยาลัยอยู่รอดและแข่งขันได้อย่างมี

คุณค่า ประกอบด้วย  

1. หลักสูตรคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้ในวิชาชีพ ตรงกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

ในอีก 5 ปีข้างหน้า 

2. หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการประกอบอาชีพของบุคคลทั่วไป  
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3. หลักสูตรที่บูรณาการการท างาน เน้น Hard skill และ soft skill  

4. บูรณาการหลักสูตรเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น บุคลากร คณาจารย์ อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตรบนฐานศักยภาพท่ีมีของมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น 

5. หลักสูตรที่มีท่ีเดียวในโลกตามบริบทของพ้ืนที่ เน้นบริการวิชาการกับท้องถิ่น 

6. ผู้เรียนออกแบบหลักสูตรได้เอง หรือออกแบบร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 

7. หลักสูตรที่สั้น กระชับ ท าได้จริง ใช้เวลาเรียนน้อย  

8. หลักสูตรเฉพาะโดยใช้ต้นแบบปราชญ์ท้องถิ่น หรือหลักสูตรผู้ประกอบการในท้องถิ่น 

 สิ่งท่ีจะต้องด าเนินการต่อ: 

1. จัดท าแผนการพัฒนานักศึกษา 

2. ปรับปรุงหลักสูตร 

3. จัดท าแผนการจัดการศึกษาโดยให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา 

 8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Graduate education management towards the new world 

context” จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 12 โดยมีคณบดี รองคณบดี คณาจารย์

ประจ าหลักสูตรและบุคลากรงานบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งพบว่า การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

ต้องสร้างแรงจูงใจ เป้าหมายและแรงผลักในการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้แก่นักศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ิม

วิธีการเรียนการสอนใหม่ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การวิจัย และการฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงทุนสนับสนุนการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาจากองกรค์ หน่วยงานรัฐ เอกชน เพ่ือลดภาระค่าเล่าเรียนและเพ่ิมความสามารถในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 

หรือแนวทาง/วิธีการ/ข้อแนะน าในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน 

 สิ่งท่ีจะต้องด าเนินการต่อ: 

   1. การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ ทันสมัยและยึดหยุ่นกับการเรียนในปัจจุบัน 

   2. การจัดตั้งทีมเพ่ือดูแลการท าวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในการท าวิจัยและการ

ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร 

   3. การจัดท าแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตในกลุ่มอายุ และอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น 

 9. กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “The role of Academic Resource and Information 

Technology to support education management in the new world context.”  จั ดกิจกรรมเมื่ อวันที่  8 

มิถุนายน 2565 ณ ห้องดอกสัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ บุคลากร

และเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา 

ซึ่งพบว่า งานห้องสมุดจ าเป็นต้องเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายแก่ทุกกลุ่ม รวมถึง การ

ให้บริการชุมชน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและคนในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมคนในท้องถิ่นกับ

มหาวิทยาลัยฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ เป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ แหล่งรวมนักธุรกิจ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญหรือผู้อาวุโส ศูนย์ให้ค าแนะน าอาชีพ และการเป็นโรงเรียนฝึกสอน หรือ Pre-school  
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 สิ่งท่ีจะต้องด าเนินการต่อ: 

   1. จัดท าแผนการพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพ่ือเชื่อมโยง

มหาวิทยาลัยฯ กับชุมชนมากขึ้น  

   2. ทบทวนบทบาทส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นแหล่งสนับสนุนการจัด

การศึกษาสู่สากลที่มีคุณภาพ และคุ้มค่ากับทรัพยากรที่มีอยู่จ านวนมาก 

 10. กิจกรรมพิเศษการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน “Lifelong Learning sustainable development    

โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ องค์กรหนองเต่าทอง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร โดยมี

นายอ าเภอคลองขลุงเป็นประธานกล่าวต้อนรับ ร่วมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และชาวชุมชนองค์กร

หนองเต่าทองเข้าร่วมกิจกรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน พบว่า ด้านการจัดการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืน ปัจจัยส าคัญ คือ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยชุมชน โดยชุมชน เพราะองค์ประกอบการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การเรียนรู้ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของชุมชน การมีผู้น าที่เข้มแข็ง มีอาชีพที่เลี้ ยงตัวเองและ

ครอบครัวได้ มีองค์ความรู้ที่ยั่งยืน ภายใต้การเป็นพี่เลี้ยงของมหาวิทยาลัยฯ 

 สิ่งท่ีจะต้องด าเนินการต่อ: 

   1. ส ารวจ/ศึกษาความสนใจเรียนหลักสูตร Lifelong learning ของชุมชนและคนในท้องถิ่น 

  2. จัดตั้งทีม/คณะท างาน Lifelong learning 

  3. จัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนภายใต้ทรัพยากรและศักยภาพท่ีมีอยู่ 

  4. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรควรต้องด าเนินการโครงการ/กิจกรรมให้แตกต่างและโดดเด่นกว่ามหาวิทยาลัย

ราชภัฏอ่ืนในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ โดยเลือกเฉพาะภาษาใดภาษาหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพและ

ทรัพยากร เช่น บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยการศึกษาเรียน หลักสูตรระยะสั้นด้าน

ภาษาท่ีชุมชน/ผู้เรียนสนใจ 

 2. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง เช่น การจัดท าโครงการเกษียณก่อน การปล่อยเช่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้

งาน เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ การลดงบประมาณในการเดินทางที่ไม่จ าเป็น สร้างการดูแลรักษาร่วมกัน และควบคุมรายจ่าย

อย่างเข้มงวด 

 3. การหารืออย่างใกล้ชิดและจริงจังกับสภามหาวิทยาลัย 

 4. การสร้างกลยุทธ์ในการหานักศึกษาเพ่ิมแก่คณะต่าง ๆ โดยใช้โมเดล SMART (S = Specific,                           M 

= Measurable, A = Actionable, R = Relevant, T = Time-bound) 

 5. การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพ่ือดูแลเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ การหานักศึกษา การประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยฯ  

 6. การสร้างเครือข่าย ความมือกับเพ่ือนบ้าน เพ่ือ win-win และช่วยเหลือกัน 
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 7. ควรจัดให้มีข้อเสนอการแบ่งช าระค่าเล่าเรียนของนักศึกษาเป็นงวด เพ่ือแบ่งเบาภาระของครอบครัว หรือให้

นักศึกษาท างานในมหาวิทยาลัย เช่น งานห้องสมุด งานส านักงาน เพ่ือทดแทนการช าระค่าเล่าเรียน 

 8. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน  

 9. การจัดการศึกษาควรเน้นทักษะชีวิตและการน าไปใช้ได้จริงในชีวิต โดยให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และ

การจัดการศึกษาเพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียนตามสิ่งที่สนใจมากกว่าการให้ผู้สอนก าหนดสิ่งที่ต้องเรียน ยึดหยุ่นเรื่อง

เครื่องแบบแต่เน้นคุณภาพของนักศึกษาที่จะได้ และเน้นจ้างผู้สอนที่คุณภาพ ทัศนคติและจิตวิญญาณที่ดี โดยพบว่า 

เป้าหมายความส าเร็จของนักศึกษา คือ การมีงานท าที่ดี มีรายได้ท่ีมั่นคง สามารถเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขได้ 

บทสรุป 

 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับประสบการณ์การท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐ และมูลนิธิการศึกษาไทย -อเมริกา          

(ฟุลไบร์ท) ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ ได้รู้เท่าทันสถานการณ์อุดมศึกษาและ

ได้รับข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง  ๆ ในการ

แก้ปัญหาการลดลงของนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยหวังว่าจะได้รับเกียรติและโอกาสส าหรับการท างานร่วมกับ Dr. Kevin F. 

F. Quigley ในโครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกาในปีต่อไป  
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ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต 

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ 

 

คณะผู้จัดท ารายงาน 

ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์  

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ 

อาจารย์สุทธาทิพย์ แหงบุญ 

อาจารย์พนัส เพ็งเลิก 

 

 



ส่ิงทีไ่ดเ้รยีนรู้จาก Dr. Kevin F. F. Quigley ในโครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา 

 1. การท างานต่างประเทศ คือ เราต้องมีความจริงใจและรักษามิตรภาพแม้เพียงหนึ่งมหาวิทยาลัยก็มี
ความหมายมากกว่า 100 สถาบันที่เราแสดงตัวเลขความร่วมมือ แต่ไม่มีกิจกรรมที่มีคุณค่าเลย ก็ไม่มีประโยชน์! 
สิ่งส าคัญ คือ การลงมือท ากิจกรรมนั้นอย่างต่อเนื่องร่วมกันเพ่ือพัฒนาอาจารย์ และนักศึกษา และอาจหา
วิธีการอ่ืนมาช่วยในกรณีที่เราไม่มีงบประมาณแต่การพัฒนายังต้องไปต่อ ดังนั้น การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้คุ้มค่า คือเรื่องส าคัญ และอาจใช้ หรือแชร์ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือลดค่าใช่จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง...องค์กรจึง
จะอยู่รอดและมีคุณค่าต่อสังคม องค์กรแต่ละองค์กรเก่งแตกต่างกันไป ขอความช่วยเหลือเขาในเรื่องที่เขาถนัด 
และเราก็ช่วยเขาในสิ่งที่เขาตามหา win win situation แบบนั้นได้มั้ย? โดยใช้เครือข่ายทั้งส่วนตัว และ
เครอืข่ายที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ Connection is important! 
 2. ถ้าไม่มีนักศึกษาก็ไม่มีมหาวิทยาลัย! ทุกมหาวิทยาลัยก าลังพบเจอปัญหาเดียวกันนี้ แต่ใครจะเรียนรู้ 
มองเห็น และแก้ไข ปรับเปลี่ยน เพ่ือให้ตัวเองอยู่รอดในภาวะวิกฤตนี้ มหาวิทยาลัยต้องกลับมาถามตัวเองว่า 
จุดแข็งของเราคืออะไร? อะไรที่เราท าได้ดีกว่าคนอ่ืน? อะไรบ้างที่เรามีแล้วดี ท าต่อไปให้ดียิ่งขึ้นมั้ย? อะไรบ้าง
ที่มีอยู่แล้ว อาจท าให้เราเจ็บตัวมาก ตัดออกดีมั้ย? ต าแหน่ง (Position) ของมหาวิทยาลัยอยู่ตรงไหน? เมื่อ
เทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น? เราต้องการมีหลายอย่างเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร? จ าเป็นมากแค่ไหน? นั่นหมายความ
ว่า เราไม่จ าเป็นต้องวิ่งตามเทรนด์ของโลกในทุกเรื่อง จนไม่เป็นตัวของตัวเอง แต่เราเลือกแค่เรื่องที่เราท าได้ 
เราเข้มแข็งและเราจะท ามันออกมาได้ดีที่สุดในแบบที่เราเป็นก็พอ และแน่นอนว่า การเปลี่ยนแปลงองค์กรหนึ่ง
องค์กร ไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องใช้เวลา เพราะทุกคนต้องพร้อมเปลี่ยน พร้อมปรับ และร่วมมือกัน องค์กรจึงจะ
ไปต่อได้ในแบบทุกคนต้องการ ดังนั้น สิ่งส าคัญ คือ ผู้น า ต้องเริ่มต้นน า เริ่มต้นคิด และวางแผนที่ดีและรัดกุม 
เพ่ือให้คนในองค์กรได้เห็นความจริงใจ ความตั้งใจ และความเป็นไปได้ เชื่อมั่น และพร้อมตามผู้น า เพ่ือเดินไป
ให้ถึงเป้าหมาย ไม่ต้องเลือกปิดตัวเองในที่สุด ไม่ต้องพบกับสถานการณ์ที่ยากล าบาก ไม่ต้องมีจุดจบที่เจ็บปวด 
ดังนั้น กลยุทธ์ส าคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องด าเนินการเร่งด่วน คือ 1) ลงทุนเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ
ตั้งแต่ต้นจากระดับมัธยม ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย นั่นหมายความว่า มหาวิทยาลัยฯ ต้องช่วยโรงเรียนพัฒนาคน
ตั้งแตร่ะดับประถมและมัธยมศึกษา 2) การปรับหลักสูตรให้ดึงดูด ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของผู้เรียน โดยไม่
จ ากัดอายุผู้เรียน เน้นการเรียนตามความสนใจ และมีความยึดหยุ่น 3) จัดท าหลักสูตรใหม่ๆ ที่น่าสนใจ 4) 
สร้างความใกล้ชิดโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษา เพ่ือท าหลักสูตรร่วมกัน 5) ปรับโครงการการบริหารและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 6) การหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางที่หลากหลาย และการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 7) สร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการเรียนให้กับนักศึกษา  สุดท้าย ประเด็นท้าทายของ
มหาวิทยาลัยคือ จะท าอย่างไรกับจ านวนนักศึกษาที่ลดลง งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลลด การแข่งขันกันเอง
ของมหาวิทยาลัยในประเทศ ความยากของการรับนักศึกษาต่างชาติและการเดินทางเข้ามาที่เพ่ิมขึ้นใน
สถานการณ์โควิดและโรคระบาด และคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ...สิ่งเหล่านี้ คือ ความท้าทาย 
ที่ผู้บริหารต้องวางแผนการเผชิญหน้าอย่างรัดกุมและเข้มข้นที่สุด!!! 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyMbrdLv1KWez-i1yyNq0OMEfDyZvJBFdiUR93kXpKY39gIUpS40PeEri7rhk7noMfyaTVY3NtNDoZzJlpvb4WiCl89bl9PfIhWUVy-UlLwY83VXbJwLN5LoVOfYOq4rnOUQKaFBCuty9SURH1jbOm6oGI2h102t6pvjeRFA0nBg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyMbrdLv1KWez-i1yyNq0OMEfDyZvJBFdiUR93kXpKY39gIUpS40PeEri7rhk7noMfyaTVY3NtNDoZzJlpvb4WiCl89bl9PfIhWUVy-UlLwY83VXbJwLN5LoVOfYOq4rnOUQKaFBCuty9SURH1jbOm6oGI2h102t6pvjeRFA0nBg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyMbrdLv1KWez-i1yyNq0OMEfDyZvJBFdiUR93kXpKY39gIUpS40PeEri7rhk7noMfyaTVY3NtNDoZzJlpvb4WiCl89bl9PfIhWUVy-UlLwY83VXbJwLN5LoVOfYOq4rnOUQKaFBCuty9SURH1jbOm6oGI2h102t6pvjeRFA0nBg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyMbrdLv1KWez-i1yyNq0OMEfDyZvJBFdiUR93kXpKY39gIUpS40PeEri7rhk7noMfyaTVY3NtNDoZzJlpvb4WiCl89bl9PfIhWUVy-UlLwY83VXbJwLN5LoVOfYOq4rnOUQKaFBCuty9SURH1jbOm6oGI2h102t6pvjeRFA0nBg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyMbrdLv1KWez-i1yyNq0OMEfDyZvJBFdiUR93kXpKY39gIUpS40PeEri7rhk7noMfyaTVY3NtNDoZzJlpvb4WiCl89bl9PfIhWUVy-UlLwY83VXbJwLN5LoVOfYOq4rnOUQKaFBCuty9SURH1jbOm6oGI2h102t6pvjeRFA0nBg&__tn__=*NK-R


