
 
 
 
 

  
 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
ทบทวนเมื่อ วันที ่9-10 พฤษภาคม 2565 และ 13 มิถุนายน 2565 

ผา่นการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด 

ครั้งที ่3/2565 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565  
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ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

        ปี พ.ศ. 2535  อธิการบดีวิทยาลัยครูก าแพงเพชร (ผศ.เจนวิทย์  ผาสุข)  ได้สนองตอบนโยบายของอธิบดีกรมการฝึกหัดครู (ดร.นิเชต  สุนทรพิทักษ์) ขอใช้ป่าสงวนเสื่อมโทรมจ านวน   600  ไร่  
ต าบลแม่ปะ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  จากกรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตั้งแต่  วันที่ 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2536  ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  เพื่อเป็นศูนย์
การศึกษาและปฏิบัติการทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณแผ่นดินจ านวน  500,000  บาท  และงบบ ารุงการศึกษาของวิทยาลัย
ครูก าแพงเพชรจ านวน  197,000  บาท  รวมเป็นเงินจ านวน  697,000   บาท  ส าหรับสร้างส านักงานช่ัวคราว  ใช้เป็นส านักงานศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางธรรมชาติ  ปีเดียวกันนี้ได้รับงบพัฒนาของ
สมาชิกผู้แทนราษฏร (นายอุดร  ตันติสุนทร )จ านวน  300,000  บาท  ส าหรับสร้างฝายน้ าล้น ปี พ.ศ. 2543  อธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร(ผศ.รัตนา  รักการ)  ได้สั่งการให้เปิดสอน
นักศึกษาภาคพิเศษ  ( กศ.บป. ) ขณะเดียวกันมติที่ประชุม  กรอ. จังหวัดตาก  เมื่อวันท่ี  23  มีนาคม  2543  ให้สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอนระดับปริญญาตรีในวัน เสาร์ – อาทิตย์  (ภาคพิเศษ )  
ณ อ าเภอแม่สอด  ในปีการศึกษา  2543   เปิดสอนนักศึกษาภาคพิเศษข้ึน  ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  มีนักศึกษาภาคพิเศษจ านวน  650  คน  ในปลายปี  พ.ศ. 2543  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาประจ า
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร(นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์ )  เสนอให้มีคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการ  ประมาณ 20  คน  ที่เป็นผู้น าด้านเศรษฐกิจของอ าเภอแม่สอด  ต่อมาเลขาธิการส านักงาน
สภาสถาบันราชภัฏจึงได้ออกค าสั่งที่  739/2543  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางธรรมชาติ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  กอรปกับหอกา รค้า
จังหวัดตาก  ขอให้สถาบันราชภัฏก าแพงเพชรเปิดวิทยาเขตที่อ าเภอแม่สอด  เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ราษฎรตามแนวชายแดน   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  ขอให้จัดตั้งศูนย์ให้
การศึกษาภายนอกสถาบัน  ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ   พ.ศ. 2544  คณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการทางวิชาการที่เป็นผู้น าเศรษฐกิจ  และผู้น าด้านศาสนา  หน่วยงานตามค าสั่ง  ที่ 739/2543  ได้
เสียสละก าลังทรัพย์เป็นจ านวน 15,981,000  บาท  สร้างอาคารส 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  สยามบรมราช
กุมารี”  เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดป้ายสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด  เปิดการเรียนการสอนและปฏิบัติภารกิจตาม  พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  ต่อมาได้มีการยกฐานะ
จากศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด  เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  ตามติสภามหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  มีภาระกิจมาตรา 7,8 ในพ.ร.บ. มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ.2547 ตามความต้องการ ความคาดหวังของสังคมและ นโยบายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ปัจจุบันมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ 
 เป็นผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

ส านักผู้อ านวยการ 

-งานบริหารงานท่ัวไป 
-งานนโยบายและแผน 
-งานวิจัย 
-งานบริการวิชาการ 
-งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
-งานกิจการนักศึกษา 
-งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ 

