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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ความคาดหวังของชุมชน ปัจจัยที่มี
ผลต่อความคาดหวังของชุมชน และเสนอแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดในอนาคต วิธีการ
วิจัยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ข้ันตอน ได้แก่การส ารวจเอกสารและการสอบถามประชาชนในพ้ืนท่ีให้บริการ
ของมหาวิทยาลัยพื้นที่ 5 อ าเภอชายแดนจังหวัดตาก จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร หา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคว์สแคว์ ผลการวิจัยพบว่า มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการจัดการศึกษาท้ัง 5 
พันธกิจ ชุมชนมีความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยระดับมากทุกพันธกิจ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการตามล าดบั ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวัง ได้แก่ 
อายุ ภูมิล าเนา อาชีพหลัก ลักษณะความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยและความต้องการเข้าศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/รับ
บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย และมีข้อเสนอแนวทางพัฒนา ได้แก่ ควรจัดหลักสูตรที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน ควรท าวิจัยที่หลากหลายร่วมกับชุมชนและน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นได้ ควรเป็นแหล่งเรียนรู้
และถ่ายทอดบริการวิชาการที่หลากหลาย ควรสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและบูรณาการกับพันธกิจอื่น และควร
ยกระดับเป็นต้นแบบการบริหารองค์กรและมีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: ศักยภาพ / ความคาดหวัง / มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 

 
Abstract 

The research objectives of this study were to analyze the university competence, the 
community expectation, factors of the community expectation, and offer guidelines to develop 
the Kamphang Phet Rajabhat University Maesot in the future. Research approach separated into 
two steps such as document analysis and survey 400 smaples in five border district areas, Tak 
province. Research analyzed by documents and to fine the average, the standard deviation and 
the chi-square. The research results found that; the university has had ability to arrange the 
education into five missions; the community has had an expectation in every mission at high 
level such as learning and teaching organizations, management, research, art and cultural 
maintaining and academic service.  The factors that have had effect to the expectation included 
age, domicile, occupation, relation level with the university and the study/train/get academic 
service requirements. The development guideline such as should have various curriculums and 
match with labor market, should make various research by joining with community and can apply 
in the local, should be learning source and impart to be the various academic service, should 
keep on local art and culture and integrate with other obligations and should improve to master 
in organization and have efficiency service.  
Keywords:  Competence / Expectation / Kamphang Phet Rajabhat University Maesot. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดเป็นศูนย์ขยายโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่

มหาวิทยาลัย ราชภัฏก าแพงเพชรจัดตั้งขึ้นตามโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น ตั้งอยู่ต าบลแม่ปะ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนและผู้ส าเร็จการศึกษาในอ าเภอฝั่งตะวันตกของ
จังหวัดตาก จากกระแสความต้องการและข้อเรียกร้องของประชาชน หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนใน
ท้องถิ่นให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาดังกล่าวข้ึน (ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2548) มี
พันธกิจส าคัญ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้เริ่ม
รับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา โดยรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) (ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2550) ยิ่งกว่านั้น มี
โครงการที่ด าเนินการ ท้ังการอบรมระยะสั้นและศูนย์อบรมให้ความรู้และประสบการณ์แก่ท้องถิ่น  ได้แก่ ศูนย์เมียน
มาร์ศึกษา ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริ ดังนั้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นมากที่สุด จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลพื้นฐานการด าเนินนโยบายและจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบและเอื้อให้ผู้ศึกษาได้น าไปใช้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ.2559 ได้สร้างทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันครบรอบ 40 ปี และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ในปีพ.ศ.2558 ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทในการจัดการศึกษาอย่าง
มาก เช่น เกิดการแข่งขันและความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง
หรือหลักสูตรท้องถิ่น การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ การยกระดับเครือข่ายการจัดการศึกษา และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและกัน อีกทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามาสู่พื้นที่ 5 อ าเภอชายแดนจังหวัดตากกว่า 12 ปี มีทั้ งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นหลายประการ  

จากเหตุผลดังท่ีกล่าวมาแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ
สากล การพัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนและการส่งเสริมบทบาทในพื้นที่ที่
รับผิดชอบของตนเอง ตลอดจนเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในอนาคต ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ความคาดหวังของชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-
เมียนมาร์ในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
2. เพื่อวิเคราะห์ความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
4. เพื่อเสนอแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดในอนาคต 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยโดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) จากการส ารวจเนื้อหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Content Analysis)  และเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) จากการสอบถามประชาชนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 
(Questionnaire)  
 แหล่งข้อมลูในการวิจัย  

1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ท าการส ารวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     
แม่สอด เช่น เอกสารหน่วยงาน เอกสารประกันคุณภาพ รายงานประจ าปี เอกสารเผยแพร่ เอกสารสรุปโครงการ 
เป็นต้น 

2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ท าการส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ 5 อ าเภอชายแดนจังหวัดตาก 
โดยมีประชากรในการศึกษาจ านวน 321,434 คน (ที่ท าการปกครองจังหวัดตาก, 2556) ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากตารางทาโร่ ยามาเน่ได้จ านวน 400 กลุ่มตัวอย่าง น ามาค านวณและท าการสุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญตามสะดวก (Accidental Sampling) ในพื้นที่ 5 อ าเภอชายแดนจังหวัดตาก 
 
ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 

พื้นที่ที่ศึกษา จ านวนประชากร (คน) การค านวณ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
อ าเภอแม่สอด 114,843 114,843*100/321,434 = 142.913 143 
อ าเภอแม่ระมาด 49,063 49,063*100/321,434 = 61.055 61 
อ าเภอท่าสองยาง 65,503 65,503*100/321,434 = 81.513 81 
อ าเภอพบพระ 62,425 62,425*100/321,434 = 77.683 78 
อ าเภออุ้มผาง 29,600 29,600*100/321,434 = 36.834 37 

รวมทั้งหมด 321,434  400 

(ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดตาก, 2556) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยออกเป็น 2 ชุดได้แก่ 
1) แบบสังเคราะห์เอกสารศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แบ่งออกเป็น 5 ประเด็นได้แก่ 

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ เป็นแบบ
สังเคราะห์ข้อมูลแบบปลายเปิด มีจ านวน 5 ข้อ 

2) แบบสอบถามความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เป็น
แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน  2.ด้านการวิจัย 
3.ด้านการบรกิารวชิาการ          4.ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
5.ด้านการบริหารจัดการ 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวัง 
1.เพศ   2.อายุ   
3.ระดับการศึกษา  4.รายได้ต่อเดอืน  
5.ภูมิล าเนา   6.อาชีพหลัก  
7.ความสัมพนัธ์กับมหาวิทยาลัย   
8.การติดต่อหรอืเข้าร่วมกจิกรรม  
9.ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร   
10.ความต้องจากมหาวิทยาลัย 

ความคาดหวงัของชมุชน 

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน  
2.ด้านการวิจัย 
3.ด้านการบรกิารวชิาการ          
4.ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
5.ด้านการบริหารจัดการ 
 

แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย 

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน  
2.ด้านการวิจัย 
3.ด้านการบรกิารวชิาการ          
4.ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
5.ด้านการบริหารจัดการ 
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   ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน ภูมิล าเนา อาชีพหลัก ลักษณะความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย จ านวนครั้งที่เคยติดต่อหรือเข้าร่วมกิจกรรม 
ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร และความต้องการเข้าศึกษา/ฝึกอบรม/รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) รวม 10 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่
สอดแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และการบริหารจัดการ รวม 52 ข้อ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scales)  5 
ระดับ คือ คาดหวังมากที่สุด คาดหวังมาก ความคาดหวังปานกลาง คาดหวังน้อย และคาดหวังน้อยที่สุด โ ดยให้
คะแนนตามน้ าหนักความคาดหวังจากมากไปน้อย ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) ดังนี้  
         คาดหวังมากท่ีสุด   ให้ 5 คะแนน   
          คาดหวังมาก ให้ 4 คะแนน   
          คาดหวังปานกลาง ให้ 3 คะแนน 

คาดหวังน้อย         ให้ 2 คะแนน   
        คาดหวังน้อยท่ีสุด ให้ 1 คะแนน   

   ตอนที่ 3 เป็นค าถามแบบปลายเปิด แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย ห้องสมุดอาคาร    

สิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดและ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร  
2) จัดท าแบบสังเคราะห์เอกสารตามที่ก าหนดไว้ในขอบเขตด้านเนื้อหา 
3) วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบสังเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด พ.ศ.2552-2557 รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด พ.ศ.2553-2557 เอกสารการศึกษาการด าเนินงาน
ของศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
5 ปี (พ.ศ.2556-2560) 

4) สร้างแบบสอบถามตามประเด็นและตัวแปรที่ก าหนดเอาไว้ 
5) ติดต่อประสานงานผู้ช่วยนักวิจัยและประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยและเทคนิค

วิธีการในการท าการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
6) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการน าไปแจกด้วย

ตนเองและมอบหมายให้ผู้ช่วยนักวิจัยเก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแบบสอบถามเบื้องต้น 
โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559  

7) น าแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับกลับคืนมาประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ก าหนดไว้
ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
เมื่อได้รับข้อมูลแล้วผู้วิจัยจึงได้ลงรหัสข้อมูลแล้ววิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมี

รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ดังนี้  
(1) ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง คิดเป็นจ านวนและร้อยละ โดยน าเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง

ประกอบตาราง  
(2) ข้อมูลความคาดหวัง ค านวณค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ศึกษาโดยใช้ค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม แต่ละ

ข้อและการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ได้ก าหนดค่าตามเกณฑ์ ดังนี้  
1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคาดหวังระดับน้อยที่สุด 
1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคาดหวังระดับน้อย 
2.61 - 3.20 หมายถึง มีความคาดหวังระดับปานกลาง 
3.21 - 4.20 หมายถึง มีความคาดหวังระดับมาก 
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4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคาดหวังระดับมากที่สุด 
(3) การค านวณหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อจะทราบการกระจายข้อมูล แต่ละข้อ 
(4) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อตัวแปร โดยใช้สถิติค่าไคว์สแควร์ น าเสนอค่า Pearson Chi-Square 

Value, ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Significant) และค่า Degree of freedom (df.) 
(5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลปลายเปิด พิจารณาความสอดคล้องและจัดหมวดหมู่ที่สอดคล้องกัน 

 
สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   1.1) ระบบการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร  

                ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เต็มหลักสูตร ภาคปกติ
เรียนจันทร์ถึงศุกร์ จ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ) หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) และบางส่วนของ
หลักสูตร (2ปีแรก) ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ส่วนภาคกศ.บป. เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 
     1.2) บุคลากรผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
                    ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยมีจ านวนบุคลากร จ านวน 93 คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ
จ านวนทั้งหมด 44 คน (ร้อยละ 47.32) และสายสนับสนุน 49 คน (ร้อยละ 52.68) สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนมีจ านวนเพียงพอ ทั้งอาคารเรียนจ านวน 5 หลัง ห้องเรียนจ านวนกว่า 68 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 
ห้อง ห้องสมุด ห้องสืบค้นข้อมูล งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ห้องเรียนทางไกล ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ หอพักนักศึกษาแยกชายหญิงจ านวน 4 อาคาร มีห้องพัก จ านวน 64 ห้อง 
ห้องประกอบอาหาร จ านวน 4 ห้อง ห้องเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา จ านวน 4  ห้อง ปีการศึกษา 2559 อาคาร
เรียนอเนกประสงค์ 5 ช้ัน ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องส านักงาน และห้องบรรยายขนาดใหญ่ 
อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย สนามบาสเกตบอล สนามวอลเล่ย์บอล สระว่ายน้ า และอัฒจรรย์ความจุ
กว่า 400 คน พร้อมจัดกีฬาในร่ม งบประมาณการก่อสร้างกว่า 200 ล้านบาท อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ใน
ทุกห้องเรียนประกอบด้วยโปรเจคเตอร์ติดตั้งประจ าทุกห้องเรียน เครื่องขยายเสียง และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอน ระบบอินเตอร์เน็ทไร้สายครอบคลุมพื้นท่ีมหาวิทยาลัยทั้งหมด ท าให้นักศึกษาสามารถใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อแบบไร้สาย สนามกีฬา โรงอาหาร และลานกีฬาที่สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น กีฬานักศึกษา การแข่งขันระหว่างนักศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอก เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการ
วิชาการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะศูนย์เรียนรู้และห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน ได้แก่ ศูนย์
เมียนมาร์ศึกษา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี ศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด ารัส 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชนในความร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งทุกหน่วยงานมี
ภารกิจในการบริการวิชาการ/วิชาชีพและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่มหาวิทยาลัย 

   1.3) กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
         มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์จัดการศึกษานอกท่ีตั้งได้จัดการเรียนการสอนทั้งในลักษณะการบรรยายและ
การปฏิบัติการตามแต่ละหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาแต่ละหลักสูตรเป็นไปตาม
รายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ซึ่งกล่าวถึงจ านวนหน่วยกิต จ านวนรายวิชา แผนการจัดการเรียนการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกระบวนการบริหารหลักสูตรตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศึกษา (สกอ.) ก าหนด 
         รายวิชาบรรยายมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยเน้นกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ส่วนรายวิชาปฏิบัติได้จัดให้มีการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการหรือห้องคอมพิวเตอร์ที่รองรับการปฏิบัติงาน
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ในแต่ละรายวิชา เช่น ห้องเรียนและปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนทางไกล ห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า 
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ยิ่งกว่านั้นในทุกหลักสูตรยังมีรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เพื่อให้นกัศึกษาได้เตรียมตัวพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการออกฝึกงาน และมีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของทุก
หลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาทุกโปรแกรมวิชาได้เรียนรู้ประสบการณก์ารท างานจริงในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ฝึกประสบการณ์ที่นักศึกษาเลือกฝึกงานตามสาขาวิชาของตนเอง ในช่วงการศึกษาปีสุดท้ายตามที่ก าหนดไว้ตาม
หลักสูตร  

   1.4) ผลการจัดการเรียนการสอน 
                    ผลของการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยถูก
ประเมินในฐานะหน่วยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเช่นเดียวกัน ผลการตรวจประเมินด้านการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละปี ปรากฏว่าในปีการศึกษา 2552-2554 ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกในระดับดี ส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา พบว่า มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาไปแล้วใน
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จ านวน 869 คน และภาคพิเศษ จ านวน 1 ,551 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 30 คน 
ปัจจุบันนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ในภาคปกติจ านวน 1,000 คน และภาคพิเศษจ านวน 254 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด, 2556) 

2) ด้านการวิจัย 
    2.1) ระบบการบริหาร งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการวิจัย  

                   มีการวางระบบและกลไกในงานวิจัยไว้เพื่อให้สอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัย ทั้งระบบและกลไก
การส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ มีประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรท าวิจัยท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน มีระบบและกลไกในการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีการจัดตั้ง
หน่วยงานภายในข้ึนมา เรียกว่า “หน่วยงานวิจัย” มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและส่งเสริมการท าวิจัยของบุคลากร
ภายใน และประสานความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก อย่างไรก็ตาม จากผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีพ.ศ.2552-2554 พบว่า หน่วยงานวิจัยมีข้อจ ากัดจ านวนมาก ทั้งงบประมาณสนับสนุนมีจ านวน
น้อย ขาดนักวิจัยที่มีความมุ่งมั่นและท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สิ่งสนับสนุนการท าวิจัยมีน้อย โดยเฉพาะการท าวิจัย
ในสายวิทยาศาสตร์ เช่น ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขา อย่างไรก็ตาม ด้วยความหลากหลายของพื้นที่ชายแดน ท าให้มี
ความต้องการงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานวิจัย
ได้พยายามในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ส าหรับปีงบประมาณ 2557 ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากภายในสถาบัน
เป็นจ านวน 12 เรื่อง เรื่องละ 25,000 บาท รวมจ านวน 300,000 บาท และมีทุนสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไป
เผยแพร่ จ านวน 150,000 บาท ส่วนบุคลากรและสิ่งสนับสนุนการวิจัย บุคลากรที่ประจ าในพื้นที่ชายแดน
ประกอบด้วยบุคลากรสายสอนและบุคลากรสายสนับสนุน โดยบุคลากรสายสอนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่
จบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน และได้รับการฝึกอบรมด้านการท าวิจัยใน
สาขาวิชาตนเองมาแล้ว ประกอบกับด้านสิ่งสนับสนุนการวิจัย ประกอบด้วยมีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์และเอกสารสิ่งตีพิมพ์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องและสามารถน าไปใช้ในการท าวิจัย
ได้ ตลอดจนมีระบบอินเตอร์เน็ทและฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ท าให้สามารถสืบค้น
และร่วมใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ได้เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับเดียวกัน 