 3. สิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอน! โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และโลกก าลังแคบลงด้วย

เทคโนโลยี ท าให้เราใกล้กันและส่งสารถึงกันได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที นั่นหมายความว่า เราต้อง เตรียมพร้อม

เพ่ือจะรองรับกับสิ่งที่จะได้เจอ โดยเฉพาะผลผลิตนักเรียน และนักศึกษาของเรา ผลผลิตของเรามีประสบการณ์

มากพอหรือไม่ มีโอกาสแค่ไหนในการได้งานที่ดีท า สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้โดยไม่เป็นภาระของคนอ่ืน      

มีความรู้และอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีคุณค่าหรือไม่? ดังนั้น การสอนที่ดีที่สุด คือ การพูดบ่อยๆ ย้ าบ่อยๆ     

ถึงเป้าหมายที่ผู้เรียนสนใจ ท าให้ผู้เรียนมีค าถามกับสิ่งรอบตัว และส าคัญที่สุด คือ เมื่อรู้แล้ว เข้าใจแล้ว น าไป

ปฏิบัติให้เกิดผล กลยุทธ์ส าคัญหนึ่ง คือ การท าให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนตลอดชีวิต เป็นผู้เรียนที่กล้าถาม กล้าเรียนรู้ 

เพ่ือให้เกิดทักษะชีวิตที่ดีและน าไปใช้ได้จริงในชีวิต นั่นหมายความว่า ระบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ

ผู้เรียน ไม่ใช่ระบบที่รัฐบาล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจัดให้ แต่เป็นระบบที่มาจากผู้เรียนเอง มาจาก

ชุมชน ท้องถิ่นที่อยากเรียน และสนใจจะเรียนเพ่ือการด ารงชีวิตได้ในสังคมที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ห้องเรียนส าหรับ

นักเรียนในวันนี้จึงไม่ใช่ในห้องเรียนอีกต่อไป แต่เป็นที่ไหนก็ได้ คือห้องเรียนโลกที่กว้าง และผู้สอนไม่

จ าเป็นต้องเป็นครูหรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษาเสมอไป แต่อาจเป็นผู้ปกครองคนหนึ่ง หรือชาวบ้านที่มี

ความเชี่ยวชาญ มีความรู้และประสบการณ์อย่างมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจน สามารถเป็นครูที่ดีและมี

ทักษะโดยตรงมาช่วยสอนบางรายวิชาได้ ซึ่งนั่นอาจท าให้นักเรียนมีความสนุกและเกิดความเข้าใจจาก

ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมากกว่าทฤษฎีท่องจ า!!!  สิ่งส าคัญในการจัดการศึกษาของพ้ืนที่ใดก็ตาม การพูดคุย

แลกเปลี่ยนกันและกันอย่างตรงไปตรงมาในเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมากที่่ทุกฝ่ายต้อง

ร่วมมือกันหาจุดร่วมที่เหมาะสมและเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายในการสร้างคุณภาพ คุณค่าและประโยชน์ต่อ

สังคม อันจะท าให้ทุกองค์กรยังคงอยู่ได้ต่อไปในสถานการณ์บีบคั้น!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUxzjktE9TICpfDMcn0MHTozJ5yWQyVkngWHDnrUbUFZRVZ6XgrF5lb6YdLzZrY1vA0Rk9u-EVCMeBtlxvHcTkGWV9Eg5FafnSqnct1pBStWwRpP5V7VbUOw_lCUE6u_cp1Fvqohz6K4vL7RsB6PKEqTmSi7YeB8RjJLgIdEUR_wQ&__tn__=*NK-R


 4. 

 

 5. การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ยากเสมอ #แต่ความส าเร็จก็ไม่เคยสิ้นสุดเช่นกัน ในการท างานอะไรก็ตาม 

โดยเฉพาะการท าสิ่งใหม่ เป็นเรื่องที่ยากที่จะท าให้คนทุกคนเข้าใจและร่วมมือกันท าให้ดีขึ้น หรือยอม

เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ดังนั้น ทุกความส าเร็จจึงต้องใช้เวลาในการพยายาม อดทน และรอคอยเฝ้ามองด้วยความ

ตั้งใจ เพ่ือให้ผลสุดท้ายเป็นที่น่ายินดีและพอใจของทุกคนและแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะยาก แต่ถ้าจ าเป็นเราก็

ต้องท า และเราทุกคนต้องพร้อมเปลี่ยนแปลง!  โลกก าลังเผชิญกับปัญหามากมาย ทั้งโรคระบาด สงคราม และ

ความขัดแย้ง ดังนั้น การพัฒนาตัวเองจึงส าคัญ เพ่ือที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาที่โลกก าลังเผชิญ

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการท าให้เราทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม และมีเป้าหมายใน

ชีวิตที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่สังคม ดังนั้น หากมีโอกาสได้เรียน เรียนให้

เต็มที่ มีโอกาสเรียนรู้ เรียนรู้ให้มากที่สุด มีโอกาสท างานที่รักและสนุก ท าให้ดีที่สุด เพราะยังมีผู้คนอีกมากใน

โลกใบนี้ที่พวกเขาอยากเรียน แต่ยังไม่มีโอกาส มีคนอีกหลายคนที่อยากมีงานท าแต่ยังไร้งาน มีครอบครัวอีก

หลายครอบครัวที่ขอบชายแดนต้องหนีสงครามและรอวันได้กลับบ้านเพ่ือไปเรียนและท างานแบบวันปกติที่

ผ่านมา มีเด็กอีกหลายล้านคนที่ยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสชีวิตการเป็นนักเรียน นักศึกษา และพวกเขายังรออย่างมี

ความหวังที่จะได้เรียน เพ่ือพาตัวเองไปในจุดที่ดีกว่าถ้าวันนี้เรายังมีแรงท าสิ่งต่าง ๆ ให้ท าสิ่งนั้นในบทบาทและ

หน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และเปลี่ยนค าว่า "ยาก" เป็น "อีกนิดเดียว" ก็ส าเร็จแล้ว! 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU9Kbd_XP3maZP64AmtsHXfIc5qo9I-W8MiHh0ZcId0tlibdBwSbk3ybtO0N0Whz9gQf1gL1FzGUmrZzzOyexreTtvSidHDanGJQiDWXDlI-xyGKVmDX8moi0i616wQDmAw__UmT-OEXiJ8vEfcYsF6DQt6JXSJ3eVMuq9DWkldkw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU9Kbd_XP3maZP64AmtsHXfIc5qo9I-W8MiHh0ZcId0tlibdBwSbk3ybtO0N0Whz9gQf1gL1FzGUmrZzzOyexreTtvSidHDanGJQiDWXDlI-xyGKVmDX8moi0i616wQDmAw__UmT-OEXiJ8vEfcYsF6DQt6JXSJ3eVMuq9DWkldkw&__tn__=*NK-R
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ภาพประกอบการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา 

ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 – 17 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมต้อนรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอมเริกา 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

 

 
 

  
 

 



กิจกรรมบรรยายพิเศษส าหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 

“Leadership in time of crises” 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

 

 

 
 



กิจกรรมเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  

ณ ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

 
 

  

 



กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการจัดการศึกษาในอนาคต  

“Education Management towards in the New World Context” 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

 
 

 

 



กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ  

“Academic Writing for International Publication” 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565  

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 12 

 

  

 



กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“How to build up global perspective in the border area” 

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม Young Leaders Camp 

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565  

ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา  

 

 

  
 

 



กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

“Graduate education management towards the new world context” 

วันที่ 6 มิถุนายน 2565  

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 12 

  

 

 
 



กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

“The role of Academic Resources and Information Technology to support education 

management in the new world context” 

วันที่ 8 มิถุนายน 2565  

ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี ชั้น 1 

 

 

 



กิจกรรมพิเศษการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 

“Lifelong Learning sustainable development” 

วันที่ 10 มิถุนายน 2565  

ณ องค์กรหนองเต่าทอง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

 

  
 

 



กิจกรรมรายงานสรุปผลโครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา  

วันที่ 15 มิถุนายน 2565  

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

 

 
 

 



กิจกรรมเลี้ยงส่งผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา  

วันที่ 15 มิถุนายน 2565  

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย 

 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

รวมภาพประกอบค าบรรยาย (PowerPoint) 

Dr. Kevin F. F. Quigley 

ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2565 
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• Growing concerns 
about costs/results

• Enduring impact 
of pandemic

• Changing 
demographics

• Growing 
competition

• Declining 
government support

• Expanding use of 
digital 
technologies

• Increasing collaboration 
and consolidation 

Graduate Education 
in a New World Context

Challenges that are 
disrupting global 
higher education are 
also impacting 
graduate education:

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Dramatic Shifts in Higher Education 
in the USA this Past Century

• Diminished value of 
the B.A./B.S. degree• Enormous expansion 

of higher education

• Shifts towards competency-
based learning and learning 
certificates

.

• Increased use of Big 
Data for recruitment 
and improvement in 
student outcomes

• Last 20 years, huge 
change in the percentage 
of students in Asia

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Dramatic Shifts in Higher Education 
in the USA this Past Century

• Diminished value of 
the B.A./B.S. degree• Enormous expansion 

of higher education

• Shifts towards competency-
based learning and learning 
certificates

.

• Increased use of Big 
Data for recruitment 
and improvement in 
student outcomes

• Last 20 years, huge 
change in the percentage 
of students in Asia

• Changing 
demographics
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In my Father’s generation:

In my daughter’s generation:
● 45% have bachelor’s degree

● A master’s degree required for 

most professional jobs

● Increased use of certificates to 

demonstrate competence

Dramatic Shifts in Higher Education 
in the USA this Past Century

• Diminished value of Bachelor’s degree:

• only 5% of Americans 
had college degrees 

• A bachelor’s degree was 
qualification for a 
professional job

In my generation:

● 25% have bachelor’s degrees

● A master’s degrees increasingly 

required for most professional jobs

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



• Enormous expansion in 
graduate education from 1950s 
to 2000s, since then… 

.

• Diminished popularity of 
programs in the arts and 
social sciences

• Increasing popularity of 
professional schools 
(medicine, law, business)

.

• Increasing popularity of 
certificates to demonstrate 
skills rather than a graduate 
degree

Dramatic Shifts in Higher Education 
in the USA this Past Century

• Growing popularity of 
flexible, hybrid, market-
driven programs

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Dramatic Shifts in Higher Education 
in the USA this Past Century

Elite, well-resourced institutions 
have a growing advantage in 
recruiting students to in-person or 
on-line programs

Digital technologies that provide 
global access to world-class content 
(MIT, Stanford, Oxford) at any time 
pose significant competition risks

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Dramatic Shifts in Higher Education 
in the USA this Past Century

Focus on experiential 
learning, real-life 

applications

Practicums, internships

Flexibility in timing, 
location, degree 
requirements

Students are more demanding about what they 
want from a graduate program.  This includes:

Case-study and team-
learning rather than lectures

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Dramatic Shifts in Higher Education 
in the USA this Past Century

• Respond to new fields of 
knowledge like AI, Big Data, 
Nano-Technology, etc..

