
 

           

 

                                   

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

ความคาดหวงัของชุมชนตอ่มหาวทิยาลยั 

ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
 

1) มหาวทิยาลัยควรมนีโยบายในการสรา้ง

คุณภาพและมาตรฐาน สรา้งอัตลักษณ์ของสถาบัน
และเป็นทีพ่ึง่ดา้นวชิาการใหแ้กห่น่วยงาน ประชาชน

และชุมชนในพื้นที่จังหวัดตากใหไ้ดอ้ย่างเร่งด่วน
และจริงจัง  เพื่อรอง รับความตอ้งการและการ

ขับเคลือ่นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษตากในอนาคต

ทีเ่ป็นรูปธรรม 
2) มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาจุดแข็ง 

แกไ้ขจุดอ่อน ขยายโอกาสและลดอุปสรรค เพื่อ
ยกระดับศักยภาพการจัดการศกึษาใหม้คีณุภาพและ

มาตรฐานสงูขึน้อยา่งจรงิจัง 

 3) มหาวทิยาลยัควรศกึษาและทบทวนพันธ
กจิ ความคาดหวัง ยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศกึษาที่

ประสบความส าเร็จ และพิจารณาน ายุทธศาสตร์ที่
พัฒนาขึน้ไปปรับใชใ้หเ้หมาะสม  
 

ยทุธศาสตรก์ารจดัการศกึษาในอนาคต 

 

      

 
        

 

1.การพัฒนาองคค์วามรูแ้ละน าทรัพยากร
ของชมุชนชายแดนมาสูก่ารเรยีนรู ้

2.การขยายโอกาสทางการศกึษา
ระดับอดุมศกึษาแกช่มุชนชายแดน 

3.การบรูณาการพันธกจิองคก์ร
ใหส้อดคลอ้งกบัศักยภาพพืน้ที่
ชายแดน 

4.การปรับภาพลักษณ์องคก์ร
เพือ่รองรับการเปลีย่นแปลง 

5.การเสรมิสรา้งศักยภาพของ
องคก์รสูอ่งคก์รแหง่ความเป็นเลศิ 

6.การสรา้งความรว่มมอืทางวชิาการและ
ขบัเคลือ่นองคก์รสูร่ะดับสากล 

ทีอ่ยู ่222 หมู ่7 ต าบลแมป่ะ อ าเภอแมส่อด 
จงัหวดัตาก 
63110 

โทรศพัท:์ 055-801-661-2 
โทรสาร: 055-801-664 

ทีอ่ยูอ่เีมล ์adirek_fun@hotmail.com

 

   องคค์วามรูจ้าก 
                    งานวจิยั 

เร ือ่ง  
ยทุธศาสตรก์ารจดัการศกึษาของ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ในการพฒันาพืน้ทีช่ายแดนไทย-เมยีนมาร:์  
อดตี ปจัจบุนั อนาคต 

 

 

ดร.อดเิรก ฟั่นเขยีว 
โปรแกรมวชิารฐัประศาสนศาสตร ์

 
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แมส่อด 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

การจดัการ
เรียนการสอน 

การเรียนการ
สอน 

การบริการ
วิชาการ 

การบริหาร
จดัการ 

การท านบุ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

การวิจยั 

ประเด็นหลกัภายในหวัขอ้ 

บทคดัยอ่ 

      การวจิัยนี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหบ์รบิทการจัด
การศกึษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในการ

พัฒนาพื้นทีช่ายแดนไทย-เมยีนมารใ์นอดตีและปัจจุบัน 

ไดแ้ก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ความคาดหวัง
ของชุมชน และเพื่อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศกึษา

ของมหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชรในการพัฒนาพืน้ที่
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ในอนาคต โดยการวเิคราะห์

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้ง  

      ผลกา รศึกษา  พบว่ า  มหาวิทยาลั ย ร าชภั ฏ
ก าแพงเพชรมจีุดแข็ง 16 ขอ้ จุดอ่อน 25 ขอ้ โอกาส 

15 ขอ้และอปุสรรค 10 ขอ้ ความคาดหวังของชมุชนที่
ส าคัญ 6 ขอ้ ประเด็นทา้ทายเชงิยุทธศาสตร ์6 ขอ้ และ

เสนอประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ขอ้ (ADIREK Model) 

ไดแ้ก่ 1) การพัฒนาองคค์วามรูแ้ละน าทรัพยากรของ
ชมุชนชายแดนมาสูก่ารเรยีนรู ้(Adoption) 2) การขยาย

โอกาสทางการศกึษาระดบัอดุมศกึษาแกช่มุชนชายแดน 
(Development) 3) การบูรณาการพันธกจิองคก์รให ้

สอดคลอ้งกับศักยภาพพืน้ทีช่ายแดน (Integration) 4) 
การปรับภาพลักษณ์องคก์รเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 

(Rapidity) 5) การเสริมสรา้งศักยภาพขององคก์รสู่

องคก์รแห่งความเป็นเลศิ (Excellence) และ 6) การ
สรา้งความร่วมมือทางวชิาการและขับเคลือ่นองคก์รสู่

ระดบัสากล (Keeping on) 

ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเ ป็น

สถ า บั น อุ ด ม ศึกษ าที่ มี ภ า ร กิจ จั ด ก า ร ศึกษ า

ระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชรและ

จังหวดัตากมาอยา่งยาวนาน เพือ่เป็นการทบทวนการ

ด าเนินงานของมหาวทิยาลัยและเตรียมความพรอ้ม

เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะการเพิม่ขดี

ความสามารถของบัณฑติใหม้ีคุณภาพมาตรฐานใน

ร ะ ดั บ ส า กล  ก า ร พัฒน าค ว า ม เ ข ้ม แข็ ง ข อ ง

มหาวทิยาลัยเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซยีนและ

การสง่เสรมิบทบาทในพื้นทีท่ีรั่บผดิชอบของตนเอง

ในอนาคต  

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

1.เพื่อวิเคราะห์บริบทและความคาดหวัง

ของชมุชนทีม่ตีอ่การจัดการศกึษาของมหาวทิยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรในพื้นทีช่ายแดนไทย-เมยีนมาร์

ในอดตีและปัจจบุนั 
2.เพื่อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในพื้นที่

ชายแดนไทย-เมยีนมารใ์นอนาคต 
 

วธิดี าเนนิการวจิยั 
 

รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร

และบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่

สอด จ านวน 16 คนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 

เครื่องมือที่ใช ้ไดแ้ก่ แบบฟอร์มการประชุมเชิง

ปฏิบัติการและแบบสังเคราะห์เอกสาร  การเก็บ

รวบรวมข อ้มูล จากการประชุม เชิงปฏิบัติกา ร 

(Workshop) และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

ต าแหนง่ทางยทุธศาสตรอ์ยูใ่น 
ต าแหนง่ WO Strategy 

Situation 
กลยทุธเ์ชงิปรบัตวั 

 

 

จุดอ่อน 
เท่ากับ 
1.80 

 

จุดแข็ง 
เท่ากับ 
1.45 

 
อุปสรรค เท่ากับ 1.39 

 

โอกาส เท่ากับ 2.68 



 


