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 กอนจะเลาถึงประวัติความเปนมาและพัฒนาการของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร ขอทาวความถึงประวัติความเปนมาของการกอต้ังของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวิวัฒนาการ
จากวิทยาลัยครู เร่ิมจากการท่ีกรมการฝกหัดครูมีแผนในการขยายการฝกหัดครูใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 
ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๕๑๕ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดตกลงท่ีจะจัดต้ังวิทยาลัยครูกําแพงเพชรขึ้นโดยใชท่ีดิน
ทุงคอกวัว เขตหมูบานวังยาง ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งมีบุคคลท่ีใหความ
ชวยเหลือท้ังกําลังกาย กําลังใจ กําลังทรัพยดวยความทุมเท จึงขอบันทึกเปนเกียรติคุณประการไว ณ ท่ีนี้ 
คือ ผูใหญชิน ชีวโต อาจารยทวีป ชูชื่น นายเย้ือง บุญแตง นายเซ็ง อ้ึงเส็ง นายบุญยัง ทิพยประสาท 
และผูใหญสุพล ทิพยประสาท ดวยการบริจาคท่ีดิน จํานวน ๑๐๐ ไรเศษ ใหกับการฝกหัดครูเพื่อใชเปน
สถานท่ีกอสรางและขายใหอีก ๓๐๐ ไรเศษ ในราคาไรละ ๘๐๐ – ๑,๒๐๐ บาทรวมใชเงินงบประมาณการ
ฝกหัดครู ท้ังสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ศรีสักทอง  ๒๕ ป สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร, ๒๕๔๑) ตอมาวิทยาลัย
ครูกําแพงเพชร ไดสถาปนาอยางเปนทางการในวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ และในปงบประมาณ          
๒๕๑๖ – ๒๕๑๗ กรมการฝกหัดครูไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการสรางวิทยาลัยครูกําแพงเพชร
ระยะแรกโดยไดงบประมาณสนับสนุนจากโครงการเงินยืมธนาคารโลก จํานวน ๒๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท และใน
ปงบประมาณ ๒๕๑๘ อีกจํานวน ๒๒,๓๑๙,๐๐๐ บาท (๒๐ ป วิทยาลัยครูกําแพงเพชร, ๒๕๓๖) 
 ในการพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคตางๆ ขอสรุปพอสังเขปจากอดีตสู
ปจจุบัน เร่ิมจากเร่ืองของถนนจากถนนลูกรังมาเปนถนนลาดยาง ในปพ.ศ. ๒๕๒๕ จนในป พ.ศ. ๒๕๒๘ 
จึงไดปรับปรุงเปนถนนลาดยางจนครบทุกสายจนถึงปจจุบัน คูคลองไดมีการขุดคูคลองและทําคันดินรอบ
มหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน บนคันดินทําเปนถนนสําหรับรถยนตวิ่งตรวจเวร
ยามได สําหรับอาคารและสิ่งกอสราง โดยขอกลาวถึงในบางอาคาร เชน ในยุคแรก ปงบประมาณ ๒๕๑๖ 
– ๒๕๑๗ กอสรางอาคารเรียน ๑๕ หองเรียน (อาคาร ๓) อาคารนอน อาคารเกษตร อาคาร
อุตสาหกรรมศิลป บานพักผูอํานวยการ บานพักครู บานพักคนงาน โรงอาหาร หอประชุม ปงบประมาณ 
๒๕๒๐ กอสรางอาคารอํานวยการ ปงบประมาณ ๒๕๒๒ กอสรางโภชนาคาร (แคนทีน) ปงบประมาณ 
๒๕๒๓ – ๒๕๒๔ กอสรางสนามเทนนิส สนามกีฬา ปงบประมาณ ๒๕๒๗ กอสรางศาลาปูชนียสถาน     
(ซุมพระ) ปงบประมาณ ๒๕๒๘ กอสรางอาคารสหกรณ ปงบประมาณ ๒๕๓๑ สรางร้ัวดานหนาวิทยาลัย  
และปงบประมาณ ๒๕๓๔ กอสรางอาคารเอนกประสงค(อาคารน้ําเพชร) และอาคารอ่ืนๆ อีกหลายอาคาร 
รวมท้ังการกอสรางอาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร ๑๔ อาคารสํานักงานอธิการบดีปจจุบัน) ในป 