These shifts are requiring adaptations in 

curriculum, teaching staff and pedagogy that:

Are less traditional and hierarchical, 
and more responsive to the 
students needs and interests

Will lead to better, higher-
paying jobs

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Best Preparation for Graduate School:

• Strong academic skills: research, communication, (close reading and clear

writing), analytic thinking

• Relevant work, practical experience

• Burning interest/question you want answered

• Identifying a program and a professor with whom you want to study

•

10



The Challenge of Financing Graduate School

As opportunities for graduate education expanded

and competition increased, funding graduate

education has become more difficult (especially in

some disciplines).

Funding from public/government support is

diminishing in many places (with some exceptions,

China).



Funding Graduate Education:  

My Own Experience

Funding Graduate Education:  My Experience

It has included funding from different sources with varying amounts:

▹ First graduate degree—financed by a writer who sold the film rights to his

first novel and created a scholarship, working 15 hours per week

▹ Second graduate degree—tuition provided by University for Peace Corps

veterans, working 20 hours per week

▹ Third graduate degree—half of tuition paid by employer, working 40 hours

per week…three month paid sabbatical after five years for dissertation

research



Funding Graduate Education:  

Some Suggestions

▹ Funding Graduate Education:  Some Suggestions

▹ There are multiple sources of funding to pursue:
governments, universities, companies, foundations and
individuals

▹ Begin your research early on those potential sources;
customize your request to their interests

▹ Use your network: friends, family members, alumni,
etc… to make connections with those funding sources



THANK YOU !!!

Any comments and/or 
questions?

kffquigley1@gmail.com
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• Growing concerns 
about costs/results

• Enduring impact 
of pandemic

• Changing 
demographics

• Growing 
competition

• Declining 
government support

• Expanding use of 
digital 
technologies

• Increasing collaboration 
and consolidation 

Academic Resource and Information Technology 
in a New World Context

Challenges disrupting 
higher education are 
impacting IT/libraries 
and their role in 
education and the 
community

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Dramatic Shifts in Higher Education 

• Diminished value of 
the B.A./B.S. degree• Enormous expansion 

of higher education

• Shifts towards competency-
based learning and learning 
certificates, placing new 
demands on IT

.

• Increased use of Big 
Data for recruitment 
and improvement in 
student outcomes

• Last 20 years, huge 
change in the percentage 
of students in Asia

• Changing 
demographics

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



• Raising costs of operating 
libraries, purchasing 
academic resources, 
archiving, and providing 
access 

• Increasing demand for highly 
specialized (and expensive) 
academic resources and 
technologies 

.

• Increasing demand for 
technological savvy as 
opposed to more traditional 
library staff

Dramatic Shifts in Higher Education 

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

Growing numbers of 

universities since the 

1960s; libraries most often 

at the center of campus and 

thought of as the heart of 

the educational effort



Dramatic Shifts in Higher Education 

Elite, well-resourced institutions 
have a growing advantage in 
recruiting students to in-person or 
on-line programs

Digital technologies that provide 
global access to world-class content 
(MIT, Stanford, Oxford) at any time 
pose significant competition risks

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

How will the 38 Rajabhats

compete with these much

better resourced schools? 



Dramatic Shifts in Higher Education 

Focus on experiential 
learning, real-life 

applications

Practicums, internships

Flexibility in timing, 
location, degree 
requirements

Students are more demanding about what they 
want.  This includes:

Case-study and team-
learning rather than lectures

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Dramatic Shifts in Higher Education 

Respond to new fields of
knowledge like AI, Big Data, 
Nano-Technology, etc..

These shifts are requiring adaptations in 

curriculum, teaching staff expertise and

academic resources and information 

technology that:

Are less traditional and hierarchical, 
and more flexible and responsive to the 
students needs and interests

T
e

Teach the skills/provide the 
experiences that will lead to 

better, higher-paying jobs

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



In your parent’s generation:

In my daughter’s generation:

● They rely heavily on IT and digital 

resources to attend class, conduct 

research, share their stories

● They rarely enter a library

Dramatic Shifts in Academic Resources/IT these 50 years

• IT Virtually non-existent to essential:

• Only 26 universities 
serving 40 million people 
in Thailand; now 350         

Few provincial and rural 
schools had books or 
resources that were used

In my generation:

● Libraries began to have books and 

academic resources, seldom used, IT 

did not existence

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Universities Libraries are at Risk:

They Should Adapt to these New Circumstances

• Traditionally, University Libraries:

• Assisted in the generation of new knowledge

• Collected and stored knowledge

Made that accessible to the university community

Performed a vital educational role

Had limited connections outside the university

9



University Libraries’ Role in these New Circumstances

• While continuing to collect, store and make knowledge

accessible, University Libraries should be more

inclusive, welcoming multipurpose spaces and play

new roles:

• Maker space/business incubator

• Emergency space (COVID vaccination)

• Life-long Learning/Senior Center

• Career Counseling

• Pre-School



THANK YOU !!!

Any comments and/or 
questions?

kffquigley1@gmail.com



Academic Publishing:  
Perils and Promise

A Faculty Workshop:  23 May 2022/2065

Kevin F. F. Quigley, Ph.D.

Fulbright Senior Specialist

Kamphaeng Phet Rajabhat University

Past President, Marlboro College

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Academic Publishing*

• Good, scholarly writing is an essential requirement in 
growing competitive higher education

• Intense pressure to publish in scholarly, prestigious 
journals

• Faculty/students have to be trained to do this successful

* Bruce Svare et al, “Tips on Scholarly Publishing,” International Psychology Bulletin, 2021 (1) 1-20.

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Why is Academic Publishing 
Important?

• Affects rankings

• Affects perceptions by potential students and 
their families, faculty, and others

• Important factor in tenure/promotion, 
receiving grants

• Contributes to faculty’s reputation

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



What’s Required

• Appropriate framework around research, 
teaching, community engagement

• Appropriate incentives:

– Course reduction

– Grants

– Awards from professional societies

– Salary increases and bonuses

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Paying external mentors*

• Increasing common practice that many higher 
education systems in Asia are paying external faculty 
mentors in effort to boost rankings

• More productive to invest in creating incentives for 
sustained scholarly activity, and staff development, 
especially in English language skills (since the rankings 
are skewed to English-language journals

* Paying External Mentors…Bruce Svare et al, Times Higher Education World 
University Rankings, 9/2/20

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Some pitfalls

• Unscrupulous journals/”pay to play”

• Plagirism

• Misconduct, unethical research methods

• Serious mistakes made (cf.  
www.retractionwatch)

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Thank You!

• Any comments and/or questions?

kffquigley1@gmail.com

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022
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Building a Global Perspective 
in the Border Area

K e v i n  F .  F .  Q u i g l e y , P h . D .

F u l b r i g h t  S e n i o r  S p e c i a l i s t
K a m p h a e n g P h e t R a j a b h a t U n i v e r s i t y
P a s t  ( L a s t )  P r e s i d e n t ,  M a r l b o r o  C o l l e g e



Thailand Higher Education
▹

Srisongrak Wittaya,
Dansai Loei

Ubon Teachers College

Regional Supervisory 
Unit, Region 8

Peace Corps
Thailand

President, Marlboro 
College

Member, New England 
Board of Higher Education

Adjunct Professor at 
Georgetown, Johns 
Hopkins, George Mason, 
etc…

Border/Transition Area

Restructuring higher 
education in Eastern Europe, 
Baltic and Balkan Countries

Board member:  American 
University of Afghanistan 

American University of 
Nigeria 

Parami University of 

Myanmar

I n t r o d u c t i o n :  P e r s o n a l  E x p e r i e n c e



My Life

Everything about me that you must know!



Economy deteriorating; 
recession likely

Increasing tension between 
the large powers:  China, 
Russia and U.S.

War in Ukraine is placing 
enormous pressure on global 
energy and food supplies; 
shortages and price increases 
likely

Gap between the richest 
and poorest countries; 
the big cities and rural 
border areas becoming 
ever wider

Growing number of 
refugees and internally 
displaced persons

COVID continue to 
have dramatic and 
enduring effect

In the border areas and elsewhere:

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

G l o b a l  C o n d i t i o n s :  S t o r m s  A h e a d



G l o b a l  C o n d i t i o n s  i n  H i g h e r  E d u c a t i o n :  
S i x  M e g a - T r e n d s *

\

2.  

Democratization 
of knowledge and access

3. 

Expansion of digital 
technologies

4.  

Integration with Industry

5. 

Consolidation and 
collaboration

6. 

Global mobility

1.  

Increasing 
competition

*Based on a private report prepared for Marlboro College by EY-
Parthenon, December 2019

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Reinvent curricular 
and business model

Generate new sources
of revenue

Find appropriate partners

H i g h e r  E d u c a t i o n  I n s t i t u t i o n s  i n  
B o r d e r  A r e a s  G e n e r a l l y  U n d e r  S t r e s s

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

1. 
INVEST
In marketing, recruitment
and retention

4.
FORGE partnerships 
with high schools and 
other institutions in 
the border programs

3.
DEVELOP new 
programs, new 
delivery mechanisms

2.
REINVENT the 
curriculum to attract, 
retain, and support 
new students

5.
RESTRUCTURE staff
and faculty to better 
address emerging 
issues

6.
DEVELOP new 
fundraising streams 
through philanthropy, 
rental of space, cost-
sharing, etc..

S t r a t e g i e s  t o  a d d r e s s  s t r e s s  i n  
b o r d e r  a r e a  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s



How partnerships  support your 
mission

Need clarity about

What you bring to the 
partnership

Your value-add

What are your “must-haves” from 
your partner

Your needs

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

S t r a t e g i e s  f o r  P a r t n e r s h i p s



My Collage

M a r l b o r o  C o l l e g e :   S e e k i n g
a n  I n s t i t u t i o n a l  P a r t n e r



Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

M a r l b o r o  C o l l e g e ’ s  

E n r o l l m e n t



Declining 
enrollment

worsening operating 
deficits

Fierce 
competition 

Declining  
revenue

declining net student 
income from $7m-$1m

Greater 
scrutiny 

from prospective students, 
parents, regulators and 
legislators

from peers through tuition 
discounting ($50k sticker 
price, real price $20k) and 
tuition resets ($40k-$27k)

M a r l b o r o ’ s  C h a l l e n g e s :  2 0 0 5 - 2 0

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Institutional partnerships: Non-institutional partnerships:

Administrative (back office, 

shared services)

Consortia (shared programs and 

services)

Mergers/Acquisitions

Outsourcing (IT, HR, recruitment, 

marketing)

Public-Private (facilities, dining, 

energy)

Industry (research, teaching, career)

There are multiple, non-exclusive paths forward these include:

M a r l b o r o ’ s  P a r t n e r s h i p  
E x p l o r a t i o n  P r o c e s s

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Explored 10 possible 

partnerships of various types 
(shared services and programs 
to merger)

One taken to the Board 

for authorization to explore 
merger

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

Board needs to lead/provide strategic direction and oversight for 
any partnership exploration process:

Three Board Members, 

President, Two Faculty, One Student

Regular reporting, board review 

at each quarterly meeting

- Term Sheet/Letter of Intent

- Due Diligence

- Regulators, Accreditors, Legislators

- Final Agreement

At Marlboro, after Board 

authorization, staff led an informal 
process for two years:

Proceeded formally for two 

more years  Partnership Exploration 
Task Force:

M a r l b o r o ’ s  A p p r o a c h  t o  
D e a l i n g  w i t h  S t r e s s



In the third year, the Board:

Approved a seven-part plan to reimagine 
Marlboro

Authorized the college’s leadership to 
informally explore possible partnerships

Instructed the college administration to 
prepare a closure plan in case needed

Extended over nearly four years

Began with:
• intensive briefing of the Board on 

challenges to higher education and 
possible responses, 

• deepened Board’s understanding  
of the college’ financial and 
enrollment circumstances

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

M a r l b o r o ’ s  P a r t n e r s h i p  
E x p l o r a t i o n  P r o c e s s



Mergers/acquisitions/integration may take a year or two or more 
than a decade:

Mergers/acquisitions/integration

Marlboro + Emerson

(8 months from term sheet 
to merger)

Arizona State 
University and 
Thunderbird 
(2 years, but TB 
maintains its own brand 
and degree)

Partnerships may 
take varying times to 

develop

Partnership
s

Middlebury and 
Monterey 
Institute 
(9 years from formal 
affiliation to complete 
integration)

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

P a r t n e r s h i p  T i m e - L i n e :  



To affect lasting 
change, innovative 
leaders must enable 
leadership at all levels 
of the institutions

Changing culture is 
often the most critical 

factor in making 
change*

(Peter Drucker, management 

guru) 

Cultural change begins with 
clarifying values:

– Are we putting people first?

– Are we providing students 
with the best experience 
possible?

– Are we doing the very best 
we can in all aspects of 
institutional operations given 
our mission and resources? 

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022*The Empowered University

H o w  L e a d e r s  R e s p o n d  t o  C h a n g i n g  

C i r c u m s t a n c e s ? * :   D e l e g a t i n g  

L e a d e r s h i p  a n d  C h a n g i n g  C u l t u r e



Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

Higher Education Institutions in Thailand (especially 
Rajabhat Universities) face considerable challenges: 

Declining enrollment

Growing competition

Developing academic programs that will attract and 
retain students

In all likelihood, there will be a consolidation in 
Thailand’s higher education over the next decade… 
some forecasts are 20-30% will close.

