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BSC SWOT Matrix มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มิติ

มิติที่ 1
ด้านการเงิน/
ด้านประสิทธิผล

จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาทีม่ ีคา่ ใช้จ่าย
ต่่าหากเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆ (D)
2. มีรายได้จากโครงการพิเศษ เช่น
โครงการพัฒนาข้าราชการครู โครงการ
อบรมหลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น (D)

จุดอ่อน
1. การหารายได้จากการจัดหลักสูตรระยะ
สั้นมีน้อย (A)
2. การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริม
ช่องทางการตลาดยังไม่ต่อเนื่อง (A)
3. การด่าเนินการเพื่อให้มีเงินรายได้จาก
การวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการใน
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และโปรแกรม
วิชา ยังมีน้อย (B)
4. ไม่มีแผนจัดการความเสี่ยงระยะยาว
เกี่ยวกับจ่านวนนักศึกษารับเข้ามีแนวโน้ม
ลดลงอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม (E)
5. ระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างรายได้
ของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน

โอกาส
1. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายในการเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(C)
2. การเปิดประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสใน
การพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อการ
บริการวิชาการและการหารายได้ให้
มหาวิทยาลัย (E)
3. ประเทศพม่าอยู่ใกล้ทตี่ ั้งมหาวิทยาลัย ท่า
ให้สามารถรับนักศึกษาจากประเทศพม่าได้
(E)
4. นโยบายรัฐบาลกระจายความเจริญและ
การลงทุนออกมายังส่วนภูมิภาคมากขึ้น
รวมทั้งนโยบายการกระจายอ่านาจสู่ท้องถิ่น
เพิ่มโอกาสให้ มหาวิทยาลัยเข้าถึงแหล่ง
งบประมาณได้มากขึ้น

ข้อจากัด
1. รายได้ของผู้ปกครองลดลง เนื่องจาก
เศรษฐกิจตกต่่า (D)
2. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและ
บันเทิง มิได้มุ่งเพื่อเรียนรู้และสร้าง
ปัญญา (D)
3. ประชากรมีจ่านวนลดลงท่าให้ผเู้ ข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีจ่านวนลดลง
(F)
4. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยใหญ่ (F)
5. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษา
ต่อในสาขาอาชีวศึกษามากขึ้น ท่าให้
จ่านวนนักศึกษาในสถาบันการ
อุดมศึกษาลดลง (F)
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มิติที่ 2
ด้านลูกค้า/
ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ

จุดแข็ง
1. มีการพัฒนาท้องถิ่นโดย
การบูรณาการความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เครือข่าย ชุมชน และส่วน
ราชการของจังหวัด โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดรับทราบข้อมูล
ดังกล่าว (A)
2. ได้รับมอบพิพิธภัณฑ์สถาน
เฉลิมพระเกียรติจังหวัด
ก่าแพงเพชร เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม (C)
3. อาจารย์และนักศึกษามี
สัมพันธภาพอันดีต่อกัน ท่าให้
นักศึกษาได้รบั การดูแลอย่าง
ทั่วถึง (D, E)
4. มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและ
นานาชาติ (E)

จุดอ่อน
1. ศูนย์การเรียนรู้ที่ให้บริการแก่ชุมชนยัง
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นได้ (A)
2. การพัฒนาและการจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใน
วงกว้างอย่างชัดเจน (A)
3. การวิจัยไม่ได้ตอบสนองการแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ขาดความ
ต่อเนื่องในการด่าเนินการ (B)
4. การสอบบรรจุข้าราชการครู ของ
บัณฑิตมีจ่านวนน้อย (D)
5. ข้อมูลสารสนเทศของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ยังมีน้อยเพื่อใช้ในการวางแผน (D)
6. บุคลากรและนักศึกษามีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้มี
น้อย (E)
7. นักศึกษาบางส่วนยังไม่ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบวินยั ของมหาวิทยาลัย (E)
8 .ขาดกลยุทธ์ด้านการตลาดของ
มหาวิทยาลัย (E)
9. มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกในการรับฟัง
เสียงลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าอนาคต เกี่ยวกับ
ความต้องการ ความพึงพอใจ ไม่พงึ พอใจ
ยังไม่ชัดเจน รวมทั้งช่องทางการสื่อสารกับ
ลูกค้าทุกกลุ่มขาดความหลากหลาย
10. ระบบกลไกในการสร้างและประเมิน
ความผูกพันของลูกค้าและบุคลากรยังไม่
ชัดเจน

