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ประวัตคิวามเปน็มาของมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
        ปี พ.ศ. 2535  อธิการบดีวิทยาลัยครูก าแพงเพชร (ผศ.เจนวิทย ์ ผาสุข)  ได้สนองตอบนโยบายของอธิบดีกรมการฝึกหดัครู (ดร.นิเชต  สุนทรพทัิกษ์) ขอใชป่้าสงวนเสื่อมโทรมจ านวน  

600  ไร่  ต าบลแมป่ะ  อ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก  จากกรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ได้รับอนุญาตให้ใชพ้ื้นท่ีต้ังแต่  วันท่ี 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2536  ถึงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 

2565  เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาและปฏิบัตกิารทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณแผ่นดินจ านวน  500,000  บาท  และ

งบบ ารุงการศกึษาของวทิยาลัยครูก าแพงเพชรจ านวน  197,000  บาท  รวมเป็นเงินจ านวน  697,000   บาท  ส าหรับสร้างส านักงานช่ัวคราว  ใชเ้ป็นส านักงานศูนย์ปฏบัิตกิารและวจิัยทาง

ธรรมชาติ  ปีเดียวกันนี้ได้รับงบพัฒนาของสมาชิกผู้แทนราษฏร (นายอุดร  ตันตสิุนทร )จ านวน  300,000  บาท  ส าหรับสร้างฝายน้ าลน้ ปี พ.ศ. 2543  อธิการบดีสถาบันราชภัฏ

ก าแพงเพชร(ผศ.รัตนา  รักการ)  ได้ส่ังการให้เปิดสอนนักศกึษาภาคพเิศษ  ( กศ.บป. ) ขณะเดียวกันมติท่ีประชุม  กรอ. จังหวดัตาก  เมื่อวันท่ี  23  มนีาคม  2543  ให้สถาบันราชภัฏ

ก าแพงเพชรเปิดสอนระดับปรญิญาตรีในวัน เสาร ์– อาทิตย ์ (ภาคพเิศษ )  ณ อ าเภอแม่สอด  ในปีการศึกษา  2543   เปิดสอนนักศกึษาภาคพเิศษขึน้  ณ โรงเรียนสรรพวทิยาคม  มนีักศกึษา

ภาคพเิศษจ านวน  650  คน  ในปลายปี  พ.ศ. 2543  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิภาประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร(นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน ์)  เสนอให้มีคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการ

ทางวิชาการ  ประมาณ 20  คน  ท่ีเป็นผู้น าดา้นเศรษฐกิจของอ าเภอแม่สอด  ตอ่มาเลขาธกิารส านักงานสภาสถาบันราชภัฏจึงได้ออกค าสั่งที ่ 739/2543  เร่ืองแตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนา

ศูนยบ์ริการทางวิชาการ ณ ศูนยป์ฏบัิตกิารและวิจัยทางธรรมชาติ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  กอรปกับหอการค้าจังหวัดตาก  ขอให้สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรเปิดวทิยาเขตท่ีอ าเภอแม่

สอด  เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศกึษาแก่ราษฎรตามแนวชายแดน  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  ขอให้จัดตัง้ศูนยใ์ห้การศกึษาภายนอกสถาบัน  ส าหรับนกัศกึษาภาคปกต ิ  พ.ศ. 

2544  คณะกรรมการพัฒนาศนูย์บริการทางวิชาการท่ีเป็นผู้น าเศรษฐกิจ  และผู้น าด้านศาสนา  หนว่ยงานตามค าสั่ง  ท่ี 739/2543  ได้เสียสละก าลังทรัพย์เป็นจ านวน 15,981,000  บาท  

สร้างอาคารส านักงาน  1  หลัง  โรงอาหาร-หอประชุม  1  หลัง  ท่ีพักอาจารย ์2 หนว่ย ๆ ละ 6 ห้อง อาคารห้องส้วม 2 หลัง  อาคารส านักวทิยบริการ  1  หลัง  สามารถเปิดรับนักศกึษา  

จัดการเรียนการสอนนักศกึษาภาคปกติไดใ้นเดอืนมถิุนายน  พ.ศ. 2544  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ได้กราบทูลเชญิ  “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี”  เสด็จพระราช

ด าเนนิทรงเปิดป้ายสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ศูนยอ์ุดมศกึษาแมส่อด  เปิดการเรียนการสอนและปฏบัิตภิารกิจตาม  พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  ต่อมาได้มีการยกฐานะจากศูนย์

อุดมศกึษาแมส่อด  เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แมส่อด  ตามตสิภามหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  มภีาระกิจมาตรา 7,8 ในพ.ร.บ. 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ตามความตอ้งการ ความคาดหวังของสังคมและ นโยบายหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

ส านักผู้อ านวยการ 

-งานบรหิารงานทั่วไป 

-งานนโยบายและแผน 

-งานวิจัย 

-งานบรกิารวชิาการ 

-งานสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

-งานกิจการนักศึกษา 

-งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ 

-งานศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักวชิาการและจัดการศกึษา 

