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สารจากนายกมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

 ผูบริหาร อาจารย และฝายสนับสนุนลวนเปนเจาหนาที่มหาวิทยาลัยในการจัดการใหกลไก    
การผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการวิชาการ การบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ใหองคความรูทุกดานเขาไป  
ฝงแนนตอบัณฑิตและผูรับบริการจากมหาวิทยาลัยไดรับอยางเต็มความสามารถ ถาบคุลากรมหาวิทยาลัย
ไมทําตามบทบาทหนาที่ตามที่รัฐกําหนดไว แลวเราจะไดบัณฑิตและผูรับบริการที่จะเปนกําลังสําคัญของ
ชาติไดอยางไร ในชวงเวลา ๔๐ ปที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการมาดวยดี ทําใหมีช่ือเสียงเปนที่
ยอมรับแตยุคตอไปน้ี เปนยุคไฮเทคและเปนยุคของความเจริญทางปญญา จึงขอใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไดเขยิบตัวเองข้ึนตามใหทันดวย จะไดเปนแหลงที่ทุกคนอยากมาเรียนรู มิใชจะตองเรียนรู
จากผูเขามาใชบริการ และเปนที่คาดหวังไดเลยวา มหาวิทยาลัยจะใหบริการคุณใหรับทุกส่ิงจากไฮเทค  
มาสรางความพรอม เพ่ือจะไดเปนหนวยบริการที่ดียิ่งข้ึนไป 

 

  
 

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว
นายกสภามหาวิทยาลัย
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สารจากอธิการบดี 
 

 จากวิทยาลัยครู สู มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ๔๐ ป ของการเจริญเติบโตที่มีพัฒนาการ
อยางตอเน่ือง มั่นคง มีคุณภาพ 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 
 ดานชื่อของสถาบัน  จากวิทยาลัยครูกําแพงเพชร สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ดานอาคารสถานท่ี  เริ่มแรกปการศึกษา ๒๕๑๙ ใชศาลาวัดวังยาง หมู ๑ ต.นครชุม     
อ.เมือง จ. กําแพงเพชร เปนอาคารเรียนช่ัวคราว ปจจุบันมีอาคารเรียน อาคารหอประชุม โรงอาหาร  
อาคารหอพัก โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร ฯลฯ บนพ้ืนที่จํานวน ๔๙๑ ไร และที่มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  อีกจํานวน ๖๐๐ ไร  
 ดานหลักสูตร  เริ่มแรกเปดการเรียนการสอนหลักสูตร ระดับ ป.กศ. (ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา) เทานั้น ปจจุบันเปดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
ปริญญาโท ปริญญาเอก หลากหลายสาขา  
 ดานนักศึกษา  มีนักศึกษารุนแรก ป ๒๕๑๙ จํานวน ๓๙๒ คน ปจจุบัน มีนักศึกษา ทั้งหมด 
เกือบหม่ืนคน   
 ดานบุคลากร  ป ๒๕๑๙  มีครู-อาจารย ๓๕ คน ปจจุบันมีครู-อาจารย ๓๗๔ คน เพ่ิมข้ึน 
๑๐ เทา และยังมีบุคลากรสายสนับสนุนอีก  ๓๓๔ คน   
 ดานงบประมาณ  ป ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗ ไดรับงบประมาณเพื่อมาดําเนินงานกอสราง บริหาร
จัดการจากงบประมาณแผนดิน จํานวน ๒๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดลานหน่ึงแสนแปดหม่ืนเกาพันบาท
ถวน) ปจจุบันไดรับงบประมาณแผนดิน จํานวน ๔๕๑,๘๒๕,๗๐๐ บาท (ส่ีรอยหาสิบเอ็ดลานแปดแสนสอง
หม่ืนหาพันเจ็ดรอยบาทถวน) เพ่ิมข้ึน ๒๐ เทา 
 ดานตําแหนงผูบริหาร  เริ่มจากตําแหนงอาจารยใหญ  ผูอํานวยการ อธิการ และ
อธิการบดี  
 ดานตําแหนงทางวิชาการ  เริ่มป ๒๕๑๙ บุคลากรมีตําแหนงทางวิชาการ “อาจารย” 
ปจจุบัน บุคลากรมีตําแหนงทางวิชาการสูงสุด “รองศาสตราจารย ดร.” หลายทานดวยกัน 
 ดานอาจารยผูสอน  เริ่มแรกอาจารยผูสอนเปนชาวไทยทั้งหมด ปจจุบันนอกจากมีอาจารย
ผูสอนชาวไทยยังมีชาวตางชาติมาเปนผูสอนใหกับนักศึกษามากมาย เชน ชาวอังกฤษ อเมริกา 
ออสเตรเลีย แคนาดา ฟลิปปนส จีน ไตหวัน เกาหลี พมา เปนตน  

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏำาแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

ญ



พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๕๖
๔๐ ปี ศรีสักทอง

พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๕๖
๔๐ ปี ศรีสักทอง

 ๔๐ ป ของการเจริญเติบโตกับการเปนมหาวิทยาลัยของทองถิ่น โดยมีจุดเนนที่สนอง       
ความตองการของทองถิ่น ดวยการบูรณาการภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาสากลมาใชใหเหมาะสม มุงสราง
เสริมคุณธรรมและนําเทคโนโลยีสูการพัฒนาใหเปนที่ยอมรับของสังคมทั่วไป 
 ส่ิงที่มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการตอไปเพื่อสานตอจากคนรุนกอน ดวยการสนองความตองการ
ของทองถิ่นในฐานะ “คนของพระราชา ขาของแผนดิน” คือ ๑. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิ และตําแหนง
ทางวิชาการใหสูงข้ึน ๒. พัฒนานักศึกษาใหมีความรูคูคุณธรรมและมีคุณภาพสูประชาคมอาเชียน        
๓. สงเสริมสนับสนุนใหอาจารย บุคลากร นักศึกษา ทํางานวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นใหมากข้ึน        
๔. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยกําหนดพื้นที่เปาหมายที่ชัดเจน ๕. สงเสริม สนับสนุนการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางชัดเจน ๖. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ๗. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ตามความตองการของทองถิ่น และการเปล่ียนแปลง
ตามกระแสโลก  
 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครบรอบ ๔๐ ป ในนามของผูบริหาร อาจารย 
บุคลากร นักศึกษา ทั้งในอดีตและปจจุบัน ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดชวยสรางสถาบันแหงนี้ใหมีรากฐาน
ที่มั่นคง มีความเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง มีความแข็งแกรงทางวิชาการ เปนที่ยอมรับของทองถิ่น 
ประเทศชาติ นานาชาติ และเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน
ตอไป 
 
 
                                                           
 

สารจากอธิการบดี 
 

 จากวิทยาลัยครู สู มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ๔๐ ป ของการเจริญเติบโตที่มีพัฒนาการ
อยางตอเน่ือง มั่นคง มีคุณภาพ 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 
 ดานชื่อของสถาบัน  จากวิทยาลัยครูกําแพงเพชร สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ดานอาคารสถานท่ี  เริ่มแรกปการศึกษา ๒๕๑๙ ใชศาลาวัดวังยาง หมู ๑ ต.นครชุม     
อ.เมือง จ. กําแพงเพชร เปนอาคารเรียนช่ัวคราว ปจจุบันมีอาคารเรียน อาคารหอประชุม โรงอาหาร  
อาคารหอพัก โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร ฯลฯ บนพ้ืนที่จํานวน ๔๙๑ ไร และที่มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  อีกจํานวน ๖๐๐ ไร  
 ดานหลักสูตร  เริ่มแรกเปดการเรียนการสอนหลักสูตร ระดับ ป.กศ. (ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา) เทานั้น ปจจุบันเปดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
ปริญญาโท ปริญญาเอก หลากหลายสาขา  
 ดานนักศึกษา  มีนักศึกษารุนแรก ป ๒๕๑๙ จํานวน ๓๙๒ คน ปจจุบัน มีนักศึกษา ทั้งหมด 
เกือบหม่ืนคน   
 ดานบุคลากร  ป ๒๕๑๙  มีครู-อาจารย ๓๕ คน ปจจุบันมีครู-อาจารย ๓๗๔ คน เพ่ิมข้ึน 
๑๐ เทา และยังมีบุคลากรสายสนับสนุนอีก  ๓๓๔ คน   
 ดานงบประมาณ  ป ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗ ไดรับงบประมาณเพื่อมาดําเนินงานกอสราง บริหาร
จัดการจากงบประมาณแผนดิน จํานวน ๒๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดลานหน่ึงแสนแปดหม่ืนเกาพันบาท
ถวน) ปจจุบันไดรับงบประมาณแผนดิน จํานวน ๔๕๑,๘๒๕,๗๐๐ บาท (ส่ีรอยหาสิบเอ็ดลานแปดแสนสอง
หม่ืนหาพันเจ็ดรอยบาทถวน) เพ่ิมข้ึน ๒๐ เทา 
 ดานตําแหนงผูบริหาร  เริ่มจากตําแหนงอาจารยใหญ  ผูอํานวยการ อธิการ และ
อธิการบดี  
 ดานตําแหนงทางวิชาการ  เริ่มป ๒๕๑๙ บุคลากรมีตําแหนงทางวิชาการ “อาจารย” 
ปจจุบัน บุคลากรมีตําแหนงทางวิชาการสูงสุด “รองศาสตราจารย ดร.” หลายทานดวยกัน 
 ดานอาจารยผูสอน  เริ่มแรกอาจารยผูสอนเปนชาวไทยทั้งหมด ปจจุบันนอกจากมีอาจารย
ผูสอนชาวไทยยังมีชาวตางชาติมาเปนผูสอนใหกับนักศึกษามากมาย เชน ชาวอังกฤษ อเมริกา 
ออสเตรเลีย แคนาดา ฟลิปปนส จีน ไตหวัน เกาหลี พมา เปนตน  

สารจากอธิการบดี 
 

 จากวิทยาลัยครู สู มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ๔๐ ป ของการเจริญเติบโตที่มีพัฒนาการ
อยางตอเน่ือง มั่นคง มีคุณภาพ 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 
 ดานชื่อของสถาบัน  จากวิทยาลัยครูกําแพงเพชร สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ดานอาคารสถานท่ี  เริ่มแรกปการศึกษา ๒๕๑๙ ใชศาลาวัดวังยาง หมู ๑ ต.นครชุม     
อ.เมือง จ. กําแพงเพชร เปนอาคารเรียนช่ัวคราว ปจจุบันมีอาคารเรียน อาคารหอประชุม โรงอาหาร  
อาคารหอพัก โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร ฯลฯ บนพ้ืนที่จํานวน ๔๙๑ ไร และที่มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  อีกจํานวน ๖๐๐ ไร  
 ดานหลักสูตร  เริ่มแรกเปดการเรียนการสอนหลักสูตร ระดับ ป.กศ. (ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา) เทาน้ัน ปจจุบันเปดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
ปริญญาโท ปริญญาเอก หลากหลายสาขา  
 ดานนักศึกษา  มีนักศึกษารุนแรก ป ๒๕๑๙ จํานวน ๓๙๒ คน ปจจุบัน มีนักศึกษา ทั้งหมด 
เกือบหม่ืนคน   
 ดานบุคลากร  ป ๒๕๑๙  มีครู-อาจารย ๓๕ คน ปจจุบันมีครู-อาจารย ๓๗๔ คน เพ่ิมข้ึน 
๑๐ เทา และยังมีบุคลากรสายสนับสนุนอีก  ๓๓๔ คน   
 ดานงบประมาณ  ป ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗ ไดรับงบประมาณเพื่อมาดําเนินงานกอสราง บริหาร
จัดการจากงบประมาณแผนดิน จํานวน ๒๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนเกาพันบาท
ถวน) ปจจุบันไดรับงบประมาณแผนดิน จํานวน ๔๕๑,๘๒๕,๗๐๐ บาท (ส่ีรอยหาสิบเอ็ดลานแปดแสนสอง
หม่ืนหาพันเจ็ดรอยบาทถวน) เพ่ิมข้ึน ๒๐ เทา 
 ดานตําแหนงผูบริหาร  เริ่มจากตําแหนงอาจารยใหญ  ผูอํานวยการ อธิการ และ
อธิการบดี  
 ดานตําแหนงทางวิชาการ  เริ่มป ๒๕๑๙ บุคลากรมีตําแหนงทางวิชาการ “อาจารย” 
ปจจุบัน บุคลากรมีตําแหนงทางวิชาการสูงสุด “รองศาสตราจารย ดร.” หลายทานดวยกัน 
 ดานอาจารยผูสอน  เริ่มแรกอาจารยผูสอนเปนชาวไทยทั้งหมด ปจจุบันนอกจากมีอาจารย
ผูสอนชาวไทยยังมีชาวตางชาติมาเปนผูสอนใหกับนักศึกษามากมาย เชน ชาวอังกฤษ อเมริกา 
ออสเตรเลีย แคนาดา ฟลิปปนส จีน ไตหวัน เกาหลี พมา เปนตน  

ฎ





คำานำา

	 หนังสือที่ระลึก	 ๔๐	 ปี	 ศรีสักทอง	 เล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดทำ�ขึ้น	 เนื่องในโอก�สที่มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏกำ�แพงเพชร	 ได้ก่อตั้งครบ	๔๐	ปี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�เสนอประวัติคว�มเป็นม�	พัฒน�ก�ร
ในด้�นต่�งๆ	ตลอดจนผลง�นต�มภ�รกิจของมห�วิทย�ลัยในฐ�นะที่เป็นสถ�บันอุดมศึกษ�ของท้องถิ่นม� 
เป็นเวล�	 ๔๐	 ปี	 ทุกหน่วยง�นในองค์กรได้นำ�เสนอผลง�นที่ร่วมกันสร้�งสรรค์อย่�งต่อเนื่อง	 เพื่อให้
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏกำ�แพงเพชรได้ทำ�หน้�ที่	 สร้�งสรรค์ภูมิปัญญ�	 พัฒน�ท้องถิ่น	 ต�มคติพจน์ของ
มห�วิทย�ลัยอย่�งสมบูรณ์
	 คณะกรรมก�รจัดทำ�หนังสือที่ระลึก	 ๔๐	 ปี	 ศรีสักทอง	 ขอขอบคุณผู้บริห�ร	 ผู้เขียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่�นที่ให้คว�มอนุเคร�ะห์ข้อมูลในก�รจัดทำ�หนังสือ	 ตลอดจนให้คว�มช่วยเหลือในด้�นก�รจัด
ทำ�รูปเล่มจนหนังสือที่ระลึก	๔๐	ปี	ศรีสักทอง	สำ�เร็จลุล่วงด้วยดี

	 	 	 	 	 	 	 คณะกรรมก�รจัดทำ�หนังสือ





ส�รบัญสารบัญ 
 

สารจากนายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      ฌ 
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      ญ 
ค าน า           ฒ 
ตราสัญลักษณ ์          ๑ 
สีประจ ามหาวิทยาลัย         ๒ 
ต้นไม้ประจ ามหาวทิยาลัย         ๓ 
พระพุทธรูปประจ ามหาวทิยาลัย        ๔ 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร       ๕ 
แผนภูมิการบรหิารงาน         ๙ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      ๑๐ 
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     ๑๒ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      ๑๓ 
ตอนที่ ๑ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา      

๔๐ ปีจากยุทธศาสตร์สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   ๑๖ 
 ๔๐ ปีครุศาสตร์จากจุดเริ่มต้นถึงปัจจบุัน      ๒๗ 

พัฒนาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากวิทยาลัยครสูู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาวิชาการเคียงคู่ชุมชน    ๕๖ 
 พัฒนาการของคณะวทิยาการจัดการ      ๖๓ 
 วิวัฒนาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ๖๗ 
 ๑๒ ปีแห่งความเป็นมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ที่ก้าวตามความเข้มข้น 

    ของปีที่ ๔๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     ๗๐ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการบริการวิชาการสู่ชุมชน   ๘๐ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    ๙๐ 
จากอดีตถึงปัจจุบันส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ๙๓ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรมกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ๑๐๕ 
พัฒนาการของส านักประกันคุณภาพการศึกษา     ๑๓๐ 
จากอดีตสู่ปัจจบุันของส านักงานอธกิารบดี      ๑๓๗ 

  



ส�รบัญ	(ต่อ)สารบัญ (ต่อ) 
 
ตอนที่ 2 พัฒนาท้องถิ่น 

การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
    สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กองก ากับการต ารวจ 
    ตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก      ๑๔๙ 
การจัดการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บา้นกะเหรี่ยงน  าตก ต าบลคลองลานพัฒนา 
    อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร      ๑๕๔ 
การส่งกลับคนต่างด้าวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพื นที่จังหวัดตาก ช่องทางและ 
    กระบวนการ ความตอ้งการ ความพึงพอใจ และปญัหาอุปสรรค   ๑๗๐ 
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในการพัฒนาพื นที่ 
    ชายแดนไทย-เมียนมาร์: อดีต ปัจจุบัน อนาคต     ๑๗๙ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื อสินค้า 
    ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ของผู้ซื อในจังหวัดก าแพงเพชร  ๑๙๒ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เส้นทางประชาคม 
    เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)       ๑๙๕ 

ภาคผนวก 
ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ ๑๓๗๓/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการ 
    ด าเนินงานจัดท าหนังสือที่ระลึก ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏฏ าแพงเพชร  ๒๐๕ 

 ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ ๑๓๙๙/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการ 
    ด าเนินงานจัดท าหนังสือที่ระลึก ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏฏ าแพงเพชร(เพิ่มเติม) ๒๐๘ 
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ตราสัญลักษณ์

	 พระราชลัญจกรประจำาพระองค์รัชกาลที่	๙	เป็น
รูปพระที่นั ่งอัฐทิศ	ประกอบด้วย	วงจักร	กลางวงจักร
มีอักขระเป็นอุ	หรือเลข	๙	รอบวงจักร	มีรัศมีเปล่งออก
โดยรอบ	เหนือจักรเป็นรูปเสวตฉัตร	๗	ชั้น	ตั้งอยู่บน
พระที่นั่งอัฐทิศ	หมายความว่า	ทรงมีพระบรมเดชานุภาพ
ในแผ่นดิน	โดยที ่วันพระบรมราชาภิเษกตามโบราณ
ราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที ่น ั ่งอ ัฐทิศ
สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำาอภิเษกจากทิศทั้งแปด

สีน้ำาเงิน

ตราสัญลักษณ์ประจำาสถาบัน	มี	๕	สี		คือ

สีเขียว

สีทอง 

สีส้ม

สีขาว

แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์	ผู้ให้กำาเนิดและและพระราชทานนาม	“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันราชภัฏทั้ง	๔๐	แห่งในแหล่งธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน	๔๐	สถาบัน

แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
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สีประจำ�มห�วิทย�ลัย

สีแสด

สีข�ว

เป็นสีแทนอิฐหรือศิลาแลงที่ประกอบขึ้นเป็นกำาแพง   หมายถึง  ความมั่นคง

เป็นสีแทนศาสนา  หมายถึง  ความดี  คือ  จริยธรรม  คุณธรรม  ปัญญาธรรม
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ต้นไม้ประจำ�มห�วิทย�ลัย

ต้นสักทอง
    สักทอง เป็นต้นไม้ประจำ�มห�วิทย�ลัยและ
เป็นไม้ท่ีสำาคัญท่ีสุดของประเทศไทยเพราะเป็นต้นไม้ 
ท่ีมีค่าและมีราคาสูงกว่าไม้ชนิดอ่ืน ไม้สักทองเป็นไม้ท่ีมี
เน้ือสวยง�ม ทั้งลักษณะของสีและลวดล�ยไม้ เป็นไม้
ยืนต้นที่มีอายุนานนับร้อยปี และเป็นไม้ที่ขึ้นทางภาค
เหนือของประเทศไทย

สักทอง
 เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในลักษณะ ดังนี้
          ๑. เป็นไม้ยืนต้นที่มีรากแก้วหยั่งลึกไปในดิน มีความ
มั่นคงหนักแน่น เปรียบได้กับความรักสามัคคีกลมเกลียวในหมู่
นักศึกษ�
          ๒. เป็นไม้ที่มีลำาต้นสูงใหญ่ มีสีสันและลวดลายที่
สวยงาม มีความงดงามเปรียบได้กับ ความยิ่งใหญ่ และความมีชื่อ
เสียงของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันการศึกษาแห่งนี้
          ๓. เป็นไม้ที่มีราคาสูง เป็นที่ต้องการของประชาชน 
เปรียบได้กับความมีคุณภาพของนักศึกษา
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
 ปพุทธศักราช ๒๕๑๖ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดต้ังวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ ต้ังอยูเขตหมูบานวังยาง หมู ท่ี ๑ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ี ๔๒๑ ไร ๕๘ ตารางวา 

ปพุทธศักราช ๒๕๑๘ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘      
ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปการศึกษา ๒๕๑๙ เปดรับนกัศึกษาภาคปกติรุนแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จํานวน ๓๙๒ คน 
ซึ่งนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๒๗ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๕๒๗ มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีไมใชวิชาชีพครูได 
 ปการศึกษา ๒๕๒๙ เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เปนรุนแรก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
พระราชทานนามวิทยาลัยครูท้ัง ๓๖ แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใหวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเปนสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ต้ังแตวันท่ี 
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ 

ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก  

ปการศึกษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ท่ี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชสถานท่ีโรงเรียน
สรรพวิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก  
 ปการศึกษา ๒๕๔๔ จัดต้ังศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถ่ินบนพื้นท่ี ๖๐๐ ไร ของสถาบันท่ี 
ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก และเปดรับนักศึกษาภาคปกติเปนรุนแรก  
 ป การศ ึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนเปนรุนแรก 

ปการศึกษา  ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลให
สถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัยในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน 

พระพุทธรูปประจำามหาวิทยาลัย

พระพุทธวิธานปัญญาบดี

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

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
 ปพุทธศักราช ๒๕๑๖ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดต้ังวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ ต้ังอยูเขตหมูบานวังยาง หมู ท่ี ๑ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ี ๔๒๑ ไร ๕๘ ตารางวา 

ปพุทธศักราช ๒๕๑๘ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘      
ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปการศึกษา ๒๕๑๙ เปดรับนกัศึกษาภาคปกติรุนแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จํานวน ๓๙๒ คน 
ซึ่งนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๒๗ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๕๒๗ มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีไมใชวิชาชีพครูได 
 ปการศึกษา ๒๕๒๙ เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เปนรุนแรก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
พระราชทานนามวิทยาลัยครูท้ัง ๓๖ แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใหวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเปนสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ต้ังแตวันท่ี 
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ 

ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก  

ปการศึกษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ท่ี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชสถานท่ีโรงเรียน
สรรพวิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก  
 ปการศึกษา ๒๕๔๔ จัดต้ังศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถ่ินบนพื้นท่ี ๖๐๐ ไร ของสถาบันท่ี 
ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก และเปดรับนักศึกษาภาคปกติเปนรุนแรก  
 ป การศ ึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนเปนรุนแรก 

ปการศึกษา  ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลให
สถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัยในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน 
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
 ปพุทธศักราช ๒๕๑๖ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดต้ังวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ ต้ังอยูเขตหมูบานวังยาง หมู ท่ี ๑ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ี ๔๒๑ ไร ๕๘ ตารางวา 

ปพุทธศักราช ๒๕๑๘ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘      
ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปการศึกษา ๒๕๑๙ เปดรับนกัศึกษาภาคปกติรุนแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จํานวน ๓๙๒ คน 
ซึ่งนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๒๗ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๕๒๗ มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีไมใชวิชาชีพครูได 
 ปการศึกษา ๒๕๒๙ เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เปนรุนแรก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
พระราชทานนามวิทยาลัยครูท้ัง ๓๖ แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใหวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเปนสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ต้ังแตวันท่ี 
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ 

ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก  

ปการศึกษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ท่ี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชสถานท่ีโรงเรียน
สรรพวิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก  
 ปการศึกษา ๒๕๔๔ จัดต้ังศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถ่ินบนพื้นท่ี ๖๐๐ ไร ของสถาบันท่ี 
ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก และเปดรับนักศึกษาภาคปกติเปนรุนแรก  
 ป การศ ึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนเปนรุนแรก 

ปการศึกษา  ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลให
สถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัยในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
 ปพุทธศักราช ๒๕๑๖ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดต้ังวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ ต้ังอยูเขตหมูบานวังยาง หมู ท่ี ๑ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ี ๔๒๑ ไร ๕๘ ตารางวา 

ปพุทธศักราช ๒๕๑๘ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘      
ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปการศึกษา ๒๕๑๙ เปดรับนกัศึกษาภาคปกติรุนแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จํานวน ๓๙๒ คน 
ซึ่งนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๒๗ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๕๒๗ มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีไมใชวิชาชีพครูได 
 ปการศึกษา ๒๕๒๙ เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เปนรุนแรก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
พระราชทานนามวิทยาลัยครูท้ัง ๓๖ แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใหวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเปนสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ต้ังแตวันท่ี 
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ 

ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก  

ปการศึกษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ท่ี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชสถานท่ีโรงเรียน
สรรพวิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก  
 ปการศึกษา ๒๕๔๔ จัดต้ังศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถ่ินบนพื้นท่ี ๖๐๐ ไร ของสถาบันท่ี 
ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก และเปดรับนักศึกษาภาคปกติเปนรุนแรก  
 ป การศ ึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนเปนรุนแรก 

ปการศึกษา  ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลให
สถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัยในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปพุทธศักราช ๒๕๑๖ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดต้ังวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ ต้ังอยูเขตหมูบานวังยาง หมู ท่ี ๑ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ี ๔๒๑ ไร ๕๘ ตารางวา 

ปพุทธศักราช ๒๕๑๘ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘      
ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปการศึกษา ๒๕๑๙ เปดรับนกัศึกษาภาคปกติรุนแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จํานวน ๓๙๒ คน 
ซึ่งนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๒๗ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๕๒๗ มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีไมใชวิชาชีพครูได 
 ปการศึกษา ๒๕๒๙ เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เปนรุนแรก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
พระราชทานนามวิทยาลัยครูท้ัง ๓๖ แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใหวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเปนสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ต้ังแตวันท่ี 
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ 

ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก  

ปการศึกษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ท่ี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชสถานท่ีโรงเรียน
สรรพวิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก  
 ปการศึกษา ๒๕๔๔ จัดต้ังศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถ่ินบนพื้นท่ี ๖๐๐ ไร ของสถาบันท่ี 
ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก และเปดรับนักศึกษาภาคปกติเปนรุนแรก  
 ป การศ ึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนเปนรุนแรก 

ปการศึกษา  ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลให
สถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัยในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปพุทธศักราช ๒๕๑๖ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดต้ังวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ ต้ังอยูเขตหมูบานวังยาง หมู ท่ี ๑ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ี ๔๒๑ ไร ๕๘ ตารางวา 

ปพุทธศักราช ๒๕๑๘ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘      
ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปการศึกษา ๒๕๑๙ เปดรับนกัศึกษาภาคปกติรุนแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จํานวน ๓๙๒ คน 
ซึ่งนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๒๗ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๕๒๗ มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีไมใชวิชาชีพครูได 
 ปการศึกษา ๒๕๒๙ เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เปนรุนแรก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
พระราชทานนามวิทยาลัยครูท้ัง ๓๖ แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใหวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเปนสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ต้ังแตวันท่ี 
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ 
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สรรพวิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก  
 ปการศึกษา ๒๕๔๔ จัดต้ังศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถ่ินบนพื้นท่ี ๖๐๐ ไร ของสถาบันท่ี 
ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก และเปดรับนักศึกษาภาคปกติเปนรุนแรก  
 ป การศ ึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนเปนรุนแรก 

ปการศึกษา  ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลให
สถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัยในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปพุทธศักราช ๒๕๑๖ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดต้ังวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ ต้ังอยูเขตหมูบานวังยาง หมู ท่ี ๑ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ี ๔๒๑ ไร ๕๘ ตารางวา 

ปพุทธศักราช ๒๕๑๘ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘      
ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปการศึกษา ๒๕๑๙ เปดรับนกัศึกษาภาคปกติรุนแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จํานวน ๓๙๒ คน 
ซึ่งนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๒๗ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๕๒๗ มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีไมใชวิชาชีพครูได 
 ปการศึกษา ๒๕๒๙ เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เปนรุนแรก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
พระราชทานนามวิทยาลัยครูท้ัง ๓๖ แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใหวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเปนสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ต้ังแตวันท่ี 
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ 

ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก  

ปการศึกษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ท่ี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชสถานท่ีโรงเรียน
สรรพวิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก  
 ปการศึกษา ๒๕๔๔ จัดต้ังศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถ่ินบนพื้นท่ี ๖๐๐ ไร ของสถาบันท่ี 
ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก และเปดรับนักศึกษาภาคปกติเปนรุนแรก  
 ป การศ ึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนเปนรุนแรก 

ปการศึกษา  ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลให
สถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัยในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน 
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปพุทธศักราช ๒๕๑๖ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดต้ังวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ ต้ังอยูเขตหมูบานวังยาง หมู ท่ี ๑ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ี ๔๒๑ ไร ๕๘ ตารางวา 

ปพุทธศักราช ๒๕๑๘ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘      
ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปการศึกษา ๒๕๑๙ เปดรับนกัศึกษาภาคปกติรุนแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จํานวน ๓๙๒ คน 
ซึ่งนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๒๗ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๕๒๗ มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีไมใชวิชาชีพครูได 
 ปการศึกษา ๒๕๒๙ เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เปนรุนแรก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
พระราชทานนามวิทยาลัยครูท้ัง ๓๖ แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใหวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเปนสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ต้ังแตวันท่ี 
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ 

ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก  

ปการศึกษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ท่ี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชสถานท่ีโรงเรียน
สรรพวิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก  
 ปการศึกษา ๒๕๔๔ จัดต้ังศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถ่ินบนพื้นท่ี ๖๐๐ ไร ของสถาบันท่ี 
ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก และเปดรับนักศึกษาภาคปกติเปนรุนแรก  
 ป การศ ึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนเปนรุนแรก 

ปการศึกษา  ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลให
สถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัยในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปพุทธศักราช ๒๕๑๖ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดต้ังวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ ต้ังอยูเขตหมูบานวังยาง หมู ท่ี ๑ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ี ๔๒๑ ไร ๕๘ ตารางวา 

ปพุทธศักราช ๒๕๑๘ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘      
ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปการศึกษา ๒๕๑๙ เปดรับนกัศึกษาภาคปกติรุนแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จํานวน ๓๙๒ คน 
ซึ่งนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๒๗ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๕๒๗ มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีไมใชวิชาชีพครูได 
 ปการศึกษา ๒๕๒๙ เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เปนรุนแรก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
พระราชทานนามวิทยาลัยครูท้ัง ๓๖ แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใหวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเปนสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ต้ังแตวันท่ี 
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ 

ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก  

ปการศึกษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ท่ี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชสถานท่ีโรงเรียน
สรรพวิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก  
 ปการศึกษา ๒๕๔๔ จัดต้ังศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถ่ินบนพื้นท่ี ๖๐๐ ไร ของสถาบันท่ี 
ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก และเปดรับนักศึกษาภาคปกติเปนรุนแรก  
 ป การศ ึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนเปนรุนแรก 

ปการศึกษา  ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลให
สถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัยในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๔๗ จึงมีผลบังคับต้ังแตวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เปนตนไป ทําใหสถาบันราชภัฏ ๔๑ แหง         
ท่ัวประเทศ มีสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล เปนสวนราชการ
ตามกฎหมายว าด วยวิธี ก ารงบประมาณ ในสั ง กัดสํ านั กงานคณ ะกรรมการการอุดมศึ กษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ  

ปพุทธศักราช ๒๕๔๘ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพฒันา ณ ศูนยอุดมศึกษาแมสอด เปนรุนแรก 

ปพุทธศักราช ๒๕๔๙ เปดรับนักศึกษาโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินและมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน รุนแรก   

ปพุทธศักราช ๒๕๕๐ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ท่ีหนวยการเรียนพิจิตร โรงเรียนเทศบาล
บานปากทาง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปนรุนแรก และเปดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

ปพุทธศักราช ๒๕๕๑ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง เปนรุนแรก   

ปพุทธศักราช ๒๕๕๒ เปดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร 
การบริหารและการพัฒนา (รุนแรก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
 ปพุทธศักราช ๒๕๑๖ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดต้ังวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ ต้ังอยูเขตหมูบานวังยาง หมู ท่ี ๑ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ี ๔๒๑ ไร ๕๘ ตารางวา 

ปพุทธศักราช ๒๕๑๘ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘      
ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปการศึกษา ๒๕๑๙ เปดรับนกัศึกษาภาคปกติรุนแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จํานวน ๓๙๒ คน 
ซึ่งนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๒๗ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๕๒๗ มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีไมใชวิชาชีพครูได 
 ปการศึกษา ๒๕๒๙ เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เปนรุนแรก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
พระราชทานนามวิทยาลัยครูท้ัง ๓๖ แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใหวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเปนสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ต้ังแตวันท่ี 
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ 

ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก  

ปการศึกษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ท่ี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชสถานท่ีโรงเรียน
สรรพวิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก  
 ปการศึกษา ๒๕๔๔ จัดต้ังศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถ่ินบนพื้นท่ี ๖๐๐ ไร ของสถาบันท่ี 
ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก และเปดรับนักศึกษาภาคปกติเปนรุนแรก  
 ป การศ ึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนเปนรุนแรก 

ปการศึกษา  ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลให
สถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัยในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
 ปพุทธศักราช ๒๕๑๖ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดต้ังวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ ต้ังอยูเขตหมูบานวังยาง หมู ท่ี ๑ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ี ๔๒๑ ไร ๕๘ ตารางวา 

ปพุทธศักราช ๒๕๑๘ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘      
ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปการศึกษา ๒๕๑๙ เปดรับนกัศึกษาภาคปกติรุนแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จํานวน ๓๙๒ คน 
ซึ่งนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๒๗ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๕๒๗ มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีไมใชวิชาชีพครูได 
 ปการศึกษา ๒๕๒๙ เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เปนรุนแรก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
พระราชทานนามวิทยาลัยครูท้ัง ๓๖ แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใหวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเปนสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ต้ังแตวันท่ี 
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ 

ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก  

ปการศึกษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ท่ี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชสถานท่ีโรงเรียน
สรรพวิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก  
 ปการศึกษา ๒๕๔๔ จัดต้ังศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถ่ินบนพื้นท่ี ๖๐๐ ไร ของสถาบันท่ี 
ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก และเปดรับนักศึกษาภาคปกติเปนรุนแรก  
 ป การศ ึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนเปนรุนแรก 

ปการศึกษา  ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลให
สถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัยในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 
 ปพุทธศักราช ๒๕๑๖ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดต้ังวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ ต้ังอยูเขตหมูบานวังยาง หมู ท่ี ๑ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ี ๔๒๑ ไร ๕๘ ตารางวา 

ปพุทธศักราช ๒๕๑๘ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘      
ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปการศึกษา ๒๕๑๙ เปดรับนกัศึกษาภาคปกติรุนแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จํานวน ๓๙๒ คน 
ซึ่งนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๒๗ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๕๒๗ มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีไมใชวิชาชีพครูได 
 ปการศึกษา ๒๕๒๙ เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เปนรุนแรก 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
พระราชทานนามวิทยาลัยครูท้ัง ๓๖ แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
 ปพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใหวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเปนสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ต้ังแตวันท่ี 
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ 

ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก  

ปการศึกษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ท่ี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชสถานท่ีโรงเรียน
สรรพวิทยาคมเปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก  
 ปการศึกษา ๒๕๔๔ จัดต้ังศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถ่ินบนพื้นท่ี ๖๐๐ ไร ของสถาบันท่ี 
ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก และเปดรับนักศึกษาภาคปกติเปนรุนแรก  
 ป การศ ึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนเปนรุนแรก 

ปการศึกษา  ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลให
สถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัยในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน 
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๒๕๔๗ จึงมีผลบังคับต้ังแตวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เปนตนไป ทําใหสถาบันราชภัฏ ๔๑ แหง         
ท่ัวประเทศ มีสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล เปนสวนราชการ
ตามกฎหมายว าด วยวิธี ก ารงบประมาณ ในสั ง กัดสํ านั กงานคณ ะกรรมการการอุดมศึ กษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ  

ปพุทธศักราช ๒๕๔๘ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพฒันา ณ ศูนยอุดมศึกษาแมสอด เปนรุนแรก 

ปพุทธศักราช ๒๕๔๙ เปดรับนักศึกษาโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินและมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน รุนแรก   

ปพุทธศักราช ๒๕๕๐ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ท่ีหนวยการเรียนพิจิตร โรงเรียนเทศบาล
บานปากทาง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปนรุนแรก และเปดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

ปพุทธศักราช ๒๕๕๑ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง เปนรุนแรก   

ปพุทธศักราช ๒๕๕๒ เปดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร 
การบริหารและการพัฒนา (รุนแรก) 
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แผนภูมิการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

สÀ�มห�วิทย�ลัยร�ªÀั¯กÓแ¾งเ¾ªร

อ¸ิก�รบดี

¼È.ÊØÇÔ·Â� Ç§É�ºØÞÁÒ¡
ÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂ�áÅÐ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ

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

¼È.ÃÑµ¹Ò ÃÑ¡¡ÒÃ

รองอ¸ิก�รบดี½†�ยวิª�ก�ร

¼È.ÇÔÊÔ°  ¸ÑÞÞÐÇÑ¹

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

¼È.´Ã.ÇªÔÃÐ ÇÔªªØÇÃ¹Ñ¹·�

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

¼È.ªÑªªÑÂ ¾Ç¡´Õ

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

ÃÈ.´Ã.·Ç¹·Í§ àªÒÇ¡ÕÃµÔ¾§É�

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

ÃÈ.ÁÑÂ µÐµÔÂÐ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ô¨¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

สÀ�วิª�ก�ร

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

-  ÊÓ¹Ñ¡Ê‹§àÊÃÔÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹  
-  ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� 
-  ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ� 
-  ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 
-  ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ   
-  ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
-  ÊÓ¹Ñ¡ÇÔ·ÂºÃÔ¡ÒÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
-  ÈÙ¹Â�ÍÒà«ÕÂ¹ÈÖ¡ÉÒ

-  ÊÓ¹Ñ¡ÈÔÅ»ÐáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ                        
-  §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
-  ÈÙ¹Â�ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐÇÔ·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

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

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

๒๕๔๗ จึงมีผลบังคับต้ังแตวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เปนตนไป ทําใหสถาบันราชภัฏ ๔๑ แหง         
ท่ัวประเทศ มีสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล เปนสวนราชการ
ตามกฎหมายว าด วยวิธี ก ารงบประมาณ ในสั ง กัดสํ านั กงานคณ ะกรรมการการอุดมศึ กษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ  

ปพุทธศักราช ๒๕๔๘ เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา ณ ศูนยอุดมศึกษาแมสอด เปนรุนแรก 

ปพุทธศักราช ๒๕๔๙ เปดรับนักศึกษาโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินและมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน รุนแรก   

ปพุทธศักราช ๒๕๕๐ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ท่ีหนวยการเรียนพิจิตร โรงเรียนเทศบาล
บานปากทาง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปนรุนแรก และเปดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

ปพุทธศักราช ๒๕๕๑ เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง เปนรุนแรก   

ปพุทธศักราช ๒๕๕๒ เปดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร 
การบริหารและการพัฒนา (รุนแรก) 
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คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์	ดร.เกษม	จันทร์แก้ว

นายประเสริฐ	ตันสกุล

นายอนุสรณ์	แสงพุฒ

รองศาสตราจารย์	ดร.วศิน	อิงคพัฒนากุล

พลอากาศเอกเสริมยุทธ	บุญศิริยะ

พระครูอรรถกิจนันทคุณ

นายสมจิตร	ลิ้มลือชา

นายวีระศักดิ์	ปี่บัว

รองศาสตราจารย์สุกัญญา	โฆวิไลกูล

รองศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	นพรัก

นายสุชาติ	จึงกิจรุ่งโรจน์

รองศาสตราจารย์	ดร.โสรีช์	โพธิแก้ว
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ประธานส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำา

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

นายอำานาจ	นันทหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์	วงษ์บุญมาก	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	รักการ

รองศาตราจารย์	ดร.ระมัด	โชชัย

รองศาสตราจารย์	ดร.ทวนทอง	เชาวกีรติพงษ์	

ผู้ช่วยศาตราจารย์	ดร.นพคุณ	ชูทัน	

รองศาตราจารย์	ดร.สมชัย	วงษ์นายะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์	แจ่มผล

ผู้ช่วยศาตราจารย์วิสิฐ	ธัญญะวัน

รองศาสตราจารย์	ดร.พิสมัย	รบชนะชัย	พูลสุข

อาจารย์สุชิน	รอดกำาเหนิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปรีชา	ปัญญา
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คณะกรรมการอำานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

อธิการบดี

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์	วงษ์บุญมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัตนา	รักการ
ฝ่ายบริหารและจัดการศึกษา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์	ดร.ทวนทอง	เชาวกีรติพงศ์
ฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ิสิฐ	ธัญญะวัน	
ฝ่ายฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.วชิระ	วิชชุวรนันท์
ฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารยม์ัย	ตะติยะ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และโครงการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ัชชัย	พวกดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	บริการวิชาการ

และกิจการพิเศษ
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รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ	โชชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร	โกศิยะกุล รองศาสตราจารย์	ชัชวาลย์	ธรรมสอน รองศาสตราจารย์	ดร.พิสมัย	รบชนะชัย	พูลสุข

รองอธิการบดี

อธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณบดี

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์	วงษ์บุญมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัตนา	รักการ
ฝ่ายบริหารและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์	ดร.ทวนทอง	เชาวกีรติพงศ์
ฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ิสิฐ	ธัญญะวัน	
ฝ่ายฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.วชิระ	วิชชุวรนันท์
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารยม์ัย	ตะติยะ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ัชชัย	พวกดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	บริการวิชาการและกิจการพิเศษ

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

รองศาสตราจารย์	ดร.ไพโรจน์	เนียมนาค
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร.ชัยรัตน์	บุมี
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารยป์รัชญา	ชะอุ่มผล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์นุ	ธัชยะพงษ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์สุชิน	รอดกำาเหนิด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
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ผู้อำานวยการสำานัก, สถาบัน

นางจำานรรจ์ เสนาะเมือง
ผู้อำานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

แม่สอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม

นายภานุพงศ์ สืบสิริ
ผู้อำานวยการกองนโยบายและแผน

สำานักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว
ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการ

และง�นทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล
ผู้อำานวยการสำานักประกันคุณภาพการศึกษา

นางมะลิวัลย์ รอดกำาเหนิด
ผู้อำานวยการกองกลาง สำานักงานอธิการบดี

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ผู้อำานวยการสำ�นักวิทยบริก�ร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
รักษาการ ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ชูทัน
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางสาวนฤมล ส่งต่าย
รักษ�ก�ร หัวหน้�ง�นก�รเงิน



ตอนที่ 1
สร้างสรรค์ภูมิปัญญา



¾.È. òõðö - òõõö
ôð »‚ ÈÃÕÊÑ¡·Í§16

  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดมุงมั่นดาํเนินงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีระบุตามมาตรา ๘ แหง

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งระบุไวดังนี้ 

 ๑) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

 ๒) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน 

อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต

บัณฑิตดงักลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

 ๓) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ิน

และของชาติ 

 ๔) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถ่ิน 

ใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน 

และทองถ่ินเพื่อประโยชนของสวนรวม 

 ๕) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหมคีุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง   

 ๖) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศ เพือ่การพัฒนาทองถ่ิน 

 ๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสม 

กับการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมท้ังการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริม 

ใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

สมดุลย่ังยืน 

 ๘) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ

ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพฒันาทองถ่ิน 

 

  

จากภารกิจหลักตามกฎหมายสูยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

๔๐ ป 

จากยุทธศาสตรสูการพัฒนา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร :  Past – Present – Future 

วชิระ วิชชวุรนนัท 

 

พัฒนาการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดต้ังขึ้นเมื่อปพุทธศักราช ๒๕๑๖ สังกัดกรมการฝกหัดครู 

ในนามของ “วิทยาลัยครูกําแพงเพชร” ณ หมูบานวังยาง หมูท่ี ๑ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร รับนักศึกษารุนแรก ในปพุทธศักราช ๒๕๑๙ ระดับประกาศนียบัตรทางการศึกษา (ป.กศ.) 

ในปพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานนามวิทยาลัยครูท่ัวประเทศวา “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งเร่ิมตนจัดการเรียนการสอนในสาขาอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษา และในป ๒๕๔๔ ไดมีการขยายโอกาสในการเขาถึงอุดมศึกษา ในพื้นท่ี

ฝงตะวันตกของจังหวัดตาก คืออําเภอแมสอด อําเภอแมระมาด อําเภอทาสองยาง อําเภอพบพระและ

อําเภออุมผาง โดยการจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ณ ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก 

 ในปพุทธศักราช ๒๕๔๗ มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ทําให “สถาบันราชภัฏ” เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย

การสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกใน ๖ หนวยงาน ไดแก คณะครุศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกท้ังมีหนวยงานสนับสนุน ๕ หนวยงาน คือ สํานักสงเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ตอมามหาวิทยาลัยไดจัดต้ังหนวยงานเพิ่มเติมภายใน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

แมสอด และสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ ง ในปจจุ บัน มีหนวยงานท่ีกําลังอยู ในระหวาง 

ขอความเห็นชอบจากสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา และมีหนวยงานเฉพาะภารกิจดานอาเซียน 

อีก ๑ หนวยงาน คือ ศูนยอาเซยีนศึกษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดมุงมั่นดาํเนินงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีระบุตามมาตรา ๘ แหง

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งระบุไวดังนี้ 

 ๑) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

 ๒) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน 

อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต

บัณฑิตดงักลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

 ๓) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ิน

และของชาติ 

 ๔) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถ่ิน 

ใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน 

และทองถ่ินเพื่อประโยชนของสวนรวม 

 ๕) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหมคีุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง   

 ๖) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศ เพือ่การพัฒนาทองถ่ิน 

 ๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสม 

กับการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมท้ังการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริม 

ใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

สมดุลย่ังยืน 

 ๘) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ

ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพฒันาทองถ่ิน 

 

  

จากภารกิจหลักตามกฎหมายสูยุทธศาสตรการพัฒนา 
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 ระยะเวลาท่ีผานมา มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร มีผลการดําเนินงานท่ีมีพัฒนาการ 

ในเชิงบวก ท้ังในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ ซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกฝาย สงผลใหเกิด 

การยอมรับและเชื่อมั่นตอมหาวิทยาลัยเปนอยางดีย่ิง ซึ่งผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ จําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร ไดแก  

 ๑. ผลิตบัณฑติท่ีมคีุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

 ๑.๑ ดานหลักสูตร มีหลักสูตรหลากหลายตอบสนองตอความตองการของทองถ่ิน ดังนี้ 

          ระดับปริญญาตรี   ๔๘ หลักสูตร 

          ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๑ หลักสูตร 

          ระดับปริญญาโท   ๒ หลักสูตร 

          ระดับปริญญาเอก  ๒ หลักสูตร 

 ๑.๒ ดานคณาจารยสนับสนุนและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรท่ีไมมีคุณวุฒิและตําแหนง

ทางวิชาการในทุกหลักสูตร 

ป จํานวน (คน) 
คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

ตรี โท เอก อาจารย ผศ. รศ. 
๒๕๕๖ ๓๗๔ ๕๖ ๒๗๓ ๓๔ ๓๐๔ ๕๖ ๑๔ 

๒๕๕๗ ๓๘๔ ๔๙ ๒๖๖ ๗๒ ๓๑๒ ๕๘ ๑๗ 

 

    ๑.๓ ดานจํานวนนักศึกษา มีจํานวนนักศึกษาสูงขึ้นจากเดิมในชวง ๓ ปท่ีผานมา ซึ่งจํานวน

นักศึกษาแรกเขา (ป๑) จากเดิมไมถึง ๑,๐๐๐ คน เพิ่มเปน ๒,๐๐๐ คน โดยนักเรียนในชุมชนทองถ่ิน 

ท้ัง ๔ จังหวัด คือ กําแพงเพชร ตาก พิจิตร สุโขทัย และจังหวัดอ่ืนๆ  

ปการศึกษา จํานวนนักศึกษา (คน) 
๒๕๕๖ ๙,๙๐๓ 

๒๕๕๗ ๑๐,๐๑๗ 

**ที่มาสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  

**ขอมูล ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

      

จากยุทธศาสตรสูผลการดําเนินงาน 
 จากภารกิจตามกฎหมายดังกลาวขางตน จึงนํามาสูการพัฒนายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย          

ราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ โดยมีสาระสําคญั คือ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพและเปนท่ีพึ่ง         

   ทางวิชาการของทองถ่ิน 

   ๑. ผลิตบัณฑติท่ีมคีุณภาพมาตรฐาน 

   ๒. สรางองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมเพือ่พัฒนาทองถ่ิน 

   ๓. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

   ๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   ๕. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ๖. บริหารจัดการอยางมปีระสิทธิภาพ 
 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร KPRU 

   K – Knowledge – สรางสรรคความรูใหม 

   P – Public service and Productivity – ใหบริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพท่ีด ี

   R – Responsibility – มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

   U – Unity – มีความรัก สามคัคใีนองคกร 
 

   ความรูคูชุมชน    

 
   การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    

   ๑. ผลิตบัณฑติท่ีมคีุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

   ๒. พัฒนาองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีสราง 

      มูลคาเพิ่มใหกับชุมชนและสังคม 

   ๓. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพแกชุมชนอยางย่ังยืน 

   ๔. อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร ศลิปะและวัฒนธรรมไทยและ 

      เรียนรูวฒันธรรมอาเซียน 

   ๕. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

   ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

คานิยมหลัก 

อัตลักษณ 

เอกลักษณ 

ประเด็นยุทธศาสตร 
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 ระยะเวลาท่ีผานมา มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร มีผลการดําเนินงานท่ีมีพัฒนาการ 

ในเชิงบวก ท้ังในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ ซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกฝาย สงผลใหเกิด 

การยอมรับและเชื่อมั่นตอมหาวิทยาลัยเปนอยางดีย่ิง ซึ่งผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ จําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร ไดแก  

 ๑. ผลิตบัณฑติท่ีมคีุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

 ๑.๑ ดานหลักสูตร มีหลักสูตรหลากหลายตอบสนองตอความตองการของทองถ่ิน ดังนี้ 

          ระดับปริญญาตรี   ๔๘ หลักสูตร 

          ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๑ หลักสูตร 

          ระดับปริญญาโท   ๒ หลักสูตร 

          ระดับปริญญาเอก  ๒ หลักสูตร 

 ๑.๒ ดานคณาจารยสนับสนุนและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรท่ีไมมีคุณวุฒิและตําแหนง

ทางวิชาการในทุกหลักสตูร 

ป จํานวน (คน) 
คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

ตรี โท เอก อาจารย ผศ. รศ. 
๒๕๕๖ ๓๗๔ ๕๖ ๒๗๓ ๓๔ ๓๐๔ ๕๖ ๑๔ 

๒๕๕๗ ๓๘๔ ๔๙ ๒๖๖ ๗๒ ๓๑๒ ๕๘ ๑๗ 

 

    ๑.๓ ดานจํานวนนักศึกษา มีจํานวนนักศึกษาสูงขึ้นจากเดิมในชวง ๓ ปท่ีผานมา ซึ่งจํานวน

นักศึกษาแรกเขา (ป๑) จากเดิมไมถึง ๑,๐๐๐ คน เพิ่มเปน ๒,๐๐๐ คน โดยนักเรียนในชุมชนทองถ่ิน 

ท้ัง ๔ จังหวัด คือ กําแพงเพชร ตาก พิจิตร สุโขทัย และจังหวัดอ่ืนๆ  

ปการศึกษา จํานวนนักศึกษา (คน) 
๒๕๕๖ ๙,๙๐๓ 

๒๕๕๗ ๑๐,๐๑๗ 

**ที่มาสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  

**ขอมูล ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

      

จากยุทธศาสตรสูผลการดําเนินงาน 
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      ๑.๔ ดานคุณภาพบัณฑิต จากการประเมินโดยผูใชบัณฑิตพบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ

ในระดับมาก และบัณฑิตมีงานทํามากกวารอยละ ๘๐ 

ปการศึกษา ภาวะการมีงานทํา (รอยละ) ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 
๒๕๕๖ ๘๓.๔๓ ระดับมาก ( x =๔.๒๓) 

**ที่มาสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  

 

๒. พัฒนาองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชนและ

สังคมมีการจัดสรรงบประมาณลงสูระดับโปรแกรมวิชา และสงเสริมการเผยแพรผลงานการวิจัย 

อยางตอเนื่อง โดยมีงบประมาณแผนดินและเงินรายไดสนบัสนุน ดังนี ้

    ๒.๑ ดานงบประมาณสนับสนุน 

 

   

    ๒.๒ ดานผลงานการวิจัยและการตีพิมพเผยแพร 

ป จํานวน (เรื่อง) ผลงานตีพิมพเผยแพร (จํานวน) 
๒๕๕๖ ๒๓ ๕๔ 

๒๕๕๗ ๓๑ - 

• ๔๘๑,๙๘๙,๘๐๐

• ๑๐๕,๒๘๔,๓๖๐

๒๕๕๖

๕๘๗,๒๗๔,๑๖๐

• ๔๕๑,๘๒๕,๗๐๐

• ๑๐๔,๑๘๑,๓๖๐

๒๕๕๗

๕๕๖,๐๐๗,๐๖๐
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๓. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพแกชุมชนอยางย่ังยืน โดยมีการจัดสรร

งบประมาณ ลงสูหนวยงานระดับคณะและโปรแกรมวิชา เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

อยางหลากหลายและมีการจัดต้ังสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได เพื่อใหการขับเคลื่อนพันธกิจ 

และยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑๕ โครงการ งบประมาณ

ท้ังสิ้น๑๖,๖๘๙,๑๒๐ บาท และในปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๑๐๔ โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น

๑,๕๕๓,๓๒๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,689,120 

6,553,320 

โครงการบริการวิชาการ

2556 115 โครงการ

2557 104 โครงการ
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 ๔. อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน 

การขับเคลื่อน มีท้ังในระดับหลักสูตร คณะ และสํานัก โดยเฉพาะอยางย่ิง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งไดพัฒนามาตรฐานทางวัฒนธรรมจนเปนท่ียอมรับ 

ในระดับชาติและนานาชาติ นั่นคือ “ระบําชากังราว” และในปจจุบันสาขาศิลปะและวัฒนธรรมท่ีกําลัง

ดําเนินการพัฒนาคือ “ระบํารวมเผาชาวเขา” ซึ่งในการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุน 

อยางตอเนื่อง ท้ังในดานงบประมาณ และบุคลากร โดยมีกิจกรรมท้ังในและตางประเทศ ในปงบประมาณ 

๒๕๕๖ จํานวน ๑๘ โครงการ  งบประมาณสนับสนุนท้ังสิ้น ๘๓๑,๐๐๐ บาท และในปงบประมาณ 

๒๕๕๗ จํานวน ๑๓๙ โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น ๑,๖๙๓,๔๒๐  บาท  

 

 
 

 

 

831,000 

1,693,420 

โครงการอนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร 
ศิลปะและวัฒนธรรม

2556 18 โครงการ

2557 139 โครงการ
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๕. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางมีคุณภาพโดยรากฐานของมหาวิทยาลัย 

ท่ีมีการพัฒนามาจาก วิทยาลัยครู ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย และ

สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนท่ียอมรับของชุมชน สังคม โดยมีพัฒนาการ 

และผลงานท่ีสาํคัญท้ังในดานหลักสูตร นักศึกษา และการพัฒนาชุมชนทองงถ่ิน ดังนี้ 

    ๕.๑ หลักสูตร นักศึกษา งบประมาณ บุคลากร 

ป จํานวนหลักสูตร จํานวนนักศึกษา(คน) 
 ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

๒๕๕๖ ๑๑ ๑ ๑ - ๓,๖๒๔ ๒๙๐ ๖๘ - 

๒๕๕๗ ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๓,๘๕๒ ๑๘๐ ๑๒๒ ๑๙ 

  

ป งบประมาณ(บาท) บุคลากร(คน) 
งบประมาณแผนดนิ งบประมาณเงินรายได อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

๒๕๕๖ ๔,๖๑๘,๗๕๓ ๘,๒๓๒,๖๗๗.๑๑ ๖๐ ๑๔ ๔ 

๒๕๕๗ ๓,๙๗๙,๗๗๖.๑๕ ๕,๘๘๐,๔๙๒.๗๖ ๖๕ ๑๓ ๕ 
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 ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา

อยางตอเนื่องท้ังในดานอาคารสถานท่ี งบประมาณท่ีพัฒนาแหลงเรียนรู พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งผลการดําเนินงานท่ีสําคัญและสงผลตอการพัฒนา

มหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม คือ 

     ๖.๑ ดานงบประมาณในภาพรวม 

    ป ๒๕๕๖ งบประมาณแผนดิน ๔๘๑,๙๘๙,๘๐๐ บาท  

          เงินรายได   ๑๐๕,๒๘๔,๓๖๐ บาท 

    ป ๒๕๕๗  งบประมาณแผนดิน ๔๕๑,๘๒๕,๗๐๐ บาท  

          เงินรายได   ๑๐๔,๑๘๑,๓๖๐ บาท 

    ป ๒๕๕๘  งบประมาณแผนดิน ๕๔๓,๐๕๖,๖๒๐ บาท  

          เงินรายได   ๑๐๕,๐๗๓,๐๐๐ บาท 

     ๖.๒ ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู 

    ป ๒๕๕๖ งบประมาณแผนดิน ๑๒,๒๑๗,๕๔๕.๘๔ บาท  

          เงินรายได    ๙,๓๗๔,๐๑๑.๑๗ บาท 

    ป ๒๕๕๗  งบประมาณแผนดิน ๑๒,๙๓๔,๙๙๕.๘๐ บาท  

          เงินรายได    ๖,๙๘๙,๐๕๙.๐๑ บาท 

     ๖.๓ ดานอาคารสถานท่ี สิ่งกอสราง ปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 

    ป ๒๕๕๗ งบประมาณแผนดิน(ผูกพัน ป ๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

   ๑. อาคารท่ีพักอาศัยบุคลากร  ๒๑๕,๘๐๙,๐๐๐ บาท 

   ๒. อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร ๒๑๙,๕๙๐,๐๐๐ บาท 
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     ๖.๔ ดานการประกันคณุภาพ 

 - การประกันคุณภาพภายใน 

  มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานในการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยใน (เกณฑ

มาตรฐาน สกอ.) โดยมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 

  ปการศึกษา ๒๕๕๕  ๕.๐๐  คะแนน  ระดับการประเมิน ระดับ ดีมาก 

  ปการศึกษา ๒๕๕๖  ๔.๗๘  คะแนน  ระดับการประเมนิ ระดับ ดีมาก 

 - การประกันคุณภาพภายนอก ในป ๒๕๕๔ มีผลคะแนน ๔.๔๙  ระดับการประเมิน ดี 

     ๖.๕ ดานธรรมาภิบาลและระบบการบริหารงานในภาพรวม 

  สภามหาวิทยาลัยไดแตง ต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานของผูบ ริหาร 

ประกอบดวยอธิการบดี และคณบดี ผูอํานวยการ/สํานัก/ศูนย/สถาบัน ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป 

ดังนี้ 

  ปการศึกษา ๒๕๕๖  ๔.๗๒  คะแนน  ระดับการประเมิน ระดบั ดีมาก 

  ปการศึกษา ๒๕๕๗  ๔.๒๒  คะแนน  ระดับการประเมิน ระดบั ดี 
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๔๐ ป  ครุศาสตร 
จากจุดเริ่มตน                   ปจจุบัน 

                  
รองศาสตราจารย ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข0

* 
  

       ����� 

คณะครุศาสตรเปนองคกรหนึ่ง ท่ีถานับอายุก็จะเขาสูวัยอันถือวากลางคนแลว พรอมท่ี 
จะรับผิดชอบตอตัวเองและครอบครัวอยางเต็มท่ี เพราะจุดกําเนิดของคณะเกิดขึ้นมาพรอมๆ กับการ
สถาปนาวิทยาลัยอยางเปนทางการในวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็อายุ ๔๐ ปแลว 
ถาวิเคราะหดูแลวจะเห็นวาภารกิจของคณะครุศาสตรคือการผลิตและพัฒนาครู ดังนั้นจึงกลาพูดไดวา
วิทยาลัยครูกําแพงเพชรท่ีเกิดขึ้นมาพรอมๆกับภารกิจหลักคือการผลิตครูออกสูชุมชนท้ังจังหวัด
กําแพงเพชร และจังหวัดใกลเคียง อาทิเชน จังหวัดตาก สุโขทัย พิจิตร นับเปนจุดเร่ิมตนของ 
คณะครุศาสตรอยางแทจริง ดังจะไดพูดถึงพัฒนาการและประวัติความเปนมาของคณะเปนลําดับ ดังนี้ 

คณะครุศาสตรเดมิมีชื่อวา คณะวิชาครุศาสตร เปนสวนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช ๒๕๑๘ เมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ๒๕๑๘ มีการแกไข
เพิ่มเติม ปรับมาใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๒๗ ประกาศใหกรมการฝกหัด
ครูโดยวิทยาลัยครู มีหนาท่ีในการจัดการศึกษาเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ คณะวิชาครุศาสตร 
จึงมีภารกิจในการผลิตครูระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี ดังจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี ้

พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๘  เปนระยะเวลาของการบุกเบิกท่ีบริเวณหมูบานวังยาง หมูท่ี ๑ ตําบลนครชุม  
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร นําโดย ดร.วิชัย แขงขัน อธิการคนแรก ไดมาบุกเบิกเร่ิมกอสราง
อาคารสถานท่ี แตยังไมไดรับนักศึกษาเขาเรียน 

พ.ศ. ๒๕๑๙  เปดรับนักศึกษา ป.กศ. รุนแรกในปนี้มีจํานวน ๓๙๒ คน โดยคัดเลือกสงเขาเรียน
จากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก แตตองไปใชศาลาวัดวังยางเปนท่ีเรียน
ชั่วคราว  เพราะกอสรางอาคารเรียนยังไมแลวเสร็จ ตอมาในภาคเรียนท่ี ๒ ไดยายเขามาในอาคาร
ชั่วคราวในบริเวณวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๒๐ เปดรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. เปนรุนท่ี ๒ โดยใชวิธีคัดเลือกจากสภาตําบลเชนเดิม
จํานวน ๒๖๐ คน ในปนี้มหาวิทยาลัยปรับระบบการบริหารเขาสูระบบวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติสภา
การฝกหัดครู ๒๕๑๘ และไดมีการเปลี่ยนอธิการคนใหมเปน นายโสภณ สุวรรณโรจน 

 
 

                                                           
* ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

 

 

 เปาหมายหลักของการพัฒนามหาวิทยาลัยและจัดการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

และบัณฑิตใหเปนท่ียอมรับของผูปกครองนักเรียน ผูใชบัณฑิต และสามารถแขงขันไดท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ ท้ังนี้ในอนาคตมหาวิทยาลัยจึงมีกลยุทธสําคัญท่ีจะพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ โดยมี 

กลยุทธหลัก ดังนี้ 

 ๑. พัฒนาศักยภาพบัณฑิต ใหเปนท่ียอมรับ โดยมุงเนนความรู ทักษะ และเจตคติ (ความรู

คูความดี) โดยเฉพาะอยางย่ิง ทักษะภาษาตางประเทศ 

 ๒. พัฒนาศักยภาพอาจารย ท้ังในดานคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ การวิจัย และทักษะ

ภาษาตางประเทศ 

 ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 ๔. พัฒนามหาวิทยาลัยสู   “ Green and Clean University ” 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพลงนาม + นศ. ไดรับรางวลั 

 กลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยสูศตวรรษที่ ๒๑ 
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FACULTY OF EDUCATION

๔๐ ปี ครุศาสตร์
จากจุดเริ่มต้น ----> ปัจจุบัน

คณะครุศาสตร์

๔๐ ป  ครุศาสตร 
จากจุดเริ่มตน                   ปจจุบัน 

                  
รองศาสตราจารย ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข0

* 
  

       ����� 

คณะครุศาสตรเปนองคกรหนึ่ง ท่ีถานับอายุก็จะเขาสูวัยอันถือวากลางคนแลว พรอมท่ี 
จะรับผิดชอบตอตัวเองและครอบครัวอยางเต็มท่ี เพราะจุดกําเนิดของคณะเกิดขึ้นมาพรอมๆ กับการ
สถาปนาวิทยาลัยอยางเปนทางการในวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็อายุ ๔๐ ปแลว 
ถาวิเคราะหดูแลวจะเห็นวาภารกิจของคณะครุศาสตรคือการผลิตและพัฒนาครู ดังนั้นจึงกลาพูดไดวา
วิทยาลัยครูกําแพงเพชรท่ีเกิดขึ้นมาพรอมๆกับภารกิจหลักคือการผลิตครูออกสูชุมชนท้ังจังหวัด
กําแพงเพชร และจังหวัดใกลเคียง อาทิเชน จังหวัดตาก สุโขทัย พิจิตร นับเปนจุดเร่ิมตนของ 
คณะครุศาสตรอยางแทจริง ดังจะไดพูดถึงพัฒนาการและประวัติความเปนมาของคณะเปนลําดับ ดังนี้ 

คณะครุศาสตรเดมิมีชื่อวา คณะวิชาครุศาสตร เปนสวนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช ๒๕๑๘ เมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ๒๕๑๘ มีการแกไข
เพิ่มเติม ปรับมาใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๒๗ ประกาศใหกรมการฝกหัด
ครูโดยวิทยาลัยครู มีหนาท่ีในการจัดการศึกษาเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ คณะวิชาครุศาสตร 
จึงมีภารกิจในการผลิตครูระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี ดังจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี ้

พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๘  เปนระยะเวลาของการบุกเบิกท่ีบริเวณหมูบานวังยาง หมูท่ี ๑ ตําบลนครชุม  
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร นําโดย ดร.วิชัย แขงขัน อธิการคนแรก ไดมาบุกเบิกเร่ิมกอสราง
อาคารสถานท่ี แตยังไมไดรับนักศึกษาเขาเรียน 

พ.ศ. ๒๕๑๙  เปดรับนักศึกษา ป.กศ. รุนแรกในปนี้มีจํานวน ๓๙๒ คน โดยคัดเลือกสงเขาเรียน
จากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก แตตองไปใชศาลาวัดวังยางเปนท่ีเรียน
ชั่วคราว  เพราะกอสรางอาคารเรียนยังไมแลวเสร็จ ตอมาในภาคเรียนท่ี ๒ ไดยายเขามาในอาคาร
ชั่วคราวในบริเวณวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๒๐ เปดรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. เปนรุนท่ี ๒ โดยใชวิธีคัดเลือกจากสภาตําบลเชนเดิม
จํานวน ๒๖๐ คน ในปนี้มหาวิทยาลัยปรับระบบการบริหารเขาสูระบบวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติสภา
การฝกหัดครู ๒๕๑๘ และไดมีการเปลี่ยนอธิการคนใหมเปน นายโสภณ สุวรรณโรจน 

 
 

                                                           
* ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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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 โดยวิธีแบงเขตจังหวัดตากและจังหวัดกําแพงเพชร ตามจํานวนจัดสรร 
จากวิทยาลัย เปนชวงเวลาท่ีอธิการโสภณ สุวรรณโรจน ตองเรงรัดพัฒนางานวิชาการใหแข็งแกรง 
เพราะยังอยูในชวงของการบุกเบิก คณาจารยในชวงนั้นทํางานหนักกันมาก ทามกลางความขาดแคลน 
ท้ังงบประมาณและบุคลากร 

พ.ศ.๒๕๒๓  ในปนี้วิทยาลัยเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
๔ ป  ๕ วิชาเอก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา และในปนี้
เปดรับนักศึกษาครูระดับ ป.กศ. เปนปสุดทายจาํนวน ๘๐ คน เปดรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี วุฒิ ค.บ. 
๒ ป (หลังอนุปริญญา) ๒ วิชาเอก คือวิทยาศาสตรและภาษาไทย และเร่ิมรับครูประจําการเขาอบรม 
ในโครงการ อ.คป. เพื่อใหมีคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น นับวาความเพียรพยายามของเราชาววิทยาลัยครูสมัยนั้น 
ไดผานไปอยางสวยงาม 

พ.ศ.๒๕๒๔  อธิการโสภณ สุวรรณโรจน ไดยายไปเปนอธิการท่ีวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
และผูชวยศาสตราจารยปรีชา เศรษฐีธร ไดมาเปนอธิการคนใหมในปนี้ วิทยาลัยมีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสําเร็จการศึกษารุนแรกภาคปกติ และภาค อคป. นับวาเร่ิมมีบัณฑิตปริญญาตรีคร้ังแรก 
ท่ีเปนท้ังครูประจําการและมีงานทําท่ีจบใหมเพราะบรรจุราชการใหมและเร่ิมมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
เปนคร้ังแรกเชนกัน 

พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๗  เปนชวงระยะเวลาท่ีวิทยาลัยเร่ิมพัฒนา ดานอาคารสถานท่ี โดยเฉพาะ
ปรับปรุงท้ังภายในและภายนอกอาคารใหสะอาดเรียบรอยและสวยงามปรับภูมิทัศนอ่ืนนอกเหนือจาก 
ตัวอาคารและสวยงามเปนระเบียบขึ้นหลังจากเกิดน้ําทวมปลายป ๒๕๒๔ อาคารสถานท่ีถูกน้ําทวม 
ทรุดโทรมมาก แตการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ก็คงดําเนินไปเพื่อใหการผลิตครูมีประสิทธิภาพ
ออกสูสังคม ไปพรอมๆ กับการบูรณะอาคารสถานท่ีจนเขาสูความทันสมัยและสะดวกสบายขึ้นตามลําดับ
และเปนชวงเวลาท่ีอธิการสนับสนุนใหคณาจารยไดศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิมากท่ีสุดในยุคนั้น 

พ.ศ.๒๕๒๘ อธิการปรีชา เศรษฐีธร ไดเขาไปดํารงตําแหนงอธิการท่ีวิทยาลัยครูเพชรบูรณ  
รองศาสตราจารยไพรถ เลิศพิริยกมล ไดยายมาเปนอธิการคนใหม ในปนี้วิทยาลัยเปดสอน 
ตามหลักสูตรของสภาการฝกหัดครู ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ป ๗ วิชาเอก ไดแก ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตรท่ัวไป คณิตศาสตร นาฏศิลป และสุขศึกษา สวนหลักสูตร ๒ ป 
(หลังอนุปริญญา) เปดสอน ๖ วิชาเอก ไดแก คหกรรมศาสตร พลศึกษา การประถมศึกษา สุขศึกษา 
เกษตรศาสตรและนาฏศิลป ซึ่งก็ยังเปนการผลติครูออกสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพเชนเดิม แตในขณะนั้น
การบริหารจัดการดานบุคลากรและวิชาการ จะเลื่อนไหลความรับผิดชอบการสอนออกไปตามคณะวิชา
ตางๆ เพื่อชวยกันผลิตครูออกไปอยางมคีุณภาพ โดยแบงการรับผิดชอบ ดังนี้ 
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 คณะวิชาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี รับผิดชอบผลิตครูวิชาเอก วิทยาศาสตรท่ัวไป 
คณิตศาสตร พลศึกษา คหกรรมศาสตร สุขศึกษา เกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมศิลป 
 คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รับผิดชอบผลิตครูวิชาเอก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
สังคมศึกษา นาฏศลิปและศิลปศึกษา 
 คณะวิชาครุศาสตร รับผิดชอบผลิตครูวิชาเอก การประถมศึกษา การแนะแนว เทคโนโลยี
ทางการศึกษา  การบริหารโรงเรียน 

ในปนี้มีการประกาศแบงสวนราชการในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ใหสอดคลองกับภารกิจ 
ของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และเปลี่ยนชื่อจาก คณะวิชาครุศาสตร มาเปน คณะ        
ครุศาสตร จนถึงปจจุบัน 

พ.ศ. ๒๕๒๙  คณะครุศาสตรยังคงผลิตบัณฑิตครูภาคปกติท้ัง ๒ หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร 
บัณฑิต ๔ ป และ ๒ ป ดังกลาวมา ตอเนื่องและในปนี้ไดเร่ิมรับนักศึกษาภาคพิเศษท่ีใชเวลาเรียน 
เสาร-อาทิตย ซึ่งแตเดิมเรียกวา อคป. (อบรมครูประจําการ) มาเปน กศ.บป. เปนโครงการ 
การจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการเปนคร้ังแรก 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 
 และอีกปรากฏการณหนึ่งท่ีเกิดขึ้นในปนี้คือ เปดรับนักศึกษาคุรุทายาทเปนรุนแรก วิชาเอก 
การประถมศึกษา  โดยวัตถุประสงคพัฒนาคุณภาพครูอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อใหไดครูเกง ครูดี โดยคัดเลือก
นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๕-๖ (ม.๖ 
เฉพาะภาคตน) ไมตํ่ากวา ๓.๐๐ จากคะแนน ๔ อยูใน ๑๐ เปอรเซนตแรกของแตละแผนการเรียน 
ของโรงเรียน มีความประพฤติดี มีเจคติท่ีดีตอวิชาชีพครู และมีบุคลิกภาพเหมาะสมท่ีจะเปนครู 
มีคุณสมบัติท่ีจะเขารับราชการครู ตามมาตรา ๒๓ แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครู พ.ศ.๒๕๒๓ 
ภายหลังสําเร็จการศึกษา และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและ 
กรมสามัญศึกษาท่ีเปนตนสังกัด 

พ .ศ .๒๕๓๐-๒๕๓๒ คณะครุศาสตร ยังคงทําหนาท่ีผลิตครูออกสูสังคมท้ังภาคปกติและ 
ภาค กศ.บป. จนเปนท่ียอมรับของประชาชนท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งในชวงเวลานี้มีคณะเกิดขึ้น 
อีก ๒ คณะคือ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งแยกตัวออกจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
คณะนองใหมลาสุดคือคณะวิทยาการจัดการ ท้ัง ๒ คณะก็ทําภารกิจบัณฑิตสาขาอ่ืนนอกเหนือ ครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.) สวนคณะครุศาสตรก็ยังคงปฏิบัติภารกิจผลิตครูในภาค กศ.บป. ซึ่งในปนี้มีวิชาเอกใหม
เกิดขึ้น คือ การศึกษาปฐมวัย เร่ิมจากจัดการสอนในระดับอนุปริญญา (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 อุตสาหกรรมศลิป คหกรรมศาสตร สุขศึกษา 

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 โดยวิธีแบงเขตจังหวัดตากและจังหวัดกําแพงเพชร ตามจํานวนจัดสรร 
จากวิทยาลัย เปนชวงเวลาท่ีอธิการโสภณ สุวรรณโรจน ตองเรงรัดพัฒนางานวิชาการใหแข็งแกรง 
เพราะยังอยูในชวงของการบุกเบิก คณาจารยในชวงนั้นทํางานหนักกันมาก ทามกลางความขาดแคลน 
ท้ังงบประมาณและบุคลากร 

พ.ศ.๒๕๒๓  ในปนี้วิทยาลัยเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
๔ ป  ๕ วิชาเอก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา และในปนี้
เปดรับนักศึกษาครูระดับ ป.กศ. เปนปสุดทายจาํนวน ๘๐ คน เปดรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี วุฒิ ค.บ. 
๒ ป (หลังอนุปริญญา) ๒ วิชาเอก คือวิทยาศาสตรและภาษาไทย และเร่ิมรับครูประจําการเขาอบรม 
ในโครงการ อ.คป. เพื่อใหมีคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น นับวาความเพียรพยายามของเราชาววิทยาลัยครูสมัยนั้น 
ไดผานไปอยางสวยงาม 

พ.ศ.๒๕๒๔  อธิการโสภณ สุวรรณโรจน ไดยายไปเปนอธิการท่ีวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
และผูชวยศาสตราจารยปรีชา เศรษฐีธร ไดมาเปนอธิการคนใหมในปนี้ วิทยาลัยมีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสําเร็จการศึกษารุนแรกภาคปกติ และภาค อคป. นับวาเร่ิมมีบัณฑิตปริญญาตรีคร้ังแรก 
ท่ีเปนท้ังครูประจําการและมีงานทําท่ีจบใหมเพราะบรรจุราชการใหมและเร่ิมมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
เปนคร้ังแรกเชนกัน 

พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๗  เปนชวงระยะเวลาท่ีวิทยาลัยเร่ิมพัฒนา ดานอาคารสถานท่ี โดยเฉพาะ
ปรับปรุงท้ังภายในและภายนอกอาคารใหสะอาดเรียบรอยและสวยงามปรับภูมิทัศนอ่ืนนอกเหนือจาก 
ตัวอาคารและสวยงามเปนระเบียบขึ้นหลังจากเกิดน้ําทวมปลายป ๒๕๒๔ อาคารสถานท่ีถูกน้ําทวม 
ทรุดโทรมมาก แตการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ก็คงดําเนินไปเพื่อใหการผลิตครูมีประสิทธิภาพ
ออกสูสังคม ไปพรอมๆ กับการบูรณะอาคารสถานท่ีจนเขาสูความทันสมัยและสะดวกสบายขึ้นตามลําดับ
และเปนชวงเวลาท่ีอธิการสนับสนุนใหคณาจารยไดศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิมากท่ีสุดในยุคนั้น 

พ.ศ.๒๕๒๘ อธิการปรีชา เศรษฐีธร ไดเขาไปดํารงตําแหนงอธิการท่ีวิทยาลัยครูเพชรบูรณ  
รองศาสตราจารยไพรถ เลิศพิริยกมล ไดยายมาเปนอธิการคนใหม ในปนี้วิทยาลัยเปดสอน 
ตามหลักสูตรของสภาการฝกหัดครู ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ป ๗ วิชาเอก ไดแก ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตรท่ัวไป คณิตศาสตร นาฏศิลป และสุขศึกษา สวนหลักสูตร ๒ ป 
(หลังอนุปริญญา) เปดสอน ๖ วิชาเอก ไดแก คหกรรมศาสตร พลศึกษา การประถมศึกษา สุขศึกษา 
เกษตรศาสตรและนาฏศิลป ซึ่งก็ยังเปนการผลิตครูออกสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพเชนเดิม แตในขณะนั้น
การบริหารจัดการดานบุคลากรและวิชาการ จะเลื่อนไหลความรับผิดชอบการสอนออกไปตามคณะวิชา
ตางๆ เพื่อชวยกันผลิตครูออกไปอยางมคีุณภาพ โดยแบงการรับผิดชอบ ดังนี้ 
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และการประถมศึกษา นอกเหนือจากการผลิตครูแลวคณะครุศาสตรยังทําหนาท่ีเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของทองถ่ินดวยดีมาตลอด จนหมดยุคสมัยของอธิการไพรถ เลิศพิริยกมล   

พ.ศ.๒๕๓๓  ผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย ผาสุข ไดมาดํารงตําแหนงอธิการคนใหมก็ยังคง
สานตอการผลิตครูอยางมีคุณภาพตอไป ท้ังภาคปกติและภาค กศ.บป. และในปนี้เองนักศึกษาคุรุทายาท
ไดจบการศึกษาเปนรุนแรก นับวาเปนโครงการท่ีมีการผลิตครูท่ีมีความรู ความสามารถและเกงเรียนออก
สูสังคมเปนคร้ังแรก แตสถานการณการรับนักศึกษาภาคปกติเกิดปญหาขึ้นอันเนื่องจากเกิดภาวะคุกคาม
จากมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีอยูรอบๆบริเวณภาคเหนือตอนลาง มีการปรับกลยุทธในการรับ
นักศึกษาทําใหนักเรียนในเขตพื้นท่ีหันไปนิยมเรียนในมหาวิทยาลัยขนาดใหญของภาครัฐและมหาวิทยาลัย
เอกชนท่ีมีโปรโมชั่นเร่ืองทุนการศึกษาท่ีนาสนใจทําใหจํานวนการรับนักศึกษาลดลงอยางมาก อธิการ  
เจนวิทย ผาสุข ท่ีมารับตําแหนงอธิการลําดับท่ี ๕ ของวิทยาลัยแหงนี้จึงใชกลยุทธการทําขอตกลงกับ
วิทยาลัยครูทางภาคอีสานใหสงนักศึกษาท่ีทางวิทยาลัยครูทางภาคอีสานไมสามารถรองรับได ใหสงมา
เรียนท่ีวิทยาลัยครูกําแพงเพชรของเรา เพราะความตองการเรียนครูของทางภาคอีสานยังคงนิยมเรียนกัน
มากอยู จึงเปนชวงเวลาท่ีเราไดรับนักศึกษาใหมท่ีถูกสงมาจากภาคอีสานเปนจํานวนมาก ทําให
สถานการณการรับนักศึกษาเปนไปตามเกณฑและดีขึ้นเร่ือยๆ สมัยนั้นนักศึกษาใหม ๘๐ เปอรเซ็นต  
มาจากภาคอีสานท้ังสิ้น สําหรับโครงการคุรุทายาทในปนี้ก็มีนักศึกษาจบการศึกษาเปนรุนแรกและ
โครงการนี้ก็ไดสืบทอดตอมาอีกหลายรุนจนสิ้นสุดโครงการ 