โอกาส
1. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐและหน่วยงาน
ที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือ ในการเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (B)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การสนับสนุนและมอบหมายให้
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความ
ร่วมมือในการด่าเนินโครงการ (B)
3. จังหวัดก่าแพงเพชรเป็นเมืองมรดกโลกที่มีความโดด
เด่นทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย (B, C, E)
4. ชุมชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการวิจัย (B)
5. รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง (C)
6. นักเรียนต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครูจ่านวน
มาก (D)
7. อาชีพรับราชการครู ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจ มีเกียรติ
ในสังคม และมีความเชื่อว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง (D)
8. เทศบาลนครแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น
ชายแดนติดกับประเทศเมียนม่าร์ ท่าให้มีโรงงาน
อุตสาหกรรม/ธุรกิจ โลจิสติกส์ ฯลฯ หลากหลาย
สามารถเป็นคู่ความร่วมมือหรือ พันธมิตรในการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษา (E)
9. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่าให้มีโอกาสรับนักศึกษา
จากประเทศอื่นๆ และขยายความร่วมมือกับประเทศ
อาเซียนมากขึ้น (E)
10. มีเครือข่ายการวิจยั ภายนอกทีส่ ามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้การสนับสนุนในการพัฒนางานวิจัย (E)
11. มีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความ
ร่วมมือเป็นเครือข่ายในการด่าเนินงาน (E)
12. ประเทศพม่าอยู่ใกล้ที่ตั้งมหาวิทยาลัย ท่าให้สามารถ
รับนักศึกษาจากประเทศพม่าได้ (E)

ข้อจากัด
1. ส่วนราชการมีภารกิจหลักตามต้น
สังกัด ท่าให้การสนับสนุนการบูรณาการ
ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นกับ
มหาวิทยาลัยได้ไม่เต็มที่ และ สนับสนุน
กลุ่มผู้ประกอบการได้ไม่ทั่วถึง (B)
2. มหาวิทยาลัยวิจยั ที่มีศักยภาพการ
วิจัยสูงกว่า ด่าเนินงานวิจัยในประเด็นที่
เป็นโจทย์ในพื้นที่ก่าแพงเพชรและตาก
ท่าให้โอกาสในการท่าวิจัยของ
มหาวิทยาลัยน้อยลง (B)
3. กระแสความนิยมทางสังคมทีม่ ตี ่อ
วัฒนธรรมท้องถิ่น (C)
4. นโยบายของรัฐเปิดโอกาสให้ผู้ไม่มี
คุณวุฒิด้านวิชาชีพครู สามารถสอบ
บรรจุครูได้ (D)
5. การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดก่าแพงเพชรและจังหวัดตาก
ท่าให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อ
(E)
6. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยใหญ่ (E)
7. ภาวะการแข่งขันของ
สถาบันการศึกษาทีส่ ูงขึ้น ท่าให้เกิดการ
แย่งชิงนักศึกษาและบุคลากรที่มี
ความสามารถ (E)
8. ประชากรที่เข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง (E)
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จุดแข็ง
1. มีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจ
สัมพันธ์ที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและการศึกษา (A)
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การวิจัย
การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทุก
หลักสูตร (A, B, C)
3. มีการพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายชุมชน และส่วน (B)
4. มีระบบ กลไก และผลงานที่เป็นนวัตกรรม
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอกในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ (D)
มิติที่ 3
5. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความ
ด้านกระบวนการภายใน/ พร้อมด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และ
ด้านประสิทธิภาพของ บุคลากรที่ เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการแก่ชุมชน (E)
การปฏิบัติราชการ
6. ผู้บริหารและบุคลากรมีวัฒนธรรมในการ
ท่างานที่เน้นความร่วมมือมุ่งเน้นคุณภาพและ
ความส่าเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (E)
7. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ในการเข้าสู่ต่าแหน่งวิชาการ (E)
8. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยมุ่งเน้น
ธรรมมาภิบาลและการด่าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพ และได้รับการยอมรับในระดับชาติ
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร ผ่าน
เกณฑ์การประเมินส่านักงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีเยี่ยม
(เหรียญทอง), ผลประเมินคุณธรรมและความ

