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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว
นายกสภามหาวิทยาลัย

สารจากนายกมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ผู บ ริหาร อาจารย และฝ ายสนั บ สนุ นล วนเป นเจาหนาที่ ม หาวิทยาลั ย ในการจั ดการให ก ลไก
การผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการวิชาการ การบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ใหองคความรูทุกดานเขาไป
ฝงแนนตอบัณฑิตและผูรับบริการจากมหาวิทยาลัยไดรับอยางเต็มความสามารถ ถาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ไมทําตามบทบาทหนาที่ตามที่รัฐกําหนดไว แลวเราจะไดบัณฑิตและผูรับบริการที่จะเปนกําลังสําคัญของ
ชาติไดอยางไร ในชวงเวลา ๔๐ ปที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการมาดวยดี ทําใหมีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรั บ แต ยุ ค ต อ ไปนี้ เป น ยุ ค ไฮเทคและเป น ยุ ค ของความเจริ ญ ทางป ญ ญา จึ ง ขอให บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยไดเขยิบตัวเองขึ้นตามใหทันดวย จะไดเปนแหลงที่ทุกคนอยากมาเรียนรู มิใชจะตองเรียนรู
จากผูเขามาใชบริการ และเปนที่คาดหวังไดเลยวา มหาวิทยาลัยจะใหบริการคุณใหรับทุกสิ่งจากไฮเทค
มาสรางความพรอม เพื่อจะไดเปนหนวยบริการที่ดียิ่งขึ้นไป
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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏำ�แพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร

สารจากอธิการบดี
จากวิทยาลัยครู สู มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ๔๐ ป ของการเจริญเติบโตที่มีพัฒนาการ
อยางตอเนื่อง มั่นคง มีคุณ ภาพ ผลิตทรัพยากรมนุษยออกไปรับใชทองถิ่น ประเทศชาติ ตั้งแตระดับ
ป.กศ. ถึงปริญญาเอก ดวยความรวมมือ รวมแรง รวมใจ ทุมเททุกสรรพกําลังของอดีตและปจจุบันของ
ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ที่มีสวนชวยกันพัฒนา
ใหมีการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของทองถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ จากแรกเริ่ม
จนถึงปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีพัฒนาการอยางตอเนื่องดังนี้
ด านชื่ อ ของสถาบั น จากวิ ท ยาลั ย ครู กํ า แพงเพชร สถาบั น ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ด านอาคารสถานที่ เริ่มแรกป การศึก ษา ๒๕๑๙ ใช ศาลาวัดวังยาง หมู ๑ ต.นครชุม
อ.เมือง จ. กําแพงเพชร เปนอาคารเรียนชั่วคราว ปจจุบันมีอาคารเรียน อาคารหอประชุม โรงอาหาร
อาคารหอพัก โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร ฯลฯ บนพื้นที่จํานวน ๔๙๑ ไร และที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด อีกจํานวน ๖๐๐ ไร
ดานหลักสูตร เริ่มแรกเปดการเรียนการสอนหลักสูตร ระดับ ป.กศ. (ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา) เทานั้น ปจจุบันเปดการเรียนการสอน ระดับปริญ ญาตรี ประกาศนียบั ตรวิชาชีพครู
ปริญญาโท ปริญญาเอก หลากหลายสาขา
ดานนักศึกษา มีนักศึกษารุนแรก ป ๒๕๑๙ จํานวน ๓๙๒ คน ปจจุบัน มีนักศึกษา ทั้งหมด
เกือบหมื่นคน
ดานบุคลากร ป ๒๕๑๙ มีครู-อาจารย ๓๕ คน ปจจุบันมีครู-อาจารย ๓๗๔ คน เพิ่มขึ้น
๑๐ เทา และยังมีบุคลากรสายสนับสนุนอีก ๓๓๔ คน
๔๐ ปี ศรีสักทอง
ญ พ.ศ.
ดานงบประมาณ
ป ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗ ไดรับงบประมาณเพื่อมาดําเนินงานกอสราง บริหาร
๒๕๐๖
- ๒๕๕๖
จัดการจากงบประมาณแผนดิน จํานวน ๒๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนแปดหมื่นเกาพันบาท
ถวน) ปจจุบันไดรับงบประมาณแผนดิน จํานวน ๔๕๑,๘๒๕,๗๐๐ บาท (สี่รอยหาสิบเอ็ดลานแปดแสนสอง

ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด อีกจํานวน ๖๐๐ ไร
ดานหลักสูตร เริ่มแรกเปดการเรียนการสอนหลักสูตร ระดับ ป.กศ. (ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา) เทานั้น ปจจุบันเป ดการเรียนการสอน ระดับปริญ ญาตรี ประกาศนียบั ตรวิชาชีพครู
ปริญญาโท ปริญญาเอก หลากหลายสาขา
ดานนักศึกษา มีนักศึกษารุนแรก ป ๒๕๑๙ จํานวน ๓๙๒ คน ปจจุบัน มีนักศึกษา ทั้งหมด
เกือบหมื่นคน
ดานบุคลากร ป ๒๕๑๙ มีครู-อาจารย ๓๕ คน ปจจุบันมีครู-อาจารย ๓๗๔ คน เพิ่มขึ้น
๑๐ เทา และยังมีบุคลากรสายสนับสนุนอีก ๓๓๔ คน
ดานงบประมาณ ป ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗ ไดรับงบประมาณเพื่อมาดําเนินงานกอสราง บริหาร
จัดการจากงบประมาณแผนดิน จํานวน ๒๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนแปดหมื่นเกาพันบาท
ถวน) ปจจุบันไดรับงบประมาณแผนดิน จํานวน ๔๕๑,๘๒๕,๗๐๐ บาท (สี่รอยหาสิบเอ็ดลานแปดแสนสอง
หมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน) เพิ่มขึ้น ๒๐ เทา
ด า นตํ า แหน ง ผู บ ริ ห าร เริ่ ม จากตํ า แหน งอาจารย ใหญ ผู อํ า นวยการ อธิ ก าร และ
อธิการบดี
ดานตํ าแหนงทางวิชาการ เริ่มป ๒๕๑๙ บุคลากรมีตํ าแหนงทางวิชาการ “อาจารย”
ปจจุบัน บุคลากรมีตําแหนงทางวิชาการสูงสุด “รองศาสตราจารย ดร.” หลายทานดวยกัน
ดานอาจารยผูสอน เริ่มแรกอาจารยผูสอนเปนชาวไทยทั้งหมด ปจจุบันนอกจากมีอาจารย
ผู ส อนชาวไทยยั ง มี ช าวต า งชาติ ม าเป น ผู ส อนให กั บ นั ก ศึ ก ษามากมาย เช น ชาวอั ง กฤษ อเมริ ก า
ออสเตรเลีย แคนาดา ฟลิปปนส จีน ไตหวัน เกาหลี พมา เปนตน
๔๐ ป ของการเจริ ญ เติ บ โตกั บ การเป น มหาวิ ท ยาลั ย ของท อ งถิ่ น โดยมี จุ ด เน น ที่ ส นอง
ความตองการของทองถิ่น ดวยการบูรณาการภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาสากลมาใชใหเหมาะสม มุงสราง
เสริมคุณธรรมและนําเทคโนโลยีสูการพัฒนาใหเปนที่ยอมรับของสังคมทั่วไป
สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการตอไปเพื่อสานตอจากคนรุนกอน ดวยการสนองความตองการ
ของทองถิ่นในฐานะ “คนของพระราชา ขาของแผนดิน” คือ ๑. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิ และตําแหนง
ทางวิ ช าการให สู งขึ้ น ๒. พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให มี ค วามรู คู คุ ณ ธรรมและมี คุ ณ ภาพสู ป ระชาคมอาเชี ย น
๓. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให อ าจารย บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา ทํ า งานวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ให ม ากขึ้ น
๔. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยกําหนดพื้นที่เปาหมายที่ชัดเจน ๕. สงเสริม สนับสนุนการทํานุ
บํ ารุงศิ ลปวัฒ นธรรมอย างชัด เจน ๖. ผลิต พั ฒ นาครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษาให มีคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ ๗. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ตามความตองการของทองถิ่น และการเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลก
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครบรอบ ๔๐ ป ในนามของผูบริหาร อาจารย
บุคลากร นักศึกษา ทั้งในอดีตและปจจุบัน ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดชวยสรางสถาบันแหงนี้ใหมีรากฐาน
ที่ มั่น คง มีความเจริญ เติ บ โตอย างต อ เนื่ อ ง มี ความแข็งแกรงทางวิชาการ เป นที่ย อมรับ ของท องถิ่ น
ประเทศชาติ นานาชาติ และเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน
ตอไป
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คำ�นำ�
หนังสือที่ระลึก ๔๐ ปี ศรีสักทอง เล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดทำ�ขึ้น เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำ�แพงเพชร ได้ก่อตั้งครบ ๔๐ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�เสนอประวัติความเป็นมา พัฒนาการ
ในด้านต่างๆ ตลอดจนผลงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นมา
เป็นเวลา  ๔๐ ปี ทุกหน่วยงานในองค์กรได้นำ�เสนอผลงานที่ร่วมกันสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชรได้ทำ�หน้าที่ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา  พัฒนาท้องถิ่น ตามคติพจน์ของ
มหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์
คณะกรรมการจัดทำ�หนังสือที่ระลึก ๔๐ ปี ศรีสักทอง ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้เขียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำ�หนังสือ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านการจัด
ทำ�รูปเล่มจนหนังสือที่ระลึก ๔๐ ปี ศรีสักทอง สำ�เร็จลุล่วงด้วยดี
คณะกรรมการจัดทำ�หนังสือ

สารบัญ
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คานา
ตราสัญลักษณ์
สีประจามหาวิทยาลัย
ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย
พระพุทธรูปประจามหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แผนภูมิการบริหารงาน
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตอนที่ ๑ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
๔๐ ปีจากยุทธศาสตร์สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๔๐ ปีครุศาสตร์จากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบัน
พัฒนาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาวิชาการเคียงคู่ชุมชน
พัฒนาการของคณะวิทยาการจัดการ
วิวัฒนาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๑๒ ปีแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ที่ก้าวตามความเข้มข้น
ของปีที่ ๔๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริการวิชาการสู่ชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จากอดีตถึงปัจจุบันสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักศิลปะและวัฒนธรรมกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
พัฒนาการของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
จากอดีตสู่ปัจจุบันของสานักงานอธิการบดี

ฌ
ญ
ฒ
๑
๒
๓
๔
๕
๙
๑๐
๑๒
๑๓
๑๖
๒๗
๓๘
๕๖
๖๓
๖๗
๗๐
๘๐
๙๐
๙๓
๑๐๕
๑๓๐
๑๓๗

สารบัญ (ต่อ)
ตอนที่ 2 พัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน กองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บา้ นกะเหรี่ยงนาตก ตาบลคลองลานพัฒนา
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
การส่งกลับคนต่างด้าวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพืนที่จังหวัดตาก ช่องทางและ
กระบวนการ ความต้องการ ความพึงพอใจ และปัญหาอุปสรรค
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการพัฒนาพืนที่
ชายแดนไทย-เมียนมาร์: อดีต ปัจจุบัน อนาคต
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซือสินค้า
ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ของผู้ซือในจังหวัดกาแพงเพชร
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เส้นทางประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ภาคผนวก
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ ๑๓๗๓/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการ
ดาเนินงานจัดทาหนังสือที่ระลึก ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏฏาแพงเพชร
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ ๑๓๙๙/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการ
ดาเนินงานจัดทาหนังสือที่ระลึก ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏฏาแพงเพชร(เพิ่มเติม)

๑๔๙
๑๕๔
๑๗๐
๑๗๙
๑๙๒
๑๙๕

๒๐๕
๒๐๘

ตราสัญลักษณ์
พระราชลัญจกรประจำ�พระองค์รัชกาลที่ ๙ เป็น
รูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักร
มีอักขระเป็นอุ หรือเลข ๙ รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออก
โดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเสวตฉัตร ๗ ชั้น ตั้งอยู่บน
พระที่นั่งอัฐทิศ หมายความว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพ
ในแผ่ น ดิ น โดยที่วันพระบรมราชาภิเษกตามโบราณ
ราชประเพณี ไ ด้ เ สด็ จ ประทั บ เหนื อ พระที ่ น ั ่ ง อั ฐ ทิ ศ
สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำ�อภิเษกจากทิศทั้งแปด

ตราสัญลักษณ์ประจำ�สถาบัน มี ๕ สี  คือ
สีน้ำ�เงิน

แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้กำ�เนิดและและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สีเขียว

แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันราชภัฏทั้ง ๔๐ แห่งในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง

แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม

แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน ๔๐ สถาบัน

สีขาว

แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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สีประจำ�มหาวิทยาลัย

สีแสด
เป็นสีแทนอิฐหรือศิลาแลงที่ประกอบขึ้นเป็นกำ�แพง

หมายถึง ความมั่นคง

สีขาว
เป็นสีแทนศาสนา หมายถึง ความดี คือ จริยธรรม คุณธรรม ปัญญาธรรม

2
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ต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย

ต้นสักทอง
สักทอง เป็นต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัยและ
เป็นไม้ที่สำ�คัญที่สุดของประเทศไทยเพราะเป็นต้นไม้
ที่มีค่าและมีราคาสูงกว่าไม้ชนิดอืน่ ไม้สกั ทองเป็นไม้ทม่ี ี
เนือ้ สวยงาม ทั้งลักษณะของสีและลวดลายไม้ เป็นไม้
ยืนต้นที่มีอายุนานนับร้อยปี และเป็นไม้ที่ขึ้นทางภาค
เหนือของประเทศไทย

สักทอง

เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในลักษณะ ดังนี้
๑. เป็นไม้ยืนต้นที่มีรากแก้วหยั่งลึกไปในดิน มีความ
มั่นคงหนักแน่น เปรียบได้กับความรักสามัคคีกลมเกลียวในหมู่
นักศึกษา
๒. เป็นไม้ที่มีลำ�ต้นสูงใหญ่ มีสีสันและลวดลายที่
สวยงาม มีความงดงามเปรียบได้กับ ความยิ่งใหญ่ และความมีชื่อ
เสียงของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันการศึกษาแห่งนี้
๓. เป็นไม้ที่มีราคาสูง เป็นที่ต้องการของประชาชน
เปรียบได้กับความมีคุณภาพของนักศึกษา
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พระพุทธรูปประจำ�มหาวิทยาลัย

พระพุทธวิธานปัญญาบดี

พระพุทธ
หมายถึง พระพุทธรูปอันเป็นที่เคารพสักการะ
วิธาน
หมายถึง ความรู้
ปัญญา
หมายถึง ความรู้
บดี 		
หมายถึง ผู้เป็นใหญ่
พระพุทธวิธานปัญญาบดี หมายถึง “ศูนย์รวมแห่งความรู้ และวิทยาการ”

4
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ประวัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร

ประวัต ิมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ กํ า แพงเพชร เปน สถาบัน อุด มศึก ษาสัง กัด สํ า นัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปพ ุทธศักราช ๒๕๑๖ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกําแพงเพชร
โดยสถาปนาขึ้น เมื่ อ ๒๙ กั นยายน ๒๕๑๖ ตั้ งอยู เขตหมู บ านวังยาง หมู ที่ ๑ ตํ าบลนครชุ ม อํ าเภอเมื อง
จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อที่ ๔๒๑ ไร ๕๘ ตารางวา
ป พ ุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๘ มี ก ารประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๘
ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปการศึกษา ๒๕๑๙ เปดรับนักศึกษาภาคปกติรุนแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จํานวน ๓๙๒ คน
ซึ่งนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก
ปพ ุท ธศัก ราช ๒๕๒๗ มีการประกาศใชพระราชบัญญั ติวิทยาลัยครู (ฉบั บที่ ๒) พุ ทธศักราช
๒๕๒๗ มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นที่ไมใชวิชาชีพครูได
ปการศึกษา ๒๕๒๙ เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เปนรุนแรก
ปพ ุท ธศัก ราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง ๓๖ แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕
ปพ ุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใหวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเปนสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘
ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก
ปการศึกษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ที่ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชสถานที่โรงเรียน
ôð ป‚ ศรีสักทอง
สรรพวิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก
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ปการศึกษา ๒๕๔๔ จัดตั้งศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถิ่นบนพื้นที่ ๖๐๐ ไร ของสถาบันที่
ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และเปดรับนักศึกษาภาคปกติเปนรุนแรก

มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ กํ า แพงเพชร เปน สถาบัน อุด มศึก ษาสัง กัด สํ า นัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปพ ุทธศักราช ๒๕๑๖ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกําแพงเพชร
โดยสถาปนาขึ้น เมื่ อ ๒๙ กั นยายน ๒๕๑๖ ตั้ งอยู เขตหมู บ านวังยาง หมู ที่ ๑ ตํ าบลนครชุ ม อํ าเภอเมื อง
จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อที่ ๔๒๑ ไร ๕๘ ตารางวา
ป พ ุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๘ มี ก ารประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๘
ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกประวั
ษา สังตกัิมดกระทรวงศึ
กษาธิ
การ ฏกําแพงเพชร
หาวิทยาลั
ยราชภั
ปการศึกษา ๒๕๑๙ เปดรับนักศึกษาภาคปกติรุนแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จํานวน ๓๙๒ คน
ซึ่งนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ กํ า แพงเพชร เปน สถาบัน อุด มศึก ษาสัง กัด สํ า นัก งานคณะกรรมการ
ปพ ุท ธศัก ราช ๒๕๒๗ มีการประกาศใชพระราชบัญญั ติวิทยาลัยครู (ฉบั บที่ ๒) พุ ทธศักราช
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๒๗ มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นที่ไมใชวิชาชีพครูได
ปพ ุทธศักราช ๒๕๑๖ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกําแพงเพชร
ปการศึกษา ๒๕๒๙ เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เปนรุนแรก
โดยสถาปนาขึ้น เมื่ อ ๒๙ กั นยายน ๒๕๑๖ ตั้ งอยู เขตหมู บ านวังยาง หมู ที่ ๑ ตํ าบลนครชุ ม อํ าเภอเมื อง
ปพ ุท ธศัก ราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
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ป พ ุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๘ มี ก ารประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๘
ปพ ุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกประวั
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กุมยภาพั
ราช
ก ารประกาศใช
ครู นพุธท๒๕๓๕
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มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนเปนรุนแรก
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กําแพงเพชรมี
ฐานะเป
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กษาเปนเปรุดนรัแรก
ปการศึหารการศึ
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กษาชายุ๒๕๔๑
เปดรักบารพั
นักศึฒกนา
ษาระดั
บบัณกฑิสูตศึรครุ
กษาศาสตรมหาบั
ภาคพิเศษ หลั
รครุศาสตรมหาบั
ณฑิต
การสอนเป
นรุนหแรก
สาขาวิ
ชาการบริ
ารการศึกษาเปนรุนแรก
ปการศึกษา ๒๕๔๓
๒๕๔๖เปพระบาทสมเด็
ลอดุลสยเดช
ไธยประกาศ
ดรับนักศึกษาจพระเจ
ภาคพิาเอยู
ศษหัวทีภู่ อํมาิพเภอแม
อด จัลงทรงพระปรมาภิ
งหวัดตาก ใชสถานที
่โรงเรียน
ในพระราชกิ
จจานุนเบกษา
ใชพกระราชบั
ติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลให
สรรพวิ
ทยาคมเป
ศูนยการศึ
ษาเปนญรุนญัแรก
สถาบันราชภั
อยูใกนโครงสร
างเดีจัยดวกัตั้งบศูมหาวิ
ยาลัยในสํานัดกมศึ
งานคณะกรรมการการอุ
กษาไร ของสถาบันที่
ปกฏารศึ
ษา ๒๕๔๔
นยขทยายโอกาสอุ
กษาสูทองถิ่นบนพื้นทีด่ มศึ
๖๐๐
ก ราชสอด๒๕๔๗
หัวทรงลงพระปรมาภิ
ตําบลแมปปะพ ุอํทาธศั
เภอแม
จังหวัพระบาทสมเด็
ดตาก และเปดจรัพระเจ
บนักศึากอยู
ษาภาคปกติ
เปนรุนแรก ไธยในพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลั
ราชภัก ษา
ฏวัน๒๕๔๕
ที่ ๙ มิถเป
ุนายน
และประกาศในราชกิ
จานุเบกษา
ในวักนสูทีต่ รศิ
๑๔ลปศาสตร
มิถุนายน
ปกยารศึ
ดรับนั๒๕๔๗
กศึกษาระดั
บบั ณ ฑิ ตศึกษาจภาคพิ
เศษ หลั
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนเปนรุนแรก
ปการศึกษา ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลให
สถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัยในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปพ ุท ธศัก ราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๔๗ จึ ง มี ผ ลบั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๗ เป น ต น ไป ทํ า ให ส ถาบั น ราชภั ฏ ๔๑ แห ง
ทัว่ ประเทศ มีสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล เปนสวนราชการ
ตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ
ปพ ุ ท ธศัก ราช ๒๕๔๘ เปด รับนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึ กษา ภาคพิเศษ หลั กสู ตรครุศ าสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา ณ ศูนยอุดมศึกษาแมสอด เปนรุนแรก
ปพ ุท ธศัก ราช ๒๕๔๙ เปดรับนักศึกษาโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น รุนแรก
ปพ ุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ที่หนวยการเรียนพิจิตร โรงเรียนเทศบาล
บ า นปากทาง หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร แ ละหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิช ารัฐประศาสนศาสตร เปนรุน แรก และเป ดการเรียนการสอนระดั บบัณ ฑิ ตศึกษา ภาคพิ เศษ
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการปกครองท องถิ่น และหลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ปพ ุท ธศัก ราช ๒๕๕๑ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริม
การปกครองทองถิน่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง เปนรุนแรก
ปพ ุท ธศัก ราช ๒๕๕๒ เปดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณ ฑิตสาขายุทธศาสตร
การบริหารและการพัฒนา (รุนแรก)
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๒๕๔๗ จึ ง มี ผ ลบั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๗ เป น ต น ไป ทํ า ให ส ถาบั น ราชภั ฏ ๔๑ แห ง
ทัว่ ประเทศ มีสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล เปนสวนราชการ
ตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ
ปพ ุ ท ธศัก ราช ๒๕๔๘ เปด รับนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึ กษา ภาคพิเศษ หลั กสู ตรครุศ าสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา ณ ศูนยอุดมศึกษาแมสอด เปนรุนแรก
ปพ ุท ธศัก ราช ๒๕๔๙ เปดรับนักศึกษาโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น รุนแรก
ปพ ุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ที่หนวยการเรียนพิจิตร โรงเรียนเทศบาล
บ า นปากทาง หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร แ ละหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิช ารัฐประศาสนศาสตร เปนรุน แรก และเป ดการเรียนการสอนระดั บบัณ ฑิ ตศึกษา ภาคพิ เศษ
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการปกครองท องถิ่น และหลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ปพ ุท ธศัก ราช ๒๕๕๑ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริม
การปกครองทองถิน่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง เปนรุนแรก
ปพ ุท ธศัก ราช ๒๕๕๒ เปดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณ ฑิตสาขายุทธศาสตร
การบริหารและการพัฒนา (รุนแรก)
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แผนภูมิการบริหารงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร
สÀ�มห�วิทย�ลัยร�ªÀั¯กÓแ¾งเ¾ªร

สÀ�วิª�ก�ร

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ô¨¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
อ¸ิก�รบดี
¼È.ÊØÇÔ·Â Ç§ÉºØÞÁÒ¡

ÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂáÅÐ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ

ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ½†ÒÂºÃÔËÒÃáÅÐ
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂ¹Í¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ½†ÒÂÇÒ§á¼¹áÅÐ
»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ½†ÒÂ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
áÅÐâ¤Ã§¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

¼È.ÃÑµ¹Ò ÃÑ¡¡ÒÃ

¼È.´Ã.ÇªÔÃÐ ÇÔªªØÇÃ¹Ñ¹·

ÃÈ.ÁÑÂ µÐµÔÂÐ

- ¡Í§¡ÅÒ§
- ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡Óá¾§à¾ªÃáÁ‹ÊÍ´

-

- ¡Í§¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹
- ÊÓ¹Ñ¡»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

- ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
- §Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ

รองอ¸ิก�รบดี½†�ยวิª�ก�ร

ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ½†ÒÂÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ áÅÐ¡Ô¨¡ÒÃ¾ÔàÈÉ

ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ
áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃºÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒ

¼È.ÇÔÊÔ° ¸ÑÞÞÐÇÑ¹

¼È.ªÑªªÑÂ ¾Ç¡´Õ

ÃÈ.´Ã.·Ç¹·Í§ àªÒÇ¡ÕÃµÔ¾§É

ÊÓ¹Ñ¡Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹
¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ
¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
ÊÓ¹Ñ¡ÇÔ·ÂºÃÔ¡ÒÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
ÈÙ¹ÂÍÒà«ÕÂ¹ÈÖ¡ÉÒ

-

ÊÓ¹Ñ¡ÈÔÅ»ÐáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ
§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
ÈÙ¹ÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ»ÃÐÂØ¡µ
§Ò¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¨Ñ´ËÒÃÒÂä´Œ

- ÊÓ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò
- §Ò¹»ÃÐÊÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº
ºÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒ
- §Ò¹¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒà¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹»ÃÐà´ç¹
ÂØ·¸ÈÒÊµÃ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
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คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร
นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประเสริฐ ตันสกุล

พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ

นายวีระศักดิ์ ปี่บัว

นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์

รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล

นายสมจิตร ลิ้มลือชา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว

นายอนุสรณ์ แสงพุฒ

พระครูอรรถกิจนันทคุณ

รองศาสตราจารย์สุกัญญา โฆวิไลกูล

10

ôð ป‚ ศรีสักทอง

¾.ศ. òõðö - òõõö

ประธานส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย

นายอำ�นาจ นันทหาร

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล

อาจารย์สุชิน รอดกำ�เหนิด

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ�

รองศาตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย

รองศาตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นพคุณ ชูทัน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
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คณะกรรมการอำ�นวยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร
อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
ฝ่ายบริหารและจัดการศึกษา
ภายนอกมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
ฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี

ฝ่ายฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และโครงการพิเศษ

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร
อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
ฝ่ายบริหารและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
ฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
ฝ่ายฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล รองศาสตราจารย์ ชัชวาลย์ ธรรมสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อาจารย์สุชิน รอดกำ�เหนิด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร.ชัยรัตน์ บุมี
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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ผู้อำ�นวยการสำ�นัก, สถาบัน

นางจำ�นรรจ์ เสนาะเมือง

ผู้อำ�นวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร
แม่สอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส

ผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้อำ�นวยการสำ�นักประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายภานุพงศ์ สืบสิริ

นางมะลิวัลย์ รอดกำ�เหนิด

นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม

ผู้อำ�นวยการกองนโยบายและแผน
สำ�นักงานอธิการบดี

ผู้อำ�นวยการกองกลาง สำ�นักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ชูทัน
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
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รักษาการ ผู้อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางสาวนฤมล ส่งต่าย

รักษาการ หัวหน้างานการเงิน

ตอนที่ 1
สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

๔๐ ป
จากยุทธศาสตรสูการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร : Past – Present – Future
วชิระ วิชชุวรนันท

พัฒนาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดตั้งขึ้นเมื่อปพุทธศักราช ๒๕๑๖ สังกัดกรมการฝกหัดครู
ในนามของ “วิทยาลัยครูกําแพงเพชร” ณ หมูบานวังยาง หมูที่ ๑ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร รับนักศึกษารุนแรก ในปพุทธศักราช ๒๕๑๙ ระดับประกาศนียบัตรทางการศึกษา (ป.กศ.)
ในปพุทธศั กราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หัว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั่วประเทศวา “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งเริ่มตนจัดการเรียนการสอนในสาขาอื่นๆ
นอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษา และในป ๒๕๔๔ ไดมีการขยายโอกาสในการเขาถึงอุดมศึกษา ในพื้นที่
ฝงตะวันตกของจังหวัดตาก คืออําเภอแมสอด อําเภอแมระมาด อําเภอทาสองยาง อําเภอพบพระและ
อําเภออุมผาง โดยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ณ ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก

ใน ป พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๗ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ทําให “สถาบันราชภัฏ” เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย
การสอนในระดั บปริ ญ ญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกใน ๖ หนว ยงาน ได แก คณะครุ ศ าสตร
คณะมนุ ษ ยศาสตร และสั ง คมศาสตร คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี คณะวิ ทยาการจั ด การ และ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกทั้งมีหนวยงานสนับสนุน ๕ หนวยงาน คือ สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบี ยน สํ านั กวิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สถาบั น วิ จั ยและพั ฒ นา สํ านั กศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ตอมามหาวิทยาลัยไดจัดตั้งหนวยงานเพิ่มเติมภายใน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
แม ส อด และสํ า นั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง ในป จ จุ บั น มี ห น ว ยงานที่ กํ า ลั ง อยู ใ นระหว า ง
ขอความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก คณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา และมี ห น ว ยงานเฉพาะภารกิ จ ด า นอาเซี ย น
อีก ๑ หนวยงาน คือ ศูนยอาเซียนศึกษา
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จากภารกิจหลักตามกฎหมายสูยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดมุงมั่นดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ที่ระบุตามมาตรา ๘ แหง
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งระบุไวดังนี้
๑) แสวงหาความจริ ง เพื่ อ สู ค วามเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการ บนพื้ น ฐานของภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล
๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น
อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
๓) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่น
และของชาติ
๔) เรี ยนรู และเสริม สร างความเขม แข็ ง ของผู นํ าชุม ชน ผู นํ าศาสนาและนั กการเมื องท องถิ่น
ให มี จิ ตสํ านึกประชาธิ ปไตย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และความสามารถในการบริ หารงานพั ฒ นาชุ ม ชน
และทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม
๕) เสริ ม สร างความเข ม แข็ ง ของวิ ช าชี พ ครู ผลิตและพั ฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ใหมคี ุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
๖) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใ หเหมาะสม
กับการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริม
ใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลยั่งยืน
๘) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
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จากภารกิจตามกฎหมายดังกลาวขางตน จึงนํามาสูการพัฒนายุทธศาสตรของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ โดยมีสาระสําคัญ คือ
วิสัยทัศน

พันธกิจ

คานิยมหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเปนที่พึ่ง
ทางวิชาการของทองถิ่น
๑. ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพมาตรฐาน
๒. สรางองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาทองถิ่น
๓. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๕. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร KPRU
K – Knowledge – สรางสรรคความรูใหม
P – Public service and Productivity – ใหบริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพทีด่ ี
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบตอหนาที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองคกร

อัตลักษณ

ความรูคูชุมชน

เอกลักษณ

การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร
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๑. ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
๒. พัฒนาองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่สราง
มูลคาเพิ่มใหกับชุมชนและสังคม
๓. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการที่มีคุณภาพแกชุมชนอยางยั่งยืน
๔. อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและ
เรียนรูวฒ
ั นธรรมอาเซียน
๕. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

จากยุทธศาสตรสูผลการดําเนินงาน

ร ะยะเวลาที่ ผานมา มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร มีผ ลการดําเนิน งานที่มีพัฒ นาการ
ในเชิงบวก ทั้งในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ ซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกฝ าย สงผลใหเกิ ด
การยอมรับและเชื่อมั่นตอมหาวิทยาลัยเปนอยางดียิ่ง ซึ่งผลการดําเนินงานที่สําคัญ จําแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร ไดแก
๑. ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
๑.๑ ดานหลักสูตร มีหลักสูตรหลากหลายตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
๔๘
หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑
หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
๒
หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
๒
หลักสูตร
๑.๒ ดานคณาจารยสนับสนุนและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมีคุณวุฒิและตําแหนง
ทางวิชาการในทุกหลักสูตร
ป

จํานวน (คน)

๒๕๕๖
๒๕๕๗

๓๗๔
๓๘๔

ตรี
๕๖
๔๙

คุณวุฒิ
โท
๒๗๓
๒๖๖

เอก
๓๔
๗๒

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผศ.
รศ.
๓๐๔
๕๖
๑๔
๓๑๒
๕๘
๑๗

๑.๓ ดานจํานวนนักศึกษา มีจํานวนนักศึกษาสูงขึ้นจากเดิมในชวง ๓ ปที่ผานมา ซึ่งจํานวน
นักศึกษาแรกเขา (ป๑) จากเดิมไมถึง ๑,๐๐๐ คน เพิ่มเปน ๒,๐๐๐ คน โดยนักเรียนในชุมชนทองถิ่ น
ทั้ง ๔ จังหวัด คือ กําแพงเพชร ตาก พิจิตร สุโขทัย และจังหวัดอื่นๆ
ปการศึกษา
๒๕๕๖
๒๕๕๗

จํานวนนักศึกษา (คน)
๙,๙๐๓
๑๐,๐๑๗

**ที่มาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
**ขอมูล ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
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๑.๔ ดานคุณภาพบัณฑิต จากการประเมินโดยผูใชบณ
ั ฑิตพบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก และบัณฑิตมีงานทํามากกวารอยละ ๘๐
ปการศึกษา
๒๕๕๖

ภาวะการมีงานทํา (รอยละ)
๘๓.๔๓

**ที่มาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
ระดับมาก ( x =๔.๒๓)

๒. พัฒนาองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชนและ
สั ง คมมี ก ารจั ด สรรงบประมาณลงสู ร ะดั บ โปรแกรมวิ ช า และส ง เสริ ม การเผยแพร ผ ลงานการวิ จั ย
อยางตอเนื่อง โดยมีงบประมาณแผนดินและเงินรายไดสนับสนุน ดังนี้
๒.๑ ดานงบประมาณสนับสนุน

๒๕๕๖

• ๔๘๑,๙๘๙,๘๐๐
๕๘๗,๒๗๔,๑๖๐ • ๑๐๕,๒๘๔,๓๖๐
๒๕๕๗
๕๕๖,๐๐๗,๐๖๐

• ๔๕๑,๘๒๕,๗๐๐
• ๑๐๔,๑๘๑,๓๖๐

๒.๒ ดานผลงานการวิจัยและการตีพิมพเผยแพร
ป
๒๕๕๖
๒๕๕๗
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จํานวน (เรื่อง)
๒๓
๓๑

ผลงานตีพ ิมพเผยแพร (จํานวน)
๕๔
-

๓. พั ฒนาศั กยภาพการบริ การวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพแก ชุ มชนอย างยั่ งยื น โดยมี ก ารจั ด สรร
งบประมาณ ลงสู หนวยงานระดับคณะและโปรแกรมวิชา เพื่ อตอบสนองต อการพั ฒนาชุมชนท องถิ่น
อยางหลากหลายและมีการจัดตั้งสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได เพื่อใหการขับเคลื่อนพันธกิจ
และยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑๕ โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น๑๖,๖๘๙,๑๒๐ บาท และในปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๑๐๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
๑,๕๕๓,๓๒๐ บาท

โครงการบริการวิชาการ
6,553,320

16,689,120
2556 115 โครงการ
2557 104 โครงการ
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๔. อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน
การขับเคลื่อน มีทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสํานัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่ ง เปน ผู รับผิ ดชอบหลักในระดั บมหาวิทยาลัย ซึ่ ง ได พั ฒนามาตรฐานทางวัฒนธรรมจนเป น ที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ นั่นคือ “ระบําชากังราว” และในปจจุบันสาขาศิลปะและวัฒนธรรมที่กําลัง
ดําเนินการพัฒนาคือ “ระบํารวมเผาชาวเขา” ซึ่งในการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุ น
อยางตอเนื่อง ทั้งในดานงบประมาณ และบุคลากร โดยมีกิจกรรมทั้งในและตางประเทศ ในปงบประมาณ
๒๕๕๖ จํานวน ๑๘ โครงการ งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๘๓๑,๐๐๐ บาท และในปงบประมาณ
๒๕๕๗ จํานวน ๑๓๙ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๙๓,๔๒๐ บาท

โครงการอนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรม
831,000
1,693,420
2556 18 โครงการ
2557 139 โครงการ
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๕. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางมีคุณภาพโดยรากฐานของมหาวิทยาลัย
ที่มีการพัฒนามาจาก วิทยาลัยครู ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย และ
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนที่ยอมรับของชุมชน สังคม โดยมีพัฒนาการ
และผลงานที่สาํ คัญทั้งในดานหลักสูตร นักศึกษา และการพัฒนาชุมชนทองงถิ่น ดังนี้
๕.๑ หลักสูตร นักศึกษา งบประมาณ บุคลากร
ป
๒๕๕๖
๒๕๕๗
ป
๒๕๕๖
๒๕๕๗

ป.ตรี

๑๑
๑๑

จํานวนหลักสูตร

ป.บัณฑิต

๑
๑

ป.โท

๑
๑

ป.เอก

๑

ป.ตรี

๓,๖๒๔
๓,๘๕๒

งบประมาณ(บาท)

งบประมาณแผนดิน

จํานวนนักศึกษา(คน)

งบประมาณเงินรายได

๔,๖๑๘,๗๕๓
๘,๒๓๒,๖๗๗.๑๑
๓,๙๗๙,๗๗๖.๑๕ ๕,๘๘๐,๔๙๒.๗๖

ป.บัณฑิต

ป.โท

๒๙๐
๑๘๐

ป.เอก

๖๘
๑๒๒

๑๙

บุค ลากร(คน)

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย

๖๐
๖๕

๑๔
๑๓

รองศาสตราจารย
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๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
อย า งต อ เนื่ อ งทั้ ง ในด า นอาคารสถานที่ งบประมาณที่ พั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งผลการดําเนินงานที่สําคัญและสงผลตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม คือ
๖.๑ ดานงบประมาณในภาพรวม
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘

งบประมาณแผนดิน

๔๘๑,๙๘๙,๘๐๐ บาท

เงินรายได

๑๐๕,๒๘๔,๓๖๐ บาท

งบประมาณแผนดิน

๔๕๑,๘๒๕,๗๐๐ บาท

เงินรายได

๑๐๔,๑๘๑,๓๖๐ บาท

งบประมาณแผนดิน

๕๔๓,๐๕๖,๖๒๐ บาท

เงินรายได

๑๐๕,๐๗๓,๐๐๐ บาท

๖.๒ ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗

งบประมาณแผนดิน

๑๒,๒๑๗,๕๔๕.๘๔ บาท

เงินรายได

๙,๓๗๔,๐๑๑.๑๗ บาท

งบประมาณแผนดิน

๑๒,๙๓๔,๙๙๕.๘๐ บาท

เงินรายได

๖,๙๘๙,๐๕๙.๐๑ บาท

๖.๓ ดานอาคารสถานที่ สิ่งกอสราง ปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้
ป ๒๕๕๗ งบประมาณแผนดิน(ผูกพัน ป ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
๑. อาคารที่พักอาศัยบุคลากร

๒๑๕,๘๐๙,๐๐๐ บาท

๒. อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร ๒๑๙,๕๙๐,๐๐๐ บาท
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๖.๔ ดานการประกันคุณภาพ
- การประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานในการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยใน (เกณฑ
มาตรฐาน สกอ.) โดยมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
ปการศึกษา ๒๕๕๕ ๕.๐๐ คะแนน ระดับการประเมิน ระดับ ดีมาก
ปการศึกษา ๒๕๕๖ ๔.๗๘ คะแนน ระดับการประเมิน ระดับ ดีมาก
- การประกันคุณภาพภายนอก ในป ๒๕๕๔ มีผลคะแนน ๔.๔๙ ระดับการประเมิน ดี
๖.๕ ดานธรรมาภิบาลและระบบการบริหารงานในภาพรวม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ประเมิ น ผลงานของผู บ ริ ห าร
ประกอบดวยอธิการบดี และคณบดี ผูอํานวยการ/สํานัก/ศูนย/สถาบัน ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป
ดังนี้
ปการศึกษา ๒๕๕๖ ๔.๗๒ คะแนน ระดับการประเมิน ระดับ ดีมาก
ปการศึกษา ๒๕๕๗ ๔.๒๒ คะแนน ระดับการประเมิน ระดับ ดี
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กลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยสูศ ตวรรษที่

๒๑

เปา หมายหลักของการพัฒนามหาวิทยาลัยและจัดการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และบัณฑิตใหเปนที่ยอมรับของผูปกครองนักเรียน ผูใชบัณฑิต และสามารถแขงขันไดทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ทั้งนี้ในอนาคตมหาวิทยาลัยจึงมีกลยุทธสําคัญที่จะพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ โดยมี
กลยุทธหลัก ดังนี้
๑. พัฒนาศักยภาพบั ณฑิ ต ใหเปนที่ยอมรั บ โดยมุงเนนความรู ทักษะ และเจตคติ (ความรู
คูความดี) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทักษะภาษาตางประเทศ
๒. พั ฒ นาศักยภาพอาจารย ทั้ ง ในด านคุ ณ วุ ฒิ ตํ าแหน ง ทางวิ ช าการ การวิ จั ย และทั ก ษะ
ภาษาตางประเทศ
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนามหาวิทยาลัยสู “ Green and Clean University ”

ภาพลงนาม + นศ. ไดรับรางวัล
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คณะครุศาสตร์

