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* 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิ เคราะหบริบทการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรในการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนไทย-เมียนมารในอดีตและปจจุบัน ไดแก จุดแข็ง จุดออน โอกาส 
อุปสรรค ความคาดหวังของชุมชน และเพื่อเสนอยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรในการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนไทย-เมียนมารในอนาคต โดยการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ ผลการศึกษา พบวา    
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีจุดแข็ง ๑๖ ขอ จุดออน ๒๕ ขอ โอกาส ๑๕ ขอและอุปสรรค 
๑๐ ขอ ความคาดหวังของชุมชนท่ีสําคัญ ๖ ขอ ประเด็นทาทายเชิงยุทธศาสตร ๖ ขอ ไดแก ๑ มีการ
รวบรวมองคความรูและนําทรัพยากรในทองถ่ินมาใชประโยชนนอย ๒ การขยายโอกาสในการรับผูสนใจ
เรียนท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทําไดจํากัด ๓ พันธกิจของบุคลากรและมหาวิทยาลัยมีจํานวนมากและ
หลากหลาย ๔ ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมีความโดดเดนและดึงดูดใจนอย ๕ ผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยยังมีขอจํากัดบางดาน และ ๖ มีความรวมมือทางวิชาการท้ังภายในประเทศและระหวาง
ประเทศจํานวนนอย และเสนอประเด็นยุทธศาสตร ๖ ขอ ( ) ไดแก ๑) การพัฒนาองค
ความรูและนําทรัพยากรของชุมชนชายแดนมาสูการเรียนรู  ๒) การขยายโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแกชุมชนชายแดน  ๓) การบูรณาการพันธกิจองคกรให
สอดคลองกับศักยภาพพื้นท่ีชายแดน  ๔) การปรับภาพลักษณองคกรเพื่อรองรับการ
เปลี่ ยนแปลง () ๕) การเส ริมสรางศักยภาพขององคกรสูองคกรแหงความเปน เลิศ 
() และ ๖  การสรางความรวมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนองคกรสู ระดับสากล
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ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีภารกิจจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในพื้นท่ีจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตากมาอยางยาวนาน การดําเนินการดังกลาวไดสรางทรัพยากร
มนุษยและศักยภาพใหแกชุมชนทองถ่ินอยางตอเนื่อง ในโอกาสวันสถาปนาสถาบันครบรอบ ๔๐  และการ
กาวเขาสูการเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (     
ในปพ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทในการจัดการศึกษาอยางมาก เชน เกิดการ
แขงขันและความรวมมือทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางหรือ
หลักสูตรทองถ่ิน การพัฒนาสถาบันสูองคกรแหงความเปนเลิศ การยกระดับเครือขายการจัดการศึกษา 
และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันและกัน อีกท้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดขยาย
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามาสูพื้นท่ี ๕ อําเภอชายแดนจังหวัดตากกวา ๑๒ ป มีท้ังจุดแข็ง 
จุดออน โอกาสและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นหลายประการ  

ดังนั้นเพื่อเปนการทบทวนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล      
การพัฒนาความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนและการสงเสริมบทบาทใน
พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของตนเอง ตลอดจนเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในอนาคต 
ผูวิจัยจึงขอเสนอยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในการพัฒนาพื้นท่ี
ชายแดนไทย-เมียนมาร ดังเสนอในหัวขอตอไป  
 

วัตถุประสงคการวจิัย 
 

๑. เพื่อวิเคราะหบริบทและความคาดหวังของชุมชนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกําแพงเพชรในพื้นท่ีชายแดนไทย-เมียนมารในอดีตและปจจุบัน 

๒ เพื่อเสนอยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในพื้นท่ีชายแดน
ไทย-เมียนมารในอนาคต 
 

วิธีการศึกษา 
 

ใชวิธีการวิเคราะหเอกสาร ( ) จากเอกสารและงานวิจัยท้ังในประเทศ
และตางประเทศ ไดแก แผนกลยุทธ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๖๐ แผนปฏิบัติราชการ รายงานประจําปของ
มหาวิทยาลัย รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และงานวิจัยดานการวางแผน 
กลยุทธและการจัดการศึกษาชายแดนท่ีเก่ียวของ 
 

 



ผลการศึกษา 
 

ตอนที่ ๒ บริบทของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในพื้นที่ชายแดน 
  ไทย - เมียนมาร 

 