-งานประสานจัดการศึกษาสาขาวชิา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

-งานประสานจัดการศึกษาสาขาวชิา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

-งานประสานจัดการศึกษาสาขาวชิา

วิทยาการจัดการ 

-งานมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร 

-งานจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาทั่วไป 

-งานประสานจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
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วสิัยทัศน์ (Vision) 

ผู้น าการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร ์
 

พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.เสริมสรา้งโอกาสทางการศกึษาให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน 

2.ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

3.บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน 

4.พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและงานวิจัยสู่ชุมชนท้องถิ่น 

5.ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

6.บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหม้ีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

1.การสรา้งความเข้มแข็งของบุคลากรและการวิจัย (พันธกิจที่ 4) 

2.การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ (พันธกิจที่ 3,5) 

3.การสร้างภาพลักษณ์ (พันธกิจที่ 6) 

4.การพัฒนาการจัดการศกึษาที่ก้าวไกลสู่อาเซียน (พันธกิจที่ 1,2) 

 

ค่านยิมหลัก เป้าประสงค์ (Goals) 

K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 

P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 

R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

 

 อัตลักษณ์  “บัณฑติมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

 เอกลักษณ์  เป็นแหล่งเรียนรู้เมยีนมาร์ พัฒนาท้องถิ่น 

1.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

1.2 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู ้งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนา

ชุมชนและสังคม 

2.1 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

2.2 ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

2.3 นักศกึษา บุคลากร ชุมชน ท้องถิ่น มกีารธ ารงศลิปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้

วัฒนธรรมอาเซียน 

3.1 มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับและเช่ือม่ันจากสังคม 

4.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. สรา้งความเข้มแข็งของบุคลากร

และการวิจัย 

1.1 บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนมสีมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

1.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งใน

ด้านคุณวุฒิและต าแหนง่ทางวิชาการ 

  1.1.2 ยกระดับทักษะและการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากร 

 1.2 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู ้งานวิจัย 

งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ชว่ย

พัฒนาชุมชนและสังคม 

1.2.1 พัฒนาองค์ความรู ้งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่น าไปใช้

ประโยชน์กับชุมชน สังคม เป็นที่ยอมรับ 

2. พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ 2.1 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมอื

ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

2.1.1 สง่เสริมการลงนามและการจัดกิจกรรมความรว่มมอืทางวิชาการอย่าง

หลากหลายทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 

 2.2 ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง 

พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

2.2.1 เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

2.2.2 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการด าเนนิการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 2.3 นักศกึษา บุคลากร ชุมชน ท้องถิ่น มี

การธ ารงศลิปะและวัฒนธรรมไทยและ

เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 

2.3.1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

3. เรง่รัดการสร้างภาพลักษณ์ 3.1 มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เป็นที่

ยอมรับและเชื่อม่ันจากสังคม 

3.1.1 สรา้งภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพ 

4.พัฒนาการจัดการศกึษาก้าวไกล 4.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์ 4.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชวีิตที่ยั่งยืนให้แก่

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

สู่อาเซียน มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ

อาเซียน 

นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ใน

ระดับชาติและอาเซียน 

4.1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 

หรอืท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลติ

และบริการ 

4.2.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

4.2.2 ปรับปรุงระบบสวัสดิการการดูแลชว่ยเหลอืนักศึกษา 

4.2.3 พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยน่าอยู่ 

4.2.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการและการเรียนรู้ 

4.2.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการวิจัย  

เป้าประสงค์ที่ 1.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมสีมรรถนะในการปฏิบัติงาน   

เป้าประสงค์ที่ 1.2 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู ้งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม 

ตัวชีว้ัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

 1.ร้อยละอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

2.ร้อยละบุคลากรท่ีจัดท าคู่มอืหรือแนวปฏบัิตท่ีิดี

ในการปฏบัิตงิาน 

3.ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ

การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบและ

กลไกการบริหารและพัฒนางานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

5.ระดับคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุน

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

6.ระดับคะแนนผลการประเมินผลงานทาง

วชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

1.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ัง

สายวชิาการและสายสนับสนุนท้ังใน

ด้านคุณวุฒแิละต าแหนง่ทางวิชาการ 

1.1.2 ยกระดับทักษะและการสื่อสาร

ภาษาต่างประเทศของบุคลากร 

1.2.1 พัฒนาองค์ความรู้ งานวจิยั งาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีน าไปใช้

ประโยชนก์ับชุมชน สังคม เป็นท่ียอมรับ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

2. โครงการ การพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งทางวิชาการ 

3. โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวจิัยเพื่อขับเคลื่อนการ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษตากสู่ความย่ังยนื 

4. โครงการพัฒนาระบบงานวจิยัและสนับสนุนการท าวิจัย 

5. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความเป็นเลิศ

(ศูนยค์วามเป็นเลิศ) 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

7. โครงการจัดหาบุคลากรและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ศูนยภ์าษาแม่สอด 