FACULTY OF EDUCATION

๔๐ ป ครุศาสตร
๔๐
จากจุดเริปี
่มตนครุศาสตร์
ปจจุบัน

จากจุดเริ่มต้น ----> ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข *
0

�����
คณะครุ ศ าสตร เ ป น องค ก รหนึ่ ง ที่ ถ า นั บ อายุ ก็ จ ะเข า สู วั ย อั น ถื อ ว า กลางคนแล ว พร อ มที่
จะรับผิดชอบตอตัวเองและครอบครัวอยางเต็มที่ เพราะจุดกําเนิดของคณะเกิดขึ้นมาพรอมๆ กับการ
สถาปนาวิทยาลัยอยางเปนทางการในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็อายุ ๔๐ ปแลว
ถาวิเคราะหดูแลวจะเห็นวาภารกิจของคณะครุศาสตรคือการผลิตและพัฒนาครู ดังนั้นจึงกลาพูดไดวา
วิ ท ยาลั ย ครู กํ า แพงเพชรที่ เ กิ ด ขึ้ น มาพร อ มๆกั บ ภารกิ จ หลั ก คื อ การผลิ ต ครู อ อกสู ชุ ม ชนทั้ ง จั ง หวั ด
กํ า แพงเพชร และจั ง หวั ด ใกล เ คี ย ง อาทิ เ ช น จั ง หวั ด ตาก สุ โ ขทั ย พิ จิ ต ร นั บ เป น จุ ด เริ่ ม ต น ของ
คณะครุศาสตรอยางแทจริง ดังจะไดพูดถึงพัฒนาการและประวัติความเปนมาของคณะเปนลําดับ ดังนี้
คณะครุศาสตรเดิมมีชื่อวา คณะวิชาครุศาสตร เปนสวนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูกําแพงเพชร
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช ๒๕๑๘ เมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ๒๕๑๘ มีการแกไข
เพิ่มเติม ปรับมาใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๒๗ ประกาศใหกรมการฝกหัด
ครูโดยวิทยาลัยครู มีหนาที่ในการจัดการศึกษาเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ คณะวิชาครุศาสตร
จึงมีภารกิจในการผลิตครูระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี ดังจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๘ เปนระยะเวลาของการบุกเบิกที่บริเวณหมูบานวังยาง หมูที่ ๑ ตําบลนครชุม
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร นําโดย ดร.วิชัย แขง ขัน อธิการคนแรก ไดมาบุกเบิกเริ่มกอสราง
อาคารสถานที่ แตยังไมไดรับนักศึกษาเขาเรียน
พ.ศ. ๒๕๑๙ เปดรับนักศึกษา ป.กศ. รุนแรกในปนี้มีจํานวน ๓๙๒ คน โดยคัดเลือกสงเขาเรียน
จากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก แตตองไปใชศาลาวัดวังยางเปนที่เรียน
ชั่วคราว เพราะกอสรางอาคารเรี ยนยังไมแลว เสร็จ ตอมาในภาคเรียนที่ ๒ ไดยายเขามาในอาคาร
ชั่วคราวในบริเวณวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๒๐ เปดรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. เปนรุนที่ ๒ โดยใชวิธีคัดเลือกจากสภาตําบลเชนเดิม
จํานวน ๒๖๐ คน ในปนี้มหาวิทยาลัยปรับระบบการบริหารเขาสูระบบวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติสภา
การฝกหัดครู ๒๕๑๘ และไดมีการเปลี่ยนอธิการคนใหมเปน นายโสภณ สุวรรณโรจน
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พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๒ วิทยาลัยครูขยายการรับนักศึกษาในระดับป.กศ. สูง จํานวน ๙ วิชาเอก คือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม พลศึกษา อุตสาหกรรมศิลป ศิลปะ คหกรรม
และเกษตร รวม ๒๖๔ คน สําหรับระดับ ป.กศ. ยังเปดรับควบคูกันไป จนถึงป ๒๕๒๒ มีนักศึกษาเพิ่มขึ้น
เปนจํานวนมากถึง ๙๒๐ คน โดยวิธีแบงเขตจังหวัด ตากและจัง หวัด กํ าแพงเพชร ตามจํานวนจั ด สรร
จากวิทยาลัย เปนชวงเวลาที่อธิการโสภณ สุวรรณโรจน ตองเรงรัดพัฒนางานวิช าการให แข็ง แกร ง
เพราะยังอยูในชวงของการบุกเบิก คณาจารยในชวงนั้นทํางานหนักกันมาก ทามกลางความขาดแคลน
ทั้งงบประมาณและบุคลากร
พ.ศ.๒๕๒๓ ในปนี้วิทยาลัยเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
๔ ป ๕ วิชาเอก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา และในปนี้
เปดรับนักศึกษาครูระดับ ป.กศ. เปนปสุดทายจํานวน ๘๐ คน เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ ค.บ.
๒ ป (หลังอนุปริญญา) ๒ วิชาเอก คือวิทยาศาสตรและภาษาไทย และเริ่มรับครูประจําการเขาอบรม
ในโครงการ อ.คป. เพื่อใหมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น นับวาความเพียรพยายามของเราชาววิทยาลัยครูสมัยนั้น
ไดผานไปอยางสวยงาม
พ.ศ.๒๕๒๔ อธิการโสภณ สุวรรณโรจน ไดยายไปเปนอธิการที่วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
และผูช ว ยศาสตราจารย ป รี ช า เศรษฐี ธ ร ไดมาเปนอธิการคนใหมในปนี้ วิทยาลัยมีนักศึกษาระดั บ
ปริญญาตรีสําเร็จการศึกษารุนแรกภาคปกติ และภาค อคป. นับวาเริ่มมีบัณฑิตปริญญาตรีครั้งแรก
ที่เปนทั้งครูประจําการและมีงานทําที่จบใหมเพราะบรรจุราชการใหมและเริ่มมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เปนครั้งแรกเชนกัน
พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๗ เปนชวงระยะเวลาที่วิทยาลัยเริ่มพัฒนา ดานอาคารสถานที่ โดยเฉพาะ
ปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกอาคารใหสะอาดเรี ยบรอยและสวยงามปรับภูมิทัศนอื่นนอกเหนื อจาก
ตั ว อาคารและสวยงามเป น ระเบียบขึ้ น หลั ง จากเกิ ด น้ํ าท ว มปลายป ๒๕๒๔ อาคารสถานที่ ถูกน้ํ าท ว ม
ทรุดโทรมมาก แตการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ก็คงดําเนินไปเพื่อใหการผลิตครูมีประสิทธิภาพ
ออกสูสังคม ไปพรอมๆ กับการบูรณะอาคารสถานที่จนเขาสูความทันสมัยและสะดวกสบายขึ้นตามลําดับ
และเปนชวงเวลาที่อธิการสนับสนุนใหคณาจารยไดศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิมากที่สุดในยุคนั้น
พ.ศ.๒๕๒๘ อธิการปรีชา เศรษฐีธร ไดเขาไปดํารงตําแหนงอธิการที่วิทยาลัยครูเพชรบูรณ
รองศาสตราจารย ไ พรถ เลิ ศ พิ ริ ย กมล ได ย า ยมาเป น อธิ ก ารคนใหม ในป นี้ วิ ท ยาลั ย เป ด สอน
ตามหลักสูตรของสภาการฝ กหั ดครู ครุศาสตรบัณฑิ ต หลักสูตร ๔ ป ๗ วิชาเอก ไดแก ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตรทั่วไป คณิตศาสตร นาฏศิลป และสุขศึกษา สวนหลักสูตร ๒ ป
(หลังอนุปริญญา) เปดสอน ๖ วิชาเอก ไดแก คหกรรมศาสตร พลศึกษา การประถมศึกษา สุขศึกษา
เกษตรศาสตรและนาฏศิลป ซึ่งก็ยังเปนการผลิตครูออกสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพเชนเดิม แตในขณะนั้น
การบริหารจัดการดานบุคลากรและวิชาการ จะเลื่อนไหลความรับผิดชอบการสอนออกไปตามคณะวิชา
ตางๆ เพื่อชวยกันผลิตครูออกไปอยางมีคุณภาพ โดยแบงการรับผิดชอบ ดังนี้
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คณะวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี รั บ ผิ ด ชอบผลิ ต ครู วิ ช าเอก วิ ท ยาศาสตร ทั่ ว ไป
คณิตศาสตร พลศึกษา คหกรรมศาสตร สุขศึกษา เกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมศิลป
คณะวิชามนุษยศาสตรแ ละสังคมศาสตร รับผิดชอบผลิตครูวิชาเอก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา นาฏศิลปและศิลปศึกษา
คณะวิช าครุศ าสตร รับผิดชอบผลิตครูวิชาเอก การประถมศึกษา การแนะแนว เทคโนโลยี
ทางการศึกษา การบริหารโรงเรียน
ในป นี้ มี ก ารประกาศแบ ง ส ว นราชการในวิ ท ยาลั ย ครู กํ า แพงเพชร ให ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จ
ของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และเปลี่ยนชื่อจาก คณะวิช าครุศ าสตร มาเปน คณะ
ครุศ าสตร จนถึงปจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๒๙ คณะครุศาสตรยังคงผลิตบัณฑิตครูภาคปกติทั้ง ๒ หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณ ฑิต ๔ ป และ ๒ ป ดั ง กล าวมา ต อเนื่ องและในป นี้ ไ ด เริ่ ม รั บนั กศึ กษาภาคพิ เศษที่ ใ ช เวลาเรี ย น
เสาร - อาทิ ต ย ซึ่ ง แต เ ดิ ม เรี ย กว า อคป. (อบรมครู ป ระจํ า การ) มาเป น กศ.บป. เป น โครงการ
การจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการเปนครั้งแรก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป มี ๔ วิชาเอก
คือ พลศึกษา การแนะแนว ศิลปศึกษาและการประถมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๒ ป (หลัง
อนุปริญญา) เปดรับนักศึกษา ๗ วิชาเอก คือ เกษตรศาสตร คหกรรมศาสตร นาฏศิลป เทคโนโลยี
ทางการศึกษา การบริหารโรงเรียน สังคมศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป
และอีกปรากฏการณ หนึ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้น ในป นี้คื อ เป ด รั บนั กศึ กษาคุ รุทายาทเป น รุ นแรก วิ ช าเอก
การประถมศึกษา โดยวัตถุประสงคพัฒนาคุณภาพครูอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อใหไดครูเกง ครูดี โดยคัดเลือก
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๕-๖ (ม.๖
เฉพาะภาคต น ) ไม ต่ํากว า ๓.๐๐ จากคะแนน ๔ อยู ใ น ๑๐ เปอร เซนต แรกของแต ล ะแผนการเรี ย น
ของโรงเรี ย น มี ค วามประพฤติ ดี มี เ จคติ ที่ ดี ต อ วิ ช าชี พ ครู และมี บุ ค ลิ ก ภาพเหมาะสมที่ จ ะเป น ครู
มี คุณ สมบั ติที่จ ะเข ารั บราชการครู ตามมาตรา ๒๓ แห ง พ.ร.บ.ระเบี ยบข าราชการครู พ.ศ.๒๕๒๓
ภายหลังสําเร็จการศึกษา และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการประถมศึ กษาแหงชาติ และ
กรมสามัญศึกษาที่เปนตนสังกัด
พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๒ คณะครุ ศ าสตร ยั ง คงทํ า หน า ที่ ผ ลิ ต ครู อ อกสู สั ง คมทั้ ง ภาคปกติ แ ละ
ภาค กศ.บป. จนเป น ที่ ย อมรั บ ของประชาชนทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ซึ่ ง ในช ว งเวลานี้ มี ค ณะเกิ ด ขึ้ น
อีก ๒ คณะคือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งแยกตัวออกจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
คณะนองใหมลาสุดคือคณะวิทยาการจัดการ ทั้ง ๒ คณะก็ทําภารกิจบัณฑิตสาขาอื่นนอกเหนือ ครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.) สวนคณะครุศาสตรก็ยังคงปฏิบัติภารกิจผลิตครูในภาค กศ.บป. ซึ่งในปนี้มีวิชาเอกใหม
เกิดขึ้น คือ การศึกษาปฐมวัย เริ่มจากจัดการสอนในระดับอนุปริญญา (อ.คศ.) สวนหลักสูตร ค.บ. ๔ ป
รวม ๔ วิชาเอกคือ พลศึกษา ศิลปศึกษา ประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตร ค.บ. ๒ ป
(หลังอนุปริญญา) เปดรับถึง ๑๑ วิชาเอกคือ ภาษาอังกฤษ การบริหารการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เกษตรกรรม พลศึกษา อุตสาหกรรมศิลป คหกรรมศาสตร สุขศึกษา
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และการประถมศึกษา นอกเหนือจากการผลิตครูแลวคณะครุศาสตรยังทําหนาที่เผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของทองถิ่นดวยดีมาตลอด จนหมดยุคสมัยของอธิการไพรถ เลิศพิริยกมล
พ.ศ.๒๕๓๓ ผูชว ยศาสตราจารยเ จนวิท ย ผาสุข ไดมาดํารงตําแหนงอธิการคนใหมก็ยังคง
สานตอการผลิตครูอยางมีคุณภาพตอไป ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. และในปนี้เองนักศึกษาคุรุทายาท
ไดจบการศึกษาเปนรุนแรก นับวาเปนโครงการที่มีการผลิตครูที่มีความรู ความสามารถและเกงเรียนออก
สูสังคมเปนครั้งแรก แตสถานการณการรับนักศึกษาภาคปกติเกิดปญหาขึ้นอันเนื่องจากเกิดภาวะคุกคาม
จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ที่อยูรอบๆบริเวณภาคเหนือตอนลาง มีการปรับกลยุทธในการรับ
นักศึกษาทําใหนักเรียนในเขตพื้นที่หันไปนิยมเรียนในมหาวิทยาลัยขนาดใหญของภาครัฐและมหาวิทยาลัย
เอกชนที่มีโปรโมชั่นเรื่องทุนการศึกษาที่นาสนใจทําใหจํานวนการรับนักศึกษาลดลงอยางมาก อธิก าร
เจนวิท ย ผาสุข ที่มารับตําแหนงอธิการลําดับที่ ๕ ของวิทยาลัยแหงนี้จึงใชกลยุทธการทําขอตกลงกับ
วิทยาลัยครูทางภาคอีสานใหสงนักศึกษาที่ทางวิทยาลัยครูทางภาคอีสานไมสามารถรองรับได ใหสงมา
เรียนที่วิทยาลัยครูกําแพงเพชรของเรา เพราะความตองการเรียนครูของทางภาคอีสานยังคงนิยมเรียนกัน
มากอยู จึ ง เป น ช ว งเวลาที่ เ ราได รั บ นั ก ศึ ก ษาใหม ที่ ถู ก ส ง มาจากภาคอี ส านเป น จํ า นวนมาก ทํ า ให
สถานการณ การรั บนักศึ กษาเปนไปตามเกณฑ และดีขึ้ นเรื่ อยๆ สมัยนั้นนักศึกษาใหม ๘๐ เปอร เซ็ น ต
มาจากภาคอี ส านทั้ง สิ้ น สํ าหรั บโครงการคุ รุ ทายาทในป นี้ ก็ มี นั กศึ กษาจบการศึ กษาเป น รุ น แรกและ
โครงการนี้ก็ไดสืบทอดตอมาอีกหลายรุนจนสิ้นสุดโครงการ
พ.ศ.๒๕๓๔ คณะครุ ศ าสตร เริ่ ม เป ด โปรแกรมใหม ๆ คื อ คอมพิ ว เตอร ศึ ก ษาเป น รุ น แรก
เพื่อสนองตอสังคมในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรซึ่งเริ่มเขามามีบทบาทในการทํางาน
ในองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหกาวทันยุค ทันสมัย มีนักศึกษาใหความสนใจสมัครเขาเรียน
เป น จํ า นวนมาก แต ใ นระยะแรกๆ นั้ น คณะครุ ศ าสตร ยั ง คงต อ งอาศั ย อาจารย ผู ชํ า นาญการทาง
คอมพิวเตอรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชวยสอนหลักสูตรนี้อยูเพราะมีความพรอมทัง้ ดานวัสดุ
อุปกรณ และบุคลากรผูชํานาญกวาคณะครุศาสตร นอกจากนั้นยังเปดโปรแกรมวิชาฟสิกสและโปรแกรม
วิชาชีววิทยา รวมแลวคณะครุศาสตรเปดโปรแกรมวิชาตางๆ ถึง ๒๕ โปรแกรมวิชา
พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยู หัว ภู มิพ ลอดุ ลยเดช ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล าโปรด
กระหมอมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เปนชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝกหัดครู ในวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ นับเปนเกียรติและสิรมิ งคลแกสถาบัน ขาราชการ อาจารยและนักศึกษาทุกคน
ยิ่งนัก คณะครุศาสตรจึงเปนหนวยงานหนึ่งที่มีความสําคัญของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรจวบจนทุกวันนี้
พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๗ ผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย ผาสุข อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
ไดเรงรัดพัฒนาปรับโครงสรางการบริหารทั้งระดับสถาบัน คณะ ศูนย สํานัก ใหทันตอเกณฑมาตรฐาน
ของสถาบันในยุคนั้น จึงมีการปรับเปลี่ยนผูบริหารบางตําแหนงเพื่อความเหมาะสมจนเขมแข็ง อธิการ
เจนวิทย ผาสุข บอกออกไปนอกสถาบันวาจะขยายเขตพื้นที่ บริการวิชาการของสถาบันไดอยางไร ทานได
ออกไปพบปะชุมชนและสรางความสัมพันธกับชุมชนสม่ําเสมอจนในที่สุดไดรับความรวมมือจากบุคคล
สําคัญๆ ในทองถิ่น อํ าเภอแม ส อด จั ง หวั ด ตาก จั ด ตั้ ง สถาบั น การศึ กษาในระดั บอุ ด มศึ กษาในพื้ น ที่
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ฝงตะวันตกของจังหวัดตาก เปนศูนยอุดมศึกษาแมสอด ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพื่อเปน
แหลงคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร รวมถึงเปนแหลงผลิตบัณฑิตและบุคลากรดานตางๆ เพื่อแนะนํา
ความรู แนวทางเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพแกทองถิ่น ในยุคนั้นสถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชรตองจัดอาจารยไปปฏิบัติการสอนในสถาบันอุดมศึกษาแมสอด ในระยะแรกเพื่อใหเกิดความ
แข็ ง แกร ง จนถึ ง ป จ จุ บั น นี้ คณะครุ ศ าสตร ก็ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของการเป ด รั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามประสงค
จะศึกษาไดบางโปรแกรมวิชา
พ.ศ.๒๕๓๘ ในวันที่ ๑๙ มกราคม มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหคณะครุศาสตรสามารถจัดการเรียนการสอนสูงกวาระดับปริญญา
ตรีและเปลี่ยนตําแหนงผูบริหารจาก “หัวหนาคณะ” เปนตําแหนง “คณบดี” คณะครุศาสตรมีทั้งหมด
๘ ภาควิชา ไดแก ๑) ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ๒) ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๓) ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ๔) ภาควิชาอนุบาลศึกษา ๕) ภาควิชาการศึกษาพิเศษ ๖) ภาควิชา
หลั ก สู ต รและการสอน ๗) ภาควิ ช าทดสอบและวิ จั ย ๘) ภาควิ ช าพลศึ ก ษาและนั น ทนาการ และ
๒ ศูนยการเรียนรู ไดแก ศูนยคอมพิวเตอรและศูนยเด็กปฐมวัย
พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๐ เปนชวงเวลาที่ประเทศเกิดภาวะปญหาของเศรษฐกิจถดถอยสงผลกระทบ
ตอการผลิตครู เพื่อใหเกิดการใชครูอยางมีประสิทธิภาพ มีการชะลอการบรรจุครู ลดจํานวนผูบริหาร
ดังนั้นคณะครุศาสตรจึงตองปรับยุทธศาสตรเพื่อสรางความหวังใหนักศึกษาทามกลางความทอแท และ
ชาวครุศาสตรในยุค นั้น ตองสรางงานในขณะที่ข าดแคลนงบประมาณและสร างประสิทธิ ภาพในขณะที่
ขาดแคลนบุคลากร เพื่อใหงานทุกดานดําเนินไปอยางราบรื่น เนนการบริหารแบบมีสวนรวม การทํางาน
เปนทีมสรางขวัญและกําลังใจกันอยางเต็มที่ ชาวคณะครุศาสตรชวงเวลานั้นตองทํางานหนักอยางตอเนื่อง
และดําเนินการตอไปอยางจริงจัง โดยยึดพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดชฯ วา “การงานอัน ใด ยัง ไมถึง ที่สุด ดว ยความพยายาม การงานนั้น ก็ไ รผ ล ขอจงมีค วามเพียร
ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ป ญ ญาที่ เ ฉี ย บแหลม กํ า ลั ง กายที่ ส มบู ร ณ ” จนพวกเราชาวครุ ศ าสตร ก็ ผ านพ น วิ กฤต
ในดานตางๆมาได
พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๓ เปนชวงเวลายุครอยตอของผูบริหารจากอธิการเจนวิทย ผาสุข ที่ทานได
หมดวาระการเปนผูบริหารตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาลง และทานผูชว ย
ศาสตราจารย รั ต นา รั ก การ อธิ การบดี ที่เป น สุภาพสตรี คนแรกที่ กาวเขาสูตําแหนง ผูบริ หารระดับ
อธิการบดีของสถาบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายดานโดยเฉพาะเรื่องการประกันคุณภาพ ทานไดนําพา
องคกรกาวผานการประเมินอยูในระดับดีและดีมากมาตลอดยุค ไดมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน
วิ ช าการจากภาควิ ช าเปลี่ ย นเป น โปรแกรมวิ ช าเพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ด า นการจั ด การศึ ก ษา
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามนโยบายการประกันคุณ ภาพของสถาบั น
ราชภัฏและเพื่อใหมีการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพ
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พ.ศ.๒๕๔๔ -๒๕๔๕ คณะครุศาสตรจัดการบริหารแบบโปรแกรมวิชา ๓ โปรแกรมวิชา ไดแก
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา และมีศูนยเพื่อ
เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรู สงเสริมนโยบายการฝกหัดครูและประกันคุณภาพการศึ กษา ๔ ศูนย
ไดแก ศูนยเด็กปฐมวัย ศูนยคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ (โปรแกรมวิชา
พลศึกษาดําเนินการรวมกับสํานักกิจการนักศึกษา) และศูนยศึกษาการพัฒนาครู
พ.ศ.๒๕๔๖ สาขาวิชาการศึกษาที่เคยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ไดยายมาสังกัดคณะครุศาสตร ไดแก โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรมศิลป แตยังคงไดรับความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกการพัฒนา
วิชาชีพจากโปรแกรมวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ.๒๕๔๗ สาขาวิชาการศึกษาที่เคยสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยายมาสังกั ด
คณะครุศาสตร ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป และคณะครุศาสตรไดรับมอบหมาย
ให ผ ลิ ตบั ณ ฑิ ตโครงการผลิตครู การศึกษาขั้น พื้ นฐานระดับปริ ญญาตรี (หลั กสู ตร ๕ ป ) เป น รุ น แรก
มีนักศึกษาในโครงการจํานวน ๓๙ คน ไดแก โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ดนตรี) นอกจากนั้นในปการศึกษา ๒๕๔๗
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏกํ าแพงเพชร สั ง กั ด สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา มี การปรั บเปลี่ ย น
หนวยงานภายในใหมีความเหมาะสม คณะครุศาสตรจึงจัดกลุมโปรแกรมวิชาเปน ๓ กลุม ดังนี้ ภาควิชา
การศึกษาขั้นพื้นฐานและเทคนิค การศึ กษา ประกอบดวย โปรแกรมวิชาการประถมศึ กษา โปรแกรม
วิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ โปรแกรมวิช า
พลศึ ก ษา โปรแกรมวิ ช าเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา ภาควิ ช าการศึ ก ษาสั ง คมศาสตร ประกอบด ว ย
โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม
(กลุมดนตรี) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(กลุมทัศนศิลป) ภาควิชาการศึกษาวิทยาศาสตร ประกอบดวย
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
พ.ศ.๒๕๔๘ คณะครุศาสตรเปดสอนโปรแกรมการศึกษาพิเศษและเปดศูนยการศึกษาพิ เศษ
รับดูแลเด็กพิเศษออทิสติกและเด็กปญญาออน ในระยะแรกมีเด็กพิเศษ จํานวน ๘ คน
พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐ ศูนยเด็กปฐมวัยเปลี่ยนเปนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร เปดรับ
นักเรียนในระดับกอนอนุบาลและอนุบาล ๑
พ.ศ.๒๕๕๑ คณะครุศาสตร ไดดําเนินการขอรับรองปริญญาที่ไดรับการรับรองจากคุรุสภา
ประกอบไปดวย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๖) ทั้งสิ้น ๘ สาขาวิชา (สาขาวิชา
ภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาคณิตศาสตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร, สาขาวิชาสังคมศึกษา,
สาขาวิชาศิลปกรรม, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) รับรองเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) ทั้งสิ้น ๘ สาขาวิชา (สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย, สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ, สาขาวิชาพลศึกษา, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาสังคม
ศึกษา, สาขาวิชาดนตรีศึกษา, สาขาวิชาคณิตศาสตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป)
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รับรองเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษารับรองเมื่อวันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) รับรอง
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน รับรองเมื่อวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๒ คณะครุ ศ าสตร ได ร ว มโครงการพั ฒ นาผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาให มี
มาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากําหนดตามแผนปฏิบัติราชการไทยเขมแข็ง (แผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะยาว
ที่ ๒) โดยคุ รุ ส ภาและมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชรมี ค วามประสงค เ พื่ อ พั ฒ นาครู ใ ห ไ ด รั บ วุ ฒิ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่กําหนดไวในขอบังคับของคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งมีผูเขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๕๖ คน
พ.ศ.๒๕๕๓ คณะครุศาสตรไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูพันธุใหมนํารอง โดยมี
นักศึกษาที่มีความรูเชี่ยวชาญทางวิชาการ และมีอุดมการณในวิชาชีพครูไดรับทุนปการศึกษา ๒๕๕๒
จํ านวน ๔ โปรแกรมวิ ช า ประกอบด ว ย นั กศึ กษาโปรแกรมวิ ช าพลศึ กษา จํ านวน ๒ คน นั กศึ กษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร จํานวน ๑ คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน ๒ คน และ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา จํานวน ๒ คน และปการศึกษา ๒๕๕๔ ไดรับการคัดเลือกเขารวม
โครงการครูพันธุใหม จํานวน ๕ โปรแกรมวิชา ประกอบดวย นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
จํานวน ๗ คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา จํานวน ๓ คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอั ง กฤษ
จํ า นวน ๒๒ คน นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา จํ า นวน ๖ คน และนั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช า
คอมพิวเตอรศึกษา จํานวน ๕ คน รวมทั้งสิน้ ๔๓ คน
พ.ศ.๒๕๕๔ คณะครุศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ประกอบไปดวย หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) จํานวน ๘ สาขาวิชา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา รับทราบเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไดแก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
คณิตศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่ ว ไป สาขาวิ ช าดนตรี ศึ ก ษา หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) จํ า นวน ๑
สาขาวิชา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไดแก
สาขาวิ ช าภาษาไทย นอกจากนี้ ค ณะครุ ศ าสตร ยั ง ได รั บ เลื อ กให เ ป น หน ว ยพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะเปนชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยความ
ร ว มมื อ ระหว า งสํ า นั ก งานพั ฒ นาข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (สคบศ.), สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีผูผานการอบรมทั้งสิ้น
จํานวน ๕๑๙ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาไดใ หความเห็นชอบหลักสูตรครุศ าสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการประถมศึ กษา (หลั กสู ตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕) เมื่ อวั น ที่ ๒๒
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และมี ก ารเป ด ทํ า การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
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สาขาวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อเปนการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด
ตางๆ ที่ยังไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และในปการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ คณะครุศาสตร
มีนักศึกษาที่เขารวมโครงการผลิตครูมืออาชีพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุณสมบัติของ
นักศึกษา ที่เขารวมในโครงการฯนี้ ตองกําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ ๕ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งมีนักศึกษา
ที่ไดรับทุนจํานวน ๑๔ คน ดังนี้ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร ๒ คน, โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ๑
คน, โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ๖ คน, โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ๔ คน และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป ๑ คน โดยเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว นักศึกษาจะไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ กษา ตํ าแหน ง ครู ผู ช ว ย ในสั ง กั ด สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน/
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป น ช ว งระยะเวลาที่ ต อ งปรั บ เปลี่ ย นผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง อี ก ครั้ ง หนึ่ ง หลั ง จากที่
มหาวิ ท ยาลั ย อยู ภ ายใต ก ารบริ ห ารงานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ของท า นอธิ ก ารบดี รั ต นา รั ก การ
มาอย างยาวนานถึ ง ๑๓ ป ก็ ไ ด สิ้น สุ ด ลงอั น เนื่องจากการหมดวาระตามระเบี ยบฯ และเมื่ อวั น ที่ ๑๒
มี น าคม พ.ศ.๒๕๕๖ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า
โปรดกระหม อ มแต ง ตั้ ง ให ผู ช ว ยศาสตราจารย สุ วิ ท ย วงษ บุ ญ มาก ขึ้ น เป น อธิ ก ารบดี ค นใหม และ
คนปจจุบันอยางสงางาม ทานอธิการบดีกไ็ ดสบื ทอดการบริหารจัดการ ใหมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตอไป
อยางมีประสิทธิภาพ ไดนําองคกรเขาสูอาเซียน ดานวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม และคณะครุศาสตร
ก็นอมรับนโยบายผูบริหารอยางเขมแข็งใหสมกับที่เปนคณะที่เกาแกและเปนรากเหงาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรสืบไป

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
ปรัชญา
คณะครุศาสตรมีความมุงมั่นในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึ กษาที่ มีมาตรฐานแห ง
วิชาชีพ มีอุดมการณในการรับใชทอ งถิ่นและประเทศชาติ
วิสัยทัศ น
คณะครุศาสตร เปนคณะที่มีความเชี่ยวชาญดานการผลิตบัณฑิตครูใหมีความรูคูคุณธรรมและ
มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับทองถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ
พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความเปนสากล
๒. สรางองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมขนและทองถิ่น
๔. สนับสนุน สงเสริม เผยแพรและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
๕. บริการจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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เปาประสงค
๑. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และมีความเปนสากล
๒. มีองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของทองถิ่น
๓. คน ชุมชนและทองถิ่น อยูดีมีสุข เขมแข็งมีวัฒนธรรมและศีลธรรมพึ่งพาตนเองได
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๕. มีระบบบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและการบริการ
คานิยมหลัก : EDU
E : Ethic คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
D : Unity คือ ปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกในหนาที่รับผิดชอบและเต็มใจในการทํางานที่กอใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวม
U : คือ มีความรัก ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและภักดีตอองคกร
คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศ าสตร
ออนนอม เสียสละ ซื่อสัตย อดทน อุทิศตนใหกับงาน รอบรูวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ
ภารกิจหลัก
๑. ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
๒. พัฒนาองคความรูดา นงานวิจัย
๓. ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
โครงสรางองคกร (Organization Chart)
คณะกรรมการประจําคณะ
หัวหนาสํานักงาน
คณบดี

รองคณบดี

รองคณบดี
ฝายกิจการพิเศษ
และโรงเรียน
อนุบาลราชภัฏฯ

ฝายวิชาการและฝก
ประสบการณวิชาชีพ
ฝายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

ฝายวางแผน
และพัฒนาและ
ประกันคุณภาพและ
หัวหนาสํานักงาน

ฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ

คณบดี
ประธานโปรแกรมวิชา
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หัวหนาศูนย/
คณะกรรมการโครงการ

งานธุรการ

การศึกษาปฐมวัย

ศูนยคอมพิวเตอร

งานการเงิน

พลศึกษา

งานพัสดุ

ศูนยศึกษาการ
พัฒนาครู

ภาษาอังกฤษ

งานอาคาร
สถานที่
งานประชา
สัมพันธ

ดนตรีศึกษา
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรทั่วไป
คอมพิวเตอรศึกษา
ภาษาจีน

โรงเรียน
อนุบาลราชภัฏ
กําแพงเพชร
ศูนยสงเสริมและ
บริการสุขภาพ
ศูนยการศึกษา
พิเศษ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและ
เลื่อนวิทยฐานะเปนชํานาญการ
และเชี่ยวชาญ

ภาษาไทย
การประถมศึกษา
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คณะกรรมการบริหารคณะฯ

โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ในโครงการพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

โครงสรางการบริหาร (Administrator Chart)
ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ดร.ชัยรัตน บุมี
คณบดีคณะครุศาสตร
คณะกรรมการประจําคณะ
นายบุญลอม ดวงวิเศษ
รองคณบดี��
ฝายบริหารและ
วางแผนและพัฒนาและหัวหนา
สํานักงาน

-

- งานนโยบายและแผน
งานอาคารสถานที่
งานธุรการ
งานจัดซื้อ – จัดจาง
งานจัดหารายได

ผศ.อังสุรีย พันธแกว
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย

- งานพัฒนาการเรียน
การสอน
- งานพัฒนาทักษะทาง
วิชาการของนักศึกษา
- งานวิจัย

- งานสโมสรนักศึกษา
- งานพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษา
- งานสงเสริมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรม

นายอนุสิษฐ พันธกล่ํา
รองคณบดีฝายบริการ
วิชาการและกิจการพิเศษ

-

งานบริการวิชาการ
งานวิเทศสัมพันธ
งานฝกอบรม
งานกิจการพิเศษ

นางธิดารัตน ทวีทรัพย
รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพ

- งานประกันคุณภาพ
- งานฝกประสบการณ
วิชาชีพ

โปรแกรมวิชา
นางสาวอรวรรณ สุมประดิษฐ
ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

ผศ.ม.ล.ปทมาวดี สิงหจารุ
ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา

ผศ.ดรุณี ชัยมงคล
ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

ผศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

นางศรินญา หวาจอย
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

นายอนุลักษณ อาสาสู
ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

นางสาวสมหญิง กัลปเจริญศรี
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน

ผศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร

นางสาวอมรา ทองใส
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย

นายยุทธนา พันธมี
ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

FACULTY OF HUMANITES AND SOCAIL SCIENCES

นาการคณะมนุษษยศาสตร์
ยศาสตร์แและสั
ละสังงคมศาสตร์
พัพัฒฒนาการคณะมนุ
คมศาสตร์ 
จากวิททยาลั
ยาลัยยครู
ครูสสู่มู่มหาวิ
หาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏ
จากวิ



อาจารย์สุชิน รอดกาเนิด



หากจะกล่าวถึงพัฒนาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แล้ว จาเป็นต้องทราบกาเนิดที่มาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรไปในคราวเดี ยวกันด้ วย ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรก็มีที่มาเหมือนกับมหาวิทยาลัยจากราชภัฏอื่นๆ ทั่วประเทศ กล่าวคือมี
วิวัฒ นาการมาจากการเป็นวิทยาลัยครู โดยประวัติความเป็นมาเริ่มจากการที่กรมการฝึ กหัดครูมีแผน
ในการขยายการฝึกหัดครูให้ครอบคลุมทั่วประเทศและกาหนดให้ วิทยาลัยครูรับผิด ชอบผลิตครูเขตละ
๒จังหวัด ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๑๕กระทรวงศึกษาธิการ จึงตกลงจัดตั้งวิทยาลัยครูกาแพงเพชร โดยใช้
ที่ดินสาธารณะทุ่งคอกวัวและซื้อที่ดินเพิ่มเติม รวมทั้งที่ดินอีกส่วนหนึ่งที่ราษฎรยกให้เพื่อสาธารณะและจะได้
เชื่อมต่อถึงลาน้าปิง รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๔๒๑ไร่ ๕๘ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ตาบลนครชุม
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร และได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดได้มีการประกาศ
จัดตั้งอย่างเป็นทางการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ ๒๙กันยายน
พ.ศ. ๒๕๑๖โดยให้จัดตั้งวิทยาลัยครูขึ้นใหม่ ๗แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยครูเชียงราย วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
วิทยาลัยครูกาแพงเพชร วิทยาลัยครูเลย วิทยาลัยครูสุรินทร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี และวิทยาลัยครู
สุราษฎร์ธานี
ในปี ๒๕๑๖๒๕๑๗กรมการฝึกหัดครูไ ด้จัดสรรเงิน งบประมาณสาหรับการก่อสร้างวิทยาลัย
ครูกาแพงเพชร ตามโครงการเงินยืมจากธนาคารโลก จานวนเงิน ๒๑,๘๙๐,๐๐๐บาท 










ภาพที่ ๑ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ถ่ายมุมด้านขวาของอาคาร)

ภาพที่ ๒ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ถ่ายมุมด้านซ้ายของอาคาร)

และในปีงบประมาณ ๒๕๑๘อีกจานวน ๒๒,๓๑๙,๐๐๐บาท ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ซึ่งมีชื่อเดิมว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งอยู่อาคาร ๓ซึ่งเป็นอาคารเรียน ๑๕ห้องเรียน


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ที่ก่อสร้างโดยใช้เงินงบประมาณในโครงการเงินยืมจากธนาคารโลกดังกล่าว โดยเริ่มลงมือก่อสร้างในกลาง
ปี พ.ศ. ๒๕๑๘และก่อสร้างเสร็จสิ้นในปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๙และได้ใช้เป็น อาคารหลักในการจัด การ
เรียนการสอนของคณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาจนถึงทุกวันนี้ (๒๐ปี วิทยาลัยครูกาแพงเพชร
๒๕๓๖
อย่างไรก็ตามวิทยาลัยครูแต่ละแห่ง อาจจะถือกาเนิดต่างยุคต่างเวลากันไปบ้าง แต่หากพิจารณา
ถึงวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยภาพรวมแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏมีวิวัฒนาการมาจากโรงเรียน
ฝึ ก หั ด ครู วิ ท ยาลั ย ครู จ นกลายมาเป็ น สถาบั น ราชภั ฏ และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในปั จ จุ บั น
(สุชิน รอดกาเหนิด, ๒๕๔๙) ซึ่งสามารถแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาต่างๆ ได้ดังนี้ 
๑)โรงเรียนฝึกหัดครูรุ่นแรก (พ.ศ. ๒๔๓๕๒๔๙๖)
๒)โรงเรียนฝึกหัดครูรุ่นใหม่ (พ.ศ. ๒๔๙๗๒๕๑๗)
๓)วิทยาลัยครู (พ.ศ. ๒๕๑๘๒๕๒๗)
๔)วิทยาลัยครู (พ.ศ. ๒๕๒๗๒๕๓๕)
๕)สถาบันราชภัฏ (พ.ศ. ๒๕๓๕๒๕๔๖)
๖)มหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ. ๒๕๔๗ปัจจุบัน)
ในที่ นี้ ผู้ เขี ย นจะขอกล่ าวถึ ง พั ฒ นาการของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ นั บ ตั้ ง แต่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรถือกาเนิดขึ้น ในช่วงระยะที่ ๓วิทยาลัยครู (พ.ศ. ๒๕๑๘๒๕๒๗) เป็น
ต้นมาจนถึงปัจจุบัน 


ช่วงระยะที่ 3 วิทยาลัยครู (พ.ศ. ๒๕๑๘๒๕๒๗)


วันที่ ๑๔กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐สิงหาคม ๒๕๑๘ กาหนดหน้าที่ของวิทยาลัยครูไว้ ๕ประการ (เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์,
๒๕๔๔)คือ
๑) ทาการผลิตครูถึงปริญญาตรี
๒) ทาการค้นคว้าศึกษาวิจัย
๓) ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาประจาการ
๔) ทานุบารุง ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรมของชาติ
๕) ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน เน้นหนักชุมชนชนบท
ในด้านการบริหาร กาหนดให้สภาการฝึกหัดครู มีอานาจหน้าที่ควบคุมและดูแลกิจการทั่วไป
ของวิทยาลัยครูทั่วประเทศ และให้กรมการฝึกหัดครูทาหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสภาการฝึกหัดครู
ส่วนการบริหารงานในวิทยาลัยครู ให้จัดเป็นคณะวิชาและสานักหรือศูนย์ที่เทียบเท่าคณะวิชา
ปีก ารศึก ษา ๒๕๑๙วิท ยาลัย ครูกาแพงเพชรได้เ ปิด รับ นัก ศึก ษาเป็น รุ่น แรกเข้า ศึก ษา
ในระดับ ประกาศนียบัตรการศึกษา (ป.กศ.) จานวน ๓๙๒คน แต่เนื่องจากว่าการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารต่างๆ ยังไม่แล้วเสร็จ ในภาคเรียนที่ ๑จึงใช้ศ าลาวัด วังยางเป็น อาคารเรียนไปพลางก่อน
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ต่อมาในภาคเรียนที่ ๒จึงได้ย้ายเข้ามาเรียนในอาคารชั่วคราวของวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้มีครู อาจารย์รวม
ทั้งสิ้น ๓๕คน 
ทั ้ง นี ้ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙กรมการฝึก หัด ครูไ ด้ป ระกาศใช้ห ลัก สูต รสภาการฝึก หัด ครู
พ.ศ. ๒๕๑๙ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยตามหลักสูตรจะประกอบด้ วยวิชาพื้นฐาน วิชาครู และวิชาเฉพาะ
ส าหรับ วิ ช าเฉพาะของคณะวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ประกอบด้ ว ยวิ ช าเอกดนตรี ศึ ก ษา
นาฏศิลป์ บรรณารักษศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์
รั ฐ ศาสตร์ ศาสนาอิ ส ลาม ศิ ล ปศึ ก ษาเศรษฐศาสตร์ สั ง คมศึ ก ษา และสั ง คมวิ ท ยา ทั้ ง ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงและระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้มีการประกาศใช้ หลักสูต รการฝึก หัด ครูข องสภาการฝึกหัด ครู พ.ศ. ๒๕๒๔
ซึ่ง เป็น หลัก สูต รอุด มศึก ษาแบบ ๔ ปี ต่อ เนื่องกัน เมื่ อ สาเร็จ แล้วได้รับ ปริญ ญาครุศ าสตรบัณ ฑิต
หลักสูตรดังกล่าวยังคงยึดหลักการและโครงสร้างของหลักสูตรการฝึกหัดครู พ.ศ. ๒๕๑๙และในปีนี้คณะ
วิชามนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ วิท ยาลัย ครูกาแพงเพชรได้เ ปิด สอนกลุ่ม วิช าเฉพาะดั ง ต่อ ไปนี้
๑) ดนตรีศึก ษา ๒) นาฏศิล ป์ ๓) บรรณารัก ษศาสตร์ ๔) ภาษาไทย ๕) ภาษาอัง กฤษ ๖) สัง คม
ศึก ษา ๗) สัง คมวิท ยา ๘) รัฐ ศาสตร์ ๙) เศรษฐศาสตร์ ๑๐) ปรัช ญาและศาสนา ๑๑) ภูมิศ าสตร์
๑๒) ประวัติศาสตร์ ๑๓) ศิลปศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๕ คณาจารย์ในคณะวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาแพงเพชร
ได้ ด าเนิ น โครงการผลิต หนัง สือ เพื ่อ พัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต และสัง คม อีก ทั ้ง มีส ่ว นร่ว มในการจัด
นิทรรศการสมโภชกรุง รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๒๖ สภาการฝึกหัดครูได้ประกาศใช้หลักสูตรการฝึกหัดครู พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่ใช้ผลิตครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ. ขั้นสูง) ๒ ปี และระดับปริญญาตรี ๒ ปี (ค.บ.)
วิ ชาเฉพาะของคณะวิ ชามนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ประกอบด้ วย ๑) ดนตรี ศึ กษา ๒) นาฏศิ ล ป์
๓) บรรณารักษศาสตร์ ๔) ภาษาไทย ๕) ภาษาอังกฤษ ๖) สังคมศึกษา ๗) สังคมวิทยา ๘) รัฐศาสตร์
๙) เศรษฐศาสตร์ ๑๐) ปรัชญาและศาสนา ๑๑) ภูมิศาสตร์ ๑๒) ประวัติศาสตร์ ๑๓) ศิลปศึกษา












ภาพที่ ๓ อาคารศิลปะ

ภาพที่ ๔ อาคารดนตรี

ทั้งนี้ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากจะมีอาคาร ๓ซึ่งเป็นอาคารหลักในการ
จัดการเรียนการสอนแล้ว ยังมีอาคารดนตรี และอาคารศิลปะ เป็นอาคารประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเฉพาะทางอีกด้วย
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ช่วงระยะที่ ๔วิทยาลัยครู (พ.ศ. ๒๕๒๗๒๕๓๕) 



เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ตุลาคม ๒๕๒๗ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒)
พศ๒๕๒๗กาหนดให้วิทยาครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการในสาขา
ต่างๆ สามารถผลิตบัณ ฑิ ตเพิ่ มขึ้นจากสายศึ กษาศาสตร์ (ครุศาสตร์ ค.บ) เพิ่ มขึ้น ๒สาย คื อสาย
วิทยาศาสตร์ (วทบ) และสายศิลปศาสตร์ (ศศบ) รวม ๓สาย ตามความต้องการของท้องถิ่น 
ขณะเดียวกันวิทยาลัยครู ได้จัด การประสานแนวทางโดยจัดแบ่งเขตของวิทยาลัยครูที่อยู่ใน
เขตเดียวกันเป็นสหวิทยาลัย เพื่อประสานสัม พันธ์ระหว่างกันโดยแบ่งออกเป็น ๘ สหวิทยาลัย แต่ล ะ
สหวิทยาลัย มีวิทยาลัยครู ๔-๖ แห่งโดยสหวิทยาลัยพุทธชินราช มีวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม วิทยาลัยครู
นครสวรรค์ วิทยาลัยครูกาแพงเพชร วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ 
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาแพงเพชร ได้จัด
สัมมนาทางวิช าการเรื่องประวัติศ าสตร์เมืองกาแพงเพชร ครั้งที่ ๑ ในวัน ที่ ๗ – ๙ กุมภาพั นธ์ พ.ศ.
๒๕๒๗

อนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก เพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาในด้านการเงิน และสามารถนารายได้ไปใช้จ่ายในกิจการต่างๆ ของคณะ
และมีการถ่ายทอดการดาเนินการจากรุ่นสู่รุ่น มาจนถึงสถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน
ซึ่งจากการตรวจสอบบั ญชีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และ
สัง คมศาสตร์ มี เงินทุ นหมุ นเวี ยนให้ สมาชิกกู้ยื มอยู่ ประมาณห้าล้ านกว่ าบาท จากเงินทุ นที่ เป็ นหุ้ นสะสม
ของสมาชิก ๓,๙๐๘,๓๕๒.๐๐๐ บาท และกาไรสะสม ๑,๕๗๔,๑๕๗.๓๙ บาท

พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ มีการประกาศใช้หลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๒๘ ในหลักสู ตรระบุว่ า คณะวิชา
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ประกอบด้ วยภาควิ ชาดั งต่ อไปนี้ ๑) ภาควิ ชาภาษาไทย ๒) ภาควิ ช า
ภาษาอังกฤษ๓ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ๔) ภาควิชาศิลปะ๕ภาควิชาดนตรีศึกษา ๖ภาควิชา
นาฏศิลป์๗ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ๘ภาควิชามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ๙ภาควิชาประวัติศาสตร์
๑๐ภาควิชาภูมิศาสตร์๑๑ภาควิชารัฐ ศาสตร์และนิติศ าสตร์ ๑๒ภาควิช าภาษาญี่ปุ่น ๑๓ภาควิช า
ภาษาจีน ๑๔ภาควิช าภาษามาเลย์ ๑๕ภาควิ ช าภาษาฝรั่ ง เศส๑๖ภาควิ ช าภาษาเยอรมั น 
๑๗ภาควิชาภาษาอิตาเลี่ยน

พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้มีก ารประกาศใช้ห ลัก สูต รวิท ยาลัย ครู พ.ศ. ๒๕๓๐ โครงสร้า งหลัก สูต ร
วิท ยาลัย ครู สาขาวิช าการศึก ษา ประกอบด้ว ยหมวดวิช าพื้น ฐานทั่วไป หมวดวิช าเฉพาะด้าน และ
หมวดวิชาเลือกเสรี
พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาแพงเพชร ประกอบด้วย
ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา ได้แก่ ๑) ภาควิชาภาษาไทย ๒) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ๓) ภาควิชาศิลปะ
๔) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ๕) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ๖) ภาควิชาสังคมวิทยา 
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๗) ภาควิชาประวัติศ าสตร์ ๘) ภาควิช าดนตรี ๙) ภาควิช านาฏศิ ล ป์ ๑๐) ภาควิช าภูมิ ศ าสตร์ ๑๑)
ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาแพงเพชร ได้เป็น
แกนนา ในการจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองกาแพงเพชร ครั้งที่ ๒ เรื่องกาแพงเพชร
อดีต ปัจจุบัน อนาคต ในวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของจังหวัดกาแพงเพชร 
พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาแพงเพชร ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดงานฉลอง ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ขึ้นที่คณะวิชา
ซึ่ง ในปัจจุบันศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจานวน ๓ ห้อง จัดให้นักศึกษา
เข้าใช้บริการในเรื่องต่างๆ เช่น การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การประเมินการสอนออนไลน์
ตรวจสอบผลการเรียนตารางเรียนตารางสอบ แผนการเรียน สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ 
ศึกษาบทเรียนออนไลน์ (เป็นต้น โดยมีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จานวน ๕๕ เครื่อง


ช่วงระยะที่ ๕สถาบันราชภัฏ (พ.ศ. ๒๕๓๕๒๕๔๖)


วั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ
พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ”จึงนับว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นสถาบันราชภัฏ 
วั น ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ ประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากวิทยาลัยครูที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า
“สถาบั นราชภั ฏ ” ประกอบกั บ ในขณะนั้ นวิ ทยาลั ยครู ได้ ให้ การศึ กษาสาชาวิ ชาอื่ นนอกเหนื อจากการให้
การศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา นอกจากนี้สมควรให้สถาบันราชภัฏมีความอิสระและความคล่องตัว ทั้งในด้าน
การดาเนินการของสถาบัน และเปิด สอนในระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญ ญาตรีได้ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
ทั้ ง นี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ ระบุ ให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ แต่ ล ะแห่ ง
มี อ ธิ ก ารบดี ค นหนึ่ ง เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชารั บ ผิ ด ชอบงานทั้ ง ปวงของสถาบั น ในระดั บ คณะให้ มี ค ณบดี
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิด ชอบงานของคณะ ครั้น ในวันที่ ๖ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ก็ทรงมีพระมหา
กรุณ าธิคุณ โปรดเกล้า ฯ พระราชทาน “พระราชลัญ จกร” คือ ตราใช้ป ระทับ เอกสารส่ว นพระองค์
ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบัน ราชภัฏและสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวิทยาลัยครูจะได้ปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้วก็
ตาม แต่หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันราชภัฏ ยังคงใช้หลักสูตรระดับอนุปริญญา
และระดับ ปริญญาตรีของวิทยาลั ยครู (ฉบั บปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๓๖ ตลอดมา จนกระทั่งส านักมาตรฐาน
การศึ กษาได้ ด าเนิ นการปรั บปรุ งหลั กสู ต รสถาบั น ราชภั ฏ จนแล้ ว เสร็ จ และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
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คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ เมื่ อวัน ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๓ ให้ใช้หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๓ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓เป็นต้นมา
ในช่วงนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร ได้จัดโครงสร้างใหม่ใน
รูปแบบโปรแกรมวิช า จานวน ๑๑ โปรแกรมวิช า ได้แ ก่ ๑) โปรแกรมวิช าภาษาอัง กฤษ (ค.บ.)
๒) โปรแกรมวิช าดนตรีศึกษา ๓) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ๔) โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา ๕) โปรแกรม
วิช าบรรณารักษศาสตร์ ๖) โปรแกรมวิชาภาษาอั งกฤษ (ศศ.บ.) ๗) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิ จ
๘) โปรแกรมวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารนิเ ทศศาส ตร์ ๙) โปรแกรมวิช าพัฒ น าชุม ชน
๑๐) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม ๑๑) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ปีการศึกษา ๒๕๔๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ และ
ริเริ่มดาเนินการจัดตั้งห้องสมุดกฎหมายขึ้น


ช่วงระยะที่ ๖มหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ. ๒๕๔๗ปัจจุบัน)


๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗เป็นจุดเริ่มต้นของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ทั้ง ๔๑ แห่ง เพราะเป็น
วัน เริ่ม ใช้พ ระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ซึ่ง พระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ กาหนดให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้ องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อ ความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัด การ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน (มังกร ทองสุขดี, ม.ป.ป.)
นับตั้งแต่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗มีผลบังคับใช้ ทาให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ทุก แห่ง ต่างมีฐ านะเป็นนิติบุค คล มี อิส ระในการดาเนินภารกิจ ของตนเอง การบริห ารจัด การ
ขึ้น อยู่กับ สภามหาวิทยาลัยและผู้ บริหารของแต่ละแห่ง (ประเทือง ภูมิภัทราคม, ม.ป.ป.)ด้วยเหตุนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการดาเนิน งานให้เหมาะสมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการออกระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยคุ ณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๔๗
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี
พ.ศ. ๒๕๔๗



ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีจานวนทั้งสิ้น ๔๐ แห่ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ได้รวมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิค นครพนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนมวิทยาลัยการอาชีพ ธาตุพ นมและวิทยาลัย
การอาชีพนาหว้าและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนมเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘
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- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้น
ทั้ง นี้ ในปี การศึ ก ษา ๒๕๔๗ โปรแกรมวิช าภาษาอัง กฤษ โปรแกรมวิ ช าสั งคมศึ ก ษา และ
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ได้โ อนจากคณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปสัง กัด คณะครุศ าสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร(กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์, ๒๕๕๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔๘ คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเกณฑ์ ม าตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่ อให้สถาบัน อุด มศึกษานาไปใช้ในการพั ฒ นามาตรฐาน
การจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดทาหลักสูตร เป็นต้นว่า 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ดัง นั้น โปรแกรมวิช าต่า งๆ ในคณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ ได้ท ยอยกัน ปรับ ปรุง
หลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อเนื่องมาใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โปรแกรมวิชาต่างๆ จึงเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบ
โดยในปีการศึกษา ๒๕๔๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทาง
วิช าการกับ กรมส่ง เสริม การปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เพื ่อ จัด การศึก ษาให้กับ บุค ลากรของ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ใน ๓จังหวัด
คือ 
- จังหวัดกาแพงเพชร (ศูนย์การเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร)

จังหวัดตาก ศูนย์การเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแม่สอด

จังหวัดสุโขทัย ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
ปี การศึ กษา ๒๕๕๐โปรแกรมวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ได้ ริ เริ่ ม ด าเนิ น การเปิ ด ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ
ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมหาวิทยาลัย
เห็นว่าเป็นการขยายโอกาสให้กับคนในจังหวัด ใกล้เคียงจึงสนับสนุนให้ดาเนินการอย่างเต็มที่ ซึ่งมีการเปิด
สอนทั้ ง สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ สาขาวิ ช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ ข องคณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี ของคณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ อย่างไร
ก็ต าม เป็ น ที่ น่ าเสี ย ดายอย่ างยิ่ ง ที่ ศู น ย์ บ ริก ารวิ ช าการดั ง กล่ าวต้ องปิ ด ตั ว ลง ทั้ ง ที่ ก ารด าเนิ น การ
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กาลังเป็นไปได้ ด้ ว ยดี และยังเป็น ที่ต้องการของคนในจังหวั ด พิ จิ ตร แต่ เนื่ องจากว่าในปี ๒๕๕๒ ได้ มี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.
๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการพิจารณา
ประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ ง
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ จั ง หวั ด พิ จิ ต ร อาจไม่ บ รรลุ ต ามเกณฑ์ ไ ด้ ค รบทุ ก ข้ อ ตามที่ ค ณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด และหากยังคงด าเนิ น การต่อไปอาจส่ง ผลกระทบกับมหาวิทยาลัยได้ จึงทาให้
ศูนย์บริการวิชาการ จังหวัดพิจิตร ได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นรุ่นสุดท้าย และในภาค
เรีย นที่ ๒/๒๕๕๖ นี้ จะเป็นภาคเรีย นสุด ท้ายของนักศึก ษา ปิด ตานานศูน ย์บริการวิช าการ จัง หวัด
พิจิต รอย่ างไรก็ ต าม นั ก ศึ กษาสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ได้ จั ด ตั้ ง ชมรมศิ ษ ย์เก่ านิ ติ ศ าสตร์ ศู น ย์พิ จิ ต ร
ไว้เพื่อให้เป็นสายใยแห่งความผูกพันระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยให้ดารงอยู่สืบไป








ภาพที่ ๕ นักศึกษาศูนย์บริการวิชาการ จังหวัดพิจิตร
จัดพิธีไหว้ครูณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


ภาพที่ ๖ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากาแพงเพชรกับนักศึกษาพิจิตร 
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๒

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยได้อนุ มัติงบประมาณให้โปรแกรมวิช านิ ติศ าสตร์ 
จัดสร้างห้องปฏิบัติการศาลจาลอง เพื่อรองรับการตรวจประเมิน คุณ ภาพจากสานักฝึกอบรมวิช าว่า
ความแห่งสภาทนายความ และเป็นไปตามมาตรฐานของสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ซึ่งผลในระยะยาวนั้น ถือว่าเป็นการก่อให้เกิด ประโยชน์ อย่างสูงกับนั กศึ กษาและอาจารย์ ได้ ใช้ประกอบ
การเรียนการสอน
พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึ กษาธิการ ได้กาหนดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ทีก่ าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้ออกประกาศเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลักสูตร และการด าเนิน การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ ง
ประกาศทีก่ ล่าวถึงนี้ซึ่งจะต้องดาเนินการในทุกหลักสูตร ได้แก่
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
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- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๓ โปรแกรมวิช าต่ างๆ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ เริ่ม ทยอยกัน
ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ได้ มีการใช้หลักสูตรปรับปรุงที่ สานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษาได้
รับทราบการให้ความเห็นชอบจานวน ๕หลักสูตร ได้แก่
๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔)
๒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
๓หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
๔หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔)
๕ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔)
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีการใช้หลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการ
ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง จานวน๑หลักสูตร และหลักสูตรใหม่ จานวน ๓หลักสูตร ได้แก่
๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕)
๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
๔หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ ได้ จั ด การเรีย นการสอน ในระดั บ
ปริญญาตรี จานวน ๙ สาขาวิชา ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ได้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท จานวน ๑
สาขาวิ ช า ซึ่ ง เป็ น สาขา วิ ช าที่ ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในปี พ.ศ. ๒๕๕๖นี้ คื อ หลั กสู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ทั้ง นี้
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจาสาขา
ประสานการบริหารโดยหน่วยประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา
อนึ่ ง ตั้งแต่ปีการศึ กษา ๒๕๔๘ ถึงปีการศึกษา๒๕๕๖คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน และจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ ในแต่ละปีการศึกษา รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ปรากฏในรายละเอียด
ตามตารางที่ ๑และตารางที่ ๒ดังนี้
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-
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-

-

-

-

-

8 ภาษาจีน

9. อัญมณี แ ละเครือ่ งประดับ

10. วิจติ รศิ ล ป์แ ละประยุกต์ศิ ล ป์

11. สารสนเทศศาสตร์

12. ภาษาไทย

13. การพัฒนาสั งคม

14. สารสนเทศภูมิศ าสตร์
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- 92 30 97

-

-

-

-

-

-

- 11 -

- 12 -

- 11 -

-

-

- 17 -

-

-

-

- 70 -

- 40 - 75 -

- 116 51 -

- 95

18 14

6

4

-

-

21

- 118 61 145 -

-

-

-

-

-

-

-
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-

- 135 60 50 62 86 36 35 27 - 44
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 22 26 -

22 10 -

-

60 - 75 34 54

92 51 63 54 41

927

มส. คือ แม่สอด
พจ. คือ พิจิตร

670

759

710

176 77 388 141 145 205 91 261 113 154 59 272 57 97 100 20 195 82 160 114 95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ อักษรย่อประจาหน่วย 
กพ. คือ กาแพงเพชร
สท. คือ สุโขทัย



ยอดรวม (สุ ทธิ)

รวม

สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่

17. รัฐ ประศาสนศาสตร์มหาบัณ ฑิต

ปกครองท้องถิน่

16. รัฐ ประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการ

ศาสตร์

-

-

7. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

15. บรรณารักษศาสตร์แ ละสารสนเทศ

-

6. ศิ ล ปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิ ล ป์)

-

-

6

5. นาฏศิ ล ป์แ ละการละคร

-

34

4. ภาษาอังกฤษ

-

12 12 127 30

-

3. การพัฒนาชุมชน

- 87

-

-

-

-

-

-

7

-

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 91 - 63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 66 28 - 37

30 18 -

-

-

-

13

67

800

64 285 69 218 67 63 37

64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 151 51 61 39 -

ภาคกศ.บป

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

-

-

-

-

-

41

11

20

-

-

-

-

-

30

22

81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 42 - 25

126 60 76 90 41

700

61 331 60 118 90 66

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

15

18

-

-

-

-

-

29

28

79

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

697

35 377 53 163 59

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 181 53 71 59

-

-

21

26

61

-

-

25

-

24

-

-

-

44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 20

-

-

-

-
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-

-

-

- 11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

46

63

48

-

24

-

34

-

-

-

49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

127 - 27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

841

820

45 541 84 160 56 590 52 109 36

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 114 - 46

- 226 84 83 56 162 52 66 36

33

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.โท ภาคปกติ ภาคกศ.บป ป.โท ภาคปกติ ภาคกศ.บป ป.โท ภาคปกติ ภาคกศ.บป ภาคปกติ ภาคกศ.บป ป.โท

พ.ศ. 2553

124 65 56 50

2. นิ ตศิ าสตร์

ป.โท ภาคปกติ ภาคกศ.บป ป.โท ภาคปกติ

พ.ศ. 2552

1. รัฐ ประศาสนศาสตร์

ภาคกศ.บป

พ.ศ. 2551

กพ. มส. กพ. มส. สท. กพ. มส. กพ. มส. กพ. มส. กพ. มส. สท. พจ. กพ. กพ. มส. กพ. มส. สท. กพ. กพ. มส. กพ. มส. สท. พจ. กพ. กพ. มส. กพ. มส. พจ. กพ. กพ. มส. กพ. มส. กพ. กพ. มส. กพ. มส. กพ. มส. กพ. มส. กพ.