                                                 
*

 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



พศ ๒๕๕๐ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบไฟฟา ประปา การสื่อสาร รถยนต และอุปกรณอ่ืนๆ จวบจน
ปจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         ภาพท่ี ๑ ศาลาปูชนียสถาน (ซุมพระพุทธวิธานปญญาบดี) ป พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

      ภาพท่ี ๒ อาคารสํานักงานชั่วคราว  ป พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๑๙                ภาพท่ี ๓ อาคารสํานักงานชั่วคราว ป พ.ศ. ๒๕๒๐ 
                         

 
 

 
 
 
 
 
 

        ภาพท่ี ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี ป พ.ศ. ๒๕๒๑                ภาพท่ี ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี ป พ.ศ. ๒๕๕๕                 
 



 กวาจะมาถึงวันนี้ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรของเรามีสํานักงาน
อธิการบดีมาแลวถึง ๖ แหง คือ (๒๐ ป วิทยาลัยครูกําแพงเพชร, ๒๕๓๖) 
 แหงท่ี ๑ เร่ิมท่ีบานพักผูอํานวยการคนแรก (ดร.วิชัย แขงขัน)  บานเชาในเมืองกําแพงเพชรใน
ตอนตนป ๒๕๑๗ 
 แหงท่ี ๒ ยายสํานักงานมาใชรวมกับหนวยศึกษานิเทศก สปจ.กําแพงเพชร (บริเวณหองสมุด
ประชาชนจังหวัดกําแพงเพชร ณ ปจจุบัน) 
 แหงท่ี ๓  ยายมาใชอาคารชั่วคราวซึ่งจัดสรางกันขึ้นเองดวยน้ําใจของคณาจารยและคนงานรุน
แรก ในกลางป ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙ (ปจจุบันเปนอาคารไมยกพื้นสูง บริเวณศูนยเด็กปฐมวัย) 
 แหงท่ี ๔  ยายมาใชชั้นลางอาคาร ๔ ในปการศึกษา ๒๕๒๐  
 แหงท่ี ๕  ยายมาใชอาคารสํานักงานอธิการบดีเดิม (อาคาร ๑ หนาเสาธง) ในป พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 แหงท่ี ๖ ยายมาใชอาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร ๑๔) ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๕  
จนถึงปจจุ บัน โดยมีผูบริหารของสํานักงานอธิการบดี ต้ังแต เ ร่ิมกอต้ัง ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๑๗  
จึงถึงปจจุบัน ดังนี้ 

  ๑ ดร.วิชัย  แขงขัน   ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๑๗ 
  ๒ ผศ.จริน  มณีเลิศ  ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 ๓. ผศ.บุญมี ปาละวงศ  ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๓๑ 
 ๔. อาจารยวิรัช  หรรษาศิริพจน ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๓๘  
 ๕. อาจารยเนาวรัตน  บุตรพลอย ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๖.  นางมะลิวัลย รอดกําเหนิด (รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ต้ังแตป 
๒๕๕๑ – ปจจุบัน) 
 วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงและการแบงโครงสรางการบริหารของสํานักงานอธิการบดี ต้ังแต
วิทยาลัยครูปพ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๗ วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครูพ.ศ. ๒๕๑๘ มีผลใชบังคับต้ังแต ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๘ (เรืองจันทร  ทรัพยนิรันทร, ๒๕๔๔) มี
การแบงโครงสรางการบริหารของสํานักงานอธิการบดีในยุคแรก (พ.ศ. ๒๕๑๗) เปนดานงานธุรการ และ
การเงิน โดยมีทานดร.วิชัย แขงขัน เปนผูอํานวยการคนแรก อาจารยเมธีพงษ สืบประดิษฐ และอาจารย
กัลยา รัตนบรรพต มาชวยงาน ในเดือนมิถุนายน ๒๕๑๘ มีอาจารยมาเพิ่มอีก ๕ ทาน คือ อาจารยสุวิมล
บุญญนันต อาจารยสมสมัย แขงขัน อาจารยชัชวาลย ธรรมสอน อาจารยจีรวัฒน เกษมศรี และอาจารย
นารี คําเพ็ญ และในชวงนี้อาจารยชัชวาลย ธรรมสอน และอาจารยจีรวัฒน เกษมศรี ไดชวยกันออกแบบ
กอสรางสํานักงานชั่วคราวซึ่งใชแรงงานลูกจางฝายอาคารสถานท่ีของเราเองโดยลักษณะอาคารเปนเสาไม
เต็ง พื้นไมสัก หญาแฝกมุง หลังคาโครงไมไผ ฝาใชเสื่อลําแพน และแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๑๘ 
(๒๐ ป วิทยาลัยครูกําแพงเพชร, ๒๕๔๑) นับเปนจุดเร่ิมตนของสํานักงานอธิการบดี ในพื้นท่ีของ
มหาวิทยาลัย 
 