Concerns whether a Rajabhat education will lead to 
meaningful careers 

Lingering effects of the pandemic

Unfavorable environment for attracting 
international students

W h a t  d o e s  t h i s  m e a n  f o r  

U n i v e r s i t i e s  i n  T h a i l a n d ?



Institutions and their leaders need 
to be prepared and have executable 

strategies to address these 
challenges

LEADERS

It won’t be easy… but there 
are workable strategies and 

options worth pursuing… 

STRATEGIES

In the face of these 
challenges, doing nothing 

is not a viable strategy

CHALLENGES

This work begins with having the 
leadership of Rajabhats fully 
understand their enrollment, 

financial circumstances and their 
competition

.

LEADERSHIP

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

W h a t  d o e s  t h i s  m e a n  f o r  

U n i v e r s i t i e s  i n  T h a i l a n d ?



Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

CHANGE IS HARD.  
SUCCESS IS NEVER FINAL.



THANK YOU!!!
Any comments and/or 
questions?

kffquigley1@gmail.com



Creating

Leaders of the 

Future

Youth Leadership Camp
KPRU, Kamphaeng Phet

30-31 May 2 0 2 2

F. Q u i g l e y , P h . D .K e v i n F.
F u l b r i g h t S e n i o r S p e c i a l i s t

K a m p h a e n g P h e t R a j a b h a t

M a r l b o r o

U n i v e r s i t y

C o l l e g eP a s t P r e s i d e n t , 



Three Leadership Styles

• Dictating
• Leader-centric

• Leader knows/commands 

• Leader takes credit

• Serving
• Institutions’ interests take
precedent

• Leader acts knowing that the 
whole is more powerful than any 
individual

• Leader shares credit, accept blame

Delegating
Delegates responsibility/authority

Leader directs and empowers

Leader shares credit



A Dynamic Theory of Building Young Leaders 
for the Future*

2

Interaction
Positive Interactions Over Time 

Trust
Develops if 
Mutually 
beneficial

Cooperation
Cooperation (resources, information,
experiences, values, plans, aspirations)

.

Institutions
Institutions (civic associations,

universities, ngos, business, 
governments, etc…) taking ACTION

leading to Values-based Change

Social Capital
Social Capital formed by 
cooperation over time

* This draws on the work of Robert Putnam (Bowling Alone) and Francis Fukayama (Trust)



Building Youth Leadership based on Values

1. About others

3. Transparent

5. Collaborative

7. Integrity

2. Authentic

4. Treats all
fairly

6. Listen to lead



How Youth Leaders Create Positive Interactions
e

Consciously work to build a values-
based culture that:

Encourages  
listening 

well

Fosters 
Responsiveness

Recognizes 
performance

Provides 
accountability

Promotes  
Respect

N.B. As Drucker warns us, culture triumphs over plans, and building a culture is not automatic, non-linear, time consuming process.



Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

• I believe that Thai Youth Leaders 

Can Create a New Kind of 

Leadership.  It will take:

Effort 

Time

Care



THANK YOU !!!

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

kffquigley1@gmail.com



What  Should  You Expect  

From a  Univers i ty  

Educat ion?

N o r t h e r n  T h a i l a n d  R a j a b h a t Y o u t h  L e a d e r s

3 1  M a y  2 0 2 2

K e v i n  F .  F .  Q u i g l e y , P h . D .

F u l b r i g h t  S e n i o r  S p e c i a l i s t
K a m p h a e n g P h e t R a j a b h a t
U n i v e r s i t y
P a s t  P r e s i d e n t ,  M a r l b o r o  C o l l e g e



Personal Experience

▹ Thailand

Srisongrak Wittaya, 

Dansai, Loei

Ubon Teachers College

Regional Supervisory 

Unit, Region 8

Peace Corps Thailand

Higher Education

President, Marlboro College

Board Member:

▹ New England Board of 

Higher Education

▹ American University of 

Nigeria

▹ American University of 

Afghanistan 

▹ Swarthmore College

Adjunct Professor: 

▹ Johns Hopkins, 

▹ George Mason,

▹ American University

2



G l o b a l  C o n d i t i o n s  i n  

H i g h e r  E d u c a t i o n :  S i x  

M e g a - Tr e n d s *

1.  

Increasing 

competition

2.  

Democratization 

of knowledge  

3. 

Expansion of digital 

technologies
3

4.  
Integration 

with Industry

5. 
Consolidation, 

collaboration

6. 

Global 

Mobility

*Based on a private report prepared for Marlboro College by EY-Parthenon, 
December 2019 Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



W What the World Expects of Education?*

• A new vision for higher education

• More cooperation than competition

• Emphasis on diversity rather than uniformity

• More flexible, less traditional, structured, 

hierarchical

• Greater openness to build bridges and develop 

partnerships around the world

* Based on a report from UNESCO World Higher Education Conference May 2022



What Should  You Expect  

to  Learn at  Univers i ty?

• Knowledge skills: needed to find meaningful work

• Life skills:  communicating, living in a community, project 

management, flexibility and resiliency



What are the best ways to learn these     

knowledge and life skills?

• Active learning

• Student-centric learning

• Experiential learning

• Encouraging life-long learning



S t r a t e g i e s  f o r  M a k i n g  t h e  M o s t  o f  Yo u r  
U n i v e r s i t y  E d u c a t i o n

What do you want to learn?

How will you learn it?

How will you meet your goals?

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

Need to develop a more flexible, student-centric 
curriculum that:

Develops meaningful work skills

Promotes life skills like life-long learning

Anticipates change and prepares students to be adaptable

Emphasizes experiential and active learning

W h a t  d o e s  t h i s  m e a n  f o r  R a j a b h a t

U n i v e r s i t i e s  i n  T h a i l a n d ?



Discussion Questions

1. What does success mean to you?

2. What changes should your Rajabhat make to
help you achieve your goals?



THANK YOU !!!.

• Any comments and/or questions?

kffquigley1@gmail.com

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022
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EXECUTIVE SUMMARY

T
he Covid-era college has responded innovatively 
to the pandemic, is poised to continue innovating, 
and is staffed by people across campus who foster 
meaningful change.

So says a group of college administrators in 
answers to a survey conducted by The Chronicle of 
Higher Education.

Survey results show strong agreement among 
college leaders that Covid-19 has sped up the need 

for campus innovation. More than four in 10 respondents (41 
percent) say the pandemic made innovation less difficult on 
their campuses, compared with a lower portion who say that 
Covid made it more difficult (32 percent) or that it made no 
difference (27 percent).

iStock
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Though colleges have often been 
accused of being slow to change, 
respondents report a willingness to do so. 
Most campus officials (59 percent) disagree 
with the statement “Colleges or universities 
rarely foster innovative thinking” — an 
indication that most view such thinking as 
commonplace.

Colleges maintain a campus culture 
that advances innovation, according to a 
slim majority (52 percent). But respondents 
themselves say they possess the ability to 
spur forward-looking ideas at a high rate — 
73 percent.

The survey asked officials to assess 
which campus roles are likely to hatch 
innovative ideas. A host of campus roles, 
including faculty members, college 
presidents, and students, rate highly in that 
regard — especially deans (84 percent), 
who were rated the highest. Out of a list 
of nine campus roles rated, trustees (at 36 
percent) were ranked the lowest.

Most colleges are keeping up with each 
other as they innovate, according to survey 
respondents. Slightly more than half 
(52 percent) say their institution fosters 
innovative thinking at about the same rate 
as peer institutions, while 25 percent say 
their institution is better at it than others, 
and 22 percent report they lag.

At the same time, respondents report 
several roadblocks to innovation, including 
financial issues and the challenges that 
come with managing change. Finances, far 
and away, are the leading cause of concern. 
Nearly one in three officials say that budget 
constraints are the biggest obstacle to 
innovation on their campus.

Respondents cite a continuing need for 
funding to help innovate a wide variety of 
campus functions. Finance and business 
operations, admissions and recruitment, 
and student retention top the list of areas 
where innovation is needed.

But college leaders’ worries regarding 
innovation transcend the dollar. Getting 
staff members and students on board 
with innovative efforts remains a prime 
concern. Nearly three in four say that 
managing change is one of the toughest 
challenges they face.

The survey, conducted in March and April 
2022, was underwritten by Watermark, a 
software company that works to improve 
student outcomes. It was designed to help 
college leaders understand where to look for 
change and how to manage it. A total of 565 
administrators responded to the emailed 
survey, and they represent private and 
public four-year colleges as well as two-year 
institutions nationwide.
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T
wo years ago, when asked to respond to a 
pandemic, colleges rapidly expanded teaching 
options, created more hybrid-learning 
opportunities, and digitally upgraded many 
student services. Which is to say that they 
innovated — and on a dime.

Long considered resistant to changes in how 
they teach and run their operations, colleges 
did more than flip classrooms. They flipped the 

script — spending considerable time, energy, and money to 
keep themselves open for business and to continue educating. 
Many purchased or upgraded tech systems to streamline their 
operations and offer students more services and flexibility in 
learning. Others expanded or created new programs, both 
degree and nondegree, to meet the needs of students faced with 
their own pandemic challenges.

INTRODUCTION

iStock
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That rapid transformation, not just 
technological but cultural, shows that 
institutions can make sweeping changes 
when forced to. The question now is 
whether innovation will become a habit 
for most colleges — a regular dimension of 
their thinking — or whether widespread 
Covid-era transformations represent little 
more than a one-shot deal.

While American society entrusts colleges 
to produce cutting-edge innovations 
— everything from regional business 
incubators to medical advances and other 
research breakthroughs — those institutions 
have traditionally trailed other economic 
sectors when it comes to transforming 
themselves into leaner, more competitive 
entities that are ready to face the future.

Experts on innovation have long seen 
this reluctance to leap toward operational 
change as a detriment to colleges’ long-
term health. Clayton Christensen, the late 
Harvard Business School professor and 
economist, famously predicted in 2017 that 
half of all higher-ed institutions would be 
forced to close within a decade because of a 
failure to embrace innovation. He advised 
them to create their own corporate-style 
research-and-development teams to bump 
up their chances for survival.

Some institutions, such as Arizona State 
University, Southern New Hampshire 
University, and the online-only Western 
Governors University, heeded the 
trendlines and have worked to become 
examples of the “creative disruption” that 
Christensen called for.

Because those institutions have embraced 
innovation in myriad ways, such as by 
offering more flexibility in learning modes 
or expanding programs to include adult 
learners, they have created new streams of 
revenue and spurred enrollment gains.

Especially during the Covid era, as 
colleges face more budget and enrollment 
challenges, innovation is not a luxury but 
a necessity. Many colleges have put federal 
Covid-relief funding to work upgrading 
various technologies. The windfall from 
the $153-billion program might help to give 
them a leg up on developing a lasting and 
workable theory of innovation.

Or not. Innovation remains a moving 

Many colleges have put 
federal Covid-relief funding 
to work upgrading various 
technologies. The windfall 
from the $153-billion 
program might help to give 
them a leg up on developing 
a lasting and workable 
theory of innovation.

https://www.cnbc.com/2018/08/30/hbs-prof-says-half-of-us-colleges-will-be-bankrupt-in-10-to-15-years.html
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target. Colleges that made sweeping tech 
changes before the pandemic, for example, 
now have a slew of options, including 
the cloud, to improve how they manage, 
store, and use their data. Innovations 
centered on developing new teaching and 
learning systems have 
also morphed at an ever-
accelerating pace. How 
to keep up? And how do 
college officials lead the 
charge through a thicket 
of new tech tools and 
teaching modalities?

Not everyone is sold 
on the idea of large-
scale, immediate change. 
Colleges aren’t capable 
of disruptive innovation, claim some 
higher-education researchers, and perhaps 
they shouldn’t be. Sometimes colleges’ 
traditional lurch toward innovation can be 
a good thing, for example allowing them 
to maintain valued, if traditional, ways of 
teaching.

There’s risk in innovation, experts add. 
Institutions built on best practices can 
often be cautious, waiting to amass enough 
evidence before they are ready to make 
solid decisions on innovation.

Some would-be innovations that 
were once touted as the future of higher 
education, such as massive open online 
courses, or MOOCs, haven’t panned out. 

For-profit universities, once lauded as 
more adaptable to changes in the student 
market, have gone belly up, or have 
wrongly used federal financial aid to prop 
up subpar academic programs.

Nevertheless, as the Covid era drags 
on, institutions are 
confronted with 
significant challenges 
that require them to 
seek out and embrace 
new ways of working, 
experts say. And not just 
during Covid, but in the 
years beyond.

How college 
administrators define 
innovation is less 

important than treating it as a regular 
part of their jobs. Like meetings, it should 
be part of a college administrator’s daily 
practice.

“Innovation doesn’t need to be original, 
nor does it need to include a high-tech 
advance or a scientific breakthrough. It 
could be something you’re adding that 
another institution is using,” says Sarah 
Stein Greenberg, executive director of 
the Hasso Plattner Institute of Design 
at Stanford University, also known 
as the d.school. “What’s important is 
that innovation lay the groundwork for 
everyday improvement and that college 
leaders view it that way.”

INTRODUCTION

“ Innovation doesn’t  
need to be original,  
nor does it need to  
include a high-tech 
advance or a scientific 
breakthrough.”
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C
ovid-19 represents a turning 
point in college innovation. 
Nearly all (95 percent) of 
survey takers say that the 
pandemic increased the need 
for change. That spur to action 
has made innovation less 
difficult for 41 percent of col-

lege administrators, as compared with 32 
percent who say Covid has made innovation 
harder, and 27 percent who say it has made 
no difference.