ตารางท่ี ๑ ผลการวิเคราะหบริบทภายใน 
 

จุดแข็ง จุดออน 
๑. ดานการเรียนการสอน 
   ๑ เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีขยายโอกาสใหคน 
       ในทองถ่ิน 
   ๒ มีระบบและกลไกพัฒนาและบริหาร 
       หลักสูตรท่ีเขมแข็งและมีมาตรฐานตาม 
       เกณฑหลักสูตรอุดมศึกษา 
   ๓ อาจารยมีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาท่ีสอน 
   ๔ คาใชจายตํ่ากวาหลักสูตรเดียวกันใน 
       สถาบันอ่ืนท่ีมาเปด 
   ๕ มีอาคารสถานท่ีและคอมพิวเตอรเพียงพอ 
๒ ดานกิจการนักศึกษา 
   ๖ มีหอพักนักศึกษาใหบริการในราคาถูก 
 
 

๑. ดานการเรียนการสอน 
   ๑ การแขงขันทักษะวิชาการ วิชาชีพท้ัง 
        ภายในและภายนอกมีนอย 
   ๒ อาจารยมีทักษะทางภาษาตางประเทศ 
        จํากัด 
   ๓ อาจารยท่ีมีคุณวุฒิสูงกวาปริญญาโท  
        มีตําแหนงทางวิชาการหรือไดรับรางวัล 
        ทางวิชาการหรืองานวิจัยระดับชาติ/ 
        นานาชาติยังมีนอย 
 
 ดานกิจการนักศึกษา 
   ๔ นักศึกษามีความกระตือรือรนในการ 
        จัดทํากิจกรรมนอย 
   ๕ การติดตามและรายงานผลกิจกรรม 
        นักศึกษายังไมชัดเจน และนําผลประเมิน 
        ไปปรับปรุงกิจกรรมนอย 
   ๖ การประชาสัมพันธขาวสารและการ 
        ประชาสัมพันธกิจกรรมท่ีเปนประโยชนแก 
        นักศึกษาและศิษยเกายังไมท่ัวถึง 
   ๗ ขาดสถานท่ีสําหรับปฏิบัติงานของ 
        องคการบริหารนักศึกษา 
   ๘ ขาดการติดตามและสงเสริมกิจกรรม 
        ศิษยเกาท่ีชัดเจน 
   ๙ การสงเสริมกิจกรรมของนักศึกษายังไม 
        ครอบคลุมและตอเนื่อง  

 



ตารางท่ี ๑ (ตอ) 
จุดแข็ง จุดออน 

๓ ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
   ๗ เปนมหาวิทยาลัยท่ีต้ังในทองถ่ิน ทําให 
       สามารถทําวิจัยไดงาย 
   ๘ นักศึกษามีสวนรวมในการทําวิจัย 
       อยางเขมแข็ง 
๔ ดานการบริการวิชาการ 
   ๙ มีหลักสูตรการอบรมท่ีหลากหลาย ทําให 
       สามารถขยายฐานการใหบริการวิชาการ 
       แกชุมชนไดมากขึ้น 
   ๑๐ มีศูนยบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพใน 
       ใหบริการแกภายนอก 
   ๑๑ มีสถานท่ีและอุปกรณเทคโนโลยี 
       สารสนเทศท่ีมีความพรอม 
   ๑๒ มีหนวยบริการวิชาการท่ีสามารถ 
        เคลื่อนท่ีใหบริการนอกสถานท่ีได 
๕. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๑๓ มหาวิทยาลัยต้ังอยูในทําเลท่ีเอ้ือตอการ 
        เรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 
 
๖. ดานการบริหารจัดการ 
   ๑๔ บุคลากรเปนคนในพื้นท่ี ทําใหมีความ 
        คลองตัวในการบริหารจัดการ 
   ๑๕ มีคณะกรรมการพัฒนาสถาบันท่ีเขมแข็ง 
        สามารถบริหารจัดการไดอยางมี 
        ประสิทธิภาพ 
 

๓ ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
   ๑๐ บุคลากรสายการสอนมีภาระงานมาก 
          ทําใหทํางานวิจัยไดนอย 
   ๑๑ ขาดมาตรการสงเสริมและกระตุนให 
          บุคลากรจัดทําวิจัยอยางจริงจัง 
๔. ดานการบริการวิชาการ 
   ๑๒ ระบบสารสนเทศและฐานขอมูลดาน 
          การบริการวิชาการยังไมสมบูรณ 
   ๑๓ การประชาสัมพันธยังขาดประสิทธิภาพ 
   ๑๔ การนําผลการประเมินไปปรับปรุง 
          การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ 
          การเรียนการสอนและการวิจัยมีนอย 
 
 
 
๕. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๑๕ ทรัพยากรสนับสนุนงานศิลปะและ 
          วัฒนธรรมยังมีนอย 
   ๑๖ ขาดการสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 
         และเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
๖. ดานการบริหารจัดการ 
   ๑๗ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญดานการ 
          ประกันคุณภาพนอย 
   ๑๘ การประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย 
          ยังไมครอบคลุมและไมท่ัวถึง 
   ๑๙ ระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการไม 
          สมบูรณ 
   ๒๐ การใชทรัพยากรรวมกันยังไมสามารถ 
          ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๒๑ ระบบการตรวจสอบและติดตาม 
          ประเมินผลยังไมสม่ําเสมอและตอเนื่อง 