พ.ศ. 2550

ภาคปกติ ภาคกศ.บป ภาคปกติ ภาคกศ.บป ภาคปกติ

พ.ศ. 2549

สาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน

พ.ศ. 2548

หลั กสู ตร/

ปีการศึ กษา

ตารางที่ ๑ หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน และจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถึงปีการศึกษา๒๕๕๖



ปีการศึกษา

สายสนับสนุน

สายวิชาการ

จานวนบุคลากร
๑. ข้าราชการ

๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๓๖
๔

๓๕
๒

๓๔
-

๓๓


๓๑
-

๒๘
-

๒๘
-

๒๕
-

๒๒
-

๒. พนักงานราชการ
๓. พนักงาน
มหาวิทยาลัย
๔. สัญญาจ้างรายปี

-

-

๔

๕

๕

๗

๑๐

๒๔

๒๔

๑๓

๑๕

๒๑

๒๑

๑๕

๓๓

๔๙

๔๔

๔๔

รวม

๕๓

๕๒

๕๙

๕๙

๕๙

๖๘

๘๗

๙๓

๙๐

๑. พนักงานราชการ

-

-

๑

๑

๑

๑

-

๑

๑

๒. พนักงาน
มหาวิทยาลัย
๓. สัญญาจ้างรายปี

-

-

-

-

๑

๑

๒

๔

๕

๔

๔

๓

๔

๕

๕

๕

๕

๒

๔. นักการภารโรง

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

รวม

๘

๘

๘

๙

๑๑

๑๑

๑๑

๑๒

๑๒

๖๑

๖๐

๖๗

๖๘

๗๐

๗๙

๙๘

๑๐๕

๑๐๒

ยอดรวม (สุทธิ)


ตารางที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถึงปีการศึกษา
๒๕๕๖

สาหรับผู้ บริหารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น ในครั้งเมื่อเป็นวิ ทยาลัยครู หัวหน้ า
หน่วยงานจะเรียกว่า “หัวหน้าคณะ” ครั้นเมื่อเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏแล้ว พระราชบัญญัติสถาบันราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ระบุให้คณะมี “คณบดี” เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ ทั้งนี้ผู้บริหาร
ของคณะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ จนมาถึงปัจจุบัน
มีจานวน ๑๑ คน ดังนี้
๑. อาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์ ดารงตาแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยครูกาแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๘
๒. อาจารย์ส มชาย ตัน ติส ัน ติส ม ด ารงต าแหน่ง หัว หน้า คณะวิช ามนุษ ยศาสตร์แ ละ
สัง คมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาแพงเพชร ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ แต่ต่อมาได้ลาออกจากตาแหน่ง เพื่อไปดารง
ตาแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๓. อาจารย์บุญ มี ปาละวงศ์ ดารงตาแหน่ง หัวหน้าคณะวิชามนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยครูกาแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๘  ๒๕๓๓ 
๔. อาจารย์เอมอร เนียมน้อย ดารงตาแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยครูกาแพงเพชร ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ในเวลาต่อมาได้ขอลาออกจากตาแหน่ง
๕. อาจารย์วิทยา เดชอุด ม ดารงตาแหน่ง หัว หน้าคณะวิ ชามนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยครูกาแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๖
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๖. ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ์ ดารงตาแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย
ครูกาแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖  ๒๕๓๘ และปี พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๒ 
๗. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิ งกลิ่นจั นทร์ ด ารงต าแหน่ งคณบดี คณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ 
๘. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์ ด ารงต าแหน่ งคณบดี คณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘ 
๙. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สุ วิ ท ย์ วงษ์ บุ ญ มาก ด ารงต าแหน่ ง คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒
๑๐. รองศาสตราจารย์ มั ย ตะติ ยะ ด ารงต าแหน่ งคณบดี คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ๒๕๕๖(ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖)

๑๑อาจารย์ สุ ชิ น รอดก าเหนิ ด ด ารงต าแหน่ งคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖)
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ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหาร ดังนี้


คณะกรรมการประจาคณะ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

๑. งานพัฒนาหลักสูตร
๒. งานพัฒนาการเรียนการสอน
๓. งานประเมินการสอน
๔. งานพัฒนาบุคลากรด้าน
วิชาการ
๕. งานวิจัยพัฒนาการเรียน
การสอน
๖. งานการพัฒนางานวิจัย
คณะและท้องถิ่น
๗. งานการจัดการความรู้

คณบดี

คณะกรรมการบริหารคณะ

รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
บริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม

๑. ยุทธศาสตร์/โครงการ
๒. งานแผนระยะสั้นและระยะยาว
๓. งานแผนปฏิบัติการประจาปี
๔. งานจัดทารายงานประจาปี
๕ งานกากับและติดตามโครงการ
แผนปฏิบัติการ
๖ งานรายงานการใช้งบประมาณ
รายไตรมาศ
๗. งานจัดทาคาของบประมาณ
๘. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 และ กพร.
๙. งานแผนบริหารความเสี่ยง
๑๐ งานแผนความต้องการ
อัตรากาลังของคณะ
๑๑. งานตรวจสอบภายใน

๑. งานส่งเสริมกิจการนักศึกษา
๒. งานกองทุนกู้ยืมเรียน
๓. งานทุนการศึกษา
๔. งานพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษา
๕. งานบริการวิชาการ
๖. งานส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม กิจการกีฬา
กิจกรรมเชียร์ กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ



ส่วนการบริหารงานภายใน ได้จัด แบ่งแบบโปรแกรมวิช าตามสาขาวิชาที่เปิดสอน ทั้งหมด ๙
โปรแกรมวิชา ได้แก่
๑ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๒โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

๓โปรแกรมวิชาภาษาไทย
๔โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
๕ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
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๖ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
๗ โปรแกรมวิชาภาษาจีน
๘ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
๙โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดเป็นกลุ่มวิชาเพิ่มเติมอีก 3 กลุ่มวิชาได้แก่
๑กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
๒กลุ่มวิชาดนตรี 
๓กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร

ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี วิสัยทัศน์ คือ “สร้างสรรค์องค์ความรู้เชิงบูรณา
การ พัฒนางานเพื่อท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล” โดยมีแผนกลยุทธ์ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๖๐เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ตามพันธกิจของคณะ รายละเอียด
ตามตารางที่ ๓ดังนี้



ตารางที่ ๓ ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และมี
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน


เป้าประสงค์
บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับสากล

๒. พัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัยงานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม

๓. พัฒนาศักยภาพ
การบริการวิชาการ
ที่มีคุณภาพแก่ชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม
๔อนุรักษ์ ส่งเสริม
ทานุบารุง เผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยสู่

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม
ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

กลยุทธ์
๑.๑ สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่บัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวิทยาลัยและเอกลักษณ์ของคณะ
๑.๒ พัฒนาความรู้ความสามารถให้บัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล
๑.๒ พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
๑.๔ ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
และการพัฒนาวินัยนักศึกษา
๒.๑ พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
๒.๒ สร้างเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์และ
การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้กับนักวิจัย
๒๓ส่งเสริมการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่บูรณาการด้านการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ หรือทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
๓.๒ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา
ของสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ๔๑พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการทานุบารุงศิลปะ
รวมถึงเยาวชนและประชาชนทั่วไป
และวัฒนธรรม
รู้ถึงคุณค่าของศิลปะและ
๔๒สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์
สากล และเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน 
๕. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
วัฒนธรรมไทยและได้เรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน
มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
และการบริการ

กลยุทธ์
เพื่อการเผยแพร่และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 
๕.๑ พัฒนาระบบแผนงาน งบประมาณและการใช้ทรัพยากร
๕.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร
๕.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๕.๔ พัฒนาศักยภาพของคณะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
๕.๕ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
๕.๖เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของคณะ


ปีการศึกษา ๒๕๕๗คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะมีอาคารหลังใหม่เพื่อใช้เป็น อาคาร
ส านักงาน ห้ อ งพั ก อาจารย์ข องโปรแกรมวิช าต่ างๆ และห้ องปฏิ บั ติก าร รวมทั้ งเป็ น ห้ องประชุม และ
ห้องเรียน









ภาพที่ ๕ รูปด้านหน้าของอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลังใหม่
หลังใหม่(งบประมาณ ๘๙,๘๘๘,๘๘๘.๘๘ บาท)



ภาพที่ ๖ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่กาลังก่อสร้าง (คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี พ.ศ.๒๕๕๗)

พัฒนาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะตั้งแต่
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมานั้น คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษา ดังต่อไปนี้
๑. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียน เป็นสาคัญ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. การบริ หารและการจั ดการ คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ใช้ หลั กธรรมาภิ บาลที่ เน้ น
ประสิทธิภาพ โปร่ง ใส มีค วามรับ ผิด ชอบและตรวจสอบได้ สามารถแข่ง ขันได้ใ นระดับ ชาติ เน้น การ
จัดการความเสี่ยงตลอดจนการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
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๓. การประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒๕๔๘) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓)และการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)โดยสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
๔. การพั ฒ นาอาจารย์ อาจารย์ของคณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ รับการส่งเสริม
ให้มีวุฒิ ทางการศึกษาสูงขึ้น โดยในระดับปริญญาเอกมีอาจารย์ไปศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ จนได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มากขึ้น อนึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สนับสนุนให้อาจารย์
เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริม
ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
๕. งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยได้รับ
ทั้งงบประมาณการพัฒนาอาจารย์และงบประมาณสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอนการวิจัย
การบริการวิช าการ และการทานุบารุงศิ ล ปวัฒ นธรรม นอกจากนี้ ยังมี ระบบและกลไกในการจัด สรร
ทรัพยากรทางการเงินและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ตลอดจนการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
๖. เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ได้ พั ฒ นาระบบสารสนเทศ
พั ฒ นา ระบบฐานข้อ มู ล เพื่ อ การเรีย นการสอนและการวิ จั ย และการประกั น
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนข้อมูลพื้นฐาน (

๗การพัฒ นาวารสารทางวิช าการ คณาจารย์ในคณะได้ร่ว มมือกัน พัฒ นาวารสาร พิกุล 
ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จนเป็นวารสารที่ได้มาตรฐานและจะ
ผลักดันให้เป็นวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ในอนาคตต่อไป
๘. การพั ฒ นาการเรี ยนการสอนในระดั บบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ได้ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนไปสู่ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาโดยเปิ ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาโท
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และกาลัง
จะพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติม 
๙. การพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายในคณะ ในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมาคณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ได้พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ประจาคณะที่มีอยู่ทั้ง ๒ ห้อง โดยการยกระดับปรับปรุงเครื่องที่
มีอยู่เดิมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ พัฒนาห้องปฏิบัติการทางดนตรี ห้องปฏิบัติการศิลปะ
และห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และการละคร ให้ใช้การได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดสร้างแหล่งเรียนรู้
ใหม่ๆ เพิ่มเติม คือห้องสมุดกฎหมาย ห้องศาลจาลอง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน
ประชาธิปไตย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
๑๐. การผลิตบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตในด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ที่เน้นด้านคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา
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กล่าวโดยสรุป นับเป็นเวลากว่า ๓๐ ปีแล้ว ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ โดยมีพัฒนาการที่รวดเร็วและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเรียนการสอนคณะมีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มีการพัฒนาหลักสูตร
ทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านการบริการวิชาการคณะมี
บุคลากรหลากหลายสาขาวิชา จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยเอกลักษณ์ จุดเน้น
จุดเด่น คือ มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ความรู้
คู่ชุมชน” โดยมีโครงการบริการวิชาการ เช่น โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โครงการนิทรรศการทาง
วิชาการ เป็นต้น อีกทั้ง มีการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ ากับการเรียนการสอน และการวิจัย ด้าน
ทานุบ ารุงศิ ล ปะและวัฒ นธรรมคณะมีการเผยแพร่แ ละบริ การงานด้ านศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มี ก าร
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และด้านการวิจัย คณะได้จัดทา
นโยบายและแผนงานด้านการวิจัย ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ มศักยภาพและทักษะด้านการ
วิจัย สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในมหาวิ ทยาลัย อีกทั้งยังสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีการบูรณาการ
การวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ 
อย่างไรก็ตาม ในการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็มีปัญหาอยู่หลาย
ประการ อาทิเช่น ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน ในขณะที่อาจารย์ก็มีภาระงานสอนและงานด้าน
อื่นๆ สูงมาก จึงมีผลทาให้อาจารย์ ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทางานด้านวิจัยหรือการทาผลงานวิชาการอื่น ๆ
ซึ่งส่งผลไปถึงการเสนอผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการด้วย อีกทั้งงบประมาณที่จากัด ก็ส่งผลต่อ
การผลักดันให้อาจารย์ไปศึกษาต่อเช่นเดียวกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ไม่ว่า จะเป็นสายวิชาการหรือสายสนับสนุน ต่างก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจมุ่งมั่นทางาน
ภายใต้ข้อจากัดต่างๆ ด้วยความตระหนักว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒ นา
ท้องถิ่ น ดัง นั้น ความเป็น “ราชภัฏ ” จึ งสามารถเป็น ที่พึ่ งทางปั ญ ญาของคนในท้องถิ่น อัน เป็ น ความ
ภาคภูมิใจของชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จะก้าวเดินต่อไปเพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงและ
ความยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น และสังคมไทยตลอดไป
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คณะวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี....พัฒนาวิชาการเคียงคูชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี....พัฒนาวิชาการเคียงคู่ชุมชน
ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา ชะอุมผล *
0

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสวนราชการสังกัดวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งอาศัยความตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบดวยภาควิชา
๙ ภาควิชา คือ ภาควิช าคณิ ตศาสตร ภาควิชาฟ สิ กส และวิทยาศาสตรทั่วไป ภาควิช าเคมี ภาควิช า
ชีววิทยา ภาควิชาคหกรรมศาสตร ภาควิชาเกษตรศาสตร ภาควิชาสุ ขศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและ
สันทนาการ และภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป ไดเปดทําการสอนตั้งแตป พศ ๒๕๑๙ ในสาขาการศึกษา
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษา ปกศ โดยรั บ ผิ ด ชอบสอนรายวิ ช าในหมวดวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร พลานามัย และหมวดวิชาการงาน
ปการศึกษา ๒๕๒๕ เปดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ป.กศ สูง
รวม ๖ วิชาเอก ได แก วิ ชาเอกคณิ ตศาสตร วิช าเอกวิ ทยาศาสตร ทั่วไป วิช าเอกพลศึ กษา วิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป วิชาเอกคหกรรมศาสตร และวิชาเอกเกษตรศาสตร
ปการศึกษา ๒๕๒๒ เปดทําการสอนประเภทครูประจําการทั้งระดับปริญญาตรี ๒ ปหลัง ค.บ
๒ ป  วิ ช าเอกคณิ ต ศาสตร วิ ช าเอกวิ ท ยาศาสตร ทั่ ว ไป และเป ด รั บ ระดั บ ปกศ สู ง ทั้ ง ประเภท
ภาคปกติ และอ.คป
* คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ปการศึกษา ๒๕๒๓ เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทภาคปกติ ระดับ ค.บ ๔ ป รวม ๒
วิชาเอกคือวิชาเอกคณิตศาสตร และวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป ระดับ ค.บ ๒ ปหลัง ๑ วิชาเอก คือ
วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป
ปการศึกษา ๒๕๒๔ เปดรับนักศึกษาในระดับ ค.บ ๒ ปหลัง เพิ่มอีก ๓ วิชาเอก คือ วิชาเอก
สุขศึกษา วิชาเอกพลศึกษา และวิชาเอกคหกรรมศาสตร
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๒๕ เป ด รั บ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ค.บ ๒ ป ห ลั ง เพิ่ ม อี ก ๒ หลั ก สู ต ร คื อ
เกษตรศาสตร
ปการศึ กษา ๒๕๒๗ ไดมีการแกไขเพิ่มเติ ม พระราชบัญ ญั ติวิทยาลัยครู พุทธศั กราช ๒๕๑๘
ปรับปรุงพระราชบัญญัติวทิ ยาลัยครู ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๒๗ ใหกรมการฝกหัดครูโดยวิทยาลัยครู
มีภาระและหน าที่ เชน เดี ยวกั บสถาบั น อุ ด มศึ กษาอื่ น ๆ ในด านการจั ด การศึ กษาในสาขาวิช าการต างๆ
นอกเหนือจากการผลิตครู วิทยาลัยครูไดพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่นหลายๆ ดานพรอมกันไป
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๒๘ ได มี ก ารประกาศแบ ง ส ว นราชการในวิ ท ยาลั ย ครู กํ าแพงเพชร เพื่ อ ให
สอดคล องกับภารกิจของวิทยาลั ยครูตามพระราชบั ญ ญั ติวิ ทยาลั ยครู ๒๕๑๘ ภาควิช าพลศึ กษาและ
สันทนาการได เปลี่ยนแปลงไปอยูในสังกัดคณะครุศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเป ด
ทําการสอนสาขาวิช าการที่ ไม ใช ส าขาการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ประกาศนี ยบั ต รเทคนิ ค อาชี พ 
มี ๓ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกพืชศาสตร วิชาเอกผาและเครื่องแตงกาย และวิชาเอกเซรามิกส
เครื่องปนดินเผา สวนในสาขาวิชาการศึกษา ไดเปดเพิ่มระดับ ค.บ ๔ ป อีก ๑ วิชาเอก คือ วิชาเอก
สุขศึกษา
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๒๙ ประเภทภาคปกติ ไ ด ข ยายเป ด รั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าเอกเพิ่ ม เติ ม ในระดั บ
อนุ ป ริ ญ ญา ๑ วิ ช าเอก ได แ ก วิ ช าเอกก อ สร า ง ระดั บ ค.บ ๔ ป ๑ วิ ช าเอก ได แ ก วิ ช าเอก
อุ ต สาหกรรมศิ ล ป และได ป รั บ เปลี่ ย นการจั ด การศึ ก ษาสํ าหรั บ ครู ป ระจํ า การ อ.คป เป น การจั ด
การศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ กศบป
ป การศึกษา ๒๕๓๐ ได มี การพั ฒ นาหลั กสู ตรใหม โดยยกเลิ กหลั กสู ตรเดิ ม ทั้ งหมด คณะวิ ช า
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร อวท วิชาเอกสุข
ศึกษา หลั กสูตรระดับวิทยาศาสตรบัณ ฑิต วทบ ๔ ป เปดรับนั กศึกษา ๒ วิชาเอก ไดแก วิชาเอก
เกษตรศาสตร และวิชาเอกสุขศึกษา ระดับ วทบ ๒ ป หลังอนุปริญญา เปดรับนักศึกษา ๑ วิชาเอก
ไดแก วิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตร และยังคงเปดรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาตามเดิม
ปการศึกษา ๒๕๓๒ เปดรับนักศึกษาในระดับ วทบ ๒ ปหลังอนุปริญญาเพิ่มอีก ๑ วิชาเอก คือ
วิชาเอกสุขศึกษา ตอมาในป พศ ๒๕๓๔ เปดรับนักศึกษาเพิ่มในระดับอนุปริญญา ๒ วิชาเอก ไดแก
วิชาเอกเทคโนโลยีการอาหาร และวิชาเอกคอมพิวเตอร ระดับ ค.บ ๔ ป เปดรับนักศึกษา ๔ วิชาเอก
ไดแก วิชาเอกเกษตรศาสตร วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกฟสิกส และวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป
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ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พศ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ
พระราชทานนาม สถาบัน ราชภัฏ ซึ่งมีความหมายวา คนของพระราชา เปนชื่อสถาบันการศึกษาใน
กรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูกําแพงเพชร จึงเปลี่ยนเป น
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
ในปการศึกษา ๒๕๓๕ เปดรับนักศึกษาเพิ่มในระดับ วทบ ๔ ป คือวิชาเอกเทคโนโลยีเซรามิกส
และระดับ ค.บ ๔ ป เปดเพิ่มอีก ๑ วิชาเอกคือ วิชาเอกเคมี
ในปการศึกษา ๒๕๓๖ ไดเปดรับนักศึกษาในระดับ วทบ ๒ ป หลังอนุปริญญา คือ โปรแกรม
วิชาพืชศาสตร
ในปการศึกษา ๒๕๓๗ เป ดรับนักศึกษาในระดับ ค.บ ๔ ป ได แกวิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา
และในปนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน โดยภาควิชาอุตสาหกรรมศิลปและหัตถศึกษาปรับเปลี่ยน
เปนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการแบงสวนราชการใหม ดังนั้นจึงมีภาควิชาในสังกัดคณะ
วิช าวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี ๙ ภาควิ ช า คื อภาควิ ช าเคมี ภาควิช าชี ววิ ทยา วิ ทยาศาสตร ทั่ว ไป
ภาควิชาฟสิกส ภาควิชาเกษตรศาสตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา ภาควิชา
คณิตศาสตร และภาควิชาสุขศึกษา
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๘ ไดมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพุทธศักราช ๒๕๓๘ ปรับเปลี่ยน
วิทยาลัยครูเปนสถาบันราชภัฏอยางเปนทางการ และมีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการปรับเปลี่ยนสวน
ราชการในสั ง กั ด สถาบั น ราชภั ฏ เป น แทนการเป น คณะวิ ช า คณะวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
จึงเปลี่ยนเปนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการนี้ไดมีการเปลี่ยนการเรียกชื่อตําแหนงบริหารจาก
หัวหนาคณะวิชา มาใชคําวา คณบดี
ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานใหสถาบันราชภัฏทุกแหง
ใชตราพระราชลัญ จกรประจําพระองค เปน ตราสัญ ลั กษณ ประจําสถาบั นราชภั ฏตามพระราชบัญ ญั ตินี้
สถาบันราชภัฏสามารถผลิตบุคลากรไดสูงกวาปริญญาตรี ปการศึกษานี้ เปดรับนักศึกษาระดับ วทบ
๔ ป เพิ่ม ๒ โปรแกรมวิชา คือโปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร และโปรแกรมวิชาเคมี
ปการศึกษา ๒๕๔๐ เปดรับนักศึกษา ๖ โปรแกรมวิชา แยกเปน
- ระดับ ค.บ ๔ ป จํานวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตรทวั่ ไป
 ระดับ วทบ ๔ ป จํานวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเคมีและโปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร
 ระดับ อวท จํานวน  โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาพืชศาสตร
 ระดับ วทบ ๒ ปหลังอนุปริญญา จํานวน  โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชา
พืชศาสตร
ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปดนักศึกษา ๖ โปรแกรมวิชา แยกเปน
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- ระดับ ค.บ ๔ ป จํานวน ๓ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร โปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และโปรแกรมวิชาฟสิกส
 ระดับ อวท จํานวน ๑ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
 ระดับ วทบ ๔ ป จํานวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเคมีและโปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร
ปการศึกษา ๒๕๔๒ เปดรับนักศึกษา ๗ โปรแกรมวิชา แยกเปน
- ระดับ ค.บ ๔ ป จํานวน ๓ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร โปรแกรม
วิชาชีววิทยา และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
 ระดับ วทบ ๔ ป จํานวน ๑ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- ระดับ อวท จํานวน ๒ โปรแกรมวิชาไดแก โปรแกรมวิชาพืชศาสตรและโปรแกรมวิชา
สัตวบาล
 ระดับ วทบ ๒ ปหลังอนุปริญญา จํานวน ๑ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชา
พืชศาสตร
ปการศึกษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา ๖ โปรแกรมวิชา แยกเปน
- ระดับ ค.บ ๔ ป จํานวน ๓ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร โปรแกรม
วิชาฟสิกส และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่วั ไป
 ระดับ วทบ ๔ ป จํานวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
และโปรแกรมวิชาเคมี
 ระดับ วทบ ๒ ปหลังอนุปริญญา จํานวน ๑ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตรทวั่ ไป
ปการศึกษา ๒๕๔๔ เปดรับนักศึกษา ๕ โปรแกรมวิชา แยกเปน
- ระดับ ค.บ ๔ ป จํานวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร และ
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
 ระดับ วทบ ๔ ป จํานวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและ
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
 ระดับ วทบ ๒ ปหลังอนุปริญญา จํานวน ๑ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
ปการศึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษา ๗ โปรแกรมวิชา แยกเปน
- ระดับ ค.บ ๔ ป จํานวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร
และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทัว่ ไป
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 ระดับ วทบ ๔ ป จํานวน ๕ โปรแกรมวิชา ไดแกโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
โปรแกรมวิชาฟสิกส โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ
ปการศึกษา ๒๕๔๖ เปดรับนักศึกษา ๖ โปรแกรมวิชา แยกเปน
- ระดับ ค.บ ๔ ป จํานวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร
และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
 ระดับ วทบ ๔ ป จํานวน ๔ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร
ปการศึกษา ๒๕๔๗ เปดรับนักศึกษา ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเคมี และโปรแกรม
วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ไดมพี ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗
ปรับเปลี่ยนสถาบันราชภัฏ เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปการศึกษา ๒๕๔๘ เปดรับนักศึกษา ๕ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมและโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาพที่ ๑ อบรมแพทยแผนไทย โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร

ปการศึกษา ๒๕๔๙ เปดสอน ๕ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โปรแกรมวิชาฟสิกส โปรแกรมวิชา
สาธารณสุขชุมชน
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ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนมา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเปดสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวนทั้งสิ้น ๑๐ สาขาวิชา ที่มีความหลากหลาย ไดแก คณิตศาสตร (หลักสูตร
๒ ปริ ญ ญา วท.บ. /ค.บ.) เคมี ชี ว วิ ท ยา ฟ สิ ก ส วิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม สาธารณสุ ข ศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จาก อัตลักษณ “ความรู คูชุมชน” ที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยึดมั่น และใชเปนหลัก
ในการพั ฒ นาคณะฯ เพื่ อ ส งเสริม ให เกิ ด วั ฒ นธรรมองค ก ร คื อบริก ารวิช าการด านวิท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ผสมผสานงานวิ จั ย ให แ ก ชุ ม ชน และมี ค า นิ ย มขององค ก รที่ สํ า คั ญ คื อ  ซึ่ ง
ประกอบดวย
     มีจิตวิทยาศาสตร จิตวิญญาณทางวิทยาศาสตร
     การตระหนักและใหความสําคัญกับชุมชน
    การบูรณาการศาสตรตางๆ อยางเหมาะสม
    มีจรรยาบรรณ
     ใหคุณคา รักษาภูมิปญญาทองถิ่น
      ความรวมมือรวมใจ ความมีน้ําใจ เต็มใจ
ชวยเหลือ เอื้อเฟอ
   มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ภาพที่ ๒ งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
สวนภูมิภาค

ภาพที่ ๓ กิจกรรมคายวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน

ดวยคานิยมองคกร และสมรรถนะหลักขององคกร อันไดแก ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ความสามารถในการวิจัยและสรางองคความรูเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น
ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการ การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และ
ความสามารถในการจั ด ค า ยวิ ช าการ ด า นวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร คอมพิ ว เตอร ทํ า ให ค ณะ
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนที่รูจักและเชื่อถือจากองคกรภายนอก ในฐานะของการเปนแหลงใหบริการ
ทางวิชาการ ซึ่งเปนพันธกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร คณะฯ ได
ดําเนิ น การมาอยางต อเนื่ อ ง และได รับ การยอมรั บ จากหน ว ยงานต างๆที่ เข าร ว มกิ จ กรรม โครงการ
ให บริการทางวิช าการที่ ค ณะฯ ได แก โครงการงานสั ปดาห วิทยาศาสตร โครงการค ายวิทยาศาสตร
เพื่อเยาวชน โครงการคายอัจฉริยะ และโครงการที่โปรแกรมวิชาตางๆจัดขึ้น ไดแก โครงการดอกไมให
คุณ โครงการคลินิกวิจัย หรือกิจกรรมบริการวิชาการที่คณะฯจัดรวมกับหนวยงานอื่นๆ เชน การจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการดานนาโนเทคโนโลยีใหแกครูในเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ และ เขต ๒ รวมทั้ง
ศิ ษ ย เก าของคณะฯ นอกจากนี้ ทุ กหน วยงานในคณะฯ ยั งพั ฒ นากิ จกรรมบริ การวิ ช าการ ให มี ค วาม
หลากหลายสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของหน ว ยงานต า งๆ เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มสู ก ารบรรลุ
ความสําเร็จตามวิสัยทั ศน ของคณะฯ ที่ วา “ป ๒๕๕๖ เป น คณะวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีชั้ น นํ า
ในกลุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่ เ น น การบริ ก ารวิ ช าการ เพื่ อ นํ า องค ค วามรู จ ากการวิ จั ย สู ชุ ม ชน
ทองถิ่น”
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คณะวิทยาการจัดการ

FACULTY OF MANEGMENT AND TECHNOLOGY

นาการของคณะวิทยาการจัดการ
พัพัฒฒนาการของคณะวิ
ทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยอนุ ธัชยะพงษ*
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแตเดิมคือ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร เปนสถานศึกษาที่ผลิต
บุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพครูเพียงอยางเดียว จากการที่วิทยาลัยครูมีทั่วประเทศ ๓๖ แหง ประชาชน
ไดใหความสนใจที่จะเขาศึกษาเปนจํานวนมาก จึงเปนผลทําใหการผลิตครูมีปริมาณมากกวาความตองการ
ของตลาดแรงงาน แตเนื่องจากบุคลากรของวิทยาลัยครูมีจํานวนมากและปรับเปลี่ยนพรอมที่จะพัฒนา
ตนเองเพื่อทําการเปดสอนในสายวิชาชีพอื่นๆ ได ดวยเหตุนี้เองจึงไดมีการแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครูใหเปดทําการสอนในสายวิชาชีพอื่นนอกจากวิชาชีพครูได อันเปนผลใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอน
และผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตรและสาขาวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร
เพียงอยางเดียว โดยเริ่มทําการเปดรับนักศึกษาสาขาอื่นไดตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๒๗ เปนตนมา
วิ ท ยาลั ย ครู กํ า แพงเพชร มี ก ารเตรี ย มการจั ด ตั้ ง คณะวิ ช าวิ ท ยาการจั ด การ เพื่ อ ทํ าหน า ที่
รั บ ผิ ด ชอบผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาศิ ล ปศาสตร ตั้ ง แต ป พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมอบหมายให อ าจารย สุ วั ฒ น
น าคณาคุ ปต ซึ่ ง ดํ ารงตํ าแหน ง หัว หน าภาควิช าเศรษฐศาสตร และการเมื อง คณะมนุ ษ ยศาสตร และ
สังคมศาสตร ในขณะนั้นทําหนาที่เปนหัวหนาคณะวิชาเพื่อดําเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารยนิยม
ชื่นนิรันดร และอาจารยประจวบ ทิพยปรีชา มาเปนผูรวมกอตั้งดวย คณะผูเริ่มกอตั้งไดดําเนินการจัดทํา
รางหลักสู ตร จั ด หาเอกสารตํ ารา ตลอดจนอาคารสถานที่และวัส ดุ ครุภัณ ฑ เพื่ อเตรี ยมความพรอม
ในการเปดสอน จนในที่สุดไดมีประกาศการจัดตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ
ทองสมัคร) ไดลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นในวิทยาลัยครู
กําแพงเพชร เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

*

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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คณะวิทยาการจัดการไดกอตั้งขึ้นอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เริ่มแรก
ไดเปดสอนในระดับอนุปริญญา (๒ ปแรก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
แขนงวิชาบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตรสหกรณ ระดับปริญญาตรี
(๒ ปหลัง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชาการบัญชี แขนงการ
จัดการทัว่ ไป แขนงการตลาด และแขนงเศรษฐศาสตรสหกรณ
ป พศ ๒๕๓๔ คณะวิทยาการจัดการ ไดรับงบประมาณจัดสรางอาคารศูนยฝกประสบการณ
วิ ช าชี พ ให กั บ นั ก ศึ ก ษาของคณะ เป น อาคาร ๔ ชั้ น ประกอบด ว ยห อ งพั ก จํ านวน ๒๐ ห อ ง ห อ งจั ด
ประชุมสัมมนา หองปฏิบัติการฝกวิชาชีพ หองอาหาร โดยใชชื่อวา อาคารน้ําเพชร เปดใหบริการที่พัก
และการจัดอบรมสัมมนาแกบุคคลทั่วไป ปจจุบนั มหาวิทยาลัยเปนผูดูแลและดําเนินกิจการเองทั้งสิ้น
ในป พศ ๒๕๓๙ คณะวิทยาการจัดการ ไดรับงบประมาณการกอสรางอาคารเรียน ซึ่งไดจาก
การแปรญั ต ติ ง บประมาณรายจ ายประจํ า ป ง บประมาณ พศ ๒๕๔๐ ก อ สร า งอาคารเรี ย น ๘ ชั้ น
เปนจํานวนเงิน ๔๒,๙๔๐,๐๐๐ บาท โดยทําการกอสรางเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พศ ๒๕๔๐ กําหนดแลว
เสร็จภายใน ๕๔๐ วัน
ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ อาคารเรียน ๘ ชั้น ของคณะวิทยาการจัดการ ไดทําการเปดใช
เปนครั้งแรก โดยไดรับพระราชทาน นามวา “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๒ หรือที่เรียกกัน
วา อาคาร ๑๑
ป พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏกําแพงเพชรยกฐานะเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มีความเปน อิสระและเป นนิ ติบุค คล เป นสวนราชการตามกฎหมายวาด วยวิธีการงบประมาณในสังกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ในปจจุบันคณะวิทยาการจัดการ ไดทําการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ป) จํานวน ๕
หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต (การจัดการทั่วไป การตลาด การเงินและการธนาคาร
คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินการคลัง)
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต (การท อ งเที่ ย วและการโรงแรม) และหลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต
(นิเทศศาสตร)
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ทําเนียบหัวหนาคณะวิทยาการจัด การ
พศ ๒๕๓๐  พศ ๒๕๓๓
พศ ๒๕๓๓  พศ ๒๕๓๗
พศ ๒๕๓๗  พศ ๒๕๓๘
ทําเนียบคณบดีค ณะวิทยาการจัด การ
พศ ๒๕๓๘  พศ ๒๕๔๑
พศ ๒๕๔๑  พศ ๒๕๔๕
พศ ๒๕๔๕  พ.ศ. ๒๕๕๒
พศ ๒๕๕๒  พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปจจุบัน

อาจารยสุวัฒน นาคณาคุปต
อาจารยธารทิพย ธรรมสอน
ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน นาคณาคุปต
ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน นาคณาคุปต
ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน นาคณาคุปต
ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
รองศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
ผูชวยศาสตราจารยอนุ ธัชยะพงษ

ปรัชญา วิสัยทัศ น พันธกิจ และเปาประสงค
อัตลักษณ  “ความรูคูชุมชน”
เอกลักษณ: “ผลิตบัณฑิต จิตบริการ”
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหเปนนักบริหารจัดการที่มีคุณธรรมนําความรู มีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคม
ปณิธาน
สรางสรรคคนดี มีคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอยางเปนระบบ
เพื่อพบความกาวหนา พัฒนาทองถิ่นและสังคม
วิสัยทัศ น
เชี่ยวชาญวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคม
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พันธกิจ
๑ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
๒ สรางองคความรู และนวัตกรรมจากงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนทองถิน่
๓ ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่น
๔ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ธํารงไวซึ่งสังคมที่ดีงามและเอกลักษณของชุมชนทองถิ่น
และประเทศชาติ
๕ พัฒนาบุคลากรใหมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
๖ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
๑. บัณฑิตที่มีคุณธรรม นําความรู สามารถพัฒนาตนเอง และชุมชนทองถิ่นได
๒. มีองคความรูและนวัตกรรมที่สอดคลองกับปญหา และความตองการของชุมชน
๓. คน ชุมชน ทองถิ่น อยูดีมีสุข เขมแข็ง มีวัฒนธรรมและศีลธรรม พึ่งพาตนเองได
๔. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในชุมชนทองถิ่น ไดรับการทํานุบํารุงสงเสริม และเผยแพร
๕. บุคลากรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๖. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได
คุณลักษณะบัณฑิต
๑. เปนคนดีมีคุณธรรมในสังคม ยึดมั่นในหลักศาสนาและประชาธิปไตย ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
๒. มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพของตนและสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓ มีความคิดริเริ่มและสรางสรรค สามารถพัฒนาตน พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
๔. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผลได
๕. มีความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย เสียสละ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

FACULTY OF INDUSTRIL TECHNOLOGY

นาการของคณะเทคโนโลยีออุตุตสาหกรรม
วิวิววัฒัฒนาการของคณะเทคโนโลยี
สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิ
ทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร
รองศาสตราจารยไพโรจน เนียมนาค *
0

ประวัติและความเปนมาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับ ใชเวลามา
ไม น อยกวา ๓๕ ป ก อนที่ จะได รับ การสถาปนาขึ้น เป น คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และได พั ฒ นาให
ดําเนินการเปดทําการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายทางสาขาวิชา สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและทองถิ่นอยางแทจริง ซึ่งจะขอเรียบเรียงผลการพัฒนาในชวงที่ผานมาเปนลําดับ ดังนี้
ในป พศ ๒๕๒๑ เปดการเรียนการสอนครั้งแรกเปนภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป
สังกัดภายใตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยครูกําแพงเพชร
ป พศ ๒๕๒๘ เป ด สอนในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร ในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ที่ เรี ย กว า
อนุปริญญาวิทยาศาสตร หรือที่ใชอักษรยอวา “อ.วท” โดยเริ่มจาก ๒ โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชา
กอสรางและโปรแกรมวิชาเซรามิกส สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยครูกําแพงเพชร
ป พศ ๒๕๓๐ เปด สอนระดับปริญญาตรีขึ้นเปนครั้งแรก ใชเวลาในการศึกษา ๔ ป โดยเปด
สอนโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลปกอน ตอมาไดเปดสอนโปรแกรมวิชาตางๆ มากขึ้น เชน โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยี เซรามิกส โปรแกรมวิ ชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยี ไฟฟ า โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีกอสราง โปรแกรมวิชากอสราง โปรแกรมวิชาโลหะ โปรแกรมวิชา
ไฟฟา และโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส ตามลําดับ
จากการเจริญเติบโตและมีการพัฒ นาอยางตอเนื่องภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป
จึงไดมีการบรรจุเขาไวในแผนพัฒนาการศึกษาที่ ๗ พศ ๒๕๓๕  ๒๕๓๙ ของกรมการฝกหัดครู เพื่อ
จัดตั้งใหเปนคณะใหมใชชื่อวา “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป ๒๕๓๕
รวมกับวิทยาลัยครูอื่นอีก ๗ แหง คือ วิทยาลัยครูเชียงราย เลย สุรินทร ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี สงขลา
และเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ไดรับความเห็นชอบและอนุมัติใหเปนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยสภา
การฝกหัดครูเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พศ ๒๕๓๗ ตั้งแตนั้นเปนตนมา
และในปการศึกษา ๒๕๓๘ ยกเลิกพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พศ ๒๕๑๘ เพื่อปรับโครงสรางการ
บริหารงานของกรมการฝกหัดครู ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พศ ๒๕๓๘ มาเปนสํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงไดถูกจัดไวในโครงสรางการบริหารของสถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชรตั้งแตนั้นมา โดยมีคณบดีคนแรก คือ ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ วังศิริกุล

*

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ปการศึกษา ๒๕๓๙ ไดรับงบประมาณแผนดินตอเติมหองเรียนชั้น ๒ อาคารเซรามิกส จํานวน ๑
ห อ ง เป น เงิ น ๒๔๐,๐๐๐ บาท งบบํ ารุ ง การศึ ก ษาก อ สร างอาคารโรงฝ ก งานโลหะ ๑ ห อ ง เป น เงิ น
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท กอสรางอาคารเรียนเขียนแบบชัน้ เดียว ๑ หลัง เปนเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๔๒ คณะได รั บ งบประมาณต อ เติ ม อาคารอุ ต สาหกรรมศิ ล ป จํ า นวนเงิ น
๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท จึงกอสรางเปนอาคาร ๒ ชั้น เชื่อมตอกับอาคารอุตสาหกรรมศิลปเดิม ซึ่งปจจุบันไดใช
เปนสถานจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา สวนอาคารอุตสาหกรรมศิลปเดิมปจจุบันจัด
ใหเปนสถานที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ปการศึกษา ๒๕๔๓ คณะไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนอาคาร
๕ ชั้น อีก ๑ หลั ง เป น เงิน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และป เดี ยวกั น คณะไดเปด โปรแกรมวิช าใหม ขึ้น ๒
โปรแกรมวิชา คื อ โปรแกรมวิช าเทคโนโลยี การผลิ ตในระดั บปริญ ญาตรี ๒ ป หลั งอนุป ริญ ญาและ
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี ๔ ป

ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๓ คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ าแพงเพชร ได มี
การเรียนการสอนทั้งหมด ๘ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาโลจิสติกสและการจัดการ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปการศึกษา ๒๕๕๖ ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได มีน โยบายในการพั ฒ นาทางวิชาการ
โดยสงเสริมใหทําการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูเดิมใหมีความเหมาะสม และดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม
อีก จํานวน ๘ สาขาวิชา ประกอบดวยระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๒ หลักสูตร คือในระดับปริญญาเอก
ในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคนิคศึกษา (คอ.ด.
การวิ จั ย และพั ฒ นาหลั กสู ต รเทคนิ ค ศึก ษา) ระดั บ ปริ ญ ญาโท ในหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรอุ ต สาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคนิคศึกษา (คอ.ม. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคนิค
ศึกษา) และในระดับปริญญาตรี อีกจํานวน ๖ สาขาวิชา เชน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
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วิ ศ วกรรมไฟฟ า (วศ.บ. วิ ศ วกรรมไฟฟ า ) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรอุ ต สาหกรรมมหาบั ณ ฑิ ต สาขา
วิศวกรรมไฟฟา (คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟา) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ทล.บ.
เทคโนโลยีอุตสาหการ) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) สาขาอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ทล.บ. อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม) และสาขา
จิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและการบริ ก าร (ทล.บ. จิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและการบริ ก าร) โดยมี
รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน เนียมนาค เปนคณบดีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใหมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ ของเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง และเพื่ อนําไปสู เป าหมายใหญ คื อประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซียน () สอดคล องกับ แนวทางในการบริห ารงานภายใต ป รั ช ญาที่ ว า เทคโนโลยี
เปนเลิศเทิดคุณธรรม ชี้นําสังคม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร แม่สอด

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY (Mae sod Cambus)

๑๒ ป แหงความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

๑๒ ปี แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร แม่สอด
ที่กาวตามความเขมแข็งของปที่ ๔๐
ที
่ก้าวตามความเข้มข้นของปีที่ ๔๐
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร
อาจารยจาํ นรรจ เสนาะเมือง *
0

จังหวัดตากเปนจังหวัดหนึ่งที่อยูในเขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร การดําเนิน
พันธกิจดานการจัดการศึกษา ดานอื่นๆ และพัฒนาเรื่อยมาตลอดเวลา จนถึงปจจุบัน โดยการริเริ่มจาก
หนวยงานภาครัฐ มีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปนแกนหลักและหนวยงานอื่นๆ เปนฝายสนับสนุน
หลังจากการดําเนินงานในปที่ ๒๔ คือในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ภาคประชาชนในเขต ๕ อําเภอชายแดนจังหวัด
ตาก คือ อําเภอแมสอด อําเภอทาสองยาง อําเภอแมระมาด อําเภอพบพระ และอําเภออุมผาง โดยมี
ประชาชนจากอําเภอแมสอดเปนกําลังหลัก มีความเห็นวาจังหวัดตากเปนพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศ
เพื่อนบาน มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ มีธุรกิจอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม คอนขางพรอม
*

ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
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นิยม ไวรัชพานิช ประกอบกับโลกทุกวันนี้พัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีเขามาเปนบทบาท
ในชีวิตประจําวัน มีการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงประเทศไทยหลีกเลี่ยงเกมนี้ไมพน สุชาติ จึงกิจรุงโรจน)
เยาวชนเป น ทรั พ ยากรที่ มีค าและสํ าคัญ ต อการพั ฒ นาสั ง คมท องถิ่ น และประเทศ จึ ง เป น เรื่ องจํ าเป น
ที่ภูมิภาคดานตะวันตกของจังหวัดตากตองมีมหาวิทยาลัยที่สรางพลังใหแกเรา วานิช วงศธนสารสิน
อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาประชาชนในจั ง หวั ด ตากโดยเฉพาะผู ด อ ยโอกาส ทํ า ให ผู ไ ม มี ค วามสามารถ
มีความสามารถเขามารวมพัฒนาสังคมของประเทศ สมจิตร ลิ้มลือชา การขยายโอกาสทางอุดมศึกษา
เปน การพัฒ นาการเรียนรูพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต สรางความเขมแข็งใหชุมชน พัฒ นาเศรษฐกิจ อนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมถึงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเสริมสรางสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อน
บาน การศึกษาจึงสรางคน คนสรางชาติ อนาคตของชาติอยูที่คน สุชาติ ตรีรัตนวัฒนา ในฐานะคน
แม ส อดอาศั ย แผ น ดิ น นี้ ทํ า มาหากิ น ไม เคยลื ม ที่ ต อบแทนบุ ญ คุ ณ แผ น ดิ น การได มี ส ว นร ว มก อ ตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาที่ชวยพัฒนาคนใหมีความรู ความสามารถ และมีความเขาใจที่จะอยูรวมกันอยางสันติ
สุข นับเปนโอกาสดีสําหรับผม สมศักดิ์ คะวีรัตน นี่คือ ปณิธานของทุกทานที่ใหความเห็นขางตน และ
ไดเขามามีบทบาทอยางเขมแข็งในการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จนถึงปจจุบัน

การกอเกิดและตั้งอยูอยางมั่นคงอยาง เชน ทุกวันนี้ ดวยความเมตตาของทานผูนําภาคเอกชน
ซีกตะวันตกของจังหวัดตาก หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เห็นประโยชน มองการณไกลมุงมั่นที่จะพัฒนา
ท อ งถิ่ น อั น เป น แผ น ดิ น เกิ ด และเมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ าแพงเพชร สถาบั น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร ขณะนั้น รวมจุดประกายดวยการจัดตั้งสถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาขึ้นที่อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก วาทําอยางไรนักเรียนที่เพิ่ งสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ซึ่งเปนลูกหลานของชาว
แม ส อด และอี ก ๔ อํ า เภอ จะได ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาใกล บ า นเช น เดี ย วกั บ นั ก ศึ ก ษา กศ.บป.
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใชสถานที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม เปดการสอนแกบุคลากรประจําการ
ในวันเสารและวันอาทิตย ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๓ ในที่สุด เนื้อที่ ๖๐๐ ไร ซึ่งเดิมเปนปาเสื่อมโทรม
ก็ไดรับอนุญาตจากกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อฟนฟูใหมีสภาพปาสมบูรณตามธรรมชาติ
ôð »‚ ÈÃÕÊÑ¡·Í§

¾.È. òõðö - òõõö

71

เปน แหล งเรียนรูของนักเรียน นั กศึ กษาและประชาชน อัน จะนําไปสู ค วามรัก ความผูกพั น และการจั ด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น ที่ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด
อยูหางจากตัวอําเภอแมสอดเพียง ๗ กิโลเมตร อยูติดกับถนนสายตาก – แมสอด ถึง ๓๐ ป เริ่มนับจาก
ตั้งแตวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ – ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โดยเสนอและรับอนุมัติเมื่อวันที ๑๗ กุมภาพันธ
๒๕๔๔ ซึ่งถือเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๖ สถาบันแหงนี้ก็มีความกาวหนามีผลงานเชิงประจักษ ดังนี้

พัฒนาการดานกายภาพ
จากอาคารรุนแรกประกอบดวย อาคารสํานักงานเดิม อาคารสํานักงานอธิการบดี อาคารเรียน
ชั้ น เดี ย ว ๒ หลั ง อาคารบริ การวิ ช าการ อาคารวิ จั ยและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ป จ จุ บั น  และ
หอประชุม ในพื้นที่ ๖๐๐ ไร ตามแผน ๓๐ ป จัดเปนสัดสวนคือสวนที่เปนปา ๔๗๐ ไร อันเปนที่ดินวาง
เปลาถึงปจจุบัน สวนใชงานดานการศึกษา ๑๐๐ ไร และแหลงน้ํา ๓๐ ไร ปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมส อด มีอาคารเพิ่ มขึ้ น ได แก อาคารเรียนรวม ๔ ชั้น ๑ หลั ง หอประชุ ม โรงอาหาร
สํานักงานอธิการบดี เรือนพักเจาหนาที่ เรือนพักอาจารย ๒ หลัง บานพักผูอํานวยการ หอพัก ๔ หลัง
ศูน ย สงเสริ ม และบริ การสุ ข ภาพ อาคารประปา อาคารฝ ายอาคารสถานที่ อาคารฝ ายยานพาหนะ
อาคารศู น ย ศึ กษาและพั ฒ นาอัญ มณี เพื่ อการส งออก อาคารที่ ทําการศู น ยการเรียนรู ตามแนวปรั ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม บานพักเจาหนาที่ในศูนยฯ อาคารปฏิบัติการศูนยฯ สนามกีฬา
มาตรฐาน มี ระบบสาธารณู ป โภค ได แก ระบบไฟฟ า ประปา โทรศั พ ท ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มี  ครอบคลุมบริเวณโดยรอบทุกอาคารใชสอย ระบบจัดการอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย
ที่มีบริษัทเอกชนรับผิดชอบในงบบริหารกลางของมหาวิทยาลัยฯ และยานพาหนะตางๆ รวมทั้งสิ้น ๑๒
รายการ
สิ่งกอสรางไดรับงบประมาณอันจะเสร็จสมบูรณ ในโอกาสตอไป ไดแก อาคารอเนกประสงค
๕ ชั้น และอาคารฝกกีฬาในรม เขื่อนกั้นน้ําเพิ่มประมาณกักเก็บน้ําเพื่อรองรับจํานวนนักศึกษาที่จะเพิ่มขึ้น
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ความคาดหวังของการเติ บโตทางกายภาพในปการศึ กษาต อไปคื อ อาคารที่พั กของอาจารย
เจาหนาที่ และอาคารปฏิบัติการการคาชายแดนและศูนยขอมูลดานโลจิสติกส เปนตน
สิ่งกอสรางทรัพยากรบุคคลและอุปกรณทุกชิ้น ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
มิไดยืดถือเอาไวใชประโยชนของมหาวิทยาลัยฝายเดียว แตแบงปนจัดสรรตามความเหมาะสมคืนสูสังคม
ดวยการบริการวิชาการ บริการการใชสถานที่และนอมปวารณาเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นในจังหวัด
กําแพงเพชรและจังหวัดตากสม่ําเสมอตลอด ๑๒ ป ที่ผานมา