The jolt from the pandemic changed how 
institutions respond to the need for change. 
Echoing the tales of many, the University of 
Southern California converted traditional 
classes into digital ones within four days 
following the advent of Covid.

The Covid-Era 
Innovation 
Imperative

Has Covid-19 made  
innovation more or less 
difficult on your campus?

More 
Difficult 32%

Source: Chronicle of Higher Education survey of  
565 college administrators

Less 
Difficult 41%

Made no 
difference 27%
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“Covid changed our perceptions of 
ourselves and what we can accomplish,” 
says Russell Lowery-Hart, president of 
Amarillo College, a two-year institution 
in Texas. “We embraced change, and life 
didn’t come to an end. Faculty learned 
that they could change too. That’s quite a 
transformation.”

Many colleges have experienced a 
residual effect. Georgia State University, 
already seen as an exemplar of higher-ed 
innovation, used the momentum from 
changes made early in Covid to expand its 
ability to simulcast live classes to all digital 
students, with the help of federal Covid-
relief funds.

At DePauw University, leaders recently 
kicked off programs centered on two 
new colleges — a “creative school” and 
another that offers degrees in business and 
leadership. The Indiana university’s Covid-
era experience was instrumental in moving 
them forward.

“ We embraced change, and 
life didn’t come to an end. 
Faculty learned that they 
could change too. That’s quite 
a transformation.”

iStock

https://thedepauw.com/president-white-poses-plan-to-create-three-reimagined-schools-at-depauw-university/
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“In pre-Covid times, we couldn’t have 
moved as fast as we did,” says Lori White, 
DePauw’s president, who was named to her 
position in March 2020. “There’s usually 
death-by-committee, but we didn’t face 
that this time. We were able to roll out 
those programs as part of a strategic plan 
that we also developed very quickly.”

Asked why Covid-19 made innovation 
less difficult on their campuses, several 
survey respondents say that silos have been 
eliminated and faculty and staff members 
are more open to experimenting. “There 
is less resistance to change, as everyone 
acknowledges that we need to be able to 
pivot effectively and quickly should the 
need arise,” said one survey taker.

Though many college officials have 
been surprised by the adaptability of their 
institutions, some wonder if the pace 
of innovation will change once face-to-
face classes are again the norm and the 
pandemic wanes.

“There’s more confidence now, and 
there’s an expectation that this is how 
we need to be innovative,” says Phil 
Ventimiglia, chief innovation officer at 
Georgia State. “How can we sustain that? 
There’s a lot of concern over that.”

What’s more, while digital and hybrid 
learning were the hallmarks of the recent 
transformation, learning experts remain 
unsure whether those modalities have 
resulted in better-educated students.

“The quality of learning during Covid 
appears to be highly variable,” says Louis 
Soares, chief learning and innovation 
officer at the American Council on 
Education, which represents 1,700 college 
presidents. “If you look at the range of 
the information we have, there is little 
evidence showing that these innovations 
have led to more learning or not.”

“ There’s usually death-by-
committee, but we didn’t 
face that this time. We 
were able to roll out those 
programs as part of a 
strategic plan that we also 
developed very quickly.”
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Belief in  
the Ability  
to Change
C

olleges are places that foster 
innovative thinking, survey 
respondents say. Only 19 
percent agree that institutions 
rarely develop fresh ideas. By 
contrast, most respondents 
— nearly six in 10 — disagree 
with the statement “Colleges or 

universities rarely foster innovative thinking.”
A slim majority (52 percent) agrees with 

the statement “My college or university 
has the right campus culture to foster 
innovative thinking.” But a substantially 
higher number (73 percent) agrees with a 
related statement: “I know how to foster 
innovative thinking” on campus.

How would you rate where your 
college or university stands on 
fostering innovative thinking?

Ahead  
of peer 

institutions
25%

Source: Chronicle of Higher Education survey of  
565 college administrators

About the 
same of peer 

institutions
52%

Behind  
peer 

institutions
22%
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About half of officials rate their college as 
about the same as others when it comes to 
fostering innovative thinking, with one-
quarter saying their institution is ahead of 
most others, while 22 percent say theirs is 
behind when it comes to new ideas.

Asked to rate which campus roles are 
most likely to spur innovation, deans 
finished first, at 84 percent. Because of 
their position as a link between other 
administrators, faculty members, and 
students, deans are in a good spot to see 
where new ideas are needed, experts say.

“When I’ve done case studies of campuses, 
I’ve found officials who are what I call ‘campus
citizens.’ And deans, who are the ones to say, 
‘This is what we need to do across campus,’ 
certainly fit the description,” says William 
Tierney, a professor emeritus of higher educa-
tion at the University of Southern California.

Deans often bridge the gap between an 
institution’s academic and business con-
cerns, adds Soares, from ACE. “Deans are 
the entrepreneurial campus leaders. They 

drive budget innovations to draw in stu-
dents. They’re where the rubber meets the 
road,” he says.

Faculty members have long been 
accused of impeding campus progress. Yet 
they are seen by the survey cohort as the 
second-most-likely (83 percent) source of 
innovative ideas on campus. Experts point 
out that many younger faculty members 
are drivers of innovations, particularly 
ones based in digital teaching and 
learning, though professors of all ages have 
become more willing to experiment with 
teaching models during the pandemic.

What’s more, faculty members have been 
leaders since before the pandemic in sub-
stantial curricular changes, including the 
conversion of remedial courses into regular 
ones, as was the case at Florida State Univer-
sity in 2015. “We shouldn’t underestimate just 
how vital faculty innovations are to student 
success,” says Michael Lanford, an assistant 
professor of higher education at the Universi-
ty of North Georgia.

Source: Chronicle of Higher Education survey of 565 college administrators

How much do you agree with the following statements
Strongly agree Agree Neither agree nor disagree Disagree Strongly disagree

Colleges or universities rarely foster innovative thinking

16% 22% 49% 10%3%

My college or university has the right campus culture to foster innovative thinking

45% 22% 20% 6%7%

I know how to foster innovative thinking among my team

15% 58% 23% 0%4%
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How likely are innovative ideas to emerge from  
each of these roles on your campus?

Very likely Somewhat likely Not very likely Not at all likely

President

Faculty members

Provost/chief 
academic officer

Staff members

Deans

Students

Vice provosts/vice 
presidents

President’s cabinet

Department chairs

Trustees

40% 18% 7%36%

35% 48% 15% 2%

46% 15% 5%34%

48% 15%34% 3%

51% 13% 4%33%

45% 22%30% 3%

47% 21% 5%27%

48% 20% 6%26%

26% 51% 19% 4%

31% 41% 23%5%

Source: Chronicle of Higher Education survey of 565 college administrators

While at least 74 percent of respondents 
also cite students, vice presidents, provosts, 
presidents, and the president’s cabinet 
as likely sources of innovative thinking, 
one group finished well under that mark: 
trustees. Only 36 percent agree that 
innovative ideas will emerge from an 
institution’s board — and only 5 percent 
see that scenario as very likely.

Some observers were surprised at that 
collective response. Trustees have often 
been seen as innovative agents, in part 
because many are experienced in the 
business sector and can lead institutions to 
fresh solutions, says White, from DePauw.

“Many of them get frustrated with the 

slow pace of change in higher ed,” she says. 
“They push us in the right direction.”

Yet at both public and private 
institutions, more and more board 
members are being appointed because 
of their political stances and not their 
expertise in higher education, Lanford 
says. Political ideology and a skewed idea 
of what the term “creative destruction” 
means often leads those board members to 
spearhead drives to eliminate humanities 
departments, sever longstanding 
relationships with the community, or close 
programs. “Often these things are done in 
the name of innovation, but they’re really 
moves based in ideology,” he adds.

https://www.chronicle.com/article/the-new-order?cid2=gen_login_refresh&cid=gen_sign_in
https://www.chronicle.com/article/the-new-order?cid2=gen_login_refresh&cid=gen_sign_in
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Facing 
Barriers to 
Innovation

iStock
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C
ollege officials look to other 
institutions for inspiration. 
When asked which ones serve 
as models of innovation, they 
cited, in descending order, 
Arizona State, Southern New 
Hampshire, the University of 
Maryland-Baltimore County, 

Georgia State, and Stanford, or their presi-
dents, most often.

But reaching that exalted level of 
innovation can be arduous for most 
colleges. Longstanding budget concerns 
coupled with lower enrollment, fewer 
receipts from dorm fees and food sales 
during Covid lockdowns, and other new 
issues, have often forestalled progress on 
innovative plans. Institutions with low or 
no endowments have especially limited 
options for innovation.

Nearly one in three respondents cite 
budget constraints as the major barrier to 
innovation. By contrast, only 13 percent 
gave the second-most-cited response — 
faculty resistance to change.

A lack of money means institutions 
cannot afford tech innovations and must 
defer maintenance, respondents say. 
What’s more, colleges that have reduced 
staffs lack the capacity to make meaningful 
change.

Federal relief funding for institutions 
— so far, a boon to tech innovation on 
campus — may soon be ending, depending 
on whether Congress and the White House 
take action. Many public-college leaders 
also worry that states may not support 
institutions at pre-pandemic levels, 
Lanford adds.

To get by in lean times, “colleges need to 
redirect resources from archaic practices 
to innovative ones,” says White, from 
DePauw.

What is the biggest obstacle to 
innovation on your campus?

Budget  
constraints

Faculty resistance 
to change

Poor  
leadership

Barriers between 
departments/units 

Lack  
of strategy

Complexity  
of task

Poor 
implementation

State and  
federal policy

IT infrastructure

Staff resistance  
to change

Evaluating 
outcomes

Alumni resistance 
to change

Other

31%

4%

8%

13%

12%

12%

7%

6%

Source: Chronicle of Higher Education survey of  
565 college administrators

3%

2%

1%

1%

1%
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They may need to do more than that. 
Respondents cite a wide range of needs for 
innovation — something that will require a 
deep well of support. Finance and business, 
admissions and recruitment, and student 
retention were selected as areas that would 
most benefit from substantial change.

Campus operations that didn’t rank 
as highly, such as libraries and health 
services, should be seen by more officials as 
places where innovation can flourish, some 
observers say.

“Those numbers are a bit low,” says 
Tierney, from USC. “If your institution 
runs a health clinic or a medical center 
and you’re not innovating, you need to 
understand that there’s a mental-health 
crisis on many campuses and that a medical 
center generates revenue that supports the 
overall budget of your university.”

Change requires more than money and 
the desire to innovate. Inspired leadership 
and a way to gain buy-in from campus 
stakeholders are also important. Managing 

Rate where innovative thinking is needed on your campus

Very needed Somewhat needed Not very needed Not at all needed

Student retention

Admissions and 
recruitment

Finance and 
business

Academic advising

Career services

Student affairs

Alumni affairs

Facilities and 
housing

Health services

Research  
enterprise

Libraries

Study abroad

31% 8%59% 2%

43% 24% 15%18%

44% 17% 4%34%

41% 25% 6%28%

42% 19% 12%26%

47% 25% 5%23%

Source: Chronicle of Higher Education survey of 565 college administrators

32% 8%59% 1%

41% 8%52% 1%

46% 12%41% 1%

46% 15%38% 1%

44% 16%37% 3%

44% 14%40% 2%
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iStock

change was cited as “one of the toughest 
challenges I face as an administrator” by  
72 percent of survey takers.

Experts say that by carrying out 
innovative plans via pilot programs 
and leading discussions across campus, 
college officials can help faculty and 
staff members accept change and work 
toward it — ideas echoed by many 
survey respondents. Identifying early 
adapters and “rapid adopters” on campus 
can help college leaders understand 
where innovation is headed, adds Stein 
Greenberg, from Stanford’s d.school.

“You need a theory of change to be 
effective,” says Peter Stokes, managing 
director of the Huron Consulting Group, 
which works with 500 colleges and 
universities annually. “One thing that 
persuades people is winning.”

Michael Crow, president of Arizona State, 
and Paul LeBlanc, president of Southern 
New Hampshire, have led their institutions 
through periods of considerable growth by 
engaging their staffs to make change and by 
“putting points on the board,” Stokes adds.

By using pilot programs and distributing 
change across an institution, college 

Good Advice
for Managing
Change
Respondents shared tips about 

how to manage campus changes.

→ Beware of your own ego

→ Allow faculty to innovate and 

     do not be a micromanager

→ Proceed at the speed of trust

→ Process is more important 

     than outcomes

→ Keep the mission in mind

→ Bring everyone to the table

→ Beware the CAVE — Collogues 

    Against Virtually Everything

→ Failure is an option

→ Don't take "no" personally

Bad Advicefor ManagingChange
Respondents shared ideas they’ve heard that should be ignored.

→ If they don't like it, then they      can leave
→ Change will naturally occur on      its own
→ Just push it through and people     will fall in line
→ They just need to get on board     and shut up
→ This needs to come from the faculty→ Let’s run the university like      a public corporation
→ All change is good change 
→ Don't try anything until you know      it is going to work
→ Top-down changes always work→ Only promote the positive      aspects of change
→ Let's form a committee
→ Just throw money at it



20STEPPING UP TO INNOVATE

leaders can eliminate silos between 
departments and reduce bureaucracy, 
giving them a better chance to move 
forward. “People want to be on a winning 
team. The best way to do that is to use 
pilots and other means to create a structure 
that is more horizontal than vertical, and 
where people across campus can innovate. 
This is one of the things Covid has helped 
bring into being,” Stokes says.