    2.2) ผลการบริหารงานวิจัย 
                     จากการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า มีงานวิจัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2554 ออกมาอย่างต่อเนื่องแต่
ยังคงมีจ านวนน้อย โดยในปีการศึกษา 2553 มีจ านวน 5 เรื่อง ส่วนปีการศึกษา 2554 มีจ านวน 1 เรื่องและหาก
พิจารณาจากการตรวจประเมนิการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 - 2557 พบว่า มีระบบ
และกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ แต่ผลงานวิจัยยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ า เมื่อพิจารณาจ านวนเ งินทุนวิจัยที่
ได้รับจากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั พบว่า ตัวช้ีวัดที่กล่าวถึงจ านวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ประจ าที่ผ่านมา
ทุกปีการศึกษายังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ที่ก าหนดให้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อง
ได้เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันคะแนนเต็มต้องได้ 60 ,000 บาทขึ้นไป
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ต่อคน ส่วนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องคะแนนเต็มต้องได้ 25 ,000 บาทขึ้นไปต่อคน
เช่นเดียวกัน 

3) ด้านการบริการวิชาการ 
    3.1) ระบบการบริการวิชาการ งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนในการบริการวิชาการ  

                     มีการพัฒนางานบริการวิชาการ มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและมี
กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ได้แก่ ศูนย์เมี ยนมาร์
ศึกษา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี ศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด ารัส และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน (ศูนย์ ICT เพื่อชุมชน) ในความร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมี
ภารกิจท่ีส าคัญในการให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอก จึงท าให้การบริการวิชาการ/วิชาชีพได้รับความส าคัญและ
ได้รับงบประมาณต่างหากจากงบประมาณของหน่วยงานอื่น กล่าวคือ จากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจาก
ส านักงบประมาณให้มหาวิทยาลัยเพื่อจัดอบรมเพื่อการบริการวิชาการ/วิชาชีพโดยเฉพาะ ยิ่งกว่านั้น ในแต่ละปียังมี
งบประมาณจากงบกลางของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมเพื่อจัดโครงการหรือกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
เฉพาะของแต่ละหน่วยงานผู้จัดสรรงบประมาณให้ ส าหรับงบประมาณและสิ่งสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2553 ได้
จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการและด าเนินการด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ จ านวน 20 ,000 บาท และ
จัดโครงการฝึกอบรม จ านวน 700,000 บาท โดยน าไปใช้ในการจัดโครงการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่
ชายแดนในด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลให้จัดบริการวิชาการ
แก่ท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบจากงบประมาณตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จ านวน 3,000,000 บาท 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น ามาด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการต่างๆ จ านวนมาก 

    3.2) ผลการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น 
                     มีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้การบริการวิชาการแก่สังคมภายนอก ซึ่ง
พบว่า การจัดโครงการและกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพมีอย่างหลากหลาย และแตกต่างกันตาม
เป้าหมายของแต่ละโครงการ ยิ่งกว่านั้น ยังเข้าถึงประชาชนหลายกลุ่มอายุ กลุ่มอาชีพ และประชาชนให้ความร่วมมอื
สนใจการเข้าร่วมเป็นอย่างดี ยิ่งกว่านั้น การตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา พบว่า การให้บริการวิชาการ
ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก เนื่องด้วยความพร้อมทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ สิ่งสนับสนุนและศูนย์
ให้บริการวิชาการที่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเด็นด้านมีการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการบริการ
ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นที่พึ่งให้แก่หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงาน
เอกชนในพ้ืนท่ีชายแดนได้ 

4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    4.1) ระบบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ และสิ่งสนับสนุน  

                   มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
สถาบันตามเทศกาลของชุมชนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกปี 
มีการบูรณาการแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริมาใช้ในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ของชนเผ่าในพื้นที่  และมีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเมียนมาร์ผ่านทางศูนย์เมียนมาร์ศึกษาและเว็ป
ไซต์ของมหาวิทยาลัย ยิ่งกว่านั้น มหาวิทยาลัยยังได้มีความร่วมมือกับส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอแม่สอดในการจัด
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ โดยร่วมกันแห่เทียนจ าน าพรรษาและร่วมจัดงานลอยกระทงและ
ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา โล่รางวัล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒธรรมเป็นอย่างดีต่อเนื่องทุกปี 