ตารางท่ี ๑ (ตอ) 
จุดแข็ง จุดออน 

 
 
๗. ดานการพัฒนาบุคลากร 
   ๑๖ บุคลากรมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน  
        ทําใหยังสามารถพัฒนาศักยภาพให 
        ทันตอการเปลี่ยนแปลงไดงาย 

 

   ๒๒ โครงการไมเปนไปตามเปาหมาย 
          เนื่องจากโครงการไมมีความชัดเจน 
๗. ดานการพัฒนาบุคลากร 
   ๒๓ บุคลากรมีภาระงานมากทําใหพัฒนา 
          ตนเองไดจํากัด 
   ๒๔ สัดสวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญา 
          โทและปริญญาเอกตออาจารยประจํา 
          ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 
   ๒๕ ขาดการนิเทศสอนงานและไมมีคูมือ 
          การปฏิบัติงานของแตละตําแหนง 

 

ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะหบริบทภายนอก 
 

โอกาส อุปสรรค 
๒. ดานการเรียนการสอน 
   ๑ ชุมชนชายแดนไทย-เมียนมารใหความ 
        รวมมือและมีสวนรวมในการพัฒนา 
        การจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 
   ๒ ชุมชนชายแดนมีแนวโนมตองการให 
        ยกระดับเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติ 
   ๓ ชุมชน หนวยงานและสถานประกอบการ 
        ในพื้นท่ีชายแดนเรียกรองใหเปดหลักสูตร 
        และผลิตบัณฑิตท่ีจําเปนเพื่อรองรับ 
        การเติบโตของพื้นท่ีชายแดน 
๒ ดานกิจการนักศึกษา 
   ๔ มีหนวยงานและชุมชนในทองถ่ินสนับสนุน 
        การจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
   ๕ ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ินใหความสําคัญ 
        และชี้แนะในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ 
        นักศึกษา 

 ๑. ดานการเรียนการสอน 
   ๑ การมีงานทําและการไดรับเงินเดือนของ 
       ผูสําเร็จการศึกษายังไมเปนไปตามเกณฑ 
   ๒ มหาวิทยาลัยอ่ืนเปดการเรียนการสอนใน 
       พื้นท่ีชายแดนจํานวนมากและหลากหลาย 
       หลักสูตร 
   ๓ นักเรียนมีคานิยมในการเลือกเขาศึกษาตอ 
       ในมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงมากกวา 
   ๔ นักเรียนตองการเรียนในหลักสูตรท่ีไมมี 
       การจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ี 
๒ ดานกิจการนักศึกษา 
   ๕ พื้นท่ีชายแดนมีความเสี่ยงภัยตอความ 
       ปลอดภัยของนักศึกษา เชน ยาเสพติด  
       อาชญากรรม เปนตน 
   ๖ ทุนการศึกษาและทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
       มีจํานวนนอย 

 



ตารางท่ี ๒ (ตอ) 
โอกาส อุปสรรค 

   ๖ องคกรภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นท่ี 
        สนับสนุนและมีสวนรวมกับงานกิจการ 
        นักศึกษาอยางตอเนื่อง 
๓ ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
   ๗ มีหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
        ใหการสนับสนุนทุนวิจัย 
   ๘ มีเครือขายและหนวยงานภายนอกท่ีเอ้ือ 
       ตอการพัฒนางานวิจัยในมีคุณภาพย่ิงขึ้น  
       เชน ศิษยเกา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
       เปนตน 
๔ ดานการบริการวิชาการ 
   ๙ การพัฒนาทางดานเทคโนโลยี ทําให 
         บุคลากรทองถ่ินสนใจเขาอบรมและรับ 
         บริการวิชาการมากย่ิงขึ้น 
   ๑๐ มีเครือขายในการใหบริการวิชาการ 
         รวมกับหนวยงานภายนอก 
   ๑๑ พื้นท่ีชายแดนมีแนวทางพัฒนาเปนเขต 
         พื้นท่ีพิเศษอยางชัดเจน ทําให    
         มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนงาน 
         บริการวิชาการตอเนื่อง 
๕. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๑๒ ชุมชนชายแดนในพื้นท่ีมีศิลปะและ 
         วัฒนธรรมท่ีมีความเปนชาติพันธุท่ี 
         หลากหลายและมีอัตลักษณโดดเดน 
         เปนของตนเอง 
   ๑๓ หนวยงานภายนอกใหการสนับสนุน 
         การจัดกิจกรรมและใหความรวมมือ 
         ในการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
         ตอเนื่อง 

 
 