พ.ศ.๒๕๓๔  คณะครุศาสตร เร่ิมเปดโปรแกรมใหมๆ คือคอมพิวเตอรศึกษาเปนรุนแรก  
เพื่อสนองตอสังคมในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรซึ่งเร่ิมเขามามีบทบาทในการทํางาน 
ในองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อใหกาวทันยุค ทันสมัย มีนักศึกษาใหความสนใจสมัครเขาเรียน
เปนจํานวนมาก แตในระยะแรกๆ นั้น คณะครุศาสตรยังคงตองอาศัยอาจารยผูชํานาญการทาง
คอมพิวเตอรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ชวยสอนหลักสูตรนี้อยูเพราะมีความพรอมท้ังดานวัสดุ
อุปกรณ และบุคลากรผูชํานาญกวาคณะครุศาสตร  นอกจากนั้นยังเปดโปรแกรมวิชาฟสิกสและโปรแกรม
วิชาชีววิทยา รวมแลวคณะครุศาสตรเปดโปรแกรมวิชาตางๆ ถึง ๒๕ โปรแกรมวิชา 

พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เปนชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝกหัดครู ในวันท่ี ๑๔  
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕  นับเปนเกียรติและสิริมงคลแกสถาบัน  ขาราชการ  อาจารยและนักศึกษาทุกคน
ย่ิงนัก คณะครุศาสตรจึงเปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีความสําคัญของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรจวบจนทุกวันนี้    

พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๗ ผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย ผาสุข อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร  
ไดเรงรัดพัฒนาปรับโครงสรางการบริหารท้ังระดับสถาบัน คณะ ศูนย สํานัก ใหทันตอเกณฑมาตรฐาน
ของสถาบันในยุคนั้น จึงมีการปรับเปลี่ยนผูบริหารบางตําแหนงเพื่อความเหมาะสมจนเขมแข็ง อธิการ  
เจนวทิย ผาสุข บอกออกไปนอกสถาบันวาจะขยายเขตพื้นท่ี บริการวิชาการของสถาบันไดอยางไร ทานได
ออกไปพบปะชุมชนและสรางความสัมพันธกับชุมชนสม่ําเสมอจนในท่ีสุดไดรับความรวมมือจากบุคคล
สําคัญๆ ในทองถ่ิน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จัดต้ังสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นท่ี       
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ฝงตะวนัตกของจังหวดัตาก เปนศูนยอุดมศึกษาแมสอด ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพื่อเปน
แหลงคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร รวมถึงเปนแหลงผลิตบัณฑิตและบุคลากรดานตางๆ เพื่อแนะนํา
ความรู แนวทางเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการประกอบอาชีพแกทองถ่ิน ในยุคนั้นสถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชรตองจัดอาจารยไปปฏิบัติการสอนในสถาบันอุดมศึกษาแมสอด  ในระยะแรกเพื่อใหเกิดความ
แข็งแกรงจนถึงปจจุบันนี้ คณะครุศาสตรก็เปนสวนหนึ่งของการเปดรับนักศึกษาท่ีมีความประสงค 
จะศึกษาไดบางโปรแกรมวิชา 

พ.ศ.๒๕๓๘ ในวันท่ี ๑๙ มกราคม มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหคณะครุศาสตรสามารถจัดการเรียนการสอนสูงกวาระดับปริญญา
ตรีและเปลี่ยนตําแหนงผูบริหารจาก “หัวหนาคณะ” เปนตําแหนง “คณบดี” คณะครุศาสตรมีท้ังหมด  
๘ ภาควิชา ไดแก ๑) ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ๒) ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  
๓) ภาควชิาจิตวิทยาและการแนะแนว ๔) ภาควชิาอนุบาลศกึษา ๕) ภาควชิาการศึกษาพิเศษ ๖) ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน ๗) ภาควิชาทดสอบและวิจัย ๘) ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ และ  
๒ ศูนยการเรียนรู ไดแก ศูนยคอมพวิเตอรและศนูยเด็กปฐมวัย 

พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๐ เปนชวงเวลาท่ีประเทศเกิดภาวะปญหาของเศรษฐกิจถดถอยสงผลกระทบ 
ตอการผลิตครู  เพื่อใหเกิดการใชครูอยางมีประสิทธิภาพ มีการชะลอการบรรจุครู ลดจํานวนผูบริหาร  
ดังนั้นคณะครุศาสตรจึงตองปรับยุทธศาสตรเพื่อสรางความหวังใหนักศึกษาทามกลางความทอแท และ
ชาวครุศาสตรในยุคนั้นตองสรางงานในขณะท่ีขาดแคลนงบประมาณและสรางประสิทธิภาพในขณะท่ี 
ขาดแคลนบุคลากร เพื่อใหงานทุกดานดําเนินไปอยางราบร่ืน เนนการบริหารแบบมีสวนรวม การทํางาน
เปนทีมสรางขวัญและกําลังใจกันอยางเต็มท่ี ชาวคณะครุศาสตรชวงเวลานั้นตองทํางานหนกัอยางตอเนื่อง
และดําเนินการตอไปอยางจริงจัง โดยยึดพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดชฯ วา “การงานอันใด ยังไมถึงที่สุดดวยความพยายาม การงานนั้น ก็ไรผล ขอจงมีความเพียร 

ที่บริสุทธิ์ ปญญาที่เฉียบแหลม กําลังกายที่สมบูรณ” จนพวกเราชาวครุศาสตรก็ผานพนวิกฤต 
ในดานตางๆมาได 

พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๓  เปนชวงเวลายุครอยตอของผูบริหารจากอธิการเจนวิทย ผาสุข ท่ีทานได
หมดวาระการเปนผูบริหารตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาลง และทานผูชวย
ศาสตราจารยรัตนา รักการ อธิการบดีท่ีเปนสุภาพสตรีคนแรกท่ีกาวเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับ
อธิการบดีของสถาบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายดานโดยเฉพาะเร่ืองการประกันคุณภาพ ทานไดนําพา
องคกรกาวผานการประเมินอยูในระดับดีและดีมากมาตลอดยุค ไดมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน
วิชาการจากภาควิชาเปลี่ยนเปนโปรแกรมวิชาเพื่อใหการปฏิบัติภารกิจดานการจัดการศึกษา 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามนโยบายการประกันคุณภาพของสถาบัน 
ราชภัฏและเพื่อใหมีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพ 
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พ.ศ.๒๕๔๔ -๒๕๔๕  คณะครุศาสตรจัดการบริหารแบบโปรแกรมวิชา ๓ โปรแกรมวิชา ไดแก  
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา และมีศูนยเพื่อ
เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรู สงเสริมนโยบายการฝกหัดครูและประกันคุณภาพการศึกษา ๔ ศูนย  
ไดแก ศูนยเด็กปฐมวัย ศูนยคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ (โปรแกรมวิชา
พลศึกษาดําเนินการรวมกับสํานักกิจการนักศึกษา) และศูนยศึกษาการพัฒนาครู 

พ.ศ.๒๕๔๖ สาขาวิชาการศึกษาท่ีเคยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ไดยายมาสังกัดคณะครุศาสตร ไดแก โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรมศลิป แตยังคงไดรับความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนวชิาเอกการพัฒนา
วิชาชีพจากโปรแกรมวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พ.ศ.๒๕๔๗ สาขาวิชาการศึกษาท่ีเคยสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยายมาสังกัด 
คณะครุศาสตร ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรท่ัวไป และคณะครุศาสตรไดรับมอบหมาย
ใหผลิตบัณฑิตโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ป) เปนรุนแรก         
มีนักศึกษาในโครงการจํานวน ๓๙ คน ไดแก โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร  
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ดนตรี) นอกจากนั้นในปการศึกษา ๒๕๔๗  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการปรับเปลี่ยน
หนวยงานภายในใหมีความเหมาะสม คณะครุศาสตรจึงจัดกลุมโปรแกรมวิชาเปน ๓ กลุม ดังนี้ ภาควิชา
การศึกษาขั้นพื้นฐานและเทคนิคการศึกษา ประกอบดวย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โปรแกรม
วิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ  โปรแกรมวิชา   
พลศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษาสังคมศาสตร ประกอบดวย 
โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม
(กลุมดนตรี) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(กลุมทัศนศิลป) ภาควิชาการศึกษาวิทยาศาสตร ประกอบดวย  
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 

พ.ศ.๒๕๔๘ คณะครุศาสตรเปดสอนโปรแกรมการศึกษาพิเศษและเปดศูนยการศึกษาพิเศษ 
รับดูแลเด็กพิเศษออทิสติกและเด็กปญญาออน ในระยะแรกมีเด็กพิเศษ จํานวน ๘ คน   

พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐ ศูนยเด็กปฐมวัยเปลี่ยนเปนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร เปดรับ
นักเรียนในระดับกอนอนุบาลและอนุบาล ๑ 

พ.ศ.๒๕๕๑ คณะครุศาสตร  ไดดําเนินการขอรับรองปริญญาท่ีไดรับการรับรองจากคุรุสภา  
ประกอบไปดวย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๖) ท้ังสิ้น ๘ สาขาวิชา (สาขาวิชา
ภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาคณิตศาสตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร, สาขาวิชาสงัคมศึกษา, 

สาขาวิชาศิลปกรรม, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) รับรองเมื่อวันท่ี ๔  ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) ท้ังสิ้น ๘ สาขาวิชา  (สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย, สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ, สาขาวิชาพลศกึษา, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาสังคม

ศึกษา, สาขาวิชาดนตรีศึกษา, สาขาวิชาคณิตศาสตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป) 
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รับรองเมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษารับรองเมื่อวันท่ี 
๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) รับรอง
เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน รับรองเมื่อวันท่ี ๒๕  
มิถุนายน ๒๕๕๑ 

พ.ศ.๒๕๕๒ คณะครุศาสตร ไดรวมโครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหมี
มาตรฐานวิชาชีพตามท่ีคุรุสภากําหนดตามแผนปฏิบัติราชการไทยเขมแข็ง (แผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะยาว  
ท่ี ๒) โดยคุรุสภาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีความประสงคเพื่อพัฒนาครูใหไดรับวุฒิ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งมีผูเขารวมโครงการจํานวนท้ังสิ้น ๕๖ คน 

พ.ศ.๒๕๕๓ คณะครุศาสตรไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูพันธุใหมนํารอง โดยมี
นักศึกษาท่ีมีความรูเชี่ยวชาญทางวิชาการ และมีอุดมการณในวิชาชีพครูไดรับทุนปการศึกษา ๒๕๕๒  
จํานวน ๔ โปรแกรมวิชา ประกอบดวย นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา จํานวน ๒ คน นักศึกษา
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 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
จํานวน ๒๒ คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๖ คน และนักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา จํานวน ๕ คน รวมท้ังสิน้ ๔๓ คน 

พ.ศ.๒๕๕๔  คณะครุศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ประกอบไปดวย หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) จํานวน ๘ สาขาวิชา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา รับทราบเมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไดแก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
คณิตศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ท่ัวไป สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) จํานวน ๑  
สาขาวิชา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบเมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไดแก  
สาขาวิชาภาษาไทย  นอกจากนี้คณะครุศาสตรยังไดรับเลือกใหเปนหนวยพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษากอนแตงต้ังใหมีและเลื่อนวิทยฐานะเปนชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยความ
รวมมือระหวางสํานักงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.), สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีผูผานการอบรมท้ังสิ้น 
จํานวน ๕๑๙  คน (ขอมูล ณ วนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)   

พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕) เมื่อวันท่ี ๒๒  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีการเปดทําการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
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สาขาวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อเปนการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด
ตางๆ ท่ียังไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และในปการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ คณะครุศาสตร 
มีนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการผลิตครูมืออาชีพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุณสมบัติของ
นักศึกษา   ท่ีเขารวมในโครงการฯนี้ ตองกําลังศึกษาอยูในชั้นปท่ี ๕ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งมีนักศึกษา 
ท่ีไดรับทุนจํานวน ๑๔ คน ดังนี้ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร ๒ คน, โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ๑ 

คน, โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ๖ คน, โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ๔ คน และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
ท่ัวไป ๑ คน โดยเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว นักศึกษาจะไดเขารับการบรรจุแตงต้ังเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  

พ.ศ. ๒๕๕๖  เปนชวงระยะเวลาท่ีตองปรับเปลี่ยนผูบริหารระดับสูงอีกคร้ังหนึ่งหลังจากท่ี
มหาวิทยาลัยอยูภายใตการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ของทานอธิการบดี รัตนา รักการ 
มาอยางยาวนานถึง ๑๓ ป ก็ไดสิ้นสุดลงอันเนื่องจากการหมดวาระตามระเบียบฯ และเมื่อวันท่ี ๑๒ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา 
โปรดกระหมอมแตงต้ังใหผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก ขึ้นเปนอธิการบดีคนใหมและ 
คนปจจุบันอยางสงางาม ทานอธิการบดีก็ไดสบืทอดการบริหารจัดการ ใหมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตอไป
อยางมีประสิทธิภาพ ไดนําองคกรเขาสูอาเซียน ดานวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม และคณะครุศาสตร 
ก็นอมรับนโยบายผูบริหารอยางเขมแข็งใหสมกับท่ีเปนคณะท่ีเกาแกและเปนรากเหงาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชรสืบไป 
 

ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาประสงค 
 

ปรัชญา   
 คณะครุศาสตรมีความมุงมั่นในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐานแหง
วิชาชีพ มีอุดมการณในการรับใชทองถ่ินและประเทศชาติ 
 วิสัยทัศน 
 คณะครุศาสตร เปนคณะท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการผลิตบัณฑิตครูใหมีความรูคูคุณธรรมและ 
มีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับทองถ่ิน ภูมิภาคและระดบัชาติ 
 พันธกิจ 
 ๑.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน และมคีวามเปนสากล 

๒.  สรางองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
 ๓.  เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมขนและทองถ่ิน 
 ๔.  สนับสนุน สงเสริม เผยแพรและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน 
 ๕.  บริการจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๖.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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 เปาประสงค 
๑.  บัณฑิตมคีุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และมคีวามเปนสากล 

 ๒.  มีองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับปญหาและความตองการของทองถ่ิน 
 ๓.  คน ชุมชนและทองถ่ิน อยูดีมีสุข เขมแข็งมีวัฒนธรรมและศีลธรรมพึ่งพาตนเองได 
 ๔.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามคีุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ๕.  มีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
คานิยมหลัก  : EDU 
   E : Ethic คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชพี 
   D : Unity คือ ปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกในหนาท่ีรับผิดชอบและเต็มใจในการทํางานท่ีกอใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวม 
   U : คือ มีความรัก ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและภักดีตอองคกร 
 คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร 
 ออนนอม เสียสละ ซื่อสัตย อดทน อุทิศตนใหกับงาน รอบรูวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ 
ภารกิจหลัก 
 ๑.  ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 
 ๒.  พัฒนาองคความรูดานงานวิจัย 
 ๓.  ใหบริการทางวชิาการแกสังคม 
 ๔.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 
 

โครงสรางองคกร (Organization Chart) 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 

รองคณบด ี หัวหนาสํานักงาน 
คณบด ี

ประธานโปรแกรมวิชา หัวหนาศูนย/
คณะกรรมการโครงการ 

รองคณบดี 
ฝายกิจการพิเศษ
และโรงเรียน 

อนุบาลราชภฏัฯ 

ฝายวิชาการและฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

ฝายกิจการ 
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ฝายวางแผน 
และพัฒนาและ

ประกันคุณภาพและ
หัวหนาสํานักงาน 

ภาษาอังกฤษ 

ศูนยคอมพิวเตอร 

ศูนยศึกษาการ 

พัฒนาครู 

โรงเรียน 
อนุบาลราชภฏั
กําแพงเพชร 

ศูนยสงเสริมและ

บริการสุขภาพ 

ดนตรีศึกษา 

การศึกษาปฐมวัย 

คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรท่ัวไป 

สังคมศึกษา 

คอมพิวเตอรศึกษา 

ศูนยการศึกษา
พิเศษ 

คณะกรรมการบริหารคณะฯ คณะกรรมการประจําคณะ 

งานธุรการ 

งานการเงิน 

งานพัสด ุ

งานอาคาร

สถานท่ี 

งานประชา 

สัมพันธ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแตงต้ังใหมีและ
เล่ือนวิทยฐานะเปนชํานาญการ 

และเชี่ยวชาญ 

โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

ในโครงการพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ภาษาจีน 

ภาษาไทย 

ฝายวจิัยและบริการ

วิชาการ 

พลศึกษา 

การประถมศึกษา 
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โครงสรางการบริหาร (Administrator Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบญุลอม  ดวงวิเศษ 
รองคณบดีฝายบริหารและ

วางแผนและพัฒนาและหัวหนา
สํานักงาน 

ผศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

และวิจัย 

ผศ.อังสุรีย  พันธแกว 
รองคณบดีฝายกิจการ 

นักศึกษาและศิลปวฒันธรรม 

นายอนสุิษฐ  พันธกล่ํา 
รองคณบดีฝายบรกิาร

วิชาการและกิจการพิเศษ 

นางธิดารัตน  ทวีทรัพย 
รองคณบดีฝายประกนั

คุณภาพ 

ดร.ชัยรัตน  บุมี 

คณบดีคณะครุศาสตร 

 - งานนโยบายและแผน 
-  งานอาคารสถานที ่
-  งานธรุการ 
-  งานจัดซ้ือ – จัดจาง 
-  งานจัดหารายได 

-  งานสโมสรนกัศึกษา 
-  งานพัฒนา 
  คุณลักษณะนกัศึกษา 
-  งานสงเสรมิประเพณ ี
   และศิลปวฒันธรรม 

 - งานพัฒนาการเรียน 
   การสอน 
-  งานพัฒนาทักษะทาง 
   วิชาการของนักศึกษา 
-  งานวจิัย 

-  งานบรกิารวิชาการ 
-  งานวเิทศสัมพันธ 
-  งานฝกอบรม 
-  งานกิจการพิเศษ 

-  งานประกนัคุณภาพ 
-  งานฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

นางสาวอรวรรณ  สุมประดิษฐ 
ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

โปรแกรมวิชา 

ผศ.ม.ล.ปทมาวดี  สิงหจารุ 
ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา 

ผศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

ผศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
ประธานโปรแกรมวิชาคณติศาสตร 

นายอนลุักษณ  อาสาสู 
ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 

รศ.ดร.พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข 
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 

ผศ.ดรุณี  ชัยมงคล 
ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

นางศรินญา  หวาจอย 
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

นางสาวอมรา  ทองใส 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย 

นางสาวสมหญิง  กัลปเจริญศรี 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน 

คณะกรรมการประจําคณะ 

ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

นายยุทธนา  พันธมี 
ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
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FACULTY OF HUMANITES AND SOCAIL SCIENCES

พัฒนาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พัฒนาการคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ


อาจารยส์ุชิน รอดก าเนิด


หากจะกล่าวถึงพัฒนาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

แล้ว จ าเป็นต้องทราบก าเนิดที่มาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรไปในคราวเดียวกันด้วย ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก็มีที่มาเหมือนกับมหาวิทยาลัยจากราชภัฏอื่นๆ ทั่วประเทศ กล่าวคือมี
วิวัฒนาการมาจากการเป็นวิทยาลัยครู โดยประวัติความเป็นมาเริ่มจากการที่กรมการฝึกหัดครูมีแผน     
ในการขยายการฝึกหัดครูให้ครอบคลุมทั่วประเทศและก าหนดให้วิทยาลัยครูรับผิดชอบผลิตครูเขตละ      
๒จังหวัด ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๑๕กระทรวงศึกษาธิการ จึงตกลงจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร โดยใช้
ที่ดินสาธารณะทุ่งคอกวัวและซื้อท่ีดินเพิ่มเติม รวมทั้งที่ดินอีกส่วนหนึ่งที่ราษฎรยกให้เพื่อสาธารณะและจะได้
เชื่อมต่อถึงล าน้ าปิง รวมเนื้อที่ท้ังหมด ๔๒๑ไร่ ๕๘ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ต าบลนครชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร และได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดได้มีการประกาศ
จัดตั้งอย่างเป็นทางการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ ๒๙กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๑๖โดยให้จัดตั้งวิทยาลัยครูขึ้นใหม่ ๗แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยครูเชียงราย วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร วิทยาลัยครูเลย วิทยาลัยครูสุรินทร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี และวิทยาลัยครู   
สุราษฎร์ธานี
 ในปี ๒๕๑๖๒๕๑๗กรมการฝึกหัดครูได้จัดสรรเงินงบประมาณส าหรับการก่อสร้างวิทยาลัย
ครูก าแพงเพชร ตามโครงการเงินยืมจากธนาคารโลก จ านวนเงิน ๒๑,๘๙๐,๐๐๐บาท 









       ภาพท่ี ๑  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       ภาพท่ี ๒  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 
                 (ถ่ายมมุด้านขวาของอาคาร)                                         (ถ่ายมมุด้านซ้ายของอาคาร)
และในปีงบประมาณ ๒๕๑๘อีกจ านวน ๒๒,๓๑๙,๐๐๐บาท ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ซึ่งมีชื่อเดิมว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งอยู่อาคาร ๓ซึ่งเป็นอาคารเรียน ๑๕ห้องเรียน    
                                                      
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ที่ก่อสร้างโดยใช้เงินงบประมาณในโครงการเงินยืมจากธนาคารโลกดังกล่าว โดยเริ่มลงมือก่อสร้างในกลาง
ปี พ.ศ. ๒๕๑๘และก่อสร้างเสร็จสิ้นในปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๙และได้ใช้เป็นอาคารหลักในการจัดการ
เรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาจนถึงทุกวันนี้ (๒๐ปี วิทยาลัยครูก าแพงเพชร
๒๕๓๖

อย่างไรก็ตามวิทยาลัยครูแต่ละแห่ง อาจจะถือก าเนิดต่างยุคต่างเวลากันไปบ้าง แต่หากพิจารณา
ถึงวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยภาพรวมแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏมีวิวัฒนาการมาจากโรงเรียน
ฝึ กหัดครู  วิทยาลั ยครู จนกลายมาเป็ นสถาบันราชภัฏ  และมหาวิทยาลั ยราช ภัฏ ในปั จจุบั น 
(สุชิน รอดก าเหนิด, 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)
ในที่นี้ผู้ เขียนจะขอกล่าวถึงพัฒนาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นับตั้งแต่

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรถือก าเนิดขึ้น ในช่วงระยะที่ ๓วิทยาลัยครู (พ.ศ. ๒๕๑๘๒๕๒๗) เป็น
ต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

ช่วงระยะที่ 3 วิทยาลยัคร ู(พ.ศ. ๒๕๑๘๒๕๒๗) 


วันที่ ๑๔กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐สิงหาคม ๒๕๑๘ ก าหนดหน้าที่ของวิทยาลัยครูไว้ ๕ประการ (เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์, 
๒๕๔๔)คือ

๑) ท าการผลิตครูถึงปริญญาตรี
๒) ท าการค้นคว้าศึกษาวิจัย
๓) ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ
๔) ท านุบ ารุง ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรมของชาติ
๕) ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน เน้นหนักชุมชนชนบท
ในด้านการบริหาร ก าหนดให้สภาการฝึกหัดครู มีอ านาจหน้าที่ควบคุมและดูแลกิจการทั่วไป

ของวิทยาลัยครูทั่วประเทศ และให้กรมการฝึกหัดครูท าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของสภาการฝึกหัดครู 
ส่วนการบริหารงานในวิทยาลัยครู ให้จัดเป็นคณะวิชาและส านักหรือศูนย์ที่เทียบเท่าคณะวิชา

ปีการศึกษา ๒๕๑๙วิทยาลัยครูก าแพงเพชรได้เปิดรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรกเข้าศึกษา  
ในระดับประกาศนียบัตรการศึกษา (ป.กศ.) จ านวน ๓๙๒คน แต่เนื่องจากว่าการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารต่างๆ ยังไม่แล้วเสร็จในภาคเรียนที่ ๑จึงใช้ศาลาวัดวังยางเป็นอาคารเรียนไปพลางก่อน 
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ต่อมาในภาคเรียนที่ ๒จึงได้ย้ายเข้ามาเรียนในอาคารชั่วคราวของวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้มีครู อาจารย์รวม
ทั้งสิ้น ๓๕คน 
 ทั ้งนี ้ ในปี พ .ศ . ๒๕๑๙กรมการฝึกห ัดครูได ้ประกาศใช้หล ักส ูตรสภาการฝึกห ัดค รู      
พ.ศ. ๒๕๑๙ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยตามหลักสูตรจะประกอบด้วยวิชาพื้นฐาน วิชาครู และวิชาเฉพาะ 
ส าหรับวิชาเฉพาะของคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประกอบด้วยวิชาเอกดนตรีศึกษา 
นาฏศิลป์ บรรณารักษศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ ศาสนาอิสลาม ศิลปศึกษาเศรษฐศาสตร์ สังคมศึกษา และสังคมวิทยา ทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงและระดับปริญญาตรี 
 พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้มีการประกาศใช้หลักสูตรการฝึกหัดครูของสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ซึ่งเป็นหลักสูตรอุดมศึกษาแบบ ๔ ปี ต่อเนื่องกัน เมื่อส าเร็จแล้วได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรดังกล่าวยังคงยึดหลักการและโครงสร้างของหลักสูตรการฝึกหัดครู พ.ศ. ๒๕๑๙และในปีนี้คณะ
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชรได้เปิดสอนกลุ่มวิชาเฉพาะดั งต่อไปนี้    
๑) ดนตรีศึกษา ๒) นาฏศิลป์ ๓) บรรณารักษศาสตร์ ๔) ภาษาไทย ๕) ภาษาอังกฤษ ๖) สังคม
ศึกษา ๗) สังคมวิทยา ๘) รัฐศาสตร์ ๙) เศรษฐศาสตร์ ๑๐) ปรัชญาและศาสนา ๑๑) ภูมิศาสตร์     
๑๒) ประวัติศาสตร์ ๑๓) ศิลปศึกษา
 พ.ศ. ๒๕๒๕ คณาจารย์ในคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร 
ได้ด าเนินโครงการผลิตหนังสือเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม อีกทั ้งม ีส ่วนร่วมในการจัด
นิทรรศการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี  
 พ.ศ. ๒๕๒๖ สภาการฝึกหัดครูได้ประกาศใช้หลักสูตรการฝึกหัดครู พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่ใช้ผลิตครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ. ขั้นสูง) ๒ ปี และระดับปริญญาตรี ๒ ปี (ค.บ.) 
วิชาเฉพาะของคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ดนตรีศึกษา ๒) นาฏศิลป์         
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 ๔วิทยาลยัคร ู(พ.ศ. ๒๕๒๗๒๕๓๕) 



เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ตุลาคม ๒๕๒๗ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒)   
พศ๒๕๒๗ก าหนดให้วิทยาครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการในสาขา
ต่างๆ สามารถผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้นจากสายศึกษาศาสตร์ (ครุศาสตร์ ค.บ) เพิ่มขึ้น ๒สาย คือสาย
วิทยาศาสตร์ (วทบ) และสายศิลปศาสตร์ (ศศบ) รวม ๓สาย ตามความต้องการของท้องถิ่น  

ขณะเดียวกันวิทยาลัยครู ได้จัดการประสานแนวทางโดยจัดแบ่งเขตของวิทยาลัยครูที่อยู่ใน
เขตเดียวกันเป็นสหวิทยาลัย เพ่ือประสานสัมพันธ์ระหว่างกันโดยแบ่งออกเป็น ๘ สหวิทยาลัย แต่ละ    
สหวิทยาลัย มีวิทยาลัยครู ๔-๖ แห่งโดยสหวิทยาลัยพุทธชินราช มีวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม วิทยาลัยครู
นครสวรรค์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ 
 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ได้จัด
สัมมนาทางวิชาการเรื่องประวัติศาสตร์เมืองก าแพงเพชร ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๒๗
 อนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก เพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาในด้านการเงิน และสามารถน ารายได้ไปใช้จ่ายในกิจการต่างๆ ของคณะ 
และมีการถ่ายทอดการด าเนินการจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงสถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน 
ซึ่งจากการตรวจสอบบัญชีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืมอยู่ประมาณห้าล้านกว่าบาท จากเงินทุนที่เป็นหุ้นสะสม 
ของสมาชิก ๓,๙๐๘,๓๕๒.๐๐๐ บาท และก าไรสะสม ๑,๕๗๔,๑๕๗.๓๙ บาท
 พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้มีการประกาศใช้หลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๒๘ ในหลักสูตรระบุว่า คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยภาควิชาดังต่อไปนี้๑) ภาควิชาภาษาไทย ๒) ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ๓ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ๔) ภาควิชาศิลปะ๕ภาควิชาดนตรีศึกษา ๖ภาควิชา
นาฏศิลป์๗ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ๘ภาควิชามานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ๙ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
๑๐ภาควิชาภูมิศาสตร์๑๑ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์๑๒ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น ๑๓ภาควิชา
ภาษาจีน ๑๔ ภาควิชาภาษามาเลย์๑๕ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส๑๖ภาควิชาภาษาเยอรมัน       
๑๗ภาควิชาภาษาอิตาเลี่ยน
 พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้มีการประกาศใช้หลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๓๐ โครงสร้างหลักสูตร
วิทยาลัยครู สาขาวิชาการศึกษา ประกอบด้วยหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และ
หมวดวิชาเลือกเสรี
 พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ประกอบด้วย
ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา ได้แก่ ๑) ภาควิชาภาษาไทย ๒) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ๓) ภาควิชาศิลปะ    
๔) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ๕) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ๖) ภาควิชาสังคมวิทยา 
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๗) ภาควิชาประวัติศาสตร์ ๘) ภาควิชาดนตรี ๙) ภาควิชานาฏศิลป์ ๑๐) ภาควิชาภูมิศาสตร์ ๑๑) 
ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ได้เป็น
แกนน า ในการจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองก าแพงเพชร ครั้งที่ ๒ เรื่องก าแพงเพชร
อดีต ปัจจุบัน อนาคต ในวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชร  

พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดงานฉลอง ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย 
 พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นที่คณะวิชา 
ซึ่งในปัจจุบันศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวน ๓ ห้อง จัดให้นักศึกษา 
เข้าใช้บริการในเรื่องต่างๆ เช่น การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การประเมินการสอนออนไลน์ 
ตรวจสอบผลการเรียนตารางเรียนตารางสอบ แผนการเรียน สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์
ศึกษาบทเรียนออนไลน์ (เป็นต้น โดยมีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน ๕๕ เครื่อง

ช่วงระยะที่ ๕สถาบันราชภัฏ (พ.ศ. ๒๕๓๕๒๕๔๖)


วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ”จึงนับว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นสถาบันราชภัฏ

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘         
ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากวิทยาลัยครูที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า 
“สถาบันราชภัฏ” ประกอบกับ ในขณะนั้นวิทยาลัยครูได้ให้การศึกษาสาชาวิชาอื่นนอกเหนือจากการให้
การศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา นอกจากนี้สมควรให้สถาบันราชภัฏมีความอิสระและความคล่องตัว ทั้งในด้าน
การด าเนินการของสถาบัน และเปิดสอนในระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้  

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ระบุให้สถาบันราชภัฏแต่ละแห่ง 
มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบงานทั้งปวงของสถาบัน ในระดับคณะให้มีคณบดี 
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ ครั้นในวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ก็ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทาน “พระราชลัญจกร” คือตราใช้ประทับเอกสารส่วนพระองค์ 
ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏและส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวิทยาลัยครูจะได้ปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้วก็
ตาม แต่หลักสูตรท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันราชภัฏ ยังคงใช้หลักสูตรระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยครู (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๓๖ ตลอดมา จนกระท่ังส านักมาตรฐาน
การศึกษาได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถาบันราชภัฏจนแล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจาก
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คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๓ ให้ใช้หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๓ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓เป็นต้นมา 
   ในช่วงนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดโครงสร้างใหม่ใน
รูปแบบโปรแกรมวิชา จ านวน ๑๑ โปรแกรมวิชา ได้แก่ ๑) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)      
๒) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ๓) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ๔) โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา ๕) โปรแกรม
วิชาบรรณารักษศาสตร์ ๖) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ๗) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ      
๘) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์แล ะสารน ิเทศศาสตร์ ๙ ) โปรแกรมว ิช าพ ัฒ น าช ุมชน           
๑๐) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม ๑๑) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

ปีการศึกษา ๒๕๔๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ และ
ริเริ่มด าเนินการจัดตั้งห้องสมุดกฎหมายขึ้น 

ช่วงระยะที่ ๖มหาวิทยาลยัราชภัฏ (พ.ศ. ๒๕๔๗ปัจจุบัน)


๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗เป็นจุดเริ่มต้นของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ทั้ง ๔๑ แห่ง เพราะเป็น
วันเริ่มใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน 
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน (มังกร ทองสุขดี, ม.ป.ป.)

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗มีผลบังคับใช้ ท าให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ทุกแห่งต่างมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการด าเนินภารกิจของตนเอง การบริหารจัดการ
ขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของแต่ละแห่ง (ประเทือง  ภูมิภัทราคม, ม.ป.ป.)ด้วยเหตุนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการออกระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น  
 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 - ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี    
พ.ศ. ๒๕๔๗
 - ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี   
พ.ศ. ๒๕๔๗

                                                      
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีจ านวนทั้งสิ้น ๔๐ แห่ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ได้รวมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนมวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนมและวิทยาลัย     
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 ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา และ
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ได้โอนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปสังกัดคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร(กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์, ๒๕๕๒)

พ.ศ. ๒๕๕๔๘ คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้ในการพัฒนามาตรฐาน 
การจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดท าหลักสูตร เป็นต้นว่า 
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ดังนั้น โปรแกรมวิชาต่างๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทยอยกันปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อเนื่องมาใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โปรแกรมวิชาต่างๆ จึงเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบ

โดยในปีการศึกษา ๒๕๔๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น เพื ่อจัดการศึกษาให้กับบุคลากรของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ใน ๓จังหวัด 
คือ 
 - จังหวัดก าแพงเพชร (ศูนย์การเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร)
 จังหวัดตาก ศูนย์การเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแม่สอด
 จังหวัดสุโขทัย ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๐โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ได้ริเริ่มด าเนินการเปิดศูนย์บริการวิชาการ 
ท่ีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมหาวิทยาลัย
เห็นว่าเป็นการขยายโอกาสให้กับคนในจังหวัดใกล้เคียงจึงสนับสนุนให้ด าเนินการอย่างเต็มที่ ซึ่งมีการเปิด
สอนทั้งสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี ของคณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ อย่างไร
ก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ที่ศูนย์บริการวิชาการดังกล่าวต้องปิดตัวลง ทั้งที่การด าเนินการ 
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ก าลังเป็นไปได้ด้วยดี และยังเป็นที่ต้องการของคนในจังหวัดพิจิตร แต่เนื่องจากว่าในปี ๒๕๕๒ ได้มี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ง
ศูนย์บริการวิชาการ จังหวัดพิจิตร อาจไม่บรรลุตามเกณฑ์ ได้ครบทุกข้อตามที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาก าหนด และหากยังคงด าเนินการต่อไปอาจส่งผลกระทบกับมหาวิทยาลัยได้ จึงท าให้
ศูนย์บริการวิชาการ จังหวัดพิจิตร ได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นรุ่นสุดท้าย และในภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๖ นี้ จะเป็นภาคเรียนสุดท้ายของนักศึกษา ปิดต านานศูนย์บริการวิชาการ จังหวัด
พิจิตรอย่างไรก็ตาม นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้จัดตั้งชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ ศูนย์พิจิตร 
ไว้เพื่อใหเ้ป็นสายใยแห่งความผูกพันระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยให้ด ารงอยู่สืบไป
 








      ภาพท่ี ๕ นักศึกษาศูนย์บริการวิชาการ จังหวัดพิจิตร                 ภาพท่ี ๖ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพนัธ์ระหว่าง
     จัดพิธีไหว้ครูณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง                    นักศึกษาก าแพงเพชรกับนักศึกษาพิจิตร   
                เมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐                                  ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 

               เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๒


นอกจากน้ีในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณให้โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
จัดสร้างห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพจากส านักฝึกอบรมวิชาว่า
ความแห่งสภาทนายความ และเป็นไปตามมาตรฐานของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ซึ่งผลในระยะยาวนั้นถือว่าเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงกับนักศึกษาและอาจารย์ได้ใช้ประกอบ 
การเรียนการสอน

พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ทีก่ าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้ออกประกาศเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และการด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ประกาศทีก่ล่าวถึงนี้ซึ่งจะต้องด าเนินการในทุกหลักสูตร ได้แก่ 
  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 



¾.È. òõðö - òõõö
ôð »‚ ÈÃÕÊÑ¡·Í§46

  - ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓ โปรแกรมวิชาต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เริ่มทยอยกัน
ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ได้มีการใช้หลักสูตรปรับปรุงที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
รับทราบการให้ความเห็นชอบจ านวน 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 มีการใช้หลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการ
ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง จ านวน๑หลักสูตร และหลักสูตรใหม่ จ านวน 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 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน ๙ สาขาวิชา ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ได้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กล่าวมาข้างต้น  นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท จ านวน ๑
สาขาวิชา ซึ่งเป็นสาขา วิชาที่ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. ๒๕๕๖นี้ คือ หลักสูตร          
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ทั้งนี้     
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจ าสาขา 
ประสานการบริหารโดยหน่วยประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา

อนึ่ง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถึงปีการศึกษา๒๕๕๖คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
มีหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน และจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ในแต่ละปีการศึกษา รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ปรากฏในรายละเอียด
ตามตารางที่ ๑และตารางที่ ๒ดังนี้




¾.È. òõðö - òõõö
ôð »‚ ÈÃÕÊÑ¡·Í§ 47

ตา
รา
งท
ี่ ๑
 ห
ลัก

สูต
ร/

สา
ขา
วิช
าท
ี่เป
ิดส

อน
 แ
ละ
จ า
นว
นน

ักศ
ึกษ

าเข
้าให

ม่ 
ตั้ง
แต

่ปีก
ารศ

ึกษ
า ๒

๕๔
๘ ถ

ึงป
ีกา
รศ
ึกษ

า๒
๕๕
๖ 


 หม

าย
เหต

ุ  อ
ักษ

รย
่อป

ระจ
 าห
น่ว
ย
 

กพ
. ค

ือ 
ก า
แพ

งเพ
ชร

 
มส

. ค
ือ 
แม

่สอ
ด 

สท
. ค

ือ 
สุโข

ทัย
 

 
พจ

. ค
ือ 
พิจ

ิตร

ปกี
ารศึ

กษ
า

 ห
ลัก

สูต
ร/

ป.โ
ท

ป.โ
ท

ป.โ
ท

ป.โ
ท

ป.โ
ท

ป.โ
ท

 ส
าข
าว
ิชา
ทีเ่ป

ดิส
อน

กพ
.ม

ส.
กพ

.ม
ส.

สท
.
กพ

.ม
ส.

กพ
.ม

ส.
กพ

.ม
ส.

กพ
.ม

ส.
สท

.พ
จ.

กพ
.
กพ

.ม
ส.

กพ
.ม

ส.
สท

.
กพ

.
กพ

.ม
ส.

กพ
.ม

ส.
สท

.พ
จ.

กพ
.

กพ
.ม

ส.
กพ

.ม
ส.

พจ
.
กพ

.
กพ

.ม
ส.

กพ
.
มส

.
กพ

.
กพ

.ม
ส.

กพ
.
มส

.
กพ

.ม
ส.

กพ
.

มส
.

กพ
.