จุดอ่อน
1. ระบบ กลไก การติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบของมหาวิทยาลัย
ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะผลที่เกิดกับชุมชนและขาดกลไกการ
ปรับปรุงเพื่อให้ผลลัพธ์และประสิทธิผลดีขึ้น (A)
2. ระบบ กลไก การก่าหนดให้ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การวางแผนด่าเนินการ ติดตาม ประเมินผล และน่าผลประเมิน
ไปปรับปรุงยังไม่ชัดเจน และด่าเนินการยังไม่ตอ่ เนื่อง (A)
3. ระบบ กลไก การติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบของพันธกิจ
สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ยังไม่ชัดเจนและยังขาดการมีส่วนร่วม ท่าให้การ
ประเมินเพื่อการ ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ยังไม่
สามารถท่าได้ (B)
4. กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ของนักวิจัย ยังมีประสิทธิภาพน้อย (B)
5. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลงานวิจัย และระบบสภาพ
ปัญหาชุมชน ยังไม่เพียงพอ และการเพิ่มข้อมูลในฐานยังขาด
แรงจูงใจ (B)
6. การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ให้มีพันธกิจด้านการวิจัย ยังมี
น้อย ท่าให้ศูนย์การเรียนรู้ขาดงานวิจัยเพื่อน่าไปบริการวิชาการ
(B)
7. การจัดท่าฐานข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชนเป้าหมายการพัฒนา
และฐานข้อมูลรายได้ยังไม่สามารถน่ามาใช้ในการตัดสินใจได้ (C)
8. วัสดุ ครุภัณฑ์ในห้องเรียนไม่เพียงพอ (D)
9. ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษายังอยู่ใน
เกณฑ์ต่า (D)
10. ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมีน้อย (D)
11. ไม่มีหลักสูตรหรือรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ (ยกเว้นสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) (D)
12. การบริหารและพัฒนาบุคลากรยังไม่ได้มีการก่าหนดประเด็น
ในการพัฒนาที่สามารถน่าไปตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์
พันธกิจของมหาวิทยาลัย (D)
13. การเตรียมพร้อมในการสร้างผูบ้ ริหารในอนาคตและการ
ประเมินผลของผู้น่ายังไม่เป็นระบบ (D)

โอกาส
1. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบาย
ในการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (A)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การ
สนับสนุนและมอบหมายให้ส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการ
ด่าเนินโครงการ (C)
3. นโยบายของรัฐในเรื่องการ
สนับสนุนให้ข้าราชการครูเข้ามา
พัฒนาวิชาชีพของตนเอง (D)
4. เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเอื้อต่อ
การพัฒนาด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง (E)
5. นโยบายทางการศึกษาเอื้อต่อ
การขยายโอกาสทางการศึกษา
และการเปิดหลักสูตรสหวิทยาการ
(E)
6. เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเอื้อต่อ
การพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ (F)

ข้อจากัด
1. ค่านิยมในการเลือกเรียน
มหาวิทยาลัยใหญ่และมี
ชื่อเสียง (D)
2. ภาวะการแข่งขันของ
สถาบันการศึกษาทีส่ ูงขึ้น
ท่าให้เกิด การแย่งชิง
นักศึกษาและบุคลากรที่มี
ความสามารถ ซึ่งส่งผลต่อ
การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
3. กฏหมาย ระเบียบ และ
ระบบด้านพัสดุ การเงิน
และงบประมาณที่
เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อความ
คล่องตัวในการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย
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จุดแข็ง
โปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) อยู่ในอันดับ 3 ของ
ประเทศ (ระดับอุดมศึกษา), ศูนย์ส่งเสริมและ
ตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการ
มอก. 17025-2548 (ISO/ICE 17025:2005),
ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับ ISO 9001:2015 (F)
6. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่หลากหลายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และ
มิติที่ 3
ด้านกระบวนการภายใน/ ระบบมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (EUniversity) อาทิ ระบบส่านักงานอัตโนมัติ
ด้านประสิทธิภาพของ (E-Office) ระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ
การปฏิบัติราชการ
บัญชีกองทุนลักษณะ 3 มิติ (3DGF) ระบบ
(ต่อ)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR)
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ(E-SPR) ระบบบริหาร
ความเสี่ยง (E-RMS) ระบบสารสนเทศเพือ่ การ
บริหารและการตัดสินใจ (MIS) ระบบ
บริหารงานบุคคล (E-PERSONAL) TABIAN
SYSTEM, ระบบ E-Library ระบบ ELearning เป็นต้น (F)