ส านักวิชาการและจัดการศึกษา 

-งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
-งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
-งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ 
-งานมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร 
-งานจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
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วิสัยทัศน์ (Vision)   
มุ่งจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น บูรณาการพันธกิจ สร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ สู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจ (Missions)  
 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วยการบูรณาการพันธกิจ 

2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับชาติและสากล 
3. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยมหลัก (Core Values) :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด (KPRU-MS) 
K – the King’s philosophy น้อมน าศาสตร์พระราชา 
P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (สังคม) 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
M - modern knowledge สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
S – sustainability มีความยั่งยืน 

อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผลิตก าลังคน ด้วยศาสตร์พระราชา พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนชายแดน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล 
 
 

เป้าประสงค์ (Goals) : 
1. เพ่ิมขีดความสามารถ แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
2. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
3. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์
พระราชา 

 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ แก่ชุมชน
และท้องถิ่น ภายใต้บริบทของ
ท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ 

 

1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการพันธกิจกับพันธกิจสัมพันธ์กับ
ชุมชนท้องถิ่น 

1.2 พัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้โมเดล
เศรษฐกิจ BCG 

1.3 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสร้างรายได้ 
1.4 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

1.5 สืบสาน อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่า
ผลิตผลทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

 

2. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์
สังคม 

 

2.1 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ
และทัษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 

2.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
พัฒนาท้องถิ่น และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวงนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน
เสริมสร้างทักษะอาชีพและจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 

2.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

2.5 พัฒนานักศึกษาเพ่ือสร้างทักษะทางสังคมและทักษะการวิจัยและนวัตกรรมเชิง
สมรรถนะด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรร
มาภิบาล 

3. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง 

3.2 พัฒนาใรรถนะบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล ด้านภาษาต่างประเทศ และ
สมรรถนะเฉพาะทางเพ่ือปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สมรรถนะสูง 

3.4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถ แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 

ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1. จ านวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ ที่เกิดจาก
การบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
เรียนรู้การวิจัยหรือศิลปวัฒนธรรม 
2. จ านวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จาก การ
บริหารวิชาการหรือผลงานวิจัย หรือการบูร
ณาการพันธกิจ 
3. ร้อยละของรายได้ในชุมชนเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น 
4. จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับการยกระดับให้พ้น
เส้นความยากจน 
5. จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
6. จ านวนบทความที่ได้รบัการตีพมิพ์ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่มีการบรู
ณาการพันธกิจกับพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน
ท้องถิ่น 
1.2 พัฒนาเชิงพื้นที่เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจฐานรากภายใตโ้มเดลเศรษฐกิจ 
BCG 
1.3 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและสร้างรายได ้
1.4 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้
ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพยส์ินทางปัญญา 
1.5 สืบสาน อนุรักษ์ และพัฒนาศลิปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าผลิตผลทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1. โครงการท านุบ ารุงชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสืบสานศลิปวัฒนธรรม
ประเพณ ี
2. โครงการยกระดับมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชนสู่ University as 
Marketplace (งบยุทธศาสตร์) 
3. โครงการบูรณาการพันธกิจระดบัหลักสตูรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 
21 (มรภ.กพ.แม่สอด-งบยุทธศาสตร์) 
4. โครงการศูนย์พัฒนาก าลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและชุมชน
ท้องถิ่น (งบยุทธศาสตร์) 
5. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก (งบยุทธศาสตร์) 
6. โครงการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่
สอด (งบยุทธศาสตร์-งบจัดสรรเพื่อพัฒนาก าลังคน) 

20,000 
  

 150,000 
 

 150,000 
  

 100,000 
  

 400,000 
  

 10,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

7. จ านวนผลงานวิจัยท่ียื่นจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร หรือไดร้ับสิทธิบตัริ อนุสทิธิบัตร 
8. จ านวนนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีสร้างมลูค่าหรือพัฒนา
ท้องถิ่น 
  รวมงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 830,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 

ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

9. ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีปสีุดท้ายที่
สอบผ่านในระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือ
มาตรฐานอ่านๆที่เทียบเท่า 
10. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบ
อาชีพอิสระทั้งตามภมูิล าเนาและนอกภูมิล าเนาของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี  
11. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีงานวิจัยของนักศึกษาซึ่ง
น าไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้/ชุมชนท้องถิ่น หรือ
มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากงานวจิัยของนักศึกษา 
12. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้โดยมี
ชุมชนเป็นฐาน 
13. ร้อยละของหลักสูตรที่จดัการศึกษาแบบ 
CWIE/WIL 
14. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอน วิจัย นวัตกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนายุทธศาสตร์การพลิกโฉม
มหาวิทยาลยั 

2.1 ผลิตบณัฑิตไดต้ามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพและทัษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 
2.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัย
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ พัฒนา
ท้องถิ่น และการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
2.3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวงนการจัดการ
เรียนรู้ให้บรูณาการกับการท างานเสริมสร้าง
ทักษะอาชีพและจิตส านึกในการพฒันาท้องถิ่น 
2.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เปน็มืออาชีพ 
2.5 พัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างทักษะทางสังคม
และทักษะการวจิัยและนวัตกรรมเชิงสมรรถนะ
ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน 

1. โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภณัฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร 
3. โครงการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตนักรัฐประศาสนศาสตร์ศึกษาดงูาน
ภาคปกต ิ
4. โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
บัญชีของนักศึกษาและศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการบญัช ี
5. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพโปรแกรมวิชาการ
จัดการโลจสิติกส ์
6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร ์
7. โครงการสมัมนาสร้างแรงบันดาลใจในการท าธุรกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศ 
8. โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ
เป็นผู้ประกอบการ 
9. โครงการเสริมสรา้งประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพการจดัการ
ทั่วไป 
10. โครงการพัฒนาและส่งเสริมทกัษะทางด้านเทคโนโลยีธรุกิจดิจิทลั 
11. โครงการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพบัญชี 

443,500  
 70,000  
 28,230  

 
 23,440  

 
 

 46,120  
 

 28,240  
 13,610  

 
 3,530  

 
 21,170 

  
 16,890  

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

15. ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการพัฒนาทักษะ 
soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและมี
ทักษะกระบวนการวิศวกรสังคม 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษารัฐประศาสนศาสตร ์
13. โครงการส่งเสริมและยกย่องนักศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
14. โครงการส่งเสริมสุขภาพและจัดบริการด้านการกีฬาส าหรับนักศึกษา 
15. โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร 
16. โครงการพัฒนานักศึกษาหอพักและจัดบริการด้านที่พักส าหรับ
นักศึกษา 
17. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่คณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงคโ์ดยการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา 
18. ส่งเสริมการจัดกจิกรรมกลุม่/ชุมนุม/ชมรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด ภาคปกติ 
19. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการเรยีนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการท างานระดับหลักสูตรมรภ.กพ.แม่สอด (โปรแกรมวิชาการจัดการโล
จิสติกส์-งบยุทธศาสตร์) 
20. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์หลักสตูรและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ
(งบยุทธศาสตร์-งบจัดสรรเพื่อพัฒนาก าลังคน) 
21. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร (งบยุทธศาสตร์-
งบจัดสรรเพื่อพัฒนาก าลังคน) 
22. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษและการสอบวดัมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา(งบยุทธศาสตร์-งบจัดสรรเพื่อพัฒนาก าลงัคน) 
23. โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลัส าหรับนักศึกษา  (งบ
ยุทธศาสตร์-งบจัดสรรเพื่อพัฒนาก าลังคน) 
24. ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการพัฒนาทักษะนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ (งบยุทธศาสตร์-งบจดัสรรเพื่อพัฒนาก าลังคน) 

 21,930  
 24,570  
 1,300  
 9,360  
 4,560  
 5,900  

 
 18,550 

  
 8,800  

 
 120,000  

 
 

 20,000 
  

 60,000 
  

 11,600  
 

 9,360 
  

 9,360  
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ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