พัฒนาการดานการจัดการศึกษา

การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษามุ ง หล อ หลอมผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ สมบั ติ อั น พึ ง ประสงค
คุณธรรมนําความรู กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาทุกคนตองสอบผานมาตรฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาอังกฤษ และภาษาพมา เปนตน
ในระดับปริญญาตรี เปดการเรียนการสอน ๑๑ โปรแกรมวิชา ดังนี้
- โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร (เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ)
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
 โปรแกรมวิชาการบัญชี
 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
 โปรแกรมวิชาประถมศึกษา
 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
 โปรแกรมวิชาภาษาจีน

ôð »‚ ÈÃÕÊÑ¡·Í§

¾.È. òõðö - òõõö

73

ศูนยค วามเปนเลิศ ทางวิชาการ
- ศูนยเมียนมารศึกษา
 ศูนยศึกษาและพัฒนาอัญมณีเพื่อการสงออก
 ศูนยการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม
 ศูนย  ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก

ดว ยอํ าเภอแม ส อดมี ส ภาพภู มิ ป ระเทศเสมื อนเป น ประตู สู อั น ดามั น เป น เสน ทางท องเที่ ยวอี ก
เสนทางหนึ่งจากภาคเหนือของไทยและจีนตอนใต เปนความคาดหวังเพื่อรองรับแนวทางการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ภายใต กรอบความรว มมื อ อนุ ภูมิ ภ าคลุม น้ํ าโขง      ที่
เชื่ อ มตะวั น ออก – ตะวั น ตก        อั น จะเกิ ด ในอนาคต
อันใกลนี้ (ตามโครงการที่นําสงของบประมาณ ป ๒๕๕๘ จากจังหวัดตาก)
- ศูนยปฏิบัติการการคาชายแดนและศูนยขอมูลดานโลจิสติกส
 ศูนยวิจัยทางธรรมชาติ
 ศูนยศิลปวัฒนธรรม
ดวยกฎเกณฑที่ในกรอบการทํางานทําใหปจจุบันเปดการสอน กศ.บป. เพียง ๓ โปรแกรมวิชา ไดแก
 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ในสวนของการบริการวิชาการ ทุกโปรแกรมวิชา ตองจัดโครงการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อ
พัฒ นา โดยไดรับงบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและจากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เพิ่มขึ้นทุกป มหาวิทยาลัยมีพันธกิจเพื่อพัฒนาและเปนศูนยกลางบริการวิชาการแกทองถิ่นและประเทศ
เพื่อนบาน ตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาของทองถิ่น สนับสนุนการเรียนรูและการวิจัยดวยการบริการ
วิชาการ สรางเครือขายงานบริการวิชาการสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้
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๑. ใหบริการวิชาการ วิชาชีพ แกชุมชนทองถิ่นและประเทศเพื่อนบาน
๒ สนับสนุนการเรียนรูและการวิจัยดวยการบริการวิชาการ
๓ พัฒนาแหลงการเรียนรูใหกับชุมชนทองถิ่นและประเทศเพื่อนบาน
๔ สรางเครือขายและความรวมมือดานการบริการวิชาการ
ขอนําเสนอบางสวนที่เปนโครงการที่ลงสูชุมชน ดังนี้
- โครงการอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นสูชุมชน
 โครงการศูนยการเรียนรู  ชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนสูสังคมอุดมปญญา
 โครงการคาย  ชุมชนสรางเยาวชนพอเพียง
 โครงการสาธิตการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
 โครงการคายเยาวชนพัฒนากสิกรรมสูระบบเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการศูนยเมียนมารศกึ ษา
 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมดวยพลังงานลม
 โครงการยุวชนโลจิสติกส
- โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสวนราชการ
 โครงการบริการซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรใหแกชุมชน
 โครงการอบรม นักบัญชีรุนเยาว
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสรางบานดิน
 โครงการบริการวิชาการสัญจร
ฯลฯ
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พัฒนาการดานบุคลากร ป ๒๕๕๖
จํานวนนักศึกษาภาคปกติ ๘๑๗ คน ทั้งนี้นักศึกษาทุกโปรแกรมวิชาของคณะครุศาสตรเมื่อเรียน
ครบ ๒ ป ตองโอนย ายไปเรียนที่ มหาวิทยาลั ยราชภัฏกําแพงเพชร ตามกฎเกณฑ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
จํานวนนักศึกษาภาค กศ.บป. ๒๓๐ คน
จํานวนอาจารย ๓๗ คน
เจาหนาที่ ๒๒ คน
พนักงานภาคสนาม ๓๑ คน

พัฒนาการดานงานวิจัย
สรุปทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดดําเนินการวิจัยดังนี้
- ทุ นวิจัยที่ ได รับจากหนว ยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จํ านวน ๔ โครงการ เป น เงินรวม
ทั้งสิ้น ๑๕๔,๐๐๐ บาท
 ทุนวิจัยที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
แมสอด เปนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๑๙,๘๐๐ บาท

พัฒนาการดานศิลปะวัฒนะธรรม
มหาวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ทั้งจัดในมหาวิทยาลัยและรวมกับทั้ง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สม่ําเสมอตลอดมาดังนี้
- ลอยกระทง ราชภัฏ – หนองบัว
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- ประเพณีรดน้ําดําหัว

พัฒนาการดานงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
งบบริการวิชาการ
งบ บ.กศ.
งบ กศ.บป.
รวมเงินทั้งสิ้น

๑๓,๑๐๕,๓๐๐ บาท
๔,๒๒๔,๑๐๐ บาท
๓,๙๐๓,๘๐๐ บาท
๗๘๒,๗๐๐ บาท
๒๒,๐๑๕,๙๐๐ บาท

มองไปในอนาคต
๑ มหาวิทยาลัย พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษาใหเท าเที ยมกับสถาบั นอุด มศึกษาอื่นรวมทั้งสราง
ความเขมแข็งในทุกดานใหเปนที่ยอมรับ สามารถเทียบโอนหนวยกิตได
๒. มุ ง พั ฒ นาคณาอาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษาด ว ยการฝ ก ภาษาอั ง กฤษ ให ไ ด ต ามมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนด
๓. มุงพัฒนาภาษาไทยและภาษาเพื่อนบานอีก ๙ ประเทศรวมทั้งสรางองคความรูที่เกี่ยวโยงกับ
ประเทศสมาชิกฯ โดยเริ่มจากเมียนมารเปนอันดับแรก
๔. ตองสรางเครือขายทางวิชาการ เตรียมแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งนักศึกษาและอาจารยเพื่ อไป
ศึกษาหรือฝกงานกับประเทศเพื่อนบานได
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๕. ต อ งพั ฒ นาด านวิ จั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ ง พั ฒ นาอาคารสถานที่ วั ส ดุ อุ ป กรณ
หองปฏิบตั ิการ เพื่อรองรับความตองการ
๖. จัดทําโครงการใหนักศึกษากาวสูส ากล ดวยการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ใหเปนรูปธรรม
ชัดเจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา สูมาตรฐานการศึกษาอาเซียน หลักสูตรใดพรอมกอน พัฒนา
กอน
๗. สงเสริมการสรางเครือขายวิชาการโดยลงนามความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
๘. แลกเปลี่ยนเรียนรู กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่มียุทธศาสตรขับเคลื่อนสูอาเซียน
๙. สรางสถาบันการศึกษาสูความเปนเลิศทางดานภูมิทัศน สิ่งแวดลอม และอื่นๆ
๑๐. เนนการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ
ในอนาคต
๑๑. พัฒนาอาเซียนศึกษาเปนวิชาเลือก
๑๒ มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติ

จากกําลังศรัทธาทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในครั้งนั้น เกิดขึ้นและเติบโตงดงามตามวัน
เวลาที่ ผ าน ในซี กตะวั น ตกของจั ง หวั ด ตาก แม จ ะเป น ป จ จั ย อั น ดู เหมื อนจะน อ ยนิ ด แต ม ากมายด ว ย
คุ ณู ป การ ถ าเที ยบกั บ การก อ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ยแห ง อื่ น งบประมาณ ณ ขณะนั้ น เพี ย ง ๑๖ ล านบาท
สามารถกอกําเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ภายใตการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญั ติสถาบันราชภัฏอันจะยังประโยชนใหเกิดแก
ประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยอดเงินและเนื้อที่นับเปนคามหาศาล เหลือจะประมาณกาลเวลาผานไป
คุณคายิ่งเพิ่มเปนทวีคูณ
มหาวิทยาลัยตั้งแตแรกกอตั้งดวยวิสัยทัศนอันกวางไกลของทาน ผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย
ผาสุข อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร แมสอด ทานแรก วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ผูริเริ่มขอ
ใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ตั้งแตนั้นมาทานผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย ผาสุข และทานผูชวยศาสตราจารย
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รัตนา รักการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ จนถึง วันที่ ๓๐
ธัน วาคม ๒๕๕๕ รว มสร างและพั ฒ นา ด ว ยความมุ งมั่ น ที่ จ ะก อตั้ งมหาวิทยาลั ยราชภั ฏกํ าแพงเพชร
แม ส อด ให มั่ น คงก า วไกลในสากลสามารถเป น ที่ พึ่ ง ทั้ ง ท อ งถิ่ น และเพื่ อ นบ า น ขณะนี้ ท า นผู ช ว ย
ศาสตราจารยรัตนา รักการ ยังกรุณารับชวงโดยใหนโยบาย ดูแลการกอสราง แกไข ชวยเหลือ ชี้แนะ
ทุกงาน รวมทั้งอํานวยความสะดวกทุกประการใหมหาวิทยาลัยฯกาวผานอุปสรรคตางๆไปไดดวยดีภายใต
รมของมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ กํา แพงเพชร ปที่ ๔๐ ซึ่งมี ทานผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญ มาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ทานปจจุบัน ซึ่งทั้งลงทุน ลงแรง ชวยผลักดันใหกิจการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด กาวสูความสงางาม สมศักดิ์ศรี มหาวิทยาลัยฯ ทองถิ่น
จังหวัดตาก
ณ วันนี้ ของป ๒๕๕๖ ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม สอดทุ กคนพรอมที่ จะพั ฒ นา
ตนเอง เพื่อเปนกําลังสําคัญที่จะพัฒ นามหาวิทยาลัย สูความเปนสากลดวยความมุงมั่นทุมเทและจะทํา
ทุกอยางเพื่อความเปนปกแผนมั่นคง และกาวไกลใหสมกับเจตนารมณและความคาดหวังของคณะทาน
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและทานผูทรงคุณวุฒิในอําเภอแมสอด ใหจงได
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สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ARIT KPRU

Academic Resource and Information Technology

ยบริกการและเทคโนโลยี
ำรและเทคโนโลยีสสำรสนเทศ
สำส�ำนั
นักกวิวิททยบริ
ารสนเทศ
กับกำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน
กับการบริการวิชาการสู่ชุมชน
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์*
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร หรือ “ห้องสมุด”
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในระดับสถาบันการศึกษาในจังหวัดกาแพงเพชรและมีความ
พร้อมด้ านทรัพ ยากรสารสนเทศเพื่ อรองรับ การให้ บ ริการแก่บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ยและท้ องถิ่ น
ในจังหวัดกาแพงเพชร ตาก ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคี ยง ผู้ เขียนขอกล่าวถึง ความเป็นมา และการพั ฒ นา
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามลาดับ ดังนี้

จุดเริ่มต้นและกำรพัฒนำ
แรกเริ่มสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีฐานะเป็นแผนกห้องสมุ ด สังกัดสานักงาน
ผู้ อ านวยการ เปิ ด บริ ก ารครั้ ง แรกที่ ส านั ก งานชั่ ว คราว เมื่ อ ปี พ.ศ.๒๕๑๙ โดยมี อ าจารย์ นิ ต ยา
พั นธุ์สุ วรรณ (ศรีส อน) เป็ น หัว หน้ าแผนก เมื่ ออาคารเรีย นสร้างเสร็จ ได้ ย้ ายห้อ งสมุ ด มาอยู่ ที่ชั้ น ๓
อาคาร ๔ ซึ่งเป็นอาคารเรียนของคณะวิชาวิทยาศาสตร์ มีพ้ืนที่บริการขนาด ๓ ห้องเรียน มีบุคลากร
ปฏิบัติงาน ๓ คน ได้แก่ อาจารย์บรรณารักษ์ ๒ คน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ๑ คน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒
เมื่ออาคารหอสมุด (ปัจจุบันคือ อาคาร AV) สร้างเสร็จ จึงได้ย้ายมาเปิดบริการที่อาคารแห่งนี้ จนในปี
พ.ศ. ๒๕๒๗ แผนกห้องสมุด ได้ เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ฝ่ายหอสมุ ด ตามพระราชบัญ ญั ติวิทยาลัยครู
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และได้ย้ายมาสังกัดสานักส่งเสริมวิชาการ ต่อมาได้มีการรวมฝ่ายโสตทัศนวัสดุ
ซึ่งเดิมสังกัดคณะวิชาครุศาสตร์ รวมกับฝ่ายหอสมุด โดยให้บริการทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ ต่อมา
ในปีงบประมาณ ๒๕๓๖ วิทยาลัยครูได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอสมุดใหม่ ๒๑ ล้านบาท เป็น
อาคาร ๔ ชั้น (อาคารบรรณราชนครินทร์) ซึ่งได้สร้างเสร็จและเปิดบริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๘
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ วิทยาลัยครูได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ชื่อหน่วยงานเปลี่ยนจากฝ่ายหอสมุดเป็น สานักวิทยบริการ ถึงแม้ ว่าสานัก
วิทยบริการจะไม่เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหาร แต่สานักวิทยบริการก็เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และงบประมาณเพิ่มขึ้นโดยลาดับ รวมทั้ง
จานวนบุคลากรปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามปริมาณงาน

*

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ สานักวิทยบริการได้ปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการ
บริห ารงานตามกฎกระทรวงการจัด ตั้ ง ส่ ว นราชการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาแพงเพชร โดยรวม
หน่วยงาน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สานักวิทยบริการ และสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียกชื่อหน่วยงาน
ใหม่นี้ว่า สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมีขอบเขตการให้บริการกว้าง
มากขึ้น ทั้งบริการสารสนเทศต่างๆ และอานวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีนโยบายรวมศูนย์ภาษาเข้ามาสังกัด
ภายใต้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้บริหารหน่วยงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
๑. อาจารย์นิตยา พันธุ์สุวรรณ
ตาแหน่งหัวหน้าแผนกห้องสมุด
พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๒
๒. อาจารย์ประพิมพร สถิรวัฒนานนท์
ตาแหน่งหัวหน้าแผนกห้องสมุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓
๓. อาจารย์นิตยา ศรีสอน
ตาแหน่งหัวหน้าแผนกห้องสมุด
พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๗
๔. อาจารย์ศรีรัตน์ วัฒนา
ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด
พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๐
๕. อาจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล
ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด
พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๓
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด
พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๗
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ ตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๑
๘. ผู้ช่วยศาตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗
๑๐. ผู้ช่วยศาตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑
๑๑. ผู้ช่วยศาตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕
๑๒. รองศาตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน
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กำรพัฒนำสู่ปัจจุบัน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานและการ
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น โดยมีการกาหนดทิศทางดังนี้

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชนภายในปี ๒๕๖๐

พันธกิจ
๑. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๒. จัดบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
๔. พัฒนาทักษะทางด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
๕. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
๖. ให้บริการวิชาการทางด้านภาษาต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน

ค่ำนิยมหลัก
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ควบคู่จิตบริการ เน้นคุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยเทคโนโลยี
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ห้องประชุมดอกสัก

Wireless Zone

บริการสื่อการเรียนรู้ด้านการออกแบบ

ห้องสตูดิโอ

บริการอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจในการบริหารและจัดการระบบงาน
ห้องสมุด เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการจัด การศึ กษา การวิจัย การพั ฒ นาการเรียน
การสอน การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม โดยมี
พื้น ที่การให้บ ริการประกอบด้วย ๓ อาคาร ได้ แ ก่ ๑) อาคารบรรณราชนคริน ทร์ เป็ น อาคาร ๔ ชั้ น
ให้ บ ริ ก ารสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ๒) อาคารโสตทั ศ นวั ส ดุ ให้ บ ริก ารสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อิ น เทอร์ เน็ ต ห้ อ งฉาย
ห้องประชุม และห้องสตูดิ โอ ๓) อาคารศู นย์ภาษาและคอมพิ วเตอร์ เป็นอาคาร ๙ ชั้น ประกอบด้ วย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา ห้องประชุม และห้องสมุด ประจาศูนย์ภาษา
มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ในท้องถิ่นทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) กับหลายหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ) ในโครงการกระจายโอกาสสร้าง
แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (mini TCDC) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการออกแบบ
(พ.ศ. ๒๕๕๒) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๕๒) สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสารสนเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อสร้างความ
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ร่ ว มมื อ ด้ า นเครื อ ข่ า ย เผยแพร่ ถ่ า ยทอดและพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนบนระบบ e-Learning
(eDL-square) (พ.ศ. ๒๕๕๔) หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๕๔) ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั่วประเทศ ๑๗ แห่ง (พ.ศ. ๒๕๕๕) และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตภาคเหนือ จานวน ๘ แห่ง (พ.ศ. ๒๕๕๕) ปัจจุบันสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
บุคลากรปฏิบัติงานรวมทั้งหมด ๕๑ คน ประกอบด้ วย ข้าราชการ ๘ คน ข้าราชการพลเรือน ๑ คน
พนักงานมหาวิทยาลัย ๘ คน พนักงานราชการ ๓ คน ลูกจ้างประจา ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑๘ คน และ
นักการภารโรง ๑๑ คน มีการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จานวน
๒๗ โครงการเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น งานและการให้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ บุ ค ล ากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก รวมทั้งเป็นเครือข่ายแกนหลัก (Node) ระดับภูมิภาคของเครือข่าย
Uninet ถือได้ว่าสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความพร้อมสาหรับเป็น
แหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่รองรับการให้บริการแก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

กำรบริกำรวิชำกำรสูช่ ุมชน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากจะเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่สาคัญ
ของท้องถิ่นแล้วยังมีภารกิจหลักที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น ซึ่ง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดี ตจนถึงปัจจุบัน
ประกอบด้วย กิจกรรมบริการด้านวิทยบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาษาต่างประเทศ
จาแนกตามกิจกรรม/โครงการดังนี้
๑. โครงการรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานหนึ่งในท้องถิ่นที่ต้องการให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้มีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้า และเล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าวจึงได้จัด ทาโครงการ
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รณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
สนใจและรักการอ่านมากขึ้น นับว่าเป็นการให้บริการวิชาการที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ จัด กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งมาโดยตลอดทุ ก ปี ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๕๐ ถึ ง ปั จ จุ บั น และได้ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรม
หลากหลายรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น ทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามนิทรรศการต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ตามโรงเรียนต่างๆ และสวนสิริจิตอุทยาน ซึ่งได้รับการ
ตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน รวมไปถึงประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี
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๒. โครงการบริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การให้บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แก่ชุมชนในท้องถิ่น เช่น
การจัดอบรม การออกค่ายอาสาพัฒ นาระบบห้องสมุด การจัดนิทรรศการวิชาการ ที่ปรึกษาด้ านการ
จัดระบบห้องสมุดให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดกาแพงเพชรและตาก ซึ่งได้รับการตอบรับและมีความพึง
พอใจกับกิจกรรมที่ให้บริการในระดับมาก เช่น การจัด อบรมซึ่งจะมี หัวข้อต่างๆ ที่ส อดคล้องกับความ
ต้องการของครู นักเรียน และหน่วยงานในท้องถิ่น ได้แก่ การผลิตสื่อส่งเสริม การอ่าน การผลิตสื่อ
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ อ าเซี ย น การซ่ อ มและบ ารุ ง รั ก ษาหนั ง สื อ การใช้ โ ปรแกรมห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ
เพื่อการจัดการระบบห้องสมุด การฝึกอบรมครูบรรณารักษ์ เป็นต้น

การออกค่ายอาสาพัฒ นาระบบห้องสมุดเป็น อีกหนึ่งกิจกรรมด้านบริการวิชาการที่ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ชึ่งเกิดจากหน่วยงานขอ
ความอนุเคราะห์หรือการมีจิตอาสา รวมทั้งความร่วมมื อระหว่างหน่ วยงานในการให้ค วามช่วยเหลื อ
แนะนา เป็นที่ปรึกษาและร่วมกันพัฒนาห้องสมุดให้มีความพร้อมสาหรับการให้บริการทั้งห้องสมุดโรงเรียน
และห้องสมุดในหน่วยงานต่างๆ ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ตาก และพิจิตร นอกจากการพัฒนาระบบ
ห้องสมุดแล้วสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีการอบรมให้ความรู้แก่บรรณารักษ์ ครู
นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อการให้บริการและการจัดการระบบห้องสมุดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิช าการ เช่ น ออกค่ายอาสาพั ฒ นาระบบห้ องสมุ ด โรงเรีย นตระเวนชายแดนร่ว มกับ คณะครุศ าสตร์
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มหาวิทยาลั ยราชภั ฏกาแพงเพชรทุกปีอย่างต่อเนื่ องในเขตอาเภออุ้ม ผาง อาเภอท่าสองยาง อาเภอ
แม่ระมาด ฯลฯ ของจัง หวั ด ตาก เช่น โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนแม่ กลองคลี โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเลโพเด โรงเรียนตระเวนชายแดน
บ้านแพะ ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาระบบห้องสมุดร่วมกับโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ในการอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัด พระบรมธาตุ จั งหวั ดกาแพงเพชร มี การจัด อบรม
พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด และร่วมมือกันในการวิเคราะห์หมวดหมู่
ลงรายการ จั ด เรี ย งหนั ง สื อ บนชั้ น รวมทั้ ง การใช้ โ ปรแกรมห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ใ นการจั ด การ
ทรัพยากรห้องสมุด เพื่อพร้อมสาหรับการให้บริการแก่พระภิกษุให้สามารถค้นคว้าและใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศอย่างคุ้มค่าและสามารถให้บริการได้ด้วยตนเอง

ห้องสมุดโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน

หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกาแพงเพชร
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๓. โครงการบริ ก ารวิ ช าการด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศตามพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี eDLTV/eDLRU เป็นโครงการที่งานพั ฒ นาระบบสารสนเทศและ
บริ ก าร ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ จั ด ท าความร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อดาเนินกิจกรรม การเผยแพร่ ถ่ายทอดสดสื่อการเรียน
ตามโครงการ eDLTV/eDLRU ที่พัฒ นามาจากโรงเรียนไกลกังวลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิต
เพื่อนาไปใช้ประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับ โรงเรียนที่มีความขาดแคลนครู ขาดสื่อการเรียนการ
สอน และโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในโครงการ (ทสรช.) ถือเป็นงานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นที่
สาคัญงานหนึ่งโดยมีการจัดกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรม ได้แก่ การจัดค่ายอบรมเผยแพร่ การจัดประกวด
ผลงานการใช้สื่อ eDLTV/eDLRU การอบรมเผยแพร่สื่อไปยังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และศูนย์ ICT
ชุมชน และการฝึกอบรมครูในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ในระดับประถมศึกษา ได้แก่ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ และเขต ๒ รวมทั้ง สานั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษาตากเขต ๑ และ
เขต ๒

๔. บริก ารวิช าการด้ านภาษาต่ างประเทศ งานศู น ย์ ภ าษามี การจั ด หาสื่ อ การเรีย นการสอน
ภาษาอั ง กฤษ ภาษาจี น เพื่ อ การให้ บ ริก ารในห้ องสมุ ด ของศู น ย์ ภ าษา ชั้ น ๓ อาคารศู น ย์ ภ าษาและ
คอมพิ ว เตอร์ และจั ด อบรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะภาษาต่ างประเทศให้ กั บ บุ ค ลากรภายในและภาย นอก
มหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง กิ จ กรรมค่ า ยภาษาอั ง กฤษ-ภาษาจี น ให้ กั บ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มั ธ ยมศึ ก ษาร่ ว มกั บ โปรแกรมวิ ช าภาษาจี น คณะครุ ศ าสตร์ ใ นช่ ว งปิ ด ภาคเรี ย น นอกจากนี้ ยั ง มี
การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านภาษาต่างประเทศจานวน ๒ ห้อง เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติการด้าน
ภาษาแก่ผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอก
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๕. บริการสารสนเทศนอกเวลาราชการ เป็นบริการการศึกษาค้นคว้านอกเหนือจากเวลาราชการ
ซึ่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายเวลาการให้บริการเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา
ประชาชนในท้องถิ่นได้ศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มที่ในช่วงเปิดภาคเรียนในช่วงเวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. ของ
ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ นับว่าเป็นการบริการพิ เศษที่จัดให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
อย่างทั่วถึง

จะเห็นได้ว่าสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่คู่กับมหาวิทยาลัย
และท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านโครงสร้างการบริหารงาน อาคาร
สถานที่ ห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการด้านภาษาต่างประเทศ ศู นย์คอมพิวเตอร์ และความ
พร้อมด้านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ รองรับ การให้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น และ
มีความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับอาเซียนในอนาคต
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สถาบั น วิจัย และพั ฒ นา มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ กํ าแพงเพชร เป น หน ว ยงานสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ
ด านการวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร ในการบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย งานสร างสรรค
และนวัตกรรม การสรางนักวิจัย การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการนําองคความรูจากงานวิจัยไปใช
ในการแกปญหาใหกับชุมชนทองถิ่น เปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่นมาโดยตลอดจนถึงปจจุบนั ดังนี้
พั น ธกิ จด านการวิ จัยในยุค แรกๆ ของการจัด ตั้ ง วิทยาลั ยครู ตามพระราชบั ญ ญั ติวิทยาลั ยครู
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๘ ได จั ด ตั้ ง ศู น ย วิ จั ย และบริ ก ารการศึ ก ษา โดยแบ ง หน ว ยงานย อ ยออกเป น
ฝายเลขานุการ ฝายวิจัยและเผยแพร ฝายสงเสริมและบริการวิชาการ ฝายฝกอบรม และโครงการพิเศษ
โดยมีผูชวยศาสตราจารย ปนวดี ธนธานี เปนหัวหนาศูนยคนแรก ต อมาผูชวยศาสตราจารย สุรชัย
โกศิยะกุล รองศาสตราจารย ดร.สมชัย วงษนายะ และรองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ
เปนหัวหนาศูนย ตามลําดับ โดยมีรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเปนผูกํากับดูแล มีสํานักงานที่ทําการ
ตั้งอยูที่ อาคาร ๑ (อาคารสํานักงานอธิการบดีหลังเกา) ในยุคแรกของพันธกิจดานการวิจัยมีความรวมมือ
กับสหวิทยาลัยพุทธชินราช ซึ่งประกอบดวยวิทยาลัยครูนครสวรรค วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม วิทยาลัยครู
เพชรบูรณ และวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ไดกําหนดนโยบายดานการวิจัยรวมกัน ในการสงเสริมใหมกี ารวิจัย
เพื่อความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาการตามหนาที่ของสหวิทยาลัย โดยมุงเนนการนําผลการวิจัยไป

*

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ใช ใ นการพั ฒ นาท อ งถิ่ น และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนตามบทบาทหน า ที่ ข องวิ ท ยาลั ย ครู
กําแพงเพชร
จากวิทยาลัยครูสูสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ในป พ.ศ.๒๕๓๕ ภารกิจดานการวิจัยยังเปนภารกิจ
ที่จําเปนและสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะของสถาบันซึ่งถือเปนชุมชนวิชาการ คือการแสวงหา
ความรู การพัฒ นาองคความรู และนําความรูไปใชเพื่ อการพั ฒ นาทองถิ่น การวิจัยของสถาบันในชวง
ระยะเวลาต อมาจึงมุงเนนการวิจัยเรื่องของท องถิ่นใหมากขึ้น โดยเนนการวิจัยภูมิปญญาชาวบ านและ
ศักยภาพชุมชนใหมากขึ้น ใหการสนับสนุน การวิจัยดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของชาวบานจังหวัด
กําแพงเพชร และตาก รวมถึงการทําวิจัยทางวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรประยุกต เพื่อการเผยแพร
องคความรู และการนําความรูไปใชในการแกปญหา และพัฒนาทองถิ่น โดยเปลี่ยนชื่อจากศูนยวิจัยและ
บริ ก ารการศึ ก ษาเป น สํ า นั ก วิ จั ย โดยมี ร องศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกี ร ติ พ งศ และต อ มา
เปนผูชวยศาสตราจารยมัณฑนา จริยรัตนไพศาล เปนหัวหนาสํานักวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย ดร.สม
ชัย วงษนายะ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา และรองศาสตราจารย ดร. ทวนทอง เชาวกีรติพงศ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธเปนผูกํากับ ดูแล ตามลําดับ
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ในป พ.ศ.๒๕๔๗ มีประกาศกระทรวงศึกษาการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พุทธศักราช ๒๕๔๗ ปรับเปลี่ยนจากสถาบันราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการแบงโครงสรางภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหม จากสํานักวิจัยเปนสถาบันวิจัยและพัฒ นา ซึ่งสถานะเทียบเทาคณะจนถึง
ปจจุ บัน โดยมี พั นธกิจในการบริหารจัด การงานวิจัย งานสร างสรรค และนวัตกรรม และติ ด ตามการ
บริการวิชาการดานการวิจัย และการประสานงานการจัด บั ณ ฑิ ตศึกษา โดยมีผู อํานวยการคือ ผู ชว ย
ศาสตราจารย ดร.เรขา อรัญวงศ เปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ
ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยเปนผูดูแล กํากับ ติดตาม ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ - มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ มี การจัด สรรทุ น วิ จั ยจากงบประมาณแผ น ดิ น และงบบํ ารุ งการศึ กษา มาอย างต อเนื่ อ ง
มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ นานาชาติ มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ในชุมชนทองถิ่น
มีผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยใหเปนผลงานวิจัยเดน จากงานวิจัย
เรื่อง โครงการวิจัยพั ฒ นาเครือขายเชิงพื้ นที่เพื่ อหนุน เสริมการพั ฒ นาการเรียนรูของเด็กและเยาวชน
(Local Learning Enrichment Network : LLEN) รวมทั้งพัฒนาวารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ใหเปนวารสารที่อยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre : TCI
ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒ นา ยังคงมุงมั่นในการพัฒ นางานวิจัยใหมีคุณ ภาพเพื่อนําไปพัฒนา
และแกปญหาทองถิ่น รวมทั้งบูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ โดยไดรับงบประมาณ
สนับสนุนทั้งภายในและภายนอกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ กําลังพัฒนาวารสารสักทอง : วารสาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนวารสารระดับชาติเพื่ อเป นแหลงตีพิ มพเผยแพร ใหกับบุ คลากรใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทํางานวิจัย งานสรางสรรค
และนวัตกรรม จํานวน ๘๓ เรื่อง เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๕,๓๐๑,๒๗๒ บาท โดยมี ดร.สุภาพร พงศภิญโญ
โอภาส เปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒ นา ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปจจุบัน ซึ่งมี
รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ จั ย และการจั ด บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา รองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกี ร ติ พ งศ
เปนผูกํากับ ดูแล
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สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
The Office Of Academic Program And Rigistation

าการและงานทะเบี
ยน ยน
จากอดีต...ถึงปัสํจาจุนับกันสสำง�เสริ
นักมส่วิงชเสริ
มวิชาการและงานทะเบี
ผูชวยศาสตราจารยอมรา ครองแกว
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนหนวยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาแกผูใชบริการและประชาชนทั่วไป เพื่อทําการตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ให
บรรลุตามวัตถุประสงคในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกตอง อีกทั้งยังไดดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาฐานขอมูลทางดานวิชาการ รวมไปถึงการประสานงาน
กับคณะในการจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการ
นี้จึงใครขอกลาวถึงความเปนมา และการพัฒนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันตามลําดับดังนี้
จุดเริ่มตนและการพัฒนา ไดเริ่มตนดวยในอดีตชวงเริ่มจัดตั้งวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เมื่อวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ เรียกหนวยงานนี้วา แผนกทะเบียนและวัดผล ตั้งอยูอาคารสํานักงานอธิการบดี
(ปจจุบันคือ อาคาร ๑) เลขที่ ๖๙ หมู ๑ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และเริ่มเปดรับ
นักศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยจัดใหมีหนวยงานแผนกทะเบียนและวัดผลเพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทํา
ระเบียนนักศึกษา ผลการเรียน แผนการเรียนและหลักสูตร การจัดทําตารางเรียน ตารางสอนและตาราง
สอบ
ป พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ปรับเปลี่ยนชื่อหนวยงาน
จากกรมการฝกหัดครู เปนสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ สวนในการบริหารงานวิชาการในสถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดตั้งหนวยงานมีชื่อวา “สํานักสงเสริมวิชาการ”เปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
ด า นให บ ริ ก ารงานทะเบี ย น ข อ มู ล ทางการศึ ก ษา และงานหลั ก สู ต รและผลการเรี ย นทํ า ให ต อ งมี
การปรับปรุงงานดานหลักสูตรเปนระยะ แตงานดานอื่นยังคงดําเนินงานตามปกติ
ป พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ เห็นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหไว ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีผลทําใหสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
ปรับเปลี่ยนฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎกระทรวงจัดตั้ง
สวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดใหมีหนวยงาน
“สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” โดยไดดําเนินงานดานการบริการวิชาการจนถึงปจจุบัน
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การพัฒนาสูปจจุบัน
ป จ จุ บัน พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานั กสง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ยน ตั้ ง อยู ที่อาคารเรี ยนรวมและ
อํานวยการ (อาคาร ๑๔) ชั้น ๒ ไดมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน การใหบริการ สนับสนุนการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง เพื่อตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย
และชุมชนในทองถิ่น โดยมีการกําหนดทิศทางดังนี้
ปรัชญา
บริการและสนับสนุนงานการจัดการศึกษาอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศ น
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานที่สนับสนุน ประสานงานและใหบริการงาน
การจัดการศึกษาอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยี
พันธกิจ
๑. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
๒. มุงใหบริการทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
๓ บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
๔ เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาในทองถิ่น
เปาประสงค
๑. เพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
๒. เพื่อใหบริการทางการศึกษาอยางรวดเร็ว ถูกตอง และทั่วถึง
๓ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตและบริการ
๔ เพือ่ ใหคนในทองถิ่นไดรบั โอกาสทางการศึกษา
เปาหมายหลัก
๑. รอยละของบัณฑิตที่มีงานทํา
๒. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูลการศึกษา
๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
๔ เสริมสรางโอกาสทางการศึกษา
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
๑. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบการใหบริการทางการศึกษา
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๓ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๔ มีจํานวนนักศึกษาตามแผนรับนักศึกษาและมีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร
๑. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบการใหบริการทางการศึกษา
๓ การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
๔ การสรางเสริมโอกาสทางการศึกษาแกทองถิ่น
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีภารกิจในการบริหารและจัดการระบบงานเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยในการใหบริการ สนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
และถูกตอง โดยแบงเปนดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการแบงงาน
ในป พศ ๒๕๑๖-๒๕๓๗ การบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ไดมีการแบงงาน
ตามโครงสร างการบริหารงาน เรี ยกหน ว ยงานนี้ ว า แผนกทะเบี ยนและวั ด ผล เพื่ อจั ด ทํ าระเบี ย น
นักศึกษา ผลการเรียน แผนการเรียนและหลักสูตร การจัดทําตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบ
ในป พศ ๒๕๓๘๒๕๔๖ การบริหารงานวิชาการในสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร มีการแบงงาน
ตามโครงสรางการบริหารงาน ไดจัดตั้งหนวยงานมีชื่อวา สํานักสงเสริมวิชาการ ทําการสนั บสนุ น
การจัดการศึกษาดานใหบริการงานทะเบียน ขอมูลทางการศึกษา และงานหลักสูตรและผลการเรียน

ในป พศ ๒๕๔๗-๒๕๕๖ การบริหารงานวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดกําหนด
ใหมีหนวยงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทําการตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ
ใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยไดมีการแบงงานของสวนราชการภายในสํ านักฯ เปน ๓ งาน คืองาน
เลขานุการ งานหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและประมวลผล ตามโครงสรางการบริหารงาน
ดังนี้
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อธิการบดี

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รองผูอํานวยการ
ฝายบริหาร

รองผูอํานวยการ
ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน

รองผูอํานวยการ
ฝายทะเบียนและประมวลผล

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

หัวหนากลุมงานเลขานุการ

หัวหนากลุมงานหลักสูตรและ
แผนการเรียน

หัวหนากลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล

เจาหนาที่กลุมงานเลขานุการ

เจาหนาที่กลุมงานหลักสูตรและ
แผนการเรียน

เจาหนาที่กลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล
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๒. ดานบุค ลากรในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ในอดีตสํานักฯ มีบคุ ลากรจํานวนนอย ตองอาศัยคณาจารยเขามาชวยกันทํางาน และไดขออัตรา
ขาราชการพลเรือนมาชวยดําเนินงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย

ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักฯ มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด ๑๗ คน แยกเปนอาจารยประจํา ๔ คน
ขาราชการพลเรือน ๑ คน ลูกจางประจํา ๑ คน พนักงานมหาวิทยาลัย ๓ คน พนักงานราชการ ๓ คน
และลูกจางชั่วคราว ๕ คน แสดงดังตาราง
หนวยงาน
งานเลขานุการ
งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน
งานทะเบียน
และประมวลผล
รวม

จํานวนบุคลากร
อาจารย

ขาราชการ
พลเรือน

ลูกจาง
ประจํา

อาจารย
พิเศษ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
ราชการ

ลูกจาง
ชั่วคราว

รวม

๒
๒

-

-

-

๑
๑

๑

๑
๑

๔
๕

-

๑

๑

-

๑

๒

๓

๘

๔

๑

๑

-

๓

๓

๔

๑๗
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๓. ดานการปฏิบัติงาน
ในป พศ ๒๕๑๖-๒๕๓๗ สํานักฯ ดําเนินการจัดทําระเบียนนักศึกษา ผลการเรียน แผนการเรียน
และหลักสูตร การจัดทําตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบ

ในป พศ ๒๕๓๘๒๕๔๖ สํานักฯ ดําเนินการทําการสนับสนุน การจัดการศึกษาดานใหบริการ
งานทะเบียน ขอมูลทางการศึกษา และงานหลักสูตรและผลการเรียน
ในป พศ ๒๕๔๗-๒๕๕๖ สํานักฯ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการแกคณาจารย นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป เพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค ดังนี้
๑. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง
๒. พัฒนาฐานขอมูลทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
๓. ประสานงานกับคณะในการจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษาทุกหลักสูตร
๔. ใหบริการทางวิชาการแกผูใชบริการและประชาชนทั่วไป

98

ôð »‚ ÈÃÕÊÑ¡·Í§

¾.È. òõðö - òõõö

ในสวนการปฏิบัติงานดานบริหาร ในป พศ ๒๕๓๖-๒๕๔๓ ผูชวยศาสตราจารยธีระ ภักดี ดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวาระแรก ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา
สุกระ ไดดํารงตําแหนงนายทะเบียน ตอมาในป พศ ๒๕๔๔-๒๕๕๑ ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํ านั กสงเสริมวิช าการและงานทะเบียน รองศาสตราจารยพ รเพ็ญ โชชัย
ไดดํารงตําแหนงนายทะเบียน ในป พศ ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ผูชวยศาสตราจารยอมรา ครองแกว ดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางบุษบาเหมือนวิหาร ไดดํารงตําแหนงนาย
ทะเบียน มีรายละเอียดการปฏิบัติงานของแตละกลุมงาน ดังนี้

- งานสารบรรณ
- งานดานการพัฒนา
บุคลากร
- งานรับสมัครนักศึกษา
- งานการเงินและพัสดุ
- งานนโยบายและแผน

- งานธุรการ
- งานแผนการเรียน
- งานตารางสอน-ตารางสอบ
- งานมาตรฐานวิชาการ

- งานธุรการ
- งานบริการนักศึกษา
- งานทะเบียนนักศึกษา
เขาใหม
- งานขอมูลนักศึกษา
และระเบียนประวัติ
- งานตรวจสอบและติดตาม
ผลการเรียน
- งานประมวลผลการเรียน
- งานสารสนเทศขอมูล
ทางการศึกษา
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๔. ดานการรับสมัค รนักศึกษา
การเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา ๒๕๑๙ โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. รุนแรก จํานวน
๓๙๒ คน นักศึกษารุนนี้ไดรบั การคัดเลือกสงเขาเรียนจากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และ
ตาก เนื่องจากการกอสรางยังไมแลวเสร็จ ในภาคเรียนแรกจึงไดใชศาลาวัดวังยางเปนอาคารชั่วคราว
ตอมาในภาคเรียนที่ ๒ ไดยา ยเขามาในอาคารชัว่ คราวในบริเวณวิทยาลัยครู

ปการศึกษา ๒๕๒๐ วิทยาลัยเปดรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. รุนที่ ๒ จํานวน ๒๖๐ คน โดยใชวิธี
คัดเลือกจากจากสภาตําบลเชนเดิม ในปนี้วิทยาลัยปรับระบบการบริหารเขาสูวิทยาลัยครู ตามพรบ.
สภาการฝกหัดครู ๒๕๑๘ จํานวนนักศึกษาทั้งหมดในปนี้ ๖๒๐ คน
ปการศึกษา ๒๕๒๑ วิทยาลัยครูขยายการเปดรับนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ชั้นสูง จํานวน ๙ กลุม
วิชาเอก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม พลศึกษา อุตสาหกรรมศิลป
ศิลปะ คหกรรม และเกษตร รวม ๒๖๗ คน
ปการศึกษา ๒๕๒๒ เปดรับระดับ ป.กศ. จากจังหวัดตาก และจังหวัดกําแพงเพชร รับใหมในปนี้
รวม ๘๙ คน และยังคงเปดรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. ชั้นสูง เปนปที่ ๒ รวม ๙ กลุมวิชาเอก จํานวน
๓๔๙ คน
ปการศึกษา ๒๕๒๓ เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ค.บ. ๔ ป ๕ กลุมวิชาเอก คือ
วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา เปดระดับ ค.บ. ๒ ป
๒ กลุมวิชาเอก คือ วิทยาศาสตรและภาษาไทย ในปนี้เปดรับระดับ ป.กศ. เปนปสุดทายจํานวน ๘๐ คน
๒ กลุม และรับครูเขาอบรมในโครงการ อคป. เปนรุนที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๒๔ ปนี้วิทยาลัยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสําเร็จรุนแรก ทั้งภาคปกติ และ
อคป.ในปนี้งดรับนักศึกษาระดับ ป.กศ.
ปการศึกษา ๒๕๒๘ วิทยาลัยมีการเปดสอนตามหลักสูตรของสภาการฝกหัดครู ๓ ระดับ คือ ๑)
ระดับอนุปริญญาวิชาการสาขาตางๆ เปดสอนรวม ๔ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกเกษตรศาสตร (พืชศาสตร)
วิชาเอกคหกรรมศาสตร (ผาและเครื่องแตงกาย) วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เซรามิกส)
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วิชาเอกดนตรีและศิลปะการแสดง (ดนตรี) ๒) ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
๔ ป เปดสอนรวม ๗ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกภาษาอัง กฤษ วิชาเอกสังคมศึ กษา
วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป วิชาเอกคณิตศาสตร วิชาเอกนาฏศิลป วิชาเอกสุขศึกษา ๓) ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๒ ป เปดสอนรวม ๖ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกคหกรรมศาสตร พลศึกษา
การประถมศึกษา สุขศึกษา เกษตรศาสตร นาฏศิลป
ปการศึกษา ๒๕๒๙ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยไดเปดรับ ๓ ระดับ คือ ๑) อนุปริญญา
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร (อ.วท. และ อ.ศศ.) เปดสอนรวม ๔ วิชาเอก คือ วิชาเอกพืชศาสตร
วิชาเอกเซรามิกส วิชาเอกดนตรี (สากล) วิชาเอกกอสราง ๒) ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
หลักสูตร ๔ ป เปดสอนรวม ๗ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร นาฏศิลป
สังคมศึกษา สุขศึกษา และการประถมศึกษา ๓) ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร
๒ ป เปดสอนรวม ๕ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป เกษตรศาสตร นาฏศิลป สุขศึกษา สังคม
ศึกษา ๔) มีนักศึกษาโครงการคุรุทายาทเปนรุนแรก ในปนี้วิทยาลัยไดเปดอบรมตามโครงการ การ
จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เปนรุนแรก โดยเปดทําการอบรมรวม ๓ ระดับคือ
๑) ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) รวม ๑ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกสุขศึกษา ๒) ระดับปริญญาตรี
ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (ค.บ.) หลั ก สู ต ร ๔ ป รวม ๔ วิ ช าเอก ได แ ก วิ ช าเอกพลศึ ก ษา การแนะแนว
ศิลปศึกษา การประถมศึกษา ๓) ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร ๒ ป เปดสอนรวม
๗ วิ ช าเอก ได แ ก วิ ช าเอกเกษตรศาสตร คหกรรมศาสตร นาฏศิ ล ป เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา
การบริหารโรงเรียน สังคมศึกษา อุตสาหกรรมศิลป
ปการศึกษา ๒๕๓๐ ในปนี้วิทยาลัยไดเปดอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) เปนรุนที่ ๒ โดยเปดใหการอบรม ๖ ระดับ คือ ๑) ระดับอนุปริญญาวิท ยาลั ย
(อ.วท.) รวม ๒ วิชาเอก คือ เซรามิกส และสุขศึกษา ๒)ระดับอนุปริญญาครุศาสตร (อ.คศ.) รวม ๑
วิชาเอก คือ การศึกษาปฐมวัย ๓) ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร ๒ ป รวม ๑๑
วิชาเอกคือ ภาษาอังกฤษ การบริหารการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา เกษตรกรรม พลศึกษา อุตสาหกรรมศิลป คหกรรมศาสตร ๔) ระดับปริญญาตรีครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ป รวม ๔ วิชาเอก คือ พลศึกษา ศิลปศึกษา ประถมศึกษา จิตวิทยาและ
การแนะแนว ๕) ระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร (อ.ศศ.) รวม ๑ วิชาเอก คือ การบริหารธุรกิจ ๖) ระดับ
ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รวม ๑ วิชาเอก คือ การจัดการทั่วไป
ปการศึกษา ๒๕๓๒ ในปนี้วิทยาลัยไดเปดอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) เป น รุ น ที่ ๓ โดยเป ด ให มี การอบรมเพิ่ ม ขึ้ นอี ก ๑ ระดั บ คื อ ระดั บปริ ญญาตรี
วิทยาศาสตร (วท.บ.) หลักสูตร ๒ ป รวม ๑ รายวิชาเอก คือ สุขศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๓๓ ในปนี้วิทยาลัยไดเปดอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) เปนรุนที่ ๔ และนักศึกษาในโครงการคุรุทายาทไดจบการศึกษาเปนรุนแรก
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ปการศึกษา ๒๕๓๔ วิทยาครูกําแพงเพชรเปดโปรแกรมวิชาใหม ๔ โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ในระดับอนุปริญญาตรี และโปรแกรมวิชาชีววิทยา
โปรแกรมวิชาฟสิกส ในระดับปริญญาตรี และเปดรับนักศึกษา กศ.บป. เปนรุนที่ ๕ รวมทั้งหมด ๒๔
โปรแกรมวิชา
ปการศึกษา ๒๕๓๕ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามใหมอันเปนมงคลแกวิทยาลัยครูวา “สถาบันราชภัฏ” นับเปน
เกียรติและศิริมงคลแก สถาบัน ขาราชการ อาจารย และนักศึกษาทุกคนยิ่งนัก
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๔๓ ได มี ก ารรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาทั้ ง ภาคปกติ และภาคบุ ค ลากรประจํ า การ
(กศ.บป.) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และศูนยอุดมศึกษาแมสอด หลักสูตรที่เปดสอนในแตละ
คณะ มีดังนี้
๑. คณะครุศาสตร ไดแก การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป ภาษาอังกฤษ
และศิลปกรรม (กลุมดนตรี)
๒ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก ภาษาอังกฤษธุรกิจ อุตสาหกรรมทองเที่ยว
นิเทศศาสตร รัฐประศาสนศาสตร และศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป)
๓. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก เคมี และวิทยาการคอมพิวเตอร
๔. คณะวิทยาการจัดการ ไดแก การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย) การบริหารธุรกิจ
(การตลาด) การบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) และ การบัญชี
๕. คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม ได แก อิ เลคทรอนิ กส (เทคโนโลยี อิเลคทรอนิ กส) ไฟฟ า
อิเลคทรอนิกส (อิเลคทรอนิกสคอมพิวเตอร) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต)
ปการศึกษา ๒๕๔๖ ไดมีการรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคบุคลากรประจําการ
(กศ.บป.) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โดยมี
นักศึกษาทั้งสิ้นจํานวน ๑,๗๓๗ คน หลักสูตรที่เปดสอนในแตละคณะ มีดังนี้
๑. คณะครุศาสตร ไดแก การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
ดนตรีศึกษา คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตรทั่วไป
๒. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก บรรณรักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร อุตสาหกรรมทองเที่ยว และศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป)
๓. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร และวิทยาศาสตรทั่วไป
๔. คณะวิทยาการจัดการ ไดแก การบริหารธุรกิจ การบริหารงานทั่วไป) การบริหารธุรกิจ
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ) การบริ ห ารธุ ร กิ จ (การบั ญ ชี ) การบริ ห ารธุ ร กิ จ (การตลาด) และ
เศรษฐศาสตรธุรกิจ (ธุรกิจการเงินการธนาคาร)
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๕. คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ได แ ก ไฟฟ า เทคโนโลยี เ ซรามิ ก ส ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีกอสราง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟา
อุตสาหกรรม) และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต)
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ ได มี ก ารรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาทั้ ง ภาคปกติ และภาคบุ ค ลากรประจํ า การ
(กศ.บป.) ที่ ม หาวิ ทยาลั ยราชภัฏกํ าแพงเพชร และมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏกํ าแพงเพชร แม สอด โดยมี
นักศึกษาทั้งสิ้นจํานวน ๒,๙๘๘ คน โดยทําการเปดรับสมัครผานฝายแนะแนวโรงเรียนมัธยม สมัครโดย
ตรงที่สํ านักส ง เสริ ม วิช าการและงานทะเบี ยน และสมั ค รผ านทางเทคโนโลยี สารสนเทศผ านเว็บไซด
 หลักสูตรที่เปดสอนในแตละคณะ มีดังนี้
๑. คณะครุศาสตร ๑๑ หลักสูตร ไดแก การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตรทั่วไป คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา สังคมศึกษา พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอรศึกษา ภาษาไทย และการ
ประถมศึกษา
๒ คณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร ๑๐ หลักสูตร ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การ
พั ฒ นาสั ง คม ภาษาจี น บรรณารั ก ษศาสตร แ ละสารสนเทศศาสตร วิ จิ ต รศิ ล ป แ ละประยุ ก ต ศิ ล ป
นิติศ าสตร / นิ ติศ าสตร (สํ าหรับผู ที่สําเร็ จ การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ) รั ฐ ประศาสนศาสตร และ
สารสนเทศภูมิศาสตร
๓. คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ๑๐ หลั ก สู ต ร ได แ ก เคมี วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร
เทคโนโลยีการเกษตร ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา)
๔. คณะวิทยาการจัดการ ๑๒ หลักสูตร ไดแก การบริหารธุรกิจ (การตลาด) การบริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอรธุรกิจ) การบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) บัญชี (มีทั้งระดับปริญญาตรี ๔ ป และระดับ
ปริญญาตรี ๔ ป เทียบโอน) การบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง นิเทศ
ศาสตร และการทองเที่ยวและการโรงแรม
๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๗ หลักสูตร ไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการ
จัดการโลจิสติกส เทคโนโลยีพลังงาน ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (กลุมคอมพิวเตอร
กราฟฟก) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุมวิชา
เทคโนโลยีโยธา) และสถาปตยกรรม
๕. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในอดีตยังไมมีเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการทํางานมากนัก ตองอาศัยคณาจารยเขามา
ชวยกันทํางาน มหาวิทยาลัยพยายามหาอุปกรณเทคโนโลยี (คอมพิวเตอรมาชวยจัดบริหารในสํานักงาน
และไปขอดูงานจากวิทยาลัยครูเชียงราย และขอใชโปรแกรมงานทะเบียนมาใชซึ่งมีการไปดูงานทั้ง ๒ ครั้ง
โดยผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน ทําการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมจากเดิมเพื่อปรับใชกับงานใหมี
ความรวดเร็วกวาเดิม
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ปจจุบันไดมีการพัฒนาโปรแกรม MIS ของมหาวิทยาลัยฯ มาใชในงานหลักสูตร โปรแกรมจัด
แผนการเรียนมาใชในงานหลักสูตร โปรแกรมการจัดตารางการเรียนการสอน ระบบการตรวจสอบคุณวุฒิ
ผานระบบเครื อขาย ระบบสมัครเรี ยน/การรั บสมัค รนั กศึกษาผ านระบบเครือข าย ระบบรายงานตั ว
นักศึกษา ระบบกรอกขอมูลภาวการณมีงานทําของบัณฑิต ระบบสมัครสอบวัดมาตรฐานความรูทางดาน
คอมพิวเตอร ระบบลงทะเบียนเรียนและระบบกรอกขอมูลผลการเรียน ผานระบบเครือขายมาใชในงาน
ทะเบียนและงานเลขานุการ
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สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรมกับการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
The Office Of Academic Art and cultural Bureau