 
๓ ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
   ๗ หนวยงานในพื้นท่ีมีคานิยมเลือก 
       มหาวิทยาลัยนอกพื้นท่ีทําวิจัย 
 
 
 
 
๔. ดานการบริการวิชาการ 
   ๘ มีสถาบันอ่ืนท่ีใหบริการวิชาการ/วิชาชีพใน 
       ลักษณะเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
๕. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    
    

 

 
 



ตารางท่ี ๒ (ตอ) 
โอกาส อุปสรรค 

๖. ดานการบริหารจัดการ 
   ๑๔ ชุมชนและบุคลากรภายนอกมีสวนรวม 
         และสนับสนุนในการบริหารจัดการ 
         มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
 
๗. ดานการพัฒนาบุคลากร 
   ๑๕ หนวยงานภายนอกมีโครงการอบรมเพื่อ 
         พัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับความ 
         ตองการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ี 
         หลากหลาย 

๖. ดานการบริหารจัดการ 
   ๙ ตัวชี้วัดในการประเมินมีจํานวนมากและ 
        เปลี่ยนแปลงบอย 
   ๑๐ เศรษฐกิจตกตํ่าทําใหงบประมาณ 
        สนับสนุนของรัฐบาลมีนอย 
๗. ดานการพัฒนาบุคลากร 

 

 

ตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตร 
 

สภาพแวดลอม คะแนนที่ไดรับ ลําดับที่ 
จุดแข็ง () ๑.๔๕๙๗ ๓ 
จุดออน  ๑.๘๐๓๓ ๒ 
โอกาส  ๒.๖๘๓๘ ๑ 
อุปสรรค  ๑.๓๙๙๖ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

ภาพท่ี ๑ ตําแหนงทางยุทธศาสตรการจัดการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในพื้นท่ีชายแดนไทย-เมียนมาร 

 

ตอนที่ ๒ ความคาดหวังของชุมชนในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมารที่สําคัญ 
ผูวิจัยสรุปความคาดหวังของชุมชนตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาไว ๖ ประการ ดังนี้ 

  ๒.๑ ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา นักศึกษา ครูอาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิตและ
ประชาชนคาดหวังใหจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีทองถ่ินตองการสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
และรองรับการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนของไทย ผูสอนมีคุณภาพและเชี่ยวชาญวิชาชีพของตนเอง นักศึกษามี
มาตรฐานไดคุณภาพท่ีตองการ จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดทักษะท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูเนนคุณภาพ
มากกวาปริมาณ เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและเนนสาขาวิชาท่ีเปนจุดขาย มีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
ในสาขาวิชาท่ีตอบสนองทองถ่ินและประเทศเพื่อนบาน เปนศูนยกลางในพื้นท่ีชายแดน มีหลักสูตร
นานาชาติรองรับประเทศเพื่อนบานและตอยอดจากระดับมัธยมศึกษา เนนการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
สอนตามสภาพความเปนจริงมากกวาตามแบบเรียน ใหนักศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตของคนชายแดน มีอิสระใน
การพัฒนาองคกรและหลักสูตร ย่ิงกวานั้น ยังตองการใหบัณฑิตมีความอดทน สูงาน ซื่อสัตย รับผิดชอบ 
เรียนรูงานไดเร็ว และมีทักษะในการเขาสังคมรองรับการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนในอนาคต 

๒.๒ ดานการวิจัย พบวา พื้นท่ีชายแดนยังมีความตองการองคความรูจากการทําวิจัยในพื้นท่ีอีก
มาก คาดหวังงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนได ตองการงานวิจัยท่ีสามารถพัฒนาเปน
ฐานขอมูลท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพของคนชายแดน สนับสนุนครูและนักเรียนใหสรางผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พัฒนาแหลงเรียนรูทุกรูปแบบใหมี

จุดแข็ง เทากับ ๑.๔๕๙๗ จุดออน เทากับ ๑.๘๐๓๓ 

โอกาส เทากับ ๒.๖๘๓๘ 

อุปสรรค เทากับ ๑.๓๙๙๖ 

ตําแหนงทางยุทธศาสตร 
อยูในตําแหนง  

   
กลยุทธเชิงปรับตัว 

 



ความสมบูรณเพียงพอ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดานการทําวิจัย ย่ิงกวานั้น ยังตองการงานวิจัยท่ี
ตอบสนองชุมชน การสรางนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ โครงงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในชุมชน อาจารยมี
ศักยภาพในการใหความชวยเหลือหนวยงานและบุคลากรในพื้นท่ี มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อสราง
นักวิจัยท่ีเชี่ยวชาญและรอบรูพื้นท่ีชายแดน รวมท้ังพัฒนาแหลงสืบคน ฐานขอมูล เครือขายและความ
รวมมือรวมแกไขปญหาในพื้นท่ี มีการนําไปใชและพัฒนางานวิจัยใหมีเอกลักษณเปนของตนเอง 