 ใน ป พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ ตอมาเมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ 
ไดประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ และวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๓๘ ทรงมีพระ
กรุณาธิคุณโปรดเกลาพระราชทาน “พระราชลัญจกร” คือตราใชประทับเอกสารสวนพระองคใหเปนตรา
สัญลักษณของสถาบันราชภัฏและสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏในยุคนี้ สํานักงานอธิการบดีมีการแบง
โครงสรางการบริหารออกเปน ๑๑ ฝาย ไดแก ฝายธุรการ ฝายประชาสัมพันธ ฝายการเงิน ฝายพัสดุ 
ฝายการเจาหนาท่ี ฝายเลขานุการ ฝายสวัสดิการ ฝายอาคารสถานท่ี ฝายไฟฟา ฝายอนามัยและ
สุขาภิบาล และฝายยานพาหนะ  

ในยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ปพ.ศ. ๒๕๔๗ – ปจจุบัน) ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เปน
จุดเร่ิมตนของ“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” เพราะเปนวันเร่ิมใช พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลทําใหมหาวิทยาลัยทุกแหงตองมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอิสระในการดําเนิน
ภารกิจของตนเองการบริหารจัดการขึ้นอยูกับสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารของแตละแหงและจาก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี ดังนี้ 

๑ กองกลาง แบงออกเปน ๑๐ งาน ไดแก งานธุรการ งานประชาสัมพันธ งานการเงิน งาน
พัสดุ งานการเจาหนาท่ีและนิติการ งานเลขานุการ งานสวัสดิการและจัดหารายได งานอาคารสถานท่ี 
งานไฟฟาและอนุรักษพลังงาน และงานยานพาหนะ ปจจุบันมีนางมะลิวัลย รอดกําเนิด ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองกลาง 
 ๒. กองนโยบายและแผน แบงออกเปน ๕ งาน ไดแก งานบริหารท่ัวไป (ธุรการ) งานวิเคราะห
แผนและติดตามประเมินผล งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานวางผังแมบท และงานวิเทศสัมพันธ 
ปจจุบันมีนายภาณุพงศ สืบศิริ ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

๓. กองพัฒนานักศึกษา แบงออกเปน ๘ ฝาย ไดแก ฝายบริหารและธุรการ ฝายวางแผนและ
การประกันคุณภาพ ฝายศูนยเวชศึกษาปองกันและบริการสุขภาพนักศึกษา ฝายสวัสดิการนักศึกษา ฝาย
บริหารงานองคการนักศึกษา ฝายกิจกรรมนักศึกษา ฝายวินัยและพัฒนานักศึกษา ฝายดานวิชาทหาร
ปจจุบันมีนางเพ็ญนภา ศรีทับทิม ดํารงตําแหนงรักษาการผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 จากอดีตสูปจจุบันของสํานักงานอธิการบดีดังท่ีไดกลาวมาแลว จะเห็นไดวาสํานักงานอธิการบดี 
ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนหลักท่ีมีบทบาทและภารกิจดานการใหบริการ ประสานงาน และอํานวยความ
สะดวกเพื่อใหบุคลากรท้ังสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๙– ปจจุบัน สํานักงาน
อธิการบดีไดมีการพัฒนาการดําเนินงานในดานตางๆ อาทิ ดานการบริหารจัดการ ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาบุคลากร ดานงบประมาณ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานอาคาร
สถานท่ี และสาธารณูปโภคตางๆ อยางตอเนื่องตามรายงานผลการประเมินตนเอง ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
– ปจจุบัน ดังตาราง (รายงานการประเมินตนเอง ปพ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕) 



