
 

 
 
 
 

  
 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 

 1 พฤษภาคม 2561 
ผา่นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ครั้งที่ 3/2561 

วันที่ 4 กันยายน 2561 



 

 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
        ปี พ.ศ. 2535  อธิการบดีวิทยาลัยครูก าแพงเพชร (ผศ.เจนวิทย์  ผาสุข)  ได้สนองตอบนโยบายของอธิบดีกรมการฝึกหัดครู (ดร.นิเชต  สุนทรพิทักษ์) ขอใช้ป่ าสงวนเสื่อม
โทรมจ านวน  600  ไร่  ต าบลแม่ปะ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  จากกรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ตั้งแต่  วันที่ 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2536  
ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  เพ่ือเป็นศูนย์การศึกษาและปฏิบัติการทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  ปี พ.ศ. 2537  ได้รับ
งบประมาณแผ่นดินจ านวน  500,000  บาท  และงบบ ารุงการศึกษาของวิทยาลัยครูก าแพงเพชรจ านวน   197,000  บาท  รวมเป็นเงินจ านวน  697,000   บาท  ส าหรับสร้าง
ส านักงานชั่วคราว  ใช้เป็นส านักงานศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางธรรมชาติ  ปีเดียวกันนี้ได้รับงบพัฒนาของสมาชิกผู้แทนราษฏร (นายอุดร  ตันติสุนทร )จ านวน  300,000  บาท  
ส าหรับสร้างฝายน้ าล้น ปี พ.ศ. 2543  อธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร(ผศ.รัตนา  รักการ)  ได้สั่งการให้เปิดสอนนักศึกษาภาคพิเศษ  ( กศ.บป. ) ขณะเดียวกันมติที่
ประชุม  กรอ. จังหวัดตาก  เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2543  ให้สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอนระดับปริญญาตรีในวัน เสาร์ – อาทิตย์  (ภาคพิเศษ )  ณ อ าเภอแม่สอด  ในปี
การศึกษา  2543   เปิดสอนนักศึกษาภาคพิเศษขึ้น  ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  มีนักศึกษาภาคพิเศษจ านวน  650  คน  ในปลายปี  พ.ศ. 2543  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา
ประจ าสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร(นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์ )  เสนอให้มีคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการ  ประมาณ 20  คน  ที่เป็นผู้น าด้านเศรษฐกิจของอ าเภอแม่
สอด  ต่อมาเลขาธิการส านักงานสภาสถาบันราชภัฏจึงได้ออกค าสั่งที่   739/2543  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทาง
ธรรมชาติ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  กอรปกับหอการค้าจังหวัดตาก  ขอให้สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรเปิดวิทยาเขตที่อ าเภอแม่สอด  เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา
แก่ราษฎรตามแนวชายแดน  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  ขอให้จัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกสถาบัน  ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ   พ.ศ. 2544  คณะกรรมการพัฒนา
ศูนย์บริการทางวิชาการที่เป็นผู้น าเศรษฐกิจ  และผู้น าด้านศาสนา  หน่วยงานตามค าสั่ง  ที่ 739/2543  ได้เสียสละก าลังทรัพย์เป็นจ านวน 15,981,000  บาท  สร้างอาคาร
ส านักงาน  1  หลัง  โรงอาหาร-หอประชุม  1  หลัง  ที่พักอาจารย์ 2 หน่วย ๆ ละ 6 ห้อง อาคารห้องส้วม 2 หลัง  อาคารส านักวิทยบริการ  1  หลัง  สามารถเปิดรับนักศึกษา  
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติได้ในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2544  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ได้กราบทูลเชิญ  “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี”  
เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดป้ายสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด  เปิดการเรียนการสอนและปฏิบัติภารกิจตาม  พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  ต่อมาได้
มีการยกฐานะจากศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด  เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  ตามติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  มี
ภาระกิจมาตรา 7,8 ในพ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ตามความต้องการ ความคาดหวังของสังคมและ นโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วนัสนันท์ ศิริรัตนะ เป็นผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 



 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ผู้น าการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมา 
 
พันธกิจ (Mission) 
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
3. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ (Objectives) 
1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตก าลังคน เพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
2. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพสู่ความ
เป็นเลิศ 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0  
 
ค่านิยมหลัก 

K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

 
 
อัตลักษณ์  “บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 
 
เอกลักษณ์  เป็นแหล่งเรียนรู้เมียนมา พัฒนาท้องถิ่น 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 
1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
2. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
3. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วย

พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับสังคม
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์
พระราชา 

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

1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวชิาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจและสร้างเครือข่าย 
2. ยกระดับความสามารถของก าลงัแรงงานและผูสู้งวัยในท้องถิ่น 
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบและกลไกการบริหารจดัการงานวิจยัพัฒนาท้องถิ่น 
4. ขับเคลื่อนการน างานวิจัยใหต้ีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แกชุ่มชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน 

2. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบณัฑติ
ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์
สังคม 

2. บัณฑิตมีคณุภาพสรา้งสรรค์
สังคม 

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

3. การพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการมหาวิทยาลยัให้
ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรร
มาภิบาล และเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม 

3. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมยั
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
2. พัฒนาองค์การให้มีระบบบรหิารจัดการที่ด ี
3. พัฒนากระบวนการท างานให้มปีระสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรบัการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งการเรยีนรู้ ผลิตสื่อนวตักรรมและเทคโนโลย ี
5. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University) 
6. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด    



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1..ร้อยละของอาจารย์ที่มผีลงานวจิัยพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
2.ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 
3.ร้อยละของงานวิจัยท่ีได้รับการตพีิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ต่อ
จ านวนงานวิจัยท้ังหมด 

1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวชิาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น โดยการบรูณาการพันธกิจ
และสร้างเครือข่าย 
2. ยกระดับความสามารถของก าลงัแรงงานและ
ผู้สูงวัยในท้องถิ่น 
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบและกลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 
4. ขับเคลื่อนการน างานวิจัยใหต้ีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติและใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แกชุ่มชนท้องถิ่น
เพื่อเสรมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 

1. โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและสนับสนุนการตีพมิพ์ผลงาน
ทางวิชาการ 
2. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาทักษะทางภาษาและการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4. โครงการจัดนิทรรศการตลาดนดัหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด 
5. โครงการบริการวิชาการกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
6. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายสู่หมู่บ้านตน้
แบบอย่างยั่งยืน 
7. ศูนย์การเรยีนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก 
8. โครงการ Myanmar language  KPRUMS 4.0 
9. โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 และ 
Digital Age 
10. โครงการนิทรรศการวิชาการ “KPRUMS Next Step New Start” 
11. โครงการบริการวิชาการศูนยศ์ึกษาและพัฒนาอัญมณเีพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
12. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 
13. โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
14. โครงการอบรมและพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
15. โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP 

38,000  
 

 10,000  
 95,940  

 
 50,000 

  
 89,000  
 251,600  

 
 64,600  
 80,000  
 50,000  

 
 100,000  
 75,000  

 
 109,755  

  
121,160  
 28,885  

 
 306,000  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ ของมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 



 

ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

16. โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 
17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(พัฒนาประชากรอาเซียนสูคุ่ณภาพใน
บทบาทเวทีโลก) 

 500,000  
 4,060 

  รวม 1,974,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

4.จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสตูรและการจัดการจัดการเรยีนการสอนที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
5.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพจาก
ผู้ใช้บัณฑิตในระดับด ี
6.ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF  โดยได้รับ
คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดบัคะแนน 
5 
7.ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศกึษาที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับด ี
8.ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดับปรญิญาเอก 
9.ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
10.ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับการพัฒนาศักยภาพ      

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายการผลติบัณฑติ  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คุณธรรม จติอาสา 
สร้างสรรคส์ังคม 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรบั 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพอาจารย ์
 
 

1. โครงการจัดหาครภุัณฑ์ทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 
2. โครงการจัดซื้อจัดหาวสัดุและครุภัณฑ์ส าหรับตดิตั้งห้องเรยีน 
3. โครงการ การพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเพื่อสรา้งความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 
4. โครงการจัดหาวัสดุและพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะนักศึกษารัฐ
ประศาสนศาสตร ์
5. โครงการผลิตและพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาการและวิชาชีพโปรแกรม
วิชาการจัดการโลจสิติกส ์
7. โครงการพัฒนาศักยภาพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
8. โครงการเสริมสรา้งประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพการจดัการ
ทั่วไป 
9. อบรมประวัตศิาสตร์และภมูิศาสตรด์้วยภาษาอังกฤษส าหรับครูสงัคม 
10. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
11. โครงการพัฒนาทักษะทางวชิาการและวิชาชีพบัญช ี
12. โครงการส่งเสริมการพัฒนาภาษาต่างประเทศศูนย์ภาษาแม่สอด 
13. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
14. การพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 
15. ปรับปรุงศักยภาพทางด้านกีฬา 
16. โครงการท านุ บ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 
17. โครงการราชภฏัสืบสานประเพณีไทย 

