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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 าเนนิทรงเปิดปาายสถาบันราชภัฏก 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.2561  

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

ส านักผู้อ านวยการ 

-งานบรหิารงานทั่วไป 

-งานนโยบายและแผน 

-งานวิจัย 

-งานบรกิารวชิาการ 

-งานสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

-งานกิจการนักศึกษา 

-งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ 

-งานศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักวชิาการและจัดการศึกษา 

-งานประสานจัดการศึกษาสาขาวชิา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

-งานประสานจัดการศึกษาสาขาวชิา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

-งานประสานจัดการศึกษาสาขาวชิา

วิทยาการจัดการ 

-งานมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร 

-งานจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาทั่วไป 

-งานประสานจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
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วสิัยทัศน์ (Vision) 

ผู้น าการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร ์
 

พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 

2. ผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

3. ผลติบัณฑิตให้มคีวามรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา 

การสรา้งสรรค์และการสื่อสาร ดว้ยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐาน

ระดับชาติและสากล 

4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใส

ด้วยหลักธรรมาภบิาล มกีารพัฒนาอย่างก้าวหน้า ตอ่เนื่องและยั่งยืน 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 

2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลติบัณฑิตให้มคีุณภาพ

สร้างสรรค์สังคม 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหท้ันสมัย ได้มาตรฐาน มี

ธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

 

ค่านยิมหลัก เป้าประสงค์ (Goals) 

K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 

P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 

R – Responsibility – ยึดถือความรับผดิชอบต่อหน้าที่ 

U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

 

 อัตลักษณ์  “บัณฑติมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

 เอกลักษณ์  เป็นแหล่งเรียนรู้เมยีนมาร์ พัฒนาท้องถิ่น 

1. เพิ่มขดีความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชงิแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทาง

สังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจ

สัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 

3. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 

4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแหง่นวัตกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วย

พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับสังคม
ท้องถิ่น 

1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้าง
ความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขัน 
และลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 
แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้
บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พ่ึง
ของท้องถิ่น 

1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวชิาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจและสร้างเครือข่าย 
2. ยกระดับความสามารถของก้าลงัแรงงานและผูสู้งวัยในท้องถิ่น 
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบและกลไกการบริหารจดัการงานวิจยัพัฒนาท้องถิ่น 
4. ขับเคลื่อนการน้างานวิจัยใหต้ีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
5. ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แกชุ่มชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน 

2. การยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพ และมี
สมรรถนะตามมาตรฐาน 

1. พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ ให้เป็นผู้นา้ทางวิชาการด้านการยกระดับคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษา 
2. พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดมีีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
3. สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ้าการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการผลิตบณัฑติ
ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์
สังคม 

3. บัณฑิตมีคณุภาพสรา้งสรรค์
สังคม 

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจยัและนวัตกรรมท่ีน้าไปใช้พัฒนาชุมชน 
2. สร้างเครือข่ายการผลิตบัณฑติ  
3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คณุธรรม จิตอาสา สร้างสรรคส์ังคม 
4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรใหม้ีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
5. พัฒนาศักยภาพอาจารย ์

4. การพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการมหาวิทยาลยัให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรร
มาภิบาล และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม 

4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมยั
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
2. พัฒนาองค์การให้มีระบบบรหิารจัดการที่ด ี
3. พัฒนากระบวนการท้างานให้มปีระสิทธิภาพโดยการน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรบัการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งการเรยีนรู้ ผลิตสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยี 
5. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University) 
6. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถ สรา้งความได้เปรียบในเชงิแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดย

การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

3.ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีผลงานวจิัย

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมสี่วน

ร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

4.ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการ

วจิัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณ

ทุนอุดหนุนการวจิัยท้ังหมด 

6.ร้อยละของงานวจิัยท่ีได้รับการตพีมิพ์

เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ตอ่

จ านวนงานวจิัยท้ังหมด 

1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวชิาการเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธ

กิจและสรา้งเครือข่าย 

2. ยกระดับความสามารถของก าลังแรงงาน

และผู้สูงวัยในท้องถิ่น 

3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบและกลไกการ

บริหารจัดการงานวจิัยพัฒนาท้องถิ่น 

4. ขับเคลื่อนการน างานวิจัยใหต้พีมิพใ์น

ระดับชาติและนานาชาตแิละใชป้ระโยชนใ์น

การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน 

5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน

ท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดนิ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัยและสร้างเครอืขา่ยงานวจิัยเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น 

2. โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวจิัยแก่อาจารย์และบุคลากร 

3. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรมและงานวจิัยของ

อาจารย์ บุคลากรและนกัศกึษา 

4. โครงการราชภัฏสบืสานประเพณีไทย 

5. โครงการอบรม “บัญชแีละภาษีอากรส าหรับผู้ประกอบการ” 

6. โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในเยาวชนคนเก่งของสังคม 

7. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกา้วไกลสู่อาเซียน 

8. โครงการบริการวิชาการโปรแกรมวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจสู่ยุค

ดิจิทัล 

9. โครงการการจัดการท่ัวไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติผู้สูงวัยในชุมชน 

10. โครงการสร้างเยาวชนโลจิสตกิส์สูยุ่ค 4.0 

11. โครงการบริการถา่ยทอดเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์สูส่ังคม 

12. โครงการพัฒนาความรูสู้่ชุมชนอ าเภอชายแดน จังหวัดตาก 

13. โครงการนิทรรศการวชิาการ “KPRUMS Next Step New Start” 

14. โครงการการบูรณาการพัฒนาความรู้อัญมณีและเครื่องประดับ 

47,600 

 

 50,000  

 40,000 

 

 64,800  

 30,000 

 30,000  

 30,000  

 30,000 

  

 30,000 

 30,000  

 30,000  

 30,000 

 100,000  

 46,800 

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

ศูนยศ์กึษาและพัฒนาอัญมณ ี

15. โครงการพัฒนาทักษะภาษาพมา่เพ่ือประชาชนอยา่งยั่งยืน 

16. โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ 

17. ศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก 

18. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเรียนรู้ในยุคดจิิทัล 

19. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับประชากรอาเซียน 

20. โครงการท านุ บ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 

21. โครงการส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่กิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

22. โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่(ศนูย์ความเป็นเลิศ) 

23. นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด 

24. โครงการจัดตั้งอาคารแสดงสินค้าและจ าหน่ายผลิตภัณฑช์มุชน

ชายแดน 

25. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

(กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รับผิดชอบโดย มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด) 

  

 60,000 

 50,000 

  

 63,000 

 10,000 

  78,800 

 40,000 

 30,000  

 

 70,000 

 

 50,000 

  

 451,400 

  

 1,000,000 

  รวม 2,492,400 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 2.บัณฑติครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน  

ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

12.ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่จัดการเรียนการ

สอนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรมวชิา

ภาษาอังกฤษ) 

13.ร้อยละของอาจารย์ในสถาบนัผลิตครูท่ีมีการ

น าเสนอผลงานวจิัยในระดับชาตหิรือระดับ

นานาชาติ 

16.ร้อยละของนักศึกษาที่มผีลงานวจิัยท่ีตีพิมพ์

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาอาจารยใ์นหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้น าทางวิชาการ

ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษา 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนากระบวนการผลิตครูให้

ได้ครูดีมีคุณภาพสูง (High Performance 

Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา

ประเทศท่ียั่งยืน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

2. โครงการสนบัสนุนการผลิตผลงานวจิัยแก่อาจารย์และ
บุคลากร 

0 

0 

 

   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ ของมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลติบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

เป้าประสงค์ที่ 3 บัณฑติมีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

21.จ านวนภาคีเครอืขา่ยความร่วมมอืในการ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการความรู้ท่ี

ตอบสนองตอ่การพัฒนาทอ้งถิ่น 

22.ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน

คุณภาพจากผูใ้ชบั้ณฑิตในระดบัดี 

23.ร้อยละของนักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายท่ีผ่านการ

ประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF  โดยได้รับ

คะแนนประเมินไมน่อ้ยกว่า 3.51 จากระดับ

คะแนน 5 

24.ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มผีล

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 

25.ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวฒุริะดับปริญญา

เอก 

26.ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหนง่ทางวิชาการ 

27.ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ    (ดา้นความรู้ความสามารถสื่อสาร

เป็นภาษาอังกฤษในระดับดี ศักยภาพในการ

จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้

กลยุทธ์ท่ี 2 สรา้งเครือข่ายการผลิตบัณฑิต  

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพทางวชิาการ

และพัฒนานักศกึษาให้เป็นคนดี คุณธรรม 

จิตอาสา สร้างสรรค์สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้

มมีาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

 

 