25. โครงการพัฒนาการให้ค าปรึกษาด้านการเรียนการใช้ชีวิตและการหา
รายได้ระหว่างเรียนแก่นักศึกษา (งบยุทธศาสตร์-งบจดัสรรเพื่อพัฒนา
ก าลังคน) 
26. โครงการเฝา้ระวังยาเสพตดิในสถานศึกษาและบริการด้านการปฐม
พยาบาลส าหรับนักศึกษา (งบยุทธศาสตร์-งบจัดสรรเพื่อพัฒนาก าลังคน) 
27. โครงการพัฒนาผู้น านักศึกษาและศิษยเ์ก่า (งบยุทธศาสตร์-งบจัดสรร
เพื่อพัฒนาก าลังคน) 
28. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการส าหรับบุคลากรสายวชิาการ 
(งบยุทธศาสตร์-งบจัดสรรเพื่อพัฒนาก าลังคน) 
29. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพยานพาหนะเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
สู่การบรูณาการพันธกิจการเรียนรูภ้ายนอก (งบยุทธศาสตร์-งบจัดสรรเพื่อ
พัฒนาก าลังคน) 
30. พัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม(งบยุทธศาสตร์) 

 
 3,800 

 
  

 1,740 
  

 5,500 
  

 15,000  
 

 53,640  
 
 

 60,000 
  รวมงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 1,159,700 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 3 ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด  กลยุทธ์มหาวิทยาลัย  งาน/โครงการ งบประมาณ 

16. จ านวนหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการด้วย
เกณฑ์มาตรฐาน 
17. จ านวนบุคลากรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ
บุคลากรใหม้ีสมรรถนะด้านดจิิทัล ด้าน
ภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะเฉพาะทาง  
18. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหาร
จัดการ 
19. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย 

3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเปน็
มหาวิทยาลยัสมรรถนะสูง 
3.2 พัฒนาใรรถนะบุคลากรใหม้ีสมรรถนะด้าน
ดิจิทัล ด้านภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะ
เฉพาะทางเพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัดิจิทลั 
3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีนับสนุนการ
บริหารจดัการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะ
สูง 
3.4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ที่
เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัย 

1. โครงการบริหารจดัการเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร 
2. โครงการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายประจ า 
3. โครงการงานรักษาความปลอดภัย 
4. โครงการซ่อมบ ารุงงานยานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง 
5. โครงการบริหารจดัการสนับสนนุการเรยีนการสอน 
6. การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (SAR) 

3,181,560  
 741,200  
 700,000  
 136,500  
 11,810  
 30,000 

  รวมงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 4,801,070 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ไดร้ับการจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มรีายละเอียด ดังนี ้
งบประมาณจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

ล าดับที่ แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน(บาท) ร้อยละ 
1 เงินงบประมาณแผ่นดินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 1,180,000.00 17.38 
2 เงินนอกงบประมาณ บ.กศ. 5,459,750.00 80.40 
3 เงินนอกงบประมาณ กศ.บป. 151,020.00 2.22 
 รวมทั้งสิ้น  6,790,770.00 100 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(%) 

เป้าหมาย 
2566 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด 
2565 2564 2563 1 2 3 4 5   

1. การพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยพันธ
กิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับ
สังคมท้องถิ่นด้วย
ศาสตร์พระราชา 

1. จ านวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ ที่
เกิดจากการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนรู้การวิจัยหรือ
ศิลปวัฒนธรรม 

6 6 - - - 4 5 6 7 8 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

ดร.ช่อพฤกษ์ ผวิกู ่

2. จ านวนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จาก 
การบริหารวิชาการหรือผลงานวิจัย 
หรือการบูรณาการพันธกิจ 

5 3 - - - 1 2 3 4 5 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

ดร.ช่อพฤกษ์ ผวิกู ่

3. ร้อยละของรายได้ในชุมชน
เป้าหมายเพิ่มขึ้น 

6 5 - - - 3 4 5 6 7 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

ดร.ช่อพฤกษ์ ผวิกู ่

4. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการ
ยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน 

5 20 - - - 10 15 20 25 30 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

ดร.ช่อพฤกษ์ ผวิกู ่

5. จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

5 2 - - - 0 1 2 3 4 รอง ผอ. ฝ่ายวางแผน
และวิจยั 

ผศ.ทิพย์วรรณ ศิ
บุญนันท์ 

6. จ านวนบทความที่ได้รบัการตีพมิพ์
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่ง
อยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ 