12
4

65
56

50
-

13
5

60
50

62
86

36
35

27
-

44
-

92
51

63
54

41
-

15
1

51
61

39
-

-
-

12
6

60
76

90
41

-
18

1
53

71
59

-
22

6
84

83
56

16
2

52
66

36
-

-
-

87
-

-
21

-
95

-
40

-
75

-
-

56
-

60
-

75
34

54
-

67
-

66
28

-
37

-
81

-
42

-
25

-
79

-
36

-
-

11
4

-
46

-
12

7
-

27
-

-
12

12
12

7
30

-
-

-
11

6
51

-
-

70
-

-
-

-
-

-
22

26
-

-
13

-
-

-
-

-
-

22
-

-
-

-
-

28
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
34

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
22

10
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

30
-

-
-

-
-

29
-

-
-

-
44

-
11

-
49

-
-

-
-

6
-

-
-

-
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

3
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

6
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
18

14
-

-
17

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

30
18

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

21
17

-
-

-
12

-
-

-
-

-
-

14
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
24

-
-

-
34

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

11
-

-
-

-
-

-
7

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

11
-

-
-

-
-

-
10

-
-

-
-

-
17

-
-

-
-

-
-

20
-

-
-

-
-

18
-

-
-

-
25

-
-

-
24

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

8
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
11

-
-

-
-

-
15

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
7

-
-

-
-

-
-

41
-

-
-

-
-

27
-

-
-

-
-

-
-

-
48

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

61
-

20
-

63
-

16
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
26

-
-

-
46

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

21
-

-
-

37
-

-
-

-

-
-

11
8

61
14

5
-

-
-

-
-

-
92

30
97

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

91
-

63
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
56

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
20

-
-

-
-

-
64

-
-

-
-

-
-

61
-

-
-

-
-

35
-

-
-

-
45

-
-

-
-

-
-

-
-

33

17
6

77
38

8
14

1
14

5
20

5
91

26
1

11
3

15
4

59
27

2
57

97
10

0
20

19
5

82
16

0
11

4
95

64
28

5
69

21
8

67
63

37
61

33
1

60
11

8
90

66
35

37
7

53
16

3
59

45
54

1
84

16
0

56
59

0
52

10
9

36
33

84
1

82
0

พ.
ศ. 

25
49

ภา
คก

ศ.บ
ป

พ.
ศ. 

25
50

พ.
ศ. 

25
51

พ.
ศ. 

25
52

พ.
ศ. 

25
53

67
0

75
9

พ.
ศ. 

25
56

ภา
คป

กต
ิภ

าค
กศ

.บป
ภา
คก

ศ.บ
ป

ภา
คก

ศ.บ
ป

80
0

70
0

69
7

92
7

71
0

รว
ม

ยอ
ดร
วม

 (ส
ุทธ
ิ)

17
. ร
ฐัป

ระ
ศา
สน

ศา
สต

รม์
หา
บณั

ฑิต
 

สา
ขา
วิช

าก
ารป

กค
รอ
งท
อ้ง
ถิ่น

10
. ว

ิจติ
รศิ
ลป

แ์ล
ะป

ระ
ยกุ
ตศ์ิ

ลป
์

11
. ส

ารส
นเ
ทศ

ศา
สต

ร์
12

. ภ
าษ

าไท
ย

14
. ส

ารส
นเ
ทศ

ภูม
ิศา
สต

ร์
15

. บ
รรณ

ารกั
ษศ

าส
ตร
แ์ล

ะส
ารส

นเ
ทศ

ศา
สต

ร์

13
. ก

ารพั
ฒน

าส
ังค
ม

4. 
ภา
ษา

อัง
กฤ
ษ

5. 
นา

ฏศิ
ลป

แ์ล
ะก
ารล

ะค
ร

16
. ร
ฐัป

ระ
ศา
สน

ศา
สต

ร ์ส
าข
าว
ิชา
กา
ร

ปก
คร
อง
ทอ้
งถิ่
น

6. 
ศิล

ปก
รรม

 (อ
อก
แบ

บป
ระ
ยกุ
ตศ์ิ

ลป
)์

7. 
 ภ
าษ

าอั
งก
ฤษ

ธุร
กิจ

8 ภ
าษ

าจ
นี

9. 
อัญ

มณ
ีแล

ะเค
รือ่
งป
ระ
ดบั

2. 
นิต

ศิา
สต

ร์
3. 

กา
รพั

ฒน
าช
ุมช

น

ภา
คก

ศ.บ
ป

พ.
ศ. 

25
55

ภา
คก

ศ.บ
ป

พ.
ศ. 

25
54

ภา
คป

กต
ิ

ภา
คป

กต
ิ

ภา
คป

กต
ิ

ภา
คป

กต
ิ

ภา
คก

ศ.บ
ป

ภา
คป

กต
ิ

ภา
คก

ศ.บ
ป

ภา
คป

กต
ิ

ภา
คป

กต
ิ

ภา
คก

ศ.บ
ป

พ.
ศ. 

25
48

ภา
คป

กต
ิ

1. 
รฐั
ปร
ะศ

าส
นศ

าส
ตร
์



¾.È. òõðö - òõõö
ôð »‚ ÈÃÕÊÑ¡·Í§48


ตารางที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถึงปีการศึกษา
๒๕๕๖
 ส าหรับผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น ในครั้งเมื่อเป็นวิทยาลัยครู หัวหน้า
หน่วยงานจะเรียกว่า “หัวหน้าคณะ” ครั้นเมื่อเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏแล้ว พระราชบัญญัติสถาบันราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ระบุให้คณะมี “คณบดี” เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ ทั้งนี้ผู้บริหาร
ของคณะตั้งแต่เริ่มก่อต้ังเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ จนมาถึงปัจจุบัน 
มีจ านวน ๑๑ คน ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๘
  ๒. อาจารย์สมชาย ตันติส ันติสม  ด ารงต าแหน่งห ัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ แต่ต่อมาได้ลาออกจากต าแหน่ง เพื่อไปด ารง
ต าแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 ๓. อาจารย์บุญมี ปาละวงศ์ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๘  ๒๕๓๓  
  ๔. อาจารย์เอมอร เนียมน้อย ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ในเวลาต่อมาได้ขอลาออกจากต าแหน่ง
  ๕. อาจารย์วิทยา เดชอุดม  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๖

  ปีการศึกษา
จ านวนบุคลากร 

๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
สา
ยว
ิชา
กา
ร 

๑. ข้าราชการ ๓๖ ๓๕ ๓๔ ๓๓ ๓๑ ๒๘ ๒๘ ๒๕ ๒๒
๒. พนักงานราชการ ๔ ๒ -  - - - - -
๓. พนักงาน
มหาวิทยาลัย - - ๔ ๕ ๕ ๗ ๑๐ ๒๔ ๒๔

๔. สัญญาจ้างรายปี ๑๓ ๑๕ ๒๑ ๒๑ ๑๕ ๓๓ ๔๙ ๔๔ ๔๔
รวม ๕๓ ๕๒ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๖๘ ๘๗ ๙๓ ๙๐ 

สา
ยส

นับ
สน

ุน 

๑. พนักงานราชการ - - ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ ๑
๒. พนักงาน
มหาวิทยาลัย - - - - ๑ ๑ ๒ ๔ ๕

๓. สัญญาจ้างรายปี 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
ยอดรวม (สุทธิ) ๖๑ ๖๐ ๖๗ ๖๘ ๗๐ ๗๙ ๙๘ ๑๐๕ ๑๐๒ 
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  ๖. ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ์ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย
ครูก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖  ๒๕๓๘ และปี พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๒  
  ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖  
  ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘  
  ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒
 ๑๐. รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ๒๕๕๖(ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖) 
 ๑๑อาจารย์สุชิน รอดก าเหนิด ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖)
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ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหาร ดังนี้





ส่วนการบริหารงานภายใน ได้จัดแบ่งแบบโปรแกรมวิชาตามสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ทั้งหมด ๙ 
โปรแกรมวิชา ได้แก่
 ๑ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๒โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
 ๓โปรแกรมวิชาภาษาไทย
 ๔โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
 ๕ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

คณบด ี

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดี 
ฝ่ายวางแผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
บริการวิชาการ 

และศิลปวัฒนธรรม 

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

๑. ยุทธศาสตร์/โครงการ
๒. งานแผนระยะสั้นและระยะยาว
๓. งานแผนปฏิบัติการประจ าปี
๔. งานจัดท ารายงานประจ าปี
๕ งานก ากับและติดตามโครงการ
   แผนปฏิบัติการ
๖ งานรายงานการใช้งบประมาณ
   รายไตรมาศ
๗. งานจัดท าค าของบประมาณ
๘. งานประกันคุณภาพการศึกษา
    และ กพร.
๙. งานแผนบริหารความเสี่ยง
๑๐ งานแผนความต้องการ
     อัตราก าลังของคณะ
๑๑. งานตรวจสอบภายใน 
 

๑. งานส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
๒. งานกองทุนกู้ยืมเรียน 
๓. งานทุนการศึกษา 
๔. งานพัฒนาคุณลักษณะ 
    นักศึกษา 
๕. งานบริการวิชาการ 
๖. งานส่งเสริมศิลปะและ 
    วัฒนธรรม กิจการกีฬา  
    กิจกรรมเชียร์ กิจกรรมชุมนุม  
    กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ 
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 ๖ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
 ๗ โปรแกรมวิชาภาษาจีน
 ๘ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
 ๙โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดเป็นกลุ่มวิชาเพิ่มเติมอีก 3 กลุ่มวิชาได้แก่ 
 ๑กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
 ๒กลุ่มวิชาดนตรี 
 ๓กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร


ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ คือ “สร้างสรรค์องค์ความรู้เชิงบูรณา
การ พัฒนางานเพ่ือท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล” โดยมีแผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๖-๒๕๖๐เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ตามพันธกิจของคณะ รายละเอียด
ตามตารางที่ ๓ดังนี้ 


ตารางที่ ๓ ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
๑. ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และมี
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน


บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับสากล

๑.๑ สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่บัณฑิตตามอัตลักษณ์   
    ของมหาวิทยาลัยและเอกลักษณ์ของคณะ
๑.๒ พัฒนาความรู้ความสามารถให้บัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแข่งขัน
     ได้ในระดับสากล
๑.๒ พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีเพ่ือเตรียม
    ความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
๑.๔ ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
    และการพัฒนาวินัยนักศึกษา

๒. พัฒนาองค์ความรู้  
งานวิจัยงานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม


เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม

๒.๑ พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
     และงานสร้างสรรค์
๒.๒ สร้างเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์และ
     การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้กับนักวิจัย
๒๓ส่งเสริมการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่บูรณาการด้านการเรียน
     การสอน การบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๓. พฒันาศักยภาพ   
การบริการวิชาการ     
ที่มีคุณภาพแก่ชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม

ชุมชนท้องถิ่น และสังคม    
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
๓.๒ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา
     ของสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๔อนุรักษ์ ส่งเสริม  
ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยสู่

นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร 
รวมถึงเยาวชนและประชาชนทั่วไป
รู้ถึงคุณค่าของศิลปะและ

๔๑พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
    และวัฒนธรรม
๔๒สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
สากล และเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน  

วัฒนธรรมไทยและได้เรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน   

    เพ่ือการเผยแพร่และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 

๕. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล

มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต  
และการบริการ 

๕.๑ พัฒนาระบบแผนงาน งบประมาณและการใช้ทรัพยากร
๕.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร
๕.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือเอื้อต่อการเรียนรู้   
๕.๔ พัฒนาศักยภาพของคณะเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
     อาเซียน
๕.๕ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
๕.๖เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของคณะ 


ปีการศึกษา ๒๕๕๗คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะมีอาคารหลังใหม่เพื่อใช้เป็นอาคาร

ส านักงาน ห้องพักอาจารย์ของโปรแกรมวิชาต่างๆ และห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเป็นห้องประชุมและ
ห้องเรียน


 









     ภาพท่ี ๕ รูปด้านหน้าของอาคารคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์            ภาพท่ี ๖ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลังใหม่
              หลังใหม่(งบประมาณ ๘๙,๘๘๘,๘๘๘.๘๘ บาท)                          ท่ีก าลังก่อสร้าง (คาดว่าจะแล้วเสร็จตน้ปี พ.ศ.๒๕๕๗) 


พัฒนาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะต้ังแต่
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมานั้น คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษา ดังต่อไปนี้
 ๑. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียน เป็นส าคัญ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
 ๒. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้หลักธรรมาภิบาลที่เน้น
ประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ เน้นการ
จัดการความเสี่ยงตลอดจนการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ



¾.È. òõðö - òõõö
ôð »‚ ÈÃÕÊÑ¡·Í§ 53

 ๓. การประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ -
๒๕๔๘) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓)และการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบท่ีสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)โดยส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 ๔. การพัฒนาอาจารย์อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการส่งเสริม 
ให้มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น โดยในระดับปริญญาเอกมีอาจารย์ไปศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ จนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มากขึ้น อนึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สนับสนุนให้อาจารย์
เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริม
ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
 ๕. งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยได้รับ 
ท้ังงบประมาณการพัฒนาอาจารย์และงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอนการวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีระบบและกลไกในการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ตลอดจนการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
 ๖. เทคโนโลยีการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนา ระบบฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย และการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนข้อมูลพื้นฐาน (
 ๗การพัฒนาวารสารทางวิชาการ คณาจารย์ในคณะได้ร่วมมือกันพัฒนาวารสาร พิกุล 
ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จนเป็นวารสารท่ีได้มาตรฐานและจะ
ผลักดันให้เป็นวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ในอนาคตต่อไป 
 ๘. การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้พัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน และก าลัง
จะพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติม 
 ๙. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในคณะ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคณ ะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ได้พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าคณะที่มีอยู่ทั้ง ๒ ห้อง โดยการยกระดับปรับปรุงเครื่องที่
มีอยู่เดิมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ พัฒนาห้องปฏิบัติการทางดนตรี ห้องปฏิบัติการศิลปะ 
และห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และการละคร ให้ใช้การได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดสร้างแหล่งเรียนรู้
ใหม่ๆ เพิ่มเติม คือห้องสมุดกฎหมาย ห้องศาลจ าลอง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน
ประชาธิปไตย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
 ๑๐. การผลิตบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตในด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ที่เน้นด้านคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา
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กล่าวโดยสรุป นับเป็นเวลากว่า ๓๐ ปีแล้ว ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินงาน
ตามบทบาทหน้าท่ี โดยมีพัฒนาการที่รวดเร็วและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนคณะมีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มีการพัฒนาหลักสูตร
ทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านการบริการวิชาการคณะมี
บุคลากรหลากหลายสาขาวิชา จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยเอกลักษณ์ จุดเน้น 
จุดเด่น คือ มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ความรู้
คู่ชุมชน” โดยมีโครงการบริการวิชาการ เช่น โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โครงการนิทรรศการทาง
วิชาการ เป็นต้น อีกทั้งมีการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน และการวิจัย ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะมีการเผยแพร่และบริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และด้านการวิจัย คณะได้จัดท า
นโยบายและแผนงานด้านการวิจัย ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ มศักยภาพและทักษะด้านการ
วิจัย สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีการบูรณาการ
การวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ 

อย่างไรก็ตาม ในการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็มีปัญหาอยู่หลาย
ประการ อาทิเช่น ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน ในขณะที่อาจารย์ก็มีภาระงานสอนและงานด้าน
อื่นๆ สูงมาก จึงมีผลท าให้อาจารย์ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะท างานด้านวิจัยหรือการท าผลงานวิชาการอื่นๆ 
ซึ่งส่งผลไปถึงการเสนอผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้วย อีกทั้งงบประมาณที่จ ากัด ก็ส่งผลต่อ
การผลักดันให้อาจารย์ไปศึกษาต่อเช่นเดียวกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการหรือสายสนับสนุน ต่างก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจมุ่งมั่นท างาน
ภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ ด้วยความตระหนักว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนั้นความเป็น “ราชภัฏ” จึงสามารถเป็นที่พึ่งทางปัญญาของคนในท้องถิ่น อันเป็นความ
ภาคภูมิใจของชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จะก้าวเดินต่อไปเพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงและ
ความยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น และสังคมไทยตลอดไป 
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สุชิน รอดก าเหนิด. (๒๕๔๙). มาตรการทางกฎหมายในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ศึกษากรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ. การศึกษาอิสระปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
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ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา  ชะอุมผล 0

* 

 

 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสวนราชการสังกัดวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งอาศัยความตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบดวยภาควิชา  
๙ ภาควิชา คือ ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป ภาควิชาเคมี ภาควิชา
ชีววิทยา ภาควิชาคหกรรมศาสตร ภาควิชาเกษตรศาสตร ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและ
สันทนาการ และภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป ไดเปดทําการสอนต้ังแตป พศ ๒๕๑๙ ในสาขาการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ป กศ  โดยรับผิดชอบสอนรายวิชาในหมวดวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร พลานามัย และหมวดวิชาการงาน  
  ปการศึกษา ๒๕๒๕ เปดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ป.กศ สูง 
รวม ๖ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกคณิตศาสตร วิชาเอกวิทยาศาสตรท่ัวไป วิชาเอกพลศึกษา วิชาเอก
อุตสาหกรรมศลิป วิชาเอกคหกรรมศาสตร และวิชาเอกเกษตรศาสตร 
 ปการศึกษา ๒๕๒๒ เปดทําการสอนประเภทครูประจําการท้ังระดับปริญญาตรี ๒ ปหลัง ค.บ  
๒ ป วิชาเอกคณิตศาสตร วิชาเอกวิทยาศาสตรท่ัวไป และเปดรับระดับ ปกศ  สูง ท้ังประเภท      
ภาคปกติ และอ.คป 

                                                           
* คณบดคีณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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 ปการศึกษา ๒๕๒๓ เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทภาคปกติ ระดับ ค.บ ๔ ป รวม ๒
วิชาเอกคือวิชาเอกคณิตศาสตร และวิชาเอกวิทยาศาสตรท่ัวไป ระดับ ค.บ ๒ ปหลัง ๑ วิชาเอก คือ
วิชาเอกวิทยาศาสตรท่ัวไป   

ปการศึกษา ๒๕๒๔ เปดรับนักศึกษาในระดับ ค.บ ๒ ปหลัง เพิ่มอีก ๓ วิชาเอก คือ วิชาเอก   
สุขศึกษา วิชาเอกพลศึกษา และวิชาเอกคหกรรมศาสตร 
 ปการศึกษา ๒๕๒๕ เปดรับนักศึกษาในระดับ ค.บ  ๒ ปหลัง เพิ่มอีก ๒ หลักสูตร คือ  
เกษตรศาสตร  

ปการศึกษา ๒๕๒๗ ไดมีการแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘
ปรับปรุงพระราชบัญญัติวทิยาลัยครู ฉบับท่ี ๒ พุทธศักราช ๒๕๒๗ ใหกรมการฝกหัดครูโดยวิทยาลัยครู
มีภาระและหนาท่ีเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ในดานการจัดการศึกษาในสาขาวิชาการตางๆ 
นอกเหนือจากการผลิตครู วิทยาลัยครูไดพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ินหลายๆ ดานพรอมกันไป 

ปการศึกษา ๒๕๒๘ ไดมีการประกาศแบงสวนราชการในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เพื่อให
สอดคลองกับภารกิจของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ๒๕๑๘ ภาควิชาพลศึกษาและ
สันทนาการไดเปลี่ยนแปลงไปอยูในสังกัดคณะครุศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเปด 
ทําการสอนสาขาวิชาการท่ีไมใชสาขาการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรเทคนิคอาชีพ           
มี ๓ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกพืชศาสตร วิชาเอกผาและเคร่ืองแตงกาย และวชิาเอกเซรามิกส 
เคร่ืองปนดินเผา สวนในสาขาวิชาการศึกษา ไดเปดเพิ่มระดับ ค.บ ๔ ป อีก ๑ วิชาเอก คือ วิชาเอก   
สุขศึกษา  

ปการศึกษา ๒๕๒๙ ประเภทภาคปกติไดขยายเปดรับนักศึกษาวิชาเอกเพิ่มเติมในระดับ
อนุปริญญา ๑ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกกอสราง ระดับ ค.บ  ๔  ป ๑ วิชาเอก ไดแก วิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป และไดปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาสําหรับครูประจําการ อ.คป เปนการจัด
การศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ กศบป 

ปการศึกษา ๒๕๓๐ ไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหมโดยยกเลิกหลักสูตรเดิมท้ังหมด คณะวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร อวท วิชาเอกสุข
ศึกษา หลักสูตรระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต วทบ ๔ ป เปดรับนักศึกษา 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 และวชิาเอกอุตสาหกรรมศิลป 
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ในวันท่ี ๑๔  กุมภาพันธ พศ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ ซึ่งมีความหมายวา คนของพระราชา เปนชื่อสถาบันการศึกษาใน
กรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูกําแพงเพชร จึงเปลี่ยนเปน
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 เปดรับนักศึกษาในระดับ ค.บ ๔ ป ไดแกวิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา 
และในปนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน โดยภาควิชาอุตสาหกรรมศิลปและหัตถศึกษาปรับเปลี่ยน
เปนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการแบงสวนราชการใหม ดังนั้นจึงมีภาควิชาในสังกัดคณะ
วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๙ ภาควิชา คือภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตรท่ัวไป 
ภาควิชาฟสิกส ภาควิชาเกษตรศาสตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา ภาควิชา
คณิตศาสตร และภาควิชาสุขศึกษา    

วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๓๘ ไดมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพุทธศักราช ๒๕๓๘ ปรับเปลี่ยน
วิทยาลัยครูเปนสถาบันราชภัฏอยางเปนทางการ และมีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการปรับเปลี่ยนสวน
ราชการในสังกัดสถาบันราชภัฏเปนแทนการเปนคณะวิชา คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          
จึงเปลี่ยนเปนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการนี้ไดมีการเปลี่ยนการเรียกชื่อตําแหนงบริหารจาก
หัวหนาคณะวิชา มาใชคําวา คณบดี    

ในวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานใหสถาบันราชภัฏทุกแหง
ใชตราพระราชลัญจกรประจําพระองคเปนตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้
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
วิทยาศาสตรท่ัวไป 
  ระดับ วทบ ๔ ป จาํนวน 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 จาํนวน ๓ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร โปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป และโปรแกรมวิชาฟสิกส 
  ระดับ อวท จํานวน ๑ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร 
  ระดับ วทบ ๔ ป จาํนวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเคมีและโปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร 

ปการศึกษา ๒๕๔๒ เปดรับนกัศึกษา ๗ โปรแกรมวิชา แยกเปน 
 - ระดับ ค.บ ๔ ป จํานวน ๓ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร โปรแกรม
วิชาชีววิทยา และโปรแกรมวชิาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
  ระดับ วทบ ๔ ป จาํนวน ๑ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 - ระดับ อวท จํานวน ๒ โปรแกรมวิชาไดแก โปรแกรมวชิาพืชศาสตรและโปรแกรมวิชา
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 และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
  ระดับ วทบ ๔ ป จาํนวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร 
และโปรแกรมวิชาเคมี 
  ระดับ วทบ ๒ ปหลังอนุปริญญา จํานวน ๑ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตรท่ัวไป 
 ปการศึกษา ๒๕๔๔ เปดรับนักศึกษา ๕ โปรแกรมวิชา แยกเปน 
 - ระดับ ค.บ ๔ ป จาํนวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร และ
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
  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  
และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
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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 จาํนวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร  
และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

  ระดับ วทบ ๔ ป จาํนวน ๔ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา ๒๕๔๗ เปดรับนักศึกษา ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเคมี และโปรแกรม
วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ไดมพีระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗
ปรับเปลี่ยนสถาบันราชภัฏ เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ปการศึกษา ๒๕๔๘ เปดรับนักศึกษา ๕ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมและโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                           ภาพท่ี ๑ อบรมแพทยแผนไทย โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
 

ปการศึกษา ๒๕๔๙ เปดสอน ๕ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โปรแกรมวิชาฟสิกส โปรแกรมวิชา
สาธารณสุขชุมชน 
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ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนมา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเปดสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวนท้ังสิ้น ๑๐ สาขาวิชา ท่ีมีความหลากหลาย ไดแก คณิตศาสตร (หลักสูตร 
๒ ปริญญา วท.บ. /ค.บ.) เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาธารณสุขศาสตร 
เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จาก อัตลักษณ “ความรู คูชุมชน” ท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยึดมั่น และใชเปนหลัก 
ในการพัฒนาคณะฯ เพื่อสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกร คือบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ผสมผสานงานวิจัยใหแกชุมชน และมีคานิยมขององคกรท่ีสําคัญ คือ  ซึ่ง
ประกอบดวย 
      มีจิตวิทยาศาสตร จิตวิญญาณทางวิทยาศาสตร 
      การตระหนักและใหความสําคัญกับชุมชน  
     การบูรณาการศาสตรตางๆ อยางเหมาะสม 
     มีจรรยาบรรณ  
      ใหคุณคา รักษาภูมิปญญาทองถ่ิน  
       ความรวมมือรวมใจ ความมีน้ําใจ เต็มใจ 
ชวยเหลือ เอ้ือเฟอ 

    มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพท่ี ๒ งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ               ภาพท่ี ๓ กิจกรรมคายวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน 

             สวนภูมิภาค          
 

ดวยคานิยมองคกร และสมรรถนะหลักขององคกร อันไดแก ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ความสามารถในการวิจัยและสรางองคความรูเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการ การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และ
ความสามารถในการจัดคายวิชาการ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร ทําใหคณะ
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พัฒนาการของคณะวิทยาการจัดการ 
 

ผูชวยศาสตราจารยอนุ  ธัชยะพงษ* 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแตเดิมคือ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร เปนสถานศึกษาท่ีผลิต

บุคลากรท่ีจะไปประกอบอาชีพครูเพียงอยางเดียว จากการท่ีวิทยาลัยครูมีท่ัวประเทศ ๓๖ แหง ประชาชน
ไดใหความสนใจท่ีจะเขาศึกษาเปนจํานวนมาก จึงเปนผลทําใหการผลิตครูมีปริมาณมากกวาความตองการ
ของตลาดแรงงาน แตเนื่องจากบุคลากรของวิทยาลัยครูมีจํานวนมากและปรับเปลี่ยนพรอมท่ีจะพัฒนา
ตนเองเพื่อทําการเปดสอนในสายวิชาชีพอ่ืนๆ ได ดวยเหตุนี้เองจึงไดมีการแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครูใหเปดทําการสอนในสายวิชาชีพอ่ืนนอกจากวิชาชีพครูได อันเปนผลใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอน
และผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตรและสาขาวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีเคยผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร
เพียงอยางเดียว โดยเร่ิมทําการเปดรับนักศึกษาสาขาอ่ืนไดต้ังแตปพุทธศักราช ๒๕๒๗ เปนตนมา 

วิทยาลัยครูกําแพงเพชร มีการเตรียมการจัดต้ังคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อทําหนาท่ี
รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมอบหมายใหอาจารยสุวัฒน         
นาคณาคุปต ซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรและการเมือง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ในขณะนั้นทําหนาท่ีเปนหัวหนาคณะวิชาเพื่อดําเนินการในการจัดต้ังคณะ มีอาจารยนิยม 
ชื่นนิรันดร และอาจารยประจวบ ทิพยปรีชา มาเปนผูรวมกอต้ังดวย คณะผูเร่ิมกอต้ังไดดําเนินการจัดทํา
รางหลักสูตร จัดหาเอกสารตํารา ตลอดจนอาคารสถานท่ีและวัสดุ ครุภัณฑเพื่อเตรียมความพรอม 
ในการเปดสอน จนในท่ีสุดไดมีประกาศการจัดต้ังโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ    
ทองสมัคร) ไดลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นในวิทยาลัยครู
กําแพงเพชร เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนท่ีรูจักและเชื่อถือจากองคกรภายนอก ในฐานะของการเปนแหลงใหบริการ
ทางวชิาการ ซึ่งเปนพันธกิจท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร คณะฯ ได
ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง และไดรับการยอมรับจากหนวยงานตางๆท่ีเขารวมกิจกรรม โครงการ
ใหบริการทางวิชาการท่ีคณะฯ ไดแก โครงการงานสัปดาหวิทยาศาสตร โครงการคายวิทยาศาสตร 
เพื่อเยาวชน โครงการคายอัจฉริยะ และโครงการท่ีโปรแกรมวิชาตางๆจัดขึ้น ไดแก โครงการดอกไมให
คุณ โครงการคลินิกวิจัย หรือกิจกรรมบริการวิชาการท่ีคณะฯจัดรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ เชน การจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการดานนาโนเทคโนโลยีใหแกครูในเขตพื้นท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ และ เขต ๒ รวมท้ัง
ศิษยเกาของคณะฯ นอกจากนี้ ทุกหนวยงานในคณะฯ ยังพัฒนากิจกรรมบริการวิชาการ ใหมีความ
หลากหลายสอดคลองกับความตองการของหนวยงานตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมสูการบรรลุ
ความสําเร็จตามวิสัยทัศนของคณะฯ ท่ีวา “ป ๒๕๕๖ เปนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นนํา 
ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เนนการบริการวิชาการ เพื่อนําองคความรูจากการวิจัยสูชุมชน
ทองถิ่น” 
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FACULTY OF MANEGMENT AND TECHNOLOGYคณะวิทยาการจัดการ

พัฒนาการของคณะวิทยาการจัดการพัฒนาการของคณะวิทยาการจัดการ 
 

ผูชวยศาสตราจารยอนุ  ธัชยะพงษ* 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแตเดิมคือ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร เปนสถานศึกษาท่ีผลิต

บุคลากรท่ีจะไปประกอบอาชีพครูเพียงอยางเดียว จากการท่ีวิทยาลัยครูมีท่ัวประเทศ ๓๖ แหง ประชาชน
ไดใหความสนใจท่ีจะเขาศึกษาเปนจํานวนมาก จึงเปนผลทําใหการผลิตครูมีปริมาณมากกวาความตองการ
ของตลาดแรงงาน แตเนื่องจากบุคลากรของวิทยาลัยครูมีจํานวนมากและปรับเปลี่ยนพรอมท่ีจะพัฒนา
ตนเองเพื่อทําการเปดสอนในสายวิชาชีพอ่ืนๆ ได ดวยเหตุนี้เองจึงไดมีการแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครูใหเปดทําการสอนในสายวิชาชีพอ่ืนนอกจากวิชาชีพครูได อันเปนผลใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอน
และผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตรและสาขาวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีเคยผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร
เพียงอยางเดียว โดยเร่ิมทําการเปดรับนักศึกษาสาขาอ่ืนไดต้ังแตปพุทธศักราช ๒๕๒๗ เปนตนมา 

วิทยาลัยครูกําแพงเพชร มีการเตรียมการจัดต้ังคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อทําหนาท่ี
รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมอบหมายใหอาจารยสุวัฒน         
นาคณาคุปต ซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรและการเมือง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ในขณะนั้นทําหนาท่ีเปนหัวหนาคณะวิชาเพื่อดําเนินการในการจัดต้ังคณะ มีอาจารยนิยม 
ชื่นนิรันดร และอาจารยประจวบ ทิพยปรีชา มาเปนผูรวมกอต้ังดวย คณะผูเร่ิมกอต้ังไดดําเนินการจัดทํา
รางหลักสูตร จัดหาเอกสารตํารา ตลอดจนอาคารสถานท่ีและวัสดุ ครุภัณฑเพื่อเตรียมความพรอม 
ในการเปดสอน จนในท่ีสุดไดมีประกาศการจัดต้ังโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ    
ทองสมัคร) ไดลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นในวิทยาลัยครู
กําแพงเพชร เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 คณะวิทยาการจัดการไดกอต้ังขึ้นอยางเปนทางการ เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เร่ิมแรก
ไดเปดสอนในระดับอนุปริญญา (๒ ปแรก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
แขนงวิชาบัญชี แขนงการจัดการท่ัวไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตรสหกรณ ระดับปริญญาตรี 
(๒ ปหลัง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป แขนงวิชาการบัญชี แขนงการ
จัดการท่ัวไป แขนงการตลาด และแขนงเศรษฐศาสตรสหกรณ   

ป พศ ๒๕๓๔ คณะวิทยาการจัดการ ไดรับงบประมาณจัดสรางอาคารศูนยฝกประสบการณ
วิชาชีพ ใหกับนักศึกษาของคณะ เปนอาคาร ๔ ชั้นประกอบดวยหองพักจํานวน ๒๐ หอง หองจัด
ประชุมสัมมนา หองปฏิบัติการฝกวิชาชีพ หองอาหาร โดยใชชื่อวา อาคารน้ําเพชร เปดใหบริการท่ีพัก
และการจัดอบรมสัมมนาแกบุคคลท่ัวไป ปจจบัุนมหาวิทยาลัยเปนผูดูแลและดําเนินกิจการเองท้ังสิ้น 
 ในป พศ ๒๕๓๙ คณะวิทยาการจัดการ ไดรับงบประมาณการกอสรางอาคารเรียน ซึ่งไดจาก
การแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ ศ ๒๕๔๐ กอสรางอาคารเรียน ๘ ชั้น        
เปนจํานวนเงิน ๔๒,๙๔๐,๐๐๐ บาท โดยทําการกอสรางเมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน พศ ๒๕๔๐ กําหนดแลว
เสร็จภายใน ๕๔๐ วัน 
 ในวันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ อาคารเรียน ๘ ชั้น ของคณะวทิยาการจัดการ ไดทําการเปดใช
เปนคร้ังแรก โดยไดรับพระราชทาน นามวา “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๒ หรือท่ีเรียกกัน
วา อาคาร ๑๑ 

 ป พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏกําแพงเพชรยกฐานะเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ในปจจุบันคณะวิทยาการจัดการ ไดทําการเปดสอนหลักสูตรระดบัปริญญาตรี (๔ ป) จํานวน ๕ 
หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป การตลาด การเงินและการธนาคาร 
คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินการคลัง) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเท่ียวและการโรงแรม) และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต      
(นิเทศศาสตร) 
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ทําเนียบหัวหนาคณะวิทยาการจัดการ   
 

         พศ ๒๕๓๐  พศ ๒๕๓๓    อาจารยสุวัฒน นาคณาคุปต 
พศ ๒๕๓๓  พศ ๒๕๓๗    อาจารยธารทิพย ธรรมสอน  
พศ ๒๕๓๗  พศ ๒๕๓๘    ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน นาคณาคุปต  

ทําเนียบคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

พศ ๒๕๓๘  พศ ๒๕๔๑    ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน นาคณาคุปต 
พศ ๒๕๔๑  พศ ๒๕๔๕   ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน นาคณาคุปต 
พศ ๒๕๔๕  พ.ศ. ๒๕๕๒  ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน 
พศ ๒๕๕๒  พ.ศ. ๒๕๕๓   รองศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปจจุบัน   ผูชวยศาสตราจารยอนุ ธัชยะพงษ 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค 
 

     อัตลักษณ  “ความรูคูชุมชน”   
เอกลักษณ: “ผลิตบัณฑิต จิตบริการ” 
ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหเปนนักบริหารจัดการท่ีมีคุณธรรมนําความรู มีจริยธรรม และ

จรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาทองถ่ินและสังคม 
ปณิธาน 
สรางสรรคคนดี มีคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอยางเปนระบบ 

เพื่อพบความกาวหนา พัฒนาทองถ่ินและสังคม 
วิสัยทัศน 
เชี่ยวชาญวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทองถ่ินและสังคม 
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พันธกิจ  
๑ ผลิตบัณฑติมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
๒ สรางองคความรู และนวตักรรมจากงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  
๓ ใหบริการวชิาการแกสังคมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ิน 
๔ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ธํารงไวซึ่งสังคมท่ีดีงามและเอกลักษณของชุมชนทองถ่ิน 

และประเทศชาติ 
๕ พัฒนาบุคลากรใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
๖ มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
เปาประสงค 
 

๑. บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม นําความรู สามารถพัฒนาตนเอง และชุมชนทองถ่ินได 
๒. มีองคความรูและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับปญหา และความตองการของชุมชน 
๓. คน ชุมชน ทองถ่ิน อยูดีมีสุข เขมแข็ง มีวัฒนธรรมและศีลธรรม  พึ่งพาตนเองได   
๔. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในชุมชนทองถ่ิน ไดรับการทํานุบํารุงสงเสริม และเผยแพร 
๕. บุคลากรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
๖. มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

 
คุณลักษณะบัณฑิต 
 

 ๑. เปนคนดีมีคุณธรรมในสงัคม ยึดมั่นในหลักศาสนาและประชาธิปไตย ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 
  ๒. มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพของตนและสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓ มีความคิดริเร่ิมและสรางสรรค สามารถพัฒนาตน พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
๔. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผลได  
๕. มีความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย เสียสละ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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วิวัฒนาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

FACULTY OF INDUSTRIL TECHNOLOGYคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิวัฒนาการของคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
รองศาสตราจารยไพโรจน  เนยีมนาค0

* 
 

ประวัติและความเปนมาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับ ใชเวลามา  
ไมนอยกวา ๓๕ ป กอนท่ีจะไดรับการสถาปนาขึ้นเปนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และไดพัฒนาให
ดําเนินการเปดทําการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายทางสาขาวิชา สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและทองถ่ินอยางแทจริง ซึ่งจะขอเรียบเรียงผลการพัฒนาในชวงท่ีผานมาเปนลําดับ ดังนี้ 

ในป พศ ๒๕๒๑ เปดการเรียนการสอนคร้ังแรกเปนภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป 
สังกัดภายใตคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  

ป พ ศ  ๒๕๒๘ เปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร ในระดับอนุปริญญา หรือท่ีเรียกวา
อนุปริญญาวิทยาศาสตร หรือท่ีใชอักษรยอวา “อ.วท” โดยเร่ิมจาก ๒ โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชา
กอสรางและโปรแกรมวิชาเซรามิกส สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยครูกําแพงเพชร 

ป พศ ๒๕๓๐ เปด สอนระดับปริญญาตรีขึ้นเปนคร้ังแรก ใชเวลาในการศึกษา ๔ ป โดยเปด
สอนโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลปกอน ตอมาไดเปดสอนโปรแกรมวิชาตางๆ มากขึ้น เชน โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีเซรามิกส โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีไฟฟา โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีกอสราง โปรแกรมวิชากอสราง โปรแกรมวิชาโลหะ โปรแกรมวิชา
ไฟฟา และโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส ตามลําดับ 

จากการเจริญเติบโตและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป  
จึงไดมีการบรรจุเขาไวในแผนพัฒนาการศึกษาท่ี ๗ พศ ๒๕๓๕  ๒๕๓๙ ของกรมการฝกหัดครู เพื่อ
จัดต้ังใหเปนคณะใหมใชชื่อวา “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และไดเร่ิมดําเนินการมาต้ังแตป ๒๕๓๕ 
รวมกับวิทยาลัยครูอ่ืนอีก ๗ แหง คือ วิทยาลัยครูเชียงราย เลย สุรินทร ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี สงขลา 
และเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ไดรับความเห็นชอบและอนุมัติใหเปนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยสภา   
การฝกหัดครูเมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม พศ ๒๕๓๗ ต้ังแตนั้นเปนตนมา 

และในปการศึกษา ๒๕๓๘ ยกเลิกพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พศ ๒๕๑๘ เพื่อปรับโครงสรางการ
บริหารงานของกรมการฝกหัดครู ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พศ ๒๕๓๘ มาเปนสํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงไดถูกจัดไวในโครงสรางการบริหารของสถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชรต้ังแตนั้นมา โดยมคีณบดีคนแรก คือ ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ วังศิริกุล   

                                                           
* คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

พันธกิจ  
๑ ผลิตบัณฑติมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
๒ สรางองคความรู และนวตักรรมจากงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  
๓ ใหบริการวชิาการแกสังคมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ิน 
๔ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ธํารงไวซึ่งสังคมท่ีดีงามและเอกลักษณของชุมชนทองถ่ิน 

และประเทศชาติ 
๕ พัฒนาบุคลากรใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
๖ มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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๑. บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม นําความรู สามารถพัฒนาตนเอง และชุมชนทองถ่ินได 
๒. มีองคความรูและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับปญหา และความตองการของชุมชน 
๓. คน ชุมชน ทองถ่ิน อยูดีมีสุข เขมแข็ง มีวัฒนธรรมและศีลธรรม  พึ่งพาตนเองได   
๔. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในชุมชนทองถ่ิน ไดรับการทํานุบํารุงสงเสริม และเผยแพร 
๕. บุคลากรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
๖. มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