๒.๓ ดานการบริการวิชาการ พบวา คาดหวังใหมีการพัฒนาการบริการวิชาการใหแกคนไร
สัญชาติตามศูนยอพยพในพื้นท่ีชายแดนเพิ่มขึ้น มีหลักสูตรนานาชาติ มีการพัฒนาศักยภาพของศูนย
ใหบริการวิชาการใหเกิดความเปนเลิศ โดยเฉพาะการฝกอบรมอาชีพท่ีสามารถทํางานไดทันที ใชเงินทุน
ประกอบอาชีพนอย เนนการบริการวิชาการท่ีหลากหลายตามกลุมอาชีพ เพิ่มการใหบริการวิชาการท่ีเปน
ความโดดเดนของพื้นท่ีชายแดน มีฐานขอมูลทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการดําเนินการ ควรหาบุคลากรท่ีมี
ประสบการณในการใหบริการวิชาการโดยเฉพาะ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหรองรับกับการใหบริการ จัดต้ัง
ศูนยฝกอบรมพัฒนาองคความรูแกบุคลากร จัดทําปฏิทินการใหบริการวิชาการ และสงเสริมใหนักศึกษา
ทําการฝกงานหรือฝกสอนในพื้นท่ีทองถ่ิน 

๒.๔ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา คาดหวังใหมีการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม
ของทองถ่ินท่ีหลากหลาย มีศูนยสงเสริมการทองเท่ียวและหลักสูตรดานการทองเท่ียวและโรงแรม มีการ
รวมอนุรักษประเพณีชนเผาท่ีมีในพื้นท่ี จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
สรางความรวมมือกับหนวยงานดานศิลปวัฒนธรรมในพื้นท่ีชายแดน มีฐานขอมูลเพื่อการสืบคนงานวิจัย
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงคนหาวัฒนธรรมทองถ่ินในหนวยงานตางๆ คนหา
เอกลักษณของชนเผาหรือกลุมชาติพันธุ สงเสริมใหจัดเก็บและพัฒนาใหคงอยู และพยายามสราง
เครือขายในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นท่ีชายแดน 

๒.๕ ดานการบริหารจัดการ พบวา คาดหวังใหมีการพัฒนาองคกรใหเปนมหาวิทยาลัยของ
ทองถ่ินและยกระดับใหเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติ พัฒนาการบริหารองคกรเพื่อรองรับการพัฒนา
ชายแดนในอนาคต มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการแกนักศึกษา มีระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาใหเปนศูนยกลางการอุดมศึกษาภาค
ตะวันตกของประเทศเชื่อมโยงการศึกษา เศรษฐกิจ การคา การทองเท่ียวเขารวมกัน เชื่อมโยงการศึกษา
ทุกระดับเขาดวยกัน มีหลากหลายคณะสาขาวิชาและหลักสูตรตามท่ีตองการ พัฒนาเปนสถาบันเฉพาะ
ทาง มีหลักสูตรทองถ่ินชายแดน มีหลักสูตรนานาชาติสําหรับคนตางดาว มีหลักสูตรพหุภาษา มีการ
จัดการเรียนการสอนภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบานของตนเอง จัดการศึกษาท่ีสงเสริมการ
ติดตอสื่อสารระหวางกลุมชาติพันธุและการทองเท่ียว รวมท้ังเปนผูนําในการบริหารจัดการท่ีไดรับการ
ยอมรับในระดับพื้นท่ีและระดับชาติ 

๒.๖ ดานอื่นๆ พบวา คาดหวังใหมีการพัฒนาภาษาตางประเทศและภาษาชนเผาใหมาก       
มีสาขาวิชาเฉพาะทางท่ีมีเอกลักษณจุดเดนของตนเองและทําการเรียนการสอนเปนภาษาตางประเทศ มี
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและฝกประสบการณท้ังในประเทศไทยและเมียนมาร ใหคนพมาท่ีมีศักยภาพมา



สอนดานภาษาและวัฒนธรรมเมียนมารกับคนไทยในพื้นท่ี แลกเปลี่ยนบุคลากรและเนนการสื่อสารให
เขาใจมากกวาทางวิชาการ มีการทําวิจัยทองถ่ินเพื่อหาหลักฐานทางวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการ
และประวัติศาสตรของทองถ่ิน เชน ดานประวัติศาสตร ชนเผา วิถีชีวิต เปนตน มีหลักสูตรระยะสั้นท่ี
ตองการ มีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางสองประเทศอยางสม่ําเสมอและไมใหเกิดความ
แตกตางระหวางการจัดการศึกษาแตละระดับ ท้ังระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
 
ตอนที่ ๓ ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในการพัฒนาพื้นที่ 
         ชายแดนไทย-เมียนมารในอนาคต 