    4.2) ผลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดได้รับการยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการส่งเสริม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งจากชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความ
ร่วมมือจากส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอแม่สอดที่ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนวงดนตรีไทยจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีโครงการที่จัดขึ้นแก่นักศึกษาโดยเป็น
โครงการฝึกอบรมการเล่นดนตรีไทย และมีการสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยแต่งกายในชุดผ้าไทยในทุกวัน
อังคารของสัปดาห์อีกด้วย 
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5) ด้านการบริหารจัดการ 
     5.1) ระบบการบริหารจัดการ โครงสร้าง งบประมาณ บุคลากร และสิ่งสนับสนุน  
                   ด้านการบริหารจัดการ มีคณะกรรมการพัฒนาศูนย์ ซึ่งมีหน้าที่ก ากับและสนับสนุน ประกอบด้วย 
ที่ปรึกษา 9 ท่าน อันประกอบด้วย ข้าราชการระดับสูงของจังหวัดตาก นักธุรกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัด และมี
คณะกรรมการด าเนินการ 36 ท่าน อันประกอบด้วย ผู้น าจากภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดตาก 
ตลอดจนผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร การก ากับ การบริหารและการสนับสนุนของ
คณะกรรมการชุดนี้ซึ่งว่าประสบผลส าเร็จอย่างยิ่ง มีผลงานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งผลงานด้านกายภาพและผลงาน
ด้านนโยบายและทิศทางของสถาบัน แต่อ านาจการบริหารจัดการที่แท้จริงเป็นของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทั้งการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
ทรัพย์สิน บุคลากรและการบริหารงานวิชาการต่างๆ  
         ด้านโครงสร้างการบริหาร มีฐานะเป็นหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก ช่ือตามโครงสร้าง คือ 
“ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด” แบ่งโครงสร้างองค์กรเป็น 2 ส านัก ได้แก่ ส านัก
อ านวยการ ประกอบด้วย 9 งานย่อย ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานกิจการนักศึกษา งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานศิลปะและวัฒนธรรม และส านักวิชาการและจัดการศึกษา ประกอบด้วย 6 งาน
ย่อย ได้แก่ งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานประสานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ งานมาตรฐานการศึกษาและ
หลักสูตร งานจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาท่ัวไป และงานประสานจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา  
         ด้านบุคลากร มีบุคลากรประกอบด้วย อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่และคนงานที่ปฏิบัติงาน
ประจ าที่ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด จ านวนกว่า 70 คน ยิ่งกว่านั้นยังมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมา
สอนในทุกภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่าภาคการศึกษาละ 30 คน 
         ด้านการเงินและงบประมาณ ในระยะแรกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกัน
จัดหางบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารสถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน รวมเป็นเงินประมาณ 118 ล้านบาท 
หลังจากนั้นจึงได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากทุกแหล่งงบประมาณรวมกว่า 13 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 15 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 ได้รับงบประมาณจาก
ทุกแหล่งรวมกันมากกว่า 22 ล้านบาททุกปี  
          ด้านสิ่งสนับสนุนการบริหาร ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 470 ไร่ ส่วนใช้งานด้านการจัด
การศึกษา ประมาณ 100 ไร่ และเป็นแหล่งน้ าประมาณ 30 ไร่ มีอาคารเรียนกว่า 10 หลัง ประกอบด้วย อาคาร
เรียน อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอประชุม โรงอาหาร อาคารส านักงาน อาคารศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาอัญมณี อาคารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา อาคารบริการวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม อาคารศูนย์ศึกษาและเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริและเกษตรทฤษฎีใหม่และ
อาคารที่พักอาจารย์และบุคลากรของศูนย์ รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ โครงข่ายการ
สื่อสารไร้สาย อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง และถนนคอนกรีตมีความยาวรวม 2.1 กิโลเมตร ยิ่งกว่านั้น ยังมีอาคารเรียน
อเนกประสงค์และอาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ที่ก าลังก่อสร้างในปีงบประมาณ 2554-2556 มูลค่าก่อสร้างกว่า 
200 ล้านบาท 
     5.2) ผลการบริหารจัดการของสถาบัน 
                  ผลการบริหารจัดการได้ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์และแผน  การปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบัน การบริหารจัดการเป็นไปตามโครงสร้าง
การบริหาร โดยการก ากับดูแลและพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดและ
คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ยิ่งกว่านั้น ยังมีการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานมาตรฐาน
การศึกษา (สมศ.) ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 -2557 
ประเด็นที่ส าคัญได้แก่ กระบวนการจัดท าแผน การจัดการเรียนการสอน กิจการนักศึกษา การวิจัย การบริการ
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วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการโดยรวม การเงินและงบประมาณ เป็นต้น ผลการประเมิน
ได้ในระดับดี  
 
ตอนที่ 2 ความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 
ตารางที่ 2 ระดับความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรภาพรวม 

ความคาดหวังของชุมชน 
 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน   
มาตรฐาน 

ระดับความคาดหวัง 

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.86 0.66 มาก 
2.ด้านการวิจัย 3.80 0.68 มาก 
3.ด้านการบริการวิชาการ 3.78 0.71 มาก 
4.ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 3.79 0.69 มาก 
5.ด้านการบรหิารจดัการ 3.81 0.69 มาก 

ภาพรวม 3.81 0.62 มาก 

มีรายละเอียด ดังน้ี 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ความคาดหวังสูงสุด ได้แก่ มีระบบการศึกษาท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมจาก

ชุมชนในพื้นที่ชายแดน รองลงมาได้แก่ หลักสูตรการศึกษาทุกระดับมีเอกลักษณ์และโดดเด่นตามพื้นที่ชายแดน มี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มุ่งใฝ่เรียนรู้ บัณฑิตทุกสาขามีความรู้ความเข้าใจและได้เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น บัณฑิตมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตมีคุณภาพและศักยภาพสูงในสาขาวิชา
ของตนเอง ตามล าดับ 