Small grants and 
other rewards can 
also encourage more 
people to develop fresh 
ideas. At Amarillo 
College, $10,000 
prizes are awarded to 
campus teams that 
innovatively solve 
problems. To fix a major 
student-transportation 
problem, one winning 
team created a ride-
sharing app.

But one challenge of 
change management is 
the pace of innovation 
itself. There’s some 
evidence that faculty and staff members 
are burning out on change. About one 
in three respondents (32 percent) say 
that Covid-19 made innovation more 
difficult on their campus. In separate 
written responses, several echoed these 
ones: “We’re overwhelmed by needs in 
infrastructure and training,” and “people 
are feeling overwhelmed and lack the 
capacity to innovate.”

Some employees are being asked 
to do more to push forward after two 
years of taking on extra duties during 
the pandemic. “What I often hear is ‘I 
feel overwhelmed. I still need to do my 

regular job along with these new Covid 
responsibilities, and now you want me to 
work on the strategic plan,’” says White, 
from DePauw.

Colleges must move fast, but make sure 
they take everyone along for the ride. That’s 
quite a challenge for an industry steeped in 
bureaucracy and tradition. Accreditation 
rules and government regulations can also 
short-circuit innovation efforts, experts say.

But the issue may lie 
deeper. At heart, colleges 
aren’t self-starting 
innovators, Tierney says. 
The challenge isn’t just 
money or using new 
technology. An overall 
decline in tenured faculty 
members also plays a role.

“You need creative 
ideas to innovate. The 
decline in tenure works 
against an innovative 
environment,” he says. 
“The faculty member 
who isn’t tenured 
isn’t likely to innovate 
because it’s risky.”

Seeing the innovative value of the faculty 
is one way college leaders can remain 
flexible, plugged in, and open enough to 
consistently coax progress out of their 
institutions — and help them survive.

“I worry about the future of higher 
education if we can’t leverage this moment 
to reinvent ourselves,” says Lowery-Hart, 
at Amarillo College. “We’re hearing people 
in industry who are starting to question 
whether colleges are the best places to 
educate people. They’re thinking of doing 
it themselves. We need to innovate to 
keep ourselves relevant in the education 
marketplace.”

“ What I often hear is  
‘I feel overwhelmed. 
I still need to do my 
regular job along 
with these new Covid 
responsibilities,  
and now you want 
me to work on the 
strategic plan.’”
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B
y challenging colleges to change how they operate 
and educate, Covid-19 has served as a potential 
springboard to innovation.

College administrators report that innovative 
thinking is happening on their campuses and is 
practiced by a wide range of campus stakeholders. 

Over all, they also possess confidence in their institution’s 
culture and their own ability to create change.

But to maintain momentum during the Covid era and beyond, 
college leaders will have to stare down budget issues and the 
pressing need to improve in a large number of areas, including 
back-office operations, finances, and student services.

Forward-looking institutions must devise ways to bring their 
entire campuses along on the road to change. Marshaling 
employees, faculty members, leaders, students, and trustees, 
and getting them to move in harmony, represents a gigantic task 
for college administrators. Doing so in the wake of Covid, when 
the capacity of many campus employees has been stretched 
thin, will be even harder.

In March and April 2022 The Chronicle emailed the survey to 6,000 
administrators and 565 responded. Directors made up the largest portion of 
respondents (42 percent), followed by deans (18 percent) and vice presidents (9 
percent). Smaller numbers of presidents, provosts, vice provosts, department 
heads, and others also answered the survey.

Equal proportions (38 percent) of respondents work at private and public 4-year 
institutions, while 23 percent work at two-year colleges. Slightly more than half of 
respondents (51 percent) represent colleges with 5,000 or more students.

CONCLUSION

METHODOLOGY
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Leading Through 

Chal lenges in a Rapidly 

Changing World

K e v i n  F .  F .  Q u i g l e y , P h . D .

F u l b r i g h t  S e n i o r  S p e c i a l i s t
K a m p h a e n g P h e t R a j a b h a t U n i v e r s i t y
P a s t  ( L a s t )  P r e s i d e n t ,  M a r l b o r o  C o l l e g e



S i x  M e g a - Tr e n d s  

Tr a n s f o r m i n g  G l o b a l  

H i g h e r  E d u c a t i o n *

1.  

Increasing 

competition

2.  

Democratization 

of knowledge and    

access

3. 

Expansion of 

digital 

technologies
2

4.  
Integration 

with Industry

5. 
Consolidation 

and 

collaboration

6. 

Global 

Mobility

*Based on a private report prepared for Marlboro College 
by EY-Parthenon, December 2019 Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



U n i v e r s i t y  E n r o l l m e n t  i n  U . S . A . *

▹ Peaked at 20 million in 2019

▹ Declined approximately 1 million during the 

pandemic

▹ Given demographic trends unlikely to increase

▹ Will decline by 10% over the next 15 years, 

most severe impact in the Northeast and Mid-

West

▹ Despite these trends, elite institutions (e.g. 

Harvard, Stanford) will thrive

* Nathan Grawe, The Agile College:  How Institutions Successfully Navigate Democratic 

Changes Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



D e m o g r a p h i c  I m p a c t  o n  

H i g h e r  E d u c a t i o n  

I n s t i t u t i o n s  i n  t h e  U S A *

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



If model is failing due to insufficient students and 
worsening finances:

Reinvent 
curricular and 
business model

Execute 
cost-saving 
measures

Find a partner Close

Invest in 
revenue-
generating 
activities

S t r a t e g i e s  f o r  D e a l i n g  

w i t h  S t r e s s

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

S t r a t e g i e s  t o  a d d r e s s  
d e c l i n i n g  e n r o l l m e n t s  a n d  
w o r s e n i n g  f i n a n c e s

1. 
INVEST
Iinmarketing/recruitment
/retention

4.
FORGE partnerships 
with high schools and 
other institutions 
around dual degree 
programs

3.
DEVELOP new 
programs, new 
delivery mechanisms

2.
REINVENT the 
curriculum to 
attract/retain new 
students

5.
RESTRUCTURE
staff/faculty

6.
DEVELOP new 
fundraising streams 
through philanthropy, 
rental of space, cost-
sharing

7.DEVELOP clearer pathways, 
better partnerships with K-12 
schools and four-year 
institutions, and more-flexible 
offerings



S t r a t e g i e s  f o r  P a r t n e r s h i p s

Depending on their market 
position, institutions can adopt 
different partnership strategies:

Depending on 

Strong/niche + Large/thriving 
institutions use partnerships to 

create opportunities

Create opportunities

Small/at risk + large/languishing 
institutions use partnerships to 

survive

To survive

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



From 2015-20:

Ve r m o n t  +  M a r l b o r o  C o l l e g e

▹ Major consolidation in higher education underway (decline from 21 to 

11 institutions)

- Public Universities reduced from 7-4

- Private colleges/universities declined from 12-7

▹ Public support continues to decline

- University of Vermont receives just 4% from the state legislature, down 
from 50% 20 years ago

- Tuition and fees have increased 12x from 1975, raising from $2,788 to 
$31,718 (in-state) FY 2020 Sourcebook—The University of Vermont

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



M a r l b o r o  C o l l e g e :   

A  b i r d ’ s  e y e  v i e w

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



M a r l b o r o ’ s  C h a l l e n g e s :  

2 0 0 5 - 2 0

Fierce 
competition 

Declining  
Revenue

Declining net student 
income from $7m-$1m

Greater scrutiny 

worsening operating 
deficits

from peers through tuition 
discounting ($50k sticker price, 
real price $20k) and tuition 
resets ($40k-$27k)

Declining 
enrollment

from prospective students, 
parents, regulators and 
legislators

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



M a r l b o r o  C o l l e g e ’ s  

E n r o l l m e n t

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



M a r l b o r o ’ s  A p p r o a c h  

t o  D e a l i n g  w i t h  

C h a l l e n g e s

▹ Work at all three options {1. reinvent, 2. find a 
partner, 3. close with dignity}, while recognizing that 
we had an ever-shortening runway… time was not an 
ally.

▹ Board encouraged to think the unthinkable:  might 
not be able to continue, need to find a partner or the 
worst scenario, close.

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



M a r l b o r o ’ s  A p p r o a c h  t o  

D e a l i n g  w i t h  C h a l l e n g e s

Explored 10 possible partnerships of 

various  types (shared services and programs 
to merger)

One taken to the Board for authorization to 

explore merger

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

Board needs to lead/provide strategic direction and oversight for any 
partnership exploration process:

Three Board Members, President, Two 

Faculty, One Student

Regular reporting, board review at each 

quarterly meeting

- Term Sheet/Letter of Intent

- Due Diligence

- Regulators, Accreditors, Legislators

- Final Agreement

At Marlboro, after Board authorization, staff 
led an informal process for two years:

Proceeded formally for two years:  Partnership 
Exploration Task Force



In the third year, the 
Board:

Approved a seven-part plan to 
reimagine Marlboro

Authorized the college’s 
leadership to informally explore 
possible partnerships

Instructed the college 
administration to prepare a closure 
plan in case needed

Extended over nearly four years

Began with intensive briefing of 

the Board on challenges to 
higher education institutions 
and possible responses, as well 
as deepened the Board’s 
familiarity with the college’s 
financial and enrollment 
circumstances

M a r l b o r o ’ s  

P a r t n e r s h i p  

E x p l o r a t i o n  P r o c e s s

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



Non-institutional 
partnerships:

Outsourcing (IT, HR, 
recruitment, marketing, etc..)

Public-Private (facilities, dining, 
energy, etc…)

Industry (research, teaching, 
career, etc…)

Institutional partnerships:

Administrative/back office/shared 
services

Consortia (shared programs and 
services)

Mergers/Acquisitions

M a r l b o r o ’ s  

P a r t n e r s h i p  

E x p l o r a t i o n  P r o c e s s

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

There are multiple, non-exclusive paths forward these include:



P a r t n e r s h i p  T i m e - L i n e

Mergers/acquisitions/integration may take a year or two or more 
than a decade:

Mergers/acquisitions/integration

Marlboro + Emerson

(8 months from term sheet 
to merger)

Arizona State 
University and 
Thunderbird 
(2 years, but TB 
maintains its own brand 
and degree)

Partnerships may 
take varying times to 

develop

Partnership
s

Middlebury and 
Monterey 
Institute 
(9 years from formal 
affiliation to complete 
integration)

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



To affect lasting 
change, innovative 
leaders must enable 
leadership at all levels 
of the institutions

Changing culture is 
often the most critical 

factor in making 
change*

(Peter Drucker, management 

guru) 

Cultural change begins with 
clarifying values:

– Are we putting people first?

– Are we providing students 
with the best experience 
possible?

– Are we doing the very best 
we can in all aspects of 
institutional operations given 
our mission and resources? 

H o w  L e a d e r s  R e s p o n d  t o  C h a n g i n g  

C i r c u m s t a n c e s ? * :   D e l e g a t i n g L e a d e r s h i p  

a n d  C h a n g i n g  C u l t u r e

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022*The Empowered University



Kevin Quigley, FSS, May-June 2022

Higher Education Institutions in Thailand (especially 
Rajabhat Universities) face considerable challenges: 

Declining enrollment

Growing competition

Developing academic programs that will attract and 
retain students

In all likelihood, there will be a consolidation in 
Thailand’s higher education over the next decade… 
some forecasts are 20-30% will close.

Concerns whether a Rajabhat education will lead to 
meaningful careers 

Lingering effects of the pandemic

Unfavorable environment for attracting 
international students

W h a t  d o e s  t h i s  m e a n  

f o r  U n i v e r s i t i e s  i n  

T h a i l a n d ?



W h a t  d o e s  t h i s  

m e a n  f o r  

U n i v e r s i t i e s  i n  

T h a i l a n d ? Institutions and their leaders 
need to be prepared and have 

executable strategies to address 
these challenges

LEADERS

It won’t be easy… but there 
are workable strategies and 

options worth pursuing… 

STRATEGIES

In the face of these 
challenges, doing 

nothing is not a viable 
strategy

CHALLENGES

This work begins with 
having the leadership of 

Rajabhats fully understand 
their enrollment, financial 

circumstances and their 
competition

.

LEADERSHIP

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022



THANK YOU !!!.