๓.๑ ประเด็นทาทายเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญ   มี ๖ ประเด็น ดังนี้  
๓.๑.๑ การรวบรวมองคความรูและนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใชประโยชนนอย  
องคความรู ภูมิปญญาและศักยภาพของชุมชนชายแดนมีความเปนอัตลักษณและ

หลากหลาย มหาวิทยาลัยควรเรียนรูและนําศักยภาพดังกลาวมาใชในการจัดการศึกษาและยกระดับองค
ความรูเพื่อเผยแพรสูภายนอก 

๓.๑.๒ การขยายโอกาสในการรับผูสนใจเรียนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทําได
จํากัด  

ความตองการและคาดหวังของชุมชนในพื้นท่ีชายแดนมีสูง เนื่องจากศักยภาพของทําเลท่ีต้ัง
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว แตมหาวิทยาลัยยังมีจุดออนภายในจํานวนมาก และเปน
อุปสรรคในการพัฒนาตอบสนองความตองการของพื้นท่ีชายแดน เชน การเปดหลักสูตรใหม การวิจัย
ตามความตองการของหนวยงาน การใหบริการวิชาการตามกลุมชาติพันธุ เปนตน 

๓.๑.๓ พันธกิจของบุคลากรและมหาวิทยาลัยมีจํานวนมากและหลากหลาย  
การประกันคุณภาพการศึกษาและระเบียบกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาสงผลให

บุคลากรและมหาวิทยาลัยมีภารกิจท้ังในหนาท่ีและนอกเหนือหนาท่ีจํานวนมาก ย่ิงกวานั้นยังขาดการบูรณา
การงานเขาดวยกัน ทําใหจําเปนตองทํางานจํานวนมากท่ีไมเก่ียวของกัน ซึ่งประเด็นนี้สงผลใหงานท่ีมี
ลักษณะการพัฒนาจํานวนนอย 

๓.๑.๔ ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมีความโดดเดนและดึงดูดใจนอย  
คานิยมของผูปกครองและนักศึกษาท่ีตองการใหนักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง

หรือมหาวิทยาลัยเอกชนนอกพื้นท่ีมีจํานวนมาก ทําใหผูตองการเรียนมองขามการจัดการศึกษาในพื้นท่ี มี
เพียงผูตองการเรียนท่ีมีขอจํากัดท่ีเขามาเรียน เชน ผลการเรียนตํ่า ฐานะยากจน รายไดนอย การเดินทาง
ไมสะดวก เปนตน 

๓.๑.๕ ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยยังมีขอจํากัดบางดาน  
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจจํานวนมาก แตมีบุคลากรจํากัดท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ทําใหการดําเนินงานบางภารกิจไมบรรลุตามเปาหมายท่ีตองการ เชน การพัฒนาหลักสูตรใหม 
การวิจัย การประชาสัมพันธ เปนตน ซึ่งสะทอนไดจากผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย 



๓.๑.๖ มีความรวมมือทางวิชาการทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศจํานวนนอย 
การจัดการศึกษาในปจจุบันจําเปนตองมีความรวมมือท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงของโลกและบริบทสังคม ทําใหจําเปนตองมีภาคีเครือขายในการรับมือ
กับบริบทภายนอก โดยอาจนําจุดเดนของแตละแหงมาสงเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน อีกท้ังยังเปนการ
แลกเปลี่ยนความรู ทักษะและประสบการณรวมกันอีกดวย 

๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาในอนาคต 
จากประเด็นทาทายเชิงยุทธศาสตรท่ีจะตองเผชิญในอนาคตดังกลาว ผูศึกษาจึงไดนําเสนอ

ประเด็นยุทธศาสตร ( ) เปาประสงค () และกลยุทธในการดําเนินงาน 
 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในพื้นท่ีชายแดนไทย-เมียนมาร (  
ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาองคความรูและนําทรัพยากรของชุมชนชายแดน 
มาสูการเรียนรู  
  เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีองคความรูและนําทรัพยากรชุมชนชายแดนมาใช       
เพื่อการเรียนรูไดอยางหลากหลาย 
  กลยุทธในการดําเนินงาน 
  ๑. การพัฒนาองคความรูและแหลงเรียนรูชุมชนชายแดนเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการวิชาชีพ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  ๒ การสงเสริมองคความรูและทรัพยากรชุมชนชายแดนสูการใชประโยชน 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกชุมชน
ชายแดน  
  เปาประสงค คนในทองถ่ินไดรับโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
  กลยุทธในการดําเนินงาน 
  ๑. การพัฒนาหลักสูตรและการอบรมระยะสั้นท่ีทันสมัยและตอบสนองความตองการ
ชุมชนทองถ่ินใหไดคุณภาพและมาตรฐาน 
  ๒ การสงเสริมการจัดการศึกษาแกผูดอยโอกาสในพื้นท่ีหางไกลอยางท่ัวถึงและ
หลากหลายรูปแบบ เชน การจัดคายอาสาพัฒนา กิจกรรมพี่สอนนอง การใหบริการวิชาการวิชาชีพ เปน
ตน 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การบูรณาการพันธกิจองคกรใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่
ชายแดน  
  เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการพันธกิจตามความตองการของพื้นท่ีชายแดน
อยางมีประสิทธิภาพ 
 