ปะและวัฒฒนธรรมกั
นธรรมกับบการทำ
กำรทำนุ
สำส�ำนั
นักกศิศิลลปะและวั
�นุบบำรุ
ำ�รุงงศิศิลลปะและวั
ปะและวัฒฒนธรรม
นธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา*



ประวัติและควำมเป็นมำ



สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ภูมิภาคพิทยา
มีชื่อว่าหอศิลปะดุริยนาฏ เลขที่ ๖๙ หมู่ ๑ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร มีการดาเนินงานด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่วัฒ นธรรม การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวัฒ นธรรมและการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีของท้องถิ่นของจังหวัด และของชาติ
นอกจากนี้ ส านั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมยัง ด าเนิ น งานในฐานะที่ เป็ น หน่ ว ยอนุ รัก ษ์ สิ่ง แวดล้ อ ม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาแพงเพชร ดาเนินการตามแผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่ งแต่เดิมตามพระราชบัญ ญั ติสานักงานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่งชาติ พศ๒๕๒๒
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒ นาวัฒ นธรรมวิทยาลัยครูกาแพงเพชร
เมื่ อ วั น ที่ ๒๐พฤษภาคม๒๕๓๓เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยปกป้ อ งรั ก ษาส่ ง เสริ ม เผยแพร่ และพั ฒ นา
วัฒ นธรรมของชาติ ในปี พศ๒๕๓๔ศู นย์ดั งกล่าวให้เรียกว่า ศู นย์วัฒ นธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
วิทยาลัยครูกาแพงเพชรจนกระทั่ งเมื่ อองค์ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุ ล ยเดช ทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเห็นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ได้ให้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม”เป็นต้นไป
ปัจจุบัน สานักศิลปะและวัฒ นธรรม ตั้งอยู่รอบนอกพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
บริเวณติดริมแม่น้าปิง โดยมีอาคารภูมิภาคพิทยา และหอศิปละดุริยนาฏ เป็นสานักงานในการดาเนินงาน
บริหารจัดการของสานักศิลปะและวัฒนธรรม 






*

ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ทำเนียบผู้บริหำรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจำกอดีตถึงปัจจุบัน
หัวหน้าศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
- พ.ศ. ๒๕๒๔๒๕๔๓ อาจารย์สุวนีย์ พระแก้ว




ผศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์

อาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา 

อาจารย์ศุภศักดิ์ แก้วขาว
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปกรรม
- พ.ศ. ๒๕๔๔๒๕๔๗ ผศ.กวี ครองแก้ว
- พ.ศ. ๒๔๔๘๒๕๕๑ รศ.ชัชวาลย์ ธรรมสอน
- พ.ศ. ๒๕๕๒๒๕๕๕ ผศ.ชัชชัย พวกดี 
- พ.ศ. ๒๕๕๖ปัจจุบัน ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
“ภำพอดีตถึงปัจจุบัน”สำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ภาพอาคารสานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า
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ภาพพิธีตั้งศาลบริเวณอาคารสานักศิลปะและวัฒนธรรม หลังเก่า)


















ภาพอาคารสานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังใหม่)












อาคารภูมิภาคพิทยา

หอศิลปะดุริยนาฏ
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ปรัชญำ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์













108

ปรัชญำ
สืบสานภูมิปัญญา เสริมสร้างคุณค่าวัฒนธรรม 
วิสัยทัศน์
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจ
๑. ทานุบารุง ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่และสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล
๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการด้านศิลปะแลวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สู่สากล
๓. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นๆ
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ
เป้ำประสงค์
๑. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริมทานุบารุง เผยแพร่ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
๒. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มีความตระหนักและ
เห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. สานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละให้บริการวิชาการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน
๔. มีเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
๕. บูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือพันธกิจอื่นๆ
๖. สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศำสตร์
อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
กลยุทธ์
๑. ส่งเสริม อนุรักษ์ ทานุบารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
๒. สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน 
๔. สร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือพันธกิจอื่นๆ
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
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บทบำทและหน้ำทีข่ องสำนักศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มี ห น้ า ที่ อ นุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม สื บ สานศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปลูกจิตสานึกและเกิดความหวงแหนให้กับนักศึกษาและประชาชนเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและในระดับสากล
ทานุบารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มี การสืบทอดและพั ฒ นาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างคุ ณ ธรรม
จริยธรรมให้กับนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้ านศิลปวัฒ นธรรมและภูมิ
ปั ญ ญา พร้ อ มกั บ จั ด ให้ มี ก ารบริก ารวิช าการ การบู รณาการองค์ ค วามรู้ ด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
แก่ท้องถิ่นบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน และพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมทานุบารุง ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และดาเนินงานในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาแพงเพชร
โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ส่งเสริม อนุรักษ์ ทานุบารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
๑๑การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

๑.๒ ราชภัฏวัฒนธรรม
๑.๓ การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ ๒สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๑การคัดเลือกบุคคลดีเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

๒.๒การอบรมมารยาทไทยและการประกวดมารยาทไทย

๒.๓การไหว้ครูดนตรีไทย

๒.๔การพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

๒.๕การไหว้ครูนาฏศิลป์

๒.๖การทานุบารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒.๗การจัดทาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๘การสร้างมาตรฐาน “ระบารวมเผ่าชาวเขา”

๒.๙วันอนุรักษ์มรดกไทย

๒.๑๐ผ้าป่าราชภัฏร่วมใจ

๒.๑๑ศิลป์อาสา
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน
๓.๑การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

๓.๒การจัดทาฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม

๓.๓การพัฒนาหอศิลปะดุริยนาฏและอาคารภูมิภาคพิทยาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
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กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๑การส่งเสริมเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือพันธกิจอื่นๆ
๕.๑การพัฒนาความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การเรียนการสอน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๒การสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมผ่านผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๖.๑การบริหารงานสานักงาน
๖.๒การประกันคุณภาพ
๖.๓การพัฒนาบุคลากร

๖.๔การจัดทารายงานประจาปีสานักศิลปะและวัฒนธรรม
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงกำรกิจกรรมด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คู่ชุมชน ท้องถิ่น


โครงกำรไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 
ดนตรีไทย เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย อันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองและความสามารถของบรรพบุรุษที่ได้คิดสร้างเครื่อง
ดนตรี สร้างบทเพลงต่างๆ ขึ้นมาอย่างเป็นระบบระเบียบมีแบบแผนให้กับคนรุ่นหลัง ทั้งยังเป็นแบบอย่าง
ที่ได้ถ่ายทอดต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นประโยชน์ในการนาไปสู่การพัฒนาการทางด้านการศึกษา
ทั้งทางด้านวิชาการและด้านปฏิบัติดนตรีไทย สาหรับในสาขาวิชาดนตรีไทยนั้นจะแสดงกตเวทีถึงครูบา
อาจารย์ ด้วยการจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยขึ้น ดังที่ได้พบเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน พิธีไหว้ครูดนตรีไทยนับเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ได้กาหนดระเบียบแบบแผนให้ปฏิบัติสืบต่อกัน
มา โดยได้นาหลักเกณฑ์และความเชื่อในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธมารวมเข้าด้วยกัน นักดนตรีไทย
นอกจากจะมีครูเป็นมนุษย์แล้วยังมี ครูเป็นเทวดาและครูฤาษีอีกด้วย เพราะถือว่าเทพองค์หนึ่งที่มีความ
ผูกพันเกี่ยวข้องกับดนตรีไทยนั่นเอง 

ภาพกิจกรรมการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย
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โครงกำรพัฒนำจิตปัญญำ
ชีวิตของมนุ ษย์ประกอบด้ วยธรรมชาติ ๒ส่ วน คื อ ธรรมชาติ ส่วนกาย และธรรมชาติ ส่ วนจิต
ธรรมชาติส่วนกาย คือ การดารงอยู่ด้วยอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ ส่วนธรรมชาติส่วนจิต เป็นธรรมชาติส่วนรับรู้ รู้สึก จดจาและนึกคิดความเคลื่อนไป
แห่งกระแสธารทางจิตนี้นี่เอง ก่อให้เกิดความเป็นไปแห่งชีวิตที่หลากหลายได้อย่างพิสดาร จิตนอกจาก
จะทาหน้าที่ทางจิตเองแล้ว ยังออกคาสั่ งให้กายออกไปทาหน้าที่ ทั้งการพูดและการกระทาต่างๆ อีกด้วย
ธรรมชาติส่วนจิตมีบทบาทเป็นนาย ธรรมชาติส่วนกายเป็นบ่าว จิตใช้กายไปทาหน้าที่ต่างๆ เพื่อเหตุผล
พื้นฐานของชีวิตก็คือ การแสวงหาความสุขที่แท้จริงโดยผ่านกระบวนการค้นหาความจริงของชีวิตนั่นเอง
มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาสุข ความสุข จะเกิดขึ้นได้มากหรือน้อย ก็ด้วยความรู้ความเข้าใจในพุทธธรรม
มากหรือน้อยนั่นเอง

ประมวลภาพอบรมเพื่อพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
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โครงกำรไหว้ครูและครอบครูนำฏศิลป์ไทย

พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิล ป์เป็นพิ ธีที่ดีงาม ควรยกย่องและอนุ รักษ์ไว้ ซึ่งพิ ธีไหว้ค รูและ
ครอบครูนาฏศิลป์นับว่าเป็นวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่สมัยโบราณกาล การไหว้ครูถือว่าเป็นการแสดงถึง
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งในปัจจุบันนี้ทุกภาคส่วนต้ องอบรมบ่มเพาะ
และถ่ ายทอดวั ฒ นธรรมอั นดี นี้ อี กทั้ งยั งควรเผยแพร่ ให้ อนุ ชนรุ่ นหลั ง เพื่ อให้ เกิ ดความรู้ ความรั กใน
วัฒนธรรมของไทย เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลต่อผู้เรียน และเป็นการสืบทอด อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่
วัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่และเป็นที่แพร่หลาย สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จึงจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทยและรับมอบทางนาฏศิลป์ขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
ได้ร่วมพิธีไหว้ครูทางด้านนาฏศิลป์ และมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพต่อไป

ภาพกิจกรรมการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย
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โครงกำรเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สำกล
วัฒนธรรมจึงเป็นลักษณะพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ ทั้งบุคคลและ
สังคมที่ได้วิวัฒ นาการต่อเนื่องมาอย่างมีแบบแผน แต่อย่างไรก็ดีมนุษ ย์นั้นไม่ได้เกาะกลุ่มอยู่เฉพาะใน
สังคมของตนเองได้มีความสัมพันธ์ติดต่อกับสังคมต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ใกล้ชิดมีพรมแดนติดต่อกัน หรืออยู่
ปะปนในสถานที่เดียวกันหรือ การที่ชนชาติหนึ่งตกอยู่ใต้การปกครองของชนชาติหนึ่ง มนุษย์เป็นผู้รู้จัก
เปลี่ยนแปลงปรับ ปรุงสิ่งต่างๆ จึงนาเอาวัฒ นธรรมที่เห็นจากการได้สัมพั นธ์ติดต่อมาใช้โดยอาจรับมา
เพิ่มเติมเป็นวัฒนธรรมของตนเองโดยตรงหรือนาเอามาดัดแปลงแก้ไขให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
วัฒ นธรรมที่มีอยู่เดิม ซึ่งในปัจจุบัน นี้จึงไม่ มีประเทศชาติใดที่มีวัฒ นธรรมบริสุทธิ์อย่างแท้จริง แต่ จะมี
วัฒ นธรรมที่ มี พื้ น ฐานมาจากความรู้ ประสบการณ์ ที่ สั ง คมตกทอดมาโดยเฉพาะของสั ง คมนั้ น และ
จากวัฒนธรรมแหล่งอื่นที่เข้ามาผสมปะปนอยู่

ภาพกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศไต้หวัน
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ภาพกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศเวียดนาม



















ภาพกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เมืองดูไบ)
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โครงกำรกำรแสดงดนตรีและนำฏศิลป์นำนำชำติ
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
พื้ น บ้ านของเครือ ข่ ายกลุ่ ม มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ และหน่ วยงานท านุ บ ารุง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของ
มหาวิทยาลัยตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา๘แห่งได้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราไพพรรณี มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒ นธรรมของแต่ละภูมิภาคจากสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้ นบ้าน อันดีงามของภูมิภาค
ต่างๆ รวมทั้งแสดงศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏและหน่วยงานทานุบารุงศิลปะ
และวัฒ นธรรมและเพื่อเป็ นการยกระดับ การส่ง เสริ ม และการอนุ รักษ์ ม รดกทางวั ฒ นธรรมของชาติ
สู่ประชาคมอาเซียนในโอกาสต่อไปและการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
เครือข่ายทางด้ านศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ด้ านดนตรีและนาฏศิ ล ป์ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ เพื่ อ
พัฒนาการศาสตร์ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นออกสู่สากลอันจะทาให้เกิดความมั่นใจและภูมิใจที่จะอนุรักษ์
วัฒ นธรรมอัน ล้าค่ าเพื่ ออนุ ช นรุ่น หลัง ในงานการแสดงดนตรีน าฏศิล ป์น านาชาติ ได้ จัด ให้มี กิจ กรรม
การแสดงของต่างประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศไต้หวัน
ประเทศตุรกี ประเทศคีร์กีซสถาน และประเทศไทย 

ภาพกิจกรรมการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ
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โครงกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ สานักศิลปะและวัฒ นธรรม มีการกาหนดมาตรฐานคุณ ภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม มาตรฐานระบาชากังราวโดยมีการวิพากย์จากผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ระดับชาติ และมี
การเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ จัดทาเป็นหลักสูตรระบาชากังราวเพื่อใช้เป็น
หลักสูตรท้องถิ่นให้กับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการดาเนินการศึกษาค้นคว้าและวิพากย์จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้าง
มาตรฐาน “ชุดระบารวมเผ่าชาวเขา” 
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ภาพการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ “การสร้างมาตรฐานระบาชากังราว”
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การวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ “การสร้างมาตรฐานระบารวมเผ่าชาวเขา”
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โครงกำรอบรมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น
หน่ ว ยอนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้อ งถิ่ น มี บ ทบาทหน้ าที่ ในการเผยแพร่
ให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ฯ ให้ กั บ ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ความส าคั ญ ของ
สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น ดั ง นั้ น การให้ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ การอนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น แก่นักเรียนและประชาชน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ทาให้เกิ ดการมีส่วนร่วม
ของคนในท้องถิ่น ทั้ง ยังสามารถกระจายความรับผิ ด ชอบไปสู่ท้องถิ่น โดยชุม ชนจะมี ส่ วนร่วมในการ
คุ้มครอง รักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งศิลปกรรมใกล้ตัว การสร้างจิตสานึกและให้ค วามรู้ความเข้าใจ
ในหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่ถูกต้องให้กับนักเรีย น นักศึกษาและประชาชน
ในท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านวิชาการที่ดีต่อท้องถิ่น เป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างความภาคภูมิใจ เกิดความรักหวงแหนให้กับอนุชนรุ่นหลังในท้องถิ่นสืบไป
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิ ลปกรรมท้องถิ่นจั งหวั ดกาแพงเพชร จึงได้ จั ดโครงการอบรม
เผยแพร่ค วามรู้ให้กับ เยาวชนเพื่ อปลุกจิ ตส านึ กในการอนุ รักษ์ รักษา หวงแหน และพั ฒ นาศิ ล ปกรรม
ในท้ อ งถิ่ น ของตนเอง รวมถึ งการเป็ นผู้ น าและเป็ นเครื อข่ ายในการอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมท้องถิ่นต่อไป
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การอบรมเยาวชนเรารักบางพานตามหาบางจันทร ณ อาเภอพรานกระต่าย
















การอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ อุทยานประวัติศาสตร์ 
จังหวัดกาแพงเพชร
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
ตาบลไตรตรึงษ์












การอบรมเยาวชนเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
ณ โรงเรียนคลองลานวิทยา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
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สรุปกิจกรรมควำมร่วมมือกับเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
และหน่วยงำนภำยนอก
ร่วมงำนมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน ระดับชำติ


๒๕๕๔ 

สานักศิลปะและวัฒนธรรมเริ่มเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ
๑ ครั้งที่ ๓ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม

๒ ครั้งที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๓ ครั้งที่ ๕ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรีสืบสานมรดกวัฒนธรรม เลิศล้า
คุณค่า รักษาเอกลักษณ์ไทย" วันที่ ๑๗๑๘กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๔ครั้งที่ ๖ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๕ ครั้งที่ ๗ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
๖ครั้งที่ ๘ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
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กำรนำเครือข่ำยทำงวัฒนธรรมเดินทำงเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย
ในต่ำงประเทศ



















ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๐
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๑
ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕
ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๓
ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑
ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๗-๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๔

ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑๒-๑๓ พ.ศ.๒๕๕๖
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เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศแคนาดา
เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศสวีเดน ประเทศเดนมาร์ค
เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศสวีเดน
เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทสวีเดน
เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศจีนประเทศเวียดนาม
และประเทศสิงคโปร์
เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศไต้หวัน
เผยแพร่วัฒนธรรม ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดูไบ
และประเทศญี่ปุ่น

เครือข่ำยควำมร่วมมือในท้องถิ่น งำนประจำปีสำรทไทย-กล้วยไข่ งำนนบพระ-เล่นเพลง














ร่วมแสดงงำนมหกรรมอำหำรพื้นบ้ำน เทศกำลกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพงเพชร
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ร่วมสืบสำนประเพณีลอยกระทง ธำรประทีปกำแพงเพชร
















เครือข่ำยควำมร่วมงำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ


สานักศิลปะและวัฒนธรรมเริ่มเข้าร่วมเป็นเครือข่ายงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
๑. ครั้งที่ ๗ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ออนซอน ศิลป์ ศรีมอดินแดง จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง
วันที่ ๒๕๒๗พฤศจิกายน ๒๕๔๗จานวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน ๔๕สถาบัน
๒. ครั้งที่ ๘ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “ศิลป์ ล้านนา ปูจาแม่ฟ้าหลวง” จังหวัดเชียงราย 
ระหว่างวันที่ ๑๓๑๕มกราคม ๒๕๔๙จานวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน ๕๐สถาบัน
๓. ครั้งที่ ๙ณ มหาวิทยาลัยบูรพา “วัฒนธรรมทุกภาค ทุกศาสนา สร้างปัญญาชน” จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๕๒๗มีนาคม ๒๕๕๒จานวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน ๘๓สถาบัน
๔. ครั้งที่ ๑๐ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) “ศิลปะ ศิลปิน ศิลปากร” 
จังหวัดนครปฐมระหว่างวัน๗๙ธันวาคม ๒๕๕๒จานวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน ๙๖สถาบัน
๕. ครั้งที่ ๑๑ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “นาฏดุริยศิลป์ ณ ถิ่นล้านนา” จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ ๑๙๒๒ตุลาคม ๒๕๕๓จานวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน ๙๒สถาบัน
๖. ครั้งที่ ๑๒ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล “เทิดไท้องค์เอกอัครศิลปิน” จังหวัดนครราชสีมา
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ระหว่างวันที่ ๙๑๑ธันวาคม ๒๕๕๔จานวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน ๔๕สถาบัน
๗. ครั้งที่ ๑๓ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลา “รวมดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน” 
ระหว่างวันที่ ๑๒๑๔สิงหาคม ๒๕๕๕จานวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน ๕๘สถาบัน
๘. ครั้งที่ ๑๔ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ฮีตฮอยศิลป์...ถิ่นตักสิลา” จังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างวันที่ ๒๕๒๗มกราคม ๒๕๕๗จานวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน ๗๖สถาบัน
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สำ�นักประกันคุณภาพการศึกษา
The Office Of Education Standards and Quality Assessmen

นาการของส�านันักกประกั
ประกันนคุคุณณภาพการศึ
พัพัฒฒนาการของสำ
ภาพการศึกกษา
ษา




สุนันท์ แหวนประดับ*

ในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอย่างทุกวันนี้ คงหนีไม่พ้นการแข่งขันในเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน
ซึ่งในมาตรฐานสากลที่ถูกใช้กันในปัจจุบัน มีอยู่หลายระบบ เช่น  และ 
เป็นต้น ส่วนประเทศไทยเองก็มีการพัฒนาระบบมาตรฐานที่ใช้กันภายในประเทศเช่นกันไม่ว่าจะเป็น ๕ ส
อย.และ  สาหรับวงการการศึกษาเองก็มีการแข่งขันในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานไม่ต่างกับ
ภาคองค์กรอื่น โดยการประกันคุณภาพการศึกษามีความสาคัญอย่างมากในการพิจารณาตัดสินใจเลือก
สถานศึกษาต่อของผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เป็นการประกันว่าบัณฑิตที่จบจากสถาบันการศึกษานั้น
มีคุ ณ ภาพและได้ รับ การรับ รองคุ ณ วุฒิ อี กทั้ งมี ผ ลต่ อ การพิ จ ารณาการรับ เข้าท างานในอนาคตของ
สถานประกอบการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยปัจจุบันประเทศไทยมี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่
๒ ระบบ คื อ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน 
ดาเนินงานโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก ดาเนินงานโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้เริ่มต้น
ขึ้ น มาพร้อ มกั บ นโยบายและแนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ส านั ก งานสภาสถาบั น ราชภั ฏ
ประกาศใช้กับ สถาบันราชภั ฎทั่วประเทศเมื่ อวั น ที่ ๒๓ กัน ยายน ๒๕๓๙ ซึ่ งในขณะนั้ น สถาบั นราชภั ฏ
กาแพงเพชรยัง ไม่ มี การจั ด ตั้ ง หน่วยงานเพื่ อรั บ ผิ ด ชอบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยตรง และ
การประเมินคุณ ภาพภายในได้ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพแบบ ๑๐ มาตรฐาน ต่อมาได้มีการประกาศ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กาหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณ ภาพภายใน
รวมถึงให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสานัก งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ซึ่ ง สถาบั น ราชภั ฏ ก าแพงเพชรได้ รั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกเป็ น รอบแรก
(พ.ศ. ๒๕๔๔– ๒๕๔๘) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ และวั น ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗ ในการประเมิ น
คุณภาพภายนอกรอบแรกนั้นสถาบันราชภัฎกาแพงเพชรผ่านการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 



* หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ สานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ในปีเดียวกัน สถาบันราชภัฏกาแพงเพชรได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร”
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ กฤษฎีกา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิ เศษ ๒๓ และย้ายไปอยู่ในสังกั ด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลังจากนั้นเมื่ อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ สกอ. ได้ มี
การประกาศใช้ม าตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น กลไกก ากั บ มาตรฐานและใช้เป็ น กรอบด าเนิ น งาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และได้มีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
ให้เป็นเกณฑ์คุณภาพ ๙ องค์ประกอบ และนามาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกับสถานศึกษา
ของไทยจนถึงปัจจุบัน ในปีเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) ในวันที่ ๑๐ – ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙ โดยขณะนั้นมหาวิทยาลัยได้จัดอยู่
ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณ ฑิตและพัฒ นาสังคม และได้ รับผลการประเมินในระดั บมหาวิทยาลัย
ด้วยคะแนน ๓.๙๙ หรือมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี นอกจากนี้ทุกกลุ่มสาขาวิชาก็ได้รับการรับรอง
คุณภาพในระดับดี ด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่าในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๙ เป็นทศวรรษที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรได้มีการปรับปรุงผลการดาเนินงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้บริหารระดับสูงเริ่มให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น 
ด้วยกระแสของการประกันคุณภาพที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคม ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพมาพอสมควร ทาให้ มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “สานักประกัน
คุณภาพการศึกษา” ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล เป็นผู้อานวยการสานัก ภายในหน่วยงานประกอบไปด้วยผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น ๑๑ คน แบ่งส่วนราชการและโครงสร้างองค์กรเป็น ๕ งาน คือ งาน
เลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งาน กพร. งานพัฒนาระบบบริหาร และงานบริการวิชาการ
จากโครงสร้างองค์กรจะเห็นว่านอกจากสานักประกัน คุณภาพการศึกษาจะมีหน้าที่ดาเนินงาน สนับสนุน
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังทาหน้าที่ในการดูแลงานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยการจัดตั้งสานักประกันคุณภาพขึ้นมานี้ ทาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรมีการบริหารจัดการและการดาเนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร มีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง และยังได้
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
เป็นระบบที่พัฒ นาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จนกระทั่งปัจจุบันได้พัฒ นาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลเป็นระบบ  ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมใน
การบริหารงาน การตัดสินใจของผู้บริหาร และการประกันคุณ ภาพมากขึ้น โดยระบบสารสนเทศแล ะ
ฐานข้อมูล เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการปรับปรุงพัฒนาระบบให้สอด
รับ กั บ บริ บ ทการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรอย่ างต่ อ เนื่ อ งจนสามารถใช้ เป็ น
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในงานพัฒนาระบบยังรวมไปถึง งาน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และงานวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย ซึ่งสานัก
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ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ ส ร้ า งงานวิ จั ย ด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ แก่ งานวิจัย เรื่อ งการประเมิน ผลลัพ ธ์ระบบประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา และแนวทาง
การพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
เรื่องการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่องการบริหารความเสี่ย งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้สร้างนวัตกรรม
ด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คื อ คู่ มื อ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองเรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้พัฒนาคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดั บ อุด มศึกษาให้ อยู่ในรูป แบบบทเรียนอิ เล็ก ทรอนิ กส์ รวมถึง ทาวิจั ยเรื่อ ง
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ด้วย ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และพัฒ นาบุคลากรทุกระดับ ให้มี ความรู้ความเข้าใจในเรื่อ งการประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษามากยิ่ง ขึ้น
ส่วนงานประกันคุ ณ ภาพการศึก ษา และงาน กพร. ตามโครงสร้างองค์ กรนั้ น ส านั ก ประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาได้ดาเนินการพัฒ นาระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษา ให้การสนับสนุน และให้ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทาแผนกลยุทธ์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แก่บุคลากรของมหาวิทยาลั ยอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี รวมถึงสนับสนุนให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
สอบเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน และขึ้นบัญชีเป็นผู้ ประเมินในระบบของ สกอ. และในส่วนงานบริการ
วิ ช าการในโครงสร้ า งองค์ ก รท าหน้ า ที่ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล โครงการบริ ก ารวิ ช าการทั้ ง หมดของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงรายงานผลการดาเนินงานบริการวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยได้รับทราบ ซึ่งปัจจุบัน
ส านักประกันคุ ณ ภาพการศึกษาได้มี ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์ กรใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดั งแสดงใน
แผนภาพ
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หาวิทฏยาลั
ยราชภัฏกาแพงเพชร
อธิการบดีมอธิ
หาวิกทารบดี
ยาลัยมราชภั
กาแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ย์ วงษ์บุญมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุวิทย์ วงษ์บสุญุวิทมาก
รองอธิ
การบดีฝ่ายวางแผนและประกั
นคุณกภาพการศึ
กษา
รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและประกั
นคุณภาพการศึ
ษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วชิระ วิชดร.วชิ
ชุวรนันรท์ะ วิชชุวรนันท์
ผู้อานั
านวยการส
ประกันคุณกภาพการศึ
กษา
ผู้อานวยการส
กประกันคุานัณกภาพการศึ
ษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อรอนงค์ แจ่อมรอนงค์
ผล แจ่มผล
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ฝ่
า
ยบริ
ห
าร
ฝ่
า
ยพั
ฒ
นาระบบการประกั
นคุณกภาพการศึ
กษา
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึ
ษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปาณิสรา จรัปสาณิ
วิญสญูรา จรัสวิญญู
อาจารย์ฉัตรชนก
จรัฉสัตวิรชนก
ญญู จรัสวิญญู



วหน้า้อสานวยการ
านักงานผู้อานวยการ
หัวหน้าสานัหักงานผู
นางสาวสุ
นนั ท์ บแหวนประดับ
นางสาวสุนนั ท์ แหวนประดั

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
นายสรวัตร นายสรวั
ประภานิตตริเสถีประภานิ
ยร ติเสถียร

การ
งานเลขานุกงานเลขานุ
าร
นางสาวพั
น
ทิ
พ
า
นางสาวพันทิพา เย็นญา เย็นญา

งานพัฒนาระบบการประกั
นคุกณษา
ภาพการศึกษา
งานพัฒนาระบบการประกั
นคุณภาพการศึ




รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ฝ่
า
ยประกั
นคุณกภาพการศึ
กษา
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึ
ษา
นรัตน์ บุญมาก
นางสาวชรินนางสาวชริ
รัตน์ บุญมาก

นนั ท์ บแหวนประดับ
นางสาวสุนนั นางสาวสุ
ท์ แหวนประดั





จจุกบประกั
ัน สานั
นคุณภาพการศึ
กษาประกอบด้
วยผู้บริหคารและบุ
บัติง้งานรวมทั
ปัจจุบัน สปัานั
นคุกณประกั
ภาพการศึ
กษาประกอบด้
วยผู้บริหารและบุ
ลากรปฏิคบลากรปฏิ
ัติงานรวมทั
สิ้น ้งสิ้น
๗ คน ภายในโครงสร้
างประกอบไปด้
คือหารส
งานบริ
ารสานักงานและเลขานุ
การฒ นา
งานพัฒ นา
๗ คน ภายในโครงสร้
างประกอบไปด้
วย ๔ งานวย คื๔อ งาน
งานบริ
านักหงานและเลขานุ
การ งานพั
ระบบการประกั
นคุณ ภาพการศึ
กษาฒ นาระบบสารสนเทศ
งานพัฒ นาระบบสารสนเทศ
และงานประกั
น คุณ ภาพการศึ
ระบบการประกั
นคุณ ภาพการศึ
กษา งานพั
และงานประกั
น คุณ ภาพการศึ
กษา กษา
ซึ่งสานั
นคุณภาพการศึ
ษามีวิปสรััยชทัญา
ทัศจน์ และเป้
พันธกิาจประสงค์
และเป้าประสงค์
ซึ่งสานักประกั
นคุกณประกั
ภาพการศึ
กษามีปรัชกญา
ศน์วิพัสนัยธกิ
ดังนี้ ดังนี้
ชญา 
ปรัชญา ปรั

สานันคุกณ
ประกั
นคุณภาพการศึ
กษามี่งมัค่นวามมุ
่งมั่นฒในการพั
นาองค์
มีคุณ ภาพตามมาตรฐาน
สานักประกั
ภาพการศึ
กษามีความมุ
ในการพั
นาองค์ฒกรให้
มีคุณกรให้
ภาพตามมาตรฐาน
ท้องถิ่นและประเทศชาติ
เพื่อรับใช้เพื
ท้อ่องถิรับ่นใช้และประเทศชาติ
ัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์วิส

ส านันกคุประกั
น คุ ณ ภาพการศึ
ษาจะด
าเนิ นมการให้
ม หาวิ
ท ยาลัฏยกราชภั
ฏ ก าแพงเพชรเป็
น
ส านั ก ประกั
ณ ภาพการศึ
ก ษาจะดกาเนิ
น การให้
หาวิ ท ยาลั
ย ราชภั
าแพงเพชรเป็
น
มหาวิ
ยคุณบภาพระดั
บชาติบแสากล
ละระดัโดยด
บสากล
าเนินการประกั
นคุณ ภาพการศึ
กษาอย่
มหาวิทยาลั
ยคุทณยาลั
ภาพระดั
ชาติและระดั
าเนิโดยด
นการประกั
นคุณ ภาพการศึ
กษาอย่างถ้
วนทั่วางถ้วนทั่ว
ทั้งองค์กรทั้งองค์กร
พันธกิจ 
พันธกิจ 
ประสานงาน
สนุนนการให้
ดาเนิมนหาวิ
การให้
มหาวิ
ทยาลัยวยงานด
และหน่าเนิ
วยงานด
าเนินการประกั
ประสานงาน
สนับสนุนสนัดบาเนิ
ทยาลั
ยและหน่
นการประกั
นคุณ ภาพนคุณ ภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานคุ
ณภาพภายใน
และ 
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานคุ
ณภาพภายใน
ภายนอก ภายนอก
และ 
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เป้าประสงค์ 
๑มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน
๒. ส่งเสริมให้หน่วยงานนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ มาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
๔. พัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

ผลการดาเนินงานของสานักประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหน่วยงาน (พ.ศ.๒๕๕๒)
จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า สานักได้ดาเนินงานการประกันคุณ ภาพการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
กาแพงเพชรอย่างถ้วนทั่วทั้งองค์กร ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และภายนอก ซึ่งผลการประเมิน
คุณ ภาพภายในของมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุ บัน มี ผ ลการประเมิ นในระดั บดี – ดี ม าก
มาโดยตลอด และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ของมหาวิทยาลัย
ก็อยู่ในระดับดีเช่นกัน (คะแนน ๔.๔๙ จากคะแนนเต็ม ๕) จากผลการประเมินภายนอกรอบสามนี้เองทาให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้ รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ๑ ช่วย ๙ ซึ่งเป็นโครงการเครือข่าย
คุณภาพของสมศ. ที่ต้องการให้สถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกรอบสามในระดับดีมากขึ้นไป ได้เข้า
ไปช่วยพัฒ นาคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาอื่นที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพจานวน ๙ แห่ง และ
สานักประกันคุณภาพการศึกษาก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สานักประกันคุณภาพการศึกษายังได้สมัครเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็น เลิศ ของหน่วยงาน สกอ. จนได้รับคั ดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๑๘ สถาบัน
เพื่อเข้าร่วมในการศึกษาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็น เลิศ ซึ่งเป็นเกณฑ์
คุณภาพสากลที่พัฒนามาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
   เป็นเกณฑ์ สาหรับใช้ประเมินคุณ ภาพภาคการศึกษาโดยเฉพาะ โดยสานักประกัน
คุณภาพการศึกษาได้ เข้าร่วมโครงการ EdPEx Fast Traskในรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ และปัจจุบันเหลือ
สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในโครงการเพียง ๘ สถาบันเท่านั้น ถึงอย่างไรก็ตาม การได้เข้าร่วมโครงการของ
สกอ. ทาให้สานักประกันคุณภาพการศึกษาได้เริ่มวางรากฐานในการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ กับ
บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะ/สานัก ในการฝึกเขียนโครงร่าง

* ()หรื อ เกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อการด าเนิ น งานที่ เป็ น เลิ ศ เป็ น

เกณฑ์ที่ สกอ. แนะนาให้สถาบันอุดมศึกษานาเกณฑ์มาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โดย เป็นกรอบการดาเนินงานบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ อย่างก้าวกระโดด
มีลักษณะส าคัญ ๔ ประการ คือ มุ่งเน้น ผลลัพธ์ ไม่กาหนดวิธีการด าเนินงาน บูรณาการสาระสาคัญ ทางการศึกษา และสนับสนุน
มุมมองเชิงระบบ ซึ่ง มีข้อกาหนด ๗ หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ ๑ การนาองค์กร หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมวด
ที่ ๓ การมุ่งเน้นลูกค้า หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน หมวดที่ ๖ การ
จัดการกระบวนการ และหมวดที่ ๗ ผลลัพธ์
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องค์กร ของหน่วยงานพร้อมกันนั้นสานักประกันคุณภาพการศึกษายังได้
ศึก ษาเกณฑ์ การประกัน คุ ณ ภาพของเครือข่ายมหาวิ ท ยาลัย อาเซี ย น 
* และได้ดาเนินการให้ความรู้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สกอ.
ได้วางแนวทางและกาหนดให้ใช้ เกณฑ์ และ  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นปีที่ประเทศเปิด
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแบบสมบูรณ์
แนวทางการดาเนินงานของสานักประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า
ส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ เริ่ ม ศึ ก ษาและให้ ค วามรู้ กั บ บุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ เกณฑ์ และ
ตั้ ง แต่ ปี พศ ๒๕๕๕ ซึ่ ง ส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ มี ก ารวางแผนปฏิ บั ติ ง าน
ตามวิสัยทัศน์ของสานักที่วางไว้ ดังนี้
๑. อบรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับสาระสาคัญของเกณฑ์
และ อย่ างต่อ เนื่อ งตั้ งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เพื่ อเตรียมพร้อ มส าหรับ การ
ประเมินคุ ณ ภาพการศึ กษาระดับ สากลในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามนโยบายที่ สกอ. กาหนดให้ ใช้เกณฑ์ นี้
กับสถาบันอุดมศึกษา
๒. นาร่องให้โปรแกรมวิชาที่สมัครใจทดลองประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการประเมินศักยภาพของโปรแกรมวิชาและเตรียมความพร้อมในการเปิดรับ
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๓นาร่องให้คณะที่ส มัครใจทดลองประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาด้ วยเกณฑ์ ในปี พ.ศ.
๒๕๕๗ เพื่อเป็นการประเมินศักยภาพของคณะและเตรียมความพร้อมในการใช้เกณฑ์ ตามนโยบาย
ที่ สกอ กาหนดให้ใช้เกณฑ์นี้กับสถาบันอุดมศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘





* หรือโครงร่างองค์กร เป็นส่วนนาของเกณฑ์ ซึ่งเป็นการสรุปภาพรวมขององค์กรที่สาคัญ ที่มี

ผลต่อการด าเนินการและความท้าทายที่องค์กรเผชิญ อยู่ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ๑) บรรยายคุณ ลักษณะขององค์กร ได้ แก่
สิ่งแวดล้อมขององค์กร และความสัมพันธ์ระดับองค์กร ๒) บรรยายสถานการณ์ขององค์กร ได้แก่ สภาพด้านการแข่งขัน ความท้าทาง
เชิงกลยุทธ์ และระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
*  หรื อเกณฑ์ ป ระกั น คุณ ภาพของเครือข่า ยมหาวิท ยาลัยอาเซี ยน

ซึ่ง ก่อตั้งขึ้นในปีพศ ๒๕๔๑มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนนักศึกษา และแรงงานในอนาคตระหว่างประเทศสมาชิกได้ โดย
ระบบการประกันคุณภาพของ ประกอบด้วย ๓มิติ คือ ๑เป็นการประกันคุณภาพระดับสถาบัน ๒
เป็นการประกันคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ๓) เป็นการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมวิชาหรือหลักสูตร
การศึกษา
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เอกสารอ้างอิง 
การอุดมศึกษาสานักงานคณะกรรมการ. (๒๕๕๓). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา.
กรุงเทพฯ ภาพพิมพ์
. (๒๕๕๖). โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

๒๕๕๖ตุลาคม ๙
การอุดมศึกษา, สานักงานคณะกรรมการ สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา. (๒๕๕๓). คู่มือ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ๒๕๕๒-๒๕๕๓. กรุงเทพฯ ภาพพิมพ์
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สำ�นักงานอธิการบดี
The Office Of The President

จากอดีต...สู่ปัจจุบันของสานักงานอธิการบดี
จากอดี
ต...สู่ปัจจุบันของสำ�นักงานอธิการบดี



มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด*

ก่ อ นจะเล่ ำ ถึ ง ประวั ติ ค วำมเป็ น มำและพั ฒ นำกำรของส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี มหำวิ ท ยำลั ย
รำชภัฏกำแพงเพชร ขอท้ำวควำมถึงประวัติควำมเป็นมำของกำรก่อตั้งของมหำวิทยำลัย ซึ่งมีวิวัฒนำกำร
จำกวิทยำลัยครู เริ่มจำกกำรที่กรมกำรฝึกหัดครูมีแผนในกำรขยำยกำรฝึกหัดครูให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้ตกลงที่จะจัดตั้งวิทยำลัยครูกำแพงเพชรขึ้นโดยใช้ที่ ดิน
ทุ่งคอกวัว เขตหมู่ บ้ำนวังยำง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวั ดกำแพงเพชร ซึ่งมี บุคคลที่ให้ควำม
ช่วยเหลือทั้งกำลังกำย กำลังใจ กำลังทรัพย์ด้วยควำมทุ่มเท จึงขอบันทึกเป็นเกียรติคุณประกำรไว้ ณ ที่นี้
คือ ผู้ใหญ่ชิน ชีวโต อำจำรย์ท วีป ชูชื่น นำยเยื้อง บุญแตง นำยเซ็ง อึ้งเส็ง นำยบุญยัง ทิพย์ประสำท
และผู้ใหญ่สุพล ทิพย์ประสำท ด้วยกำรบริจำคที่ดิน จำนวน ๑๐๐ ไร่เศษ ให้กับกำรฝึกหัดครูเพื่อใช้เป็น
สถำนที่ก่อสร้ำงและขำยให้อีก ๓๐๐ ไร่เศษ ในรำคำไร่ละ ๘๐๐ – ๑,๒๐๐ บำทรวมใช้เงินงบประมำณ
กำรฝึกหัดครู ทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บำท (ศรีสักทอง ๒๕ ปี สถำบันรำชภัฏกำแพงเพชร, ๒๕๔๑) ต่อมำ
วิทยำลัยครูกำแพงเพชร ได้สถำปนำอย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๑๖ และในปีงบประมำณ
๒๕๑๖ – ๒๕๑๗ กรมกำรฝึก หัด ครูได้จัด สรรงบประมำณส ำหรับ กำรสร้ำงวิ ทยำลั ยครู กำแพงเพชร
ระยะแรกโดยได้งบประมำณสนับสนุนจำกโครงกำรเงินยืมธนำคำรโลก จำนวน ๒๑,๘๙๐,๐๐๐ บำท และใน
ปีงบประมำณ ๒๕๑๘ อีกจำนวน ๒๒,๓๑๙,๐๐๐ บำท (๒๐ ปี วิทยำลัยครูกำแพงเพชร, ๒๕๓๖)
ในกำรพัฒนำด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกและสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ขอสรุปพอสังเขปจำกอดีตสู่
ปัจจุบัน เริ่มจำกเรื่องของถนนจำกถนนลูกรังมำเป็นถนนลำดยำง ในปีพ.ศ. ๒๕๒๕ จนในปี พ.ศ. ๒๕๒๘
จึงได้ปรับปรุงเป็นถนนลำดยำงจนครบทุกสำยจนถึงปัจจุบัน คูคลองได้มีกำรขุดคูคลองและทำคันดินรอบ
มหำวิทยำลัย เพื่อควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน บนคันดินทำเป็นถนนสำหรับรถยนต์วิ่งตรวจเวร
ยำมได้ สำหรับอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง โดยขอกล่ำวถึงในบำงอำคำร เช่น ในยุคแรก ปีงบประมำณ ๒๕๑๖
– ๒๕๑๗ ก่ อ สร้ ำ งอำคำรเรี ย น ๑๕ ห้ อ งเรี ย น (อำคำร ๓) อำคำรนอน อำคำรเกษตร อำคำร
อุตสำหกรรมศิลป์ บ้ำนพักผู้อำนวยกำร บ้ำนพักครู บ้ำนพักคนงำน โรงอำหำร หอประชุม ปีงบประมำณ
๒๕๒๐ ก่อสร้ำงอำคำรอำนวยกำร ปีงบประมำณ ๒๕๒๒ ก่อสร้ำงโภชนำคำร (แคนทีน) ปีงบประมำณ
๒๕๒๓ – ๒๕๒๔ ก่อสร้ำงสนำมเทนนิส สนำมกีฬำ ปีงบประมำณ ๒๕๒๗ ก่อสร้ำงศำลำปูชนียสถำน
(ซุ้มพระ) ปีงบประมำณ ๒๕๒๘ ก่อสร้ำงอำคำรสหกรณ์ ปีงบประมำณ ๒๕๓๑ สร้ำงรั้วด้ำนหน้ำวิทยำลัย
และปีงบประมำณ ๒๕๓๔ ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์(อำคำรน้ำเพชร) และอำคำรอื่นๆ อีกหลำยอำคำร
รวมทั้งกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนรวมและอำนวยกำร (อำคำร ๑๔อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดีปัจจุบัน) ในปี
*

รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
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พศ๒๕๕๐ นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำ ประปำ กำรสื่อสำร รถยนต์ และอุปกรณ์อื่น ๆ จวบจน
ปัจจุบัน 










ภำพที่ ๑ ศำลำปูชนียสถำน (ซุ้มพระพุทธวิธำนปัญญำบดี) ปี พ.ศ. ๒๕๒๗










ภำพที่ ๒ อำคำรสำนักงำนชั่วครำว ปี พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๑๙

ภำพที่ ๓ อำคำรสำนักงำนชั่วครำว ปี พ.ศ. ๒๕๒๐











ภำพที่ ๔ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี ปี พ.ศ. ๒๕๒๑

ภำพที่ ๕ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
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กว่ำจะมำถึงวันนี้ สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรของเรำมีสำนักงำน
อธิกำรบดีมำแล้วถึง ๖ แห่ง คือ (๒๐ ปี วิทยำลัยครูกำแพงเพชร, ๒๕๓๖)
แห่งที่ ๑ เริ่มที่บ้ำนพักผู้อำนวยกำรคนแรก (ดร.วิชัย แข่งขัน) บ้ำนเช่ำในเมืองกำแพงเพชรใน
ตอนต้นปี ๒๕๑๗
แห่งที่ ๒ ย้ำยสำนักงำนมำใช้ร่วมกับหน่วยศึกษำนิเทศก์ สปจ.กำแพงเพชร (บริเวณห้องสมุด
ประชำชนจังหวัดกำแพงเพชร ณ ปัจจุบัน)
แห่งที่ ๓ ย้ำยมำใช้อำคำรชั่วครำวซึ่งจัดสร้ำงกันขึ้นเองด้วยน้ำใจของคณำจำรย์และคนงำนรุ่น
แรก ในกลำงปี ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙ (ปัจจุบันเป็นอำคำรไม้ยกพื้นสูง บริเวณศูนย์เด็กปฐมวัย)
แห่งที่ ๔ ย้ำยมำใช้ชั้นล่ำงอำคำร ๔ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๒๐ 
แห่งที่ ๕ ย้ำยมำใช้อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดีเดิม (อำคำร ๑ หน้ำเสำธง) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑
แห่ ง ที่ ๖ ย้ ำ ยมำใช้ อ ำคำรเรี ย นรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร ๑๔) ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
จนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยมี ผู้ บ ริ ห ำรของส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี ตั้ ง แต่ เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗
จึงถึงปัจจุบัน ดังนี้
 ๑ ดร.วิชัย แข่งขัน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗
 ๒ ผศ.จริน มณีเลิศ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑
๓. ผศ.บุญมี ปำละวงศ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑
๔. อำจำรย์วิรัช หรรษำศิริพจน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘
๕. อำจำรย์เนำวรัตน์ บุตรพลอย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
๖. นำงมะลิวัลย์ รอดกำเหนิด (รักษำกำรในตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี ตั้งแต่ปี
๒๕๕๑ – ปัจจุบัน)
วิวัฒนำกำรกำรเปลี่ยนแปลงและกำรแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรของสำนักงำนอธิกำรบดี ตั้งแต่
วิท ยำลั ยครูปี พ .ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๗ วั น ที่ ๑๔ กุม ภำพั น ธ์ ๒๕๑๘ มี ก ำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญั ติ
วิทยำลัยครูพ.ศ. ๒๕๑๘ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๑๘ (เรืองจันทร์ ทรัพย์นิรันทร์, ๒๕๔๔) มี
กำรแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรของสำนักงำนอธิกำรบดีในยุคแรก (พ.ศ. ๒๕๑๗) เป็นด้ำนงำนธุรกำร และ
กำรเงิน โดยมีท่ำนดร.วิชัย แข่งขัน เป็นผู้อำนวยกำรคนแรก อำจำรย์เมธีพงษ์ สืบประดิษฐ์ และอำจำรย์
กัลยำ รัตนบรรพต มำช่วยงำน ในเดือนมิถุนำยน ๒๕๑๘ มีอำจำรย์มำเพิ่มอีก ๕ ท่ำน คือ อำจำรย์สุวิมล
บุญญนันต์ อำจำรย์สมสมัย แข่งขัน อำจำรย์ชัชวำลย์ ธรรมสอน อำจำรย์จีรวัฒน์ เกษมศรี และอำจำรย์
นำรี คำเพ็ญ และในช่วงนี้อำจำรย์ชัชวำลย์ ธรรมสอน และอำจำรย์จีรวัฒน์ เกษมศรี ได้ช่วยกันออกแบบ
ก่อสร้ำงสำนักงำนชั่วครำวซึ่งใช้แรงงำนลูกจ้ำงฝ่ำยอำคำรสถำนที่ของเรำเองโดยลักษณะอำคำรเป็นเสำไม้
เต็ง พื้นไม้สัก หญ้ำแฝกมุง หลังคำโครงไม้ไผ่ ฝำใช้เสื่อลำแพน และแล้วเสร็จในเดือนสิงหำคม ๒๕๑๘
(๒๐ ปี วิท ยำลั ย ครู ก ำแพงเพชร, ๒๕๔๑) นั บ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี ในพื้ น ที่ ข อง
มหำวิทยำลัย