2,532,000  
 263,000  
 35,000 

  
 91,080  

 
 48,600  

 
 151,200 

  
 60,480 
 33,120 

  
 8,280 
 7,920 
 93,240 
 304,400 
 228,300  
 62,000  
 44,000  
 28,000  
 30,000  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ ของมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 



 

ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

18. โครงการบ ารุงห้องพยาบาลและบริการสุขภาพ 
19. โครงการพัฒนาคุณภาพและความเป็นอยู่ของนักศึกษาหอพัก
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
20. พัฒนางานบริการและดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด (KPRUMS Student Care Project) 
21. พัฒนาผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด 
22. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการ
ทั่วไป 
23. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 
24. การแข่งขันกีฬา กศ.บป. เกมส ์
25. โครงการบ ารุงห้องพยาบาลและบริการสุขภาพ 
26. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและบรหิารจดัการศูนย์ภาษา 
27. โครงการพัฒนาศักยภาพบณัฑิต/ศิษยเ์ก่า ก้าวทันสู่ยุคเศรษฐกจิและ
สังคมดิจิทลั 
28. โครงการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
29. โครงการส่งเสริมการจดัการเรยีนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
30. โครงการพัฒนาการจดัการศึกษารูปแบบ WIL โปรแกรมวิชาการ
จัดการโลจสิติกส ์
31. โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการท างาน 

 30,660  
 235,000 

  
 55,240 

 
 23,400  
 35,100 

  
 71,100 
 13,000  
 2,000  
 30,000 
 30,000 

 
 20,000  
 60,000 
 400,000 

 
 50,000 

   5,076,120 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ 3 ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

11.ร้อยละบุคลากรที่มสีมรรถนะตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
12.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ
บริหารจดัการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส ์
13.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
14.ผลการจดัอันดับมหาวิทยาลยัสีเขียว (Green 
University) 
15.ผลการประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดย
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
16.ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินของมหาวิทยาลัย 
17.ผลการจดัอันดับมหาวิทยาลยัราชภัฏตามเกณฑ์ 
Webrometric 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการ
รักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรใหเ้ป็นมือ
อาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการ
น าเทคโนโลยีที่ทันสมยัรองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส ์
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรมุ่งการเรยีนรู้ ผลิตสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัย
ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลยัสีเขยีว (Green 
University) 
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

1. โครงการสาธารณูปโภคเพื่อชีวิตการท างานท่ีดี 
2. โครงการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายประจ า 
3. โครงการบริหารจดัการและซ่อมบ ารุงงานยานพาหนะ 
4. โครงการงานรักษาความปลอดภัย 
5. โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน 
6. โครงการบริหารจดัการและซ่อมบ ารุงงานยานพาหนะ 
7. โครงการบริหารจดัการการสนบัสนุนการเรียนการสอน 
8. โครงการบริหารจดัการงานอาคารสถานท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
9. โครงการงานประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างเสริมช่ือเสียง และภาพลักษณ์อันดีของ
มหาวิทยาลยั 
10. โครงการต่อเติมห้องสมดุอาคารเรยีนรวมสิรินธร 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
12. โครงการอบรมการประกันคณุภาพการศึกษา 
13. ตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
14. โครงการบริหารส านักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด 
15. โครงการจัดซื้อจดัหางานวัสดคุรุภณัฑ์ งานซ่อมบ ารุง และงานจดัสอบวัดเกณฑ์
มาตรฐานคอมพิวเตอรส์ าหรับบรกิารด้าน ICT 
16. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
17. บริหารจัดการของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3,200,000  
 350,000  
 200,000  

 1,218,000  
 10,000  
 100,000  
 40,000  
 250,000 
 40,000  

 
 262,000  
 502,000  
 40,000  
 65,000  
 106,400  
 304,400 

  
 13,000  
 30,000 

   6,730,800 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ ของมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 



 

หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้รบัการจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มีรายละเอียด ดังนี ้

งบประมาณจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 
ล าดับที่ แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน(บาท) ร้อยละ 