 
คุณลักษณะบัณฑิต 
 

 ๑. เปนคนดีมีคุณธรรมในสงัคม ยึดมั่นในหลักศาสนาและประชาธิปไตย ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 
  ๒. มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพของตนและสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓ มีความคิดริเร่ิมและสรางสรรค สามารถพัฒนาตน พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
๔. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผลได  
๕. มีความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย เสียสละ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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ปการศึกษา ๒๕๓๙ ไดรับงบประมาณแผนดินตอเติมหองเรียนชั้น ๒ อาคารเซรามิกส จํานวน ๑
หอง เปนเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท งบบํารุงการศึกษากอสรางอาคารโรงฝกงานโลหะ ๑ หอง เปนเงิน 
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท กอสรางอาคารเรียนเขียนแบบชัน้เดียว ๑ หลัง เปนเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท 

ปการศึกษา ๒๕๔๒ คณะได รับงบประมาณตอเติมอาคารอุตสาหกรรมศิลปจํานวนเงิน 
๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท จึงกอสรางเปนอาคาร ๒ ชั้น เชื่อมตอกับอาคารอุตสาหกรรมศิลปเดิม ซึ่งปจจุบันไดใช
เปนสถานจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา สวนอาคารอุตสาหกรรมศิลปเดิมปจจุบันจัด
ใหเปนสถานท่ีจัดการเรียนการสอนในสาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   
 ปการศึกษา ๒๕๔๓ คณะไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนอาคาร   
๕ ชั้น อีก ๑ หลัง เปนเงิน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปเดียวกัน คณะไดเปดโปรแกรมวิชาใหมขึ้น ๒ 
โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิตในระดับปริญญาตรี ๒ ป หลังอนุปริญญาและ
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี ๔ ป 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ปการศึกษา ๒๕๕๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดม ี     
การเรียนการสอนท้ังหมด ๘ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาโลจิสติกสและการจัดการ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน     
และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปการศึกษา ๒๕๕๖ ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีนโยบายในการพัฒนาทางวิชาการ  
โดยสงเสริมใหทําการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีอยูเดิมใหมีความเหมาะสม และดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม
อีก จํานวน ๘ สาขาวิชา ประกอบดวยระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๒ หลักสูตร คือในระดับปริญญาเอก 
ในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคนิคศึกษา (คอ.ด. 
การวิจัย และพัฒนาหลักสูตรเทคนิคศึกษา) ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคนิคศึกษา (คอ.ม. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคนิค
ศึกษา) และในระดับปริญญาตรี อีกจํานวน ๖ สาขาวิชา เชน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
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วิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟา (คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟา) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ทล.บ. 
เทคโนโลยีอุตสาหการ) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร) สาขาอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ทล.บ. อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม) และสาขา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการบริการ (ทล.บ . จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการบริการ) โดยม ี          
รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน เนียมนาค เปนคณบดีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใหมีความ
เหมาะสมกับสถานการณของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเพื่อนําไปสูเปาหมายใหญคือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน () สอดคลองกับแนวทางในการบริหารงานภายใตปรัชญาท่ีวา เทคโนโลยี 
เปนเลิศเทิดคุณธรรม ชี้นําสังคม 

 
 

ปการศึกษา ๒๕๓๙ ไดรับงบประมาณแผนดินตอเติมหองเรียนชั้น ๒ อาคารเซรามิกส จํานวน ๑
หอง เปนเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท งบบํารุงการศึกษากอสรางอาคารโรงฝกงานโลหะ ๑ หอง เปนเงิน 
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท กอสรางอาคารเรียนเขียนแบบชัน้เดียว ๑ หลัง เปนเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท 

ปการศึกษา ๒๕๔๒ คณะได รับงบประมาณตอเติมอาคารอุตสาหกรรมศิลปจํานวนเงิน 
๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท จึงกอสรางเปนอาคาร ๒ ชั้น เชื่อมตอกับอาคารอุตสาหกรรมศิลปเดิม ซึ่งปจจุบันไดใช
เปนสถานจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา สวนอาคารอุตสาหกรรมศิลปเดิมปจจุบันจัด
ใหเปนสถานท่ีจัดการเรียนการสอนในสาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   
 ปการศึกษา ๒๕๔๓ คณะไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนอาคาร   
๕ ชั้น อีก ๑ หลัง เปนเงิน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปเดียวกัน คณะไดเปดโปรแกรมวิชาใหมขึ้น ๒ 
โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิตในระดับปริญญาตรี ๒ ป หลังอนุปริญญาและ
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี ๔ ป 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ปการศึกษา ๒๕๕๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดม ี     
การเรียนการสอนท้ังหมด ๘ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาโลจิสติกสและการจัดการ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน     
และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปการศึกษา ๒๕๕๖ ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีนโยบายในการพัฒนาทางวิชาการ  
โดยสงเสริมใหทําการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีอยูเดิมใหมีความเหมาะสม และดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม
อีก จํานวน ๘ สาขาวิชา ประกอบดวยระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๒ หลักสูตร คือในระดับปริญญาเอก 
ในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคนิคศึกษา (คอ.ด. 
การวิจัย และพัฒนาหลักสูตรเทคนิคศึกษา) ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคนิคศึกษา (คอ.ม. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคนิค
ศึกษา) และในระดับปริญญาตรี อีกจํานวน ๖ สาขาวิชา เชน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
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๑๒ ปี แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร แม่สอด
ที่ก้าวตามความเข้มข้นของปีที่ ๔๐

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY (Mae sod Cambus)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร แม่สอด

๑๒ ป แหงความเปนมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  
ที่กาวตามความเขมแขง็ของปที่ ๔๐  
ของมหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

 
อาจารยจาํนรรจ  เสนาะเมือง0

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดตากเปนจังหวัดหนึ่งท่ีอยูในเขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร การดําเนิน

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

                                                           
* ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 
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นิยม ไวรัชพานิช ประกอบกับโลกทุกวันนี้พัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีเขามาเปนบทบาท 
ในชีวิตประจําวัน มีการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงประเทศไทยหลีกเลี่ยงเกมนี้ไมพน สุชาติ  จึงกิจรุงโรจน) 
เยาวชนเปนทรัพยากรท่ีมีคาและสําคัญตอการพัฒนาสังคมทองถ่ินและประเทศ จึงเปนเร่ืองจําเปน 
ท่ีภูมิภาคดานตะวันตกของจังหวัดตากตองมีมหาวิทยาลัยท่ีสรางพลังใหแกเรา วานิช วงศธนสารสิน
อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชนในจังหวัดตากโดยเฉพาะผูดอยโอกาส ทําใหผู ไมมีความสามารถ 
มีความสามารถเขามารวมพัฒนาสังคมของประเทศ สมจิตร  ลิ้มลือชา การขยายโอกาสทางอุดมศึกษา
เปนการพัฒนาการเรียนรูพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางความเขมแข็งใหชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจ อนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมถึงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเสริมสรางสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อน
บาน การศึกษาจึงสรางคน คนสรางชาติ อนาคตของชาติอยูท่ีคน สุชาติ  ตรีรัตนวัฒนา ในฐานะคน   
แมสอดอาศัยแผนดินนี้ทํามาหากิน ไมเคยลืมท่ีตอบแทนบุญคุณแผนดิน การไดมีสวนรวมกอต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาท่ีชวยพัฒนาคนใหมีความรู ความสามารถ และมีความเขาใจท่ีจะอยูรวมกันอยางสันติ
สุข นับเปนโอกาสดีสําหรับผม สมศักดิ์  คะวีรัตน นี่คือ ปณิธานของทุกทานท่ีใหความเห็นขางตน และ
ไดเขามามีบทบาทอยางเขมแข็งในการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จนถึงปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกอเกิดและต้ังอยูอยางมั่นคงอยาง เชน ทุกวันนี้ ดวยความเมตตาของทานผูนําภาคเอกชน 
ซีกตะวันตกของจังหวัดตาก หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเห็นประโยชน มองการณไกลมุงมั่นท่ีจะพัฒนา
ทองถ่ินอันเปนแผนดินเกิดและเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ขณะนั้น รวมจุดประกายดวยการจัดต้ังสถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาขึ้นท่ีอําเภอ   
แมสอด จังหวัดตาก วาทําอยางไรนักเรียนท่ีเพิ่งสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ซึ่งเปนลูกหลานของชาว   
แมสอด และอีก ๔ อําเภอ จะไดศึกษาในระดับอุดมศึกษาใกลบานเชนเดียวกับนักศึกษา กศ.บป.            
ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใชสถานท่ีโรงเรียนสรรพวิทยาคม เปดการสอนแกบุคลากรประจําการ
ในวันเสารและวันอาทิตย ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๓ ในท่ีสุด เนื้อท่ี ๖๐๐ ไร ซึ่งเดิมเปนปาเสื่อมโทรม 
ก็ไดรับอนุญาตจากกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อฟนฟูใหมีสภาพปาสมบูรณตามธรรมชาติ
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เปนแหลงเรียนรูของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน อันจะนําไปสูความรัก ความผูกพันและการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน ท่ีตําบลแมปะ อําเภอแมสอด 
อยูหางจากตัวอําเภอแมสอดเพียง ๗ กิโลเมตร อยูติดกับถนนสายตาก – แมสอด ถึง ๓๐ ป เร่ิมนับจาก
ต้ังแตวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ – ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ โดยเสนอและรับอนุมัติเมื่อวันที ๑๗ กุมภาพันธ 
๒๕๔๔   ซึ่งถือเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๓๖ สถาบันแหงนี้ก็มีความกาวหนามีผลงานเชิงประจักษ ดังนี้  

 
พัฒนาการดานกายภาพ 
 

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

 สิ่งกอสรางไดรับงบประมาณอันจะเสร็จสมบูรณในโอกาสตอไป ไดแก อาคารอเนกประสงค    
๕ ชั้น และอาคารฝกกีฬาในรม เขื่อนก้ันน้ําเพิ่มประมาณกักเก็บน้ําเพื่อรองรับจํานวนนักศึกษาท่ีจะเพิ่มขึ้น  
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ความคาดหวังของการเติบโตทางกายภาพในปการศึกษาตอไปคือ อาคารท่ีพักของอาจารย 
เจาหนาท่ี และอาคารปฏิบัติการการคาชายแดนและศูนยขอมูลดานโลจิสติกส เปนตน  

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

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามุงหลอหลอมผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติอันพึงประสงค 
คุณธรรมนําความรู กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาทุกคนตองสอบผานมาตรฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาอังกฤษ และภาษาพมา เปนตน 

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

 - ศูนยเมียนมารศึกษา 
  ศูนยศึกษาและพัฒนาอัญมณีเพื่อการสงออก 
  ศูนยการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม 
  ศูนย  ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดวยอําเภอแมสอดมีสภาพภูมิประเทศเสมือนเปนประตูสูอันดามัน เปนเสนทางทองเท่ียวอีก
เสนทางหนึ่งจากภาคเหนือของไทยและจีนตอนใต เปนความคาดหวังเพื่อรองรับแนวทางการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมน้ําโขง      ท่ี
เชื่อมตะวันออก – ตะวันตก        อันจะเกิดในอนาคต
อันใกลนี้ (ตามโครงการท่ีนําสงของบประมาณ ป ๒๕๕๘ จากจังหวัดตาก)  
 - ศูนยปฏิบัติการการคาชายแดนและศูนยขอมูลดานโลจิสติกส 
  ศูนยวิจัยทางธรรมชาติ 
  ศูนยศิลปวัฒนธรรม 
        ดวยกฎเกณฑท่ีในกรอบการทํางานทําใหปจจุบันเปดการสอน กศ.บป. เพียง ๓ โปรแกรมวิชา ไดแก    

  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  โปรแกรมวิชาการจดัการท่ัวไป 
  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ในสวนของการบริการวิชาการ ทุกโปรแกรมวิชา ตองจัดโครงการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อ

พัฒนา โดยไดรับงบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและจากหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
เพิ่มขึ้นทุกป มหาวิทยาลัยมีพันธกิจเพื่อพัฒนาและเปนศูนยกลางบริการวิชาการแกทองถ่ินและประเทศ
เพื่อนบาน ตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาของทองถ่ิน สนับสนุนการเรียนรูและการวิจัยดวยการบริการ
วิชาการ สรางเครือขายงานบริการวิชาการสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดังนี้ 
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๑. ใหบริการวชิาการ วิชาชพี แกชุมชนทองถ่ินและประเทศเพื่อนบาน 
๒ สนับสนุนการเรียนรูและการวิจัยดวยการบริการวิชาการ 
๓ พัฒนาแหลงการเรียนรูใหกับชุมชนทองถ่ินและประเทศเพื่อนบาน 
๔ สรางเครือขายและความรวมมือดานการบริการวิชาการ 

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

          ฯลฯ 
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พัฒนาการดานบุคลากร ป ๒๕๕๖ 
 

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

เจาหนาท่ี ๒๒ คน 
พนักงานภาคสนาม ๓๑ คน 
 
 

พัฒนาการดานงานวจิัย 
 

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

 
พัฒนาการดานศิลปะวัฒนะธรรม 
 

 มหาวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมสงเสริมอนรัุกษศิลปวัฒนธรรม ท้ังจัดในมหาวิทยาลัยและรวมกับท้ัง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สม่ําเสมอตลอดมาดังนี้ 

- ลอยกระทง ราชภัฏ – หนองบัว 
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- ประเพณีรดน้ําดําหัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการดานงบประมาณ 
 

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

 
มองไปในอนาคต 

 

๑ มหาวิทยาลัย พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนรวมท้ังสราง
ความเขมแข็งในทุกดานใหเปนท่ียอมรับ สามารถเทียบโอนหนวยกิตได 

๒. มุงพัฒนาคณาอาจารยและนักศึกษาดวยการฝกภาษาอังกฤษ ใหไดตามมาตรฐานท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนด 

๓. มุงพัฒนาภาษาไทยและภาษาเพื่อนบานอีก ๙ ประเทศรวมท้ังสรางองคความรูท่ีเก่ียวโยงกับ
ประเทศสมาชิกฯ โดยเร่ิมจากเมียนมารเปนอันดับแรก 

๔. ตองสรางเครือขายทางวิชาการ เตรียมแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังนักศึกษาและอาจารยเพื่อไป
ศึกษาหรือฝกงานกับประเทศเพื่อนบานได 
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๕. ตองพัฒนาดานวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ
หองปฏิบัติการ เพื่อรองรับความตองการ 

๖. จัดทําโครงการใหนักศึกษากาวสูสากล ดวยการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ใหเปนรูปธรรม
ชัดเจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา สูมาตรฐานการศึกษาอาเซียน หลักสูตรใดพรอมกอน พัฒนา
กอน 

๗. สงเสริมการสรางเครือขายวิชาการโดยลงนามความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน 
๘. แลกเปลี่ยนเรียนรู กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศท่ีมียุทธศาสตรขับเคลื่อนสูอาเซียน 
๙. สรางสถาบันการศึกษาสูความเปนเลิศทางดานภูมิทัศน สิ่งแวดลอม และอ่ืนๆ  
๑๐. เนนการพัฒนาคณุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ 

ในอนาคต 
๑๑. พัฒนาอาเซียนศึกษาเปนวิชาเลือก 
๑๒ มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



¾.È. òõðö - òõõö
ôð »‚ ÈÃÕÊÑ¡·Í§ 79

รัตนา รักการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ จนถึง วันท่ี ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ รวมสรางและพัฒนา ดวยความมุงมั่นท่ีจะกอต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
แมสอด ใหมั่นคงกาวไกลในสากลสามารถเปนท่ีพึ่ ง ท้ังทองถ่ินและเพื่อนบาน  ขณะนี้ทานผูชวย
ศาสตราจารยรัตนา รักการ ยังกรุณารับชวงโดยใหนโยบาย ดูแลการกอสราง แกไข ชวยเหลือ ชี้แนะ 
ทุกงาน รวมท้ังอํานวยความสะดวกทุกประการใหมหาวิทยาลัยฯกาวผานอุปสรรคตางๆไปไดดวยดีภายใต
รมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปที่ ๔๐ ซึ่งมีทานผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ทานปจจุบัน ซึ่งท้ังลงทุน ลงแรง ชวยผลักดันใหกิจการ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด กาวสูความสงางาม สมศักดิ์ศรี มหาวิทยาลัยฯ ทองถ่ิน 
จังหวัดตาก 

ณ วันนี้ของป ๒๕๕๖ ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอดทุกคนพรอมท่ีจะพัฒนา
ตนเอง เพื่อเปนกําลังสําคัญท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัย สูความเปนสากลดวยความมุงมั่นทุมเทและจะทํา 
ทุกอยางเพื่อความเปนปกแผนมั่นคง และกาวไกลใหสมกับเจตนารมณและความคาดหวังของคณะทาน
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและทานผูทรงคุณวุฒิในอําเภอแมสอด ใหจงได 
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Academic Resource and Information Technology ARIT KPRU
สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ

สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ
กับก�รบริก�รวิช�ก�รสู่ชุมชน

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กับกำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน 

 
     รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์* 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หรือ “ห้องสมุด”

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในระดับสถาบันการศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรและมีความ
พร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 
ในจังหวัดก าแพงเพชร ตาก ตลอดจนพ้ืนที่ใกล้เคียง ผู้เขียนขอกล่าวถึงความเป็นมา และการพัฒนา
ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามล าดับ ดังนี้ 

 
จุดเริ่มต้นและกำรพัฒนำ  
 

 แรกเริ่มส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีฐานะเป็นแผนกห้องสมุด สังกัดส านักงาน
ผู้อ านวยการ เปิดบริการครั้งแรกที่ส านักงานชั่วคราว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ โดยมีอาจารย์นิตยา          
พันธุ์สุวรรณ (ศรีสอน) เป็นหัวหน้าแผนก เมื่ออาคารเรียนสร้างเสร็จได้ย้ายห้องสมุดมาอยู่ที่ชั้น ๓   
อาคาร ๔ ซึ่งเป็นอาคารเรียนของคณะวิชาวิทยาศาสตร์ มีพื้นที่บริการขนาด 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 แผนกห้องสมุดได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นฝ่ายหอสมุดตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู   
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และได้ย้ายมาสังกัดส านักส่งเสริมวิชาการ 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 ส านักวิทยบริการ ถึงแม้ว่าส านัก
วิทยบริการจะไม่เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหาร แต่ส านักวิทยบริการก็เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และงบประมาณเพิ่มขึ้นโดยล าดับ รวมทั้ง
จ านวนบุคลากรปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามปริมาณงาน 
 

                                                           
* ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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 ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ส านักวิทยบริการได้ปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการ
บริหารงานตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยรวม
หน่วยงาน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักวิทยบริการ และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียกชื่อหน่วยงาน
ใหม่นี้ว่า ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมีขอบเขตการให้บริการกว้าง
มากขึ้น ทั้งบริการสารสนเทศต่างๆ และอ านวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ 
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีนโยบายรวมศูนย์ภาษาเข้ามาสังกัด
ภายใตส้ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้บริหารหน่วยงานต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังน้ี 
 ๑.  อาจารย์นิตยา  พันธุ์สุวรรณ   ต าแหน่งหัวหน้าแผนกห้องสมุด  
       พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๒ 
 ๒.  อาจารย์ประพิมพร  สถิรวัฒนานนท์  ต าแหน่งหัวหน้าแผนกห้องสมุด 
       พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓ 
 ๓.  อาจารย์นิตยา  ศรีสอน   ต าแหน่งหัวหน้าแผนกห้องสมุด 
       พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๗ 
 ๔.  อาจารย์ศรีรัตน์  วัฒนา   ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด 
       พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๐ 
 ๕.  อาจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล   ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด 
       พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๓ 
 ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด 
       พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๗ 
 ๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
       พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๑ 
 ๘.  ผู้ช่วยศาตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
       พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕ 
 ๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
       พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
       และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
       และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ 
 ๑๒. รองศาตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
       และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน 
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กำรพัฒนำสู่ปัจจุบัน  
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานและการ
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น โดยมีการก าหนดทิศทางดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 

 เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 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                                    ห้องสตูดิโอ
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       Wireless Zone          บริการสื่อการเรียนรู้ด้านการออกแบบ     บริการอินเทอร์เน็ต 
 

ปัจจุบันส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจในการบริหารและจัดการระบบงาน
ห้องสมุด เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการจัดการศึกษา  การวิจัย การพัฒนาการเรียน    
การสอน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการแก่สังคมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม โดยมี
พื้นที่การให้บริการประกอบด้วย ๓ อาคาร ได้แก่ ๑) อาคารบรรณราชนครินทร์ เป็นอาคาร ๔ ชั้น 
ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ ๒) อาคารโสตทัศนวัสดุ ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์  อินเทอร์เน็ต ห้องฉาย 
ห้องประชุม และห้องสตูดิโอ ๓) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เป็นอาคาร ๙ ชั้น ประกอบด้วย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา ห้องประชุม และห้องสมุดประจ าศูนย์ภาษา 
มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
ในท้องถิ่นทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับหลายหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ) ในโครงการกระจายโอกาสสร้าง
แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (mini TCDC) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการออกแบบ 
(พ.ศ. ๒๕๕๒) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๕๒) ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสารสนเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อสร้างความ
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ร่วมมือด้านเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning       
(eDL-square) (พ.ศ. ๒๕๕๔) หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๕๔) ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั่วประเทศ ๑๗ แห่ง (พ.ศ. ๒๕๕๕) และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตภาคเหนือ จ านวน ๘ แห่ง (พ.ศ. ๒๕๕๕) ปัจจุบันส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
บุคลากรปฏิบัติงานรวมทั้งหมด ๕๑ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ ๘ คน ข้าราชการพลเรือน ๑ คน
พนักงานมหาวิทยาลัย ๘ คน พนักงานราชการ ๓ คน ลูกจ้างประจ า ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑๘ คน และ
นักการภารโรง ๑๑ คน มีการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน 
๒๗ โครงการเพ่ือรองรับการด าเนินงานและการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคล ากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก รวมทั้งเป็นเครือข่ายแกนหลัก (Node) ระดับภูมิภาคของเครือข่าย 
Uninet ถือได้ว่าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความพร้อมส าหรับเป็น
แหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ท่ีรองรับการให้บริการแก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กำรบรกิำรวชิำกำรสูชุ่มชน 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากจะเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ส าคัญ
ของท้องถ่ินแล้วยังมีภารกิจหลักที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น ซึ่ง
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ประกอบด้วย กิจกรรมบริการด้านวิทยบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาษาต่างประเทศ 
จ าแนกตามกิจกรรม/โครงการดังนี้ 

๑. โครงการรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานหนึ่งในท้องถิ่นที่ต้องการให้เด็ก เยาวชน 

และประชาชนได้มีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้าและเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการ
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รณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
สนใจและรักการอ่านมากขึ้น นับว่าเป็นการให้บริการวิชาการที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกปีตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน และได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น ทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามนิทรรศการต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ตามโรงเรียนต่างๆ และสวนสิริจิตอุทยาน ซึ่งได้รับการ
ตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน รวมไปถึงประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
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๒. โครงการบริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
การให้บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แก่ชุมชนในท้องถิ่น เช่น    

การจัดอบรม การออกค่ายอาสาพัฒนาระบบห้องสมุด การจัดนิทรรศการวิชาการ ท่ีปรึกษาด้านการ
จัดระบบห้องสมุดให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดก าแพงเพชรและตาก ซึ่งได้รับการตอบรับและมีความพึง
พอใจกับกิจกรรมที่ให้บริการในระดับมาก เช่น การจัดอบรมซึ่งจะมีหัวข้อต่างๆ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของครู นักเรียน และหน่วยงานในท้องถิ่น ได้แก่ การผลิตสื่อส่งเสริมการอ่าน การผลิตสื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน การซ่อมและบ ารุงรักษาหนังสือ การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ          
เพื่อการจัดการระบบห้องสมุด การฝึกอบรมครูบรรณารักษ์ เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 การออกค่ายอาสาพัฒนาระบบห้องสมุดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้านบริการวิชาการที่ ส านักวิทย 
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ชึ่งเกิดจากหน่วยงานขอ
ความอนุเคราะห์หรือการมีจิตอาสา รวมทั้งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือ 
แนะน า เป็นที่ปรึกษาและร่วมกันพัฒนาห้องสมุดให้มีความพร้อมส าหรับการให้บริการทั้งห้องสมุดโรงเรียน 
และห้องสมุดในหน่วยงานต่างๆ ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ตาก และพิจิตร นอกจากการพัฒนาระบบ
ห้องสมุดแล้วส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีการอบรมให้ความรู้แก่บรรณารักษ์ ครู 
นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อการให้บริการและการจัดการระบบห้องสมุดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เช่น ออกค่ายอาสาพัฒนาระบบห้องสมุดโรงเรียนตระเวนชายแดนร่วมกับคณะครุศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรทุกปีอย่างต่อเนื่องในเขตอ าเภออุ้มผาง อ าเภอท่าสองยาง อ าเภอ      
แม่ระมาด ฯลฯ ของจังหวัดตาก เช่น โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนแม่กลองคลี โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเลโพเด โรงเรียนตระเวนชายแดน
บ้านแพะ ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาระบบห้องสมุดร่วมกับโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ในการอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร มีการจัดอบรม
พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานห้องสมุด และร่วมมือกันในการวิเคราะห์หมวดหมู่    
ลงรายการ จัด เรียงหนังสือบนชั้น  รวมทั้ งการใช้ โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ในการจัดการ
ทรัพยากรห้องสมุด เพื่อพร้อมส าหรับการให้บริการแก่พระภิกษุให้สามารถค้นคว้าและใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศอย่างคุ้มค่าและสามารถให้บริการได้ด้วยตนเอง 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

ห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร 
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๓. โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี eDLTV/eDLRU เป็นโครงการที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศและ
บริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าความร่วมมือกับส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อด าเนินกิจกรรม การเผยแพร่ ถ่ายทอดสดสื่อการเรียน
ตามโครงการ eDLTV/eDLRU ที่พัฒนามาจากโรงเรียนไกลกังวลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
เพื่อน าไปใช้ประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครู ขาดสื่อการเรียนการ
สอน และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในโครงการ (ทสรช.) ถือเป็นงานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นที่
ส าคัญงานหนึ่งโดยมีการจัดกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรม ได้แก่ การจัดค่ายอบรมเผยแพร่ การจัดประกวด
ผลงานการใช้สื่อ eDLTV/eDLRU การอบรมเผยแพร่สื่อไปยังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และศูนย์ ICT 
ชุมชน และการฝึกอบรมครูในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยในระดับประถมศึกษา ได้แก่ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต ๑ และเขต ๒ รวมทั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต ๑ และ 
เขต ๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ  งานศูนย์ภาษามีการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อการให้บริการในห้องสมุดของศูนย์ภาษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ และจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาร่วมกับโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ในช่วงปิดภาคเรียน นอกจากนี้ยังมี 
การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านภาษาต่างประเทศจ านวน ๒ ห้อง เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติการด้าน
ภาษาแก่ผู้ใช้บริการท้ังที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอก 
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๕. บริการสารสนเทศนอกเวลาราชการ เป็นบริการการศึกษาค้นคว้านอกเหนือจากเวลาราชการ    

ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายเวลาการให้บริการเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา 
ประชาชนในท้องถิ่นได้ศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มที่ในช่วงเปิดภาคเรียนในช่วงเวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. ของ
ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ นับว่าเป็นการบริการพิเศษท่ีจัดให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะเห็นได้ว่าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่คู่กับมหาวิทยาลัย
และท้องถ่ินมาอย่างยาวนาน และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านโครงสร้างการบริหารงาน อาคาร
สถานท่ี ห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการด้านภาษาต่างประเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และความ
พร้อมด้านเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือรองรับการให้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น และ 
มีความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับอาเซียนในอนาคต 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจ     
ดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการบริหารจัดการงานวิจัย งานสรางสรรค           
และนวัตกรรม การสรางนักวิจัย การผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีการนําองคความรูจากงานวิจัยไปใช  
ในการแกปญหาใหกับชุมชนทองถ่ิน เปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถ่ินมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน ดังนี ้

พันธกิจดานการวิจัยในยุคแรกๆ ของการจัดต้ังวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พุทธศักราช ๒๕๑๘ ไดจัด ต้ังศูนยวิจัยและบริการการศึกษา โดยแบงหนวยงานยอยออกเปน            
ฝายเลขานุการ ฝายวิจัยและเผยแพร ฝายสงเสริมและบริการวชิาการ ฝายฝกอบรม และโครงการพิเศษ
โดยมีผูชวยศาสตราจารย ปนวดี  ธนธานี เปนหัวหนาศูนยคนแรก ตอมาผูชวยศาสตราจารย สุรชัย  
โกศิยะกุล รองศาสตราจารย ดร.สมชัย วงษนายะ และรองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ 
เปนหัวหนาศูนย ตามลําดับ โดยมีรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเปนผูกํากับดูแล มีสํานักงานท่ีทําการ
ต้ังอยูท่ี อาคาร ๑ (อาคารสํานักงานอธิการบดีหลังเกา) ในยุคแรกของพันธกิจดานการวิจัยมีความรวมมือ
กับสหวิทยาลัยพุทธชินราช ซึ่งประกอบดวยวิทยาลยัครูนครสวรรค วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม วทิยาลัยครู
เพชรบูรณ และวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ไดกําหนดนโยบายดานการวิจัยรวมกัน ในการสงเสริมใหมกีารวิจัย 
เพื่อความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาการตามหนาท่ีของสหวิทยาลัย โดยมุงเนนการนําผลการวิจัยไป 
 

                                                           
* ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ใชในการพัฒนาทองถ่ินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยครู
กําแพงเพชร  

จากวิทยาลัยครูสูสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ในป พ.ศ.๒๕๓๕ ภารกิจดานการวิจัยยังเปนภารกิจ
ท่ีจําเปนและสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะของสถาบันซึ่งถือเปนชุมชนวิชาการ คือการแสวงหา
ความรู การพัฒนาองคความรู และนําความรูไปใชเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน การวิจัยของสถาบันในชวง
ระยะเวลาตอมาจึงมุงเนนการวิจัยเร่ืองของทองถ่ินใหมากขึ้น โดยเนนการวิจัยภูมิปญญาชาวบานและ
ศักยภาพชุมชนใหมากขึ้น ใหการสนับสนุน การวิจัยดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของชาวบานจังหวัด
กําแพงเพชร และตาก รวมถึงการทําวิจัยทางวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรประยุกต เพื่อการเผยแพร
องคความรู และการนําความรูไปใชในการแกปญหา และพัฒนาทองถ่ิน โดยเปลี่ยนชื่อจากศูนยวิจัยและ
บริการการศึกษาเปนสํานักวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ และตอมา 
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 จากสํานักวิจัยเปนสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งสถานะเทียบเทาคณะจนถึง
ปจจุบัน โดยมีพันธกิจในการบริหารจัดการงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม และติดตามการ
บริการวิชาการดานการวิจัย และการประสานงานการจัดบัณฑิตศึกษา โดยมีผูอํานวยการคือ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.เรขา อรัญวงศ เปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ 
ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยเปนผูดูแล กํากับ ติดตาม ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ - มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน และงบบํารุงการศึกษา มาอยางตอเนื่อง 
มีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับชาติ นานาชาติ มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ในชุมชนทองถ่ิน   
มีผลงานวิจัยท่ีไดรับรางวัลจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยใหเปนผลงานวิจัยเดน จากงานวิจัย 
เร่ือง โครงการวิจัยพัฒนาเครือขายเชิงพื้นท่ีเพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 
(Local Learning Enrichment Network : LLEN) รวมท้ังพัฒนาวารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ใหเปนวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre : TCI 

ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังคงมุงมั่นในการพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพเพื่อนําไปพัฒนา
และแกปญหาทองถ่ิน รวมท้ังบูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ โดยไดรับงบประมาณ
สนับสนุนท้ังภายในและภายนอกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ กําลังพัฒนาวารสารสักทอง : วารสาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนวารสารระดับชาติเพื่อเปนแหลงตีพิมพเผยแพร ใหกับบุคลากรใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทํางานวิจัย งานสรางสรรค 
และนวัตกรรม จํานวน ๘๓ เร่ือง เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๕,๓๐๑,๒๗๒ บาท โดยมี ดร.สุภาพร พงศภิญโญ
โอภาส เปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้ังแตเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปจจุบัน ซึ่งม ี  
รองอธิการบดีฝายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ        
เปนผูกํากับ ดูแล 

 
 
 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
 

ผูชวยศาสตราจารยอมรา ครองแกว 

 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนหนวยงานสนับสนุน

การจัดการศึกษาแกผูใชบริการและประชาชนท่ัวไป เพื่อทําการตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ให
บรรลุตามวัตถุประสงคในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกตอง อีกท้ังยังไดดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาฐานขอมูลทางดานวิชาการ รวมไปถึงการประสานงาน
กับคณะในการจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการ
นี้จึงใครขอกลาวถึงความเปนมา และการพัฒนาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันตามลําดับดงันี ้

จุดเร่ิมตนและการพัฒนา ไดเร่ิมตนดวยในอดีตชวงเร่ิมจัดต้ังวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เมื่อวันท่ี 
๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ เรียกหนวยงานนี้วา แผนกทะเบียนและวัดผล ต้ังอยูอาคารสํานักงานอธิการบดี  
(ปจจุบันคือ อาคาร ๑) เลขท่ี ๖๙ หมู ๑ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และเร่ิมเปดรับ
นักศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยจัดใหมีหนวยงานแผนกทะเบียนและวัดผลเพื่อดําเนินงานเก่ียวกับการจัดทํา
ระเบียนนักศึกษา ผลการเรียน แผนการเรียนและหลักสูตร การจัดทําตารางเรียน ตารางสอนและตาราง
สอบ  
 ป พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ปรับเปลี่ยนชื่อหนวยงาน
จากกรมการฝกหัดครู เปนสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ สวนในการบริหารงานวิชาการในสถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดต้ังหนวยงานมีชื่อวา “สํานักสงเสริมวิชาการ”เปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
ดานใหบริการงานทะเบียน ขอมูลทางการศึกษา และงานหลักสูตรและผลการเรียนทําใหตองมี 
การปรับปรุงงานดานหลักสูตรเปนระยะ แตงานดานอ่ืนยังคงดําเนินงานตามปกติ 

ป พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ เห็นสมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหไว ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีผลทําใหสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
ปรับเปลี่ยนฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎกระทรวงจัดต้ัง
สวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ลงวันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดใหมีหนวยงาน 

“สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” โดยไดดําเนินงานดานการบริการวิชาการจนถึงปจจุบัน  

  
 
  

                                                      
* ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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สำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน
The Office Of Academic Program And Rigistation

จ�กอดีต...ถึงปัจจุบันสำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียนสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
 

ผูชวยศาสตราจารยอมรา ครองแกว 

 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนหนวยงานสนับสนุน

การจัดการศึกษาแกผูใชบริการและประชาชนท่ัวไป เพื่อทําการตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ให
บรรลุตามวัตถุประสงคในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกตอง อีกท้ังยังไดดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาฐานขอมูลทางดานวิชาการ รวมไปถึงการประสานงาน
กับคณะในการจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการ
นี้จึงใครขอกลาวถึงความเปนมา และการพัฒนาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันตามลําดับดงันี ้

จุดเร่ิมตนและการพัฒนา ไดเร่ิมตนดวยในอดีตชวงเร่ิมจัดต้ังวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เมื่อวันท่ี 
๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ เรียกหนวยงานนี้วา แผนกทะเบียนและวัดผล ต้ังอยูอาคารสํานักงานอธิการบดี  
(ปจจุบันคือ อาคาร ๑) เลขท่ี ๖๙ หมู ๑ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และเร่ิมเปดรับ
นักศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยจัดใหมีหนวยงานแผนกทะเบียนและวัดผลเพื่อดําเนินงานเก่ียวกับการจัดทํา
ระเบียนนักศึกษา ผลการเรียน แผนการเรียนและหลักสูตร การจัดทําตารางเรียน ตารางสอนและตาราง
สอบ  
 ป พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ปรับเปลี่ยนชื่อหนวยงาน
จากกรมการฝกหัดครู เปนสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ สวนในการบริหารงานวิชาการในสถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดต้ังหนวยงานมีชื่อวา “สํานักสงเสริมวิชาการ”เปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
ดานใหบริการงานทะเบียน ขอมูลทางการศึกษา และงานหลักสูตรและผลการเรียนทําใหตองมี 
การปรับปรุงงานดานหลักสูตรเปนระยะ แตงานดานอ่ืนยังคงดําเนินงานตามปกติ 

ป พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ เห็นสมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหไว ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีผลทําใหสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
ปรับเปลี่ยนฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎกระทรวงจัดต้ัง
สวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ลงวันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดใหมีหนวยงาน 

“สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” โดยไดดําเนินงานดานการบริการวิชาการจนถึงปจจุบัน  

  
 
  

                                                      
* ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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การพัฒนาสูปจจุบัน 
 

ปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้ังอยูท่ีอาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ (อาคาร ๑๔) ชั้น ๒ ไดมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน การใหบริการ สนับสนุนการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง เพื่อตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย
และชุมชนในทองถ่ิน โดยมีการกําหนดทิศทางดังนี้ 

ปรัชญา 
 บริการและสนับสนุนงานการจัดการศึกษาอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

วิสัยทัศน 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานท่ีสนับสนุน ประสานงานและใหบริการงาน

การจัดการศึกษาอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยี 
 

พันธกิจ 
 ๑. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
 ๒. มุงใหบริการทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓ บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔ เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาในทองถ่ิน 
  

เปาประสงค 
 ๑. เพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
 ๒. เพื่อใหบริการทางการศกึษาอยางรวดเร็ว  ถูกตอง และท่ัวถึง 
 ๓ มีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตและบริการ 
 ๔ เพือ่ใหคนในทองถ่ินไดรับโอกาสทางการศึกษา 
 

เปาหมายหลัก 
 ๑. รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทํา 
 ๒. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูลการศึกษา 
 ๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 
 ๔ เสริมสรางโอกาสทางการศึกษา 
 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
 ๑. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
 ๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบการใหบริการทางการศึกษา 
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 ๓ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ๔ มีจํานวนนักศึกษาตามแผนรับนกัศึกษาและมีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรกําหนด 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 ๑. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
 ๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบการใหบริการทางการศึกษา 
 ๓ การพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการ 
 ๔ การสรางเสริมโอกาสทางการศึกษาแกทองถ่ิน 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีภารกิจในการบริหารและจัดการระบบงานเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยในการใหบริการ สนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
และถูกตอง โดยแบงเปนดานตางๆ ดังนี้ 

๑. ดานการแบงงาน  
ในป พศ ๒๕๑๖-๒๕๓๗ การบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ไดมีการแบงงาน

ตามโครงสรางการบริหารงาน เรียกหนวยงานนี้วา แผนกทะเบียนและวัดผล เพื่อจัดทําระเบียน
นักศึกษา ผลการเรียน แผนการเรียนและหลักสูตร การจัดทําตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบ  

ในป พศ ๒๕๓๘๒๕๔๖ การบริหารงานวิชาการในสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร มีการแบงงาน
ตามโครงสรางการบริหารงาน ไดจัดต้ังหนวยงานมีชื่อวา สํานักสงเสริมวิชาการ ทําการสนับสนุน    
การจัดการศึกษาดานใหบริการงานทะเบียน ขอมูลทางการศึกษา และงานหลักสูตรและผลการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในป พศ ๒๕๔๗-๒๕๕๖ การบริหารงานวิชาการในมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร ไดกําหนด 

ใหมีหนวยงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทําการตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
ใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยไดมีการแบงงานของสวนราชการภายในสํานักฯ เปน ๓ งาน คืองาน
เลขานุการ งานหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและประมวลผล ตามโครงสรางการบริหารงาน
ดังนี้ 



¾.È. òõðö - òõõö
ôð »‚ ÈÃÕÊÑ¡·Í§96

รองผูอํานวยการ 
ฝายบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

   

 

 

  

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รองผูอํานวยการ 
ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน 

รองผูอํานวยการ 
ฝายทะเบียนและประมวลผล 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

หัวหนากลุมงานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

 

หัวหนากลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

 

หัวหนากลุมงานเลขานุการ 

เจาหนาที่กลุมงานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

เจาหนาที่กลุมงานเลขานุการ 
 

เจาหนาที่กลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
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๒. ดานบุคลากรในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ในอดีตสํานักฯ มบุีคลากรจํานวนนอย ตองอาศัยคณาจารยเขามาชวยกันทํางาน และไดขออัตรา

ขาราชการพลเรือนมาชวยดําเนนิงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักฯ มีจํานวนบุคลากรท้ังหมด ๑๗ คน แยกเปนอาจารยประจํา ๔ คน 