8. โครงการอบรมพัฒนาองคค์วามรู้ดา้นการวจิัยแก่

อาจารย์และนักศกึษาให้ความสอดคลอ้งกับชุมชน 

300,000 

50,000 

 

200,000 

 

105,680 

132,500 

 

 

112,950 

415,120 

 

50,000 

  รวม 1,366,250 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ ของมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาเครือขา่ยทางวิชาการ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ดมีีสุข เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ 2.3 นักศึกษา บุคลากร ชุมชน ท้องถิ่น มีการธ ารงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรยีนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 

ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

 7.ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ความ

ร่วมมอืทางวิชาการกับเครอืขา่ยท้ังในประเทศ

และตา่งประเทศท่ีบรรลุวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมาย 

8.ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพ

การบริหารวชิาการแกส่ังคม 

9.ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพ

ชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

10.ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการด้าน

ศลิปะและวัฒนธรรม 

 2.1.1 ส่งเสริมการลงนามและการจัด

กจิกรรมความร่วมมอืทางวิชาการอยา่ง

หลากหลายท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 

2.2.1 เสริมสร้างศักยภาพการบริการ

วชิาการแกชุ่มชน 

2.2.2 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการ

ด าเนนิการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

2.3.1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1. โครงการเยาวชนต้นกล้านักบริหารการจัดการท่ัวไป 

2. ศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก 

3. โครงการบริการวิชาการ เปิดโลกทัศนส์ู่อุดมศึกษา 

4. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์สูชุ่มชน

และท้องถิ่น 

5. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกา้วไกลสู่

อาเซียน 

6. โครงการ 1 ชุมชน 1 มหาวทิยาลัย 

7. โครงการค่ายยุวชนโลจิสตกิส์ 

8. โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนสูเ่ขตพัฒนา

เศรษฐกิจพเิศษตาก 

9. โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการอา่นสู่ชุมชน 

ประจ าป ี2560 

10. โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

11. โครงการพัฒนาทักษะภาษาพมา่เพ่ือเตรียมความพร้อม

57,400  

 58,000  

 162,000  

 53,000  

 

 50,000  

 

 67,400  

 80,000  

 64,000  

 

 32,800  

 

 140,400  

 

 140,200  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ ของมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

สู่ประชาคมอาเซียน 

12. พาพี่อาสา เสริมทักษะเพื่อน้อง 

13. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการศูนย์

ศกึษาและพัฒนาอัญมณ ี

14. โครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้จากงานวจิัยและ

นวัตกรรมสูชุ่มชนท้องถิ่นและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ

ตาก 

15. โครงการพัฒนาความรูสู้่ชุมชนอ าเภอชายแดน จังหวัด

ตาก 

16. การบริการวิชาการโปรแกรมวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

17. โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในเยาวชนคนเก่งของ

สังคม 

18. โครงการนิทรรศการศูนยเ์มียนมาร์ศึกษาเพ่ือรองรับ

เขตเศรษฐกิจพเิศษตาก 

19. โครงการบริการวิชาการสญัจร 

20. โครงการสัมมนาแนวทางการเป็นนักบัญชีในอนาคต 

21. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องานบริการวิชาการ 

22. บริการวิชาชพีสูชุ่มชนโปรแกรมวชิาการบัญชี 

 

 50,000  

 150,000  

 

 47,410  

 

 

 50,000  

 

 78,200  

 55,000  

 

 72,100  

 

 40,000  

 31,850  

 448,810  

 58,300 

  รวม 1,986,870 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การสรา้งภาพลักษณ์  

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับและเชื่อม่ันจากสังคม 

ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

 11.ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ผลงาน

และกิจกรรมของมหาวทิยาลัย 
3.1.1 สรา้งภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยให้

เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพ 

1. โครงการนทิรรศการวชิาการและวิชาชพีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

2. โครงการงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมชื่อเสียง และ

ภาพลักษณ์อันดขีองมหาวิทยาลัย 

3. นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวชิาการ มหาวทิยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพศษิยเ์ก่า 

48,000  

 

 91,000  

 

 100,000 

  

 31,200 

  รวม 270,200 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ ของมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการจัดการศึกษาที่ก้าวไกลสู่อาเซียน 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 บัณฑติมคีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลติและบริการ 

ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

12.  ผลการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ 

13.ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งทางวิชาการใหแ้ก่นักศึกษา 