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การศึกษา 

2. โครงการพัฒนาบัณฑติสูช่วีติการท างาน 

3. โครงการส่งเสริมงานบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการ

และการใชช้วีติแก่นักศกึษา 

4. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

5. โครงการส่งเสริมการแขง่ขันและพัฒนาทักษะทาง

วชิาการและวิชาชพีนักศกึษา 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต/ศษิยเ์ก่า ก้าวทันสูยุ่ค

เศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล 

7. พัฒนาผู้น านักศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

แมส่อด 

8. อบรมสง่เสริมการเรียนรู้นักศกึษาสังคมสูอ่าเซียน 

9. โครงการแนวทางสร้างไอเดีย เร่ิมตน้สู ่Startup 

10. โครงการพัฒนาทักษะทางวชิาชีพและภาษาอังกฤษ

ทางด้านบัญช ีเพื่อสร้างนักบัญชคีุณภาพรุ่นใหม ่

11. โครงการศกึษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

12. โครงการส่งเสริมการแขง่ขันและพัฒนาทักษะทาง

2,532,000 

 

 58,080 

 30,000 

 

 46,000  

 50,000 

  

 30,000 

  

 59,720 

  

 29,160  

 26,192  

 38,208 

  

 33,920  

 5,000 

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

อย่างตอ่เนื่อง ศักยภาพการท าวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน) 

วชิาการและวิชาชพีนักบัญชี 

13. โครงการพัฒนาจิต ชีวิตมั่นคง โปรแกรมวชิาการบัญช ี

14. โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น านักศึกษาโปรแกรม

วชิาการบัญช ี

15. โครงการบริหารจัดการโปรแกรมวชิารัฐประศาสน

ศาสตร์ 

16. โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาการและวิชาชพี

โปรแกรมวชิาการจัดการโลจิสติกส์ 

17. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวชิา

ภาษาอังกฤษ 

18. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศกึษาโปรแกรมวชิาการ

จัดการท่ัวไป 

19. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและ

วชิาชีพการจัดการท่ัวไป 

20. ผลิตและพัฒนาคณุลักษณะบัณฑติโปรแกรมวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

21. โครงการพัฒนาศักยภาพโปรแกรมวชิาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 

22. โครงการจัดหาบุคลากรและพัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษนักศกึษาศูนย์ภาษาแมส่อด 

23. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

24. โครงการบ ารุงหอ้งพยาบาลและบริการสุขภาพ 

  

 11,140  

 5,780 

  

 79,920 

  

 183,960 

  

 29,430 

  

 22,870 

  

 32,570 

  

 63,360 

  

 82,800 

  

 472,200 

  

 377,760  

 47,220 
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ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

25. โครงการจัดสอบวัดเกณฑม์าตรฐานคอมพวิเตอร์ 

26. การพัฒนาทักษะทางดา้นกฬีา 

27. ปรับปรุงศักยภาพทางด้านกีฬา 

28. โครงการพัฒนาคุณภาพและความเป็นอยูข่องนักศกึษา

หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

29. โครงการศกึษาโจทยว์จิัยในพื้นท่ีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การวจิัยเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น 

30. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับนักศกึษารัฐ

ประศาสนศาสตร์ 

31. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและ

วชิาชีพการจัดการท่ัวไป 

32. โครงการบริหารจัดการศูนยภ์าษาและสนับสนุนทักษะ

ภาษา 

33. โครงการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

34. โครงการบ ารุงห้องพยาบาลและบริการสุขภาพ 

35. การแขง่ขันกีฬา กศ.บป. เกมส์ 

36. โครงการพัฒนาทักษะนักศกึษาในด้าน

ภาษาต่างประเทศ 

 43,200  

 82,200  

 106,680  

300,000 

  

 50,000 

  

 70,740 

  

 31,140  

 

 40,000 

  

 20,000  

 3,000  

 15,000  

 150,000 

   5,259,250 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหท้ันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภบิาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

28.ร้อยละบุคลากรท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

31.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อระบบ

บริหารจัดการมหาวทิยาลัยอเิล็กทรอนิกส์ 

33.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการ

ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

34.ผลการจัดอันดับมหาวทิยาลยัสเีขียว (Green 

University) 

35.ผลการประเมินภาพลักษณข์องมหาวิทยาลัย

โดยผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

36.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนนิของมหาวทิยาลัย 

37.ผลการจัดอันดับมหาวทิยาลยัราชภัฏตาม

เกณฑ์ Webrometric 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลที่เอื้อตอ่การ