2. ด้านการวิจัย ความคาดหวังสูงสุด ได้แก่ มีการก าหนดให้นักศึกษาทุกหลักสูตรท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พื้นที่ชายแดน รองลงมาได้แก่ มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านการวิจัยอย่างหลากหลาย มีความร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี
ชายแดนร่วมพัฒนางานวิจัย มีระบบพัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ชายแดน และมีเครือข่าย
สนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอกพ้ืนท่ีชายแดน ตามล าดับ 

3. ด้านการบริการวิชาการ ความคาดหวังสูงสุด ได้แก่ ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ เช่น ร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมประเมินผลส าเร็จ รองลงมาได้แก่ มีแหล่งบริการวิชาการและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น เช่น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการให้บริการ
วิชาการ มีระบบการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการพื้นที่ชายแดน และมีการก าหนดให้
นักศึกษาทุกหลักสูตรให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นชายแดน ตามล าดับ 

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ความคาดหวังสูงสุด ได้แก่ มีแหล่งฐานข้อมูลและทรัพยากรสนับสนุนการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดน รองลงมา ได้แก่ มีระบบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพและ
ตอบสนองความต้องการพื้นท่ีชายแดน มีการก าหนดให้นักศึกษาทุกหลักสูตรร่วมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
พื้นที่ชายแดน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์โดดเด่นและตอบสนองพื้นที่ชายแดน และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน ตามล าดับ 

5. ด้านบริหารจัดการ ความคาดหวังสูงสุด ได้แก่ มีการจัดการการเปลี่ยนแปลงและจัดการความรู้เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีชายแดน รองลงมา ได้แก่ ระบบการให้บริการทุกรูปแบบมีประสิทธิภาพ มีระบบการ
จัดการพัสดุ การเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย มีการยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ดีขึ้น และมีระบบ กลไกและวิธีการบริหารงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 ระดับความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จ าแนกตามพื้นทีอ่ าเภอ 

 
ความคาดหวังของ

ชุมชน  

พันธกิจ  
    ̅ 

 
S.D. 

ระดับความ
คาดหวัง การจัดการเรียน 

การสอน 
การวิจัย การบริการ

วิชาการ 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

การบริหาร
จัดการ 

    ̅  S.D.     ̅  S.D.     ̅ S.D.     ̅ S.D.     ̅ S.D. 
อ าเภอแม่สอด 4.33 0.52 4.17 0.41 4.11 0.42 4.17 0.41 4.14 0.43 4.18 0.33 มาก 
อ าเภอแม่ระมาด 3.40 0.65 3.61 0.64 3.58 0.63 3.65 0.59 3.70 0.60 3.59 0.57 มาก 
อ าเภอท่าสองยาง 3.71 0.91 3.74 0.94 3.79 0.83 3.76 0.87 3.75 0.89 3.75 0.85 มาก 
อ าเภอพบพระ 3.57 0.46 3.49 0.56 3.46 0.69 3.40 0.62 3.45 0.69 3.47 0.47 มาก 
อ าเภออุ้มผาง 3.56 0.59 3.56 0.59 3.73 0.56 3.76 0.54 3.83 0.54 3.69 0.43 มาก 

รวม 3.86  3.80  3.78  3.79  3.81  3.81  มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความคาดหวังของชุมชนทั้ง 5 อ าเภอมีความคาดหวังภาพรวมระดับมาก หาก
พิจารณารายอ าเภอทุกอ าเภอมีความคาดหวังระดับมากด้วยเช่นกัน โดยภาพรวมอ าเภอแม่สอดมีความคาดหวังสูง
ที่สุด รองลงมาได้แก่ อ าเภอท่าสองยาง อ าเภออุ้มผาง อ าเภอแม่ระมาด และอ าเภอพบพระ ตามล าดับ  

 
ตอนที่ 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 
ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังของชุมชน Value Sig. df. 
1.เพศ 120.350 0.324 114 
2.อาย ุ 406.389 0.009* 342 
3.ระดับการศึกษา 494.813 0.102 456 
4.รายได้ต่อเดือน 357.389 0.273 342 
5.ภูมิล าเนา 576.488 0.000* 456 
6.อาชีพหลัก 399.726 0.017* 342 
7.ลักษณะความสัมพันธก์ับมหาวิทยาลัย 539.830 0.004* 456 
8.จ านวนครั้งที่เคยติดต่อหรือเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 414.935 0.916 456 
9.ความต้องการเข้าศึกษา/ฝึกอบรม/รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลยั 633.926 0.032* 570 

ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังของชุมชน ได้แก่ อายุ ภูมิล าเนา อาชีพหลัก ลักษณะความสัมพันธ์กับ
มหาวิทยาลัยและความต้องการเข้าศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย (Sig. ‹ 0.05) 

 
ตอนที่ 4 แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดในอนาคต 
 
ตารางที่ 5 ข้อเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (n=400) 

ที ่ ข้อเสนอแนวทางพัฒนา จ านวน (คน) 
 
1 

1.ด้านการเรียนการสอน 
ควรมีการปรับปรุงหลักสตูรให้มเีนือ้หาท่ีหลากหลาย ทันสมยัและเปน็ระบบ 

 
38 

2 ควรเปิดหลักสตูรและจดัการเรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและ
สังคมมากข้ึน 