14.ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการบูรณา

การการเรียนการสอนกับการวจิัยการบริการ

วชิาการหรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

15.ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิ

บาล 

16.ระดับความส าเร็จของการบริการนักศกึษา

และศษิยเ์ก่า 

17.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาอาคาร

สถานท่ีและสภาพแวดล้อมสูม่หาวิทยาลัยนา่อยู่ 

18.ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการแหลง่

เรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

19.ระดับความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารและการ

ตัดสนิใจ 

 4.1.1 สร้างความแข็งแกรง่

ทางวิชาการและคุณภาพชีวิต

ท่ีย่ังยนืให้แก่นักศกึษาตามอัต

ลักษณข์องมหาวิทยาลัย

เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ใน

ระดับชาติและอาเซียน 

4.1.2 ส่งเสริมการเรียนการ

สอนท่ีบูรณาการกับการวจิัย 

การบริการวิชาการ หรือท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.2.1 พัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการตามหลักธรร

มาภบิาล 

4.2.2ปรับปรุงระบบสวัสดกิาร

การดูแลช่วยเหลอืนักศกึษา 

4.2.3พัฒนาอาคารสถานท่ี

และสภาพแวดลอ้มสู่

 1. โครงการบริหารจัดการคา่ใชจ้่ายประจ า 

2. โครงการพัฒนาศูนย์คอมพวิเตอร์เพื่อการบริการ 

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 

4. โครงการบริหารจัดการเงินเดอืนค่าจ้างบุคลากร 

5. โครงการจัดซือ้ยานพาหนะ 

6. โครงการบริหารจัดการและซ่อมบ ารุงงานยานพาหนะ 

7. โครงการบริหารจัดการงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

8. โครงการบริหารจัดการการสนับสนุนการเรียนการสอน 

9. โครงการส่งเสริมการแขง่ขันและพัฒนาทักษะทางวิชาการและ

วชิาชีพนักศกึษา 

10. โครงการบริหารส านักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่

สอด 

11. พัฒนางานนโยบายและแผน 

12. โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานท่ี ภูมทัิศน์และสิ่งแวดลอ้ม 

13. โครงการปรับปรุงห้องคอมพวิเตอร์เพื่อชุมชน 

14. โครงการพัฒนาบัณฑติสูช่วีติการท างาน 

15. โครงการส่งเสริมงานบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการและการใช้

4,315,000  

 1,327,999  

 2,527,428  

 4,312,674  

 1,250,000  

 250,000  

 22,000  

 60,000  

 50,000  

 

 357,572 

  

 60,000  

 617,327  

 568,450  

 30,000  

 30,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ ของมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

20.ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพภายใน 

มหาวทิยาลัยนา่อยู่ 

4.2.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการและ

การเรียนรู้ 

4.2.5 พัฒนาระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ 

 

ชวีติแก่นักศกึษา 

16. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมงานบริการให้ค าปรึกษาทาง

วชิาการและการใชช้วีติแก่นักศกึษา 

17. โครงการส่งเสริมการแขง่ขันและพัฒนาทักษะทางวชิาการและ

วชิาชีพนักศกึษา 

18. โครงการท านุ บ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 

19. โครงการส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่กิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

20. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

21. โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศกึษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

22. ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

23. โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิารการประกันคุณภาพการศึกษา 

24. โครงการ M IQA Programs 

25. โครงการราชภัฏสบืสานประเพณีไทย 

26. โครงการบริหารจัดการและซ่อมบ ารุงงานยานพาหนะ 

27. การพัฒนาทักษะและแข่งขนักีฬา(สักทองเกมส์) 

28. ปรับปรุงศักยภาพทางด้านกีฬา 

29. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค์ 

30. โครงการจัดสอบวัดเกณฑม์าตรฐานคอมพวิเตอร์ 

31. โครงการจัดซือ้จัดหาวัสดุครุภัณฑแ์ละซ่อมบ ารุงส าหรับบริการ

ด้าน ICT 

32. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

  

 20,000  

 

 50,000  

 

 40,000  

 40,000  

 

 50,000  

 90,000  

 39,400  

 38,000  

 63,600  

 57,000  

 100,000  

 52,000  

 81,650  

 45,960  

 21,000  

 497,400 

  

 328,320  
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ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

33. โครงการบ ารุงหอ้งพยาบาลและบริการสุขภาพ 

34. โครงการพัฒนาหอพักและคุณลักษณะนักศึกษาหอพกั 

35. โครงการพัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการโลจิสตกิสส์ู่ความ

เป็นเลิศ 

36. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศกึษาโปรแกรมวชิาการจัดการท่ัวไป 

37. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพีโปรแกรม

วชิาการจัดการท่ัวไป 

38. โครงการพัฒนาศกัยภาพทักษะทางวิชาการและวิชาชพีโปรแกรม

วชิาเทคโนโลยโีลการจัดการโลจิสตกิส ์

39. โครงการค่ายประวัตศิาสตร์ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา 

40. โครงการบริหารสิ่งสนับสนุนและวัสดุการประชาสัมพันธ์แนะแนว

โปรแกรมวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

41. ผลิตและพัฒนาคุณลกัษณะบัณฑิตโปรแกรมวชิาคอมพวิเตอร์

ธุรกิจ 

42. โครงการบริหารจัดการโปรแกรมวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

43. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติโปรแกรมวชิาภาษาอังกฤษ 

44. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมไทย คุณธรรม จริยธรรม  

จรรยาบรรณวชิาชีพนักบัญช ีและอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

45. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และบริหารจัดการโปรแกรม

วชิาการบัญช ี

46. โครงการเสริมสร้างทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ก่อนออกสู่

ตลาดแรงงาน โปรแกรมวชิาการบัญชี 

 51,840  

 300,000  

 80,000  

 

 42,840  

 45,000 

  

 218,160  

 

 37,800  

 13,560 

  

 58,800  

 

 77,400  

 38,340  

 20,000 

  

 10,000 

  

 22,650 
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ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

47. โครงการพัฒนาทักษะทางวชิาชีพเพื่อสร้างนักบัญชคีุณภาพ 

48. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ โปรแกรม

วชิาการบัญช ี

49. โครงการบริหารจัดการโปรแกรมวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

50. โครงการพัฒนาคุณภาพนกัศกึษาโปรแกรมวชิาการจัดการท่ัวไป 

51. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพีการ

จัดการท่ัวไป 

52. บริหารจัดการของฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

53. โครงการบริหารจัดการงานศูนยภ์าษา 

54. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

55. โครงการบ ารุงหอ้งพยาบาลและบริการสุขภาพ 

56. การแขง่ขันกีฬา กศ.บป. เกมส์ 

57. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับนักศกึษารัฐประศาสน

ศาสตร์ 

58. พัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

59. โครงการจัดหาสื่อสิ่งพิมพว์ารสารวชิาการ 

60. โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศกึษาศูนย์ภาษาแมส่อด 

61. โครงการพัฒนาทักษะนักศกึษาในดา้นภาษาต่างประเทศ 

 27,760  

 61,430  

 

 119,160  

 59,760  

 45,000 

  

 40,000  

 40,000  

 20,000  

 3,000  

 15,000  

 56,160  

 

 27,750  

 86,400  

 103,280  

 200,000  

  รวม 19,313,870 
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หาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
งบประมาณจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

ล าดับที่ แหล่งงบประมาณ จ านวนเงนิ(บาท) ร้อยละ 

1 เงินงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 15,500,000 67.58 

2 เงินงบประมาณ งบบริการวิชาการ 3,232,500 14.09 

3 เงินงบประมาณ งบอาเซียน 200,000 0.87 

4 เงินนอกงบประมาณ กศ.บป. 278920 1.22 

5 เงินนอกงบประมาณ บ.กศ. 3725770 16.24 

 รวมทั้งสิ้น 22,937,190 100.00 

 

งบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ล าดับที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนเงนิ(บาท) ร้อยละ 

1 การสรา้งความเข้มแข็งของบุคลากรและการวิจัย 1,366,250 5.96 

2 การพัฒนาเครือขา่ยทางวิชาการ 1,986,870 8.66 

3 การสรา้งภาพลักษณ์ 270,200 1.18 

4 การพัฒนาการจัดการศกึษาที่ก้าวไกลสู่อาเซียน 19,313,870 84.20 

 รวมทั้งสิ้น 22,937,190       100.00 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
น้้าหนัก
(%) 

เป้าหมาย 
2560 

ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 

1.บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนมีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน 

1.ร้อยละอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 ร้อยละ 2   ร้อย
ละ 

8.11 

ร้อย
ละ 2 

- 
 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
4 

2.ร้อยละบุคลากรที่จัดท าคู่มือหรือแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

5 ร้อยละ 80  ร้อย
ละ 
60 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90  

ร้อยละ 
100 

3.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4 ร้อยละ 50    ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

2.มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชน
และสังคม   

4.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 3 - 4ข้อ  5 ข้อ  1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

5.ระดับคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

5 3.50 คะแนน  2.06
คะแนน 

 2.50 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

3.50 
คะแนน 

4.00
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

6.ระดับคะแนนผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

5 3.50 คะแนน  3.57 
คะแนน 

 2.50 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

3.50 
คะแนน 

4.00
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

3.มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย 7.รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ความ 3 ร้อยละ 90    ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร แม่สอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
น้้าหนัก
(%) 

เป้าหมาย 
2560 

ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 

ความร่วมมือทางวิชาการท้ัง
ในและต่างประเทศ   

ร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศท่ีบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย 

0 85 90 95  100 

4.ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ดีมีสุข 
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้   

8.ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
ศักยภาพการบริหารวิชาการแก่สังคม 

5 3-4ข้อ    1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

9.ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 5 ข้อ  5 ข้อ  1 ข้อ 2ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

5.นักศึกษา บุคลากร ชุมชน 
ท้องถิ่น มีการธ ารงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยและเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน   

10.ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

5 5 -6 ข้อ  5 ข้อ  1–2 
ข้อ 

3–4 
ข้อ 

5–6 
ข้อ 

7–8 
ข้อ 

9 ข้อ 

6.มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจาก
สังคม   

11.ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ผลงาน
และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