  กลยุทธในการดําเนินงาน 
  ๑. การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหเกิด
ประสิทธิภาพ 
  ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบูรณการพันธกิจ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การปรับภาพลักษณองคกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
(           )  
  เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณท่ีโดดเดนและดึงดูดผูเรียนในระดับชาติและ
ระดับสากล 
  กลยุทธในการดําเนินงาน 
  ๑. การสรางเอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหโดดเดนในระดับชาติ 
  ๒ การยกระดับประสิทธิภาพการประชาสัมพันธและการพัฒนาเครือขายผูมีสวนได 
สวนเสีย 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางศักยภาพขององคกรสูองคกรแหงความเปน
เลิศ  
  เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศจนเปนท่ี
ยอมรับ 
  กลยุทธในการดําเนินงาน 
  ๑. การยกระดับระบบและกลไกขององคกรสูองคกรแหงการเรียนรู 
  ๒ การสงเสริมองคกรภายในใหมีผลการปฏิบัติงานสูง ( ) 
  ๓. การพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศท้ังทางดานวิชาการ วิชาชีพและภาษาตางประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ การสรางความรวมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนองคกรสู
ระดับสากล 
  เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีความรวมมือทางวิชาการตามพันธกิจทุกดาน ท้ังใน
ระดับชาติและระดับสากล 
  กลยุทธในการดําเนินงาน 
  ๑. การสงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  ๒ การขยายความรวมมือตามพันธกิจกับภาคีเครือขายและผูมีสวนไดสวนเสียท่ี
เก่ียวของ เชน สมาคมศิษยเกา หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
เปนตน 
 
 
 



อภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผล ดังนี้ 
  การจัดการศึกษาในพื้นท่ีชายแดนไทย-เมียนมารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีจุดแข็งท่ี
สําคัญ ๑๖ ขอ จุดออน ๒๕ ขอ โอกาส ๑๕ ขอและอุปสรรค ๑๐ ขอ ซึ่งเมื่อพิจารณารวมกับคาคะแนนท่ี
ไดรับ พบวา มีจุดออนมากกวาจุดแข็งและมีโอกาสมากกวาอุปสรรคเชนเดียวกันท้ังสองกรณี โดยใน
ประเด็นดังกลาวพบวาการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในพื้นท่ีชายแดน ยังมี
จุดออนภายในการดําเนินการอยูอยางมาก แตอยางไรก็ตามยังคงมีโอกาสในการดําเนินการอยางมากมาย 
เนื่องจากชุมชนและพื้นท่ีชายแดนมีศักยภาพสูง เปนจุดดึงดูดและนําไปสูการสรางโอกาสในการจัด
การศึกษาใหประสบความสําเร็จในอนาคตไดโดยงาย เชน การพัฒนาเปนพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดน      
การยกระดับเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษนครแมสอด การพัฒนาเปนนิคมอุตสาหกรรม
ชายแดน เปนตน ย่ิงกวานั้น ยังเห็นไดอีกวาตําแหนงทางยุทธศาสตรอยูในตําแหนงกลยุทธเชิงปรับตัว 
( ) ซึ่งเปนกลยุทธท่ีสามารถนําเอาโอกาสภายนอกท่ีเกิดขึ้นมาปรับปรุงและแกไขจุดออน
ภายใน เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตองการไดนั่นเอง ซึ่งในทางยุทธศาสตรถือวาเปนกลยุทธท่ี
สามารถพัฒนาไดโดยงาย เนื่องจากหากแกไขจุดออนภายในของตนเองแลว ก็จะสามารถใชโอกาสท่ีมีอยู
จํานวนมากนําไปสูความสําเร็จตามท่ีตองการได 
  อีกท้ังจากการศึกษาความคาดหวังของชุมชนท่ีสําคัญ ยังพบวาท้ังนักศึกษา ครูอาจารย 
ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิตและประชาชนยังตองการใหมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ    
มีงานวิจัยท่ีตรงความตองการของหนวยงานและตอบสนองความเติบโตของพื้นท่ีชายแดนในอนาคต       
มีการใหบริการวิชาการวิชาชีพท่ีหลากหลาย ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มีการอนุรักษและสืบสานศิลปะ 
และวัฒนธรรมอันดีงามของพื้นท่ีและกลุมชาติพันธุ และมีการบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ จากท่ี
กลาวมาแลว ทําใหเห็นไดวาชุมชนชายแดนและผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นท่ีชายแดนยังคาดหวังให
มหาวิทยาลัยเปนท่ีพึ่งใหกับทองถ่ินตามปรัชญาในการจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีจะเปน “มหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน” และตองการใหมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นท่ี
ชายแดนในอนาคต  
  ประเด็นทาทายเชิงยุทธศาสตร พบวา ยังมีประเด็นสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยจําเปนตองนําไปใชใน
การพิจารณาอีกหลายประการ ไดแก ศักยภาพขององคความรูและทรัพยากรในชุมชนชายแดน โอกาส
การไดรับการศึกษาในพื้นท่ีหางไกล พันธกิจท่ีจําเปนตองดําเนินการ ภาพลักษณของสถาบัน ขอจํากัดใน
การดําเนินงานท่ียังคงมีอยู และเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ซึ่งประเด็นท้ังหมดเปนสิ่งท่ี
มหาวิทยาลัยตองนํามาพิจารณาและกาวขามไปใหได  
  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาในอนาคต ผูวิจัยเสนอใหมหาวิทยาลัยมียุทธศาสตรท่ีสอดคลอง
กับประเด็นทาทายเชิงยุทธศาสตรท่ีไดกลาวไวแลว ( ) ไดแก ๑) การพัฒนาองคความรู
และนําทรัพยากรชุมชนชายแดนไปสูการเรียนรู  มีเปาหมายเพื่อรวบรวมศักยภาพของชุมชน
ชายแดนไปสูการจัดระบบ การสรางเปนองคความรูและพัฒนาเปนแหลงเรียนรูเพื่อใชในการจัดการศึกษา 