รักษาคนด ีคนเก่ง และพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรใหเ้ป็นมอื

อาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนา

กระบวนการท างานให้มี

ประสิทธิภาพโดยการน า

เทคโนโลยท่ีีทันสมัยรองรับ

การเป็นมหาวิทยาลัย

อเิล็กทรอนิกส์ 

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างวัฒนธรรม

องคก์รมุ่งการเรียนรู้ ผลิตสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนา

มหาวทิยาลัยด้านกายภาพ

และสิ่งแวดลอ้มมหาวทิยาลัย

สีเขียว (Green University) 

1. โครงการสาธารณูปโภคเพื่อชีวติการท างานที่ดี 

2. โครงการงานรักษาความปลอดภัย 

3. โครงการพัฒนางานนโยบายและแผนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ 

Thailand 4.0 

4. โครงการบริหารจัดการงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

5. โครงการบริหารจัดการเงินเดอืนค่าจ้างบุคลากร 

6. โครงการบริหารจัดการค่าใชจ้่ายประจ า 

7. โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานท่ีและปรับภูมิทัศน์

มหาวทิยาลัย 

8. โครงการบริหารจัดการและซ่อมบ ารุงงานยานพาหนะ 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

10. โครงการงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมชื่อเสียง และภาพลักษณ์

อันดีของมหาวทิยาลัย 

11. โครงการบริหารจัดการการสนับสนุนการเรียนการสอน 

12. โครงการ การพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเพื่อสร้างความเขม้แข็ง

ทางวิชาการ 

13. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ 

14. โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสูยุ่คประเทศไทย 4.0 ในเขต

3,450,000  

 1,440,000  

 54,000 

 

 24,000  

 3,307,700  

 500,000  

 703,400 

  

 250,000  

 393,000  

 72,000 

  

 50,000  

 50,000 

  

 721,500  

 70,000 

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

กลยุทธ์ท่ี 6 สรา้งภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 

พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษตาก 

15. โครงการบริการวิชาการสัญจรสูชุ่มชน 

16. โครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 

17. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

18. โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

19. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 

20. โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดคุรุภัณฑแ์ละซ่อมบ ารุงส าหรับบริการ

ด้าน ICT 

21. บริหารจัดการของฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

22. โครงการบริหารส านักงานมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่

สอด 

  

 30,000  

 100,000  

 238,700  

 40,000  

 40,000 

 429,000 

  

 40,000  

 50,000 

   12,053,300 
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หาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
งบประมาณจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

ล าดับที่ แหล่งงบประมาณ จ านวนเงนิ(บาท) ร้อยละ 

1 เงินงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 14,000,000 70.69 

2 เงินงบประมาณ งบบริการวิชาการ 2,120,000 10.70 

3 เงินงบประมาณ งบอาเซียน 150,000 0.76 

4 เงินนอกงบประมาณ บ.กศ. 3,315,070 16.74 

5 เงินนอกงบประมาณ กศ.บป. 219,880 1.11 

 รวมทั้งสิ้น 19,804,950.00 100.00 

 

งบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ล าดับที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนเงนิ(บาท) ร้อยละ 

1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 2,492,400.00 12.58 

2 การยกระดับมาตรฐานการผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 0 0.00 

3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลติบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 5,259,250.00 26.56 

4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหท้ันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภบิาล และเป็น

องค์กรแห่งนวัตกรรม 

12,053,300.00 60.86 

 รวมทั้งสิ้น 19,804,950.00 100 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั น้้าหนัก 
เป้าหมาย 

2561 

ค่าเป้าหมาย ป ี หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ  61 62 63 64 65 

1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 
แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่น
โดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่ง
ของท้องถิ่น 
  
  

1..ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวจิัยพฒันาชุมชนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อจ้านวนอาจารย์ประจ้า 

6 30 24 27 30 33 36 ฝ่ายวจิัย 

2.ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยทั งหมด 

6 35 29 32 35 38 41 ฝ่ายวจิัย 

3.ร้อยละของงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ต่อจ้านวน
งานวิจัยทั งหมด 

6 10 6 8 10 12 14 ฝ่ายวจิัย 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  
  

4.ร้อยละของอาจารย์ประจ้าที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ) 

3 12 10 11 12 13 14 ฝ่ายวิชาการ 

5.ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่มีการน้าเสนอผลงานวิจยัในระดับชาตหิรือ
ระดับนานาชาต ิ