4 3-4ข้อ    1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4
ข้อ 

5ข้อ 6 ข้อ 

7.บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและอาเซียน 

12.  ผลการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ 5 3 ข้อ    1 ข้อ 2  ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

13.ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่นักศึกษา 

5 4-5 ข้อ    1 ข้อ 2.-3 
ข้อ 

4-5 ข้อ 6-7 ข้อ 8 ข้อ 

14.ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ 5 3 ข้อ  5 ข้อ  1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
น้้าหนัก
(%) 

เป้าหมาย 
2560 

ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

2557 2558 2559 1 2 3 4 5 

บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยการ
บริการวิชาการหรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

8.มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมคุณภาพ
ผลผลิตและบริการ   

15.ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล 

5 4.00 คะแนน    2.50 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

3.50 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

16.ระดับความส าเร็จของการบริการนักศึกษา
และศิษย์เก่า 

5 3-4 ข้อ  1 ข้อ  1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

17.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยน่า
อยู่ 

5 4 ข้อ    1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

18.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

5 4.00 คะแนน    2.50 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

3.50 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

19.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 4.00 คะแนน  4.50 
คะแนน 

 2.50 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

3.50 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

20.ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน 

8 4.00 คะแนน 3.84
คะแนน 

3.87 
คะแนน 

 3.50 
คะแนน 

3.75 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.25 
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

 100          
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แผนที่กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร แม่สอด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

วิสัยทัศน์ : ผู้น้าการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ 

มิต
ิด้า

น

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

มิต
ิด้า

น 

คุณ
ภา

พ 

มิต
ิด้า

น 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

มิต
ิด้า

น 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

 กระบวนการเรียนการ
สอนและสื่อนวัตกรรมมี

ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการวิจัย 

บุคลากรมีความมั่นคงใน
สายอาชีพ  

มีองค์ความรู้และงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพท่ีช่วยพัฒนา  

บุคลากรมีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน  

นักวิจัยท่ีมีคุณภาพ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ  

อาจารย์มีศักยภาพท้ังใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ  

ระบบบริหารงานวิจัยและ
นวัตกรรมมีประสิทธิภาพ  

บุคลากรทุกระดับ
มีศักยภาพ  

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

สร้างเครือข่ายนักวิจัย
ท้ังภายในและภายนอก  

พัฒนาบุคลากร  พัฒนาระบบการบริหาร
งานวิจัย  

พัฒนาทักษะและการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์ 

 มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เป็นที่
ย่อมรับและเช่ือมั่นจากสังคมเป็น

มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพ  

 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีมี
ช่องทางหลากหลาย  

พัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคล/องค์กร
ภายนอก(สื่อมวลชนและอื่นๆ) 

ผลการประเมิน webometrics อยู่
ในอันดับต้นของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ 

มีการท้าข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ  

ชุมชน ท้องถ่ิน อยู่ดีมีสุข 
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้  

มหาวิทยาลัยมี
เครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการ
ท้ังในและ

ต่างประเทศ  

 การยริการวิชา
การท่ีมีคุณภาพ  

 นักศึกษา ประชาชน 
ชุมชนมีการธ้ารงค์

ศิลปะและวัฒนธรรม  

จัดกิจกรรมความ
ร่วมมือทาง

วิชาการอย่าง
หลากหลาย  

ศักยภาพและ
มาตรฐานการ
บริการวิชาการ

แก่สังคม  

บริหารจัดการ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

สร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ  

เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

พัฒนาหลักสูตรการ
บริการวิชาการ 

พัฒนาหน่วยงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ 

พัฒนาหน่วยงานด้าน
การบริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อ
บัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเป็นท่ีพึ่งของ
ท้องถ่ิน  

  บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์

มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับใน
ระดับชาติ  

มหาวิทยาลัยมีระบบบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
เพิ่มคุณภาพผลผลิตและ

บริการ    

 มีหลักสูตรท่ีตอบสนอง
ความต้องการของท้องถ่ิน
และประชาคมอาเซียน  

 ระบบการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ  

 กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามอัต

ลักษณ์  

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการ และท้านุบ้ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

อาคารสถานที่มีสภาพแวดล้อมท่ีดี  

ระบบการประกันคุณภาพ  

พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ 

พัฒนาทักษะและการสือสาร
ภาษาต่างประเทศ 

พัฒนาการจัดกิจกรรมและ
ระบบสวัสดิการนักศึกษา 

พัฒนาการจัดการศึกษา
ภายนอกที่ต้ัง 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาคุณภาพการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

พัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (จดุแข็ง-จุดอ่อน) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

s1เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศกึษาให้กับคนในชุมชน ท้องถิ่น 

s2มีอาคาร ห้องเรียนและคอมพิวเตอร์ที่มคีวามพร้อมต่อการจัดการเรียนการ

สอน 

s3มีระบบการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ท าให้นักศึกษาได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

s4นักศึกษาได้รับการพัฒนานอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การ