31 

3 ควรมีอุปกรณ์สื่อการเรยีนการสอนมาปรับใช้กับการสอนเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             22 
 2.ด้านการวิจัย  
1 ควรท าวิจัยท่ีหลากหลาย น่าสนใจและสามารถน าไปใช้ในสังคมได้อย่างแท้จริง 28 
2 ควรส่งเสริมผู้สอนและนักศึกษาใหท้ าวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น 22 
3 ควรส่งเสริมการท าวิจัยทีส่ามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและตรงต่อความต้องการของ

ชุมชนหรือสังคมปัจจุบันได ้
10 
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ตารางที่ 5 ข้อเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (n=400) (ต่อ) 

ที ่ ข้อเสนอแนวทางพัฒนา จ านวน (คน) 
 3.ด้านการบริการวิชาการ  
1 มหาวิทยาลัยควรมีการจัดโครงการให้บริการวิชาการโดยร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ 13 
2 มหาวิทยาลยัควรเปดิกว้างด้านการบริการวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี

โดยด าเนินการในเชิงรุก 
12 

3 ควรขยายโอกาสในการให้บริการวชิาการในด้านเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน 10 
 4.ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
1 มหาวิทยาลยัควรมีการจัดกจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน 12 
2 มหาวิทยาลยัควรมีการจัดบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านศลิปวัฒนธรรม 10 
3 มหาวิทยาลยัควรเข้ามามสี่วนร่วมและสนบัสนุนชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 9 
 5.ด้านการบริหารจัดการ  
1 ควรมีการจัดระบบการบริหารจัดการให้ชัดเจนทุกด้านสามารถตรวจสอบได้ 12 
2 ควรจัดให้มีบริการแก่นักศึกษาทีม่ปีัญหาในการเรียนและมี 

การเปิดหลักสูตรเพิ่มตามจ านวนและความต้องการของชุมชน 
12 

3 ควรปรับปรุงห้องน้ าให้ดูดีสะอาดน่าใช้และถูกสุขลักษณะ 9 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ขยายโอกาสทางอุดมศึกษา โดยมีการจัดการศึกษาและมอบหมายให้
จัดตั้งศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด  เป็นหน่วยงานในก ากับขึ้นมาเพื่อท าพันธกิจดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด (ช่ือในปัจจุบัน) ได้จัดการศึกษาตามพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 และได้พัฒนามาตามล าดับ โดยภาพรวมพันธกิจทั้ง 5 ประการได้แก่ ด้าน
การจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด้านการ
บริหารจัดการมีบริบทและศักยภาพที่จะด าเนินการได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ 
บุคลากรและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาโดยตลอด   
  จากการศึกษาความคาดหวังของชุมชนโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ภาพรวมประชาชนในพื้นที่ให้บริการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่ พื้นที่ 5 อ าเภอชายแดนจังหวัดตาก  คาดหวังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรในระดับมากทุกด้าน ทั้งการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กา รท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ โดยพบว่าคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนสูงที่สุดกว่าด้านอื่น เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่จะสามารถส่งลูกหลานให้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของพรพิมล ริยายและคณะ (2555) ที่พบว่านักศึกษามีความคาดหวังต่อเนื้อหารายวิชามากกว่าประเด็นอื่น และ
สอดคล้องกับรัชดา ธรรมเจริญและคณะ (2555) ที่ได้เปรียบเทียบความคาดหวังต่อการเรียนการสอน  โดยภาพรวม
นักศึกษามีความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร (2553) ที่ได้ศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาจีนที่พบว่า
คาดหวังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น และคาดหวังด้านอาคาร สถานที่
และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมากกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเป็นนักศึกษาตา่งชาติ ท าให้ไม่ได้คาดหวังด้าน
การจัดการเรียนการสอนมากนัก เป็นเพียงความคาดหวังด้านการบริหารจัดการในระดับสูงที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม 
จากการศึกษาของวนัสนันท์ ศิริรัตนะและคณะ (2553) ที่ศึกษาความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิต พบว่า
หน่วยงานยังมีความต้องการความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการของบัณฑิตสูงที่สุด โดยเฉพาะต้องการให้บัณฑิต
รู้จักเน้นความรู้ใหม่ท่ีทันสมัยต่อยุคปัจจุบัน ความรับผิดชอบ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องงานท่ีท า เนื้อหาวิชาทันข่าว
ทันเหตุการณ์ และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในที่ท างานได้ดีด้วย ซึ่งเป็นพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องค านึงถึงในการจัดการเรียนการสอนด้วย  
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   ยิ่งกว่านั้น หากพิจารณาความคาดหวังเป็นรายพื้นท่ี พบว่า ประชาชนในอ าเภอแม่สอดมีความคาดหวังต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดสูงกว่าอ าเภออื่นๆ เนื่องจากอาจเป็นเพราะเป็นสถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย 
ท าให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหว  และเห็นว่าสามารถพัฒนาเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้ 
ยิ่งกว่านั้น จากการศึกษาความคาดหวัง ยังพบว่า อีกว่าทั้งนักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิตและ
ประชาชนยังต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มีงานวิจัยที่ตรงความต้องการของ
หน่วยงานและตอบสนองความเติบโตของพื้นที่ชายแดนในอนาคต มีการให้บริการวิชาการวิชาชีพที่หลากหลาย 
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของพื้นที่และกลุ่มชาติพันธุ์ และมี
การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จากท่ีกล่าวมาแล้ว ท าให้เห็นได้ว่าชุมชนชายแดนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื้นที่ชายแดนยังคาดหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นท่ีพึ่งให้กับท้องถิ่นตามปรัชญาในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะ
เป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” และต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนในอนาคต 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังของชุมชน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังเมื่อน ามา
จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยจะพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังสูงที่สุด ได้แก่ ภูมิล าเนา เรียงลงมา คือ 
ลักษณะความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย อายุ อาชีพหลักและความต้องการเข้าศึกษา/ฝึกอบรม/รับบริการวิชาการจาก
มหาวิทยาลัย ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่ือมโยงอย่างมีนัยส าคัญระหว่างภูมิหลังและความ
เกี่ยวข้องของผู้ตอบแบบสอบถามกับมหาวิทยาลัย ท้ังภูมิล าเนาและลักษณะความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยที่แสดงให้
เห็นภาพการประชาสัมพันธ์และการเข้าร่วมจัดกิจกรรมแต่ละพื้นที่ อายุและอาชีพหลัก  ของผู้ตอบแบบสอบถามที่
สะท้อนกลุ่มเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยควรค านึงถึงในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มอายุและกลุ่มอาชีพหลักที่
หลากหลายตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม และความต้องการเข้าศึกษา/ฝึกอบรม/รับบริการวิชาการที่สะท้อน
ความสนใจและต้องการร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยควรติดตามเชิงลึกว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าว
ต้องการร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในลักษณะใดบ้างซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่อไป ประกอบกับหากน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
อนาคต ทั้งการปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่หลากหลายและทันสมัย เปิดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้
ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ ท าวิจัยที่หลากหลาย น่าสนใจและสามารถน าไปใช้ในสังคมได้อย่างแท้จริง 
ส่งเสริมผู้สอนและนักศึกษาให้ท าวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น จัดโครงการบริการวิชาการโดยร่วมมือกับชุมชน จัด
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณพีื้นบ้านและจัดระบบการบริหารจัดการให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพและ
เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานในพื้นที่ได้ ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในพื้นที่และสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยตามปรัชญาการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรควรมีนโยบายในการสร้างคุณภาพและมาตรฐาน สร้างอัตลักษณ์ของ
สถาบันและเป็นที่พึ่งด้านวิชาการให้แก่หน่วยงาน ประชาชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดตากให้ได้อย่างเร่งด่วนและ
จริงจัง เพื่อรองรับความต้องการและการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในอนาคตที่เป็นรูปธรรม 