ขาราชการพลเรือน ๑ คน ลูกจางประจํา ๑ คน พนักงานมหาวิทยาลัย ๓ คน พนักงานราชการ ๓ คน 
และลูกจางชั่วคราว ๕ คน แสดงดังตาราง 

 

หนวยงาน 
จํานวนบุคลากร 

อาจารย 
ขาราชการ 
พลเรือน 

ลูกจาง 
ประจํา 

อาจารย
พิเศษ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

รวม 

งานเลขานุการ ๒ - - - ๑ - ๑ ๔ 
งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

๒ - - - ๑ ๑ ๑ ๕ 

งานทะเบียน 
และประมวลผล 

- ๑ ๑ - ๑ ๒ ๓ ๘ 

รวม 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 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใหบริการแกคณาจารย นักศึกษาและ

บุคคลท่ัวไป เพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
๑. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 
๒. พัฒนาฐานขอมูลทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
๓. ประสานงานกับคณะในการจัดทําแผนการเรียนของนกัศึกษาทุกหลักสูตร 
๔. ใหบริการทางวิชาการแกผูใชบริการและประชาชนท่ัวไป 
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ในสวนการปฏิบัติงานดานบริหาร ในป พศ ๒๕๓๖-๒๕๔๓ ผูชวยศาสตราจารยธีระ ภักดี ดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวาระแรก ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา   
สุกระ ไดดํารงตําแหนงนายทะเบียน ตอมาในป พศ ๒๕๔๔-๒๕๕๑ ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน 
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองศาสตราจารยพรเพ็ญ โชชัย     
ไดดํารงตําแหนงนายทะเบียน ในป พศ ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ผูชวยศาสตราจารยอมรา ครองแกว ดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางบุษบาเหมือนวิหาร ไดดํารงตําแหนงนาย
ทะเบียน มีรายละเอียดการปฏิบัติงานของแตละกลุมงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานสารบรรณ 
- งานดานการพัฒนา
บุคลากร 

- งานรับสมัครนักศึกษา 
- งานการเงินและพัสด ุ
- งานนโยบายและแผน 

- งานธุรการ 
- งานแผนการเรยีน 
- งานตารางสอน-ตารางสอบ 
- งานมาตรฐานวิชาการ 

- งานธุรการ 
- งานบริการนักศึกษา 
- งานทะเบียนนักศึกษา 
  เขาใหม 
- งานขอมูลนักศึกษา   
  และระเบียนประวัต ิ
- งานตรวจสอบและติดตาม 
   ผลการเรียน 
- งานประมวลผลการเรียน 
- งานสารสนเทศขอมูล          
  ทางการศึกษา 
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๔. ดานการรับสมัครนักศึกษา 
การเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา ๒๕๑๙ โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. รุนแรก จํานวน 

๓๙๒ คน นักศึกษารุนนี้ไดรับการคัดเลือกสงเขาเรียนจากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และ
ตาก เนื่องจากการกอสรางยังไมแลวเสร็จ ในภาคเรียนแรกจึงไดใชศาลาวัดวังยางเปนอาคารชั่วคราว 
ตอมาในภาคเรียนท่ี ๒ ไดยายเขามาในอาคารชัว่คราวในบริเวณวิทยาลัยครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปการศึกษา ๒๕๒๐ วิทยาลัยเปดรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. รุนท่ี ๒ จํานวน ๒๖๐ คน โดยใชวิธี

คัดเลือกจากจากสภาตําบลเชนเดิม ในปนี้วิทยาลัยปรับระบบการบริหารเขาสูวิทยาลัยครู ตามพรบ.  
สภาการฝกหัดครู ๒๕๑๘ จํานวนนักศึกษาท้ังหมดในปนี ้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 เปนปท่ี 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. เปนรุนท่ี ๒  

ปการศึกษา ๒๕๒๔ ปนี้วิทยาลัยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสําเร็จรุนแรก ท้ังภาคปกติ 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 วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกสังคมศึกษา 
วิชาเอกวิทยาศาสตรท่ัวไป 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
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ป รวม ๔ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกพลศึกษา การแนะแนว 
ศิลปศึกษา การประถมศึกษา ๓) ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร ๒ ป เปดสอนรวม 
๗ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกเกษตรศาสตร คหกรรมศาสตร นาฏศิลป เทคโนโลยีทางการศึกษา 
การบริหารโรงเรียน สังคมศึกษา อุตสาหกรรมศลิป 

ปการศึกษา ๒๕๓๐ ในปนี้วิทยาลัยไดเปดอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) เปนรุนท่ี ๒ โดยเปดใหการอบรม ๖ ระดับ คือ ๑) ระดับอนุปริญญาวิทยาลัย 
(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 การจัดการท่ัวไป 

ปการศึกษา ๒๕๓๒ ในปนี้วิทยาลัยไดเปดอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) เปนรุนท่ี ๓ โดยเปดใหมีการอบรมเพิ่มขึ้นอีก ๑ ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร (วท.บ.) หลักสูตร ๒ ป รวม ๑ รายวิชาเอก คือ สุขศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๓๓ ในปนี้วิทยาลัยไดเปดอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจาํการ (กศ.บป.) เปนรุนท่ี ๔ และนกัศึกษาในโครงการคุรุทายาทไดจบการศึกษาเปนรุนแรก 
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ปการศึกษา ๒๕๓๔ วิทยาครูกําแพงเพชรเปดโปรแกรมวชิาใหม ๔ โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ในระดับอนุปริญญาตรี และโปรแกรมวิชาชีววิทยา 
โปรแกรมวิชาฟสิกส ในระดับปริญญาตรี และเปดรับนักศึกษา กศ.บป. เปนรุนท่ี ๕ รวมท้ังหมด ๒๔ 
โปรแกรมวิชา 

ปการศึกษา ๒๕๓๕ วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามใหมอันเปนมงคลแกวิทยาลัยครูวา “สถาบันราชภัฏ” นับเปน
เกียรติและศิริมงคลแก สถาบัน ขาราชการ อาจารย และนักศึกษาทุกคนย่ิงนัก 

ปการศึกษา ๒๕๔๓ ไดมีการรับสมัครนักศึกษาท้ังภาคปกติ และภาคบุคลากรประจําการ 
(กศ.บป.) ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และศูนยอุดมศึกษาแมสอด หลักสูตรท่ีเปดสอนในแตละ
คณะ มีดังนี้ 

๑. คณะครุศาสตร ไดแก การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรท่ัวไป ภาษาอังกฤษ  
และศิลปกรรม (กลุมดนตรี) 

๒ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก ภาษาอังกฤษธุรกิจ อุตสาหกรรมทองเท่ียว  
นิเทศศาสตร รัฐประศาสนศาสตร และศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) 

๓. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดแก เคมี และวิทยาการคอมพิวเตอร 
๔. คณะวิทยาการจัดการ ไดแก การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย) การบริหารธุรกิจ 

(การตลาด) การบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) และ การบัญชี 
๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแก อิเลคทรอนิกส (เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส) ไฟฟา 

อิเลคทรอนิกส (อิเลคทรอนิกสคอมพิวเตอร) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) 

ปการศึกษา ๒๕๔๖ ไดมีการรับสมัครนกัศึกษาท้ังภาคปกติ และภาคบุคลากรประจําการ 
(กศ.บป.) ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โดยมี
นักศึกษาท้ังสิ้นจํานวน ๑,๗๓๗ คน หลักสูตรท่ีเปดสอนในแตละคณะ มีดังนี้ 

๑. คณะครุศาสตร ไดแก การศึกษาปฐมวัย พลศกึษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สงัคมศึกษา 
ดนตรีศึกษา คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตรท่ัวไป  

๒. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก บรรณรักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร อุตสาหกรรมทองเท่ียว และศลิปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) 

๓. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร และวิทยาศาสตรท่ัวไป 
๔. คณะวิทยาการจดัการ ไดแก การบริหารธุรกิจ การบริหารงานท่ัวไป) การบริหารธุรกิจ     

การบริหารทรัพยากรมนุษย) การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) การบริหารธุรกิจ (การตลาด) และ 
เศรษฐศาสตรธุรกิจ (ธุรกิจการเงินการธนาคาร) 
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๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแก ไฟฟา เทคโนโลยีเซรามิกส ออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีกอสราง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟา
อุตสาหกรรม) และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต)  

ปการศึกษา ๒๕๕๖ ไดมีการรับสมัครนักศึกษาท้ังภาคปกติ และภาคบุคลากรประจําการ 
(กศ.บป.) ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โดยมี
นักศึกษาท้ังสิ้นจํานวน ๒,๙๘๘ คน โดยทําการเปดรับสมัครผานฝายแนะแนวโรงเรียนมัธยม สมัครโดย
ตรงท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสมัครผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศผานเว็บไซด 
 หลักสูตรท่ีเปดสอนในแตละคณะ มีดังนี้ 

๑. คณะครุศาสตร ๑๑ หลักสูตร ไดแก การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตรท่ัวไป คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา สังคมศึกษา พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอรศึกษา ภาษาไทย และการ
ประถมศึกษา 

๒ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๐ หลักสูตร ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การ
พัฒนาสังคม ภาษาจีน บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
นิติศาสตร / นิติศาสตร (สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) รัฐประศาสนศาสตร และ 
สารสนเทศภูมิศาสตร 

๓. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๐ หลักสูตร ไดแก เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีการเกษตร ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา)  

๔.  คณะวิทยาการจัดการ ๑๒ หลักสูตร ไดแก การบริหารธุรกิจ (การตลาด) การบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอรธุรกิจ) การบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) บัญชี (มีท้ังระดับปริญญาตรี ๔ ป และระดับ
ปริญญาตรี ๔ ป เทียบโอน) การบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง นิเทศ
ศาสตร และการทองเท่ียวและการโรงแรม 

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 และขอใชโปรแกรมงานทะเบียนมาใชซึ่งมีการไปดูงานท้ัง ๒ คร้ัง
โดยผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน ทําการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมจากเดิมเพื่อปรับใชกับงานใหมี
ความรวดเร็วกวาเดมิ 
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ปจจุบันไดมีการพัฒนาโปรแกรม MIS ของมหาวิทยาลัยฯ มาใชในงานหลักสูตร โปรแกรมจัด
แผนการเรียนมาใชในงานหลักสูตร โปรแกรมการจัดตารางการเรียนการสอน ระบบการตรวจสอบคุณวุฒิ 
ผานระบบเครือขาย ระบบสมัครเรียน/การรับสมัครนักศึกษาผานระบบเครือขาย ระบบรายงานตัว
นักศึกษา ระบบกรอกขอมูลภาวการณมีงานทําของบัณฑิต ระบบสมัครสอบวัดมาตรฐานความรูทางดาน
คอมพิวเตอร ระบบลงทะเบียนเรียนและระบบกรอกขอมูลผลการเรียน ผานระบบเครือขายมาใชในงาน
ทะเบียนและงานเลขานุการ 
 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์   ใจวสิุทธิ์หรรษา*


ประวตัิและควำมเป็นมำ 


  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ภูมิภาคพิทยา                     
มีชื่อว่าหอศิลปะดุริยนาฏ เลขที่ ๖๙ หมู่ ๑ ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร มีการด าเนินงานด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรม การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวัฒนธรรมและการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีของท้องถิ่นของจังหวัด และของชาติ 

นอกจากนี้ส านักศิลปะและวัฒนธรรมยังด าเนินงานในฐานะที่เป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร ด าเนินการตามแผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงแต่เดิมตามพระราชบัญญัติส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พศ๒๕๒๒
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมวิทยาลัยครูก าแพงเพชร  
เมื่อวันที่๒๐พฤษภาคม๒๕๓๓เพื่อท าหน้าที่ช่วยปกป้องรักษาส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนา
วัฒนธรรมของชาติในปีพศ๒๕๓๔ศูนย์ดังกล่าวให้เรียกว่าศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร
วิทยาลัยครูก าแพงเพชรจนกระท่ังเมื่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเห็นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ได้ให้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น“ส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม”เป็นต้นไป

ปัจจุบัน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่รอบนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
บริเวณติดริมแม่น้ าปิง โดยมีอาคารภูมิภาคพิทยา และหอศิปละดุริยนาฏ เป็นส านักงานในการด าเนินงาน
บริหารจัดการของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  








                                                        
* ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



¾.È. òõðö - òõõö
ôð »‚ ÈÃÕÊÑ¡·Í§ 105

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรมกับก�รทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
The Office Of Academic Art and cultural Bureau

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรมกับก�รทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรมส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์   ใจวสิุทธิ์หรรษา*


ประวตัิและควำมเป็นมำ 


  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ภูมิภาคพิทยา                     
มีชื่อว่าหอศิลปะดุริยนาฏ เลขที่ ๖๙ หมู่ ๑ ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร มีการด าเนินงานด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรม การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวัฒนธรรมและการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีของท้องถิ่นของจังหวัด และของชาติ 

นอกจากนี้ส านักศิลปะและวัฒนธรรมยังด าเนินงานในฐานะที่เป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร ด าเนินการตามแผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่เดิมตามพระราชบัญญัติส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พศ๒๕๒๒
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมวิทยาลัยครูก าแพงเพชร  
เมื่อวันที่๒๐พฤษภาคม๒๕๓๓เพื่อท าหน้าที่ช่วยปกป้องรักษาส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนา
วัฒนธรรมของชาติในปีพศ๒๕๓๔ศูนย์ดังกล่าวให้เรียกว่าศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร
วิทยาลัยครูก าแพงเพชรจนกระท่ังเมื่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเห็นสมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ได้ให้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น“ส ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม”เป็นต้นไป

ปัจจุบัน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่รอบนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
บริเวณติดริมแม่น้ าปิง โดยมีอาคารภูมิภาคพิทยา และหอศิปละดุริยนาฏ เป็นส านักงานในการด าเนินงาน
บริหารจัดการของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  








                                                        
* ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ท ำเนียบผู้บริหำรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจำกอดีตถึงปัจจุบัน 
 หัวหน้าศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม 

- พ.ศ. ๒๕๒๔๒๕๔๓ อาจารย์สุวนีย์  พระแก้ว
    ผศ.ดร.สุนทร ี ดวงทิพย์
    อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา 
    อาจารย์ศุภศักดิ์ แก้วขาว
  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปกรรม 

- 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”ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ภาพอาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า
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ภาพพิธีตั้งศาลบริเวณอาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม หลังเก่า)
 





















ภาพอาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังใหม่)











อาคารภูมิภาคพิทยา                                หอศิลปะดุริยนาฏ
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ปรัชญำ วิสยัทัศน์ พันธกจิ และเป้ำประสงค์


ปรัชญำ  สืบสานภูมิปัญญา เสริมสร้างคุณค่าวัฒนธรรม 
วิสัยทัศน์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจ

 ๑. ท านุบ ารุง ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่และสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล
 ๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการด้านศิลปะแลวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 สู่สากล
 ๓. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นๆ
 ๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของส านักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ

เป้ำประสงค์
 ๑. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริมท านุบ ารุง เผยแพร่ทั้งในประเทศ
                และต่างประเทศ
 ๒. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มีความตระหนักและ
    เห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๓. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรูแ้ละให้บริการวิชาการด้านศิลปะ
                และวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน
 ๔. มีเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ๕. บูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือพันธกิจอื่นๆ
 ๖. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 ประเด็นยุทธศำสตร์

 อนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
กลยุทธ์

 ๑. ส่งเสริม อนุรักษ์ ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 ๒. สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๓. พัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการด้านศิลปะและ
                วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน 
 ๔. สร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๕. ส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือพันธกิจอื่นๆ
 ๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
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บทบำทและหน้ำทีข่องส ำนกัศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรท ำนุบ ำรงุศิลปะและวฒันธรรม 


ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม และ        
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อปลูกจิตส านึกและเกิดความหวงแหนให้กับนักศึกษาและประชาชน เผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและในระดับสากล  
ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืนเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา พร้อมกับจัดให้มีการบริการวิชาการ การบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
แก่ท้องถิ่นบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน และพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมท านุบ ารุง ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และด าเนินงานในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ส่งเสริม อนุรักษ์ ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 ๑๑การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
 ๑.๒ ราชภัฏวัฒนธรรม
 ๑.๓ การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ ๒สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๒.๑การคัดเลือกบุคคลดีเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 ๒.๒การอบรมมารยาทไทยและการประกวดมารยาทไทย
 ๒.๓การไหว้ครูดนตรีไทย
 ๒.๔การพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 ๒.๕การไหว้ครูนาฏศิลป์
 ๒.๖การท านุบ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 ๒.๗การจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๒.๘การสร้างมาตรฐาน “ระบ ารวมเผ่าชาวเขา”
 ๒.๙วันอนุรักษ์มรดกไทย
 ๒.๑๐ผ้าป่าราชภัฏร่วมใจ
 ๒.๑๑ศิลป์อาสา

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน
 ๓.๑การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
 ๓.๒การจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 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
 ๖.๑การบริหารงานส านักงาน
 ๖.๒การประกันคุณภาพ
 ๖.๓การพัฒนาบุคลากร
 ๖.๔การจัดท ารายงานประจ าปีส านักศิลปะและวัฒนธรรม
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โครงกำรกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คู่ชุมชน ท้องถิ่น


โครงกำรไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 
ดนตรีไทย เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย อันเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะ ซึ่งเป็นท่ีภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองและความสามารถของบรรพบุรุษที่ได้คิดสร้างเครื่อง
ดนตรี สร้างบทเพลงต่างๆ ขึ้นมาอย่างเป็นระบบระเบียบมีแบบแผนให้กับคนรุ่นหลัง ทั้งยังเป็นแบบอย่าง
ที่ได้ถ่ายทอดต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นประโยชน์ในการน าไปสู่การพัฒนาการทางด้านการศึกษา 
ท้ังทางด้านวิชาการและด้านปฏิบัติดนตรีไทย ส าหรับในสาขาวิชาดนตรีไทยนั้นจะแสดงกตเวทีถึงครูบา
อาจารย์ ด้วยการจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยขึ้น ดังที่ได้พบเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน พิธีไหว้ครูดนตรีไทยนับเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ได้ก าหนดระเบียบแบบแผนให้ปฏิบัติสืบต่อกัน
มา โดยได้น าหลักเกณฑ์และความเชื่อในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธมารวมเข้าด้วยกัน นักดนตรีไทย
นอกจากจะมีครูเป็นมนุษย์แล้วยังมีครูเป็นเทวดาและครูฤาษีอีกด้วย เพราะถือว่าเทพองค์หนึ่งที่มีความ
ผูกพันเก่ียวข้องกับดนตรีไทยนั่นเอง  


ภาพกิจกรรมการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 
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โครงกำรพัฒนำจิตปัญญำ
ชีวิตของมนุษย์ประกอบด้วยธรรมชาติ ๒ส่วน คือ ธรรมชาติส่วนกาย และธรรมชาติส่วนจิต 

ธรรมชาติส่วนกาย คือ การด ารงอยู่ด้วยอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งอ านวย 
ความสะดวกต่างๆ ส่วนธรรมชาติส่วนจิต เป็นธรรมชาติส่วนรับรู้ รู้สึก จดจ าและนึกคิดความเคลื่อนไป
แห่งกระแสธารทางจิตนี้นี่เอง ก่อให้เกิดความเป็นไปแห่งชีวิตที่หลากหลายได้อย่างพิสดาร จิตนอกจาก  
จะท าหน้าท่ีทางจิตเองแล้ว ยังออกค าสั่งให้กายออกไปท าหน้าที่ ทั้งการพูดและการกระท าต่างๆ อีกด้วย 
ธรรมชาติส่วนจิตมีบทบาทเป็นนาย ธรรมชาติส่วนกายเป็นบ่าว จิตใช้กายไปท าหน้าที่ต่างๆ เพื่อเหตุผล
พื้นฐานของชีวิตก็คือ การแสวงหาความสุขที่แท้จริงโดยผ่านกระบวนการค้นหาความจริงของชีวิตนั่นเอง 
มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาสุข ความสุข จะเกิดขึ้นได้มากหรือน้อย ก็ด้วยความรู้ความเข้าใจในพุทธธรรม
มากหรือน้อยนั่นเอง


ประมวลภาพอบรมเพื่อพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
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โครงกำรไหว้ครูและครอบครูนำฏศิลป์ไทย 
 พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์เป็นพิธีที่ดีงาม ควรยกย่องและอนุรักษ์ไว้ ซึ่งพิธีไหว้ครูและ
ครอบครูนาฏศิลป์นับว่าเป็นวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่สมัยโบราณกาล การไหว้ครูถือว่าเป็นการแสดงถึง
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งในปัจจุบันนี้ทุกภาคส่วนต้องอบรมบ่มเพาะ
และถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีนี้  อีกทั้งยังควรเผยแพร่ให้อนุชนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดความรู้ ความรักใน
วัฒนธรรมของไทย เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลต่อผู้เรียน และเป็นการสืบทอด อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่
วัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่และเป็นที่แพร่หลาย ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จึงจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทยและรับมอบทางนาฏศิลป์ขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
ได้ร่วมพิธีไหว้ครูทางด้านนาฏศิลป์ และมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพต่อไป


ภาพกิจกรรมการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย
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โครงกำรเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สำกล  
          วัฒนธรรมจึงเป็นลักษณะพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ ทั้งบุคคลและ
สังคมที่ได้วิวัฒนาการต่อเน่ืองมาอย่างมีแบบแผน แต่อย่างไรก็ดีมนุษย์นั้นไม่ได้เกาะกลุ่มอยู่เฉพาะใน
สังคมของตนเองได้มีความสัมพันธ์ติดต่อกับสังคมต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ใกล้ชิดมีพรมแดนติดต่อกัน หรืออยู่
ปะปนในสถานที่เดียวกันหรือ การที่ชนชาติหนึ่งตกอยู่ใต้การปกครองของชนชาติหนึ่ง มนุษย์เป็นผู้รู้จัก
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่งต่างๆ จึงน าเอาวัฒนธรรมที่เห็นจากการได้สัมพันธ์ติดต่อมาใช้โดยอาจรับมา
เพิ่มเติมเป็นวัฒนธรรมของตนเองโดยตรงหรือน าเอามาดัดแปลงแก้ไขให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม ซึ่งในปัจจุบันนี้จึงไม่มีประเทศชาติใดที่มีวัฒนธรรมบริสุทธิ์อย่างแท้จริง แต่ จะมี
วัฒนธรรมที่มีพ้ืนฐานมาจากความรู้ ประสบการณ์ที่สังคมตกทอดมาโดยเฉพาะของสังคมนั้น และ 
จากวัฒนธรรมแหล่งอื่นที่เข้ามาผสมปะปนอยู่


ภาพกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ณ  ประเทศไต้หวัน
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ภาพกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ณ  ประเทศเวียดนาม






















ภาพกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เมืองดูไบ)
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โครงกำรกำรแสดงดนตรีและนำฏศิลป์นำนำชำติ 
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

พื้นบ้านของเครือข่ายกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และหน่วยงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ๘แห่งได้แก่มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคจากสถาบันอุดมศึกษา  
เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อันดีงามของภูมิภาค
ต่างๆ รวมท้ังแสดงศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏและหน่วยงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและเพื่อเป็นการยกระดับการส่งเสริมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
สู่ประชาคมอาเซียนในโอกาสต่อไปและการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
เครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาการศาสตร์ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นออกสู่สากลอันจะท าให้เกิดความมั่นใจและภูมิใจที่จะอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันล้ าค่าเพื่ออนุชนรุ่นหลัง ในงานการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ ได้จัดให้มีกิจกรรม    
การแสดงของต่างประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศไต้หวัน  
ประเทศตุรกี ประเทศคีร์กีซสถาน และประเทศไทย 


ภาพกิจกรรมการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ
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โครงกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

 ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม มาตรฐานระบ าชากังราวโดยมีการวิพากย์จากผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ระดับชาติ และมี
การเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ จัดท าเป็นหลักสูตรระบ าชากังราวเพื่อใช้เป็น
หลักสูตรท้องถิ่นให้กับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการด าเนินการศึกษาค้นคว้าและวิพากย์จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้าง
มาตรฐาน “ชุดระบ ารวมเผ่าชาวเขา” 
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ภาพการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ “การสร้างมาตรฐานระบ าชากังราว”
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การวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ “การสร้างมาตรฐานระบ ารวมเผ่าชาวเขา”
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โครงกำรอบรมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฯ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน ดังนั้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น แก่นักเรียนและประชาชน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของคนในท้องถ่ิน ทั้งยังสามารถกระจายความรับผิดชอบไปสู่ท้องถิ่น โดยชุมชนจะมีส่วนร่วมในการ
คุ้มครอง รักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งศิลปกรรมใกล้ตัว การสร้างจิตส านึกและให้ความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่ถูกต้องให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
ในท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านวิชาการท่ีดีต่อท้องถิ่น เป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ 
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างความภาคภูมิใจ เกิดความรักหวงแหนให้กับอนุชนรุ่นหลังในท้องถิ่นสืบไป
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร จึงได้จัดโครงการอบรม
เผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชนเพื่อปล ุกจิตส านึกในการอนุรักษ์ รักษา หวงแหน และพัฒนาศิลปกรรม 
ในท้องถิ่นของตนเอง รวมถึงการเป็นผู้น าและเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นต่อไป
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การอบรมเยาวชนเรารักบางพานตามหาบางจันทร ณ อ าเภอพรานกระต่าย









 








การอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ อุทยานประวัติศาสตร์ 
จังหวัดก าแพงเพชร
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  
ต าบลไตรตรึงษ์

 













การอบรมเยาวชนเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
ณ โรงเรียนคลองลานวิทยา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร
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สรุปกิจกรรมควำมร่วมมือกับเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
และหน่วยงำนภำยนอก 


ร่วมงำนมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน ระดับชำติ  


ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเริ่มเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ
๑ ครั้งที่ ๓ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม 

๒๕๕๔ 
๒ ครั้งที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
๓ ครั้งที่ ๕ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จังหวัดลพบุรีสืบสานมรดกวัฒนธรรม เลิศล้ า

คุณค่า รักษาเอกลักษณ์ไทย" วันที่ ๑๗๑๘กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๔ครั้งที่ ๖ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
๕ ครั้งที่ ๗ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร
๖ครั้งที่ ๘ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
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กำรน ำเครือข่ำยทำงวัฒนธรรมเดินทำงเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย
ในต่ำงประเทศ





















ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๐  เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศแคนาดา
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๑  เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕  เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศสวีเดน ประเทศเดนมาร์ค
ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๓  เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศสวีเดน
ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑  เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๓  เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทสวีเดน
ครั้งที่ ๗-๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๔   เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศจีนประเทศเวียดนาม

  และประเทศสิงคโปร์
ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕   เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศไต้หวัน
ครั้งที่ ๑๒-๑๓ พ.ศ.๒๕๕๖   เผยแพร่วัฒนธรรม ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดูไบ
    และประเทศญี่ปุ่น
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เครือข่ำยควำมร่วมมือในท้องถิ่น  งำนประจ ำปีสำรทไทย-กล้วยไข ่งำนนบพระ-เล่นเพลง


 














ร่วมแสดงงำนมหกรรมอำหำรพื้นบ้ำน เทศกำลกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองก ำแพงเพชร
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ร่วมสืบสำนประเพณีลอยกระทง ธำรประทีปก ำแพงเพชร


















เครือข่ำยควำมร่วมงำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ



ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเริ่มเข้าร่วมเป็นเครือข่ายงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
๑. ครั้งที ่๗ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ออนซอน ศิลป์ ศรีมอดินแดง จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง

วันที่ ๒๕๒๗พฤศจิกายน ๒๕๔๗จ านวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน ๔๕สถาบัน
๒. ครั้งที่ ๘ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “ศิลป์ ล้านนา ปูจาแม่ฟ้าหลวง” จังหวัดเชียงราย 

ระหว่างวันที่ ๑๓๑๕มกราคม ๒๕๔๙จ านวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน ๕๐สถาบัน
๓. ครั้งที่ ๙ณ มหาวิทยาลัยบูรพา “วัฒนธรรมทุกภาค ทุกศาสนา สร้างปัญญาชน” จังหวัดชลบุรี 

ระหว่างวันที่ ๒๕๒๗มีนาคม ๒๕๕๒จ านวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน ๘๓สถาบัน
๔. ครั้งที่ ๑๐ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) “ศิลปะ ศิลปิน ศิลปากร” 

จังหวัดนครปฐมระหว่างวัน๗๙ธันวาคม ๒๕๕๒จ านวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน ๙๖สถาบัน
๕. ครั้งที่ ๑๑ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “นาฏดุริยศิลป์ ณ ถิ่นล้านนา” จังหวัดเชียงใหม่  

ระหว่างวันที่ ๑๙๒๒ตุลาคม ๒๕๕๓จ านวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน ๙๒สถาบัน
๖. ครั้งที่ ๑๒ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล “เทิดไท้องค์เอกอัครศิลปิน” จังหวัดนครราชสีมา
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ระหว่างวันที่ ๙๑๑ธันวาคม ๒๕๕๔จ านวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน ๔๕สถาบัน
๗. ครั้งที่ ๑๓ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลา “รวมดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน” 

ระหว่างวันที่ ๑๒๑๔สิงหาคม ๒๕๕๕จ านวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน ๕๘สถาบัน
๘. ครั้งที่ ๑๔ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ฮีตฮอยศิลป์...ถิ่นตักสิลา” จังหวัดมหาสารคาม 

ระหว่างวันที่ ๒๕๒๗มกราคม ๒๕๕๗จ านวนสถาบันที่เข้าร่วมงาน ๗๖สถาบัน
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สำ�นักประกันคุณภ�พก�รศึกษ�
The Office Of Education Standards and Quality Assessmen

พัฒน�ก�รของสำ�นักประกันคุณภ�พก�รศึกษ�พัฒนาการของส านักประกันคุณภาพการศึกษา


สุนันท์ แหวนประดับ* 

 ในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอย่างทุกวันนี้ คงหนีไม่พ้นการแข่งขันในเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน 
ซึ่งในมาตรฐานสากลที่ถูกใช้กันในปัจจุบันมีอยู่หลายระบบ เช่น  และ  
เป็นต้น ส่วนประเทศไทยเองก็มีการพัฒนาระบบมาตรฐานที่ใช้กันภายในประเทศเช่นกันไม่ว่าจะเป็น ๕ ส 
อย.และ  ส าหรับวงการการศึกษาเองก็มีการแข่งขันในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานไม่ต่างกับ
ภาคองค์กรอื่น โดยการประกันคุณภาพการศึกษามีความส าคัญอย่างมากในการพิจารณาตัดสินใจเลือก
สถานศึกษาต่อของผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เป็นการประกันว่าบัณฑิตที่จบจากสถาบันการศึกษานั้น
มีคุณภาพและได้รับการรับรองคุณวุฒิ อีกทั้งมีผลต่อการพิจารณาการรับเข้าท างานในอนาคตของ   
สถานประกอบการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่       
๒ ระบบ คือ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ด าเนินงานโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก ด าเนินงานโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้เริ่มต้น
ขึ้นมาพร้อมกับนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ประกาศใช้กับสถาบันราชภัฎทั่วประเทศเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๙ ซึ่งในขณะนั้นสถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชรยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง และ     
การประเมินคุณภาพภายในได้ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพแบบ ๑๐ มาตรฐาน ต่อมาได้มีการประกาศ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
รวมถึงให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ซึ่ งสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกเป็นรอบแรก          
(พ.ศ. ๒๕๔๔– ๒๕๔๘) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗ ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบแรกนั้นสถาบันราชภัฎก าแพงเพชรผ่านการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 




                                                           
* หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ในปีเดียวกันสถาบันราชภัฏก าแพงเพชรได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร”  
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ และย้ายไปอยู่ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ สกอ. ได้มี    
การประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อเป็นกลไกก ากับมาตรฐานและใช้เป็นกรอบด าเนินงาน     
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และได้มีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
ให้เป็นเกณฑ์คุณภาพ ๙ องค์ประกอบ และน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกับสถานศึกษา
ของไทยจนถึงปัจจุบัน ในปีเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) ในวันที่ ๑๐ – ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙ โดยขณะนั้นมหาวิทยาลัยได้จัดอยู่ 
ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม และได้รับผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย   
ด้วยคะแนน ๓.๙๙ หรือมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี นอกจากนี้ทุกกลุ่มสาขาวิชาก็ได้รับการรับรอง
คุณภาพในระดับดีด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่าในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๙ เป็นทศวรรษท่ีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชรได้มีการปรับปรุงผลการด าเนินงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้บริหารระดับสูงเริ่มให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น 

 ด้วยกระแสของการประกันคุณภาพที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคม ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพมาพอสมควร ท าให้มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา” ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล เป็นผู้อ านวยการส านัก ภายในหน่วยงานประกอบไปด้วยผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น ๑๑ คน แบ่งส่วนราชการและโครงสร้างองค์กรเป็น ๕ งาน คือ งาน
เลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งาน กพร. งานพัฒนาระบบบริหาร และงานบริการวิชาการ  
จากโครงสร้างองค์กรจะเห็นว่านอกจากส านักประกันคุณภาพการศึกษาจะมีหน้าที่ด าเนินงาน สนับสนุน 
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังท าหน้าที่ในการดูแลงานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยการจัดตั้งส านักประกันคุณภาพขึ้นมานี้ ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรมีการบริหารจัดการและการด าเนินงานในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร มีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง และยังได้
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จนกระทั่งปัจจุบันได้พัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลเป็นระบบ  ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมใน
การบริหารงาน การตัดสินใจของผู้บริหาร และการประกันคุณภาพมากขึ้น โดยระบบสารสนเทศแล ะ
ฐานข้อมูล เป็นระบบท่ีพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการปรับปรุงพัฒนาระบบให้สอด
รับกับบริบทการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรอย่างต่อเนื่อง จนสามารถใช้เป็น
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในงานพัฒนาระบบยังรวมไปถึงงาน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และงานวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย ซึ่งส านัก
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ประกันคุณภาพการศึกษาได้สร้างงานวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี        
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้แก่ งานวิจัยเรื่องการประเมินผลลัพธ์ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทาง     
การพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เรื่องการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เรื่องการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้สร้างนวัตกรรม
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา คือคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้พัฒนาคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้อยู่ในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงท าวิจัยเรื่อง   
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ด้วย ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น     
ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา และงาน กพร. ตามโครงสร้างองค์กรนั้น ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้การสนับสนุน และให้ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท าแผนกลยุทธ์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี รวมถึงสนับสนุนให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
สอบเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน และขึ้นบัญชีเป็นผู้ประเมินในระบบของ สกอ. และในส่วนงานบริการ
วิชาการในโครงสร้างองค์กรท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลโครงการบริการวิชาการทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงรายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยได้รับทราบ ซึ่งปัจจุบัน
ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้มีปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังแสดงใน
แผนภาพ
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ปัจจุบัน ส านักประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 
๗ คน ภายในโครงสร้างประกอบไปด้วย ๔ งาน คือ งานบริหารส านักงานและเลขานุการ งานพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาระบบสารสนเทศ และงานประกันคุณภาพการศึกษา     
ซึ่งส านักประกันคุณภาพการศึกษามีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ดังนี้

ปรัชญา 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

เพื่อรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
วิสัยทัศน์  
ส านักประกันคุณภาพการศึกษาจะด าเนินการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็น

มหาวิทยาลัยคุณภาพระดับชาติและระดับสากล โดยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างถ้วนทั่ว   
ทั้งองค์กร

พันธกิจ 
ประสานงาน สนับสนุน ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพภายใน ภายนอก และ 



อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วชิระ วิชชุวรนนัท์

ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจม่ผล 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา จรัสวิญญ ู

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

อาจารย์ฉัตรชนก จรัสวิญญ ู

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
นางสาวชรนิรัตน์ บุญมาก 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
นางสาวสุนนัท์ แหวนประดับ 

งานเลขานุการ 
นางสาวพันทิพา เย็นญา 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
นายสรวัตร ประภานิติเสถียร 

งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 
นางสาวสุนนัท์ แหวนประดับ 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาระบบสารสนเทศ และงานประกันคุณภาพการศึกษา     
ซึ่งส านักประกันคุณภาพการศึกษามีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ดังนี้

ปรัชญา 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

เพื่อรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
วิสัยทัศน์  
ส านักประกันคุณภาพการศึกษาจะด าเนินการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็น

มหาวิทยาลัยคุณภาพระดับชาติและระดับสากล โดยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างถ้วนทั่ว   
ทั้งองค์กร

พันธกิจ 
ประสานงาน สนับสนุน ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพภายใน ภายนอก และ 



อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วชิระ วิชชุวรนนัท์

ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจม่ผล 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา จรัสวิญญ ู

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

อาจารย์ฉัตรชนก จรัสวิญญ ู

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
นางสาวชรนิรัตน์ บุญมาก 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
นางสาวสุนนัท์ แหวนประดับ 

งานเลขานุการ 
นางสาวพันทิพา เย็นญา 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
นายสรวัตร ประภานิติเสถียร 

งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 
นางสาวสุนนัท์ แหวนประดับ 
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เป้าประสงค์ 
๑มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน
๒. ส่งเสริมให้หน่วยงานน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ มาใช้

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
๔. พัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

 ผลการด าเนินงานของส านักประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหน่วยงาน (พ.ศ.๒๕๕๒) 
จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า ส านักได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ก าแพงเพชรอย่างถ้วนทั่วท้ังองค์กร ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และภายนอก ซึ่งผลการประเมิน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน มีผลการประเมินในระดับดี – ดีมาก    
มาโดยตลอด และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ของมหาวิทยาลัย 
ก็อยู่ในระดับดีเช่นกัน (คะแนน ๔.๔๙ จากคะแนนเต็ม ๕) จากผลการประเมินภายนอกรอบสามนี้เองท าให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ๑ ช่วย ๙ ซึ่งเป็นโครงการเครือข่าย
คุณภาพของสมศ. ที่ต้องการให้สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกรอบสามในระดับดีมากขึ้นไป ได้เข้า
ไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาอื่นที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพจ านวน ๙ แห่ง และ
ส านักประกันคุณภาพการศึกษาก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ส านักประกันคุณภาพการศึกษายังได้สมัครเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ ของหน่วยงาน สกอ. จนได้รับคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๑๘ สถาบัน   
เพื่อเข้าร่วมในการศึกษาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นเกณฑ์
คุณภาพสากลที่พัฒนามาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
   เป็นเกณฑ์ส าหรับใช้ประเมินคุณภาพภาคการศึกษาโดยเฉพาะ โดยส านักประกัน
คุณภาพการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ EdPEx Fast Traskในรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ และปัจจุบันเหลือ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีอยู่ในโครงการเพียง ๘ สถาบันเท่านั้น ถึงอย่างไรก็ตาม การได้เข้าร่วมโครงการของ 
สกอ. ท าให้ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้เริ่มวางรากฐานในการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ กับ
บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะ/ส านัก ในการฝึกเขียนโครงร่าง


                                                           
* ()หรือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ เป็น
เกณฑ์ที่ สกอ. แนะน าให้สถาบันอุดมศึกษาน าเกณฑ์มาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล         
โดย เป็นกรอบการด าเนินงานบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ อย่างก้าวกระโดด    
มีลักษณะส าคัญ ๔ ประการ คือ มุ่งเน้นผลลัพธ์ ไม่ก าหนดวิธีการด าเนินงาน บูรณาการสาระส าคัญทางการศึกษา และสนับสนุน
มุมมองเชิงระบบ ซ่ึง มีข้อก าหนด ๗ หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ ๑ การน าองค์กร 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 ของหน่วยงานพร้อมกันนั้นส านักประกันคุณภาพการศึกษายังได้
ศึกษาเกณฑ์การประกันคุณภาพของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน  
* และได้ด าเนินการให้ความรู้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สกอ. 
ได้วางแนวทางและก าหนดให้ใช้เกณฑ์ และ  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นปีที่ประเทศเปิด
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแบบสมบูรณ์
 แนวทางการด าเนินงานของส านักประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วว่า
ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้เริ่มศึกษาและให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับเกณฑ์ และ 
ตั้งแต่ปี พ ศ  ๒๕๕๕ ซึ่งส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการวางแผนปฏิบัติงาน 
ตามวิสัยทัศน์ของส านักที่วางไว้ ดังนี้
 ๑. อบรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับสาระส าคัญของเกณฑ์ 
และ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสากลในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามนโยบายท่ี สกอ. ก าหนดให้ใช้เกณฑ์นี้ 
กับสถาบันอุดมศึกษา
 ๒. น าร่องให้โปรแกรมวิชาท่ีสมัครใจทดลองประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นการประเมินศักยภาพของโปรแกรมวิชาและเตรียมความพร้อมในการเปิดรับ
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๓น าร่องให้คณะที่สมัครใจทดลองประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ เพื่อเป็นการประเมินศักยภาพของคณะและเตรียมความพร้อมในการใช้เกณฑ์ ตามนโยบาย
ที่ สกอ ก าหนดให้ใช้เกณฑ์นี้กับสถาบันอุดมศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 






                                                           
* หรือโครงร่างองค์กร เป็นส่วนน าของเกณฑ์ ซ่ึงเป็นการสรุปภาพรวมขององค์กรที่ส าคัญ ที่มี
ผลต่อการด าเนินการและความท้าทายที่องค์กรเผชิญอยู่ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ๑) บรรยายคุณลักษณะขององค์กร ได้แก่ 
สิ่งแวดล้อมขององค์กร และความสัมพันธ์ระดับองค์กร ๒) บรรยายสถานการณ์ขององค์กร ได้แก่ สภาพด้านการแข่งขัน ความท้าทาง
เชิงกลยุทธ์ และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ
*  หรือเกณฑ์ประกันคุณภาพของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน   
ซ่ึง ก่อตั้งข้ึนในปีพศ ๒๕๔๑มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนนักศึกษา และแรงงานในอนาคตระหว่างประเทศสมาชิกได้ โดย
ระบบการประกันคุณภาพของ ประกอบด้วย ๓มิติ คือ ๑เป็นการประกันคุณภาพระดับสถาบัน ๒
เป็นการประกันคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ๓) เป็นการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมวิชาหรือหลักสูตร
การศึกษา 



¾.È. òõðö - òõõö
ôð »‚ ÈÃÕÊÑ¡·Í§136

เอกสารอ้างอิง 
การอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการ. (๒๕๕๓). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศกึษา. 

