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จังหวัดตากเปนจังหวัดหนึ่งท่ีอยูในเขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร การดําเนิน

พันธกิจดานการจัดการศึกษา ดานอ่ืนๆ และพัฒนาเร่ือยมาตลอดเวลา จนถึงปจจุบัน โดยการริเร่ิมจาก
หนวยงานภาครัฐ มีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปนแกนหลักและหนวยงานอ่ืนๆ เปนฝายสนับสนุน 
หลังจากการดําเนินงานในปท่ี ๒๔ คือในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ภาคประชาชนในเขต ๕ อําเภอชายแดนจังหวัด
ตาก คือ อําเภอแมสอด อําเภอทาสองยาง อําเภอแมระมาด อําเภอพบพระ และอําเภออุมผาง โดยมี
ประชาชนจากอําเภอแมสอดเปนกําลังหลัก มีความเห็นวาจังหวัดตากเปนพื้นท่ีชายแดนติดกับประเทศ
เพื่อนบาน มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ มีธุรกิจอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม คอนขาง
พรอม  

                                                           
* ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 



นิยม ไวรัชพานิช ประกอบกับโลกทุกวันนี้พัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีเขามาเปนบทบาทใน
ชีวิตประจําวัน มีการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงประเทศไทยหลีกเลี่ยงเกมนี้ไมพน สุชาติ  จึงกิจรุงโรจน) 
เยาวชนเปนทรัพยากรท่ีมีคาและสําคัญตอการพัฒนาสังคมทองถ่ินและประเทศ จึงเปนเร่ืองจําเปนท่ี
ภูมิภาคดานตะวันตกของจังหวัดตากตองมีมหาวิทยาลัยท่ีสรางพลังใหแกเรา วานิช วงศธนสารสิน
อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชนในจังหวัดตากโดยเฉพาะผูดอยโอกาส ทําใหผูไมมีความสามารถมี
ความสามารถเขามารวมพัฒนาสังคมของประเทศ สมจิตร  ลิ้มลือชา การขยายโอกาสทางอุดมศึกษา
เปนการพัฒนาการเรียนรูพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางความเขมแข็งใหชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจ อนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมถึงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเสริมสรางสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อน
บาน การศึกษาจึงสรางคน คนสรางชาติ อนาคตของชาติอยูท่ีคน สุชาติ  ตรีรัตนวัฒนา ในฐานะคน   
แมสอดอาศัยแผนดินนี้ทํามาหากิน ไมเคยลืมท่ีตอบแทนบุญคุณแผนดิน การไดมีสวนรวมกอต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาท่ีชวยพัฒนาคนใหมีความรู ความสามารถ และมีความเขาใจท่ีจะอยูรวมกันอยางสันติ
สุข นับเปนโอกาสดีสําหรับผม สมศักดิ์  คะวีรัตน นี่คือ ปณิธานของทุกทานท่ีใหความเห็นขางตน และ
ไดเขามามีบทบาทอยางเขมแข็งในการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จนถึงปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกอเกิดและต้ังอยูอยางมั่นคงอยาง เชน ทุกวันนี้ ดวยความเมตตาของทานผูนําภาคเอกชน 
ซีกตะวันตกของจังหวัดตาก หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเห็นประโยชน มองการณไกลมุงมั่นท่ีจะพัฒนา
ทองถ่ินอันเปนแผนดินเกิดและเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ขณะนั้น รวมจุดประกายดวยการจัดต้ังสถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาขึ้นท่ีอําเภอ   
แมสอด จังหวัดตาก วาทําอยางไรนักเรียนท่ีเพิ่งสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ซึ่งเปนลูกหลานของชาว   
แมสอด และอีก ๔ อําเภอ จะไดศึกษาในระดับอุดมศึกษาใกลบานเชนเดียวกับนักศึกษา กศ.บป.            
ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใชสถานท่ีโรงเรียนสรรพวิทยาคม เปดการสอนแกบุคลากรประจําการ
ในวันเสารและวันอาทิตย ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๓ ในท่ีสุด เนื้อท่ี ๖๐๐ ไร ซึ่งเดิมเปนปาเสื่อมโทรมก็
ไดรับอนุญาตจากกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อฟนฟูใหมีสภาพปาสมบูรณตามธรรมชาติ



เปนแหลงเรียนรูของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน อันจะนําไปสูความรัก ความผูกพันและการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน ท่ีตําบลแมปะ อําเภอแมสอด 
อยูหางจากตัวอําเภอแมสอดเพียง ๗ กิโลเมตร อยูติดกับถนนสายตาก – แมสอด ถึง ๓๐ ป เร่ิมนับจาก
ต้ังแตวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ – ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โดยเสนอและรับอนุมัติเมื่อวันที ๑๗ กุมภาพันธ 
๒๕๔๔   ซึ่งถือเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๓๖ สถาบันแหงนี้ก็มีความกาวหนามีผลงานเชิงประจักษ ดังนี้  

 
พัฒนาการดานกายภาพ 
 

 จากอาคารรุนแรกประกอบดวย อาคารสํานักงานเดิม อาคารสํานักงานอธิการบดี อาคารเรียน
ชั้นเดียว ๒ หลัง อาคารบริการวิชาการ อาคารวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปจจุบัน และ
หอประชุม ในพื้นท่ี ๖๐๐ ไร ตามแผน ๓๐ ป จัดเปนสัดสวนคือสวนท่ีเปนปา ๔๗๐ ไร อันเปนท่ีดินวาง
เปลาถึงปจจุบัน สวนใชงานดานการศึกษา ๑๐๐ ไร และแหลงน้ํา ๓๐ ไร ปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด มีอาคารเพิ่มขึ้น ไดแก อาคารเรียนรวม ๔ ชั้น ๑ หลัง หอประชุม โรงอาหาร  
สํานักงานอธิการบดี เรือนพักเจาหนาท่ี เรือนพักอาจารย ๒ หลัง  บานพักผูอํานวยการ  หอพัก ๔ หลัง  
ศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ อาคารประปา อาคารฝายอาคารสถานท่ี  อาคารฝายยานพาหนะ  
อาคารศูนยศึกษาและพัฒนาอัญมณีเพื่อการสงออก อาคารท่ีทําการศูนยการเรียนรูตามแนวปรัญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม บานพักเจาหนาท่ีในศูนยฯ อาคารปฏิบัติการศูนยฯ สนามกีฬา
มาตรฐาน มีระบบสาธารณูปโภค ไดแก ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 
 ครอบคลุมบริเวณโดยรอบทุกอาคารใชสอย ระบบจัดการอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมี
บริษัทเอกชนรับผิดชอบในงบบริหารกลางของมหาวิทยาลัยฯ และยานพาหนะตางๆ รวมท้ังสิ้น ๑๒ 
รายการ 

 สิ่งกอสรางไดรับงบประมาณอันจะเสร็จสมบูรณในโอกาสตอไป ไดแก อาคารอเนกประสงค    
๕ ชั้น และอาคารฝกกีฬาในรม เขื่อนก้ันน้ําเพิ่มประมาณกักเก็บน้ําเพื่อรองรับจํานวนนักศึกษาท่ีจะเพิ่มขึ้น  



ความคาดหวังของการเติบโตทางกายภาพในปการศึกษาตอไปคือ อาคารท่ีพักของอาจารย 
เจาหนาท่ี และอาคารปฏิบัติการการคาชายแดนและศูนยขอมูลดานโลจิสติกส เปนตน  

สิ่งกอสรางทรัพยากรบุคคลและอุปกรณทุกชิ้น ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 
มิไดยืดถือเอาไวใชประโยชนของมหาวิทยาลัยฝายเดียว แตแบงปนจัดสรรตามความเหมาะสมคืนสูสังคม
ดวยการบริการวิชาการ บริการการใชสถานท่ีและนอมปวารณาเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดขึ้นในจังหวัด
กําแพงเพชรและจังหวัดตากสม่ําเสมอตลอด ๑๒ ป ท่ีผานมา 
 
พัฒนาการดานการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามุงหลอหลอมผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติอันพึงประสงค 
คุณธรรมนําความรู กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาทุกคนตองสอบผานมาตรฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาอังกฤษ และภาษาพมา เปนตน 

ในระดับปริญญาตรี เปดการเรียนการสอน ๑๑ โปรแกรมวิชา ดังนี้  
 -  โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร (เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ) 
 -  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส 
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
  โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
  โปรแกรมวิชาการบัญชี 
  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
  โปรแกรมวิชาประถมศึกษา 
  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
  โปรแกรมวิชาภาษาจีน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ 
 