จุดอ่อน
14. การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความทุ่มเทในการพัฒนา
งานและสร้างนวัตกรรม มีแรงขับไม่มากพอ เนื่องจากผลงานที่
เกิดขึ้นมาจากเฉพาะบุคลากรบางกลุ่ม (D)
15. ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ จึงท่าให้อาจารย์มีภาระงานหลายด้าน
อาจารย์บางส่วนขาดความสามารถด้านงานวิจัยและปริมาณ
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติมีน้อย ไม่มแี ผน
จัดการความเสี่ยงระยะยาวเกี่ยวกับจ่านวนนักศึกษารับเข้ามี
แนวโน้มลดลงอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม (E)
16. มหาวิทยาลัยยังไม่มีหลักสูตรในระดับต่างๆ ที่หลากหลาย
พอที่จะตอบสนองความต้องการของสังคม (E)
17. อาจารย์มีภาระงานหลายด้านท่าให้จ่านวนงานวิจัยน้อย
(E)
18. ปริมาณงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติยังมีน้อย
(E)
19. การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่ตอบสนอง
การแก้ไขปัญหา พัฒนาและชี้นา่ สังคมยังมีน้อย (E)
20. การดูแลสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนยังไม่เป็นระบบ
(E)
21. ระบบและกลไกการแนะแนวนักศึกษาด้านการเรียน การ
ใช้ชีวิตและการให้ความช่วยเหลือยังไม่มีประสิทธิภาพท่าให้มี
นักศึกษาออกกลางคัน (E)
22. ขาดระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ (E)
23. ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและ
การตัดสินใจในแต่ละพันธกิจยังไม่สมบูรณ์ (F)
24. นโยบายและแนวปฏิบัตขิ องมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการน่า
เกณฑ์ PMQA, TQA, EdPEx หรือเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน
(AUN-QA) ไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน (F)

โอกาส

ข้อจากัด
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มิติที่ 4
ด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา/
ด้านการพัฒนาองค์กร

จุดแข็ง
1. บุคลากรมีศักยภาพในการลงพื้นที่
ร่วมกับชุมชน (A)
2. มีการคิดค้นการแสดงที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัด
ก่าแพงเพชรและได้ผ่านกระบวนการ
จนกลายเป็นมาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมได้แก่ระบ่าชากังราว
ระบ่าพุทธบูชา และระบ่าเผ่าชาวเขา
(C)
3. อาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท่างาน
ตอนต้น จึงมีความสามารถในการ
เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีได้ดี (D)
4. อาจารย์มีความรู้หลากหลายและ
ครอบคลุมในวิชาชีพครู วิชาเอก และ
วิชาทั่วไป (D)
5. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและ
พร้อมในการให้บริการวิชาการจนเป็น
ที่ยอมรับของท้องถิ่น (E)
6. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกใน
การบริหารจัดการที่ดีในการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อ
การเข้าสูต่ ่าแหน่งวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ ท่าให้มีอัตราการก้าวสู่
ต่าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม (F)
7. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศและมีการด่าเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรตามพันธกิจ
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง (F)

จุดอ่อน
1. การจัดท่าฐานข้อมูลพื้นฐาน บริบทชุมชนเป้าหมาย
การพัฒนาและฐานข้อมูลรายได้ ยังไม่สามารถน่ามาใช้
ในการตัดสินใจได้ (A)
2. มหาวิทยาลัยขาดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่นในการเพิ่มรายได้ (A)
3. ฐานข้อมูลการสืบค้นเพื่องานวิจัย ยังมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักวิจัย (B)
4. ความร่วมมือในการด่าเนินงานวิจัยแบบชุดโครงการ
เพื่อแก้ปัญหาอย่างครบวงจร ยังมีน้อย ท่าให้ผลกระทบ
ต่อการพัฒนาชุมชนยังไม่ชัดเจน (B)
5. ระบบ กลไก การติดตามผลลัพธ์ และผลกระทบของ
มหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะที่เกิดกับชุมชน
และขาดกลไกการปรับปรุงเพื่อให้ผลลัพธ์และ
ประสิทธิผลดีขึ้น (C)
6. ระบบ กลไก การก่าหนดให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการวางแผนด่าเนินการ ติดตามประเมินผลและ
น่าผลการประเมินไปปรับปรุงยังไม่ชัดเจน และ
ด่าเนินการยังไม่ต่อเนื่อง (C)
7. ศูนย์การเรียนรู้ให้บริการแก่ชุมชนยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นได้
(C)
8. ฐานข้อมูลก่าแพงเพชรศึกษาอยู่ระหว่างการพัฒนา
และเผยแพร่ยังไม่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่
หน่วยงานภายนอกได้ (C)
9. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่
รองรับการจัดการเรียนการสอน (D)
10. คุณวุฒิและต่าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ (D)
11. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของอาจารย์ในระดับ
ดี มีน้อย (D)