พัฒนาทักษะภาษาพม่า การพัฒนาทักษะชีวติ 

s5มีโครงการบริการวิชาการหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

s6มีศูนย์บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

รวมทั้ง 5 อ าเภอชายแดนจังหวัดตาก 

s7 มีศูนย์การเรียนรูท้างด้านภาษาพม่า 

s8บุคลากรเป็นคนในพืน้ที่และอยู่ในวัยท างาน  มีความมุ่งมั่น  มศีักยภาพ ในการ

ท างาน สามัคคีมจีติบริการ 

w1จ านวนหลักสูตรที่ส่งนักศกึษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและ

วิชาชีพมนี้อย 

w2นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ตอบสนองความต้องการ

ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้นอ้ย (ภาษาพม่า) 

w3อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ มีนอ้ย  

w4งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาที่ถูกน าไปใช้ประโยชนจ์ านวนน้อย 

w5บุคลากรสายการสอนมีภาระงานมากท าให้ไม่สามารถท างานวิจัยได้ 

w6บุคลากรที่มกีารตพีิมพ์เผยแพรบ่ทความวิชาการ/งานวิจัย/ต ารา/หนังสือ 

มีน้อย 

w7โครงการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้มนี้อย 

w8การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน และไม่ทั่วถึง 

w9ระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจยังไม่สมบูรณ์ 

w10อาจารย์มทีักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารมีจ านวนน้อย 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศกัยภาพ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  

(SWOT Analysis) 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส-อุปสรรค) 

โอกาส อุปสรรค 

O1นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสอง

แผ่นดนิและจงึท าให้มีการบริการวิชาการเข้าถึงชุมชนมากยิ่งขึน้  

O2นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาศก.และสังคม สนับสนุนการท าวิจัยและท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

O3นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร

งบประมาณเพิ่มขึน้ 

O4การเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้ตลาดแรงงานส าหรับบัณฑติขยายตัวมาก

ยิ่งขึ้น 

O5การขยายตัวเศรษฐกิจท าให้ผู้ประกอบการ และหน่วยงานในภาครัฐ เอกชน มี

ความสนใจทางดา้นภาษา 

O6ภาคประชาชนให้ความส าคัญและสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด  

O7ท้องถิ่นมีคนตา่งชาติและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้บุคลากรสามารถฝกึ

ทักษะภาษาพม่าได้ดว้ยตนเอง 

O8ภูมปิัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ท าให้เกิดโจทย์วจิัยหลายมิติ สามารถท าวิจัย

ได้กว้างขวางเพิ่มขึน้ 

O9หนว่ยงานภายนอกมีความตอ้งการยกระดับทางวิชาชีพมากขึ้น จึงเป็นโอกาส

ให้ มรภ.กพ.แมส่อด ได้รับการบริการวิชาการ 

T1การเปลี่ยนรัฐบาลใหมท่ าให้นโยบายการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

T2การเป็นพืน้ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มคีู่แข่งในการจัดการศกึษา

นานาชาติในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 

T3ประชากรในวัยศกึษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง 

T4นักเรียนให้ความส าคัญต่อการเลือกเข้าศกึษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มี

ชื่อเสียง 

T5เครือขา่ยความรว่มมอืจากภายนอกยังไม่เข้มแข็ง 
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โอกาส อุปสรรค 

O10ชุมชนมคีวามหลากหลายทางดา้นวัฒนธรรมและภาษาจงึมโีอกาสที่จะ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 

O11ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ส่งเสริมการด าเนินงานตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น 
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ค่าคะแนนที่ได้จากการให้ค่าน้ าหนักคะแนนของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

  
สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง=8 น้ าหนัก คะแนน น้ าหนัก

คะแนน 

ล าดับที่ 

 s1เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศกึษาใหก้ับคนในชุมชน ท้องถิ่น 0.08 5.00 0.4000 1 

s2มีอาคาร ห้องเรียนและคอมพิวเตอร์ที่มคีวามพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน 0.06 4.00 0.2400 4 

s3อาจารย์และนักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีตอ่กันท าใหน้ักศึกษาได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 0.05 4.00 0.2000 4 

s4นักศึกษาได้รับการพัฒนานอกห้องเรยีนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาทักษะภาษาพม่า การ

พัฒนาทักษะชีวิต 

0.05 4.00 0.2000 4 

S5มีโครงการบริการวิชาการหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 0.06 4.39 0.2634 3 

S6มีศูนย์บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้ง 5 อ าเภอชายแดน

จังหวัดตาก 

0.08 5.00 0.4000 1 

S7มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในสถานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ดา้นศิลปะและวัฒนธรรมพืน้ถิ่น 0.06 3.60 0.2160 8 

S8บุคลากรเป็นคนในพืน้ที่และอยู่ในวัยท างาน  มีความมุ่งมั่น  มีศักยภาพ ในการท างาน สามัคคีมจีิต