5 10 6 4 4 6 8 10 12 14 รอง ผอ. ฝ่ายวางแผน
และวิจยั 

ผศ.ทิพย์วรรณ ศิ
บุญนันท์ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(%) 

เป้าหมาย 
2566 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด 
2565 2564 2563 1 2 3 4 5   

7. จ านวนผลงานวิจัยท่ียื่นจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร หรือไดร้ับสิทธิบัตริ อนุ
สิทธิบัตร 

5 2 1 - - 0 1 2 3 4 รอง ผอ. ฝ่ายวางแผน
และวิจยั 

ผศ.ทิพย์วรรณ ศิ
บุญนันท์ 

8. จ านวนนวัตกรรมหรือองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ท่ีสร้างมลูค่าหรือ
พัฒนาท้องถิ่น 

5 1 - - - - - 1 2 3 รอง ผอ. ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ 

อ.สันติ คู่กระสังข์ 

2. การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการผลิต
บัณฑิตใหม้ี
คุณภาพ
สร้างสรรคส์ังคม 

9. ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญา
ตรีปีสดุท้ายที่สอบผ่านในระดับ B1 
ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐาน
อ่านๆที่เทียบเท่า 

6 2 97.84 - - 1 1.5 2 2.5 3 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

อ.สุกัญญา ธรรมธีรศิษฎ ์

10. อัตราการได้งานท า/ท างานตรง
สาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตาม
ภูมิล า เนาและนอกภูมิล า เนาของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี  

6 70 60.93 93.07 96.67 50 60 70 80 90 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

ผศ.ชัยรัตน์ ขันแก้ว 

11. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีงานวิจัย
ของนักศึกษาซึ่งน าไปใช้ในการพัฒนา
องค์ความรู้/ชุมชนท้องถิ่น หรือมี
ผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่จากงานวิจัยของ
นักศึกษา 

5 65 100 - - 55 60 65 70 75 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

ดร.ศุภมาส ผกากาศ 

12. จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนรูโ้ดยมีชุมชนเป็นฐาน 

5 5 - - - 3 4 5 6 7 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

ดร.ศุภมาส ผกากาศ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(%) 

เป้าหมาย 
2566 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด 
2565 2564 2563 1 2 3 4 5   

13. ร้อยละของหลักสูตรที่จดั
การศึกษาแบบ CWIE/WIL 

5 2 - - - 0 1 2 3 4 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

ดร.ศุภมาส ผกากาศ 

14. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการ
พัฒนาสมรรถนะในการจดัการเรียน
การสอน วิจัย นวัตกรรมทีส่่งเสริมและ
พัฒนายุทธศาสตร์การพลิกโฉม
มหาวิทยาลยั 

6 28 - - - 24 26 28 30 32 รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการฯ 

น.ส.พัชรีญา ใจโปร่ง 

15. ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการ
พัฒนาทักษะ soft skills ด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคมและมีทักษะ
กระบวนการวิศวกรสังคม 

5 50 - - - 40 45 50 55 60 รอง ผอ. ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ 

นายวีระ วนาเจริญเขต 

3. การพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการ
มหาวิทยาลยัให้
ทันสมัย ได้
มาตรฐาน มีธรร
มาภิบาล 

16. จ านวนหน่วยงานท่ีมีการบริหาร
จัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 

5 2 - - - 0 1 2 3 4 รอง ผอ. ฝ่ายบรหิาร นายณัฐพงษ์ ล าจะเรา 

17. ร้อยละบุคลากรทีผ่่านการ
ประเมินสมรรถนะบุคลากรให้มี
สมรรถนะด้านดิจิทัล ด้าน
ภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะ
เฉพาะทาง  

5 80 73.34 50.00 68.75 70 75 80 85 90 รอง ผอ. ฝ่ายบรหิาร น.ส.พัชรีญา ใจโปร่ง 

18. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มตี่อระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบรหิาร
จัดการ 