ปการศึกษา ผลการประเมิน 
ปการศึกษา ๒๕๔๙ ๒.๓๕ 
ปการศึกษา ๒๕๕๐ ๒.๗๓ 
ปการศึกษา ๒๕๕๑ ๒.๕๓ 
ปการศึกษา ๒๕๕๒ ๒.๗๓ 
ปการศึกษา ๒๕๕๓ ๔.๘๓ 
ปการศึกษา ๒๕๕๔ ๔.๘๓ 
ปการศึกษา ๒๕๕๕ ๔.๘๓ 

 
  สําหรับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนทรัพยากรทางการบริหารท่ีมีความสําคัญย่ิงในการดําเนินงาน 
สํานักงานอธิการบดี ใหการสงเสริมและสนับสนุนท้ังในดานงบประมาณและสวัสดิการในดานตางๆ ไดแก
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เปนจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยการจัดโครงการฝกอบรมใน
ภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัย การจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในสวนของกองกลาง เปนจํานวนเงิน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท กองนโยบายและแผน เปนจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และกองพัฒนานักศึกษา         
เปนจํานวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานอธิการบดีมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและ
ท่ัวถึงท้ังในสายงานท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานและภาคสนาม สําหรับสวัสดิการและแรงจูงใจ สํานักงาน
อธิการบดีไดจัดสวัสดิการในเร่ืองบานพัก วันหยุดประจําเดือน วันลาพักผอนประจําป (๑๐ วัน) กองทุน
สวัสดิการฯ และการปรับอัตราเงินเดือนของบุคลากรภาคสนาม ต้ังแต ป ๒๕๓๗ เปนเงิน ๒,๖๐๐ บาท    
ป ๒๕๔๑ เปนเงิน ๓,๑๐๐ บาท ปรับอยางตอเนื่องและมีการปรับอัตราเงินเดือนมาจนถึงปจจุบันในอัตรา
เดือนละ ๖,๑๓๐ บาท สําหรับเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป มีการปรับอัตราเงินเดือนเต็มวุฒิจนครบ      
ทุกหนวยงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 จํานวนบุคลากร ของสํานักงานอธิการบดี ต้ังแต ป ๒๕๔๙- ๒๕๕๖ 
 

ตําแหนง ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
ขาราชการ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๙ ๙ 
ลูกจางประจํา ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๗ ๑๔ ๑๔ ๑๓ 
พนักงานมหาวิทยาลัย - ๑ ๔ ๔ ๖ ๒๘ ๒๘ ๓๐ 
พนักงานราชการ ๑ ๓ - ๑ ๖ ๓ ๕ ๖ 
ลูกจางชั่วคราว ๔๐ ๔๒ ๔๕ ๔๕ ๗๐ ๕๖ ๒๒ ๖๑ 

รวม ๗๑ ๗๖ ๗๙ ๘๐ ๑๐๙ ๑๑๑ ๗๘ ๑๑๙ 

 
 
 



จากการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการสํานักงานอธิการบดี โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรท้ัง ๓ กอง ไดแก กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา และกองนโยบายและแผน ไดกําหนดวิสัยทัศน  
สํานักงานอธิการบดี คือสํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานท่ีมุงพัฒนางานดานบริการ การบริหารจัดการ
ท่ีดี จัดทําแผนสูการปฏิบัติ และพัฒนานักศึกษาใหเปนท่ียอมรับของสังคม โดยมีแผนกลยุทธ ประจําป 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธตามพันธกิจของสํานักงาน
อธิการบดี (แผนปฏิบัติราชการสํานักงานอธิการบดี, ๒๕๕๖) รายละเอียด ดังนี้ 