• Any comments and/or questions?

kffquigley1@gmail.com

Kevin Quigley, FSS, May-June 2022
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ระบุชื่อหน่วยงาน...งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน.... 
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 
 

ภารกิจตาม
กฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตาม

แผนการ
ด าเนินงาน 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่
ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์   

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่ 

การ
ปรับปรงุ

การควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. การประชาสมัพันธ์

มหาวิทยาลยัใน

ต่างประเทศ 

การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศไมเ่ป็นไปตามแผนท่ี

ก าหนด เนื่องจากสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19  
1. พิจารณา
นโยบายของรัฐบาล
การเดินทางไป
ต่างประเทศ เพ่ือให้
สามารถเดินทางไป
ต่างประเทศและ
ประชาสมัพันธ์
มหาวิทยาลยัฯ ใน
ต่างประเทศไดต้าม

จากการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ ท า
ให้ในสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-
19 ท่ียังไม่
สามารถเดินทาง
ไปต่างประเทศ
เพื่อ
ประชาสมัพันธ์

ไม่สามารถ
สร้างความ
เชื่อถือได้ 
เนื่องจากไม่
สามารถ
พบปะกันท้ัง
สองฝ่าย 

ใน
ปีงบประมาณ 
2565 ได้มีการ
จัดท าแผนการ
ประชาสมัพันธ์
มหาวิทยาลยัฯ 
ใน
ต่างประเทศ
ผ่านช่องทาง

ดร. ชฎาพร 
โชติรดาภาณ ์

1. จัดท าวีดีโอ
แนะน า
มหาวิทยาลัยฯ 
ฉบับ
ภาษาอังกฤษ 
เรียบร้อยแล้ว 
2. ปรับปรุง
ข้อมูล

แบบติดตาม ปค.5 



KPRU-IC-005 (14.2.65) 

แผนที่ก าหนดไว ้

2. ก าหนดและวาง
แผนการ
ปรับเปลีย่นรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลยัฯ ใน
ต่างประเทศใน
รูปแบบอื่น เช่น 
ผ่านระบบ
สารสนเทศ
ออนไลน์ หรือ
ระบบอ่ืนๆ  

มหาวิทยาลยัฯ 
ได้ปรับ
เปลี่ยนเป็น
รูปแบบออนไลน์
แทน และท าให้
สถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศท่ี
สนใจสามารถรับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับมหาวิทยาลยั
ได้อย่างต่อเนื่อง  

ออนไลน์ไว้ 
ดังนี้  

1. จัดท าวีดีโอ
แนะน า
มหาวิทยาลยัฯ 
ฉบับภาษา
อังกษ 

2. ปรับปรุง
ข้อมูล
มหาวิทยาลยัฯ 
ในเว็บไซต์ให้
เป็นปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยฯ 
ในเว็บไซต์การ
รับสมัคร
นักศึกษา
ต่างชาติ และ
เว็บไซต์งาน
วิเทศสัมพันธ์
ให้เป็นปัจจุบัน
เรียบร้อยแล้ว 
3. 
ประสานงาน
และหารือการ
จัดกิจกรรมกับ
คู่แลกเปลี่ยน
ใน
ต่างประเทศ 
เพ่ือสร้าง
ความร่วมมือที่
แนบแน่นใน
สถานการณ์โค
วิด-19 ที่ยังไม่
สามารถ
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เดินทางไปพบ
กันได้ 

2. การแสงหานักศึกษา

ต่างชาติ 

สถานการณ์โรคระบาด เช่น โควิด-19 ท าให้นักศึกษาเดินทางมาศึกษา

ไม่ได้/ตัดสินใจไมม่าศึกษาต่อ 
1. พิจารณา
แนวทาง/วิธีการ
แสวงหานักศึกษา
ต่างชาติในรูปแบบ
ใหม ่

2. ก าหนด
แนวทาง/ขั้นตอน
การรับนักศึกษา
ต่างชาติใน
สถานการณ์โควดิ-
19 

3. ก าหนด
มาตรการการเรียน
และการรับสมัคร
นักศึกษาต่างชาติ
ผ่านระบบออนไลน ์

จากการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ ท า
ให้นักศึกษาที่
ต้องการมาศึกษา
ต่อ สมัครผ่าน
ระบบออนไลน์
และจัดการเรียน
การสอนผา่น
ระบบออนไลน์      
ไปก่อนจนกว่าจะ
เดินทางมาศึกษา
ในประเทศไทยได ้

จ านวน
นักศึกษา
ต่างชาติที่
เดินทางมา
ศึกษาต่อลด
จ านวนลง 

ใน
ปีงบประมาณ 
2565    ได้
วางแผนและ
ก าหนด
รูปแบบการรับ
สมัคร
นักศึกษา
ต่างชาติ    
รวมถึง
แผนการ
จัดการเรียน
การสอน          
หาก
สถานการณ์โค
วิด-19 ยังไม่
กลับสูภ่าวะ
ปกติ  

ดร. ชฎาพร 
โชติรดาภาณ ์

1. จัดท า
แผนการรับ
สมัคร
นักศึกษา
ต่างชาติ
เรียบร้อยแล้ว 
2. 
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร
นักศึกษา
ต่างชาติในสื่อ
ออนไลน์ทั้ง
เฟสบุ๊คและ 
Wechat 
รวมถึงการ
ขอให้ศิษย์เก่า
นักศึกษา
ต่างชาติช่วย
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร
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นักศึกษา
ต่างชาติด้วย 

3. โครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความเป็น
นานาชาติภายใน
มหาวิทยาลยั 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากจังหวดัอื่น และจากต่างประเทศไมส่ามารถเดนิ
ทางเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด 

1. วางแผนร่วมกับ
คณะท างานในกรณี
ที่ไม่สามารถจดั
กิจกรรมได้ เพื่อหา
แนวทางการจัด
กิจกรรมใน
สถานการณ์ไม่ปกต ิ

2. ก าหนดรูปแบบ
การจัดกิจกรรม ลด
ขนาดกิจกรรให้
เหมาะสมกับ
นโยบายหรือ
ข้อก าหนดด้าน
มาตรการการ
ป้องกันโรคระบาด 

จากการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ ท า
ให้กิจกรรมยัง
สามารถด าเนิน
ไปได้ในรูปแบบท่ี
ปรับเปลีย่น 
ได้แก่ ลดจ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม บาง
กิจกรรม
เปลี่ยนเป็นจัด
ผ่านระบบ
ออนไลน์  

การ
ปฏิสัมพันธ์
และ
ประสิทธิภาพ
ของผลการ
เข้าร่วมกิจ
กรรไม่เป็นไป
ตามที่
ก าหนดไว ้

ใน
ปีงบประมาณ 
2566ได้เพิ่ม
แนวทางการ
จัดกิจกรรม 
โดยแยกการ
จัดเป็นระดับ
คณะ และส่วน
งานท่ีเล็กลง 
เพื่อให้
สามารถจัด
กิจกรรมให้
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่
ต้องการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดร. ชฎาพร 
โชติรดาภาณ ์

1. ด าเนินการ
จัดกิจกรรม
ตามท่ีก าหนด 
2. 
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติ
ภายใน
มหาวิทยาลัย
แบบออนไลน์
เพ่ือให้ทุก
คณะพิจารณา
คัดเลือก
นักศึกษาเข้า
ร่วม 
3. ก าหนด
แนวทาง/
รูปแบบการจัด
กิจกรรมที่สอด
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รับกับ
มาตรการการ
ป้องกันโรค
ระบาดโควิด-
19 เช่น การ
ตรวจ ATK 
ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม การ
อนุญาตให้ผู้ที่
ได้รับวัคซีน
ครบ 2 เข็ม
แล้วเข้าร่วม
กิจกรรมได้ 

4. วาง
แผนการจัด
กิจกรรมทั้งใน
รูปแบบ
ออนไลน์และ
ออนไซด์ 
เพ่ือให้
สามารถ



KPRU-IC-005 (14.2.65) 

ด าเนิน
กิจกรรมตาม
ก าหนดการที่
ก าหนดไว้ได้ 

 

 

 

ลายมือชื่อ 

 

 (ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์) 
 รักษาการแทนหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 

และกิจการอาเซียน      
วันที่ .....30.......  เดือน...กันยายน..  พ.ศ. 2565 
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2022 Nomination Form 
 

NOMINEE 

Name of Individual/Organisation  Kamphaeng Phet Rajabhat University  

  Date of Birth/Date of Establishment  September 29, 2004 

Citizenship/Country of Origin Thailand  

Contact Number +66 55 706 627 

Email Address  sarabankpru@kpru.ac.th 

Address 69 M. 1, Nakorn Chum, Muang, Kamphaeng Phet 

62000 
 
 

POINT OF CONTACT FOR NOMINEE (if different from the above) 

Name Dr. Chadaporn Chotiradapa  

Contact Number +66 63 361 9542 

Email Address chotirada@gmail.com 

 

SUMMARY OF NOMINATION 

 
Elaborate within three to five pages highlighting the achievement the Nominee has contributed 
to the building of a rules-based, people-oriented, people-centred ASEAN Community, and intra-
ASEAN collaborative efforts, since the launched of the ASEAN Community on 31 December 
2015. 
 

The summary should include: 
 Background of Nominee 

 Description of the nature of Nominee’s achievement 

  Impact Nominee has made on 

a. collaboration between ASEAN Member States (AMSs); 

b. collaboration between ASEAN and the world; 

c. people-to-people engagement among AMSs; 

d. economic integration and promotion of standards between AMSs; or 

e. other contributions to ASEAN Community Building 

 Description of Nominee’s future initiatives 
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Summary  
 

 

             Kamphaeng Phet Rajabhat University is an institution under the Ministry of Education, Science, Research 

and Innovation. It was established on September 29, 1973, located at M. 1, Nakorn Chum, Muang, 

Kamphaeng Phet Province, and another campus is located in Mae Sot District, Tak Province, near the Border 

Thai-Myanmar. The philosophy of the University is to educate people and to develop the human capacity 

to fulfill knowledge, ability, and morality that focus on the conscious mind to serve society and the country. 

The mission of the university aims at developing the local community to serve the ASEAN Community, 

learning area, transferring knowledge and technology to build a strong and lifelong learning community for 

sustainable development. 

       Kamphaeng Phet Rajabhat University has set up the roles to support the philosophy and the university’s 

mission to build an excellent academic under the local wisdom, Thai wisdom, and global wisdom and to 

Integrate the collaborations between the university, community, local government, and others both in the 

country and abroad for the development of the community. 

       According to the roles, Kamphaeng Phet Rajabhat University has established International Relations and 

ASEAN Affairs department with a role to coordinate academic collaborations with the world, encouraging 

staff, students, and people in areas to be ASEAN citizens. In addition, International Relations and ASEAN 

Affairs were responsible for serving, consulting, and services about scholarship, training, seminar, and study 

visit to prepare people to become global citizens in the changing world in academics, research, education, 

and innovation.   

       Therefore, to achieve the goal mentioned the university has several missions to accomplish. First of all, 

the university manages education to connect the university with the ASEAN Community and the world 

community. As an educational institution, the university has integrated and encouraged the ASEAN citizens 

to reach the global community through the course of study by supporting the variety of cross-culture in 

class, learning participation, teaching, evaluating, and supporting the exchange of experiences with an 

exchange program in the community and abroad.   For the connection with ASEAN, the university has signed 

the MoU with 10 institutions in 8 countries in ASEAN such as Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, Cambodia, 

Indonesia, the Philippines, and Singapore. 

      

    

 

 

 
 

SUMMARY OF NOMINATION 
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                Outside ASEAN, the university has signed the MoU with a total of 42 institutions in 13 countries such 

as the United States, Australia, Japan, China, Taiwan, and Turkey, focusing on exchanging quality education, 

staff, and student mobility, language and culture, and connecting people to people. To build an 

international atmosphere on campus, the university supports education management in a variety of 

activities both Thai and international. The university has had recruited international students, since 2018. 

The first step is giving a scholarship to ASEAN students through the ASEAN Embassy in Thailand and then 

recruiting international students from others region as China. International students are interested in 

studying at the university through the MoU collaborations and walk-in by themselves. This makes the 

university full of a clear international education atmosphere. At the same time, the university hosts 

international professors from our partners both from ASEAN and other regions such as Malaysia, China, and 

Taiwan to attend the internship program at Kamphaeng Phet Rajahbat University. This strengthens the 

relationship among institutions in ASEAN, exchanging both sides in teaching and learning management, 

language, and culture. Second, as for the perception and connection to the people, and community to 

the ASEAN Community, and the world, the university has organized academic services activities participated 

by international students and Thai students. These activities have been used to develop and motivate the 

primary and secondary students in Kamphaeng Phet province since 2018. For example, ASEAN Studies 

Project consists of Thai Youth for the ASEAN Community; which aims at motivating them to be quality 

ASEAN youth. ASEAN Bus is a study tour to ASEAN countries and aims at studying the 10 ASEAN Countries 

within 5 years ahead. ASEAN Leaders camp develops the youth leadership in ASEAN and builds strong 

connectivity to develop the ASEAN community together.  

Student Mobility Project consists of KPRU Smart Boy & Girl which is an activity for developing 
leadership skills, assertiveness, and selecting students to exchange abroad. Exchange program leads 
students to have a global perspective, thoughts, and more understanding of people who have different 
languages and cultures but live together in harmony. There are both short and long-term exchange 
programs. Students have been exchanging in Malaysia, Myanmar, Cambodia, Laos, Singapore, the 
Philippines, and China. Academic Camp, which is organized in ASEAN countries and other regions, aims at 
developing students in leadership, solving the problem, and t eamwork . Smart Youth Camp focuses on 
developing 21st-century skills. Also, ASEAN Young Leaders selects youth to promote d ive rs i t y  in ASEAN 
countries.  