ôð »‚ ÈÃÕÊÑ¡·Í§

¾.È. òõðö - òõõö

139

ใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๖พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว ฯทรงพระกรุ ณ ำโปรดเกล้ ำ ฯ
พระรำชทำนชื่อ “สถำบันรำชภัฏ” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๕ ต่อมำเมื่อวันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๓๘
ได้ ป ระกำศใช้พ ระรำชบั ญ ญั ติ ส ถำบั นรำชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ และวั น ที่ ๖ มิ ถุ น ำยน ๒๕๓๘ ทรงมี พ ระ
กรุณำธิคุณโปรดเกล้ำพระรำชทำน “พระรำชลัญจกร” คือตรำใช้ประทับเอกสำรส่วนพระองค์ให้เป็นตรำ
สัญลักษณ์ของสถำบันรำชภัฏและสำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏในยุคนี้ สำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรแบ่ง
โครงสร้ำงกำรบริหำรออกเป็น ๑๑ ฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำยธุรกำร ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำยพัสดุ
ฝ่ำยกำรเจ้ ำหน้ ำที่ ฝ่ ำยเลขำนุ กำร ฝ่ ำยสวั ส ดิ กำร ฝ่ ำยอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยไฟฟ้ ำ ฝ่ ำยอนำมั ยและ
สุขำภิบำล และฝ่ำยยำนพำหนะ
ในยุคมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร (ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน) ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๔๗ เป็น
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของ“มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ” เพรำะเป็ น วั น เริ่ ม ใช้ พระรำชบั ญ ญั ติ ม หำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ
กำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลทำให้มหำวิทยำลัยทุกแห่งต้องมีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในกำรดำเนิน
ภำรกิจของตนเองกำรบริห ำรจัด กำรขึ้นอยู่กับสภำมหำวิ ทยำลัยและผู้ บ ริห ำรของแต่ล ะแห่งและจ ำก
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกำศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนำยน๒๕๔๙ให้แบ่งส่วนรำชกำรในสำนักงำนอธิกำรบดี ดังนี้
๑ กองกลำง แบ่งออกเป็น ๑๐ งำนได้แก่ งำนธุรกำร งำนประชำสัมพันธ์ งำนกำรเงิน งำน
พัสดุ งำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร งำนเลขำนุกำร งำนสวัสดิกำรและจัดหำรำยได้ งำนอำคำรสถำนที่
งำนไฟฟ้ำและอนุรักษ์ พลังงำน และงำนยำนพำหนะ ปัจจุบันมีนำงมะลิวัลย์ รอดกำเนิด ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรกองกลำง
๒. กองนโยบำยและแผน แบ่งออกเป็น ๕ งำน ได้แก่ งำนบริหำรทั่วไป (ธุรกำร) งำนวิเครำะห์
แผนและติดตำมประเมินผล งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ งำนวำงผั งแม่บท และงำนวิเทศสัมพัน ธ์
ปัจจุบันมีนำยภำณุพงศ์ สืบศิริ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและแผน
๓. กองพัฒนำนักศึกษำ แบ่งออกเป็น ๘ ฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร ฝ่ำยวำงแผนและ
กำรประกันคุณภำพ ฝ่ำยศูนย์เวชศึกษำป้องกันและบริกำรสุขภำพนักศึกษำ ฝ่ำยสวัสดิกำรนักศึกษำ ฝ่ำย
บริหำรงำนองค์กำรนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำ ฝ่ำยวินัยและพัฒ นำนักศึกษำ ฝ่ำยด้ำนวิชำทหำร
ปัจจุบันมีนำงเพ็ญนภำ ศรีทับทิม ดำรงตำแหน่งรักษำกำรผู้อำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ
จำกอดีตสู่ปัจจุบันของสำนักงำนอธิกำรบดีดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว จะเห็นได้ว่ำสำนักงำนอธิกำรบดี
ซึ่งเป็นหน่วยงำนสนับสนุนหลักที่มีบทบำทและภำรกิจด้ำนกำรให้บริกำร ประสำนงำน และอำนวยควำม
สะดวกเพื่อให้บุคลำกรทั้งสำยวิชำกำร สำยสนับสนุ น และนักศึกษำของมหำวิทยำลัยปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมพันธกิจของมหำวิทยำลั ยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙– ปัจจุบัน สำนักงำน
อธิกำรบดี ได้ มี กำรพั ฒ นำกำรด ำเนิน งำนในด้ ำนต่ ำงๆ อำทิ ด้ ำนกำรบริหำรจั ด กำร ด้ ำนกำรประกั น
คุณภำพกำรศึกษำ ด้ำนกำรพัฒ นำบุคลำกร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนอำคำร
สถำนที่ และสำธำรณูปโภคต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องตำมรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
– ปัจจุบัน ดังตำรำง (รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕)
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ปีการศึกษา
ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๙
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๐
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๑
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕

ผลการประเมิน
๒.๓๕
๒.๗๓
๒.๕๓
๒.๗๓
๔.๘๓
๔.๘๓
๔.๘๓



สำหรับกำรพัฒนำบุคลำกร ซึ่งเป็นทรัพยำกรทำงกำรบริหำรที่มีควำมสำคัญยิ่งในกำรดำเนินงำน
สำนักงำนอธิกำรบดี ให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนทั้งในด้ำนงบประมำณและสวัสดิกำรในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่
โครงกำรพัฒ นำบุคลำกรสำยสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท โดยกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม
ในภำพรวมทั้งมหำวิทยำลัย กำรจัดสรรงบประมำณพัฒนำบุคลำกรในส่วนของกองกลำง เป็นจำนวนเงิน
๑๕๐,๐๐๐ บำทกองนโยบำยและแผน เป็ น จ ำนวนเงิ น ๕๐,๐๐๐ บำท และกองพั ฒ นำนั ก ศึ ก ษำ
เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บำท เพื่อให้บุคลำกรของสำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและ
ทั่วถึงทั้งในสำยงำนที่ปฏิบัติงำนในสำนักงำนและภำคสนำม สำหรับสวัสดิกำรและแรงจูงใจ สำนักงำน
อธิกำรบดีได้จัดสวัสดิกำรในเรื่องบ้ำนพัก วันหยุดประจำเดือน วันลำพักผ่อนประจำปี (๑๐ วัน) กองทุน
สวัสดิกำรฯ และกำรปรับอัตรำเงินเดือนของบุคลำกรภำคสนำม ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๗เป็นเงิน ๒,๖๐๐บำท
ปี ๒๕๔๑เป็นเงิน ๓,๑๐๐ บำท ปรับอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรปรับอัตรำเงินเดือนมำจนถึงปัจจุบันในอัตรำ
เดื อ นละ ๖,๑๓๐ บำท ส ำหรับ เจ้ำหน้ ำที่ บ ริห ำรงำนทั่ วไป มี ก ำรปรับ อั ต รำเงิน เดื อ นเต็ ม วุ ฒิ จนครบ
ทุกหน่วยงำนในปีงบประมำณ ๒๕๕๗
จำนวนบุคลำกร ของสำนักงำนอธิกำรบดี ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙- ๒๕๕๖

ตาแหน่ง
๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
รวม

๑๐
๒๐
-
๑
๔๐
๗๑

๑๐
๒๐
๑
๓
๔๒
๗๖

๑๐
๒๐
๔
-
๔๕
๗๙

๑๐
๒๐
๔
๑
๔๕
๘๐

๑๐
๑๗
๖
๖
๗๐
๑๐๙

๑๐
๑๔
๒๘
๓
๕๖
๑๑๑

๙
๑๔
๒๘
๕
๒๒
๗๘

๙
๑๓
๓๐
๖
๖๑
๑๑๙
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จำกกำรทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนอธิกำรบดี โดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรทั้ง ๓ กอง ได้แก่ กองกลำง กองพัฒนำนักศึกษำ และกองนโยบำยและแผน ได้กำหนดวิสัยทัศน์
สำนักงำนอธิกำรบดี คือสำนักงำนอธิกำรบดีเป็นหน่วยงำนที่มุ่งพัฒนำงำนด้ำนบริกำร กำรบริหำรจัดกำร
ที่ดี จัดทำแผนสู่กำรปฏิบัติ และพัฒ นำนักศึกษำให้เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีแผนกลยุทธ์ ประจำปี
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ เชื่อ มโยงประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ เป้ ำประสงค์ แ ละกลยุ ท ธ์ต ำมพั นธกิ จของส ำนั ก งำน
อธิกำรบดี (แผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนอธิกำรบดี, ๒๕๕๖) รำยละเอียด ดังนี้


พันธกิจ 


๑. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
๒. พัฒนำงำนด้ำนกำรบริกำรจัดทำแผนสู่กำรปฏิบัติ และกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
๓ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบฐำนข้อมูล
 ๔. ส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้เชี่ยวชำญวิชำกำร
และวิชำชีพ


ประเด็นยุทธศาสตร์


๑. พัฒนำคุณภำพบุคลำกรด้ำนทักษะวิชำกำร วิชำชีพ และงำนวิจัยสถำบัน
๒. พัฒนำงำนและปรับปรุงระบบกำรบริกำร กำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำม
หลักธรรมำภิบำล
๓ ส่งเสริมกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมและกำรนำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ
๔ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบฐำนข้อมูล
๕ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตนักศึกษำให้มีคุณธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ


เป้าประสงค์


๑ บุคลำกรมีศักยภำพ เสริมสร้ำงทักษะวิชำกำร วิชำชีพ พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และมีแนว
ปฏิบัติที่ดีสอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรของหน่วยงำน
 ๒มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพเพิ่มคุณภำพผลผลิตและบริกำร
๓ สร้ำงวัฒนธรรมกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วม และกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ
 ๔ มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและมีระบบฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
 ๕บัณฑิตมีควำมเชี่ยวชำญตำมวิชำกำร วิชำชีพและมีคุณภำพชีวิตที่ดี


กลยุทธ์
๑. เสริมสร้ำงศักยภำพ ทักษะวิชำกำรและวิชำชีพ งำนวิจัย และมีแนวปฏิบัติที่ดี

๒เสริมสร้ำงศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรและมำตรฐำนกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล
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๓ส่งเสริมมำตรกำรแนวปฏิบัติกำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรบริหำร และอนุรักษ์ทรัพยำกร
๔ ส่งเสริมบุคลำกรในกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำแผนสู่
กำรปฏิบัติให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
๕ ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบฐำนข้อมูลที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของหน่วยงำน

๖สร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ

๗พัฒนำคุณภำพกำรบริกำร สวัสดิกำร และสุขภำพนักศึกษำ













ภำพที่ ๖ กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร สำนักงำนอธิกำรบดี

จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ สำนักงำนอธิกำรบดี หรือกองกลำงในปัจจุบัน ถือเป็นหน่วยงำน
สนั บ สนุ น กำรเรีย นกำรสอนที่ มี บ ทบำทส ำคั ญ ตั้ ง แต่ ยุ ค กำรเริ่ม ต้ น ก่ อ ตั้ ง มหำวิ ท ยำลั ย กำรพั ฒ นำ
มหำวิทยำลัย อย่ำงต่ อเนื่องตำมยุค สมั ย จนถึง ปั จจุบั น นั บเป็ น เวลำกว่ ำ ๔๐ ปี ที่ทำหน้ำที่ ให้บ ริกำร
ประสำนงำน และอำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำ งๆ ให้กับบุคลำกรและมหำวิทยำลัย ได้แก่ ด้ำนกำรเงิน
พั ส ดุ กำรเจ้ ำหน้ ำที่ ธุ รกำร ประชำสั ม พั น ธ์ เลขำนุ ก ำร ไฟฟ้ ำและอนุ รัก ษ์ พ ลั ง งำน อำคำรสถำนที่
สวัสดิกำรและจัดหำรำยได้ ยำนพำหนะ โดยใช้ทรัพยำกรกำรบริหำร () ได้แก่
คน () เงิ น ()วั ต ถุ ดิ บ () วิ ธี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำร ()
ต่อมำเป็นยุค ที่มหำวิทยำลัยฯมีกำรพัฒ นำด้ ำนอำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี และกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง
ทรัพ ยำกรทำงกำรบริหำรจึงต้องปรับเพิ่ม ขึ้นเป็น เรื่องของเครื่องจักรกล () และกำรตลำด
() อำทิ กลยุทธ์ในกำรรับนักศึกษำ กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน กิจบริกำรต่ำงๆ ในขณะเดียวกันกำร
ทำงำนมองเห็นถึงควำมสำคัญหรือคุณค่ำของผู้ปฏิบัติงำนจึงเพิ่มด้ำนขวัญและกำลังใจ () โดยกำร
กำหนดเส้นทำงควำมเจริญก้ำวหน้ำกำรบรรจุแต่งตั้ง และกำรปรับอัตรำเงินเดือนให้กับบุคลำกรและเมื่อ
ก้ ำ วเข้ ำสู่ ยุ ค โลกำภิ วั ต น์ () ระบบกำรสื่ อ สำรไร้ พ รมแดนที่ ติ ด ต่ อ เชื่ อ มโยงกั บ ระบบ
เครือ ข่ ำยครอบคลุ ม ทั่ วไป จึ ง ได้ เพิ่ ม ในเรื่อ งของข้อ มู ล ข่ำวสำร () อำทิ กำรพั ฒ นำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งในด้ำนกำรรับส่ง และกำรจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรส่งข้อมูล
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ข่ำวสำรผ่ำนระบบ เป็น ต้ น ซึ่ งทรัพ ยำกรเหล่ำนี้ จ ะเพิ่ ม เรื่อยๆ ไม่ มี สิ้น สุ ด (ศิ ริว รรณ เสรีรัต น์
และคนอื่นๆ, ๒๕๔๕) โดยหลักกำรบริหำรดังกล่ำวเป็นไปตำมแนวคิดพื้นฐำนทรัพ ยำกร (–
) เป็นกำรรวมเข้ำด้วยกันของปัจจัยทำงกำรบริหำรโดยน ำมำใช้เป็น ส่วนประกอบในกำร
ดำเนินงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ นอกจำกนี้ ยังเป็น พฤติกรรมที่มีค วำมจำเป็น ต้องบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรที่มีอย่ำงจำกัดให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อรำชกำรสูงสุด (, ๑๙๗๘)
ดังนั้ นไม่ว่ำวัน เวลำจะผ่ำนไปจำกอดี ต ปัจจุบันหรืออนำคต พวกเรำชำวส ำนักงำนอธิกำรบดี ก็
ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ภำยใต้หลักกำร “ทุกคนคือทีมงำน สืบสำน
สร้ำงจิต รักองค์กร อุทธำหรณ์ คือ สิ่งที่ผ่ำนไป ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไข เพรำะมหำวิทยำลัยคือ บ้ำนของ
เรำ” หน้ำที่ คือยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจ “ให้” และ “บริกำร”เสมอ ตำมภำรกิจและหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
ภำยใต้กำรดำเนินกำรและควำมร่วมมือของทีมงำนในสำนักงำนอธิกำรบดี โดยให้ควำมสำคัญในเรื่องของ
“ใจ”และแรงจูงใจ ด้วยหลักกำร ๔ ประกำร คือ () (,๑๙๖๘)

๑) เต็มใจที่จะให้ควำมร่วมมือ ()
๒) กำรยินยอม ()
๓) ขอบเขตควำมไม่แตกต่ำง()

๔) กำรจูงใจ () และกำรรู้จักคิด 
ตำมค่ ำนิ ยมหลัก สร้ำงสรรค์ ภูมิ ปัญ ญำพั ฒ นำท้องถิ่น ด้ วยจิตบริกำรเน้ น คุ ณ ภำพมำตรฐำน
ทำงำนแบบมีส่วนร่วมบนฐำนคุณธรรมและจุดเน้นของสำนักงำนอธิกำรบดี คือมีจิตบริกำร พัฒนำงำนให้มี
คุณ ภำพเพื่ อนั กศึ ก ษำ บุค ลำกรและชุม ชน และในโอกำสนี้ ใคร่ข อขอบพระคุ ณ ผู้ บริหำร คณำจำรย์
ทุกยุคสมัยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ที่ได้ประสิทธิ์ประสำทควำมรู้ประสบกำรณ์ รวมทั้งแบบอย่ำงของ
ต้นแบบที่ดีให้กับพวกเรำ ขอกรำบขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้
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เอกสารอ้างอิง


กำแพงเพชร, วิทยำลัยครู. (๒๕๓๖). ๒๐ ปี วิทยาลัยครูกาแพงเพชร กรุงเทพฯ โอ เอสพริ้นติ้งเฮ้ำส์
กำแพงเพชร, สถำบันรำชภัฏ. (๒๕๔๑). ศรีสักทอง  ๒๕ ปี สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร เชียงใหม่ 
โรงพิมพ์แสงศิลป์
รำชภัฏกำแพงเพชร, มหำวิทยำลัย(๒๕๕๕) รายงานผลการประเมินตนเอง ปี พศ๒๕๔๙๒๕๕๕
กำแพงเพชร มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
(๒๕๕๖)แผนปฏิบัติราชการสานักงานอธิการบดีประจาปี พศ ๒๕๕๗๒๕๖๐
กำแพงเพชร มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
เรืองชัย ทรัพย์นิรันทร์. (๒๕๔๔).ราชภัฏกาแพงเพชรมหาวิทยาลัยของประชาชน. กรุงเทพฯมติชน.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ. (๒๕๔๕). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯธรรมสำร.
(๑๙๖๘).









(๑๙๘๗).

๓๐(๑) ๑๖๐-๑๗๕.
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ตอนที่ 2
พัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็
พระเทพรั
ตนราชสุ
การพัฒจนารายวิ
ชาเพิ
่มเติมดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยนตำจพระเทพรั
�รวจตระเวนชายแดน
เรื่องตามรอยพระยุคในโรงเรี
ลบาทสมเด็
ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กองกำ�กับการตำ
�รวจตระเวนชายแดนที
่ ๓๔ จังหวัดตาก
ในโรงเรี
ยนตารวจตระเวนชายแดน
รองศาสตราจารย์
มัย รบชนะชัย พูลสุข*
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที
่ ๓๔ จังดร.พิ
หวัดสตาก


				

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข



บทนา


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้วยน้าพระทัยอันเปี่ยมล้น
ในการที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ประชาชน ในถิ่นทุรกันดารให้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องที่จะท้าให้เด็กเยาวชน ประชาชนได้มีการศึกษา รู้จักหน้าที่พลเมืองไทยที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่ นดินไทย
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ด้ารงชีวิตที่พึ่งพาตนเองให้ความร่วมมือกับรัฐเพื่อพัฒนาประเทศชาติ
ให้มีความมั่นคงและให้โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนเป็นศูนย์กลางการศึกษาพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร
ตลอดไปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นผู้จุดประกายแสงสว่างแก่โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
อันหมายถึงการจุดประกายให้คนมองเห็นความเสียเปรียบของเยาวชนในแดนทุรกันดารผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ทรงพระเมตตาและทรงอุปถัมภ์โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนเป็นเบืองต้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ทรงเป็นผู้ขยายแสงสว่างแห่งประทีป ให้เรืองจรัสจ้าโดดเด่น ให้สังคมมองเห็น พระองค์ทรง
ตระหนักถึงคุณค่าของเยาวชนว่าต้องได้รับการศึกษาและการศึกษานันจะต้องมีคุณภาพ คุณภาพการศึกษาจะดี
สมองของคนจะดี สุขภาพร่างกายจะต้องมาก่อน นักเรียนโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนที่อยู่ห่างไกลจึงได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ทังด้านอาหาร ด้านสุขภาพ และด้านการศึกษา ซึ่งก็เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ยิ่งนั่นเอง
(๔๐ ปี โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน, ๒๕๓๙) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน้าความรู้และทักษะต่างๆ ไปใช้ ใน
ชีวิตประจ้าวันบนพืนฐานของการพึ่งพาตนเอง และการช่วยเหลื อซึ่งกันและกันในระดับครอบครัว และชุมชน
เด็ กและเยาวชนที่ส้าเร็จการศึ กษาจากโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนควรได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึง
ความส้าคั ญและส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีที่มีต่อโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนอย่างหาที่สุดมิได้ เด็กและเยาวชนควรได้เรียนรู้ถึงพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชด้าริฯ พระราชจริยวัตร พระอัจฉริยภาพการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตน เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนควรน้อมน้ามาเป็นแบบอย่าง
ในการด้ารงชีวิตของตนเองต่อไปอย่างยั่งยืน
*

รองศาสตราจารย์ประจ้าโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร
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วัตถุประสงค์


๑. เพื่อพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก
๒. เพื่ อศึกษาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนรายวิ ช าเพิ่ ม เติม เรื่องตามรอยพระยุ ค ลบาทสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก
๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการ
ต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก

วิธีการศึกษา



การวิ จั ย นี เป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพผ่ า น
กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่ มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืนที่ ผู้เชี่ยวชาญและผู้วิจัย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
แบบประเมิน แบบทดสอบและการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทาง
สถิติ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนือหา


ผลการศึกษา


ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติ มเรื่องตามรอยพระยุ คลบาทสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตากมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวน
ชายแดนกองก้า กับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จัง หวัด ตากหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๕ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระ
ยุ ค ลบาทสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯสยามบรมราชกุ ม ารี ใ นโรงเรี ย นต้ า ร วจตระเวนชายแดน
กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตากทุกข้อรายการอยู่ในระดับมาก 


อภิปรายผล



๑ผลการพัฒนารายวิ ชาเพิ่ มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔
จังหวัดตากพบว่า มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี
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ประสิทธิภาพของรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔
จั ง หวั ดตากผู้ วิ จั ยน้ าเสนอเป็น รายชันเรียน ดั ง จะเห็ นได้ว่า ทุกชันเรี ยนมีประสิทธิภ าพสูง กว่าเกณฑ์
ที่ก้าหนด ๘๐/๘๐ โดยทังนี อาจเป็นเพราะว่ า ผู้วิจัยพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้า กับการ
ต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตากอย่างเป็นระบบตามขันตอนการพัฒนาจึงได้รายวิชาเพิ่มเติม ฯ
ที่มีคุณภาพเหมาะสม สามารถน้าไปจัดการเรียนการสอนได้ และเมื่อน้าไปทดสอบประสิทธิภาพ ก็พบว่า
สูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ก้าหนดไว้
๒. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิ ช าเพิ่ มเติม เรื่องตามรอยพระยุ คลบาทสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตากพบว่า สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .๐๕ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปรีชา เครือสินธุ (๒๕๔๕, บทคัดย่อ) ได้ท้าการศึกษา เรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง
การท้าน้าตาลมะพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในระดับประถมศึกษาเรื่องการท้า
น้ า ตาลมะพร้ า ว เพื่ อ น้ า หลั ก สู ต รเรื่ อ งการท้ า น้ า ตาลมะพร้ า วไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการท้าน้าตาลมะพร้าวผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการโรงเรียน และครูใ นโรงเรียนมี ค วามเห็น สอดคล้องกั น ว่ าควรมี
การสอนหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการท้าน้าตาลมะพร้าว ในโรงเรียนและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทรัพยากร
ทุก ๆ ด้าน เกี่ยวกับหลักสูตรที่จัดท้าขึน ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการท้าน้าตาล
มะพร้าวของนักเรียนหลังเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐๑โดยมี
แนวโน้มว่าหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสินี เพียร
พิทักษ์ (๒๕๔๘บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติมด้านวั ฒนธรรม
ท้อ งถิ่ น รายวิ ช า ท ๐๕๒ ภู มิ ปั ญญาลุ่ ม น้ า นครชั ยศรี ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครังนี เป็ น นั ก เรี ย น
ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสามพรานวิทยา จ้านวน ๓๔ คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน มีค ะแนนเฉลี่ย ๘๔.๒๕ นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียนรายวิช า
ท ๐๕๒ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นารายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งตามรอยพระยุ ค ลบาทสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตากดีและเหมาะสมแล้ว
๓. ความพึงพอใจของนั กเรียนต่อการใช้รายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จั งหวัด ตากพบว่า โดยภาพรวมอยู่ใ นระดั บมาก อาจเนื่องมาจาก การสร้าง
เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ รายวิชาเพิ่ มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก
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ที่มีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ดี ถูกต้องตามระบบขันตอนและมีประสิทธิภาพ สาระการเรียนรู้มีความ
หลากหลายเหมาะสม เกี่ยวข้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงและเป็นสิ่งที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ้า เช่น โครงการ
พระราชด้าริในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนประกอบรูปภาพสีสันในหนังสือเสริมประสบการณ์ท้าให้
ผู้ เ รี ย นพอใจ มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้ เ รื่ อ งรู้ เ รื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ บุ ค คลส้ า คั ญ ที่ ท รงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ด้วยน้าพระทัยอันเปี่ยมล้น ในการที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ กเยาวชน ประชาชน ในถิ่นทุรกันดาร
ให้มีการพั ฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ สมนึก ทองเพ็ชร (๒๕๕๑,
บทคัดย่อ) กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการเลียงโคพืนเมืองส้าหรับนักเรียนชันประถมศึกษา
ปี ที่ ๖มี ผ ลการสอบถามความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองนั ก เรี ย นและนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ หลั ก สู ต รสาระ
การเรียนรู้ เรื่องการเลียงโคพืนเมืองพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและวิทยากรท้องถิ่นมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ ธงชัย พรมกมล (๒๕๔๙,บทคัด ย่อ) กล่าวว่ าการพัฒ นา
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการท้าน้าปลาจากปลาร้าหมัก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชันประถมศึกษาปีที่ ๔โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาหนองคาย เขต ๕โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่ อพั ฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่ อง การท้าน้ าปลาจากน้ าปลาร้าหมั ก เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอน
ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของแผนการจัด การเรียนรู้ กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี พบว่า มีประสิทธิภาพ ๙๐.๐๐๙๑.๘๐ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตังไว้ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มนีสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งนักเรียนมี ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มากกับการเรียน การสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้


ข้อเสนอแนะ


๑. ข้อเสนอแนะในการน้าไปใช้
๑.๑ ก่อนน้ารายวิช าเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔
จั ง หวั ด ตากไปใช้ ครูผู้ส อนควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ของเอกสารรายวิ ช าเพิ่ ม เติม และเอกสาร
ประกอบการใช้รายวิชาเพิ่มเติมฯให้เข้าใจ เพื่อให้สามารถน้าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน 
๑.๒ ควรเพิ่มระยะเวลาในการเรียนให้มากขึน เนื่องจากบางเนือหามีค้าราชาศัพท์บางเนือหา
ต้องใช้ระยะเวลาในการท้าความเข้าใจและเรียนรู้มากขึนส้าหรับนักเรียน 
๑.๓ ในการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถเลือกใช้
กิจกรรมตามที่ผู้วิจัยเสนอแนะไว้หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้ แต่ทังนีต้องให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้รวมทังความพร้อมในการน้าไปใช้โดยยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ
๑.๔ การวัดและประเมินผลในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
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๒. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครังต่อไป

๒.๑ ควรมี การพั ฒ นารายวิช าเพิ่มเติมต่อเนื่องสู่บุคคลส้าคัญ เพื่ อเป็น แนวทางในการ
ด้ารงชีวิตประจ้าวันอย่างมีความสุข 
๒.๒ ควรมีการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักเกิด
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
๒.๓ ควรมีการประเมินหลักสูตรที่ครอบคลุมหลักสูตรทังระบบด้วยรูปแบบอื่นๆ

๒.๔ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะอื่นๆ นอกจากการจัดท้ารายวิชาเพิ่มเติมฯ
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บทน้า


สถาบัน วิจั ยเพื่ อการพั ฒนาประเทศไทย (๒๕๔๔, หน้า ๕๔) ได้กล่าวถึง ข้อมู ล ขององค์การ
ท่ อ งเที่ ย วโลก ซึ่ ง ได้ ค าดการณ์ ทิ ศ ทางการเติ บ โตของ
การท่องเที่ยวโลกในระยะยาวในตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕๒๕๖๓ว่าจะมีการเติบโตของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
เฉลี่ยประมาณร้อยละ ๔.๑ต่อปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกจานวน ๑พันล้านคน และ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓จะมีจานวน ๑.๖พันล้านคน นอกจากนี้ในส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวโลกในระดับภูมิภาค
มีการคาดการณ์อีกด้ว ยว่า การท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิ ก จะเลื่อนจากอันดับ ๓ในปัจจุบัน
(รองจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา) มาอยู่ในอันดับ ๒ของโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖๓โดยอัตราการขยายตัวของ
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เฉลี่ยร้อยละ ๖.๕ต่อปี และจะมีนักท่องเที่ยว ๓๘๘ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๔๔, หน้า ๓๙) การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาในอดีตนั้น
ก่อ ให้ เ กิด ลั กษณะของการท่ อ งเที่ ยวแบบกระแสหลั ก () ที่ ประเทศไทย ได้ น ามาเป็ น
แบบอย่า งในการพั ฒ นาการท่อ งเที่ยวของประเทศ โดยรายได้ จ ากการท่อ งเที่ยวจะเพิ่ ม ตามจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยมิได้คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมาในระยะยาวจากการท่องเที่ยว จากการ
พัฒนาดังกล่าวส่งผลให้สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เกิดความเสื่อมโทรม นอกจากนั้นก็ยัง
ส่งผลให้การท่องเที่ยวภายในประเทศลดน้อยลง (บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา, ๒๕๔๒) 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีความสาคัญโดยการท่องเที่ยว
เชิ ง วั ฒ นธรรม คื อ การท่ องเที่ ย วเพื่ อชมสิ่ง ที่ แสดงความเป็ น วั ฒ นธรรม เช่น ปราสาท พระราชวั ง
วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดาเนินชีวิต ศิล ปะทุกแขนงและสิ่งต่างๆ ที่ แสดงถึง
ความเจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒ นาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดาเนิ น ชีวิ ตของบุค คล ในแต่ล ะ
ยุคสมัย นักท่องเที่ยวจะได้รับทราบประวัติความเป็นมา ความเชื่อ มุมมองความศรัทธา ความนิยมของ
บุ ค คลในอดี ต ที่ ถ่ า ยทอดมาถึ ง คนรุ่ น ปั จ จุ บั น ผ่ า นสิ่ ง เหล่ า นี้ มิ ใ ช่ ก ารท่ อ งเที่ ย ว แต่ เ ป็ น การเดิ น ทาง
เพื่อเรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่างของชนชาติอื่นๆ เพื่อสร้างสมประสบการณ์ชีวิตที่นอกเหนือจากการ
เดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางในรูปแบบที่เรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ลักษณะการ
ท่องเที่ยวที่เน้นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ เรียบง่าย ที่สะท้อนความเป็นตัวตนที่แท้จริงเพื่อให้ผู้มาเยือนได้
*

อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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สัมผัส สิ่งจูงใจสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็คือ ความลึกซึ้งในความแตกต่างของวิถีชีวิตและ
การได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดซึ่งกันและกัน๑๙๙๓๑๕๔๑๗๔
วัฒ นธรรมที่หลากหลาย ไม่ ว่ าจะเป็นด้านของศาสนา พิ ธีกรรม ความเชื่อ และวัฒ นธรรม
ประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น นับเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาวิถีชีวิตของคน และนาไปสู่การ
พัฒนาทางสังคมไทย ซึ่งความหลากหลายที่กล่าวมาข้างต้นส่วนหนึ่งเกิดจากการย้ายถิ่นฐานของประชากร
จากที่ต่างๆ มารวมกันเป็นชุมชน โดยนาเอาวัฒนธรรมของตนเองที่เคยปฏิบัติดั้งเดิม หรือนาความรู้ที่เป็น
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สั่งสมไว้ มาร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง อาเภอคลองลานเป็นอีก
อาเภอหนึ่งในจังหวัดกาแพงเพชรที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย สืบ เนื่องมาจากการอพยพของคนภาคต่างๆ
ที่เข้ามาอยู่อาศัยและทามาหากินในพื้นที่อาเภอคลองลาน
กะเหรี่ยงหรือปกากะญอในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร โดยอาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอคลองลาน คือ
หมู่ที่ ๑๘ บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลานพั ฒนา บ้านอ่างสาม ตาบลคลองน้าไหล ซึ่งสภาพราษฎร
ทั่วไปของชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยอาศัยแหล่งน้าจากธรรมชาติ
ทาไร่ ทานา และเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ มันสาปะหลัง ข้าว ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และผลไม้
ยืนต้น ตลอดจนมีกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มเกษตรพัฒนา กลุ่มปักผ้าชาวเขา กลุ่มกองทุนธนาคาร
ปุ๋ย กลุ่มเครื่องเงิน กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเห็ดบด กลุ่มจักสาน กลุ่มตัดเย็บกระเป๋า ฯลฯ กะเหรี่ยงหรือปกา
กะญอ เป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชนในกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็น ลักษณะการสร้างบ้านเรือน การแต่ง กาย ภาษาพูด ภาษาเขี ยน รวมถึง ด้านศาสนา ความเชื่ อ
ประเพณีการเกิด การแต่งงาน และพิธีกรรมของปกากะญอที่มีความเชื่อเรื่องผี สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่
ภายใต้อานาจของผี และสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่และพิธีกรรมต่างๆ จึงมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับผีประเภทต่างๆ ซึ่งผีที่ปกากะญอนับถือ เช่น ผีบรรพบุรุษหรือผีเฮือน ผีประจาหมู่บ้าน เป็นต้น
กอปรด้วยหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตกตั้งอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติน้าตกคลองลาน ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดกาแพงเพชร โดยมีจานวนสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ดังนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทย จานวน ๑๑๘,๗๒๘คน
และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน ๑,๑๔๒คน รายได้ของนักท่องเที่ยวจากอุทยานแห่งชาติคลองลาน
ปีงบประมาณ ๕,๕๐๐,๘๓๐บาท (สานักงานการท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร, ๒๕๕๕) จากสถิติดังกล่าว
ข้างต้นนั้น เป็นสิ่งชี้วัดถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวใกล้กับหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก
ซึ่งเป็นปัจจัยเอื้อต่อการการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ แม้ในระยะหลังนี้ ได้เกิดแนวคิดการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นมาแต่การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงยังไม่มีทิศทาง
ที่ชัดเจนและยั่งยืน ถึงแม้ว่าจะตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดกาแพงเพชรก็ตาม
อนึ่ ง กะเหรี่ ยงหรือ ปกากะญอที่เ ป็ น คนรุ่ น เก่ ายั ง ยึ ด ถือ ปฏิ บัติ ต ามวั ฒ นธรรมประเพณี ข อง
ตนเองอยู่ แต่เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความเชื่อเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม
ต่างๆ ที่สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชาวปกากะญอก็นับวันจะสูญหายไป ซึ่งอาจเกิดจากกิจกรรม
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ทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวง
วัฒนธรรมและสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชรได้เห็น ความสาคัญของการฟื้นฟูวัฒนธรรมของ
กะเหรี่ยงและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยง เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูและ
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงอย่างยั่งยืน อาจกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
นาไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือที่สาคัญ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและส่งผลต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นวิธีหนึ่งที่จะส่งผลให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีจิตสานึกในการที่จะรักษาวัฒนธรรม ให้คงอยู่ด้วยการสร้าง
จิตสานึกและตระหนักในวัฒ นธรรมของตนเอง (วัชรี พืชผล และเนาวรัตน์ คงวิเชียรวัฒ น์ , ๒๕๕๑,
หน้า ๒แต่การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนั้น เพื่อเป็นการศึกษาบริบท ศักยภาพ แนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและการจัด การท่องเที่ยวเชิง วัฒ นธรรมตลอดจนเป็นการรวบรวมองค์ ความรู้ข อง ชนกลุ่ม
กะเหรี่ยงน้าตก ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านี้ไว้
เพื่อเป็นการนาเสนอแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
อัน จะน าไปสู่การสร้า งความเข้ มแข็ง ของชุ มชน โดยการจัดการท่องเที่ย วเชิง วัฒ นธรรมสู่เศรษฐกิ จ
เชิงสร้างสรรค์ และได้ฟื้นฟู วัฒนธรรมกะเหรี่ยงให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไป ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ต่ อ การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการฟื้ น ฟู แ ละการจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมเพื่ อ สื บ ทอดมรดก
ทางปัญญานี้ต่ออนุชนรุ่นหลังสืบไป


วัตถุประสงค์ของการวิจัย


๑. เพื่อศึกษาบริบทของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร
๒.เพื่อศึกษาศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
๓. เพื่อนาเสนอแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมกะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลานพัฒนา
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
๔. เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ตาบล
คลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
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ขอบเขตของการวิจยั 


การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตพื้นที่ และ
ขอบเขตระยะเวลา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑. ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ประชาชนในหมู่ บ้ า นกะเหรี่ ย งน้ าตก ผู้ น าหมู่ บ้ า น
คณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหรือผู้แทน ประกอบด้วย ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ
ผู้แทนวัฒนธรรมอาเภอ ผู้แทนศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔ผู้แทนเทศบาลตาบลคลองลานพัฒนา ผู้ แทน
ผู้ประกอบการภาคเอกชน และนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว
๒. ขอบเขตเนือหา
๒.๑ บริบทของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชรประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพที่ตั้งของหมู่บ้าน ลักษณะประชากร และประวัติศาสตร์
ของหมู่บ้าน
๒.๒ ศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
๒.๓แนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลานพัฒนา
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร

๒.๔ แนวทางการจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของหมู่ บ้ า นกะเหรี่ ย งน้ าตก ต าบล
คลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
๓. ขอบเขตพืนที่
การวิจั ยครั้งนี้ กาหนดขอบเขตเฉพาะหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
๔. ขอบเขตระยะเวลา
สาหรับเขตระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
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กรอบแนวคิดของการวิจยั 


การศึกษาครั้ง นี้มุ่ง ศึกษาบริบท ศั กยภาพ และแนวทางการฟื้ น ฟูวิ ถีชีวิ ตวั ฒนธรรมและการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้

















หมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก
บริบท
๑. สภาพที่ตั้งของหมู่บ้าน
๒. ลักษณะประชากร
๓. ประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน

ศักยภาพทางวัฒนธรรม
๑. พิพิธภัณฑ์
๒. สถาปัตยกรรม
๓. ศิลปะ/หัตถกรรม/ประเพณี
๔. ดนตรี
๕. การแสดงทางวัฒนธรรม
๖. ภาษาและวรรณกรรม
๗. ประเพณีความเชื่อ
๘. วัฒนธรรมกะเหรี่ยง

แนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะเหรี่ยง

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกะเหรี่ยง


วิธีด้าเนินการวิจัย


การวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ตาบล
คลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)ศึกษาบริบทของ
หมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ๒)ศึกษาศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ๓) แนวทางการฟื้นฟู
วิถีชีวิตทางวัฒนธรรมกะเหรี่ยงน้าตก และ ๔) แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
กะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม () คณะผู้วิจัยมีวิธีดาเนินงานดังต่อไปนี้ 
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การเลือกพืนที่


คณะผู้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กพื้ น ที่ วิ จั ย คื อ หมู่ บ้ า นกะเหรี่ ย งน้ าตก ต าบลคลองลานพั ฒ นา อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร 
เมื่อได้พื้นที่วิจัยแล้ว คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาโดยเริ่มจากการเข้าไปสารวจสภาพที่ตั้งของหมู่บ้าน
กะเหรี่ยงน้าตก บริบทของหมู่บ้าน การสนทนากับผู้นาหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่น การสอบถามข้ อมูลจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔ จังหวัดกาแพงเพชร และ
เทศบาลตาบลคลองลานพัฒนา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
ต่อมาได้ดาเนินการเสนอประเด็นวิจัยในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ณ ศาลาวัฒนธรรมหมู่บ้าน
กะเหรี่ยง โดยตัวแทนของครัวเรือนละ ๑ คน ร่วมกับคณะผู้วิจัยได้พิจารณาแผนการวิจัย และขั้นตอน
การวิจัยทั้งหมด เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนการปฏิบัติจริง


ขันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม


การวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก เป็นการ
วิจัยโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องคือประชาชนในหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
มีส่วนร่วมกับกระบวนการวิจัยตั้งแต่ขั้นเตรียมการวิจัย ขั้นดาเนินการวิจัย กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปข้ อค้นพบจากการวิจัย จนสิ้นสุดกระบวนการ
วิจัยโดยผู้เข้าร่วมอยู่ในฐานะที่มีความเสมอภาคกัน คือเข้าร่วมเป็นทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนทาวิจัยดังนี้ 

๑ขันเตรียมการวิจัย 
๑.๑ศึกษาบริบทของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก โดยคณะผู้วิจัยเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้ าที่จาก
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔ และประชาชนในหมู่บ้าน ทาการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของหมู่บ้าน 
๑.๒หลัง จากได้ร่ว มสนทนากับประชาชนในหมู่ บ้านและเจ้ าหน้ าที่หน่ ว ยงานของรัฐ แล้ว
ได้ร่วมกันพิจารณาเลือกประเด็นเพื่อวิจัยดังนี้ 
๑) บริบทของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร
๒)ศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร

๓)แนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลาน
พัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร 
๔) แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง วั ฒ นธรรมของหมู่ บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก ตาบล
คลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร

๑.๓หาผู้ร่วมคณะวิจัย 
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คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการร่วมกับสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชรและประชาชนในหมู่บ้าน
กะเหรี่ยงน้าตก ผู้ แทนจากศูน ย์พั ฒนาสัง คมหน่วยที่ ๔ ผู้แทนอุทยานแห่ง ชาติค ลองลาน และผู้แทน
เทศบาลตาบลคลองลานพัฒนา กานันตาบลคลองลานพัฒนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๘ ตัวแทนผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 

๒ขันด้าเนินการวิจัย 
๒.๑เก็บข้อมูลบริบทของหมู่บ้านโดยการสัมภาษณ์ผู้อาวุโสประจาหมู่บ้านและประชาชน
ทั่วไป 

๒.๒ประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยเชิญตัวแทนครัวเรือนละ ๑ คน มาร่วมประชุมประชาคม
ผู้แทนศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔ ผู้แทนเทศบาลตาบลคลองลานพัฒนา ผู้แทนผู้ประกอบการภาคเอกชน
เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๓การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยทาการนัดหมายกับผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อดาเนินการสัมภาษณ์
เชิงลึก เกี่ยวกับประเด็นการวิจัย โดยเฉพาะแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะเหรี่ยงและแนวทาง
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก 
๒.๔คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลตามที่กาหนดในขอบเขตของการวิจัยทุกประเด็น


กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล


การสัมภาษณ์โ ดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมี โ ครงสร้าง ในประเด็ น เกี่ ยวกับบริบทของหมู่ บ้า น
กะเหรี่ยงน้าตก ศักยภาพทางแหล่งวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก แนวทางฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรม
กะเหรี่ ย งน้ าตกและแนวทางการจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของหมู่ บ้ า นกะเหรี่ ย งน้ าตก
โดยกระบวนการจดบันทึก ๒ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก คือ การจดบันทึกย่อขณะที่กาลังประชุมประชาคม
ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน หลังจากนั้นได้นาบันทึกย่อมาเรียบเรียงเป็นบันทึกที่มีข้อความขยายมากขึ้น
เพื่ อให้ข้อมู ล ที่ไ ด้ สัม ภาษณ์ ถูกต้องตามความจริง ขั้นตอนที่ ๒คือ จดบันทึกตามข้อมูล ที่ไ ด้จริง จาก
การสัมภาษณ์
ขันตอนการรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
กะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ดังนี้ 
๑เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เนื่องจากเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะมีกลุ่ม
บุคคลที่มีบทบาทสาคัญ ได้แก่ ประชาชน ผู้อาวุโ ส ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้แทนเทศบาลตาบลคลองลาน
พัฒนา ผู้แทนอุทยานแห่งชาติคลองลาน ผู้แทนศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔ และผู้ประกอบการภาคเอกชน 
๒การวิจัยจะทาการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ บริบทของหมู่บ้านกะเหรี่ยงเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่
โดยทั่วไปดังนี้
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๒.๑การทาความรู้จักชุมชน คณะผู้วิจัยเข้าไปในชุมชนเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่โดยทั่วไป ทา
ความรู้จักคุ้นเคยกับผู้นาและสมาชิกในชุมชน โดยอาศัยการเข้าไปกับคณะผู้วิจัย ชี้แจงสถานภาพบทบาท
ของตั ว เอง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ลในการวิ จั ย และท าการรวบรวมข้ อ มู ล ควบคู่ ไ ปกั บ การสร้ า ง
ความคุ้นเคยกับประชาชน 
๒.๒กาหนดนัดหมายเพื่อประชุมประชาคมร่วมกันระหว่างประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
คณะผู้วิจั ย และได้ดาเนิน การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มด้วย อนึ่งหลังจากการดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมในหมู่บ้านแล้ว ได้ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถ
ดาเนินการให้การสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมู่บ้านกะเหรี่ยงได้ โดยการสัมภาษณ์
เป็นรายบุคคล วัน และเวลาต่างกันตามสะดวกของผู้ที่ให้การสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
กาหนดประเด็นวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
๑ศึกษาบริบทของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร วิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์สาระสาคัญตามประเด็นการวิจัย
๒. ศึกษาศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอ
คลองลาน จั ง หวั ด ก าแพงเพชรวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาและสั ง เคราะห์ ส าระส าคั ญ ตามองค์ ป ระกอบของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๓. แนวทางการฟื้ น ฟูวิ ถีชีวิตทางวัฒ นธรรมกะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร วิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์สาระสาคัญตามประเด็นการวิจัย
๔.แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลาน
พัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์สาระสาคัญตามประเด็น
การวิจัย 


สรุปผลการวิจัย
การวิ จัยเรื่องแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของหมู่ บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก ตาบล
คลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อนี้
บริ บ ทของหมู่ บ้ า นกะเหรี่ ย งน้ า ตก ต้ า บลคลองลานพั ฒ นา อ้ า เภอคลองลาน จั ง หวั ด
ก้าแพงเพชร 
สภาพที่ตั้งของหมู่บ้านหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก หมู่ที่ ๑๘ ตั้งอยู่ในเขตตาบลคลองลานพัฒนา
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ห่างจากจังหวัดกาแพงเพชร ประมาณ ๕๕ กิโลเมตร และห่างจาก
ทางเข้าอุทยานแห่งชาติน้าตกคลองลาน ประมาณ ๓๐๐ เมตร มีความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก
ลักษณะประชากรสภาพราษฎรทั่วไปของชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
การทาไร่ การทานา และการทอผ้า ปักผ้าเพื่อการใช้เองและจาหน่าย 
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ประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก หมู่ที่ ๑๘ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน
จั ง หวั ด ก าแพงเพชร จากค าบอกเล่ า ของผู้ อ าวุ โ ส ประชาชน และผู้ น า เล่ า ว่ า หมู่ บ้ า นได้ ก่ อ ตั้ ง มา
หลายร้อยปี โดยมีประชากรที่ย้ายเข้ามาจากแม่ สอดและอุ้ม ผาง จั งหวั ด ตาก เพื่อมาประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเป็นหลัก 
ศั ก ยภาพทางวั ฒ นธรรมของหมู่ บ้ า นกะเหรี่ ย งน้ า ตก ต้ า บลคลองลานพั ฒ นา อ้ า เภอ
คลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร 
จากผลการวิจั ยพบว่ า หมู่บ้า นกะเหรี่ย งน้ าตกมี องค์ ประกอบที่ เหมาะสมส าหรับการจั ด การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสิ่งดึงดูดใจ และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว อันเป็นองค์ประกอบสาหรับการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และยังถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตกที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดและประเทศด้วย ส่วนองค์ประกอบด้านสิ่งอานวยความสะดวกยังจะต้อง
มีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป สาหรับองค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจเกี่ยวกับศักยภาพทางวัฒนธรรมสรุป
ได้ดังนี้
๑. ศิลปวัตถุทางวัฒนธรรมกะเหรี่ยง ได้แก่ เครื่องดนตรี เครื่องมือประกอบอาชีพของกะเหรี่ยง
ในประเด็นนี้มีจานวนน้อยเพราะขาดการรวมรวบไว้ แต่ยังคงมีอยู่ในบางครอบครัว 
๒. สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้าง มีบ้านเรือนที่ปลูกสร้างแบบวัฒนธรรมกะเหรี่ยงอยู่มาก
แต่ก็มีบ้างส่วนที่เปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุและรูปแบบการก่อสร้างด้วยบ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยงแต่เดิมใช้
ไม้ ไ ผ่ทาฝาและเป็น บ้านชั้น เดี ยว แต่ในปัจจุบันมี การเปลี่ยนแปลงไปตามสัง คมเมือง บ้านที่อยู่อาศัย
มีลักษณะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงประมาณ ๓-๔ เมตร เป็นบ้านไม้มีใต้ถุน แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ
สาหรับการก่อสร้าง
๓. ศิลปะ หัตถกรรม ประกอบด้วย ทอผ้า (ย่ามกะเหรี่ยง) การทอผ้าชุดประจาชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
ที่ใช้ในชีวิตประจาวันและเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ปัจจุบัน ที่ยังคงรักษาดารงไว้คือหัตถกรรมได้แก่ การทอ
ผ้าและปักผ้าเพื่อใช้ในงานประเพณี แต่ผู้ที่มีความรู้เรื่องการทอผ้าและการปักผ้าในปัจจุบันเริ่มลดลงด้วย
วัฒนธรรมที่ทันสมัยและผลิตภัณฑ์จากภายนอกชุมชนเข้ามาในรูปแบบแฟชั่น 
๔. ความน่าสนใจทางดนตรีของกะเหรี่ยง ปัจจุบันยัง มีเครื่องดนตรีคือเตน่า และมีผู้สามารถเล่น
เครื่องดนตรีชนิดนี้ได้ การแสดงเต้นราแบบวัฒนธรรมกะเหรี่ยง เครื่องดนตรีสาย แต่ในปัจจุบันนี้ทั้งผู้เล่น
และเครื่องดนตรีก็มีจานวนลดน้อยลง 
๕. การแสดงทางวั ฒ นธรรมกะเหรี่ ย งที่ ยั ง คงอยู่ คื อ การร้ อ งเพลงประกอบการเต้ น ร า
การร้องเพลงประกอบดนตรีในงานพิธีต่างๆ ของกะเหรี่ยง เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ และงานศพ
เป็นต้น สาหรับเพลงทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นเพลงที่มีการแต่งขึ้นให้เข้ากับงานศพหรืองานเทศกาลมีเป็น
จานวนมาก ควรมีการสืบค้นหาผู้มีความรู้มาสืบทอดต่อจากคนรุ่นเก่า ซึ่งจากการสอบถามไม่มี ผู้มีความรู้
ในเรื่องเหล่านี้ลงเหลืออยู่แล้ว 
๖. ภาษาและวรรณกรรมของกะเหรี่ยง สาหรับกะเหรี่ยงมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โดยยังใช้
การภาษากระเหรี่ยงสื่อสารกันในหมู่บ้าน มีนิทานพื้นบ้านที่แฝงแนวคิด สุภาษิตของกะเหรี่ยง โดยเฉพาะ
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ภาษาที่ใช้แต่งเพลงประกอบการเล่นดนตรีในงานประเพณีของกะเหรี่ยงในโอกาสต่างๆ แต่ในปัจจุบันคนใน
หมู่บ้านที่มีความรู้ด้านภาษาพูดและภาษาเขียนน้อยลง อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันมีการพูดภาษาไทยมากขึ้น
และส่งลูกมาเรียนในโรงเรียนซึ่งใช้ภาษาไทย 