5 30 11 13 15 17 19 ฝ่ายวิชาการ 

6.ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานวิจยัทีต่ีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 2 10 6 8 10 12 14  ฝ่ายวิจัย 

3. บัณฑิตมีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม  
  

7.จ้านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการจัดการเรียน
การสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

2 2 10 13 16 19 22 ฝ่ายวิชาการ 

8.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิตในระดับดี 6 60 50 55 60 65 70 ฝ่ายวิชาการ 

9.ร้อยละของนักศึกษาชั นปีสุดท้ายที่ผา่นการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF  
โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 

6 75 71 73 75 77 79 ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

10.ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 6 20 14 17 20 23 26 ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั น้้าหนัก 
เป้าหมาย 

2561 

ค่าเป้าหมาย ป ี หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ  61 62 63 64 65 

11.ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 4 22 20 21 22 23 24 ฝ่ายวิชาการ 
12.ร้อยละของอาจารย์ที่มีต้าแหน่งทางวิชาการ 3 22 22 23 24 25 26 ฝ่ายวิชาการ 
13.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ    (ด้านความรู้ความสามารถสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษในระดับด ีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ นอย่างต่อเนื่อง ศักยภาพการท้าวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

6 50 44 47 50 53 56 ฝ่ายวิชาการ 

4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลกัธรร
มาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
  
  
  
  

14.ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 6 40 34 37 40 43 46 ฝ่ายบริหาร 
15.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส ์

6 3 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

16.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 3 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

17.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University) 3  70 60 50 40 30 ฝ่ายบริหาร 

18.ผลการประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยัโดยผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 6 3 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 ฝ่ายบริหาร 

  19.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินของมหาวิทยาลัย 6 82 78 80 82 84 86 ฝ่ายบริหาร 

  20.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัราชภฏัตามเกณฑ์ Webrometric 6 40 18 17 16 15 14 ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  100        
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แผนที่กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิสัยทัศน์ : ผู้น าการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ 

บริหารจัดการ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบการบริหาร 
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและ

พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

บัณฑิตมีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 

ผู้ใช้บัณฑิตมี 
ความพึงพอใจต่อบัณฑิต 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิผล
 

มิต
ิด้า

น 
คุณ

ภา
พ 

มิต
ิด้า

น 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร พัฒนาหลักสูตร

ทุกระดับ 

พัฒนาการจัด
กิจกรรมและระบบ
สวัสดิการนักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถ่ิน 

รายได้ต่อครัวเรือนใน
ชุมชนท้องถ่ินเพิ่มขึ น 

นักวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
ระดับชาติ/ 

ระดับนานาชาติ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

การบริการวิชาการ
ท่ีตอบสนองความ

ต้องการของ
ท้องถ่ิน 

นักศึกษา/
ประชาชนด้ารงชีวิต

ตามรากฐาน
ศิลปวัฒนธรรม 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

มีคุณภาพ 

พัฒนาหน่วยงานด้าน 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย  

ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

บัณฑิตมีงานท้าภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี

ระบบบริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพเพื่อ
เพิ่มคุณภาพผลผลิต

และบริการ 

มหาวิทยาลัยมี
ภาพลักษณ์ที่ดีจาก

สังคมเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณภาพ 

พัฒนานวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู ้

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

พัฒนาการบรหิารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บุคลากรมีสมรรถนะในการ
ท้างานและมีความม่ันคงในอาชีพ 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

ระบบบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมมี

ประสิทธิภาพ 
 

ศักยภาพและ
มาตรฐานการ
บริการวิชาการ

แก่สังคม 

เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร

และแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

อาคารและสภาพแวดล้อมท่ีดี 

ระบบการประกันคุณภาพ 

พัฒนาทักษะและ 
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

พัฒนาหลักสูตร 
การบริการวิชาการ 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัย 

พัฒนาการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

 

พัฒนาความสัมพันธ์กับ
บุคคล/องค์กรภายนอก 

ท้องถ่ินเชื่อม่ัน 
ในมหาวิทยาลัย 

บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 

พัฒนาหลักสูตร
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

หลักสูตรที่เปิดสอน
มีมาตรฐานและเป็น

ที่ยอมรับ 

พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่มีช่องทางหลากหลาย 

เทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

สร้างเครือข่าย
การผลิตบัณฑิต 

บูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัย การบริการ
วิชาการ และท้านุบ้ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
 