๒) การขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกชุมชนชายแดน  มีเปาหมายเพื่อ
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและภารกิจของสถาบันใหชัดเจนย่ิงขึ้น ๓) การบูรณาการพันธกิจองคกรให
สอดคลองกับศักยภาพพื้นท่ีชายแดน  มีเปาหมายเพื่อดําเนินงานตามพันธกิจท่ีกําหนดไวให
เกิดประสิทธิภาพและมีความซ้ําซอนนอยท่ีสุด ๔) การปรับภาพลักษณองคกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
() มีเปาหมายเพื่อใหสถาบันเปนท่ีรูจักและเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน รวมท้ังเกิดภาพลักษณท่ี
ดีท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ๕) การเสริมสรางศักยภาพขององคกรสูองคกรแหงความเปนเลิศ 
() มีเปาหมายเพื่อสรางความเขมแข็งและยกระดับศักยภาพการดําเนินงานของสถาบันใหมี
ประสิทธิภาพ และ ๖ การสรางความรวมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนองคกรสูระดับสากล
  มีเปาหมายเพื่อใหองคกรดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ มีเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการท่ีสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันไดอยางตอเนื่อง รวมท้ังสามารถยกระดับองคกรสูระดับ
สากลไดในอนาคต 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 

 ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรควรเรงพัฒนาจุดแข็ง แกไขจุดออน ขยายโอกาสและลด
อุปสรรคในการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น
อยางจริงจัง 
 ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรควรพิจารณานํายุทธศาสตรท่ีพัฒนาขึ้นไปปรับใชให
เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อแขงขันกับภายนอก 
 ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรควรศึกษาและทบทวนพันธกิจ ความคาดหวัง ประเด็น     
ทาทายเชิงยุทธศาสตรและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ีชายแดนท่ีประสบความสําเร็จ เพื่อนํามาใชยกระดับ
มาตรฐานการจัดการศึกษาใหเกิดคุณภาพอยางจริงจัง   
 
เอกสารอางอิง 
 

ปกรณ  ปรียากร. (๒๕๔๔). การวางแผนกลยุทธ แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต. (พิมพคร้ังท่ี 2). 
กรุงเทพฯ เสมาธรรม. 

พรชุลี  อาชวอํารุง. (๒๕๔๒, มกราคม). รูปแบบการศึกษาไทยท่ีสมดุลกับบริบทและสังคมไทยในศตวรรษ
ท่ี ๒๑. วารสารวิชาการ, ๒(๑), ๓๑ – ๔๒. 

ยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ, สํานัก ๒๕๕๓. ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียม 
ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ กรุงเทพฯ บางกอกบลอก. 

กําแพงเพชร แมสอด, มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒๕๕๖ ก. แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
แมสอด พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๖๐ ตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด. 
 



กําแพงเพชร แมสอด, มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒๕๕๖ ข. แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 กําแพงเพชร แมสอด ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗  ตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

แมสอด. 
       ๒๐๐๑       
   (๖  )    
   ๒๐๐๖            
           
      
 