๗. ประเพณี ความเชื่อของกะเหรี่ยง หมู่บ้านกะเหรี่ยงยังคงมีการจัดงานแต่งงาน ทาบุญหมู่บ้าน
ทาบุญปีใหม่ ความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ การเรียกขวัญ ประเพณีเกี่ยวกับการเกิดและการตายที่ยังคง
อนุ รั กษ์ ไ ว้ ในขณะเดี ยวกันมี การปรับรู ปแบบของพิ ธี กรรมตามความเหมาะสมของบริบ ททางสั ง คม
ภายนอกด้วย ถึงแม้ว่าการเล่ นดนตรีเตน่าหรือตีน่าจะเป็นการเล่นดนตรีที่สะท้อนความเชื่อของกะเหรี่ยง
อย่างไรก็ตาม ถ้าในเดือนใดมีคนตายในหมู่บ้านจะไม่มีการเล่นเตน่าหรือตีน่าอย่างเด็ดขาด 

๘. วัฒนธรรมกะเหรี่ยงที่เด่นชัดได้แก่ การแต่งกายแบบวัฒนธรรมกะเหรี่ยง อาหารที่หาได้จาก
ธรรมชาติ การสร้างบ้านเรือนที่ส ะท้อนการอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่ง ยืน การทอผ้าและปักผ้ าไว้ใช้เอง
สาหรับการแต่งกายของผู้หญิงกะเหรี่ยงที่ยังไม่แต่งงานจะใส่ชุดเป็นผ้าผืนเดียวสีขาวหรือสีชมพู แต่หญิง
ที่แต่งงานแล้วจะใส่ชุดสองผืนที่แยกจากกันคือเสื้อและผ้าถุง ด้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บ้ านกะเหรี่ยงมีการ
ดารงชีวิตแบบอาศัยธรรมชาติ พึ่งพาธรรมชาติโดยการหาแหล่งอาหารจากธรรมชาติ เช่น ผักต่างๆ
หน่อไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพราะมีรายได้เท่ากับรายจ่าย ด้านประเพณี
วัฒนธรรม ปัจจุบันประเพณีวัฒนธรรมเก่าๆ ที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเริ่มจางหายไป
เพราะเด็กรุ่นหลังเริ่มให้ความสนใจทางด้านสื่อเทคโนโลยีมากกว่า จะช่วยกันอนุรักษ์และสืบต่อวัฒนธรรม
อัน ดี งามของบรรพบุรุษ สถานศึกษาก็มิ ไ ด้ปลูกฝัง ให้สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ลงไปในหลักสูตร
การเรี ยนรู้ ด้ านการแต่ง กาย ชาวบ้านกะเหรี่ ยงทั้ง เด็ กและผู้ ใ หญ่ รวมไปถึง คนชรายัง มี การอนุ รักษ์
ใส่เสื้อผ้าจากการทอมือด้วยคนในหมู่บ้าน เสื้อผ้ามีลวดลายตามความยากง่าย และแต่ละฝีมือของคนทอ
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมกะเหรี่ยง ด้านการใช้ภาษา ภาษาที่ใช้สื่อสารกัน
ในหมู่บ้านเป็นภาษากะเหรี่ยงแต่จะนิยมพูดหรือสื่อสารกันเฉพาะในกลุ่มที่มีส่ วนใหญ่ในกลุ่มสังคมวัยรุ่น
เริ่มที่จะใช้ภาษากลางเป็นส่วนมาก และด้านอาชีพ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกะเหรี่ยงบ้างก็ประกอบ
อาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ ทาการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพอื่นๆ ด้วย

ôð »‚ ÈÃÕÊÑ¡·Í§

¾.È. òõðö - òõõö

163

แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมของหมู่บ้านกระเหรี่ยงน้าตก ต้าบลคลองลานพัฒนา อ้าเภอคลองลาน
จังหวัดก้าแพงเพชร
๑. ต้ อ งมี ก ารรวบรวมและจั ด แสดงไว้ ใ นสถานที่ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถชมได้ พร้ อ มทั้ ง
มี ร ายละเอี ย ดของอุ ป กรณ์ ทุ ก ชนิ ด อย่ า งชั ด เจน การจั ด ท าทะเบี ย นของศิ ล ปะเพื่ อ ป้ อ งกั น
การสูญหาย
๒. ต้องมีการทาความเข้าใจถึงวัฒนธรรมเกี่ยวกับสิ่งสร้างบ้านแบบดั้ งเดิม และส่วนที่จัดสร้างไว้
เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมหรือพักอาศัยได้
๓. ต้องจัดตั้งกลุ่มเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาเรื่องการทอผ้าและปักผ้าที่เป็นวัฒนธรรมของ
กะเหรี่ยงในหมู่บ้าน โดยมีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วย สาหรับโรงเรียนควรมีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วั ฒ นธรรมกะเหรี่ ย ง เช่ น การทอผ้ า และปั ก ผ้ า แบบกะเหรี่ ย งด้ ว ย เพื่ อ เป็ น การสื บ ทอดมรดกทาง
วัฒนธรรม และยังเป็นการเตรียมการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกะเหรี่ยงได้อีกด้วย

๔ต้องจัดตั้งกลุ่มและส่งเสริมการเล่นเครื่องดนตรีให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจในหมู่บ้านเพื่อเป็น
การสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการเล่นดนตรีของกะเหรี่ยงสืบต่อไป 
๕. ต้องมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาต่อจากคนรุ่นเก่า การซ้อมเล่นดนตรี การร้อง
เพลง และเต้นรา ในช่วงวันหยุดเพราะว่าเยาวชนจะได้เรียนรู้ด้วย โดยไม่ต้องรอถึงงานเทศกาลในรอบปี
นอกจากนี้ควรมีการซ้อมเล่นดนตรี การร้องเพลง และการเต้นราสาหรับการจัดแสดงให้กับนัก ท่องเที่ยว
ตามฤดูกาล 
๖. ต้องเสนอให้โรงเรียนนาภาษากะเหรี่ยงมาบรรจุไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับวรรณกรรมต่อไป
๗. ควรส่งเสริมจิตสานึ กเกี่ยวกับประเพณี ความเชื่อของกะเหรี่ยง งานประเพณีทางวัฒนธรรม
ของกะเหรี่ยง และความเชื่อเกี่ ยวกับผีบรรพบุรุษ รวมถึงการเล่นดนตรีเตน่าหรือตีน่าในงานพิธีกรรม
ความเชื่อด้านการเกษตรเกี่ ยวกับการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมวั ฒ นธรรมเกี่ยวกั บประเพณี ข อง
กะเหรี่ยงยังคงมีอยู่
๘. ควรส่งเสริมวัฒนธรรมกะเหรี่ยง วัฒนธรรมด้านอาหาร วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย และ
วัฒนธรรมด้านการใช้ภาษา และสร้างความเข้าใจและใช้ภาษากะเหรี่ยงสาหรับการสื่อสารให้คงอยู่
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แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ต้าบลคลองลานพัฒนา
อ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร
คณะผู้วิจัยได้นาผลจากการวิเคราะห์บริบทของชุมชน ศักยภาพทางวัฒนธรรม แนวทางฟื้นฟู
วั ฒ นธรรมกะเหรี่ ย ง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย ว
อย่างยั่งยืน และแนวคิดการจัดทาแผน ภายใต้บริบทของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก มาประกอบการจัดทา
แผนงานแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก ตาบลคลองลานพัฒนา
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ในด้านต่างๆ ดังนี้ 




ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔


๑. แนวทางการส่งเสริมการ

สานักงาน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
มีส่วนร่วมของชุมชน
การท่องเที่ยว

กำแพงเพชร
๖. แนวทางการพัฒนา
๒.
แนวทางการพั
ฒ
นา

กิจกรรมการท่องเที่ยว
ธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

เชิงวัฒนธรรม
หมู่บ้าน

๓. แนวทางการพัฒนา
๕. แนวทางการรักษา

สิ
่งอำนวยควำมสะดวก
ควำมปลอดภัยทำงกำร
และสิ่งแวดล้อม
ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
๔. แนวทางการพัฒนาการ
น้าตกคลองลาน
ท่
องเที่ยวภำคเอกชน

ตลาดกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม


เทศบาลตาบล

คลองลานพัฒนา
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อภิปรายผล


การวิ จัยเรื่องแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของหมู่ บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก ตาบล
คลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรพบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลการวิจัยได้
ดังต่อไปนี้
ศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม คื อ สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ การเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และสิ่ ง อ านวยความสะดวก
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ด้านสิ่งดึงดูดใจ คือ ศักยภาพทางวัฒนธรรมที่เป็นจุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ได้แก่ ศิลปะการทอผ้าและปักผ้า โดยเฉพาะย่ามของกะเหรี่ยง เครื่องดนตรีและการเล่น
ดนตรีประกอบการแสดงทางวัฒนธรรมของกะเหรี่ยง สิ่งปลูกสร้างที่ อยู่อาศัยยังคงพอมีให้นักท่องเที่ยวได้
ชม การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองกะเหรี่ยงสามารถทาได้ในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ และในฤดูกาลท่องเที่ยว
ซึ่ ง สอดคล้องกั บแนวคิ ด ของ ๑๙๙๗บุญเลิศ จิตตั้ง วั ฒ นา๒๕๔๒และ
ชูสิทธิ์ชูชาติ๒๕๔๗ได้กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๓ประการหรือ๓
ได้ แ ก่ สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ๒สิ่ ง อ านวยความสะดวกและ ๓การเข้ า ถึ ง
อย่างไรก็ตามหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตกจะมีองค์ประกอบของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่บ้าง
ก็ตาม แต่ก็ยังมีส่วนที่ยังต้องพัฒนาอีกอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าไม่สามารถจะดาเนินการได้ทุกประการ
ก็ควรมีแนวทางในการดาเนินการไว้เพื่อเป็นเข็มทิศในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก โดยการพิจารณาจาก
แนวทางการจัดการท่องเที่ยว คณะผู้วิจัยสังเคราะห์ได้ ๖แนวทาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแนวทางดังกล่าว
นั้นได้มาจากข้อมูลบริบทของหมู่บ้าน ศักยภาพทางวัฒนธรรมกะเหรี่ย ง และแนวทางฟื้นฟูวัฒนธรรม
กะเหรี่ ย ง โดยการน าเอาบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มาพิ จ ารณาประกอบด้ ว ย แนวทางดั ง กล่ า วนั้ น เป็ น
องค์ ป ระกอบส าคั ญ ส าหรับ การจั ด การท่ องเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมสอดคล้ องกั บ ศั ก ยภาพของหมู่ บ้ า น
ซึ่งถ้าหากมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจะมีประโยชน์มาก
แนวทางการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะทาให้
ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงลักษณะและวิธีการของการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (๒๕๓๗ เปรียบได้ว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการ
เริ่มต้นในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากภายในชุมชน
แต่ถ้าหากว่าชุมชนขาดโอกาสการมีส่วนร่วมคิดริเริ่ม มีส่วนร่วมดาเนินการ และมีส่วนร่วมตัดสินใจตั้งแต่
ในเบื้องต้นแล้ว อาจเกิดการไม่ยอมรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและกิจกรรมที่มาจากภายนอกหมู่บ้าน
และยากที่จ ะทาการแก้ไ ขได้ในระยะยาว จากแนวคิ ด เรื่องการมีส่ว นร่วมประเด็ น ดั ง กล่าวนั้ นชี้ใ ห้เห็น
ความส าคั ญ ของการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการมี ส่ ว นร่ ว มทุ ก กระบวนการเพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน
แนวทางการพั ฒ นาธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม โดยการสั ง เคราะห์ จ ากศั ก ยภาพ
ทางวัฒนธรรม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ถึงจะมีผู้ร่วมประกอบการ
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ต้องเป็นไปโดยไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมและขัดต่อวัฒนธรรมของกะเหรี่ยง และควรแสดงถึงอัตลักษณ์ของ
กะเหรี่ยง มีราคายุติธรรม และใช้ทรัพยากรการผลิตในหมู่บ้านเป็นหลัก ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการจัดทาการ
พัฒนาธุรกิจอาจยังไม่เด่นชัดแต่เน้นค่อยพัฒนาไปตามศักยภาพของหมู่บ้านกะเหรี่ยงและความสนใจของ
คนในหมู่บ้าน โดยหน่วยงานภายนอกเข้าไปให้ความช่ วยเหลือได้ อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ไม่ได้มุ่งเน้น
ในทางธุรกิจมากเกินไป เพียงหวังการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน การฟื้นฟูและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของคนในหมู่ บ้ า นเป็ น หลั ก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ วาลิ ก าแสนค า๒๕๔๕ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ว่ า
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยืนยาว
และเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และคืนประโยชน์กลับสู่ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นด้วย
แนวทางการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านกะเหรี่ ยง เป็นสิ่งสาคัญ
ในการจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกไว้ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสวยงาม
เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยและดึ ง ดู ด ใจให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางมาเที่ ย วได้ ด้ ว ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
๑๙๙๒ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนั้น เป็นการเสริมสร้างสิ่งจาเป็นพื้นฐานให้แก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการติดต่อ สื่อสารระหว่างเจ้าของ
แหล่งท่องเที่ยวและกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยการแจ้งข่าวของแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว
ในทางการตลาดนั้นแนวทางการพัฒนาการตลาดจาเป็นต้องคานึงถึงสิ่งที่เป็นผลผลิตของชุมชน เพราะว่า
บางกิจกรรมเกิดขึ้นตามฤดูกาล ไม่ได้มีแสดงให้นักท่องเที่ยวชมได้ทันทีหรือตลอดเวลา ดังนั้นแนวทางการ
พัฒนาการตลาดควรนาเอาธรรมชาติของบริบทหมู่บ้าน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตมาประกอบการวางแผน
ตามฤดูกาลของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่อาจจะต้องมีการหมุนเวียนในลักษณะปฏิทินการท่องเที่ยวของ
หมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตกและลักษณะของความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดกาแพงเพชร อย่างไร
ก็ตาม แนวทางการพัฒนาการตลาดคือการวางแผนที่ จะสร้างสิ่งดึงดูดใจโดยวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงให้
เป็นส่วนสาคั ญของความต้องการของนักท่องเที่ยว ส าหรับข้อมูล ที่สาคั ญ เช่น เวลา ข้อมูลข่าวสาร
ความน่าสนใจ และกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนวัฒนธรรมกะเหรี่ยง
แนวทางการรักษาความปลอดภั ยทางการท่องเที่ยวโดยแนวทางนี้สามารถสร้างความมั่นให้แก่
นักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเกิดอันตรายจากการท่องเที่ยวน้อยที่สุดและเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้นักท่องเที่ยว
สามารถตัดสินใจเดินทางได้รวดเร็วขึ้น แนวทางการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวนี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของบุญเลิศ เปเรร่า (๒๕๔๓) พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ให้ความสาคั ญต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเป็นแนวทางที่จะพัฒนากิจกรรม
ในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและกิจกรรมที่น่าสนใจภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี้ จะสามารถ
ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา๒๕๔๘ได้กล่าวถึง
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนว่า การสร้างความมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ให้แก่
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ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต้องมีแนวคิดในการมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่น ด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนและช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น
การลงทุนด้ านสิ่ง อานวยความสะดวกขนาดเล็ก การเป็นมัคคุเทศก์ การน าสินค้าหัตถกรรมมาขาย
การจ้างงานในธุรกิจท่องเที่ยวนอกจากนี้การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทาให้เกิดรายได้
ขึ้นในหมู่บ้านและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นหมู่บ้านของตนเอง ส่งผลให้หมู่บ้านเกิดความตระหนัก
ในการรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตกและการอนุ รักษ์ วั ฒ นธรรมของ
กะเหรี่ยงอีกด้วย 


ข้อเสนอแนะ


ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตกในครั้งนี้
พบว่า หมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตกมีข้อจากัดในด้านศักยภาพทางวัฒนธรรมและสิ่งอานวยความสะดวก ดังนั้น
จึงควรดาเนินการดังต่อไปนี้
๑ควรส่งเสริมให้ชุมชนฟื้นฟูวิถีชีวิตแบบวัฒนธรรมกะเหรี่ยง และวางแผนการจัดการให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกะเหรี่ยง โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการ
เอกชน เช่น เทศบาลตาบลคลองลานพัฒนา ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔ อุทยานแห่งชาติน้าตกคลอง
ลาน สานักงานการท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร โดยการ
ด าเนิ น การตั้ ง แต่ การริ เ ริ่ ม การจั ด ท าแผนงาน ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ รั บ ผิ ดชอบแต่ ล ะแผนงาน
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนสรรงบประมาณเพื่อการดาเนินงานในช่วงต้น

๒ควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตกะเหรี่ยงดั่งเดิมที่มีอยู่แล้ว
กิจกรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิต เช่น การแต่งกายในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และในฤดูกาลท่องเที่ยว การสร้าง
สิ่งปลูกสร้างที่สะท้อนอัตลักษณ์ของกะเหรี่ยง และการรวมกลุ่มเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะเหรี่ยง
๓. ควรด าเนินการปรับปรุง สิ่งอานวยความสะดวกภายในหมู่บ้าน เช่น การปรับภูมิทัศน์ของ
หมู่บ้าน การจัดทาป้ายแสดงสถานที่สาคัญและบริ เวณใกล้เคียง เช่น ศาลาวัฒนธรรมหรือลานแสดง
วัฒนธรรม สถานที่จาหน่ายสินค้า ห้องน้าสาธารณะควรสะอาด และสถานที่ใกล้เคียง เช่น ที่พัก วัด
เป็นต้น โดยจัดทาเป็นแผนที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้าน
ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครังต่อไป
๑ควรทาการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภั ณฑ์ของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตกสาหรับเป็นของที่ระลึก
หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

๒ควรทาการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกับชาติพันธุ์อื่น ๆ
ในอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร 
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การส่งกลับคนต่างด้าวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพื้นที่จังหวัดตาก :
การส่งกลับคนต่างด้าวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
ช่องทางและกระบวนการ
ความต้องการ ความพึงพอใจ และปัญหาอุปสรรค
ช่องทางและกระบวนการ ความต้องการ ความพึงพอใจ และปัญหาอุปสรรค
		

			





อาจารย์ช่อพฤกษ์ ผิวกู่*
อาจารย์ช่อพฤกษ์ ผิวกู่*

ความเป็นมาและความสาคัญ
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องการพัฒนาประเทศของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ใน
ด้านอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจทุกส่วนใน
สังคมไทยทาให้ประชาชนที่อยู่ในวัยทางานต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้ามาสู่เมืองใหญ่
ทั้ง ในกรุ ง เทพฯ และเขตปริมณฑลจ านวนมากขึ้น ทาให้เกิ ด การขาดแคลนแรงงานในกิจ การที่ส าคั ญ
บางประเภทในท้องถิ่น จึงเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการไหลทะลักเข้ามาของคนต่างชาติ และลักลอบ
ไปทางานตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย จิระศักดิ์ เพชรตรา๒๕๔๑, หน้าผนวก ฉ) แรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย และพบว่ามีการลักลอบ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากพม่าจานวนมาก เนื่องจากภูมิประเทศสะดวกต่อการลักลอบเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย ทั้งนี้ได้มีการกาหนดมาตรการด้านการปราบปราม และการสกัดกั้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากสถิติ
การจับกุมเพื่อผลักดั นส่งกลับไปยัง นอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๒๒๕๕๔พบว่า มีค่าเฉลี่ย โดยรวม
มีจานวนผู้ถูกจับกุมผลักดันส่งกลับ จานวน ๑๓๘,๑๓๑คนต่อปี(ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก, ๒๕๕๕,
หน้า ๒๙ ซึ่งผู้หลบเข้าเมืองดังกล่าวได้ก่อให้เ กิดปัญหาและผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งทางด้านสังคมและ
การเมือง ด้านการเมืองระหว่างประเทศ ด้านการอนามัยและสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง
และด้านภาพพจน์ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาที่พบในด้านภาพพจน์ของประเทศที่ผ่านมาได้มี
ปรากฏข่าวสารกล่าวว่าทางการไทยใช้ความรุนแรงในการผลักดันหรือส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมือง รวมทั้ง
การจากัดสิทธิในด้านต่างๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนก่อให้เกิดภาพพจน์ทางลบกับประเทศไทย
ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วการดาเนินการของฝ่ ายไทยยึดหลักมนุษยธรรมมาโดยตลอด (สานักงานตรวจคน
เข้าเมือง, ๒๕๕๐หน้า ๑๑๑
จากสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าว คณะผู้วิจัย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การลักลอบหลบหนี เข้าเมืองและสภาพปัญหา
ต่ า งๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุ บั นโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งการผลั ก ดั น ส่ ง กลั บ ของคนต่ า งด้ า วไปยั ง นอก
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการศึกษา
การส่ง กลับคนต่างด้าวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพื้นที่จัง หวัดตาก ช่องทางและกระบวนการ
ความต้องการ ความพึงพอใจ และปัญหาอุปสรรค เพื่อนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพัฒนา
*

อาจารย์ประจาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
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เป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์ การสกัดกั้น ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และส่งกลับ
ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล 

วัตถุประสงค์การวิจัย
๑ เพื่อศึกษาความต้องการของคนต่างด้าวในช่องทางการส่งกลับในเขตพื้นที่จังหวัดตากไปยัง
ภูมิลาเนาเดิม
๒เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคนต่างด้าวที่ถูกส่งกลับต่อกระบวนการส่งกลับคนต่างด้าวไปยัง
นอกราชอาณาจักรไทยของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก
๓เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยจากการส่ งกลับของ
คนต่างด้าวในช่องทางต่างๆ 


ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหาเน้นการศึกษาถึงความต้องการของคนต่างด้าวต่อกระบวนการส่งกลับ


ไปยังนอกราชอาณาจักรไทยของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเพื่อศึกษา
ความพึ ง พอใจ กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรคต่ างๆ รวมถึง ความปลอดภัย จากการส่ ง กลับ ของ
คนต่างด้าวในช่องทางต่างๆ
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ คนต่างด้าวที่ถูกจับกุมและส่งกลับมายังพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ค่าเฉลี่ย ปี ๒๕๕๒๒๕๕๔ เป็นจานวนทั้งสิ้น๑๓๘,๑๓๑คนต่อปี กลุ่มตัวอย่าง การกาหนดกลุ่ม
ตัว อย่า งจากประชากรนั้ น เก็ บ ตัว อย่า งกลุ่ ม ตัว อย่ างจ านวน ๔๐๐คน (ธานิ นทร์ ศิ ล ป์จ ารุ , ๒๕๔๘,
หน้า๖๓

ระยะเวลาการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการส่งกลับคนต่างด้าวไปนอกราชอาณาจักรไทยใน
เขตพื้นที่จังหวัดตาก ช่องทางและกระบวนการ ความต้องการ ความพึง พอใจ และปัญหาอุปสรรค
เดือนตุลาคม พศ๒๕๕๕เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖


สมมติฐานการวิจัย


๑คนต่างด้าวมีความต้องการในการเลือกเดินทางออกไปยังนอกราชอาณาจักรไทยในช่องทาง
ธรรมชาติมากกว่าช่องทางสะพานมิตรภาพไทย  พม่า 
๒. คนต่างด้าวมีความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งกลับของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอยู่ใน
ระดับมาก
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การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด


ในเรื่องการส่งกลับคนต่างด้าวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ช่องทางและ
กระบวนการ ความต้องการ ความพึงพอใจ และปัญหาอุปสรรค ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
หลักการ ดังต่อไปนี้ ข้อมูลทั่วไปของตรวจคนเข้าเมืองตากรูปแบบในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้า ว
หลบหนีเข้าเมืองนโยบายข้ามชาติก่อนปี ๒๕๔๔และนโยบายหลังปี ๒๕๔๔ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๗กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง


วิธีการดาเนินการวิจัย

๑ ทบทวนเอกสาร ศึกษาข้อมูลทั่วไปของคนต่างด้าวที่ถูกจับกุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง


๒ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่ศึกษาคือ คนต่างด้าวที่ถูกจับกุม และ
ส่งตัวกลับมายังพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จานวน ๔๐๐ คน
๓เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยแบ่งออกเป็น
๓ตอน ข้อมูลตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี๒ตอน คือ ตอนที่ ๑.๑ข้อมูลทั่วไป ๑.๒
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมือง โดยมีลักษณะเป็นข้อคาถามแบบเลือกตอบ ข้อมูลตอนที่ ๒ เป็นข้อ
คาถามเกี่ยวกับความต้องการของคนต่างด้าวในการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย ข้อมูลตอนที่ ๓ เป็น
ข้อคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทย
ข้อมูลตอนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเป็นคาถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบได้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๔การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูล ๒ประเภท คือ ๑.๑)
จากเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือทางวิชาการ เอกสาร งานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ รวมทั้ง
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง๑.๒)จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูล
โดยตรงจากกลุ่มเป้าหมาย คือ คนต่างด้าวที่ถูกจับกุม

๕วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละเสนอ
ข้อมูลเป็นตารางแสดงจานวนร้อยละ ข้อคาถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา เสนอข้อมูลเป็นความ
เรียง ความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย วิเคราะห์ด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อคาถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา เสนอข้อมูลเป็นความ
เรียง
๖สรุปผลตามวัตถุประสงค์และอภิปรายผลตามสมมติ ฐานโดยนาทฤษฎี เอกสาร กฎหมาย
ต่างๆ อภิปรายประกอบ
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ผลการวิจัย


ตอนที่ ๑ความต้องการของคนต่างด้าวในช่องทางการส่งกลับในเขตพื้นที่จังหวัดตากไปยัง
ภูมิ ล าเนาเดิ ม พบว่า ช่องทางเส้น ทางที่ปลอดภัยและสมัครใจเดินทางกลับประเทศ พบว่า ช่องทาง
อื่น ๆ คือ ท่าเรือ มีจ านวนมากที่สุด จ านวน ๓๕๓คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓มากกว่า ช่องทางสะพาน
มิตรภาพ ไทยพม่า ซึ่งมีจานวน ๔๗คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗เมื่อพิจารณาระยะเวลานับตั้งแต่ถูกกัก
ตัวจนถึงการส่งกลับที่เห็นว่าเหมาะสม พบว่า ไม่เกิน ๗ วัน มีจานวนมากที่สุด ๓๘๗คน คิดเป็นร้อยละ
๙๖.๗รองลงมา ไม่เกิน ๑๕วัน มีจานวน๑๑คนคิดเป็นร้อยละ ๒.๘น้อยที่สุด เกิน ๔๕วัน มีจานวน
๒คน คิดเป็นร้อยละ ๕เมื่อพิจารณาวิธีการที่ท่านยินยอมและสมัครใจ พบว่า มากที่สุดคือ ยานพาหนะ
ที่ตนเองหาและเสียค่าใช้จ่ายเอง มีจานวน ๒๑๒คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐ซึ่งมากกว่าการยินยอมและ
สมัครใจโดยใช้ยานพาหนะทางราชการ มีจานวน ๑๘๘คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐เมื่อพิจารณาการได้รับ
ความปลอดภัยจากกระบวนการส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทย พบว่า อยู่ในระดับมาก มีจานวนมาก
ที่สุด จานวน ๒๘๑คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒ รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง มีจานวน ๘๙คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๓น้อยที่สุดคืออยู่ในระดับน้อยที่สุด มีจานวน ๒คน คิดเป็นร้อยละ ๒ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๑จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการของ
คนต่างด้าวในการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย

ความต้องการของคนต่างด้าวในการส่งกลับ
จานวน (คน
ร้อยละ
กลุ่มตัวอย่าง
๔๐๐
๑๐๐.๐
๑ช่องทางเส้นทางที่ท่านคิดว่าปลอดภัย


และสมัครใจเดินทางกลับประเทศ
๑.๑ สะพานมิตรภาพไทย พม่า
๔๗
๑๑.๘
๑.๒อื่น ๆ ท่าเรือ
๓๕๓
๘๘.๒
๒. ระยะเวลานับตั้งแต่ถูกกักตัวจนถึงการ


ส่งกลับที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
๒.๑ไม่เกิน ๗วัน

๓๘๗
๙๖.๗
๒.๒ ไม่เกิน ๑๕วัน
๑๑
๒.๘
๒.๓ไม่เกิน ๓๐วัน

๐
๐.๐
๒.๔ ไม่เกิน ๔๕วัน
๐
๐.๐
๒.๕เกิน ๔๕วัน
๒
๐.๕
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ความต้องการของคนต่างด้าวในการส่งกลับ
กลุ่มตัวอย่าง
๓. วิธีการที่ท่านยินยอมและสมัครใจที่จะ
เดินทางกลับ
๓.๑ ยานพาหนะทางราชการ

๓.๒ ยานพาหนะที่ตนเองหาและเสีย
ค่าใช้จ่ายเอง
๔. การได้รับความปลอดภัยจากกระบวนการ
ส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทย
๔.๑ น้อยที่สุด

๔.๒ น้อย
๔.๓ ปานกลาง

๔.๔ มาก
๔.๕ มากที่สุด

จานวน (คน
๔๐๐

ร้อยละ
๑๐๐.๐

๑๘๘

๔๗.๐

๒๑๒

๕๓.๐





๒
๑๒
๘๙
๒๘๑
๑๖

๐.๕
๓.๐
๒๒.๓
๗๐.๒
๔.๐


ตอนที่๒ความพึงพอใจของคนต่างด้าวที่ถูกส่งกลับต่อกระบวนการส่งกลับคนต่างด้าวไปยังนอก
ราชอาณาจักรไทยของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก พบว่า ความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการ
ส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X ๓.๗๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X ๓.๘๑) รองลงมา ด้านกระบวน
การขั้นตอนอยู่ในระดับมาก ( X ๓.๖๕) ตามลาดับดังตารางต่อไปนี้

ตาราง ๒ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการ
ส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย แสดงเป็นภาพรวม

ความพึงพอใจของคนต่างด้าว
ระดับ
อันดับที่

X
ต่อกระบวนการส่งกลับ
ความพึงพอใจ
๑ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๓.๘๑ ๐.๓๓
มาก
๑
๒ด้านกระบวนการขั้นตอน
๓.๖๕ ๐.๒๕
มาก
๒
ภาพรวม
๓.๗๓ ๐.๒๑
มาก
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ตาราง๓ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการ
ส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับ
อันดับที่
X  
๑ เจ้าหน้าที่ใช้กิริยาวาจาสุภาพ
๓.๕๔ ๐.๗๓
มาก
๔
๒เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ถูกกาลเทศะ
๔.๕๖ ๐.๗๑ มากที่สุด
๑
๓เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้
อย่างชัดเจน ถูกต้อง
๓.๕๗ ๐.๗๒
มาก
๓
๔เจ้าหน้าที่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ ๓.๔๑ ๐.๗๗ ปานกลาง
๖
๕เจ้าหน้าที่สอบถามความสมัครใจ
ในการเดินทางกลับ
๔.๓๘ ๐.๗๗
มาก
๒
๖จานวนเจ้าหน้าที่มีความเพียงพอ
ต่อการดาเนินงาน
๓.๔๗ ๐.๗๒ ปานกลาง
๕

ตาราง๔ค่าจานวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อ
กระบวนการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทยในด้านกระบวนการขั้นตอน

ด้านกระบวนการขั้นตอน

ระดับ
อันดับที่
X
๑อาหารที่ท่านได้รับเพียงพอและเหมาะสม
๓.๐๔ ๐.๗๑ ปานกลาง
๑๐
๒ยานพาหนะในการเดินทางเหมาะสม
๓.๒๒ ๐.๗๔ ปานกลาง
๙
๓ช่องทางการส่งกลับนอกประเทศเหมาะสม
๔.๒๑ ๐.๗๑
มาก
๒
๔ห้องควบคุมห้องกักตัวเหมาะสม
๓.๖๓ ๐.๗๑
มาก
๕
๕มีการรักษาพยาบาล สุขภาพอนามัยใน
๓.๒๔ ๐.๗๕ ปานกลาง
๘
การเจ็บป่วยเหมาะสม
๖มีสิทธิในการติดต่อบุคคลภายนอกเหมาะสม
๓.๔๑ ๐.๘๗ ปานกลาง
๗
๗อาคารสถานที่มีความสะอาด เรียบร้อย 
๔.๔๑
๐.๗๐
มาก
๑
สะดวก ต่อการติดต่อ
๘มีการจัดพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนอย่าง
๔.๑๒ ๐.๘๒
มาก
๓
เหมาะสม
เพียงพอ
๙มีห้องน้าบริการเหมาะสม เพียงพอ
๓.๗๔ ๐.๗๒
มาก
๔
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๑๐สถานที่พักมีเพียงพอไม่แออัด
๓.๕๓ ๐.๗๓
มาก
๖
ตอนที่ ๓เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึง ความปลอดภัยจากการ
ส่งกลับของคนต่างด้าวในช่องทางต่างๆ พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ มีการปฏิบัติ หน้าที่
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และให้คาแนะนาตอบข้อซักถามได้แต่ในบางครั้ง
ทางด้านการใช้ภาษายังมีการสื่อสารที่ไม่สามารถอธิบ ายให้คนต่างด้าวเข้าใจได้โดยง่าย ด้านกระบวนการ
ขั้นตอน พบว่าในกระบวนการต่างๆ มีการกาหนดขั้นตอนที่มีความเป็นระเบียบ มีการชี้แจงถึงกระบวนการ
ขั้นตอนต่างๆ ให้รับทราบ พร้อมทั้งอธิบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการดาเนินการตามกระบวนการ
ด้านอาคารสถานที่ พบว่า อาคารสถานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดมีการจัดพื้นที่
เป็นสัดส่วน ด้านความปลอดภัย พบว่า ในขั้นตอนกระบวนการส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทยนั้น
มีความปลอดภัย แต่มีความต้องการในการเดินทางกลับด้วยตนเองมากกว่า


ผลการทดสอบสมมุติฐาน


สมมติฐานที่ ๑คนต่างด้าวมีความต้องการในการเลือกเดินทางออกไปยังนอกราชอาณาจักรไทย
ในช่องทางธรรมชาติมากกว่าช่องทางสะพานมิตรภาพไทย  พม่า
จากผลการศึ ก ษา ความต้ อ งการของคนต่ า งด้ า วในการส่ ง กลั บ ไปนอกราชอาณาจั ก รไทย
ในช่องทาง เส้นทางที่คิดว่าปลอดภัย และสมัครใจเดินทางกลับประเทศ คือ ช่องทางธรรมชาติ ท่าเรือ
มีจานวนมากที่สุด จานวน ๓๕๓คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒มากกว่าช่องทางสะพานมิตรภาพ ไทยพม่า
ซึ่งมีจานวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘พบว่าสมมติฐานในข้อที่ ๑จึงได้รับการยอมรับ
สมมติฐานที่ ๒คนต่างด้าวมีความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งกลับของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
ตากอยู่ในระดับมาก 
จากผลการศึกษา ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทย
ของตรวจคนเข้าเมืองตาก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย๓.๗๓ ดังนั้น สมมติฐานในข้อที่ ๒จึงได้รับ
การยอมรับ

อภิปรายผล


๑เพื่อศึกษาความต้องการของคนต่างด้าวในช่องทางการส่งกลับในเขตพื้นที่จังหวัดตากไปยัง
ภูมิลาเนาเดิมจากการศึกษา พบว่า ผลความต้องการของคนต่างด้าวในการส่งกลับไปนอกอาณาจักรไทย
ซึ่งพิจารณาเป็นรายด้าน ช่องทางอื่นๆ ท่าเรือ มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒มากกว่า ช่องทาง
สะพานมิตรภาพ ไทย  พม่า คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.
๒๕๒๒มาตรา ๑๑“บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือ
ออกไปตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่” 
๑.๑ พระราชบั ญญั ติ ค นเข้า เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๒๒ตามมาตรา ๒๓“เจ้ า ของพาหนะหรื อ
ผู้ควบคุมพาหนะ จะต้องนาพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามช่องทาง ด่านตรวจคน
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เข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่ และตามกาหนดเวลา” และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
ตามมาตรา ๕๕การส่ง คนต่างด้ าวกลับออกไปนอกราชอาณาจั กรตามพระราชบัญญัตินี้ พนั กงาน
เจ้าหน้าที่จะส่งตัวกลับโดยพาหนะใดหรือช่องทางใดก็ได้ตามแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเห็นสมควร
ค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับดังกล่าวนี้ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่นาเข้ามานั้นเป็น
ผู้เสีย ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ ให้ผู้กระทาความผิดตามมาตรา๖๓
หรือมาตรา๖๔เป็นผู้เสีย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเรียกค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับจาก
ผู้กระทาความผิด คนใดคนหนึ่ งโดยสิ้นเชิง หรือร่ว มกันตามแต่จ ะเลือกแต่ถ้าคนต่างด้าวนั้นจะขอกลับ
โดยพาหนะอื่นหรือทางอื่น โดยยอมเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตก็ได้
 ๑.๒ระยะเวลาเห็นว่าเหมาะสมนั บตั้ง แต่ถูกกักตัว จนถึง ส่งกลับระยะเวลาไม่ เกิน ๗วัน
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗รองลงมาไม่เกิน ๑๕วัน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘และน้อยที่สุด 
ไม่เกิน ๓๐วัน ซึ่งได้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔
ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ สิ ท ธิ เสรี ภ าพ และความเสมอภาคของบุ ค คลย่ อ มได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง 
และข้อกาหนดหลักการปกป้องบุคคลภายใต้การคุมขังทุกรูปแบบหรือการจาคุก ข้อกาหนดที่ ๑๗
 ๑.๓การยินยอมและสมัครใจของแรงงานต่างด้าว พบว่า คนต่างด้าวยินยอมและสมัครใจ
ที่จะเดินทางกลับด้วยยานพาหนะของตนเองและเสียค่าใช้จ่ายเองคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐มากกว่าการ
ยิ น ยอมและสมั ค รใจโดยใช้ ย านพาหนะทางราชการซึ่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๔๗.๐ซึ่ ง ได้ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒มาตรา ๕๕ตามมาตรา ๕๕การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวกลับโดยพาหนะใดหรือช่องทางใดก็ได้
ตามแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเห็นสมควร ค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับดังกล่าวนี้ ให้เจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่นาเข้ามานั้นเป็นผู้เสีย ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของพาหนะหรือ ผู้ควบคุม
พาหนะให้ผู้กระทาความผิดตามมาตรา๖๓หรือมาตรา๖๔ เป็นผู้เสีย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเรียก
ค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับจากผู้กระทาความผิดคนใดคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงหรือร่วมกันตามแต่จะ
เลือกแต่ถ้าคนต่างด้าวนั้นจะขอกลับโดยพาหนะอื่นหรือทางอื่น โดยยอมเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะอนุญาตก็ได้และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
 ๑.๔การได้ รับ ความปลอดภั ยจากกระบวนการส่ง กลั บไปยัง นอกอาณาจั ก รไทยพบว่ า
คนต่างด้าวได้รับความปลอดภัยอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓รองลงมาความปลอดภัยปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓และระดับน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๐.๕ ตามลาดับสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒มาตรา ตามมาตรา ๕๕การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่ง ตัวกลับโดยพาหนะใดหรือช่องทางใดก็ไ ด้ตามแต่พ นั กงาน
เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเห็นสมควรและสอดคล้องกับข้อกาหนดหลักการปกป้ องบุคคลภายใต้การคุมขัง
ทุกรูปแบบหรือการจาคุก
๒ความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทยในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
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๒.๑ความพึ ง พอใจของคนต่ า งด้ า วต่ อ กระบวนการส่ ง กลั บ ไปนอกราชอาณาจั ก รไทย
ด้ า นผู้ ปฏิ บั ติ ง านโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ แต่ ง กายสุ ภ าพ
เรียบร้อยถูกกาลเทศะความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาสอบถามความสมัครใจในการเดินทางกลับ
และส่วนข้อที่มี ค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ เจ้ า หน้าที่ส ามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ ความพึงพอใจอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง ตามลาดับ

๒.๒ด้านกระบวนการขั้นตอน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ อ
พบว่ า อาคารสถานที่มีค วามสะอาดเรียบร้อย สะดวกต่อ การติ ดต่ อ ความพึง พอใจอยู่ใ นระดับมาก
ช่องทางการส่งกลับนอกประเทศเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย ต่าสุดได้แก่ อาหารที่ได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ความพึ ง พอใจของคนต่ า งด้ า วต่ อ กระบวนการส่ ง กลั บ ไปยั ง นอก
ราชอาณาจักรไทยนั้นได้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ตามมาตรา ๕๕
การส่งคนต่างด้าวกลับออกไป นอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ จะส่งตัวกลับ
โดยพาหนะใดหรือช่องทางใดก็ได้ตามแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิ จารณาเห็นสมควรและสอดคล้องกับ
ข้อกาหนดหลักการปกป้องบุคคลภายใต้การคุมขังทุกรูปแบบหรือการจาคุก


ข้อเสนอแนะ 


ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
เพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการกักตัว ที่ไม่นาน
เกินไป ความสมัครใจกลับของคนต่างด้าวในการที่สมัครใจเสียค่าใช้จ่ายในการกลับเองและการรับรอง
ในความปลอดภัยเมื่อส่งตัวกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทยให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป
๑น าหลั ก กระบวนการและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นั้ น ไปพั ฒ นาต่ อ ยอดให้ มี
กระบวนการและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วได้ดียิ่งขึ้น
๒การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับช่องทางกระบวนการหลังจากการส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักร
ในเชิงลึก และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



เอกสารอ้างอิง


จิระศักดิ์ เพชรตรา. (๒๕๔๑). ปัญหาที่ตั้งค่ายอพยพผู้ลี้ภัยชาวกระเหรี่ยงตามแนวชายแดนไทย 
พม่าที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตากการค้นคว้าแบบอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก. (๒๕๕๕). เอกสารบรรยายสรุปตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอาเภอ
แม่สอด จังหวัดตากตาก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก.
สานักตรวจคนเข้าเมือง. (๒๕๕๐).การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรการและแนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมือง”. กรุงเทพฯโรงพิมพ์ตารวจ.
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ยุทยุธศาสตร์
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏกฏาแพงเพชร
กำ�แพงเพชร
ทธศาสตร์การจั
การจัดดการศึ
การศึกกษาของมหาวิ
ษาของมหาวิททยาลั
ในการพั
ฒฒนาพื
นมาร์:: อดี
อดีตตปัปัจจุจบจุบัน ันอนาคต
อนาคต
ในการพั
นาพื้นน้ ทีที่ช่ชายแดนไทย-เมี
ายแดนไทย-เมียยนมาร์
									

อดิ
อดิเเรก
รก ฟัฟั่น่นเขีเขียยว*
ว*

ที่มาและความสาคัญของปัญหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตากมาอย่างยาวนาน การดาเนินการดังกล่าวได้สร้างทรัพยากร
มนุษย์และศักยภาพให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสวันสถาปนาสถาบันครบรอบ ๔๐ และ
การก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( 
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะส่ง ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทในการจัดการศึกษาอย่างมาก เช่น เกิดการ
แข่ง ขันและความร่วมมื อ ทางวิช าการในระดั บชาติและนานาชาติ การพั ฒนาหลักสูตรเฉพาะทางหรือ
หลักสูตรท้องถิ่น การพัฒนาสถาบัน สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ การยกระดับเครือข่ายการจัดการศึกษา
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและกัน อีกทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้ขยาย
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามาสู่พื้นที่ ๕ อาเภอชายแดนจังหวัดตากกว่า ๑๒ ปี มีทั้งจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลายประการ 
ดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
การพัฒนาความเข้ม แข็งของมหาวิ ทยาลัย เพื่อการพั ฒนาประชาคมอาเซี ยนและการส่ง เสริมบทบาท
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนเอง ตลอดจนเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในอนาคต
ผู้วิจัยจึงขอเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรในการพัฒนาพื้นที่
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ดังเสนอในหัวข้อต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
๑.เพื่อวิเคราะห์บริบทและความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ในอดีตและปัจจุบัน
๒เพื่อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรในพื้นที่ชายแดน
ไทย-เมียนมาร์ในอนาคต

*

อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
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วิธีการศึกษา
ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร () จากเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ได้ แก่ แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๖๐ แผนปฏิบัติราชการรายงานประจ าปี ข อง
มหาวิทยาลัย รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และงานวิจัยด้านการวางแผน
กลยุทธ์และการจัดการศึกษาชายแดนที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษา


ตอนที่ ๒บริบทของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรในพื้ นที่ชายแดน
ไทย - เมียนมาร์



ตารางที่ ๑ผลการวิเคราะห์บริบทภายใน
จุดแข็ง
๑. ด้านการเรียนการสอน
๑ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ขยายโอกาสให้คน
ในท้องถิ่น
๒ มีระบบและกลไกพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรที่เข้มแข็งและมีมาตรฐานตาม
เกณฑ์หลักสูตรอุดมศึกษา
๓ อาจารย์มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาที่สอน
๔ ค่าใช้จ่ายต่ากว่าหลักสูตรเดียวกันใน
สถาบันอื่นที่มาเปิด
๕ มีอาคารสถานที่และคอมพิวเตอร์เพียงพอ
๒ ด้านกิจการนักศึกษา
๖ มีหอพักนักศึกษาให้บริการในราคาถูก
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จุดอ่อน
๑. ด้านการเรียนการสอน
๑การแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพทั้ง
ภายในและภายนอกมีน้อย
๒อาจารย์มีทักษะทางภาษาต่างประเทศ
จากัด
๓อาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาโท 
มีตาแหน่งทางวิชาการหรือได้รับรางวัล
ทางวิชาการหรืองานวิจัยระดับชาติ/
นานาชาติยังมีน้อย

๒ ด้านกิจการนักศึกษา
๔นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการ
จัดทากิจกรรมน้อย
๕การติดตามและรายงานผลกิจกรรม
นักศึกษายังไม่ชัดเจน และนาผลประเมิน
ไปปรับปรุงกิจกรรมน้อย
๖การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาและศิษย์เก่ายังไม่ทั่วถึง

จุดแข็ง

จุดอ่อน

๗ขาดสถานที่สาหรับปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารนักศึกษา

๘ขาดการติดตามและส่งเสริมกิจกรรม

ศิษย์เก่าที่ชัดเจน

๙การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษายังไม่

ครอบคลุมและต่อเนื่อง 
๓ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
๓ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
๗เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งในท้องถิ่น ทาให้
๑๐บุคลากรสายการสอนมีภาระงานมาก
สามารถทาวิจัยได้ง่าย
ทาให้ทางานวิจัยได้น้อย
๘นักศึกษามีส่วนร่วมในการทาวิจัย
๑๑ขาดมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นให้
อย่างเข้มแข็ง
บุคลากรจัดทาวิจัยอย่างจริงจัง
๔ ด้านการบริการวิชาการ
๔. ด้านการบริการวิชาการ
๙ มีหลักสูตรการอบรมที่หลากหลาย ทาให้ ๑๒ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้าน
สามารถขยายฐานการให้บริการวิชาการ
การบริการวิชาการยังไม่สมบูรณ์
แก่ชุมชนได้มากขึ้น
๑๓การประชาสัมพันธ์ยังขาดประสิทธิภาพ
๑๐ มีศูนย์บริการวิชาการที่มีศักยภาพใน
๑๔การนาผลการประเมินไปปรับปรุง
ให้บริการแก่ภายนอก
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
๑๑ มีสถานที่และอุปกรณ์เทคโนโลยี
การเรียนการสอนและการวิจัยมีน้อย
สารสนเทศที่มีความพร้อม

๑๒ มีหน่วยบริการวิชาการที่สามารถ

เคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ได้

๕. ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕. ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๓ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในทาเลที่เอื้อต่อการ ๑๕ทรัพยากรสนับสนุนงานศิลปะและ
เรียนรู้ดา้ นศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
วัฒนธรรมยังมีน้อย

๑๖ขาดการสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม

และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
๖. ด้านการบริหารจัดการ
๖. ด้านการบริหารจัดการ
๑๔ บุคลากรเป็นคนในพื้นที่ ทาให้มีความ
๑๗บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ
ประกันคุณภาพน้อย
๑๕มีคณะกรรมการพัฒนาสถาบันที่เข้มแข็ง ๑๘การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ยังไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง
ประสิทธิภาพ
๑๙ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการไม่
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จุดแข็ง

จุดอ่อน








๗. ด้านการพัฒนาบุคลากร
๑๖ บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
ทาให้ยังสามารถพัฒนาศักยภาพให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย


สมบูรณ์
๒๐การใช้ทรัพยากรร่วมกันยังไม่สามารถ
ทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒๑ระบบการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลยังไม่สม่าเสมอและต่อเนื่อง
๒๒โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เนื่องจากโครงการไม่มีความชัดเจน
๗. ด้านการพัฒนาบุคลากร
๒๓บุคลากรมีภาระงานมากทาให้พัฒนา
ตนเองได้จากัด
๒๔สัดส่วนอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญา
โทและปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจา
ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
๒๕ขาดการนิเทศสอนงานและไม่มีคู่มือ
การปฏิบัติงานของแต่ละตาแหน่ง