 

พันธกิจ  
 

 ๑. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 ๒. พัฒนางานดานการบริการจัดทําแผนสูการปฏิบัติ และการบริหารจัดการท่ีดี 
  ๓ สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูล 

  ๔. สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม มีความรูความสามารถใหเชี่ยวชาญวิชาการ 
และวิชาชีพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

 ๑. พัฒนาคุณภาพบุคลากรดานทักษะวิชาการ วิชาชีพ และงานวิจัยสถาบัน 
 ๒. พัฒนางานและปรับปรุงระบบการบริการ การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
 ๓ สงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวมและการนําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
 ๔ สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูล 
 ๕ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหมีคุณธรรม มีความรูความสามารถใหเชี่ยวชาญ
ดานวิชาการและวิชาชีพ 
 

เปาประสงค 
 

 ๑ บุคลากรมีศักยภาพ เสริมสรางทักษะวิชาการ วิชาชีพ พัฒนาองคความรู งานวิจัย และมีแนว
ปฏิบัติท่ีดีสอดคลองกับปญหาและความตองการของหนวยงาน 

  ๒ มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการ 
๓ สรางวัฒนธรรมการทํางานแบบมีสวนรวม และการนําแผนสูการปฏิบัติ 

  ๔ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีระบบฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๕ บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญตามวิชาการ วิชาชีพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

กลยุทธ 
 

 ๑. เสริมสรางศักยภาพ ทักษะวิชาการและวิชาชีพ งานวิจัย และมีแนวปฏิบัติท่ีดี 
  ๒ เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการและมาตรฐานการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 



  ๓ สงเสริมมาตรการแนวปฏิบัติการใชทรัพยากรทางการบริหาร และอนุรักษทรัพยากร 
  ๔ สงเสริมบุคลากรในการทํางานแบบมีสวนรวม มีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนสู 
การปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๕ สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานขอมูลท่ีตอบสนองตอความตองการ
ของหนวยงาน 
  ๖ สรางความแข็งแกรงทางวิชาการและวิชาชีพ 
  ๗ พัฒนาคุณภาพการบริการ สวัสดิการ และสุขภาพนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๖ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบด ี

 
 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา สํานักงานอธิการบดี หรือกองกลางในปจจุบัน ถือเปนหนวยงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนท่ีมีบทบาทสําคัญต้ังแตยุคการเร่ิมตนกอต้ังมหาวิทยาลัย การพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องตามยุคสมัย จนถึงปจจุบัน นับเปนเวลากวา ๔๐ ป ท่ีทําหนาท่ีใหบริการ  
ประสานงาน และอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ใหกับบุคลากรและมหาวิทยาลัย ไดแก ดานการเงิน  
พัสดุ การเจาหนาท่ี ธุรการ ประชาสัมพันธ เลขานุการ ไฟฟาและอนุรักษพลังงาน อาคารสถานท่ี  
สวัสดิการและจัดหารายได ยานพาหนะ โดยใชทรัพยากรการบริหาร ( ) ไดแก 
คน () เงิน () วัตถุดิบ () วิธีการบริหารจัดการ (  ) 
ตอมาเปนยุคท่ีมหาวิทยาลัยฯมีการพัฒนาดานอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และการแขงขันคอนขางสูง 
ทรัพยากรทางการบริหารจึงตองปรับเพิ่มขึ้นเปนเร่ืองของเคร่ืองจักรกล () และการตลาด 
() อาทิ กลยุทธในการรับนักศึกษา การใชทรัพยากรรวมกัน กิจบริการตางๆ ในขณะเดียวกันการ
ทํางานมองเห็นถึงความสําคัญหรือคุณคาของผูปฏิบัติงานจึงเพิ่มดานขวัญและกําลังใจ () โดยการ
กําหนดเสนทางความเจริญกาวหนาการบรรจุแตงต้ัง และการปรับอัตราเงินเดือนใหกับบุคลากรและเมื่อ
กาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน () ระบบการสื่อสารไรพรมแดนท่ีติดตอเชื่อมโยงกับระบบ
เครือขายครอบคลุมท่ัวไป จึงไดเพิ่มในเร่ืองของขอมูลขาวสาร () อาทิ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท้ังในดานการรับสง และการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังการสงขอมูล



ขาวสารผานระบบ  เปนตน ซึ่งทรัพยากรเหลานี้จะเพิ่มเร่ือยๆ ไมมีสิ้นสุด (ศิริวรรณ เสรียรัตน   
และคนอ่ืนๆ, ๒๕๔๕) โดยหลักการบริหารดังกลาวเปนไปตามแนวคิดพื้นฐานทรัพยากร ( –
 ) เปนการรวมเขาดวยกันของปจจัยทางการบริหารโดยนํามาใชเปนสวนประกอบในการ
ดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค นอกจากนี้ ยังเปนพฤติกรรมท่ีมีความจําเปนตองบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดใหเกิดความคุมคา กอใหเกิดประโยชนตอราชการสูงสุด (, ๑๙๗๘) 
 ดังนั้นไมวาวันเวลาจะผานไปจากอดีตปจจุบันหรืออนาคต พวกเราชาวสํานักงานอธิการบดีก็
ยังคงมุงมั่นปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ ภายใตหลักการ “ทุกคนคือทีมงาน สืบสาน 
สรางจิต รักองคกร อุทธาหรณ คือ สิ่งท่ีผานไป รวมดวยชวยกันแกไข เพราะมหาวิทยาลัยคือบานของ
เรา” หนาท่ี คือย้ิมแยมแจมใส เต็มใจ “ให” และ “บริการ”เสมอ ตามภารกิจและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
ภายใตการดําเนินการและความรวมมือของทีมงานในสํานักงานอธิการบดี โดยใหความสําคัญในเร่ืองของ 
“ใจ”และแรงจูงใจ ดวยหลักการ ๔ 
 ประการ คือ () (, ๑๙๖๘) 
 ๑) เต็มใจท่ีจะใหความรวมมือ (   ) 
 ๒) การยินยอม ( ) 
  ๓) ขอบเขตความไมแตกตาง (  ) 
  ๔) การจูงใจ () และการรูจักคิด  

ตามคานิยมหลัก สรางสรรคภูมิปญญาพัฒนาทองถ่ินดวยจิตบริการเนนคุณภาพมาตรฐาน
ทํางานแบบมีสวนรวมบนฐานคุณธรรมและจุดเนนของสํานักงานอธิการบดี คือมีจิตบริการ พัฒนางานใหมี
คุณภาพ เพื่อนักศึกษา บุคลากร และชุมชน และในโอกาสนี้ใครขอขอบพระคุณผูบริหาร คณาจารย     
ทุกยุคสมัยต้ังแตอดีต จนถึงปจจุบัน ท่ีไดประสิทธ์ิประสาทความรูประสบการณ รวมท้ังแบบอยางของ
ตนแบบท่ีดีใหกับพวกเรา ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
เอกสารอางอิง 
 

กําแพงเพชร, วิทยาลัยครู. (๒๕๓๖). ๒๐ ป วิทยาลัยครูกําแพงเพชร กรุงเทพฯ โอ เอสพร้ินต้ิงเฮาส 
กําแพงเพชร, สถาบันราชภัฏ. (๒๕๔๑). ศรีสักทอง  ๒๕ ป สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร เชียงใหม  
 โรงพิมพแสงศิลป 
ราชภัฏกําแพงเพชร, มหาวิทยาลัย (๒๕๕๕) รายงานผลการประเมินตนเอง ป พศ ๒๕๔๙๒๕๕๕  
 กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
              (๒๕๕๖) แผนปฏิบัติราชการสํานักงานอธิการบดี ประจําป พศ ๒๕๕๗๒๕๖๐ 

กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรืองชัย ทรัพยนิรันทร. (๒๕๔๔). ราชภัฏกําแพงเพชรมหาวิทยาลัยของประชาชน. กรุงเทพฯ มติชน. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ. (๒๕๔๕). องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ ธรรมสาร. 
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   ๓๐(๑)  ๑๖๐-๑๗๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