อาจารย์มีศักยภาพทั งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาตามอัตลักษณ์ บุคลากรทุกระดับ 
มีศักยภาพ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัยทั ง 
ในประเทศและต่างประเทศ 

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย  
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 

พัฒนาอาจารย์ใน
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตให้เป็นผู้น้า

ทางวิชาการ 

เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างเครือข่าย
การผลิตและ
พัฒนาครูและ

บุคลากร
ทางการศึกษา 

พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 
 

กระบวนการเรียนการ
สอนและสื่อนวัตกรรม 

มีประสิทธิภาพ 

มีหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถ่ิน
และประชาคมอาเซียน 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (จดุแข็ง-จุดอ่อน) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศกึษาใหก้ับคนในชุมชน ท้องถิ่น 

S2 มอีาคาร ห้องเรียนและคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมตอ่การจัดการเรียนการ

สอน 

S3 มรีะบบการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ท าให้นักศึกษาได้รับการดูแลอย่าง

ทั่วถึง 

S4 นักศึกษาได้รับการพัฒนานอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การ

พัฒนาทักษะภาษาพม่า การพัฒนาทักษะชีวติ 

S5 มโีครงการบริการวิชาการหลากหลายที่ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 

S6 มศีูนย์บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

รวมทั้ง 5 อ าเภอชายแดนจังหวัดตาก 

W1 จ านวนหลักสูตรที่ส่งนักศกึษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและ

วิชาชีพมนี้อย 

W2 นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ตอบสนองความ

ต้องการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้นอ้ย 

W3 อาจารย์ที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ มีน้อย 

W4 งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาที่ถูกน าไปใช้ประโยชนจ์ านวนน้อย 

W5 บุคลากรสายการสอนมีภาระงานมากท าให้ไม่สามารถท างานวิจัยได้ 

W6 โครงการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้มนี้อย 

W7 การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน และไม่

ทั่วถึง 

W8 ระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจยังไม่สมบูรณ์ 

W9 อาจารย์มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารมีจ านวนน้อย 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศกัยภาพ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  

(SWOT Analysis) 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส-อุปสรรค) 

โอกาส อุปสรรค 

O1 นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองแผ่นดิน

และจึงท าให้มีการบริการวิชาการเข้าถึงชุมชนมากยิ่งขึน้ 

O2 นโยบายของจังหวัดตากในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศกึษาปลอดยาเสพ

ติด 

O3 นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาศก.และสังคม สนับสนุนการท าวิจัยและท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

O4 นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร

งบประมาณเพิ่มขึน้ 

O5 การเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้ตลาดแรงงานส าหรับบัณฑติขยายตัวมากยิ่งขึ้น 

O6 การขยายตัวเศรษฐกิจท าให้ผู้ประกอบการ และหน่วยงานในภาครัฐ เอกชน มีความ

สนใจทางด้านภาษา 

O7 ภาคประชาชนให้ความส าคัญและสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอด 

8 ภูมปิัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ท าให้เกิดโจทย์วจิัยหลายมติิ สามารถท าวิจัยได้

กว้างขวางเพิ่มขึ้น 

O9 หนว่ยงานภายนอกมีความตอ้งการยกระดับทางวิชาชีพมากขึ้น จงึเป็นโอกาสให ้

มรภ.กพ.แม่สอด ได้รับการบริการวิชาการ 

T1 การเป็นพืน้ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มคีู่แข่งในการจัด

การศกึษานานาชาติในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 

T2 ประชากรในวัยศึกษาต่อในสถาบันอุดมศกึษามีแนวโน้มลดลง 

 

T3 นักเรียนให้ความส าคัญต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่

มีช่ือเสียง 

T4 เครือขา่ยความรว่มมอืจากภายนอกยังไม่เขม้แข็ง 
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โอกาส อุปสรรค 

O10 ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ส่งเสริมการด าเนินงานตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น 

O11 ชุมชนมคีวามหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและภาษาจงึมีโอกาสที่จะเผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมมากขึ้น 
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ผลการวเิคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

สภาพแวดล้อม คะแนนที่ได้รับ ล าดบัที่ 

จุดแข็ง (S) 1.6893 3 

จุดอ่อน (W) 2.2575 2 

โอกาส (O) 2.8409 1 

อุปสรรค (T) 0.9666 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์อยู่ใน 
ต าแหน่ง  wo    
กลยุทธ์เชิงแก้ไข 