5 4.00 - - - 3.5
0 

3.7
5 

4.0
0 

4.2
5 

4.5
0 

รอง ผอ. ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ 

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(%) 

เป้าหมาย 
2566 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด 
2565 2564 2563 1 2 3 4 5   

19. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
การให้บริการของมหาวิทยาลยั 

5 5 - - - 3 4 5 6 7 รอง ผอ. ฝ่ายบรหิาร นางมัลลิกา ปัญญาเทพ 
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บริหารจัดการ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบการบริหาร 
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

บัณฑิตมีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ มิต
ิด้า

น 
คุณ

ภา
พ 

พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ 

รายได้ต่อครัวเรือนใน
ท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 

นักวิจัยที่มีคุณภาพ
ระดับชาติ/นานาชาติ 

University 
Engagement 

การบริการวิชาการ
ท่ีตอบสนองความ

ต้องการของ
ท้องถ่ิน 

บัณฑิตมีงานท าภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี

ระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มคุณภาพ

ผลผลิตและบริการ 

มหาวิทยาลัยมี
ภาพลักษณ์ที่ดีจาก

สังคมท้องถ่ิน 

ท้องถ่ินเช่ือมั่นใน
มหาวิทยาลัย 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

ระบบบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมมี

ประสิทธิภาพ 
 

ศักยภาพและ
มาตรฐานการ
บริการวิชาการ

แก่สังคม 

มิต
ิด้า

น 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

กับสงัคมท้องถ่ินด้วยศาสตร์พระราชา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน  

มีธรรมาภิบาล 

พัฒนานวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู ้

พัฒนาการบรหิารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

ผู้ใช้บัณฑิตมี 
ความพึงพอใจต่อบัณฑิต 

มิต
ิด้า

น 
ปร

ะส
ิทธ

ิผล
 

ระบบการประกันคุณภาพ 

พัฒนาศูนย์เรียนรู้
ศิลปะและวัฒนธรรม 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อาคารและสภาพแวดล้อมท่ีดีและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ งานวิจัยและศิลปวัฒนธรรม  

พัฒนาความสัมพันธ์กับ
บุคคล/องค์กรภายนอก 

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับ
การท างานเสริมสร้างทักษะอาชีพ 

พัฒนาหลักสูตรและระบบ
ฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 

พัฒนาการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

 

ระดับความผูกพันของ
ลูกค้าและบุคลากรที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยระดับ

มาก 

พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ 

พัฒนาทักษะดิจิทัล การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

นักศึกษา/
ประชาชนด ารงชีวิต

ตามรากฐาน
ศิลปวัฒนธรรม 

หลักสูตรที่เปิดสอนมีมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัยทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ 

สร้างเครือข่าย
ศิษย์เก่า 

เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย  
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

วิสัยทัศน์ :    มุ่งจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น บูรณาการพันธกิจ สร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ สูก่ารพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างย่ังยืน 
อย่างย่ังยืน 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ที่มีช่องทางหลากหลาย 

เทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

อาจารย์มีศักยภาพทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัต
ลักษณแ์ละทักษะ Soft Skill 

บุคลากรทุกระดับ 
มีศักยภาพ 

พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 
 

กระบวนการเรียนการสอนและสื่อนวัตกรรม 
มีประสิทธิภาพ 

มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถ่ินและประชาคมอาเซียน 

สร้างเครือข่าย
การผลิตบัณฑิต 

บทความวิจัยตีพิมพ์ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

นักศึกษามีทักษะ
วิศวกรสังคม ผลงานวิจัยที่ยื่นจด

สิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร 

ITA 

Smart 
University 

Green office 

บุคลากรมีสมรรถนะ
ในการท างานและมี
ความมั่นคงในอาชีพ 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง-จุดอ่อน) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
S1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนในชุมชน ท้องถิ่น   
S2 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามศาสตร์ของตนเองอย่างต่อเนื่องท าให้มี
ศักยภาพพร้อมปฏิบัติงาน  
S3 มีศูนย์การเรียนรู้ด้านบริการวิชาการท่ีมีการให้บริการต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย/ชุมชน/หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  
S4 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสถาน
ประกอบการในท้องถิ่น  
S5 มีงานวิจัยสอดคล้องกับความต้องการบริบทเชิงพ้ืนที่  
S6 เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือยกระดับก าลังคนในชุมชน ท้องถิ่น  
S7 มีการจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับสถานประกอบการ แหล่ง
ฝึกงาน แหล่งท างานหรือหน่วยงานภายนอก  
S8 มีอาคารกีฬาในร่มที่พร้อมให้บริการแก่ชุมชน 