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรควรเร่งพัฒนาจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน ขยายโอกาสและลดอุปสรรคใน
การจัดการศึกษา เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างจริงจัง 
 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดควรศึกษาและทบทวนพันธกิจ ความคาดหวัง ยุทธศาสตร์
สถาบันอุดมศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ และพิจารณาน ายุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นไปปรับใช้ให้เหมาะสม เพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อแข่งขันกับภายนอกเพื่อน ามาใช้ยกระดับมาตรฐานการการจัดการศึกษาให้
เกิดคุณภาพอย่างจริงจัง   
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1) ควรวิจัยสภาพ ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ชายแดน เพื่อจะ
ได้น าข้อมูลมาใช้พัฒนามหาวิทยาลัยให้รอบด้านยิ่งขึ้นโดยใช้วิธีการวิจัยที่หลากหลายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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2) ควรศึกษาบริบทและศักยภาพของหน่วยงานในพ้ืนท่ีว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใด เพื่อน ามาใช้ก าหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
บุญชม ศรีสะอาด.  (2543).  การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งท่ี 6). กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 
พรพิมล ริยายและคณะ. (2555).  ความคาดหวังของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่มีต่อเนื้อหารายวิชา 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา.[Online]. Available : http://research.northcm.ac.th/attachments 
/file/130424103405.pdf [2559, มิถุนายน 26]. 

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร, ศูนย์อุดมศึกษาแมส่อด.  (2548).  หนังสือที่ระลึกในวโรกาส  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธี
เปิดป้าย อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด วันที่ 27 ธันวาคม 
2548. ก าแพงเพชร: โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์. 

ราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด, มหาวิทยาลัย.  (2558 ก).  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
พ.ศ. 2556-2560.  ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2558. ตาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด. 

ราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด, มหาวิทยาลัย.  (2558 ข).  แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร แม่สอด ประจ าปี พ.ศ.2559.  ตาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด. 

รัชดา  ธรรมเจรญิและคณะ. (2555).  ความคาดหวังต่อการจดัการเรียนการสอนการวางแผนเชิงกลยทุธ์และการ
จัดการของศึกษา. รายงานสืบเนือ่งการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติคร้ังท่ี 5. (หน้า 
1930-1946). สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

วนัสนันท์ ศิริรัตนะและคณะ. (2553). คุณลักษณะของบัณฑิตตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่พึงประสงค์ 
 ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัดตาก (รายงานการวิจัย). ตาก : มหาวิทยาลัยราชภฏั

ก าแพงเพชร แม่สอด. 
ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร.  (2553).  ความคาดหวังของผู้ปกครองและนกัศึกษาจีนต่อการเลือกเข้าศกึษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและทัศนคติของนกัศึกษาจีนต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เชียงราย. [Online]. Available: http://research.crru.ac.th/detail.php?c=030008 [2559, 
มิถุนายน 27].  

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร, ศูนย์อุดมศึกษาแมส่อด.  (2550).  การรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2551 ศูนย์อุดมศึกษาแมส่อด มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. มปท: เอกสารเย็บเล่ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 


	proceeding_huso_final
	proceeding_sci