ตารางที่ ๒ผลการวิเคราะห์บริบทภายนอก
โอกาส
๒. ด้านการเรียนการสอน

๑ชุมชนชายแดนไทย-เมียนมาร์ให้ความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒ชุมชนชายแดนมีแนวโน้มต้องการให้
ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ
๓ชุมชน หน่วยงานและสถานประกอบการ
ในพื้นที่ชายแดนเรียกร้องให้เปิดหลักสูตร
และผลิตบัณฑิตที่จาเป็นเพื่อรองรับ
การเติบโตของพื้นที่ชายแดน
๒ด้านกิจการนักศึกษา
๔มีหน่วยงานและชุมชนในท้องถิ่นสนับสนุน
การจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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อุปสรรค
๑. ด้านการเรียนการสอน
๑การมีงานทาและการได้รับเงินเดือนของ
ผู้สาเร็จการศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
๒มหาวิทยาลัยอื่นเปิดการเรียนการสอนใน
พื้นที่ชายแดนจานวนมากและหลากหลาย
หลักสูตร
๓นักเรียนมีค่านิยมในการเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากกว่า
๔นักเรียนต้องการเรียนในหลักสูตรที่ไม่มี
การจัดการเรียนการสอนในพื้นที่
๒ด้านกิจการนักศึกษา
๕พื้นที่ชายแดนมีความเสี่ยงภัยต่อความ
ปลอดภัยของนักศึกษา เช่น ยาเสพติด

โอกาส
๕ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นให้ความสาคัญ
และชี้แนะในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
นักศึกษา
๖องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่
สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับงานกิจการ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๓ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
๗มีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้การสนับสนุนทุนวิจัย
๘มีเครือข่ายและหน่วยงานภายนอกที่เอื้อ
ต่อการพัฒนางานวิจัยในมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
เช่น ศิษย์เก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น
๔ ด้านการบริการวิชาการ
๙การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ทาให้
บุคลากรท้องถิ่นสนใจเข้าอบรมและรับ
บริการวิชาการมากยิ่งขึ้น
๑๐มีเครือข่ายในการให้บริการวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
๑๑พื้นที่ชายแดนมีแนวทางพัฒนาเป็นเขต
พื้นที่พิเศษอย่างชัดเจน ทาให้ 
มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงาน
บริการวิชาการต่อเนื่อง
๕. ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๒ชุมชนชายแดนในพื้นที่มีศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มีความเป็นชาติพันธุ์ที่
หลากหลายและมีอัตลักษณ์โดดเด่น
เป็นของตนเอง
๑๓หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือ
ในการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ต่อเนื่อง

อุปสรรค
อาชญากรรม เป็นต้น
๖ทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
มีจานวนน้อย



๓ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
๗หน่วยงานในพื้นที่มีค่านิยมเลือก
มหาวิทยาลัยนอกพื้นที่ทาวิจัย




๔. ด้านการบริการวิชาการ
๘มีสถาบันอื่นที่ให้บริการวิชาการ/วิชาชีพใน
ลักษณะเดียวกัน







๕. ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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โอกาส
๖. ด้านการบริหารจัดการ
๑๔ชุมชนและบุคลากรภายนอกมีส่วนร่วม
และสนับสนุนในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

๗. ด้านการพัฒนาบุคลากร
๑๕หน่วยงานภายนอกมีโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่
หลากหลาย

อุปสรรค
๖. ด้านการบริหารจัดการ
๙ตัวชี้วัดในการประเมินมีจานวนมากและ
เปลี่ยนแปลงบ่อย
๑๐เศรษฐกิจตกต่าทาให้งบประมาณ
สนับสนุนของรัฐบาลมีน้อย
๗. ด้านการพัฒนาบุคลากร



ตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์

สภาพแวดล้อม
คะแนนที่ได้รับ
จุดแข็ง ()
๑.๔๕๙๗
จุดอ่อน
๑.๘๐๓๓
โอกาส
๒.๖๘๓๘
อุปสรรค
๑.๓๙๙๖
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ลาดับที่
๓
๒
๑
๔

ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
อยู่ในตาแหน่ง

กลยุทธ์เชิงปรับตัว



จุดอ่อน เท่ากับ ๑.๘๐๓๓

โอกาส เท่ากับ ๒.๖๘๓๘

จุดแข็ง เท่ากับ ๑.๔๕๙๗

อุปสรรค เท่ากับ ๑.๓๙๙๖



ภาพที่ ๑ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์

ตอนที่ ๒ความคาดหวังของชุมชนในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ที่สาคัญ
ผู้วิจัยสรุปความคาดหวังของชุมชนตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาไว้ ๖ ประการ ดังนี้
  ๒.๑ ด้านการจัดการเรียนการสอนพบว่า นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิตและ
ประชาชนคาดหวังให้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ท้องถิ่นต้องการสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
และรองรับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของไทย ผู้สอนมีคุณภาพและเชี่ยวชาญวิชาชีพของตนเอง นักศึกษา
มีมาตรฐานได้คุณภาพที่ต้องการ จัดกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้เกิดทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เน้นคุณภาพ
มากกว่าปริมาณ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและเน้นสาขาวิชาที่เป็นจุดขาย มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ในสาขาวิ ช าที่ ตอบสนองท้ องถิ่น และประเทศเพื่ อนบ้า น เป็ น ศู น ย์ ก ลางในพื้ น ที่ ช ายแดน มี หลั กสู ต ร
นานาชาติรองรับประเทศเพื่อนบ้านและต่อยอดจากระดับมัธยมศึกษา เน้นการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สอนตามสภาพความเป็นจริงมากกว่าตามแบบเรียน ให้นักศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนชายแดน มีอิสระ
ในการพั ฒ นาองค์ ก รและหลั ก สู ต ร ยิ่ ง กว่ า นั้ น ยั ง ต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามอดทน สู้ ง าน ซื่ อ สั ต ย์
รับผิดชอบ เรียนรู้งานได้เร็ว และมีทักษะในการเข้าสังคมรองรับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนในอนาคต
๒.๒ ด้านการวิจัย พบว่า พื้นที่ชายแดนยังมีความต้องการองค์ความรู้จากการทาวิจัยในพื้นที่
อีกมาก คาดหวังงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องการงานวิจัยที่สามารถพัฒนา
เป็นฐานข้อมูลที่จาเป็นในการประกอบอาชีพของคนชายแดน สนับสนุนครูและนักเรียนให้สร้างผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบให้มี
ความสมบูรณ์เพียงพอ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการทาวิจัย ยิ่งกว่านั้น ยังต้องการงานวิจัย
ที่ตอบสนองชุมชน การสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ โครงงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในชุมชน อาจารย์
มีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานและบุคลากรในพื้นที่ มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
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นั กวิ จั ยที่ เ ชี่ ยวชาญและรอบรู้ พื้ น ที่ ช ายแดน รวมทั้ ง พั ฒ นาแหล่ ง สื บค้ น ฐานข้ อ มู ล เครื อข่ า ยและ
ความร่วมมือร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ มีการนาไปใช้และพัฒนางานวิจัยให้มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
๒.๓ ด้านการบริการวิชาการ พบว่า คาดหวังให้มีการพัฒนาการบริการวิชาการให้แก่คนไร้สัญชาติตาม
ศูนย์อพยพในพื้นที่ชายแดนเพิ่มขึ้น มีหลักสูตรนานาชาติ มีการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ให้บริการวิชาการให้เกิด
ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะการฝึกอบรมอาชีพที่สามารถทางานได้ทันที ใช้เงินทุนประกอบอาชีพน้อย เน้นการบริการ
วิชาการที่หลากหลายตามกลุ่มอาชีพ เพิ่มการให้บริการวิชาการที่เป็นความโดดเด่นของพื้นที่ชายแดน มีฐานข้อมูล
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการดาเนินการ ควรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการโดยเฉพาะ ปรับปรุง
อาคารสถานที่ให้รองรับกับการให้บริการ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร จัดทาปฏิทินการ
ให้บริการวิชาการ และส่งเสริมให้นักศึกษาทาการฝึกงานหรือฝึกสอนในพื้นที่ท้องถิ่น
๒.๔ ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า คาดหวังให้มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ที่หลากหลาย มีศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม มีการร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ชนเผ่าที่มีในพื้นที่ จัดทาฐานข้อมูลงานวิจัยประเพณีวัฒนธรรมและภู มิปัญญาท้องถิ่น สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดน มีฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แหล่งค้นหาวัฒนธรรมท้องถิ่นในหน่วยงานต่างๆ ค้นหาเอกลักษณ์ของชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์
ส่งเสริมให้จัดเก็บและพัฒนาให้คงอยู่ และพยายามสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่
ชายแดน
๒.๕ ด้านการบริหารจัดการ พบว่า คาดหวังให้มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นและ
ยกระดับให้เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ พัฒนาการบริหารองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาชายแดนในอนาคต มีสิ่ง
อานวยความสะดวกในการให้บริการแก่นักศึกษา มีระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
มีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งพั ฒนาให้เป็นศูนย์กลางการอุดมศึกษาภาคตะวันตกของประเทศเชื่อมโยงการศึกษา
เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวเข้าร่วมกัน เชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับเข้าด้วยกัน มีหลากหลายคณะสาขาวิชา
และหลักสูตรตามที่ต้องการ พัฒนาเป็นสถาบันเฉพาะทาง มีหลักสูตรท้องถิ่นชายแดน มีหลักสูตรนานาชาติ
สาหรับคนต่างด้าว มีหลักสูตรพหุภาษา มีการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านของ
ตนเอง จัดการศึกษาที่ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และการท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นผู้นาในการ
บริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับพื้นที่และระดับชาติ
๒.๖ ด้านอื่นๆ พบว่า คาดหวังให้มีการพัฒนาภาษาต่างประเทศและภาษาชนเผ่าให้มาก มีสาขาวิชา
เฉพาะทางที่มีเอกลักษณ์จุดเด่นของตนเองและทาการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและฝึ กประสบการณ์ ทั้งในประเทศไทยและเมียนมาร์ ให้คนพม่ าที่มีศักยภาพมาสอนด้านภาษาและ
วัฒนธรรมเมียนมาร์กับคนไทยในพื้นที่ แลกเปลี่ยนบุคลากรและเน้นการสื่อสารให้เข้าใจมากกว่าทางวิชาการ
มีการทาวิจัยท้องถิ่นเพื่อหาหลักฐานทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น เช่น
ด้านประวัติศาสตร์ ชนเผ่า วิถีชีวิต เป็นต้น มีหลักสูตรระยะสั้นที่ต้องการ มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างสองประเทศอย่างสม่าเสมอและไม่ให้เกิดความแตกต่างระหว่างการจัดการศึกษาแต่ละระดับ ทั้งระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
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ตอนที่ ๓ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรในการพัฒนาพื้นที่
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ในอนาคต
๓.๑ประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ  มี ๖ประเด็น ดังนี้ 
๓.๑.๑การรวบรวมองค์ความรู้และนาทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์น้อย
องค์ ค วามรู้ ภู มิ ปั ญ ญาและศั ก ยภาพของชุ ม ชนชายแดนมี ค วามเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ แ ละ
หลากหลาย มหาวิทยาลัยควรเรียนรู้และนาศักยภาพดังกล่าวมาใช้ในการจัดการศึกษาและยกระดับองค์
ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่ภายนอก
๓.๑.๒ การขยายโอกาสในการรับผู้สนใจเรียนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทาได้จากัด 
ความต้องการและคาดหวังของชุมชนในพื้นที่ชายแดนมีสูง เนื่องจากศักยภาพของทาเลที่ตั้ง
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่มหาวิทยาลัยยังมีจุดอ่อนภายในจานวนมาก และเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาตอบสนองความต้องการของพื้นที่ชายแดน เช่น การเปิดหลักสูตรใหม่ การวิจั ย
ตามความต้องการของหน่วยงาน การให้บริการวิชาการตามกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น
๓.๑.๓ พันธกิจของบุคลากรและมหาวิทยาลัยมีจานวนมากและหลากหลาย 
การประกันคุณภาพการศึกษาและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส่งผลให้
บุคลากรและมหาวิทยาลัยมีภารกิจทั้งในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่จานวนมาก ยิ่งกว่านั้นยังขาดการบูรณา
การงานเข้าด้วยกัน ทาให้จาเป็นต้องทางานจานวนมากที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประเด็นนี้ส่ง ผลให้งานที่มี
ลักษณะการพัฒนาจานวนน้อย
๓.๑.๔ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นและดึงดูดใจน้อย 
ค่านิยมของผู้ปกครองและนักศึกษาที่ต้องการให้นักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
หรือมหาวิทยาลัยเอกชนนอกพื้นที่มีจานวนมาก ทาให้ผู้ต้องการเรียนมองข้ามการจัดการศึกษาในพื้นที่ มี
เพียงผู้ต้องการเรียนที่มีข้อจากัดที่เข้ามาเรียน เช่น ผลการเรียนต่า ฐานะยากจน รายได้น้อย การเดินทาง
ไม่สะดวก เป็นต้น
๓.๑.๕ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยยังมีข้อจากัดบางด้าน 
เนื่ องจากมหาวิ ท ยาลั ยมี ภ ารกิ จ จ านวนมาก แต่ มี บุค ลากรจ ากัด ทั้ง ในเชิ ง ปริม าณและ
คุณภาพ ทาให้การดาเนินงานบางภารกิจไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น การพัฒนาหลักสูตรใหม่
การวิจัย การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนได้จากผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย
๓.๑.๖ มีความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศจานวนน้อย
การจัดการศึกษาในปัจจุบันจาเป็นต้องมีความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงของโลกและบริบทสังคม ทาให้จาเป็นต้องมีภาคีเครือข่ายในการรับมือ
กับบริบทภายนอก โดยอาจนาจุดเด่นของแต่ละแห่งมาส่งเสริมศักยภาพซึ่ งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ร่วมกันอีกด้วย
๓.๒ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในอนาคต
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จากประเด็นท้าทายเชิง ยุทธศาสตร์ที่จ ะต้องเผชิญในอนาคตดั ง กล่าว ผู้ศึ กษาจึง ได้ นาเสนอ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ () เป้ า ประสงค์ () และกลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น งาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ (
ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาองค์ความรู้และนาทรัพยากรของชุมชนชายแดน มาสู่
การเรียนรู้ 


เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้และนาทรัพยากรชุมชนชายแดนมาใช้
เพื่อ
การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
กลยุทธ์ในการดาเนินงาน
๑. การพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ชุมชนชายแดนเพื่อการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการวิชาชีพ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒ การส่งเสริมองค์ความรู้และทรัพยากรชุมชนชายแดนสู่การใช้ประโยชน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒การขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ชุมชนชายแดน 


เป้าประสงค์คนในท้องถิ่นได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ในการดาเนินงาน
๑. การพัฒนาหลักสูตรและการอบรมระยะสั้นที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการ
ชุมชนท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
๒ การส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาแก่ ผู้ ด้ อ ยโอกาสในพื้ น ที่ ห่ า งไกลอย่ า งทั่ ว ถึ ง และ
หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดค่ายอาสาพัฒนา กิจกรรมพี่สอนน้อง การให้บริการวิชาการวิชาชีพ
เป็นต้น
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ การบู รณาการพั นธกิจ องค์ กรให้ ส อดคล้ องกับ ศั กยภาพพื้ น ที่
ชายแดน 


เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการพันธกิจตามความต้องการของพื้นที่ชายแดน
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ในการดาเนินงาน
๑.การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิด
ประสิทธิภาพ
๒การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบูรณการพันธกิจ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ การปรั บ ภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
()


เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่โ ดดเด่นและดึง ดูดผู้เรียนในระดับชาติและ
ระดับสากล
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ส่วนเสีย

ยอมรับ

กลยุทธ์ในการดาเนินงาน
๑.การสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้โดดเด่นในระดับชาติ
๒การยกระดับประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และการพัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีการพัฒ นาสู่การเป็นองค์ กรแห่งความเป็นเลิศจนเป็นที่
กลยุทธ์ในการดาเนินงาน
๑. การยกระดับระบบและกลไกขององค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
๒การส่งเสริมองค์กรภายในให้มีผลการปฏิบัติงานสูง ()
๓. การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพและภาษาต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖การสร้างความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนองค์กรสู่ระดับ


สากล


เป้ า ประสงค์ มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการตามพั น ธกิ จ ทุ ก ด้ า น ทั้ ง ใน
ระดับชาติและระดับสากล
กลยุทธ์ในการดาเนินงาน
๑.การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ
๒ การขยายความร่ ว มมื อ ตามพั น ธกิ จ กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่
เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นต้น


อภิปรายผล


จากการศึกษาผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายผล ดังนี้
การจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีจุดแข็งที่
สาคัญ ๑๖ข้อ จุดอ่อน ๒๕ข้อ โอกาส ๑๕ข้อและอุปสรรค ๑๐ข้อ ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับค่าคะแนนที่
ได้รับ พบว่า มีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็งและมีโอกาสมากกว่าอุปสรรคเช่นเดียวกันทั้งสองกรณี โดยใน
ประเด็นดังกล่าวพบว่าการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรในพื้นที่ชายแดน ยังมี
จุดอ่อนภายในการดาเนินการอยู่อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีโอกาสในการดาเนินการอย่างมากมาย
เนื่ องจากชุม ชนและพื้นที่ ช ายแดนมีศัก ยภาพสูง เป็น จุ ด ดึ ง ดู ด และน าไปสู่ก ารสร้า งโอกาสในการจั ด
การศึ กษาให้ ประสบความส าเร็ จ ในอนาคตได้โ ดยง่ าย เช่น การพั ฒ นาเป็ นพื้ นที่ เศรษฐกิจ ชายแดน
การยกระดับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด การพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม
ชายแดน เป็นต้น ยิ่งกว่านั้น ยังเห็นได้อีกว่าตาแหน่งทางยุทธศาสตร์อยู่ในตาแหน่งกลยุทธ์เชิงปรับตัว
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() ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สามารถนาเอาโอกาสภายนอกที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงและแก้ไขจุดอ่อน
ภายใน เพื่ อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้นั่นเอง ซึ่ ง ในทางยุทธศาสตร์ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่
สามารถพัฒนาได้โดยง่าย เนื่องจากหากแก้ไขจุดอ่อนภายในของตนเองแล้ว ก็จะสามารถใช้โอกาสที่มีอยู่
จานวนมากนาไปสู่ความสาเร็จตามที่ต้องการได้
อี ก ทั้ ง จากการศึ ก ษาความคาดหวั ง ของชุ ม ชนที่ ส าคั ญ ยั ง พบว่ า ทั้ ง นั ก ศึ ก ษา ครู อ าจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิตและประชาชนยังต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
มีงานวิจัยที่ตรงความต้องการของหน่ วยงานและตอบสนองความเติบโตของพื้ นที่ชายแดนในอนาคต
มีการให้บริการวิชาการวิชาชีพที่หลากหลาย ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ
และวัฒนธรรมอันดีงามของพื้นที่และกลุ่มชาติพันธุ์ และมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จากที่
กล่ า วมาแล้ ว ท าให้ เ ห็ น ได้ ว่ า ชุ ม ชนชายแดนและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในพื้ น ที่ ช ายแดนยั ง คาดหวั ง ให้
มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งให้กับท้องถิ่นตามปรัชญาในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะเป็น “มหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” และต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่
ชายแดนในอนาคต
ประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ พบว่า ยังมีประเด็นสาคัญที่มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องนาไปใช้ใน
การพิจารณาอีกหลายประการ ได้แก่ ศักยภาพขององค์ความรู้และทรัพยากรในชุมชนชายแดน โอกาส
การได้รับการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล พันธกิจที่จาเป็นต้องดาเนินการ ภาพลักษณ์ของสถาบัน ข้อจากัดใน
การด าเนิ น งานที่ ยั ง คงมี อ ยู่ และเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ซึ่ ง ประเด็ น ทั้ ง หมดเป็ น สิ่ ง ที่
มหาวิทยาลัยต้องนามาพิจารณาและก้าวข้ามไปให้ได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในอนาคต ผู้วิจัยเสนอให้มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้กล่าวไว้แล้ว () ได้แก่ ๑)การพัฒนาองค์ความรู้
และนาทรัพยากรชุมชนชายแดนไปสู่การเรียนรู้  มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมศักยภาพของชุมชน
ชายแดนไปสู่การจัดระบบ การสร้างเป็นองค์ความรู้และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา
๒)การขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ชุมชนชายแดน มีเป้าหมายเพื่อ
กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และภารกิจของสถาบันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ๓) การบูรณาการพันธกิจองค์กรให้
สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ชายแดน  มีเป้าหมายเพื่อดาเนินงานตามพันธกิจที่กาหนดไว้ให้
เกิดประสิทธิภาพและมีความซ้าซ้อนน้อยที่สุด๔) การปรับภาพลักษณ์องค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
()มีเป้าหมายเพื่อให้สถาบันเป็นที่รู้จักและเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์
ที่ดีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ๕) การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
()มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับศักยภาพการดาเนินงานของสถาบันให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และ ๖การสร้ า งความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รสู่ ร ะดั บ สากล
 มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รด าเนิ น การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
ทางวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถยกระดับองค์กร
สู่ระดับสากลได้ในอนาคต
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย



๑มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรควรเร่ง พั ฒ นาจุ ด แข็ง แก้ไ ขจุ ด อ่อน ขยายโอกาสและ
ลดอุปสรรคในการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น
อย่างจริงจัง

๒มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรควรพิ จ ารณาน ายุ ท ธศาสตร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปปรั บ ใช้ ใ ห้
เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อแข่งขันกับภายนอก
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรควรศึ ก ษาและทบทวนพันธกิจ ความคาดหวั ง ประเด็ น
ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ชายแดนที่ประสบความสาเร็ จ เพื่อนามาใช้ยกระดับ
มาตรฐานการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพอย่างจริงจัง
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
วนประสมทางการตลาดบริ
าราปลีกสมัยใหม่
ที่มีความสำ�คัปญจต่จัยอสการตั
ดสินใจซื้อสินค้าในร้ากนค้
ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม
(Modern Trade) ของผู้ซื้อในจังหวัดกำ�แพงเพชร
(  ของผูซื้อในจังหวัดกําแพงเพชร

						

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา*
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา บุดสีทา *
0

ธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย ไดผานการพัฒ นาแบบกาวกระโดดจากเดิมที่เคยเปนรานคาปลีก
แบบครอบครัว ตลาดสด ก็กาวมาสูหางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต และมาสูรูปแบบใหมๆ ในลักษณะ
ทั น สมั ย ธุ ร กิ จ ค า ปลี ก สมั ย ใหม (   มี จุ ด เด น ที่ แ ตกต า งจากร า นค า ปลี ก
แบบดั้ งเดิ ม คื อมี การตกแต งรานที่ ส วยงามสะอาดตา มี เครื่องปรั บอากาศเย็ น สบาย จั ด เรียงสิ น ค า
หลากหลายชนิ ด อย างเป น ระเบี ย บเพื่ อ ให ผู ซื้ อ เลื อ กซื้ อ ได เองตามความพอใจ หรื อที่ รูจั ก กั น ในศั พ ท
  ซึ่งเปนการบริการตนเอง นอกจากนี้ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมยังตั้งอยูในทําเลที่การเดินทางไป
มาสะดวกมี การบริการต างๆ ที่ ให ส ะดวกประหยั ด เวลาในการจับ จายใช ส อยและที่ สํ าคั ญ คื อมี การนํ า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชบริหารพื้นที่ขายและสินคาอยางมีประสิทธิภาพ
จั ง ห วั ด กํ า แ พ งเพ ช รมี ร า นค าป ลี กส มั ยให ม (  ป ระกอบ ด วย บิ๊ ก ซี
(  โลตั ส เอ็ ก เพรส (  เซเว น อี เ ลฟเว น (๗ ซึ่ ง ร า นค า ปลี ก สมั ย ใหม
เปนหาง/รานขนาดกลาง-ใหญ ออกแบบราน และจัดวางสินคาเปนหมวดหมู เพื่อความสวยงามและเปน
ระเบี ยบ บริ ก ารทั น สมั ย เพื่ อดึ ง ดู ด ลู กค าใช บ ริ การมากขึ้ น การดํ าเนิ น ธุ รกิ จ มีทั้ ง แบบครอบครั วและ
มืออาชีพ ลงทุนสูงขึ้นและระบบจัดการบริหารงานอยางดี เปนรานคาสะดวกซื้อ  
ซึ่งเนนจํานวนสาขา ความสะดวก สบาย สถานที่ตั้งอยูใกลกับผูซื้อ เปดบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมงผูซื้อ
สามารถซื้อสินคาและใชบริการต างๆไดครอบคลุมทุกๆ ดาน ประหยัดเวลาในการจับจายใชสอย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกอยางครบครัน รวมทั้งมีการตกแตงสถานที่อยางสวยงาม มีบรรยากาศเย็นสบาย
ตั้งอยูในทําเลที่เดิ นทางไปมาสะดวก มีการประชาสัมพั นธและสิ่งจูงใจมากมายที่ส งผลใหผู ซื้อเขาไปใช
บริการของรานคา และนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการบริหารจัดการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อเรียกความสนใจของลูกคาใหมาจับจายซื้อสินคาแทนการไปซื้อสินคาจากตลาดสด แตรานคาปลีก
สมัยใหมก็ยังคงเผชิญกับสภาพการแขงขันจากรานคาปลีกแบบดั้งเดิมในพื้นที่และรานคาปลีกสมัยใหม
ดวยกันที่พยายามหาแนวทางและกลวิธีตางๆ มากมายมาใชในการบริหารจัดการตลาด ดังนั้นปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (  ถือเปนเครื่องมือสําคัญที่ผูบริหารธุรกิจนํามาใชในการ
วางแผนการตลาดเพื่อใหแตกตาง โดดเดนและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ซึ่งองคกร
คาปลี กจะต องเรียนรู ยอมรับ ปรับปรุ ง เปลี่ ยนแปลงแนวทางเพื่อให องค กรประสบความสํ าเร็จและ
*

อาจารยประจําโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ผลจากการวิ จัย นี้ จ ะเป น ประโยชน ข องผู ป ระกอบกิ จการค าปลีกไม ว าจะเป น ร านค าปลี กสมั ยใหม ห รือ
ผูประกอบกิจการคาปลีกแบบดั้งเดิมที่จะเรียนรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสําคัญตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหมของผูซื้อในจังหวัดกําแพงเพชรไปใชในการพัฒนาปรับปรุง
กิจการของตนใหสามารถตอบสนองความตองการของผูซื้อได
จากการเก็บรวบรวมขอมูลผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหมของผูซื้อในจังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน ๔๐๐ คน พบวา มีพฤติกรรมการซื้อสินคาประจําที่เซเวนอีเลฟเวน มากที่สุด รอยละ
๕๘.๕ รองลงมา ซื้อสินคาที่บิ๊กซี รอยละ ๕๓.๘
ป จ จั ยส ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ มี ค วามสํ าคั ญ ต อการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค าในร านค าปลี ก
สมัยใหมของผูซ ื้อในจังหวัดกําแพงเพชร สามารถจัดอันดับของความสําคัญไดดังนี้
ลําดับที่ ๑ ปจจัยดานสินคาคือ มีสินคาใหเลือกมากมายหลายประเภท มีสินคาที่ดีมีคุณภาพและ
สามารถซื้อสินคาไดครบทุกประเภทตามความตองการ
ลําดับที่ ๒ ปจจัยด านลักษณะทางกายภาพ คื อ บรรยากาศภายในรานเอื้อต อการใชบริการ
ความเย็นของระบบปรับอากาศ ความสะอาดของสถานที่ และภาพลักษณของรานคามีความนาเชื่อถือ
ลําดับที่ ๓ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย คือ การจัดวางสินคาเปนหมวดหมู หางาย
มีอุปกรณอํานวยความสะดวกครบครัน เชน รถเข็น ตะกรา และการเดินทางสะดวก และรูปแบบการ
ตกแตงรานมีความทันสมัย
ลําดับที่ ๔ ปจจัยดานราคา คือ ความชัดเจนของปายแสดงสินคา ราคาสินคามีความแนนอนเปน
มาตรฐาน นาเชื่อถือ
ลําดับที่ ๕ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ คือ มีการจัดคิวในการชําระเงินที่ดี และมีจํานวน
ชองทางในการชําระเงินมาก และมีความรวดเร็วในการชําระเงิน
ลําดับที่ ๖ ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ คื อ พนักงานแตงกายสะอาด เรียบรอย มีมนุษ ย
สัมพันธทดี่ ี และจํานวนพนักงานมีความเหมาะสม สามารถใหบริการไดตามความตองการ
ลําดับที่ ๗ ปจจัยดานสงเสริมการตลาด คือ การโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ สิทธิ
พิเศษ เชน การเปนสมาชิก การสะสมแตม และมีการลด แลก แจก แถม เปนประจํา
จากผลการศึ กษาดั งกลาวจึ งมี ขอเสนอแนะสํ าหรับการนํ าผลการวิ จัยไปใชป ระโยชน เพื่อให
ผูประกอบการธุรกิจคาปลีกที่มีลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันไดใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
ดังนี้
๑ รานคาปลีกสมัยใหม ควรใหความสําคัญกับปจจัยดานสินคาดานลักษณะทางกายภาพ
ดานชองทางการจัดจําหน าย ด านราคา ด านกระบวนการ ป จจัยดานบุค ลากรและปจจัยดานสงเสริม
การตลาดที่ผูซื้อใหความสําคัญอยูในระดับมากทุกปจจัย ดังนั้นผูประกอบการควรบริหารสวนประสมทาง
การตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูซื้อ
๒ รานคาปลีกขนาดเล็ก ควรใหความสําคัญกับปจจัยดานสินคาดานลักษณะทางกายภาพ
ดานชองทางการจัดจําหน าย ด านราคา ด านกระบวนการ ป จจัยดานบุค ลากรและปจจัยดานสงเสริม
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การตลาดที่ผูซื้อใหความสําคัญอยูในระดับมากทุกปจจัยดังนั้น ผูประกอบการคาปลีกขนาดเล็กหรือรานคา
ปลีกแบบดั้งเดิมก็สามารถนําขอคนพบจากงานวิจัยนี้ไปใชการบริหารประสมทางการตลาดใหสอดคลอง
กับความตองการของผูซื้อเพื่อจะปรับตัวใหสามารถแขงขันกับรานคาปลีกสมัยใหมได
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มาตรฐานผลิ
ตภัณฑ์ชุมชนกับการพัจอาเซี
ฒนาผลิ
ภัณฑ์อาหาร
สู่เส้นทางประชาคมเศรษฐกิ
ยนต(ACE)
สู่เส้นทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (

								

						


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ สิงห์คง
บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ สิงห์คง๑
บุณยกฤต รัตนพันธุ์๒

บทนา


ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวั ตน์ การก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย มีเป้าหมายคือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็น ตลาดและฐานการผลิต
เดียวโดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือภายในอาเซียนอย่างเสรี
รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้นภายในปี ๒๕๕๘ เป็นความท้าทายที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจส่งออก นาเข้า หรือผู้ที่ทาธุรกิจภายในประเทศ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาด
กลางและขนาดย่อม และยังรวมไปถึงผู้ประกอบการระดับชุมชนด้วย ในการที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัว
รองรับ ความเปลี่ย นแปลงอันเกิ ด จากการเปิ ด เสรี ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยน (ที่จะมี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจ หรือแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจที่ท้าท้ายความสาเร็จ๒๐๐๖
สาหรับผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ซึ่งเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม ก็ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงผลกระทบที่สืบเนื่องจากการเปิดเสรีดังกล่าวได้ เนื่องจากสถานการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง
ในปัจจุบันประเทศต่างๆ ล้วนหันมาให้ความสาคัญกับการเพิ่มศักยภาพของชุมชน และใช้จุดแข็งของชุมชน
ทางด้ า นวั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต และภู มิ ปั ญ ญา เพื่ อ เชื่ อ มโยงสู่ ภ าคการผลิ ต และบริ ก าร ในการสร้ า ง
สัญลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่ม
สิ น ค้ า ประเภทอาหาร อาจจะได้ รั บ ผลกระทบจากคู่ แ ข่ ง และสภาพการแข่ ง ขั น ในตลาดเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
อันเนื่องมาจากสินค้าที่มีคุ ณภาพต่า ราคาต้ นทุนต่า หรือสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกัน ได้ เข้ามาวาง
จาหน่ายในประเทศได้มากขึ้น ทาให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่หลากหลายและมีอานาจในการ
ต่อรองสูง ซึ่งนาไปสู่การกดดันทางราคา จึงทาให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นและ
เกิดต้นทุนในการปรับตัว

๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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อย่างไรก็ตาม ปัจ จุ บัน ผู้ บ ริโ ภคในประเทศต่างๆ ก าลัง อยู่ใ นกระแสบริโ ภคนิ ยมสินค้าที่เป็ น
ธรรมชาติสินค้าที่อิงกับวัฒนธรรม สินค้าที่ส่งเสริมสุขภาพ การมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือสินค้า
ที่ช่วยสนับสนุนชุมชน รวมถึงกระแสความนิยมในความเป็นเอเชีย ดังนั้นสินค้าสามารถได้รับ
ประโยชน์จากการมีโอกาสส่งสินค้าไปขายในตลาดอาเซียนได้มากขึ้นจากการที่มีประชากรรวมกว่า ๕๙๐
ล้ า นคน รวมถึ ง มี โ อกาส ในการขยายช่ อ งทางตลาดไปยั ง ๓ (จี น ญี่ ปุ่ น เกาหลี ใ ต้ ) และ
๖ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย) รวมไปถึงสามารถใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ แรงงานและวัตถุดิบทางภาคการเกษตรที่มีความหลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนิน
ธุรกิจ ได้ โดยเฉพาะสินค้าที่มีศักยภาพในการส่ง ออกรวมถึง สิน ค้ าที่ตรงกับความต้องการของตลาด
ประเทศเพื่อนบ้าน๒๐๐๘
ดังนั้น จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตที่ต้องเร่งพัฒนาสินค้า ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐาน
ระดั บสากล เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อผู้ บริโ ภค โดยผสมผสานวั ฒ นธรรม ภูมิปัญญากับเทคโนโลยี
นวัตกรรมและพัฒนารูปแบบการนาเสนอความโดดเด่น เรื่องราวของสินค้าให้เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภค
เพื่อให้เกิดการสร้างคุ ณค่ าในตัว สินค้ า สามารถเพิ่มมูล ค่าและลดอุปสรรคการแข่งขันทางด้ านราคา
ให้ความสาคัญและตระหนักถึงการสร้างตรายี่ห้อสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ ผู้ผลิตจาเป็นต้องกาหนด
ตาแหน่งทางการตลาดของสินค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ศึกษารสนิยมและพฤติกรรมการ
บริโภค และผลิตสินค้าให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้ผลิตที่ยังไม่มีความชานาญ
อาจแลกเปลี่ยนความรู้กับนักการตลาดและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองจากผู้ผลิต
ที่ตอบสนองต่อความต้องการระดับท้องถิ่น ให้ยกระดับไปสู่ผู้ผลิ ตที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคในระดับสากล


กับความเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่หลากหลาย
สิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับผู้ผลิต ประเภทอาหาร คือการพัฒนาศักยภาพในการดาเนิน
ธุรกิ จ ที่ส ร้า งความน่ าเชื่อถื อแก่ลูก ค้า แม้ กระทั่ง สถาบันการเงิน โดยพั ฒ นาการบริ หารจั ด การให้ มี
มาตรฐานและเป็นระบบ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและเพิ่ม
ช่องทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พัฒนาความสามารถในการรองรับคาสั่งซื้อ ที่มี
ปริมาณมาก โดยเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตทั้งในรูปแบบกลุ่ มที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันและกลุ่มที่ผลิต
สินค้าสนับสนุนในห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ อาจเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเป็นช่อง
ทางการเข้าถึงลูกค้าและเข้าสู่ตลาดอาเซียน อาทิ เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เครือข่ายผู้ส่งออกสินค้า สมาคมทางการค้า สถาบันรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารตามเกณฑ์คุณภาพ
และสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมีประโยชน์อย่างไร


มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)เป็นข้อกาหนดทางวิชาการที่กาหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
โดยมีเกณฑ์กาหนดที่เหมาะสมกับสภาพของผลิตภัณฑ์และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้เป็น
เกณฑ์ ตัด สิน ในการให้ การรับรองผลิตภัณ ฑ์ ที่มี คุ ณ ภาพเป็น ไปตามมาตรฐานกาหนดอีก ทั้ง เป็นการ
ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและ
ต่า งประเทศสร้ า งความมั่ น ใจให้ผู้ บ ริโ ภคในการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ ไ ด้ รั บการรั บ รองคุณ ภาพจาก
หน่วยงานของรัฐ สาหรับประโยชน์ของ มผช. ที่มีต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตและเศรษฐกิจ สามารถจาแนกได้ดัง
ตาราง ๑ และสินค้าที่ได้ มผช. ดังภาพ ๑
ตาราง ๑ บทบาทของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
๑. เมื่อเกิดการแข่งขันของธุรกิจ
ชุมชนในเชิงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคจะได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
๒. ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย
ในการใช้งาน และการบริโภค
๓. ประหยัดเงินและเวลาในการ
เลือก
ซื้อเลือกใช้ เพราะผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับมาตรฐานสามารถ
สับเปลี่ยนทดแทนกันได้
๔. ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ เพราะผลิตภัณฑ์
มาตรฐานจะมีคุณภาพสมราคา
และสามารถเลือกซื้อได้ตาม
ความต้องการ
๕. สามารถซื้อหาสินค้าที่มีคุณภาพ
และสมรรถนะในการทางานได้
อย่างเดียวกันในราคาต่าลง

ประโยชน์ต่อผู้ผลิต
๑มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
กาหนดขึ้นสามารถใช้เป็น
สื่อกลางในการตกลงซื้อขาย
สินค้าที่มีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานระหว่างผูบ้ ริโภคกับ
ผู้ผลิตรายย่อยเพื่อไม่ให้ฝ่ายใด
เสียเปรียบทางการค้า
๒มาตรฐานฯยังเป็นประโยชน์
โดยตรงกับผู้ผลิตสินค้าชุมชน
โดย
ผู้ผลิตแต่ละรายที่ต้องการทา
สินค้าให้ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับสามารถนาไปศึกษาและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต
ตลอดจนสถานที่ทาให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดในมาตรฐานฯก่อนที่
จะ
ขอรับการรับรองจาก สมอ. 
๓ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการ
รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ชุมชนซึ่งเป็นการยกระดับ
คุณภาพการผลิตสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่ปจั จุบันหัน
มาให้ความสนใจกับสินค้าที่ผลิต

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม
๑. ทาให้เกิดความสะดวกในการ
สื่อสาร เพราะมีความเข้าใจที่
ตรงกัน
๒.ประหยัดกาลังคน การใช้วัสดุ
และเวลา ลดค่าใช้จ่าย ในการ
จัดหาการส่งสินค้าออกสู่ตลาด
การใช้บริการ ทาให้สามารถลด
ต้นทุนการผลิตและราคาจาหน่าย
ลงได้
๓. การสร้างพื้นฐานในการ
เปรียบเทียบเกิดความยุติธรรม
ในการซื้อขายและเป็นพื้นฐาน
การแข่งขันในเชิงการค้า
๔. ประหยัดการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติของประเทศเพราะ
สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๕. สร้างความเชื่อถือในสินค้าที่ผลิต
ขึ้นแก่ผู้ใช้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ขยายตลาดสินค้า
อุตสาหกรรมสร้างพื้นฐานที่มั่ง
คงให้แก่กิจการอุตสาหกรรมและ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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ภายในประเทศมากขึ้น


















ภาพ ๑ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร 
อันมีชื่อเสียงของจังหวัดกาแพงเพชร และได้ผ่านการรับรอง มผช.

การที่สินค้าที่มี มผช. หมายถึง ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่า มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานที่สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สมช. กาหนดทาให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
ที่มี หน่ว ยงานราชการให้การรับรองและอาจมี หน่ว ยงานอื่นพิ จ ารณานาเครื่องหมาย มผช. ไปใช้ เป็น
หลักเกณฑ์เงื่อนไขสาหรับกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ เช่นการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ แต่ทั้งนี้สินค้าที่
ไม่ มี มผช.นั้น ไม่ ไ ด้ หมายความว่ าไม่ มีคุณภาพเพียงแต่ว่าผู้ผลิตอาจไม่ไ ด้นาสินค้ามายื่นคาขอและ
ตรวจสอบตาม มผช.


มาตรฐานห้องปฏิบัติการกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 


การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารประกอบด้ วย ๔ ด้าน คื อ การตรวจสอบทางกายภาพ เคมี
จุลชีววิทยาและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยทุกด้านจาเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ วิธีการ
ทดสอบที่แม่นยาและเที่ยงตรงสาหรับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน
การประกันคุณ ภาพผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ มีค วามจ าเป็นต้องใช้ระบบมาตรฐาน 
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๑๗๐๒๕โดยนามาใช้ ใ นการควบคุมปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่ ง ยึด หลักการ เขียนอย่างที่ทา
ทาอย่างที่เขียนระบบ ๑๗๐๒๕นี้ ประกอบด้วยข้อกาหนดด้านบริหารจัดการ และข้อกาหนดทาง
วิชาการ ซึ่งห้องปฏิบัติการต้องจัดทาคู่มือคุณภาพและขั้นตอนการดาเนินงานให้ครบทุกข้อกาหนด จากนั้น
จึงขอการรับรองห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารจากหน่วยงานซึ่งในประเทศ
ไทยมีหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ คือ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุต สาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ แ ละกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร ใบรั บ รองห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมี อ ายุ ๓ ปี แต่ ใ นระหว่ า งนั้ น
ห้องปฏิบัติการจาเป็นต้องมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของผลการ
ทดสอบจะเห็นได้ว่าสินค้า ที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วสามารถยืนยันได้ถึงการมีคุณภาพมาตรฐาน
มีความพร้อมในการส่งออกสู่ เนื่องจากห้องปฏิบัติการที่ยึดหลักการประกันคุณภาพสากลสามารถใช้
ระบบนี้เป็นใบเบิกทางสู่เส้นทางการค้าในตลาดโลกได้ด้วย


บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ 


สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก ส าคั ญ ๔ ด้ า น คื อ การเรี ย นการสอน
การบริการวิชาการ การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ราชภัฏซึ่งได้ถือกาเนิดขึ้นเพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น สิ่งที่สาคัญคือการใช้ความรู้คู่ชุมชน เพื่อพัฒนาให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาให้ชุมชนผลิตสินค้าที่
ได้มาตรฐานรวมถึงการตรวจสอบคุ ณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มผช. จึงเป็นงานที่ส าคัญที่หลาย
หน่วยงานร่วมมือกันให้บรรลุผลโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบ
การผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ดังภาพ ๒เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ
อาหารในชุมชน เริ่มดาเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบันได้มีการรับตัวอย่างสินค้า  ที่ได้
ตรวจสอบคุณภาพไปแล้วมีมากกว่า ๒๐๐ ตัวอย่าง หรือ มากกว่า ๑,๕๐๐รายการทดสอบ โดยตัวอย่าง
ผลิตภัณ ฑ์ เช่น ขนมโมจิ ขนมเปี้ยะ ขนมเทียนแก้ว ขนมครองแครงกรอบ กล้วยตาก กล้วยอบเนย
น้าพริกแกง น้าพริกเผา น้าพริกปลาย่าง ขนมข้าวแตน คุกกี้ เส้นบะหมี่สด แหนมเห็ด น้านมถั่วเหลือง
น้ าเฉาก๊ ว ย น้ าว่ า นหางจระเข้ กระยาสารทและขนมไทยประเภทต่ า งๆ เป็ น ต้ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมี
ความสามารถตรวจสอบคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มตามเกณฑ์มากถึง ๗๗๗ มผช.ผลจากการทดสอบ
พบว่าสินค้าหลายรายการควรปรับปรุงในด้านสารพิษ อะฟลาทอกซินในน้าพริกปลาย่าง วัตถุกันเสียในมัน
ทอดอบเนย เส้นบะหมี่ ขอบข่ายและนิยามของน้าว่านหางจระเข้ เชื้อสตาฟิโลค๊อคคัส ออเรียส ในแหนม
เห็ด น้านมถั่วเหลือง ความชื้นในคุกกี้ วอเตอร์แอกทิวิตใี นน้าพริกแกง เป็นต้น ๒๐๑๓)
ซึ่งถ้าหากปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งย่อมส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และ
ตราสินค้าได้ เนื่องจากการเข้าสู่ เป็นการเปิดเส้นทางให้สินค้าขับเคลื่อนไปสู่ผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น
ดังนั้นสินค้า ในเขตภาคเหนือจะได้รับอิทธิพลจาก จากประเทศพม่า ลาว และจี น ผ่าน
ช่องทางด่านริมเมย อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด่านท่าขี้เหล็ก อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และด่าน
ห้วยโก๋น อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ๒๐๐๓บทบาทของ
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มหาวิทยาลัยจึงควรส่ งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีจุดด้อยให้มีความโดดเด่น หรือสรรค์สร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อแข่งขันให้ได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

















ห้องปฏิบัติการเตรียมสารเคมี



ห้องปฏิบัติการเตรียมอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์










ห้องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ

ห้องตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์

ภาพ ๒ ห้องปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริม
และตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร

สรุป


จะเห็นได้ว่า มผช. มีความสาคัญต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้งในประเทศและ เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มผช. ถือเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น ๆ และเป็นการสร้าง
ความน่ า เชื่ อ ถือ ให้ กั บผู้ บ ริ โ ภค ตลอดจนการได้ รั บเครื่ องหมายดั ง กล่ าวยั ง เป็น แนวทางที่ เ ชื่อ มโยง
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศต่อไป ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นได้ก็จะ
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชุมชน และขยายผลไปสู่ระดับประเทศ ท้ายที่สุดผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือ
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คนไทยทุกคน ที่นอกจากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญา
ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก และคงอยู่สืบไปจนรุ่นลูกหลาน
เอกสารอ้างอิง
(๒๐๐๖)

(๒๐๐๘)

(๒๐๐๓)

(๒๐๐๓)
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ภาคผนวก

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ที่ ๑๓๗๓/๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําหนังสือที่ระลึก ๔๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-----------------------------เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดกอตั้งมาครบ ๔๐ ป มหาวิทยาลัย
จึงกําหนดใหจัดทําหนังสือที่ระลึกในโอกาสดังกลาว เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงาน ดังนั้นเพื่อใหการจัดทํา
หนังสือที่ระลึก ๔๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และชวยแกไขปญหาตางๆ
ประกอบดวย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายบริหารและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการและกิจการพิเศษ รองประธานกรรมการ
ผูชวยอธิการบดี
กรรมการ
ที่ปรึกษาอธิการบดี
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกลาง
กรรมการ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
/..ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร…

-๒ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร โกศิยะกุล
นางสาวเกศกนก
ไทยแท

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวยฝายตางๆ ดังนี้
๒.๑ ฝายเรียบเรียงตนฉบับ มีหนาที่กําหนดรูปแบบ ขอบเขตเนื้อหา รวบรวมขอมูล
ภาพประกอบ เรียบเรียงเนื้อหา ประกอบดวย
ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ
ธัญญะวัน
หัวหนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร โกศิยะกุล
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร
ผูชวย
ดร.ชัยรัตน
บุมี
ผูชวย
อาจารยสุชิน
รอดกําเหนิด
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารยอนุ
ธัชยะพงษ
ผูชวย
รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน เนียมนาค
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา ชะอุมผล
ผูชวย
อาจารยจํานรรจ
เสนาะเมือง
ผูชวย
รองศาสตราจารยอรุณลักษณ รัตนพันธุ
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารยอมรา
ครองแกว
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล
ผูชวย
ดร.สุภาพร
พงษภิญโญโอกาส
ผูชวย
อาจารยเยาวลักษณ
ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผูชวย
นางมะลิวลั ย
รอดกําเหนิด
ผูชวย
นายภานุพงศ
สืบศิริ
ผูชวย
นางเพ็ญนภา
ศรีทับทิม
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุภาดี ปณะราช
ผูชวย
อาจารยสายพิณ
พิกุลทอง กูรงุ
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารยราตรี สิทธิพงษ
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารยวิษณุ บัวเทศ
ผูชวย
อาจารยวนัสนันท
ศิริรัตนะ
ผูชวย
นางกาญจนา
จันทรสิงห
ผูชวย
นางบุษบา
เหมือนวิหาร
ผูชวย
นางสาวชุติมา
ทอสาร
ผูชวย
นางสาวชรินรัตน
บุญมาก
ผูชวย
นางสาวธฤษวรรณ
ธรรมสอน
ผูชวย
นางสาวเกศกนก
ไทยแท
ผูชวย
นางสาวอุทุมพร
สอนบุญเกิด
ผูชวย
/…๒.๒ ฝายจัดทําตนฉบับ...

-๓๒.๒ ฝายจัดทําตนฉบับ มีหนาที่พิสจู นอักษร จัดหนา เตรียมตนฉบับ ประกอบดวย
ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร โกศิยะกุล
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร
ผูชวย
รองศาสตราจารยอรุณลักษณ รัตนพันธุ
ผูชวย
นางสาวเกศกนก
ไทยแท
ผูชวย
นางกาญจนา
จันทรสิงห
ผูชวย
นางสาวอุทุมพร
สอนบุญเกิด
ผูชวย
นางนริศรา
อินนวม
ผูชวย
๒.๓ ฝายออกแบบ มีหนาที่ออกแบบปก และรูปเลม ประกอบดวย
รองศาสตราจารยมัย ตะติยะ
หัวหนา
รองศาสตราจารย ดร.พิศมัย รบชนะชัย พูลสุข ผูชวย
อาจารยจิรพงษ ยืนยง
ผูชวย
นายวันเฉลิม
พูนใจสม
ผูชวย
นางสาวอรปรียา คําแพง
ผูชวย
๒.๔ ฝายการเงินและพัสดุ มีหนาทีป่ ระสานงานกับโรงพิมพ ทําเรื่องเบิกจาย ประกอบดวย
นางสาวเกศกนก
ไทยแท
หัวหนา
นางนฤมล
สงตาย
ผูชวย
ทั้งนี้มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการควบคุมดูแลใหเปนไปตามคําสัง่ นี้
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ที่ ๑๓๙๙/๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําหนังสือที่ระลึก ๔๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร(เพิ่มเติม)
-----------------------------เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดกอตั้งมาครบ ๔๐ ป มหาวิทยาลัย
จึงกําหนดใหจัดทําหนังสือที่ระลึกในโอกาสดังกลาว เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงาน ดังนั้นเพื่อใหการจัดทํา
หนังสือที่ระลึก ๔๐ ป มหาวิท ยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สามารถดําเนินการได ตามวัตถุประสงค อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
๒.๕ ฝายถายภาพประกอบ มีหนาที่ออกแบบและถายภาพผูบริหาร เพื่อใชประกอบการจัดทํา
หนังสือทีร่ ะลึก ประกอบดวย
รองศาสตราจารย ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
หัวหนา
นางสาววรรณภา
รอดจันทร
ผูชวย
นางสาววาสนา
จันทรผอง
ผูชวย
นางสาววิราพัตร
กาวิละพันธ
ผูชวย
นายนฤเบศร
กลัดภิบาล
ผูชวย
นายภูเบศ
ละอินทร
ผูชวย

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