 -  ศูนยเมียนมารศึกษา 
  ศูนยศึกษาและพัฒนาอัญมณีเพื่อการสงออก 
  ศูนยการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม 
  ศูนย  ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดวยอําเภอแมสอดมีสภาพภูมิประเทศเสมือนเปนประตูสูอันดามัน เปนเสนทางทองเท่ียวอีก
เสนทางหนึ่งจากภาคเหนือของไทยและจีนตอนใต เปนความคาดหวังเพื่อรองรับแนวทางการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมน้ําโขง      ท่ี
เชื่อมตะวันออก – ตะวันตก        อันจะเกิดในอนาคต
อันใกลนี้ (ตามโครงการท่ีนําสงของบประมาณ ป ๒๕๕๘ จากจังหวัดตาก)  
 -  ศูนยปฏิบัติการการคาชายแดนและศูนยขอมูลดานโลจิสติกส 
  ศูนยวิจัยทางธรรมชาติ 
  ศูนยศิลปวัฒนธรรม 

ดวยกฎเกณฑท่ีในกรอบการทํางานทําใหปจจุบันเปดการสอน กศ.บป. เพียง ๓ โปรแกรม ไดแก    
  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ในสวนของการบริการวิชาการ ทุกโปรแกรมวิชา ตองจัดโครงการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อ

พัฒนา โดยไดรับงบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและจากหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
เพิ่มขึ้นทุกป มหาวิทยาลัยมีพันธกิจเพื่อพัฒนาและเปนศูนยกลางบริการวิชาการแกทองถ่ินและประเทศ
เพื่อนบาน ตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาของทองถ่ิน สนับสนุนการเรียนรูและการวิจัยดวยการบริการ
วิชาการ สรางเครือขายงานบริการวิชาการสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดังนี้ 

 



๑. ใหบริการวิชาการ วิชาชีพ แกชุมชนทองถ่ินและประเทศเพื่อนบาน 
๒ สนับสนุนการเรียนรูและการวิจัยดวยการบริการวิชาการ 
๓ พัฒนาแหลงการเรียนรูใหกับชุมชนทองถ่ินและประเทศเพื่อนบาน 
๔ สรางเครือขายและความรวมมือดานการบริการวิชาการ 

 ขอนําเสนอบางสวนท่ีเปนโครงการท่ีลงสูชุมชน ดังนี้ 
 -  โครงการอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นสูชุมชน 
  โครงการศูนยการเรียนรู  ชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนสูสังคมอุดมปญญา 
  โครงการคาย  ชุมชนสรางเยาวชนพอเพียง 
  โครงการสาธิตการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
  โครงการคายเยาวชนพัฒนากสิกรรมสูระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  โครงการศูนยเมียนมารศึกษา 
  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมดวยพลังงานลม 
  โครงการยุวชนโลจิสติกส 
 -  โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการ 
  โครงการบริการซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรใหแกชุมชน 
  โครงการอบรม นักบัญชีรุนเยาว 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสรางบานดิน 
  โครงการบริการวิชาการสัญจร 

          ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พัฒนาการดานบุคลากร ป ๒๕๕๖ 
 

 จํานวนนักศึกษาภาคปกติ ๘๑๗ คน ท้ังนี้นักศึกษาทุกโปรแกรมวิชาของคณะครุศาสตรเมื่อเรียน
ครบ ๒ ป ตองโอนยายไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามกฎเกณฑของคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา 
 จํานวนนักศึกษาภาค กศ.บป. ๒๓๐ คน 
 จํานวนอาจารย ๓๗ คน 

เจาหนาท่ี ๒๒ คน 
พนักงานภาคสนาม ๓๑ คน 
 
 

พัฒนาการดานงานวจิัย 
 

สรุปทุนวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยจัดดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 -  ทุนวิจัยท่ีไดรับจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน ๔ โครงการ เปนเงินรวม
ท้ังสิ้น ๑๕๔,๐๐๐ บาท 
  ทุนวิจัยท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
แมสอด เปนเงินรวมท้ังสิ้น ๑๑๙,๘๐๐ บาท 

 
พัฒนาการดานศิลปะวัฒนะธรรม 
 

 มหาวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ท้ังจัดในมหาวิทยาลัยและรวมกับท้ัง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สม่ําเสมอตลอดมาดังนี้ 

- ลอยกระทง ราชภัฏ – หนองบัว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ประเพณีรดน้ําดําหัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการดานงบประมาณ 
 

งบประมาณแผนดิน    ๑๓,๑๐๕,๓๐๐ บาท 
งบบริการวิชาการ         ๔,๒๒๔,๑๐๐ บาท 
งบ บ.กศ.      ๓,๙๐๓,๘๐๐ บาท 
งบ กศ.บป.       ๗๘๒,๗๐๐ บาท 
รวมเงินท้ังสิ้น    ๒๒,๐๑๕,๙๐๐ บาท 

 
มองไปในอนาคต 

 