 
 

 

 

 

SUMMARY OF NOMINATION 
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Lecturers and Staff Mobility Project focuses on encouraging and preparing the university’s staff to be 
quality ASEAN citizens, especially in a foreign language, global education management, and international 
work. This focuses on strengthening the good relationship between Thai staff and international staff both 
in ASEAN and other regions in the world. In the past, the university staff attended the project in Singapore, 
Malaysia, Laos, Myanmar, Cambodia, Australia, and the United States. In addition, KPRU also invited staff 
from our partners as visiting p r o f e s s o r s  at Kamphaeng Phet Rajabhat University. This caused a strong 
collaboration, and exchange of education management, language, and culture at both parties. It seems to 
connect people to people and e n c o u r a g e s  the university to continue to develop staff and student 
capacity, local people, and communities around the university’s services area.  

Rajabhat Develop the Communities, Creating Innovations Towards Global Context Project aims at 
encouraging the local community to review itself and change its perspective, to develop the necessary 
skills, and to think globally but act locally. Last but not least, the community can build itself innovation 
to get income, and new channels to promote the community to the world and be ready to meet the 
changing world. 

In addition, Kamphaeng Phet Rajabhat University has established relations through diplomacy such 
as paying a visit to the ASEAN Embassy in Thailand for discussion in academic collaborations both formal 
and informal. At the same time, we invited the ASEAN Ambassador to attend the opening ceremony of 
the ASEAN Corner at Kamphaeng Phet Rajabhat University on January 21, 2018. In addition, the ASEAN 
Embassy also supports books, publications, and brochures about their countries to the ASEAN Corner. The 
university has connected the ASEAN Embassy and internal organizations in Kamphaeng Phet Province 
according to this collaboration. Consequently, it established collaborations in economics among countries. 
At present, Kamphaeng Phet Province is a source of different rice export to Indonesia. This good result 
begins from support and continued action between the Indonesian Embassy and Kamphaeng Phet 
Governor that will be sustainable economic growth in the future.  

Third, in terms of developing a sustainable community for the global community, Kamphaeng 
Phet Rajabhat University sets up the course of study in every program to match the need of the 
community which is useful to community development. Therefore, we surveyed the need of the 
community, strengths, weaknesses, and the Province’s strategic plan. The university’ students both 
Thai and international students organized the academic services to develop the capacity of every age 
group both inside and outside schools, working groups, and the elderly. The academic services consist 
of foreign languages, technology and computers, telling story web pages, and local products, using 
renewable energy for environmental conservation, developing innovations in a context appropriate to 
the needs of the community, and taking care of COVID-19.  
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     At the same time, we also organize online activities to develop the community by exchanging perspectives, 

thought, and career with other communities abroad such as China, Malaysia, and Cambodia.  

         The above missions and the university’s roles to develop the community overall result in the following 

achievements. 

1. The global collaborations between Kamphaeng Phet Rajabhat University and universities in 
ASEAN are both formal and informal. During the COVID-19 pandemic situation, we have organized an 
online seminar, an online academic Thai and ASEAN Language Camp, and international student 
connectivity talks. These are stages for students to exchange studying in Thailand university, 
perspective, living, and solving problems during staying in Thailand 

2. The connection between people in the form of kinship is created from activities that we have 
done with people in Kamphaeng Phet province students build their ties as their family members and 
then transfer them to their families in each country. This is a strong connection, and be helps each 
other as their family members.   

3. Local people in the area realize the importance of lifelong learning and have a positive 
perspective to ask about their needs to the university, reducing the gap between the university and 
local people. Every section has exchanged each other’s needs, thoughts, development guidelines, and 
cooperative role in the concept of “Think Globally, Act Locally”.  

Accordingly, the university is conscious of education management for developing people in 
every age group which is suitable for their context and needs. We assure that quality education is 
sustainable lifelong learning. The results from all projects and activities that the university have done 
also help the youths in Kamphaeng Phet, Tak, Sukhothai, and Pichit Province to be quality ASEAN 
Citizen, increase their 21st-century skills by 50%, perspectives, and respect each other even they are 
different in languages and cultures. Most importantly, there is collaboration connectivity to develop 
ASEAN citizens such as the local governor, the government, and the global community at least 10 
connections per year. People from each party can exchange experiences, languages, cultures, and good 
stories. Both parties can touch and feel family. Schools and institutions establish new activities to 
support the global perspective and develop their students to be quality ASEAN citizens. The 
community gains the guidelines to develop their lives and they can be ready for the changing world.  
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Accordingly, the university is conscious of education management for developing people in 

every age group which is suitable for their context and needs. We assure that quality education is 
sustainable lifelong learning. The results from all projects and activities that the university have done 
also help the youths in Kamphaeng Phet, Tak, Sukhothai, and Pichit Province to be quality ASEAN 
Citizen, increase their 21st-century skills by 50%, perspectives, and respect each other even they are 
different in languages and cultures. Most importantly, there is collaboration connectivity to develop 
ASEAN citizens such as the local governor, the government, and the global community at least 10 
connections per year. People from each party can exchange experiences, languages, cultures, and good 
stories. Both parties can touch and feel family. Schools and institutions establish new activities to 
support the global perspective and develop their students to be quality ASEAN citizens. The 
community gains the guidelines to develop their lives and they can be ready for the changing world.  

     Furthermore, the results from all projects and activities that have been done with ASEAN 
partners, and ASEAN with the global community, cause growth in economics and equality in ASEAN. 
People in the wide area have a positive perspective response to the ASEAN Community. There is 
i n t e g r a t ed  cooperation from all parts governments, private sectors, foreign organizations, Embassy, 
schools, communities, and stakeholders. At least 500 students from primary, secondary, and university 
levels from 15 areas, from 14 districts in Kamphaeng Phet and Tak Province have been developing and 
learning support to the changing world. There are at least 10 innovations to help the community to 
get more income. There are activities and transferred knowledge from the youths to family, from family 
to community, from community to district, from district to Province, and then to the region. These are 
leading to connectivity to develop the human resources, connect the relationship, and expand 
knowledge to a better quality of life to self-reliant and able to help others.  The most expected is to 
connect people-to-people engagement among ASEAN Community, youths to youths, community to 
community, leaders to leaders, university to university, and province to province. It is a friendship that 
transcends cultural differences to be understanding.   

After all, we set up a Reinventing University Plan (2023-2027) to develop the ASEAN Citizens in 
areas to be ready for the changing world. This focuses on area-based and community, percentage of 
graduates employed in the region, area-based development, non-age group participation, and 
green/sustainability. All these aim at ending poverty in areas with SDG 1: No Poverty, SDG 4: Quality 
Education, SDG 1 1 : Sustainable Cities and Communities, and SDG 1 7 : Partnerships for the Goals.  All 
these actions are the university’s ultimate o b j e c t i v e s, that is to strengthen ASEAN communities, 
collaborate between ASEAN and the world, local community to ASEAN and the world as the context 
and identity of ASEAN with quality and international recognition. 

                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                            

SUMMARY OF NOMINATION 
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 Evidence of Nominee’s achievement (please attach write-up, media clippings, 

photographs, or other documentary evidences) 

1. Kamphaeng Phet Rajabhat University  

 Website: www.kpru.ac.th 

2. University Activities on ASEAN  

        Link: https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=407&lang=TH 

3. KPRU International Collaboration 

     Link: https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=290&lang=TH 

4. KPRU Global Perspective Development Project 2019 

     Link: https://iraa.kpru.ac.th//contents/chadaporn/doawload/2.pdf 
 

 

                                                                                                 

www.kpru.ac.th
https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=407&lang=TH
https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=290&lang=TH
https://iraa.kpru.ac.th/contents/chadaporn/doawload/2.pdf
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NOMINATED BY 
 
Declaration: I declare that the information provided by me on the above form is true 
and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that any false and 
willfully suppressed information will render my submission null and void. 

Name Asst. Prof. Preeyanuch Prompasit  

Organisation 
(if applicable) 

 

Country Thailand 

Contact Number +66 55 706 627 

Email Address preeyanuch.pps@hotmail.com 

Signature  

Date  20 April 19, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

mailto:preeyanuch.pps@hotmail.com














 

รายงานผลการด าเนินงานนักศึกษาต่างชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 
 

 

in the Northern Rajabhat” 
 

International Students Affairs Report  

IRAA 2022 

Report 2022, International Relations & ASEAN Affairs 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานนักศึกษาต่างชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้ด าเนินงานด้านงานนักศึกษาต่างชาติ และผลการด าเนินงาน 
สิ้นสุดไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นดังนี้  
 1. จ านวนนักศึกษาต่างชาติประจ าปีการศึกษา 2564-2565 มีจ านวนทั้งสิ้น 11 คน แบ่งเป็น
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย จ านวน 9 คน และนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 2 คน โดยส าเร็จ
การศึกษาไปแล้วจ านวน 6 คน ลาออกไปจ านวน 3 ปัจจุบันมีนักศึกษาจ านวนรวม 5 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 2. จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่สนใจสมัครเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่าง
ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 รวมทั้งสิ้น 18 คน เดินทางเข้าศึกษาจริงจ านวน 9 คน ลาออกจ านวน 3 คน 
และไม่ได้เดินทางมาศึกษาจ านวน 6 คน ด้วยปัญหาด้านการเงิน ปัญหาสุขภาพ และปัญหาโรคระบาดโควิด-19  
 3. สถิตินักศึกษาต่างชาติเปรียบเทียบปี 2558-2565 แสดงได้ดังกราฟที่ 1 

 

กราฟที่ 1 แสดงสถิติเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาต่างชาติ 2558-2565 

  จากกราฟที่ 1 แสดงให้เห็นว่าจ านวนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมี
จ านวนที่เพ่ิมข้ึนนับตั้งแต่ปี 2558 กระท่ังปี 2563 ที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท าให้จ านวนนักศึกษา
ต่างชาติลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด
ระบาด ส่งผลให้กระทบต่อรายได้ของผู้ปกครอง รวมถึง ความเชื่อมั่นด้านการสาธารณสุขของประเทศ และ
ข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจชะลอเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนชาวจีน 
และเลือกเรียนในประเทศมากข้ึน  
 4. กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาต่างชาติ โดยในปี 2565 ได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาและ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้านต่าง ๆ ดังนี้  
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 1) กิจกรรมค่ายเครือข่ายนักศึกษาตา่งชาติ ณ มหาวิทยาราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 
2565 

 2) กิจกรรมอาสาพัฒนา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

 3) กิจกรรมนักศึกษาต่างชาติบริการวิชาการ พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 

 4) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
 5) กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
  
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ  
1. ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น โรคระบาด สภาพเศรษฐกิจ สุขภาพ มีผลต่อการตัดสินใจมาเรียนของ
นักศึกษามากขึ้น  
2. การเจ็บป่วยของ นศ. ต่างชาติ เช่น โควิด ยังไม่มีมาตรการหรือแนวทางการช่วยเหลือที่ชัดเจน  
3. หอพักรองรับนักศึกษาต่างชาติไม่เพียงพอ และยังไม่มีการจัดสรรให้อย่างเป็นรูปธรรม  
4. แนวทางการขยายหลักสูตรรับนักศึกษาต่างชาติในอนาคต หรือการกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนในอนาคต  
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารตอบรับนักศึกษาต่างชาติระหว่างประเทศที่สูงมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย หยุดการจัดส่งเอกสารระหว่างประเทศ ณ ประเทศจีน แล้ว ท าให้ต้องท าการจัดส่ง
เอกสารผ่านบริษัทเอกชนอ่ืนๆ แทน เช่น DHL ท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมจากเดิม 700-800 บาท เป็น 1,500-2,500 
บาท โดยค่าบริการขึ้นอยู่กับเมืองที่น าส่งปลายทาง ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดส่งเอกสาร     
มีความรวดเร็ว และเอ้ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา ในบางกรณี งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จ าเป็นต้องส ารอง
ค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารระหว่างประเทศก่อน  
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
1. จัดท าแผนรองรับเพื่อการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาต่างชาติ เช่น โปรลดค่าเทอม เงื่อนไขพิเศษเพ่ือดึงดูดเข้าเรียน 
การประสานกับสถานทูต  
2. จัดท ามาตรการการดูแลนักศึกษาต่างชาติส าหรับโรคระบาด โดยการประสานหรือท าข้อตกลงกับ
โรงพยาบาลในพ้ืนที่เร่ืองแนวทางการรักษา ค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษา รวมถึง ควรมีข้อบังคับให้นักศึกษามี
ประกันสุขภาพระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือลดปัญหาการรักษาในกรณีเจ็บป่วยหนัก  
3. จัดสรรห้องพัก จ านวนห้อง และแนวทางการจัดนักศึกษาเข้าห้องพัก รวมถึงข้อมูลการประสานแจ้งเข้าพัก 
ได้แก่ ผู้ประสานงานและข้อมูลการติดต่อที่สะดวก โดยจัดท าเป็นประกาศ หรือค าสั่งอย่างชัดเจน  
4. จัดท าแนวทางการขยายเพ่ิมหลักสูตรการรับนักศึกษาต่างชาติเพ่ิมขึ้น รวมถึงการเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน
ในอนาคตกลุ่มใหม่ นอกเหนือจาก ชาวจีน เช่น เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม ยุโรป เป็นต้น 
5. พิจารณาให้มีการเบิกจ่ายค่าจัดส่งเอกสารระหว่างประเทศภายหลัง และให้งานการเงินเป็นผู้เบิกจ่าย
โดยตรงเป็นรายเดือนแก่บริษัทผ่านงบประมาณการบริหารจัดการงานนักศึกษาต่างชาติ 