W1 การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยส าหรับบุคคลภายนอกยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
และยังไม่ทั่วถึง   
W2 บุคลากรสายวิชาการยังมีต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
น้อย 
W3 บุคลากรสายสนับสนุนมีต าแหน่งช านาญการน้อย 
W4 การพัฒนาและสร้างความผูกพันกับบัณฑิตหรือศิษย์เก่ามีน้อย 
W5 จ านวนงานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยและการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีน้อย 
W6 การจัดหารายได้และแหล่งงบประมาณจากภายนอกยังท าได้จ ากัดและไม่ต่อเนื่อง 
W7 หลักสูตรระยะสั้นที่เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการยังมีน้อย 
W8 ศักยภาพการท าวิจัยของบุคลากรยังมีศาสตร์ที่ไม่หลากหลายและตรงกับความ
ต้องการของแหล่งทุน 
W9 ความเร็ว Internet ช้า กรณี onsite อาจเกิดปัญหากับนักศึกษาและการเรียนการ
สอน 
W10 ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมและสถานที่ให้ครอบคลุม 
W11 คอมพิวเตอร์มีจ านวนลดลง อาจจะไม่เพียงพอกับการเรียนการสอน และไม่ทันสมัย 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แมส่อด  
(SWOT Analysis) 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส-อุปสรรค) 

โอกาส อุปสรรค 
O1 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับโครงการและ
งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นที่ส าคัญ เช่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจบนฐานราก 
โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นต้น 
O2 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ท าให้
มหาวิทยาลัยฯมีโอกาสในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพ่ิมข้ึน 
O3 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้เกิดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่
เพ่ิมข้ึน เช่น หลักสูตรออนไลน์ เป็นต้น 
O4 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนให้การยอมรับและมีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 
O5 มีเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและนอกพ้ืนที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
O6 การพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ท าให้หลักสูตรต่างๆ มีโอกาสในการน า
เกณฑ์ประเมิน มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมมากขึ้น เช่น AUN-QA 
O7 การอบรมออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน ท าให้มีช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
O8 พื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นพ้ืนที่ ที่ได้รับความสนใจท าให้
มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนและพัฒนาพ้ืนที่ 
O9 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายการเรียนแบบสะสมคลังหน่วยกิต
ส าหรับนักศึกษา 

T1 มหาวิทยาลัยใหญ่ รับนักศึกษาเพ่ิมข้ึน ท าให้นักศึกษาหันไปศึกษามหาวิทยาลัย
ใหญ่มากกว่า 
T2 รูปแบบการจัดการเรียนออนไลน์มีมากขึ้น ท าให้ผู้เรียนหันไปเรียนด้วยวิธีอ่ืน หรือ
สถานศึกษาอ่ืน 
T3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนลดลง  
T4 โรคระบาดชายแดน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน 
T5 สภาพเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้บางครอบครัวไม่มีเงินเรียน 
T6 แหล่งทุนวิจัยภายนอกมีเกณฑ์ในการพิจารณาเฉพาะตามแหล่งทุนที่มีลักษณะ
การบรูณาการและเข้าถึงได้ยากข้ึน 
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ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

สภาพแวดล้อม คะแนนที่ได้รับ ล าดับที่ 
จุดแข็ง (S) 1.5490 4 
จุดอ่อน (W) 2.4319 1 
โอกาส (O) 1.6554 3 
อุปสรรค (T) 1.8492 2 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์อยู่ใน 
ต าแหน่ง  WT    
กลยุทธ์เชิงรับ ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค 