๑ มหาวิทยาลัย พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนรวมท้ังสราง
ความเขมแข็งในทุกดานใหเปนท่ียอมรับ สามารถเทียบโอนหนวยกิตได 

๒. มุงพัฒนาคณาอาจารยและนักศึกษาดวยการฝกภาษาอังกฤษ ใหไดตามมาตรฐานท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนด 

๓. มุงพัฒนาภาษาไทยและภาษาเพื่อนบานอีก ๙ ประเทศรวมท้ังสรางองคความรูท่ีเก่ียวโยงกับ
ประเทศสมาชิกฯ โดยเร่ิมจากเมียนมารเปนอันดับแรก 

๔. ตองสรางเครือขายทางวิชาการ เตรียมแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังนักศึกษาและอาจารยเพื่อไป
ศึกษาหรือฝกงานกับประเทศเพื่อนบานได 



๕. ตองพัฒนาดานวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ
หองปฏิบัติการ เพื่อรองรับความตองการ 

๖. จัดทําโครงการใหนักศึกษากาวสูสากล ดวยการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ใหเปนรูปธรรม
ชัดเจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา สูมาตรฐานการศึกษาอาเซียน หลักสูตรใดพรอมกอน พัฒนา
กอน 

๗. สงเสริมการสรางเครือขายวิชาการโดย  กับประเทศเพื่อนบาน 
๘. แลกเปลี่ยนเรียนรู กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศท่ีมียุทธศาสตรขับเคลื่อนสูอาเซียน 
๙. สรางสถาบันการศึกษาสูความเปนเลิศทางดานภูมิทัศน สิ่งแวดลอม และอ่ืนๆ  
๑๐. เนนการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ 

ในอนาคต 
๑๑. พัฒนาอาเซียนศึกษาเปนวิชาเลือก 
๑๒ มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกําลังศรัทธาทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในคร้ังนั้น เกิดขึ้นและเติบโตงดงามตามวัน
เวลาท่ีผาน ในซีกตะวันตกของจังหวัดตาก แมจะเปนปจจัยอันดูเหมือนจะนอยนิด แตมากมายดวย
คุณูปการ ถาเทียบกับการกอต้ังมหาวิทยาลัยแหงอ่ืน งบประมาณ ณ ขณะนั้นเพียง ๑๖ ลานบาท 
สามารถกอกําเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ภายใตการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏอันจะยังประโยชนใหเกิดแก
ประชาชนและประเทศชาติ ท้ังยอดเงินและเนื้อท่ีนับเปนคามหาศาล เหลือจะประมาณกาลเวลาผานไป
คุณคาย่ิงเพิ่มเปนทวีคูณ 

มหาวิทยาลัยต้ังแตแรกกอต้ังดวยวิสัยทัศนอันกวางไกลของทาน ผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย 
ผาสุข อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร แมสอด ทานแรก วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ จนถึง วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ผูริเร่ิมขอ
ใชพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย ต้ังแตนั้นมาทานผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย ผาสุข และทานผูชวยศาสตราจารย



รัตนา รักการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ จนถึง วันท่ี ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ รวมสรางและพัฒนา ดวยความมุงมั่นท่ีจะกอต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม
สอด ใหมั่นคงกาวไกลในสากลสามารถเปนพึ่งท้ังทองถ่ินและเพื่อนบาน  ขณะนี้ทานผูชวยศาสตราจารย
รัตนา รักการ ยังกรุณารับชวงโดยใหนโยบาย ดูแลการกอสราง แกไข ชวยเหลือ ชี้แนะ ทุกงาน รวมท้ัง
อํานวยความสะดวกทุกประการใหมหาวิทยาลัยฯกาวผานอุปสรรคตางๆไปไดดวยดีภายใตรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปที่ ๔๐ ซึ่งมีทานผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ทานปจจุบัน ซึ่ง ท้ังลงทุน ลงแรง ชวยผลักดันใหกิจการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด กาวสูความสงางาม สมศักดิ์ศรี มหาวิทยาลัยฯ ทองถ่ิน 
จังหวัดตาก 

ณ วันนี้ของป ๒๕๕๖ ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอดทุกคนพรอมท่ีจะพัฒนา
ตนเอง เพื่อเปนกําลังสําคัญท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัย สูความเปนสากลดวยความมุงมั่นทุมเทและจะทําทุก
อยางเพื่อความเปนปกแผนมั่นคง และกาวไกลใหสมกับเจตนารมณและความคาดหวังของคณะทาน
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและทานผูทรงคุณวุฒิในอําเภอแมสอด ใหจงได 
 

 