1 เงินงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 7,500,000 54.4231 
2 เงินงบประมาณ งบบริการวิชาการ 1,000,000 7.2564 
3 เงินงบประมาณ ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 1,366,000 9.9123 
4 เงินงบประมาณ งบอาเซียน 100,000 0.7256 
5 เงินงบประมาณ ศิลปวัฒนธรรม 10,000 0.0726 
6 เงินนอกงบประมาณ บ.กศ. 3,610,720 26.2009 
7 เงินนอกงบประมาณ กศ.บป. 194,200 1.4092 
 รวมทั้งสิ้น 13,780,920 100.00 

 
งบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ล าดับที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนเงิน(บาท) ร้อยละ 
1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 1,974,000 14.3242 
2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 5,076,120 36.8344 
3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กร

แห่งนวัตกรรม 
6,730,800 48.8414 

 รวมทั้งสิ้น 13,780,920 100.00 
 
 
 
 



 

 
 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั น้ าหนัก 
ข้อมูล
พื้นฐาน เป้าหมาย 

2562 

ค่าเป้าหมาย ปี หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ  61 62 63 64 65 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม แก่ชุมชนและท้องถ่ิน ภายใต้บริบท
ของท้องถ่ินโดยการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพ่ือเป็นท่ีพ่ึงของท้องถ่ิน 
  
  

1.จ านวนชุมชนหรือประเด็นท่ีได้รับการช้ีน า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมท่ี
สร้างสรรค์ข้ึน 

6 -        

2.ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

6 60.53 27 24 27 30 33 36 ฝ่ายวิจัย 

3.ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถ่ินต่อ
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยท้ังหมด 

6 100.00 32 29 32 35 38 41 ฝ่ายวิจัย 

4.ร้อยละของงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ ต่อจ านวนงานวิจัยท้ังหมด 

6 33.00 8 6 8 10 12 14 ฝ่ายวิจัย 

2. บัณฑิตมีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม  
  

5.จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

4 21 
เครือข่าย 

13 10 13 16 19 22 ฝ่ายวิชาการ 

6.ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิตในระดับ
ดี 

6 75.00 55 50 55 60 65 70 ฝ่ายวิชาการ 

7.ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ 
KPRUQF  โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 
5 

6 98.67 73 71 73 75 77 79 ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

8.ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับดี 

6 83.34 17 14 17 20 23 26 ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

9.ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 6 13.16 21 20 21 22 23 24 ฝ่ายวิชาการ 
10.ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 6 18.42 23 22 23 24 25 26 ฝ่ายวิชาการ 
11.ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ     6 50.00 47 44 47 50 53 56 ฝ่ายวิชาการ 

3. ระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัยตามหลัก
ธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

12.ร้อยละบุคลากรท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 6 25.00 37 34 37 40 43 46 ฝ่ายบริหาร 
13.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการ 6 3.56 2.80 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 ฝ่ายเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั น้ าหนัก 
ข้อมูล
พื้นฐาน เป้าหมาย 

2562 

ค่าเป้าหมาย ปี หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ  61 62 63 64 65 

  
  
  
  

มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ 

14.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการส่งเสริม พัฒนา และ
เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 3.54 2.80 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

15.ผลการประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 4.11 2.80 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 ฝ่ายบริหาร 

  16.ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 - 3.50 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 ฝ่ายบริหาร 

  17.ผลการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือรองรับการจัดอันดับ 
Webometrics 

6 อันดับท่ี 
21 ของ 

ม.ท้ังหมด 

10 14 12 10 8 6 ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  100         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนที่กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิสัยทัศน์ : ผู้น าการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา 

บริหารจัดการ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบการบริหาร 
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

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
ชุมชนท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 

นักวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
ระดับชาติ/ 

ระดับนานาชาติ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

การบริการวิชาการ
ท่ีตอบสนองความ

ต้องการของ
ท้องถ่ิน 

นักศึกษา/
ประชาชนด ารงชีวิต

ตามรากฐาน
ศิลปวัฒนธรรม 

พัฒนาหน่วยงานด้าน 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย  

ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

บัณฑิตมีงานท าภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี

ระบบบริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพเพื่อ
เพิ่มคุณภาพผลผลิต

และบริการ 

มหาวิทยาลัยมี
ภาพลักษณ์ที่ดีจาก

สังคมเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณภาพ 

พัฒนานวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู ้

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

พัฒนาการบรหิารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บุคลากรมีสมรรถนะในการ
ท างานและมีความม่ันคงในอาชีพ 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

ระบบบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมมี

ประสิทธิภาพ 
 

ศักยภาพและ
มาตรฐานการ
บริการวิชาการ

แก่สังคม ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร

และแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

อาคารและสภาพแวดล้อมท่ีดี 

ระบบการประกันคุณภาพ 

พัฒนาทักษะและ 
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

พัฒนาหลักสูตร 
การบริการวิชาการ 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัย 

พัฒนาการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

 

พัฒนาความสัมพันธ์กับ
บุคคล/องค์กรภายนอก 

ท้องถ่ินเชื่อม่ัน 
ในมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรที่เปิดสอน
มีมาตรฐานและเป็น

ที่ยอมรับ 

พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่มีช่องทางหลากหลาย 

เทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

สร้างเครือข่าย
การผลิตบัณฑิต 

บูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัย การบริการ
วิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
 

อาจารย์มีศักยภาพทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาตามอัตลักษณ์ 

บุคลากรทุกระดับ 
มีศักยภาพ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัยทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ 

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย  
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 

เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 
 

กระบวนการเรียนการ
สอนและสื่อนวัตกรรม 

มีประสิทธิภาพ 

มีหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถ่ิน
และประชาคมอาเซียน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง-จุดอ่อน) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
S1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนในชุมชน ท้องถิ่น 
S2 มีอาคาร ห้องเรียนและคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน 
S3 มีระบบการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ท าให้นักศึกษาได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
S4 นักศึกษาได้รับการพัฒนานอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การพัฒนา
ทักษะภาษาพม่า การพัฒนาทักษะชีวิต 
S5 มีโครงการบริการวิชาการหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
S6 มีศูนย์บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้ง 5 
อ าเภอชายแดนจังหวัดตาก 

W1 จ านวนหลักสูตรที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพมี
น้อย 
W2 นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ตอบสนองความต้องการของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้น้อย 
W3 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ มีน้อย 
W4 งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์จ านวนน้อย 
W5 บุคลากรสายการสอนมีภาระงานมากท าให้ไม่สามารถท างานวิจัยได้ 
W6 โครงการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้มีน้อย 
W7 การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน และไม่ทั่วถึง 
W8 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจยังไม่สมบูรณ์ 
W9 อาจารย์มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารมีจ านวนน้อย 

 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศกัยภาพ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  

(SWOT Analysis) 

 



 

 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส-อุปสรรค) 

โอกาส อุปสรรค 
O1 นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองแผ่นดินและจึง
ท าให้มีการบริการวิชาการเข้าถึงชุมชนมากยิ่งขึ้น 
O2 นโยบายของจังหวัดตากในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาปลอดยาเสพติด 
O3 นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาศก.และสังคม สนับสนุนการท าวิจัยและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
O4 นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมข้ึน 
O5 การเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้ตลาดแรงงานส าหรับบัณฑิตขยายตัวมากยิ่งขึ้น 
O6 การขยายตัวเศรษฐกิจท าให้ผู้ประกอบการ และหน่วยงานในภาครัฐ เอกชน มีความสนใจ
ทางด้านภาษา 
O7 ภาคประชาชนให้ความส าคัญและสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด 
8 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ท าให้เกิดโจทย์วิจัยหลายมิติ สามารถท าวิจัยได้กว้างขวาง
เพ่ิมข้ึน 
O9 หน่วยงานภายนอกมีความต้องการยกระดับทางวิชาชีพมากขึ้น จึงเป็นโอกาสให้ มรภ.กพ.
แม่สอด ได้รับการบริการวิชาการ 
O10 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ส่งเสริมการด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น 
O11 ชุมชนมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและภาษาจึงมีโอกาสที่จะเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 

T1 การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มีคู่แข่งในการจัด
การศึกษานานาชาติในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
T2 ประชากรในวัยศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง 
 
T3 นักเรียนให้ความส าคัญต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียง 
T4 เครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกยังไม่เข้มแข็ง 

 
 



 

 
ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
สภาพแวดล้อม คะแนนที่ได้รับ ล าดับที่ 

จุดแข็ง (S) 1.6893 3 
จุดอ่อน (W) 2.2575 2 
โอกาส (O) 2.8409 1 
อุปสรรค (T) 0.9666 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์อยู่ใน 
ต าแหน่ง  wo    
กลยุทธ์เชิงแก้ไข 