บริการ 

0.06 3.80 0.2280 7 

รวม 0.5 33.79 2.1474  
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สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดอ่อน=10 
น้ าหนัก คะแนน น้ าหนัก

คะแนน 

ล าดับที่ 

w1จ านวนหลักสูตรที่สง่นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพมีน้อย 0.06 4.30 0.258 1 

w2นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ตอบสนองความต้องการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ได้นอ้ย (ภาษาพม่า) 

0.04 3.00 0.12 10 

w3อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ มีนอ้ย 0.04 3.50 0.14 8 

w4งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาที่ถูกน าไปใช้ประโยชนจ์ านวนน้อย 0.04 3.20 0.128 9 

w5บุคลากรสายการสอนมีภาระงานมากท าให้ไม่สามารถท างานวิจัยได้ 0.04 3.80 0.152 5 

w6บุคลากรที่มกีารตพีิมพ์เผยแพรบ่ทความวิชาการ/งานวิจัย/ต ารา/หนังสือ มนี้อย 0.06 4.00 0.24 3 

w7โครงการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้มนี้อย 0.05 4.00 0.2 3 

w8การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน และไม่ทั่วถึง 0.06 3.80 0.228 5 

w9ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจยังไม่สมบูรณ์ 0.06 4.30 0.258 1 

w10อาจารย์มทีักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารมีจ านวนน้อย 0.05 3.80 0.19 5 

รวม 0.5 37.7 1.9140  

รวมสภาพแวดล้อมภายใน 1.0 71.94 4.0614  
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สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส=12 
น้ าหนัก คะแนน น้ าหนัก

คะแนน 

ล าดับ

ที่ 

O1นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองแผ่นดินและจงึท าให้มีการบริการ

วิชาการเข้าถึงชุมชนมากยิ่งขึน้ 

0.08 4.38 0.3504 2 

O2นโยบายของจังหวัดตากในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศกึษาปลอดยาเสพติด 0.06 4.00 0.2400 6 

O3นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาศก.และสังคม สนับสนุนการท าวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 0.07 3.80 0.2660 8 

O4นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึน้ 0.08 4.80 0.3840 1 

O5การเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้ตลาดแรงงานส าหรับบัณฑติขยายตัวมากยิ่งขึ้น 0.07 4.30 0.3010 4 

O6การขยายตัวเศรษฐกิจท าให้ผู้ประกอบการ และหน่วยงานในภาครัฐ เอกชน มีความสนใจทางดา้นภาษา 0.07 4.00 0.2800 6 

O7ภาคประชาชนให้ความส าคัญและสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 0.06 3.70 0.2220 11 

O8ท้องถิ่นมีคนต่างชาติและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้บุคลากรสามารถฝกึทักษะภาษาพม่าได้ดว้ยตนเอง 0.05 3.60 0.1800 12 

O9ภูมปิัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ท าให้เกิดโจทย์วจิัยหลายมิติ สามารถท าวิจัยได้กว้างขวางเพิ่มขึ้น 0.06 3.80 0.2280 8 

O10หนว่ยงานภายนอกมีความตอ้งการยกระดับทางวิชาชีพมากขึ้น จงึเป็นโอกาสให ้มรภ.กพ.แมส่อด ได้รับการ

บริการวิชาการ 

0.06 4.20 0.2520 5 

O11ชุมชนมคีวามหลากหลายทางดา้นวัฒนธรรมและภาษาจงึมโีอกาสที่จะเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมมากขึน้ 0.05 4.38 0.2190 2 

O12ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ส่งเสริมการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น 0.05 3.80 0.1900 8 

รวม 0.76 48.76 3.1124  
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สภาพแวดล้อมภายนอก 

อุปสรรค=5 
น้ าหนัก คะแนน น้ าหนัก

คะแนน 

ล าดับ

ที่ 

T1การเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ท าใหน้โยบายการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 0.03 3 0.0900 5 

T2การเป็นพืน้ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มคีู่แข่งในการจัดการศกึษานานาชาติในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 0.07 4.8 0.3360 1 

T3ประชากรในวัยศึกษาต่อในสถาบันอุดมศกึษามีแนวโน้มลดลง 0.04 4.3 0.1720 3 

T4นักเรียนให้ความส าคัญต่อการเลือกเข้าศกึษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 0.05 4.5 0.2250 2 

T5เครือขา่ยความรว่มมอืจากภายนอกยังไม่เข้มแข็ง 0.05 4 0.2000 4 

รวม 0.24 20.6 1.0230  

รวมสภาพแวดล้อมภายนอก 1.0 69.36 4.1354  
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ผลการวเิคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

สภาพแวดล้อม คะแนนที่ได้รับ ล าดับที่ 

จุดแข็ง (S) 2.1474 2 

จุดอ่อน (W) 1.9140 3 

โอกาส (O) 3.1124 1 

อุปสรรค (T) 1.0230 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 

ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์อยู่ใน 
ต้าแหน่ง  OS    
กลยุทธ์เชิงปรับตัว 