โอกาส
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การสนับสนุนและ
มอบหมายให้ส่วนราชการและองกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการด่าเนิน
โครงการ (A)
2. รัฐบาลมีนโยบายผลิตครูตามโครงการครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ท่าให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อใน
วิชาชีพครู (D)
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทสี่ ่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดเวลาโดยผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศและอินเตอร์เน็ต (D)
4. จังหวัดก่าแพงเพชรและสุโขทัย มีเขต
โบราณสถาน ที่ได้รับการยกย่องเป็นเมือง
มรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม (E)
5. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วเอื้อต่อการพัฒนาด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง (E)
6. เทศบาลนครแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเป็นชายแดนติดกับประเทศเมียนม่าร์
ท่าให้มีโรงงานอุตสาหกรรม/ธุรกิจ โลจิ
สติกส์ ฯลฯ หลากหลาย สามารถเป็นคู่ความ
ร่วมมือหรือ พันธมิตรในการจัดการศึกษา
แบบสหกิจศึกษา (E)
7. มีเครือข่ายการวิจัยภายนอกที่สามารถ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และให้การสนับสนุนใน
การพัฒนางานวิจัย (E)
8. หน่วยงานภายนอกมีแนวปฏิบตั ิที่ดีในการ
บริหารจัดการทีส่ ามารถเป็นตัวอย่างและ
เป็นแหล่งเรียนรูไ้ ด้ (E, F)

ข้อจากัด
1. ส่วนราชการที่เป็นภาคี
เครือข่ายมีภารกิจหลักท่าให้
เป็นอุปสรรคในการบูรณาการ
ความร่วมมือ (A)
2. อัตราการเกิดลดลง ส่งผล
ให้จ่านวนผู้เข้าเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาลดลง (D)
3. จ่านวนสถาบันอุดมศึกษาที่
เปิดสอนในสาขาวิชาชีพครูมี
จ่านวนมาก ท่าให้นักเรียนที่
เก่งมีโอกาสเลือกเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ชอบ (D)
4. ภาวะการแข่งขันของ
สถาบันการศึกษาทีส่ ูงขึ้น ท่า
ให้เกิดการแย่งชิงนักศึกษา
และบุคลากรที่มคี วามสามารถ
(E)
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มิติที่ 4
ด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา/
ด้านการพัฒนาองค์กร
(ต่อ)

หมายเหตุ :

จุดแข็ง

จุดอ่อน
12. อาจารย์และนักศึกษาทีม่ ีผลงานที่ได้รับการยกย่อง
ในระดับชาติหรือนานาชาติมีน้อย (D)
13. ระบบการจัดการความรู้ และการพัฒนานวัตกรรม
และแนวปฏิบตั ิที่ดี/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ยังไม่สามารถ
น่าไปใช้พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (E)
14. บุคลากรและนักศึกษามีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้มีน้อย (E)
15. อาจารย์มีภาระงานหลายด้านท่าให้จ่านวนงานวิจัย
น้อย (E)
16. อาจารย์บางส่วนขาดความสนใจและความสามารถ
ในการท่างานวิจัย (E)
17. มหาวิทยาลัยมีจ่านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกและอาจารย์ที่มีต่าแหน่งทางวิชาการต่่ากว่า
เกณฑ์ที่ สกอ. ก่าหนด (E)
18. บุคลากรที่บรรจุใหม่บางส่วนมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานน้อยท่าให้ไม่สามารถตอบสนองภารกิจของ
มหาวิทยาลัยที่หลากหลายได้ครบถ้วน (E)
19. กระบวนการปลูกฝังค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
ไปสู่บุคคลากรทุกคนให้มีพฤติกรรมหรือทักษะตาม
ค่านิยมหลักที่ก่าหนดยังไม่ชัดเจน (F)
20. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
ยังไม่ชัดเจนทีส่ ่งผลต่อการบรรลุวสิ ัยทัศน์ (F)

A หมายถึง ด้านการบริการวิชาการ
B หมายถึง ด้านการวิจัย
C หมายถึง ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
D หมายถึง ด้านการผลิตและพัฒนาครู
E หมายถึง ด้านการผลิตบัณฑิต
F หมายถึง ด้านการบริหารจัดการ

โอกาส
9. มีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการ
ด่าเนินงาน (E, F)
10. มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน
การให้บริการในระดับชาติเช่น เครือข่าย
แกนหลัก (node) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ด้านการ
ออกแบบ (TCDC) (E, F)
11. นโยบายของภาครัฐ เช่น กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่
12 นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี มุ่งเน้น
การบริหารจัดการพัฒนาองค์กรให้คุณภาพที่
เป็นเลิศ (F)

ข้อจากัด