กรุงเทพฯ ภาพพิมพ์ 
             . (๒๕๕๖). โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 ๒๕๕๖ตุลาคม ๙
การอุดมศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการ ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา. (๒๕๕๓). คู่มือ

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ ๒๕๕๒-๒๕๕๓. กรุงเทพฯ ภาพพิมพ์


จากอดีต...สู่ปัจจุบันของส านักงานอธิการบดี
  

มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด* 


 ก่อนจะเล่ำถึงประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏก ำแพงเพชร ขอท้ำวควำมถึงประวัติควำมเป็นมำของกำรก่อตั้งของมหำวิทยำลัย ซึ่งมีวิวัฒนำกำร
จำกวิทยำลัยครู เริ่มจำกกำรที่กรมกำรฝึกหัดครูมีแผนในกำรขยำยกำรฝึกหัดครูให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้ตกลงที่จะจัดตั้งวิทยำลัยครูก ำแพงเพชรขึ้นโดยใช้ที่ดิน
ทุ่งคอกวัว เขตหมู่บ้ำนวังยำง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งมีบุคคลที่ให้ควำม
ช่วยเหลือทั้งก ำลังกำย ก ำลังใจ ก ำลังทรัพย์ด้วยควำมทุ่มเท จึงขอบันทึกเป็นเกียรติคุณประกำรไว้ ณ ที่นี้ 
คือ ผู้ใหญ่ชิน ชีวโต อำจำรย์ทวีป ชูชื่น นำยเยื้อง บุญแตง นำยเซ็ง อึ้งเส็ง นำยบุญยัง ทิพย์ประสำท 
และผู้ใหญ่สุพล ทิพย์ประสำท ด้วยกำรบริจำคที่ดิน จ ำนวน ๑๐๐ ไร่เศษ ให้กับกำรฝึกหัดครูเพื่อใช้เป็น
สถำนที่ก่อสร้ำงและขำยให้อีก ๓๐๐ ไร่เศษ ในรำคำไร่ละ ๘๐๐ – ๑,๒๐๐ บำทรวมใช้เงินงบประมำณ 
กำรฝึกหัดครู ทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บำท (ศรีสักทอง ๒๕ ปี สถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร, ๒๕๔๑) ต่อมำ
วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร ได้สถำปนำอย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๑๖ และในปีงบประมำณ          
๒๕๑๖ – ๒๕๑๗ กรมกำรฝึกหัดครูได้จัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรสร้ำงวิทยำลัยครู ก ำแพงเพชร
ระยะแรกโดยได้งบประมำณสนับสนุนจำกโครงกำรเงินยืมธนำคำรโลก จ ำนวน ๒๑,๘๙๐,๐๐๐ บำท และใน
ปีงบประมำณ ๒๕๑๘ อีกจ ำนวน ๒๒,๓๑๙,๐๐๐ บำท (๒๐ ปี วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร, ๒๕๓๖)
 ในกำรพัฒนำด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ขอสรุปพอสังเขปจำกอดีตสู่
ปัจจุบัน เริ่มจำกเรื่องของถนนจำกถนนลูกรังมำเป็นถนนลำดยำง ในปีพ.ศ. ๒๕๒๕ จนในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 
จึงได้ปรับปรุงเป็นถนนลำดยำงจนครบทุกสำยจนถึงปัจจุบัน คูคลองได้มีกำรขุดคูคลองและท ำคันดินรอบ
มหำวิทยำลัย เพื่อควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน บนคันดินท ำเป็นถนนส ำหรับรถยนต์วิ่งตรวจเวร
ยำมได้ ส ำหรับอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง โดยขอกล่ำวถึงในบำงอำคำร เช่น ในยุคแรก ปีงบประมำณ ๒๕๑๖ 
– ๒๕๑๗ ก่อสร้ำงอำคำรเรียน ๑๕ ห้องเรียน (อำคำร ๓) อำคำรนอน อำคำรเกษตร อำคำร
อุตสำหกรรมศิลป์ บ้ำนพักผู้อ ำนวยกำร บ้ำนพักครู บ้ำนพักคนงำน โรงอำหำร หอประชุม ปีงบประมำณ 
๒๕๒๐ ก่อสร้ำงอำคำรอ ำนวยกำร ปีงบประมำณ ๒๕๒๒ ก่อสร้ำงโภชนำคำร (แคนทีน) ปีงบประมำณ 
๒๕๒๓ – ๒๕๒๔ ก่อสร้ำงสนำมเทนนิส สนำมกีฬำ ปีงบประมำณ ๒๕๒๗ ก่อสร้ำงศำลำปูชนียสถำน     
(ซุ้มพระ) ปีงบประมำณ ๒๕๒๘ ก่อสร้ำงอำคำรสหกรณ์ ปีงบประมำณ ๒๕๓๑ สร้ำงรั้วด้ำนหน้ำวิทยำลัย  
และปีงบประมำณ ๒๕๓๔ ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์(อำคำรน้ ำเพชร) และอำคำรอื่นๆ อีกหลำยอำคำร 
รวมทั้งกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร ๑๔อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดีปัจจุบัน) ในปี 

                                                 
* รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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สำ�นักง�นอธิก�รบดี
The Office Of The President

จ�กอดีต...สู่ปัจจุบันของสำ�นักง�นอธิก�รบดีจากอดีต...สู่ปัจจุบันของส านักงานอธิการบดี
  

มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด* 


 ก่อนจะเล่ำถึงประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏก ำแพงเพชร ขอท้ำวควำมถึงประวัติควำมเป็นมำของกำรก่อตั้งของมหำวิทยำลัย ซึ่งมีวิวัฒนำกำร
จำกวิทยำลัยครู เริ่มจำกกำรที่กรมกำรฝึกหัดครูมีแผนในกำรขยำยกำรฝึกหัดครูให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้ตกลงที่จะจัดตั้งวิทยำลัยครูก ำแพงเพชรขึ้นโดยใช้ที่ดิน
ทุ่งคอกวัว เขตหมู่บ้ำนวังยำง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่งมีบุคคลที่ให้ควำม
ช่วยเหลือทั้งก ำลังกำย ก ำลังใจ ก ำลังทรัพย์ด้วยควำมทุ่มเท จึงขอบันทึกเป็นเกียรติคุณประกำรไว้ ณ ที่นี้ 
คือ ผู้ใหญ่ชิน ชีวโต อำจำรย์ทวีป ชูชื่น นำยเยื้อง บุญแตง นำยเซ็ง อ้ึงเส็ง นำยบุญยัง ทิพย์ประสำท 
และผู้ใหญ่สุพล ทิพย์ประสำท ด้วยกำรบริจำคที่ดิน จ ำนวน ๑๐๐ ไร่เศษ ให้กับกำรฝึกหัดครูเพื่อใช้เป็น
สถำนที่ก่อสร้ำงและขำยให้อีก ๓๐๐ ไร่เศษ ในรำคำไร่ละ ๘๐๐ – ๑,๒๐๐ บำทรวมใช้เงินงบประมำณ 
กำรฝึกหัดครู ทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บำท (ศรีสักทอง ๒๕ ปี สถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร, ๒๕๔๑) ต่อมำ
วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร ได้สถำปนำอย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๑๖ และในปีงบประมำณ          
๒๕๑๖ – ๒๕๑๗ กรมกำรฝึกหัดครูได้จัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรสร้ำงวิทยำลัยครู ก ำแพงเพชร
ระยะแรกโดยได้งบประมำณสนับสนุนจำกโครงกำรเงินยืมธนำคำรโลก จ ำนวน ๒๑,๘๙๐,๐๐๐ บำท และใน
ปีงบประมำณ ๒๕๑๘ อีกจ ำนวน ๒๒,๓๑๙,๐๐๐ บำท (๒๐ ปี วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร, ๒๕๓๖)
 ในกำรพัฒนำด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ขอสรุปพอสังเขปจำกอดีตสู่
ปัจจุบัน เริ่มจำกเรื่องของถนนจำกถนนลูกรังมำเป็นถนนลำดยำง ในปีพ.ศ. ๒๕๒๕ จนในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 
จึงได้ปรับปรุงเป็นถนนลำดยำงจนครบทุกสำยจนถึงปัจจุบัน คูคลองได้มีกำรขุดคูคลองและท ำคันดินรอบ
มหำวิทยำลัย เพ่ือควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน บนคันดินท ำเป็นถนนส ำหรับรถยนต์วิ่งตรวจเวร
ยำมได้ ส ำหรับอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง โดยขอกล่ำวถึงในบำงอำคำร เช่น ในยุคแรก ปีงบประมำณ ๒๕๑๖ 
– ๒๕๑๗ ก่อสร้ำงอำคำรเรียน ๑๕ ห้องเรียน (อำคำร ๓) อำคำรนอน อำคำรเกษตร อำคำร
อุตสำหกรรมศิลป์ บ้ำนพักผู้อ ำนวยกำร บ้ำนพักครู บ้ำนพักคนงำน โรงอำหำร หอประชุม ปีงบประมำณ 
๒๕๒๐ ก่อสร้ำงอำคำรอ ำนวยกำร ปีงบประมำณ ๒๕๒๒ ก่อสร้ำงโภชนำคำร (แคนทีน) ปีงบประมำณ 
๒๕๒๓ – ๒๕๒๔ ก่อสร้ำงสนำมเทนนิส สนำมกีฬำ ปีงบประมำณ ๒๕๒๗ ก่อสร้ำงศำลำปูชนียสถำน     
(ซุ้มพระ) ปีงบประมำณ ๒๕๒๘ ก่อสร้ำงอำคำรสหกรณ์ ปีงบประมำณ ๒๕๓๑ สร้ำงรั้วด้ำนหน้ำวิทยำลัย  
และปีงบประมำณ ๒๕๓๔ ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์(อำคำรน้ ำเพชร) และอำคำรอื่นๆ อีกหลำยอำคำร 
รวมทั้งกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร ๑๔อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดีปัจจุบัน) ในปี 

                                                 
* รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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พศ๒๕๕๐ นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำ ประปำ กำรสื่อสำร รถยนต์ และอุปกรณ์อื่นๆ จวบจน
ปัจจุบัน 











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











   ภำพที่ ๒ อำคำรส ำนักงำนชั่วครำว  ปี พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๑๙         ภำพที่ ๓ อำคำรส ำนักงำนชั่วครำว ปี พ.ศ. ๒๕๒๐
                        










     ภำพที่ ๔ อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ปี พ.ศ. ๒๕๒๑            ภำพที่ ๕ อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๕                
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 กว่ำจะมำถึงวันนี้ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรของเรำมีส ำนักงำน
อธิกำรบดีมำแล้วถึง ๖ แห่ง คือ (๒๐ ปี วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร, ๒๕๓๖)
 แห่งที่ ๑ เริ่มที่บ้ำนพักผู้อ ำนวยกำรคนแรก (ดร.วิชัย แข่งขัน)  บ้ำนเช่ำในเมืองก ำแพงเพชรใน
ตอนต้นปี ๒๕๑๗
 แห่งที่ ๒ ย้ำยส ำนักงำนมำใช้ร่วมกับหน่วยศึกษำนิเทศก์ สปจ.ก ำแพงเพชร (บริเวณห้องสมุด
ประชำชนจังหวัดก ำแพงเพชร ณ ปัจจุบัน)
 แห่งที่ ๓  ย้ำยมำใช้อำคำรชั่วครำวซ่ึงจัดสร้ำงกันขึ้นเองด้วยน้ ำใจของคณำจำรย์และคนงำนรุ่น
แรก ในกลำงปี ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙ (ปัจจุบันเป็นอำคำรไม้ยกพื้นสูง บริเวณศูนย์เด็กปฐมวัย)
 แห่งที่ ๔  ย้ำยมำใช้ชั้นล่ำงอำคำร ๔ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๒๐ 
 แห่งที่ ๕  ย้ำยมำใช้อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดีเดิม (อำคำร ๑ หน้ำเสำธง) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑
 แห่งที่ ๖ ย้ำยมำใช้อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร ๑๔) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
จนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้บริหำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี ตั้ งแต่ เริ่มก่อตั้ ง ตั้ งแต่ปี  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 รอดก ำเหนิด (รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๑ – ปัจจุบัน)
 วิวัฒนำกำรกำรเปลี่ยนแปลงและกำรแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี ตั้งแต่
วิทยำลัยครูปีพ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๗ วันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๑๘ มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติ
วิทยำลัยครูพ.ศ. ๒๕๑๘ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๑๘ (เรืองจันทร์  ทรัพย์นิรันทร์, ๒๕๔๔) มี
กำรแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักงำนอธิกำรบดีในยุคแรก (พ.ศ. ๒๕๑๗) เป็นด้ำนงำนธุรกำร และ
กำรเงิน โดยมีท่ำนดร.วิชัย แข่งขัน เป็นผู้อ ำนวยกำรคนแรก อำจำรย์เมธีพงษ์ สืบประดิษฐ์ และอำจำรย์
กัลยำ รัตนบรรพต มำช่วยงำน ในเดือนมิถุนำยน ๒๕๑๘ มีอำจำรย์มำเพิ่มอีก ๕ ท่ำน คือ อำจำรย์สุวิมล
บุญญนันต์ อำจำรย์สมสมัย แข่งขัน อำจำรย์ชัชวำลย์ ธรรมสอน อำจำรย์จีรวัฒน์ เกษมศรี และอำจำรย์
นำรี ค ำเพ็ญ และในช่วงนี้อำจำรย์ชัชวำลย์ ธรรมสอน และอำจำรย์จีรวัฒน์ เกษมศรี ได้ช่วยกันออกแบบ
ก่อสร้ำงส ำนักงำนชั่วครำวซึ่งใช้แรงงำนลูกจ้ำงฝ่ำยอำคำรสถำนที่ของเรำเองโดยลักษณะอำคำรเป็นเสำไม้
เต็ง พื้นไม้สัก หญ้ำแฝกมุง หลังคำโครงไม้ไผ่ ฝำใช้เสื่อล ำแพน และแล้วเสร็จในเดือนสิงหำคม ๒๕๑๘ 
(๒๐ ปี วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร, ๒๕๔๑) นับเป็นจุดเริ่มต้นของส ำนักงำนอธิกำรบดี ในพื้นที่ของ
มหำวิทยำลัย
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 ใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๖พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
พระรำชทำนชื่อ “สถำบันรำชภัฏ” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๕ ต่อมำเมื่อวันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๓๘ 
ได้ประกำศใช้พระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ และวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๓๘ ทรงมีพระ
กรุณำธิคุณโปรดเกล้ำพระรำชทำน “พระรำชลัญจกร” คือตรำใช้ประทับเอกสำรส่วนพระองค์ให้เป็นตรำ
สัญลักษณ์ของสถำบันรำชภัฏและส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏในยุคนี้ ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรแบ่ง
โครงสร้ำงกำรบริหำรออกเป็น ๑๑ ฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำยธุรกำร ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำยพัสดุ 
ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยเลขำนุกำร ฝ่ำยสวัสดิกำร ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยไฟฟ้ำ ฝ่ำยอนำมัยและ
สุขำภิบำล และฝ่ำยยำนพำหนะ

ในยุคมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร (ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน) ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๔๗ เป็น
จุดเริ่มต้นของ“มหำวิทยำลัยรำชภัฏ” เพรำะเป็นวันเริ่มใช้ พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลท ำให้มหำวิทยำลัยทุกแห่งต้องมีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในกำรด ำเนิน
ภำรกิจของตนเองกำรบริหำรจัดกำรขึ้นอยู่กับสภำมหำวิทยำลัยและผู้บริหำรของแต่ละแห่งและจ ำก
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ประกำศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนำยน๒๕๔๙ให้แบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนอธิกำรบดี ดังนี้

๑ กองกลำง แบ่งออกเป็น ๑๐ งำนได้แก่ งำนธุรกำร งำนประชำสัมพันธ์ งำนกำรเงิน งำน
พัสดุ งำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร งำนเลขำนุกำร งำนสวัสดิกำรและจัดหำรำยได้ งำนอำคำรสถำนที่ 
งำนไฟฟ้ำและอนุรักษ์พลังงำน และงำนยำนพำหนะ ปัจจุบันมีนำงมะลิวัลย์รอดก ำเนิด ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง
 ๒. กองนโยบำยและแผน แบ่งออกเป็น ๕ งำน ได้แก่ งำนบริหำรทั่วไป (ธุรกำร) งำนวิเครำะห์
แผนและติดตำมประเมินผล งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ งำนวำงผังแม่บท และงำนวิเทศสัมพันธ์ 
ปัจจุบันมีนำยภำณุพงศ์ สืบศิริ ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน

๓. กองพัฒนำนักศึกษำ แบ่งออกเป็น ๘ ฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร ฝ่ำยวำงแผนและ
กำรประกันคุณภำพ ฝ่ำยศูนย์เวชศึกษำป้องกันและบริกำรสุขภำพนักศึกษำ ฝ่ำยสวัสดิกำรนักศึกษำ ฝ่ำย
บริหำรงำนองค์กำรนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำ ฝ่ำยวินัยและพัฒนำนักศึกษำ ฝ่ำยด้ำนวิชำทหำร
ปัจจุบันมีนำงเพ็ญนภำ ศรีทับทิม ด ำรงต ำแหน่งรักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ
 จำกอดีตสู่ปัจจุบันของส ำนักงำนอธิกำรบดีดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว จะเห็นได้ว่ำส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ซึ่งเป็นหน่วยงำนสนับสนุนหลักที่มีบทบำทและภำรกิจด้ำนกำรให้บริกำร ประสำนงำน และอ ำนวยควำม
สะดวกเพื่อให้บุคลำกรท้ังสำยวิชำกำร สำยสนับสนุน และนักศึกษำของมหำวิทยำลัยปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙– ปัจจุบัน ส ำนักงำน
อธิกำรบดีได้มีกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ อำทิ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนอำคำร
สถำนที่ และสำธำรณูปโภคต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องตำมรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
– ปัจจุบัน ดังตำรำง (รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕)
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ปีการศึกษา ผลการประเมิน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๙ ๒.๓๕ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๐ ๒.๗๓ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๑ ๒.๕๓
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒ ๒.๗๓
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ ๔.๘๓
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ ๔.๘๓
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ ๔.๘๓


 ส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกร ซึ่งเป็นทรัพยำกรทำงกำรบริหำรท่ีมีควำมส ำคัญยิ่งในกำรด ำเนินงำน 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนทั้งในด้ำนงบประมำณและสวัสดิกำรในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน เป็นจ ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท โดยกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม 
ในภำพรวมทั้งมหำวิทยำลัย กำรจัดสรรงบประมำณพัฒนำบุคลำกรในส่วนของกองกลำง เป็นจ ำนวนเงิน 
๑๕๐,๐๐๐ บำทกองนโยบำยและแผน เป็นจ ำนวนเงิน  ๕๐,๐๐๐ บำท และกองพัฒนำนักศึกษำ         
เป็นจ ำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บำท เพื่อให้บุคลำกรของส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและ
ทั่วถึงทั้งในสำยงำนที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนและภำคสนำม ส ำหรับสวัสดิกำรและแรงจูงใจ ส ำนักงำน
อธิกำรบดีได้จัดสวัสดิกำรในเรื่องบ้ำนพัก วันหยุดประจ ำเดือน วันลำพักผ่อนประจ ำปี (๑๐ วัน) กองทุน
สวัสดิกำรฯ และกำรปรับอัตรำเงินเดือนของบุคลำกรภำคสนำม ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๗เป็นเงิน ๒,๖๐๐บำท    
ปี ๒๕๔๑เป็นเงิน ๓,๑๐๐ บำท ปรับอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรปรับอัตรำเงินเดือนมำจนถึงปัจจุบันในอัตรำ
เดือนละ ๖,๑๓๐ บำท ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป มีกำรปรับอัตรำเงินเดือนเต็มวุฒิจนครบ      
ทุกหน่วยงำนในปีงบประมำณ ๒๕๕๗
 จ ำนวนบุคลำกร ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙- ๒๕๕๖


ต าแหน่ง ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
ข้ำรำชกำร ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๙ ๙
ลูกจ้ำงประจ ำ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๗ ๑๔ ๑๔ ๑๓
พนักงำนมหำวิทยำลัย - ๑ ๔ ๔ ๖ ๒๘ ๒๘ ๓๐
พนักงำนรำชกำร ๑ ๓ - ๑ ๖ ๓ ๕ ๖
ลูกจ้ำงชั่วครำว ๔๐ ๔๒ ๔๕ ๔๕ ๗๐ ๕๖ ๒๒ ๖๑

รวม ๗๑ ๗๖ ๗๙ ๘๐ ๑๐๙ ๑๑๑ ๗๘ ๑๑๙
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จำกกำรทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรท้ัง ๓ กอง ได้แก่ กองกลำง กองพัฒนำนักศึกษำ และกองนโยบำยและแผน ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี คือส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นหน่วยงำนที่มุ่งพัฒนำงำนด้ำนบริกำร กำรบริหำรจัดกำร
ที่ดี จัดท ำแผนสู่กำรปฏิบัติ และพัฒนำนักศึกษำให้เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีแผนกลยุทธ์ ประจ ำปี 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ เชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์และกลยุทธ์ตำมพันธกิจของส ำนักงำน
อธิกำรบดี (แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี, ๒๕๕๖) รำยละเอียด ดังนี้



พันธกิจ 


 ๑. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 
 ๒. พัฒนำงำนด้ำนกำรบริกำรจัดท ำแผนสู่กำรปฏิบัติ และกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี
  ๓ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบฐำนข้อมูล

 ๔. ส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้เชี่ยวชำญวิชำกำร
และวิชำชีพ


ประเด็นยุทธศาสตร์


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


เป้าประสงค์


 ๑ บุคลำกรมีศักยภำพ เสริมสร้ำงทักษะวิชำกำร วิชำชีพ พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และมีแนว
ปฏิบัติท่ีดีสอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรของหน่วยงำน

 ๒มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพเพิ่มคุณภำพผลผลิตและบริกำร 
๓ สร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม และกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ

 ๔ มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและมีระบบฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
 ๕บัณฑิตมีควำมเชี่ยวชำญตำมวิชำกำร วิชำชีพและมีคุณภำพชีวิตที่ดี


กลยุทธ์
 

 ๑. เสริมสร้ำงศักยภำพ ทักษะวิชำกำรและวิชำชีพ งำนวิจัย และมีแนวปฏิบัติที่ดี
 ๒เสริมสร้ำงศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรและมำตรฐำนกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล



¾.È. òõðö - òõõö
ôð »‚ ÈÃÕÊÑ¡·Í§ 143

 ๓ส่งเสริมมำตรกำรแนวปฏิบัติกำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรบริหำร และอนุรักษ์ทรัพยำกร
  ๔ ส่งเสริมบุคลำกรในกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำแผนสู่
กำรปฏิบัติให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
  ๕ ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบฐำนข้อมูลที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของหน่วยงำน 
 ๖สร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
 ๗พัฒนำคุณภำพกำรบริกำร สวัสดิกำร และสุขภำพนักศึกษำ










ภำพที่ ๖ กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำนอธิกำรบดี

 จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี หรือกองกลำงในปัจจุบัน ถือเป็นหน่วยงำน
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนที่มีบทบำทส ำคัญตั้งแต่ยุคกำรเริ่มต้นก่อตั้งมหำวิทยำลัย กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่องตำมยุคสมัย จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลำกว่ำ ๔๐ ปี ที่ท ำหน้ำที่ให้บริกำร  
ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ ให้กับบุคลำกรและมหำวิทยำลัย ได้แก่ ด้ำนกำรเงิน  
พัสดุ กำรเจ้ำหน้ำที่ ธุรกำร ประชำสัมพันธ์ เลขำนุกำร ไฟฟ้ำและอนุรักษ์พลังงำน อำคำรสถำนที่  
สวัสดิกำรและจัดหำรำยได้ ยำนพำหนะ โดยใช้ทรัพยำกรกำรบริหำร () ได้แก่ 
คน () เงิน ()วัตถุดิบ () วิธีกำรบริหำรจัดกำร () 
ต่อมำเป็นยุคที่มหำวิทยำลัยฯมีกำรพัฒนำด้ำนอำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี และกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง 
ทรัพยำกรทำงกำรบริหำรจึงต้องปรับเพ่ิมขึ้นเป็นเรื่องของเครื่องจักรกล () และกำรตลำด 
() อำทิ กลยุทธ์ในกำรรับนักศึกษำ กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน กิจบริกำรต่ำงๆ ในขณะเดียวกันกำร
ท ำงำนมองเห็นถึงควำมส ำคัญหรือคุณค่ำของผู้ปฏิบัติงำนจึงเพิ่มด้ำนขวัญและก ำลังใจ () โดยกำร
ก ำหนดเส้นทำงควำมเจริญก้ำวหน้ำกำรบรรจุแต่งตั้ง และกำรปรับอัตรำเงินเดือนให้กับบุคลำกรและเมื่อ
ก้ำวเข้ำสู่ยุคโลกำภิวัตน์  () ระบบกำรสื่อสำรไร้พรมแดนที่ติดต่อเชื่อมโยงกับระบบ
เครือข่ำยครอบคลุมทั่วไป จึงได้เพิ่มในเรื่องของข้อมูลข่ำวสำร () อำทิ กำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งในด้ำนกำรรับส่ง และกำรจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรส่งข้อมูล
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ข่ำวสำรผ่ำนระบบ เป็นต้น ซึ่งทรัพยำกรเหล่ำนี้จะเพิ่มเรื่อยๆ ไม่มีสิ้นสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคนอื่นๆ, ๒๕๔๕) โดยหลักกำรบริหำรดังกล่ำวเป็นไปตำมแนวคิดพื้นฐำนทรัพยำกร (–
) เป็นกำรรวมเข้ำด้วยกันของปัจจัยทำงกำรบริหำรโดยน ำมำใช้เป็นส่วนประกอบในกำร
ด ำเนินงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ นอกจำกน้ี ยังเป็นพฤติกรรมที่มีควำมจ ำเป็นต้องบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรท่ีมีอย่ำงจ ำกัดให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อรำชกำรสูงสุด (, ๑๙๗๘)
 ดังนั้นไม่ว่ำวันเวลำจะผ่ำนไปจำกอดีตปัจจุบันหรืออนำคต พวกเรำชำวส ำนักงำนอธิกำรบดีก็
ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ภำยใต้หลักกำร “ทุกคนคือทีมงำน สืบสำน 
สร้ำงจิต รักองค์กร อุทธำหรณ์ คือ สิ่งที่ผ่ำนไป ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไข เพรำะมหำวิทยำลัยคือบ้ำนของ
เรำ” หน้ำท่ี คือยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจ “ให้” และ “บริกำร”เสมอ ตำมภำรกิจและหน้ำท่ีที่ได้รับมอบหมำย
ภำยใต้กำรด ำเนินกำรและควำมร่วมมือของทีมงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยให้ควำมส ำคัญในเรื่องของ 
“ใจ”และแรงจูงใจ ด้วยหลักกำร ๔ ประกำร คือ () (,๑๙๖๘)
 ๑) เต็มใจที่จะให้ควำมร่วมมือ ()
 ๒) กำรยินยอม ()
  ๓) ขอบเขตควำมไม่แตกต่ำง()
 ๔) กำรจูงใจ () และกำรรู้จักคิด 

ตำมค่ำนิยมหลัก สร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำพัฒนำท้องถิ่นด้วยจิตบริกำรเน้นคุณภำพมำตรฐำน
ท ำงำนแบบมีส่วนร่วมบนฐำนคุณธรรมและจุดเน้นของส ำนักงำนอธิกำรบดี คือมีจิตบริกำร พัฒนำงำนให้มี
คุณภำพเพื่อนักศึกษำ บุคลำกรและชุมชน และในโอกำสนี้ใคร่ขอขอบพระคุณผู้บริหำร คณำจำรย์     
ทุกยุคสมัยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ที่ได้ประสิทธิ์ประสำทควำมรู้ประสบกำรณ์ รวมทั้งแบบอย่ำงของ
ต้นแบบท่ีดีให้กับพวกเรำ ขอกรำบขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้
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เอกสารอ้างอิง


ก ำแพงเพชร, วิทยำลัยครู. (๒๕๓๖). ๒๐ ปี วิทยาลัยครูก าแพงเพชร กรุงเทพฯ โอ เอสพริ้นติ้งเฮ้ำส์
ก ำแพงเพชร, สถำบันรำชภัฏ. (๒๕๔๑). ศรีสักทอง  ๒๕ ปี สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร เชียงใหม่ 
 โรงพิมพ์แสงศิลป์
รำชภัฏก ำแพงเพชร, มหำวิทยำลัย(๒๕๕๕) รายงานผลการประเมินตนเอง ปี พศ๒๕๔๙๒๕๕๕
 ก ำแพงเพชร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
(๒๕๕๖)แผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดีประจ าปี พศ ๒๕๕๗๒๕๖๐

ก ำแพงเพชร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร
เรืองชัย ทรัพย์นิรันทร์. (๒๕๔๔).ราชภัฏก าแพงเพชรมหาวิทยาลัยของประชาชน. กรุงเทพฯมติชน.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ. (๒๕๔๕). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯธรรมสำร.
(๑๙๖๘).




(๑๙๘๗).
 ๓๐(๑) ๑๖๐-๑๗๕.









 





ตอนที่ 2

พัฒนาท้องถิ่น
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การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม 
เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก

                                                    รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข*

การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก


รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข


บทน า


 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้วยน ้าพระทัยอันเปี่ยมล้น
ในการที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ประชาชน ในถิ่นทุรกันดารให้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องที่จะท้าให้เด็กเยาวชน ประชาชนได้มีการศึกษา รู้จักหน้าที่พลเมืองไทยที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย  
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ด้ารงชีวิตที่พึ่งพาตนเองให้ความร่วมมือกับรัฐเพื่อพัฒนาประเทศชาติ 
ให้มีความมั่นคงและให้โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนเป็นศูนย์กลางการศึกษาพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร
ตลอดไปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นผู้จุดประกายแสงสว่างแก่โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน 
อันหมายถึงการจุดประกายให้คนมองเห็นความเสียเปรียบของเยาวชนในแดนทุรกันดารผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  
ทรงพระเมตตาและทรงอุปถัมภ์โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนเป็นเบื องต้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ทรงเป็นผู้ขยายแสงสว่างแห่งประทีป ให้เรืองจรัสจ้าโดดเด่น ให้สังคมมองเห็น พระองค์ทรง
ตระหนักถึงคุณค่าของเยาวชนว่าต้องได้รับการศึกษาและการศึกษานั นจะต้องมีคุณภาพ คุณภาพการศึกษาจะดี 
สมองของคนจะดี สุขภาพร่างกายจะต้องมาก่อน นักเรียนโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนที่อยู่ห่างไกลจึงได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ทั งด้านอาหาร ด้านสุขภาพ และด้านการศึกษา ซึ่งก็เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ยิ่งนั่นเอง
(๔๐ ปี โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน, ๒๕๓๙) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน้าความรู้และทักษะต่างๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันบนพื นฐานของการพึ่งพาตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระดับครอบครัว และชุมชน  
เด็กและเยาวชนที่ส้าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนควรได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึง
ความส้าคัญและส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 
ราชกุมารีท่ีมีต่อโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนอย่างหาที่สุดมิได้ เด็กและเยาวชนควรได้เรียนรู้ถึงพระราชประวัติ 
พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชด้าริฯ พระราชจริยวัตร พระอัจฉริยภาพการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตน เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนควรน้อมน้ามาเป็นแบบอย่าง 
ในการด้ารงชีวิตของตนเองต่อไปอย่างยั่งยืน

                                                        
* รองศาสตราจารย์ประจ้าโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครศุาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร
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๑. เพื่อพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก   

๒. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก

๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการ
ต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก
 
วิธีการศึกษา


 การวิจัยนี เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื นที่ ผู้เชี่ยวชาญและผู้วิจัย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  
แบบประเมิน แบบทดสอบและการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทาง
สถิติ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื อหา

ผลการศึกษา


 ผลการวิจัยพบว่าผลการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมเร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตากมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 
เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรง เรียนต้ารวจตระเวน
ชายแดนกองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตากหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๕ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระ
ยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้าร วจตระเวนชายแดน 
กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตากทุกข้อรายการอยู่ในระดับมาก  

อภิปรายผล


 ๑ผลการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔  
จังหวัดตากพบว่า มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี 
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๑. เพื่อพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก   

๒. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก

๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการ
ต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก
 
วิธีการศึกษา


 การวิจัยนี เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื นที่ ผู้เชี่ยวชาญและผู้วิจัย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  
แบบประเมิน แบบทดสอบและการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทาง
สถิติ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื อหา

ผลการศึกษา


 ผลการวิจัยพบว่าผลการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมเรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตากมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรง เรียนต้ารวจตระเวน
ชายแดนกองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตากหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๕ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระ
ยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้าร วจตระเวนชายแดน 
กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตากทุกข้อรายการอยู่ในระดับมาก  

อภิปรายผล


 ๑ผลการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔  
จังหวัดตากพบว่า มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี 

 ประสิทธิภาพของรายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ 
จังหวัดตากผู้วิจัยน้าเสนอเป็นรายชั นเรียน ดังจะเห็นได้ว่าทุกชั นเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
ที่ก้าหนด ๘๐/๘๐ โดยทั งนี  อาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมเร่ืองตามรอยพระยุคลบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการ
ต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตากอย่างเป็นระบบตามขั นตอนการพัฒนาจึงได้รายวิชาเพิ่มเติม ฯ
ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม สามารถน้าไปจัดการเรียนการสอนได้ และเมื่อน้าไปทดสอบประสิทธิภาพ ก็พบว่า  
สูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ก้าหนดไว้
 ๒.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตากพบว่า สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .๐๕ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปรีชา เครือสินธุ (๒๕๔๕, บทคัดย่อ) ได้ท้าการศึกษา เรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง
การท้าน ้าตาลมะพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินในระดับประถมศึกษาเร่ืองการท้า
น ้าตาลมะพร้าว เพื่อน้าหลักสูตรเรื่องการท้าน ้าตาลมะพร้าวไป ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการท้าน ้าตาลมะพร้าวผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการโรงเรียน และครูในโรงเรียนมีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรมี  
การสอนหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการท้าน ้าตาลมะพร้าว ในโรงเรียนและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทรัพยากร 
ทุก ๆ ด้าน เกี่ยวกับหลักสูตรที่จัดท้าขึ น ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการท้าน ้าตาล
มะพร้าวของนักเรียนหลังเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐๑โดยมี
แนวโน้มว่าหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสินี เพียร
พิทักษ์ (๒๕๔๘บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติมด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่น รายวิชา ท ๐๕๒ ภูมิปัญญาลุ่มน ้านครชัยศรี ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  เป็นนักเรียน 
ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนสามพรานวิทยา จ้านวน ๓๔ คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ น มีคะแนนเฉลี่ย ๘๔.๒๕ นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียนรายวิชา 
ท ๐๕๒ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้วิจัยได้พัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตากดีและเหมาะสมแล้ว 
 ๓.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้รายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี ๓๔ จังหวัดตากพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก การสร้าง
เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ รายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก 
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ท่ีมีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ดี ถูกต้องตามระบบขั นตอนและมีประสิทธิภาพ สาระการเรียนรู้มีความ
หลากหลายเหมาะสม เกี่ยวข้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงและเป็นสิ่งที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ้า เช่น โครงการ
พระราชด้าริในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนประกอบรูปภาพสีสันในหนังสือเสริมประสบการณ์ท้าให้
ผู้ เรียนพอใจ มีความสุขท่ีได้เรื่องรู้ เรื่องราวเก่ียวกับบุคคลส้าคัญ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 
ด้วยน ้าพระทัยอันเปี่ยมล้น ในการที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กเยาวชน ประชาชน ในถ่ินทุรกันดาร 
ให้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก ทองเพ็ชร (๒๕๕๑, 
บทคัดย่อ) กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการเลี ยงโคพื นเมืองส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษา
ปีที่๖มีผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรสาระ 
การเรียนรู้ เรื่องการเลี ยงโคพื นเมืองพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและวิทยากรท้องถ่ินมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกับ ธงชัย พรมกมล (๒๕๔๙,บทคัดย่อ) กล่าวว่าการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการท้าน ้าปลาจากปลาร้าหมัก กลุ่มสาระการเ รียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั นประถมศึกษาปีที่ ๔โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๕โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การท้าน ้าปลาจากน ้าปลาร้าหมัก เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอน 
ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี พบว่า มีประสิทธิภาพ ๙๐.๐๐๙๑.๘๐ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐  ที่ตั งไว้ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มนี สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มากกับการเรียน การสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ


 ๑.  ข้อเสนอแนะในการน้าไปใช้
 ๑.๑ ก่อนน้ารายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ 
จังหวัดตากไปใช้  ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ของเอกสารรายวิชาเพิ่มเติมและเอกสาร
ประกอบการใช้รายวิชาเพิ่มเติมฯให้เข้าใจ เพื่อให้สามารถน้าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน 
 ๑.๒ ควรเพิ่มระยะเวลาในการเรียนให้มากขึ น เนื่องจากบางเนื อหามีค้าราชาศัพท์บางเนื อหา
ต้องใช้ระยะเวลาในการท้าความเข้าใจและเรียนรู้มากขึ นส้าหรับนักเรียน 
 ๑.๓ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถเลือกใช้
กิจกรรมตามที่ผู้วิจัยเสนอแนะไว้หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้ แต่ทั งนี ต้องให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้รวมทั งความพร้อมในการน้าไปใช้โดยยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ
 ๑.๔ การวัดและประเมินผลในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
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ที่มีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ดี ถูกต้องตามระบบขั นตอนและมีประสิทธิภาพ สาระการเรียนรู้มีความ
หลากหลายเหมาะสม เก่ียวข้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงและเป็นสิ่งที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ้า เช่น โครงการ
พระราชด้าริในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนประกอบรูปภาพสีสันในหนังสือเสริมประสบการณ์ท้าให้
ผู้ เ รียนพอใจ มีความสุขที่ ได้ เ ร่ืองรู้เ ร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลส้าคัญ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 
ด้วยน ้าพระทัยอันเปี่ยมล้น ในการที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กเยาวชน ประชาชน ในถิ่นทุรกันดาร 
ให้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก ทองเพ็ชร (๒๕๕๑, 
บทคัดย่อ) กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการเลี ยงโคพื นเมืองส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษา
ปีที่๖มีผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรสาระ 
การเรียนรู้ เรื่องการเลี ยงโคพื นเมืองพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและวิทยากรท้องถิ่นมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกับ ธงชัย พรมกมล (๒๕๔๙,บทคัดย่อ) กล่าวว่าการพัฒนา
หลักสูตรท้องถ่ิน เร่ืองการท้าน ้าปลาจากปลาร้าหมัก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั นประถมศึกษาปีที่ ๔โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๕โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การท้าน ้าปลาจากน ้าปลาร้าหมัก เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอน 
ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี พบว่า มีประสิทธิภาพ ๙๐.๐๐๙๑.๘๐ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐  ที่ตั งไว้ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มนี สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มากกับการเรียน การสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ


 ๑.  ข้อเสนอแนะในการน้าไปใช้
 ๑.๑ ก่อนน้ารายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ 
จังหวัดตากไปใช้  ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ของเอกสารรายวิชาเพิ่มเติมและเอกสาร
ประกอบการใช้รายวิชาเพิ่มเติมฯให้เข้าใจ เพื่อให้สามารถน้าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน 
 ๑.๒ ควรเพิ่มระยะเวลาในการเรียนให้มากขึ น เนื่องจากบางเนื อหามีค้าราชาศัพท์บางเนื อหา
ต้องใช้ระยะเวลาในการท้าความเข้าใจและเรียนรู้มากขึ นส้าหรับนักเรียน 
 ๑.๓ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถเลือกใช้
กิจกรรมตามที่ผู้วิจัยเสนอแนะไว้หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้ แต่ทั งนี ต้องให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้รวมทั งความพร้อมในการน้าไปใช้โดยยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ
 ๑.๔ การวัดและประเมินผลในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

 ๒.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั งต่อไป 
 ๒.๑ ควรมีการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมต่อเนื่องสู่บุคคลส้าคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด้ารงชีวิตประจ้าวันอย่างมีความสุข 
 ๒.๒ ควรมีการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักเกิด
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
 ๒.๓ ควรมีการประเมินหลักสูตรท่ีครอบคลุมหลักสูตรทั งระบบด้วยรูปแบบอื่นๆ 
 ๒.๔ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะอ่ืนๆ นอกจากการจัดท้ารายวิชาเพิ่มเติมฯ
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บทน้า


  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (๒๕๔๔, หน้า ๕๔) ได้กล่าวถึงข้อมูลขององค์การ
ท่องเที่ยวโลก ซึ่งได้คาดการณ์ทิศทางการเติบโตของ 
การท่องเที่ยวโลกในระยะยาวในตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕๒๕๖๓ว่าจะมีการเติบโตของนักท่องเที่ยวทั่วโลก    
เฉลี่ยประมาณร้อยละ ๔.๑ต่อปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกจ านวน ๑พันล้านคน และ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓จะมีจ านวน ๑.๖พันล้านคน นอกจากนี้ในส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวโลกในระดับภูมิภาค 
มีการคาดการณ์อีกด้วยว่า การท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะเลื่อนจากอันดับ ๓ในปัจจุบัน    
(รองจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา) มาอยู่ในอันดับ ๒ของโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖๓โดยอัตราการขยายตัวของ
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เฉลี่ยร้อยละ ๖.๕ต่อปี และจะมีนักท่องเที่ยว ๓๘๘ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๔๔, หน้า ๓๙) การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาในอดีตนั้น
ก่อให้เกิดลักษณะของการท่องเที่ยวแบบกระแสหลัก () ที่ประเทศไทย ได้น ามาเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ โดยรายได้จากการท่องเที่ยวจะเพิ่มตามจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยมิได้ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมาในระยะยาวจากการท่องเที่ยว จากการ
พัฒนาดังกล่าวส่งผลให้สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เกิดความเสื่อมโทรม นอกจากนั้นก็ยัง
ส่งผลให้การท่องเท่ียวภายในประเทศลดน้อยลง (บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา, ๒๕๔๒) 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญโดยการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม คือการท่องเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น ปราสาท พระราชวัง       
วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณีวิถีการด าเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนงและสิ่งต่างๆ ที่แสดงถึง   
ความเจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การด าเนินชีวิตของบุคคล ในแต่ละ     
ยุคสมัย นักท่องเที่ยวจะได้รับทราบประวัติความเป็นมา ความเชื่อ มุมมองความศรัทธา ความนิยมของ
บุคคลในอดีตที่ถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบันผ่านสิ่งเหล่านี้มิใช่การท่องเที่ยว แต่เป็นการเดินทาง 
เพื่อเรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่างของชนชาติอ่ืนๆ เพื่อสร้างสมประสบการณ์ชีวิตที่นอกเหนือจากการ
เดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางในรูปแบบท่ีเรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ลักษณะการ
ท่องเที่ยวที่เน้นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ เรียบง่าย ที่สะท้อนความเป็นตัวตนที่แท้จริงเพื่อให้ผู้มาเยือนได้

                                                 
* อาจารยป์ระจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น             
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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การจัดการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน ้าตก 
ต้าบลคลองลานพัฒนาอ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร 


ดร. พิษณุ บุญนิยม*


บทน้า


  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (๒๕๔๔, หน้า ๕๔) ได้กล่าวถึงข้อมูลขององค์การ
ท่องเที่ยวโลก ซ่ึงได้คาดการณ์ทิศทางการเติบโตของ 
การท่องเที่ยวโลกในระยะยาวในตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕๒๕๖๓ว่าจะมีการเติบโตของนักท่องเที่ยวทั่วโลก    
เฉลี่ยประมาณร้อยละ ๔.๑ต่อปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกจ านวน ๑พันล้านคน และ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓จะมีจ านวน ๑.๖พันล้านคน นอกจากนี้ในส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวโลกในระดับภูมิภาค 
มีการคาดการณ์อีกด้วยว่า การท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะเลื่อนจากอันดับ ๓ในปัจจุบัน    
(รองจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา) มาอยู่ในอันดับ ๒ของโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖๓โดยอัตราการขยายตัวของ
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เฉลี่ยร้อยละ ๖.๕ต่อปี และจะมีนักท่องเที่ยว ๓๘๘ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๔๔, หน้า ๓๙) การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาในอดีตนั้น
ก่อให้เกิดลักษณะของการท่องเที่ยวแบบกระแสหลัก () ที่ประเทศไทย ได้น ามาเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ โดยรายได้จากการท่องเท่ียวจะเพิ่มตามจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยมิได้ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมาในระยะยาวจากการท่องเที่ยว จากการ
พัฒนาดังกล่าวส่งผลให้สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เกิดความเสื่อมโทรม นอกจากนั้นก็ยัง
ส่งผลให้การท่องเท่ียวภายในประเทศลดน้อยลง (บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา, ๒๕๔๒) 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญโดยการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม คือการท่องเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น ปราสาท พระราชวัง       
วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณีวิถีการด าเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนงและสิ่งต่างๆ ที่แสดงถึง   
ความเจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การด าเนินชีวิตของบุคคล ในแต่ละ     
ยุคสมัย นักท่องเที่ยวจะได้รับทราบประวัติความเป็นมา ความเชื่อ มุมมองความศรัทธา ความนิยมของ
บุคคลในอดีตที่ถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบันผ่านสิ่งเหล่านี้มิใช่การท่องเที่ยว แต่เป็นการเดินทาง 
เพื่อเรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่างของชนชาติอ่ืนๆ เพื่อสร้างสมประสบการณ์ชีวิตที่นอกเหนือจากการ
เดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางในรูปแบบท่ีเรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ลักษณะการ
ท่องเที่ยวที่เน้นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ เรียบง่าย ที่สะท้อนความเป็นตัวตนที่แท้จริงเพื่อให้ผู้มาเยือนได้

                                                 
* อาจารยป์ระจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น             
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สัมผัส สิ่งจูงใจส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมก็คือ ความลึกซึ้งในความแตกต่างของวิถีชีวิตและ
การได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดซึ่งกันและกัน๑๙๙๓๑๕๔๑๗๔
 วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านของศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ และวัฒนธรรม
ประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ิน นับเป็นสิ่งที่ส าคัญย่ิงต่อการพัฒนาวิถีชีวิตของคน และน าไปสู่การ
พัฒนาทางสังคมไทย ซึ่งความหลากหลายที่กล่าวมาข้างต้นส่วนหนึ่งเกิดจากการย้ายถิ่นฐานของประชากร
จากที่ต่างๆ มารวมกันเป็นชุมชน โดยน าเอาวัฒนธรรมของตนเองที่เคยปฏิบัติดั้งเดิม หรือน าความรู้ท่ีเป็น
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สั่งสมไว้ มาร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง อ าเภอคลองลานเป็นอีก
อ าเภอหนึ่งในจังหวัดก าแพงเพชรที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย สืบเนื่องมาจากการอพยพของคนภาคต่างๆ 
ที่เข้ามาอยู่อาศัยและท ามาหากินในพื้นที่อ าเภอคลองลาน
 กะเหรี่ยงหรือปกากะญอในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร โดยอาศัยอยู่ในพื้นที่อ าเภอคลองลาน คือ 
หมู่ที่ ๑๘ บ้านกะเหร่ียงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา บ้านอ่างสาม ต าบลคลองน้ าไหล ซึ่งสภาพราษฎร
ทั่วไปของชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติ 
ท าไร่ ท านา และเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าว ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และผลไม้
ยืนต้น ตลอดจนมีกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มเกษตรพัฒนา กลุ่มปักผ้าชาวเขา กลุ่มกองทุนธนาคาร
ปุ๋ย กลุ่มเครื่องเงิน กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเห็ดบด กลุ่มจักสาน กลุ่มตัดเย็บกระเป๋า ฯลฯ กะเหรี่ยงหรือปกา
กะญอ เป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชนในกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นลักษณะการสร้างบ้านเรือน การแต่งกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน รวมถึงด้านศาสนา ความเชื่อ 
ประเพณีการเกิด การแต่งงาน และพิธีกรรมของปกากะญอที่มีความเชื่อเรื่องผี สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่
ภายใต้อ านาจของผี และสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่และพิธีกรรมต่างๆ จึงมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับผีประเภทต่างๆ ซึ่งผีที่ปกากะญอนับถือ เช่น ผีบรรพบุรุษหรือผีเฮือน ผีประจ าหมู่บ้าน เป็นต้น 
           กอปรด้วยหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตกต้ังอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองลาน ซ่ึงเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดก าแพงเพชร โดยมีจ านวนสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ดังนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน ๑๑๘,๗๒๘คน 
และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน ๑,๑๔๒คน รายได้ของนักท่องเที่ยวจากอุทยานแห่งชาติคลองลาน 
ปีงบประมาณ ๕,๕๐๐,๘๓๐บาท (ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร, ๒๕๕๕) จากสถิติดังกล่าว
ข้างต้นนั้น เป็นสิ่งชี้วัดถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวใกล้กับหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก    
ซึ่งเป็นปัจจัยเอื้อต่อการการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ แม้ในระยะหลังนี้ ได้เกิดแนวคิดการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นมาแต่การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงยังไม่มีทิศทาง 
ที่ชัดเจนและยั่งยืน ถึงแม้ว่าจะตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดก าแพงเพชรก็ตาม  
         อนึ่ง กะเหรี่ยงหรือปกากะญอที่เป็นคนรุ่นเก่ายังยึดถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของ  
ตนเองอยู่ แต่เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความเชื่อเก่ียวกับประเพณี วัฒนธรรม
ต่างๆ ที่สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชาวปกากะญอก็นับวันจะสูญหายไป ซึ่งอาจเกิดจากกิจกรรม
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ทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวง
วัฒนธรรมและส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชรได้เห็นความส าคัญของการฟื้นฟูวัฒนธรรมของ
กะเหรี่ยงและการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียง เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูและ
การจดัการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกะเหร่ียงอย่างยั่งยืน อาจกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
น าไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและส่งผลต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นวิธีหนึ่งที่จะส่งผลให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีจิตส านึกในการที่จะรักษาวัฒนธรรม ให้คงอยู่ด้วยการสร้าง
จิตส านึกและตระหนักในวัฒนธรรมของตนเอง (วัชรี พืชผล และเนาวรัตน์  คงวิเชียรวัฒน์, ๒๕๕๑,  
หน้า ๒แต่การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
          ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนั้น เพื่อเป็นการศึกษาบริบท ศักยภาพ แนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของ ชนกลุ่ม
กะเหรี่ยงน้ าตก ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านี้ไว้ 
เพื่อเป็นการน าเสนอแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่า 
อันจะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ      
เชิงสร้างสรรค์ และได้ฟื้นฟูวัฒนธรรมกะเหร่ียงให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไป ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูและการจัดการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดมรดก       
ทางปัญญานี้ต่ออนุชนรุ่นหลังสืบไป


วัตถุประสงค์ของการวิจัย


๑. เพื่อศึกษาบริบทของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร
 ๒.เพื่อศึกษาศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร
 ๓. เพื่อน าเสนอแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมกะเหร่ียงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 ๔. เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก     ต าบล
คลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร
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ทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวง
วัฒนธรรมและส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชรได้เห็นความส าคัญของการฟื้นฟูวัฒนธรรมของ
กะเหรี่ยงและการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียง เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูและ
การจดัการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกะเหร่ียงอย่างยั่งยืน อาจกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
น าไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและส่งผลต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นวิธีหนึ่งที่จะส่งผลให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีจิตส านึกในการที่จะรักษาวัฒนธรรม ให้คงอยู่ด้วยการสร้าง
จิตส านึกและตระหนักในวัฒนธรรมของตนเอง (วัชรี พืชผล และเนาวรัตน์  คงวิเชียรวัฒน์, ๒๕๕๑,  
หน้า ๒แต่การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
          ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนั้น เพื่อเป็นการศึกษาบริบท ศักยภาพ แนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของ ชนกลุ่ม
กะเหร่ียงน้ าตก ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านี้ไว้ 
เพื่อเป็นการน าเสนอแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่า 
อันจะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ      
เชิงสร้างสรรค์ และได้ฟื้นฟูวัฒนธรรมกะเหรี่ยงให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไป ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูและการจัดการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดมรดก       
ทางปัญญานี้ต่ออนุชนรุ่นหลังสืบไป


วัตถุประสงค์ของการวิจัย


๑. เพื่อศึกษาบริบทของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร
 ๒.เพื่อศึกษาศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร
 ๓. เพื่อน าเสนอแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมกะเหรี่ยงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 ๔. เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก     ต าบล
คลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร
  
  

ขอบเขตของการวิจยั


การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตพื้นที่ และ
ขอบเขตระยะเวลา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑. ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล
        การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ประชาชนในหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก ผู้น าหมู่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหรือผู้แทน ประกอบด้วย ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ 
ผู้แทนวัฒนธรรมอ าเภอ ผู้แทนศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔ผู้แทนเทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา ผู้แทน
ผู้ประกอบการภาคเอกชน และนักวิชาการด้านการท่องเท่ียว

๒. ขอบเขตเนื อหา
  ๒.๑ บริบทของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชรประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพที่ตั้งของหมู่บ้าน ลักษณะประชากร และประวัติศาสตร์ 
ของหมู่บ้าน  
  ๒.๒ ศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 ๒.๓แนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  
 ๒.๔ แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก ต าบล     
คลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร
 ๓. ขอบเขตพื นที่
 การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตเฉพาะหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอ 
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 ๔. ขอบเขตระยะเวลา 
 ส าหรับเขตระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
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กรอบแนวคิดของการวิจยั 


 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาบริบท ศักยภาพ และแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้


















วิธีด้าเนินการวจิัย


         การวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก ต าบล
คลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)ศึกษาบริบทของ
หมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก ๒)ศึกษาศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก ๓) แนวทางการฟื้นฟู
วิถีชีวิตทางวัฒนธรรมกะเหรี่ยงน้ าตก และ ๔) แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
กะเหรี่ยงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม () คณะผู้วิจัยมีวิธีด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

  

หมู่บ้านกะเหรี่ยงน ้าตก 

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 

แนวทางการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะเหร่ียง 

แนวทางการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกะเหร่ียง 
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กรอบแนวคิดของการวิจยั 


 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาบริบท ศักยภาพ และแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้


















วิธีด้าเนินการวจิัย


         การวิจัยเร่ือง แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก ต าบล
คลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)ศึกษาบริบทของ
หมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก ๒)ศึกษาศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก ๓) แนวทางการฟื้นฟู
วิถีชีวิตทางวัฒนธรรมกะเหรี่ยงน้ าตก และ ๔) แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
กะเหรี่ยงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม () คณะผู้วิจัยมีวิธีด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

  

หมู่บ้านกะเหรี่ยงน ้าตก 

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 

แนวทางการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะเหร่ียง 

แนวทางการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกะเหร่ียง 

การเลอืกพื นที่


         คณะผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่วิจัย คือ หมู่บ้านกะเหรี่ ยงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอ    
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
         เมื่อได้พื้นที่วิจัยแล้ว คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยเริ่มจากการเข้าไปส ารวจสภาพที่ต้ังของหมู่บ้าน
กะเหรี่ยงน้ าตก บริบทของหมู่บ้าน การสนทนากับผู้น าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่น การสอบถามข้อมูลจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔ จังหวัดก าแพงเพชร และ
เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
         ต่อมาได้ด าเนินการเสนอประเด็นวิจัยในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ณ ศาลาวัฒนธรรมหมู่บ้าน
กะเหรี่ยง โดยตัวแทนของครัวเรือนละ ๑ คน ร่วมกับคณะผู้วิจัยได้พิจารณาแผนการวิจัย และขั้นตอน 
การวิจัยท้ังหมด เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนการปฏิบัติจริง

ขั นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม


การวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก เป็นการ
วิจัยโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องคือประชาชนในหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
มีส่วนร่วมกับกระบวนการวิจัยตั้งแต่ขั้นเตรียมการวิจัย ขั้นด าเนินการวิจัย กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปข้อค้นพบจากการวิจัย จนสิ้นสุดกระบวนการ
วิจัยโดยผู้เข้าร่วมอยู่ในฐานะที่มีความเสมอภาคกัน คือเข้าร่วมเป็นทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   
ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนท าวิจัยดังนี้ 
 ๑ขั นเตรียมการวิจัย   
 ๑.๑ศึกษาบริบทของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก โดยคณะผู้วิจัยเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔ และประชาชนในหมู่บ้าน ท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของหมู่บ้าน 
 ๑.๒หลังจากได้ร่วมสนทนากับประชาชนในหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐแล้ว 
ได้ร่วมกันพิจารณาเลือกประเด็นเพื่อวิจัยดังนี้ 
 ๑) บริบทของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร
 ๒)ศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร    
 ๓)แนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก ต าบลคลองลาน
พัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 ๔) แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก ต าบล 
คลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร    
 ๑.๓หาผู้ร่วมคณะวิจัย 
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 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชรและประชาชนในหมู่บ้าน
กะเหรี่ยงน้ าตก ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔ ผู้แทนอุทยานแห่งชาติคลองลาน และผู้แทน
เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา ก านันต าบลคลองลานพัฒนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๘ ตัวแทนผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 ๒ขั นด้าเนินการวิจัย  
 ๒.๑เก็บข้อมูลบริบทของหมู่บ้านโดยการสัมภาษณ์ผู้อาวุโสประจ าหมู่บ้านและประชาชน
ทั่วไป 
 ๒.๒ประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยเชิญตัวแทนครัวเรือนละ ๑ คน มาร่วมประชุมประชาคม 
ผู้แทนศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔ ผู้แทนเทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา ผู้แทนผู้ประกอบการภาคเอกชน 
เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๓การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยท าการนัดหมายกับผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อด าเนินการสัมภาษณ์
เชิงลึก เกี่ยวกับประเด็นการวิจัย โดยเฉพาะแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะเหร่ียงและแนวทาง 
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก  
 ๒.๔คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลตามที่ก าหนดในขอบเขตของการวิจัยทุกประเด็น

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล


การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในประเด็นเกี่ยวกับบริบทของหมู่บ้าน
กะเหร่ียงน้ าตก ศักยภาพทางแหล่งวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก แนวทางฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรม
กะเหรี่ยงน้ าตกและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของหมู่ บ้านกะเห ร่ียงน้ าตก              
โดยกระบวนการจดบันทึก ๒ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก คือ การจดบันทึกย่อขณะที่ก าลังประชุมประชาคม
ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน หลังจากนั้นได้น าบันทึกย่อมาเรียบเรียงเป็นบันทึกที่มีข้อความขยายมากขึ้น 
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ถูกต้องตามความจริง ขั้นตอนที่ ๒คือ จดบันทึกตามข้อมูลที่ได้จริงจาก 
การสัมภาษณ์
  ขั นตอนการรวบรวมข้อมูล
  การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเร่ือง แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
กะเหรี่ยงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ดังนี้ 
  ๑เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เนื่องจากเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะมีกลุ่ม
บุคคลที่มีบทบาทส าคัญ ได้แก่ ประชาชน ผู้อาวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้แทนเทศบาลต าบลคลองลาน
พัฒนา ผู้แทนอุทยานแห่งชาติคลองลาน ผู้แทนศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔ และผู้ประกอบการภาคเอกชน 
  ๒การวิจัยจะท าการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับบริบทของหมู่บ้านกะเหรี่ยงเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่
โดยทั่วไปดังนี้
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 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชรและประชาชนในหมู่บ้าน
กะเหรี่ยงน้ าตก ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔ ผู้แทนอุทยานแห่งชาติคลองลาน และผู้แทน
เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา ก านันต าบลคลองลานพัฒนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๘ ตัวแทนผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 ๒ขั นด้าเนินการวิจัย  
 ๒.๑เก็บข้อมูลบริบทของหมู่บ้านโดยการสัมภาษณ์ผู้อาวุโสประจ าหมู่บ้านและประชาชน
ทั่วไป 
 ๒.๒ประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยเชิญตัวแทนครัวเรือนละ ๑ คน มาร่วมประชุมประชาคม 
ผู้แทนศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔ ผู้แทนเทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา ผู้แทนผู้ประกอบการภาคเอกชน 
เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๓การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยท าการนัดหมายกับผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อด าเนินการสัมภาษณ์
เชิงลึก เก่ียวกับประเด็นการวิจัย โดยเฉพาะแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะเหรี่ยงและแนวทาง 
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก  
 ๒.๔คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลตามที่ก าหนดในขอบเขตของการวิจัยทุกประเด็น

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล


การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในประเด็นเกี่ยวกับบริบทของหมู่บ้าน
กะเหร่ียงน้ าตก ศักยภาพทางแหล่งวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก แนวทางฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรม
กะเห ร่ียงน้ าตกและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก              
โดยกระบวนการจดบันทึก ๒ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก คือ การจดบันทึกย่อขณะท่ีก าลังประชุมประชาคม
ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน หลังจากนั้นได้น าบันทึกย่อมาเรียบเรียงเป็นบันทึกที่มีข้อความขยายมากขึ้น 
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ถูกต้องตามความจริง ขั้นตอนที่ ๒คือ จดบันทึกตามข้อมูลที่ได้จริงจาก 
การสัมภาษณ์
  ขั นตอนการรวบรวมข้อมูล
  การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเร่ือง แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
กะเหร่ียงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ดังนี้ 
  ๑เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เนื่องจากเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะมีกลุ่ม
บุคคลที่มีบทบาทส าคัญ ได้แก่ ประชาชน ผู้อาวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้แทนเทศบาลต าบลคลองลาน
พัฒนา ผู้แทนอุทยานแห่งชาติคลองลาน ผู้แทนศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔ และผู้ประกอบการภาคเอกชน 
  ๒การวิจัยจะท าการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับบริบทของหมู่บ้านกะเหรี่ยงเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่
โดยทั่วไปดังนี้

 ๒.๑การท าความรู้จักชุมชน คณะผู้วิจัยเข้าไปในชุมชนเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่โดยทั่วไป     ท า
ความรู้จักคุ้นเคยกับผู้น าและสมาชิกในชุมชน โดยอาศัยการเข้าไปกับคณะผู้วิจัย ชี้แจงสถานภาพบทบาท
ของตัวเอง วัตถุประสงค์และเหตุผลในการวิจัย และท าการรวบรวมข้อมูลควบคู่ไปกับการสร้าง
ความคุ้นเคยกับประชาชน 
 ๒.๒ก าหนดนัดหมายเพื่อประชุมประชาคมร่วมกันระหว่างประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
คณะผู้วิจัย และได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มด้วย อนึ่งหลังจากการด าเนินการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมในหมู่บ้านแล้ว ได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลกึผู้ที่เก่ียวข้องและสามารถ
ด าเนินการให้การสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมู่บ้านกะเหร่ียงได้  โดยการสัมภาษณ์ 
เป็นรายบุคคล วัน และเวลาต่างกันตามสะดวกของผู้ที่ให้การสัมภาษณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล
ก าหนดประเด็นวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
๑ศึกษาบริบทของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด

ก าแพงเพชร วิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์สาระส าคัญตามประเด็นการวิจัย 
๒. ศึกษาศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอ

คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์สาระส าคัญตามองค์ประกอบของ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

๓. แนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมกะเหรี่ยงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอ 
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร วิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์สาระส าคัญตามประเด็นการวิจัย 

๔.แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก ต าบลคลองลาน
พัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์สาระส าคัญตามประเด็น 
การวิจัย 

สรุปผลการวจิัย
 

การวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก ต าบล 
คลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อนี้ 

บริบทของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน ้าตก ต้าบลคลองลานพัฒนา อ้าเภอคลองลาน จังหวัด
ก้าแพงเพชร  

สภาพที่ตั้งของหมู่บ้านหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก หมู่ที่ ๑๘ ตั้งอยู่ในเขตต าบลคลองลานพัฒนา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ห่างจากจังหวัดก าแพงเพชร ประมาณ ๕๕ กิโลเมตร และห่างจาก
ทางเข้าอุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองลาน ประมาณ ๓๐๐ เมตร มีความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก  

ลักษณะประชากรสภาพราษฎรทั่วไปของชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
การท าไร ่การท านา และการทอผ้า ปักผ้าเพื่อการใช้เองและจ าหน่าย  
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ประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก หมู่ที่ ๑๘ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร จากค าบอกเล่าของผู้อาวุโส ประชาชน และผู้น า  เล่าว่าหมู่บ้านได้ก่อตั้งมา      
หลายร้อยปี โดยมีประชากรที่ย้ายเข้ามาจากแม่สอดและอุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อมาประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเป็นหลัก 
 ศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน ้าตก ต้าบลคลองลานพัฒนา อ้าเภอ   
คลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร 

จากผลการวิจัยพบว่า หมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตกมีองค์ประกอบที่เหมาะสมส าหรับการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสิ่งดึงดูดใจ และการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว อันเป็นองค์ประกอบส าหรับการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และยังถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตกที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดและประเทศด้วย ส่วนองค์ประกอบด้านสิ่งอ านวยความสะดวกยังจะต้อง
มีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ส าหรับองค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจเกี่ยวกับศักยภาพทางวัฒนธรรมสรุป
ได้ดังนี้

๑. ศิลปวัตถุทางวัฒนธรรมกะเหร่ียง ได้แก่ เคร่ืองดนตรี เคร่ืองมือประกอบอาชีพของกะเหรี่ยง
ในประเด็นนี้มีจ านวนน้อยเพราะขาดการรวมรวบไว้ แต่ยังคงมีอยู่ในบางครอบครัว 

๒. สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้าง มีบ้านเรือนที่ปลูกสร้างแบบวัฒนธรรมกะเหร่ียงอยู่มาก   
แต่ก็มีบ้างส่วนที่เปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุและรูปแบบการก่อสร้างด้วยบ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยงแต่เดิมใช้ 
ไม้ไผ่ท าฝาและเป็นบ้านชั้นเดียว แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมเมือง บ้านที่อยู่อาศัย       
มีลักษณะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงประมาณ ๓-๔ เมตร เป็นบ้านไม้มีใต้ถุน แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ
ส าหรับการก่อสร้าง

๓. ศิลปะ หัตถกรรม ประกอบด้วย ทอผ้า (ย่ามกะเหรี่ยง) การทอผ้าชุดประจ าชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ปัจจุบันที่ยังคงรักษาด ารงไว้คือหัตถกรรมได้แก่ การทอ
ผ้าและปักผ้าเพื่อใช้ในงานประเพณี แต่ผู้ที่มีความรู้เร่ืองการทอผ้าและการปักผ้าในปัจจุบันเร่ิมลดลงด้วย
วัฒนธรรมที่ทันสมัยและผลิตภัณฑ์จากภายนอกชุมชนเข้ามาในรูปแบบแฟชั่น  

๔. ความน่าสนใจทางดนตรีของกะเหรี่ยง ปัจจุบันยังมีเครื่องดนตรีคือเตน่า และมีผู้สามารถเล่น
เครื่องดนตรีชนิดนี้ได้ การแสดงเต้นร าแบบวัฒนธรรมกะเหร่ียง เครื่องดนตรีสาย แต่ในปัจจุบันนี้ทั้งผู้เล่น
และเครื่องดนตรีก็มีจ านวนลดน้อยลง 

๕. การแสดงทางวัฒนธรรมกะเหร่ียงที่ยังคงอยู่คือ การร้องเพลงประกอบการเต้นร า 
การร้องเพลงประกอบดนตรีในงานพิธีต่างๆ ของกะเหรี่ยง เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ และงานศพ 
เป็นต้น ส าหรับเพลงทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นเพลงที่มีการแต่งขึ้นให้เข้ากับงานศพหรืองานเทศกาลมีเป็น
จ านวนมาก ควรมีการสืบค้นหาผู้มีความรู้มาสืบทอดต่อจากคนรุ่นเก่า ซ่ึงจากการสอบถามไม่มีผู้มีความรู้
ในเรื่องเหล่านี้ลงเหลืออยู่แล้ว 

๖. ภาษาและวรรณกรรมของกะเหรี่ยง ส าหรับกะเหร่ียงมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โดยยังใช้
การภาษากระเหรี่ยงสื่อสารกันในหมู่บ้าน มีนิทานพื้นบ้านที่แฝงแนวคิด สุภาษิตของกะเหรี่ยง โดยเฉพาะ
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ประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก หมู่ที่ ๑๘ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร จากค าบอกเล่าของผู้อาวุโส ประชาชน และผู้น า  เล่าว่าหมู่บ้านได้ก่อตั้งมา      
หลายร้อยปี โดยมีประชากรที่ย้ายเข้ามาจากแม่สอดและอุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อมาประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเป็นหลัก 
 ศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน ้าตก ต้าบลคลองลานพัฒนา อ้าเภอ   
คลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร 

จากผลการวิจัยพบว่า หมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตกมีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมส าหรับการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านสิ่งดึงดูดใจ และการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว อันเป็นองค์ประกอบส าหรับการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และยังถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตกที่ตั้งอยู่ใกล้สถานท่ี
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดและประเทศด้วย ส่วนองค์ประกอบด้านสิ่งอ านวยความสะดวกยังจะต้อง
มีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ส าหรับองค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจเกี่ยวกับศักยภาพทางวัฒนธรรมสรุป
ได้ดังนี้

๑. ศิลปวัตถุทางวัฒนธรรมกะเหรี่ยง ได้แก่ เคร่ืองดนตรี เครื่องมือประกอบอาชีพของกะเหรี่ยง
ในประเด็นนี้มีจ านวนน้อยเพราะขาดการรวมรวบไว้ แต่ยังคงมีอยู่ในบางครอบครัว 

๒. สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้าง มีบ้านเรือนที่ปลูกสร้างแบบวัฒนธรรมกะเหร่ียงอยู่มาก   
แต่ก็มีบ้างส่วนที่เปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุและรูปแบบการก่อสร้างด้วยบ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยงแต่เดิมใช้ 
ไม้ไผ่ท าฝาและเป็นบ้านชั้นเดียว แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมเมือง บ้านที่อยู่อาศัย       
มีลักษณะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงประมาณ ๓-๔ เมตร เป็นบ้านไม้มีใต้ถุน แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ
ส าหรับการก่อสร้าง

๓. ศิลปะ หัตถกรรม ประกอบด้วย ทอผ้า (ย่ามกะเหรี่ยง) การทอผ้าชุดประจ าชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ปัจจุบันที่ยังคงรักษาด ารงไว้คือหัตถกรรมได้แก่ การทอ
ผ้าและปักผ้าเพื่อใช้ในงานประเพณี แต่ผู้ที่มีความรู้เร่ืองการทอผ้าและการปักผ้าในปัจจุบันเริ่มลดลงด้วย
วัฒนธรรมที่ทันสมัยและผลิตภัณฑ์จากภายนอกชุมชนเข้ามาในรูปแบบแฟชั่น  

๔. ความน่าสนใจทางดนตรีของกะเหร่ียง ปัจจุบันยังมีเครื่องดนตรีคือเตน่า และมีผู้สามารถเล่น
เครื่องดนตรีชนิดนี้ได้ การแสดงเต้นร าแบบวัฒนธรรมกะเหร่ียง เครื่องดนตรีสาย แต่ในปัจจุบันนี้ทั้งผู้เล่น
และเครื่องดนตรีก็มีจ านวนลดน้อยลง 

๕. การแสดงทางวัฒนธรรมกะเหร่ียงที่ยังคงอยู่คือ การร้องเพลงประกอบการเต้นร า 
การร้องเพลงประกอบดนตรีในงานพิธีต่างๆ ของกะเหรี่ยง เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ และงานศพ 
เป็นต้น ส าหรับเพลงทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นเพลงที่มีการแต่งขึ้นให้เข้ากับงานศพหรืองานเทศกาลมีเป็น
จ านวนมาก ควรมีการสืบค้นหาผู้มีความรู้มาสืบทอดต่อจากคนรุ่นเก่า ซ่ึงจากการสอบถามไม่มีผู้มีความรู้
ในเรื่องเหล่านี้ลงเหลืออยู่แล้ว 

๖. ภาษาและวรรณกรรมของกะเหร่ียง ส าหรับกะเหร่ียงมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โดยยังใช้
การภาษากระเหร่ียงสื่อสารกันในหมู่บ้าน มีนิทานพื้นบ้านที่แฝงแนวคิด สุภาษิตของกะเหรี่ยง โดยเฉพาะ

ภาษาท่ีใช้แต่งเพลงประกอบการเล่นดนตรีในงานประเพณีของกะเหรี่ยงในโอกาสต่างๆ แต่ในปัจจุบันคนใน
หมู่บ้านที่มีความรู้ด้านภาษาพูดและภาษาเขียนน้อยลง อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันมีการพูดภาษาไทยมากขึ้น
และส่งลูกมาเรียนในโรงเรียนซึ่งใช้ภาษาไทย 
 ๗. ประเพณี ความเชื่อของกะเหร่ียง หมู่บ้านกะเหรี่ยงยังคงมีการจัดงานแต่งงาน ท าบุญหมู่บ้าน 
ท าบุญปีใหม่ ความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ การเรียกขวัญ ประเพณีเกี่ยวกับการเกิดและการตายที่ยังคง
อนุรักษ์ไว้ ในขณะเดียวกันมีการปรับรูปแบบของพิธีกรรมตามความเหมาะสมของบริบททางสังคม
ภายนอกด้วย ถึงแม้ว่าการเล่นดนตรีเตน่าหรือตีน่าจะเป็นการเล่นดนตรีที่สะท้อนความเชื่อของกะเหรี่ยง 
อย่างไรก็ตาม ถ้าในเดือนใดมีคนตายในหมู่บ้านจะไม่มีการเล่นเตน่าหรือตีน่าอย่างเด็ดขาด 
 ๘. วัฒนธรรมกะเหรี่ยงท่ีเด่นชัดได้แก่ การแต่งกายแบบวัฒนธรรมกะเหร่ียง อาหารท่ีหาได้จาก
ธรรมชาติ การสร้างบ้านเรือนที่สะท้อนการอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน การทอผ้าและปักผ้าไว้ใช้เอง 
ส าหรับการแต่งกายของผู้หญิงกะเหร่ียงท่ียังไม่แต่งงานจะใส่ชุดเป็นผ้าผืนเดียวสีขาวหรือสีชมพู แต่หญิง  
ที่แต่งงานแล้วจะใส่ชุดสองผืนที่แยกจากกันคือเสื้อและผ้าถุง ด้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บ้ านกะเหร่ียงมีการ
ด ารงชีวิตแบบอาศัยธรรมชาติ พึ่งพาธรรมชาติโดยการหาแหล่งอาหารจากธรรมชาติ เช่น ผักต่างๆ 
หน่อไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพราะมีรายได้เท่ากับรายจ่าย ด้านประเพณี 
วัฒนธรรม ปัจจุบันประเพณีวัฒนธรรมเก่าๆ ที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาต้ังแต่สมัยบรรพบุรุษเริ่มจางหายไป
เพราะเด็กรุ่นหลังเริ่มให้ความสนใจทางด้านสื่อเทคโนโลยีมากกว่า จะช่วยกันอนุรักษ์และสืบต่อวัฒนธรรม
อันดีงามของบรรพบุรุษ สถานศึกษาก็มิได้ปลูกฝังให้สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ลงไปในหลักสูตร    
การเรียนรู้ ด้านการแต่งกาย ชาวบ้านกะเหรี่ยงทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมไปถึงคนชรายังมีการอนุรักษ์        
ใส่เสื้อผ้าจากการทอมือด้วยคนในหมู่บ้าน เสื้อผ้ามีลวดลายตามความยากง่าย และแต่ละฝีมือของคนทอ
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมกะเหร่ียง ด้านการใช้ภาษา ภาษาที่ใช้สื่อสารกัน  
ในหมู่บ้านเป็นภาษากะเหรี่ยงแต่จะนิยมพูดหรือสื่อสารกันเฉพาะในกลุ่มที่มีส่วนใหญ่ในกลุ่มสังคมวัยรุ่น 
เริ่มที่จะใช้ภาษากลางเป็นส่วนมาก และด้านอาชีพ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกะเหร่ียงบ้างก็ประกอบ
อาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ ท าการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพอื่นๆ ด้วย
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แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมของหมู่บ้านกระเหรี่ยงน ้าตก ต้าบลคลองลานพัฒนา อ้าเภอคลองลาน 
จังหวัดก้าแพงเพชร
 ๑. ต้องมีการรวบรวมและจัดแสดงไว้ในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมได้ พร้อมทั้ง 
มีรายละ เอี ยดของอุปกรณ์ทุ กชนิดอย่ างชั ด เจน การจัดท าทะ เบี ยนของศิลปะ เพื่ อป้ องกัน 
การสูญหาย 
      ๒. ต้องมีการท าความเข้าใจถึงวัฒนธรรมเกี่ยวกับสิ่งสร้างบ้านแบบดั้งเดิม และส่วนที่จัดสร้างไว้
เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักท่องเท่ียวได้ชมหรือพักอาศัยได้
  ๓. ต้องจัดตั้งกลุ่มเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาเร่ืองการทอผ้าและปักผ้าที่เป็นวัฒนธรรมของ
กะเหรี่ยงในหมู่บ้าน โดยมีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วย ส าหรับโรงเรียนควรมีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมกะเหรี่ยง เช่น การทอผ้าและปักผ้าแบบกะเหรี่ยงด้วย เพื่อเป็นการสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรม และยังเป็นการเตรียมการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกะเหร่ียงได้อีกด้วย
 ๔ต้องจัดตั้งกลุ่มและส่งเสริมการเล่นเครื่องดนตรีให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจในหมู่บ้านเพื่อเป็น
การสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการเล่นดนตรีของกะเหร่ียงสืบต่อไป  
 ๕. ต้องมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาต่อจากคนรุ่นเก่า การซ้อมเล่นดนตรี การร้อง
เพลง และเต้นร า ในช่วงวันหยุดเพราะว่าเยาวชนจะได้เรียนรู้ด้วย โดยไม่ต้องรอถึงงานเทศกาลในรอบปี 
นอกจากนี้ควรมีการซ้อมเล่นดนตรี การร้องเพลง และการเต้นร าส าหรับการจัดแสดงให้กับนักท่องเที่ยว
ตามฤดูกาล 

๖. ต้องเสนอให้โรงเรียนน าภาษากะเหร่ียงมาบรรจุไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับวรรณกรรมต่อไป
  ๗. ควรส่งเสริมจิตส านึกเกี่ยวกับประเพณี ความเชื่อของกะเหร่ียง งานประเพณีทางวัฒนธรรม
ของกะเหรี่ยง และความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ รวมถึงการเล่นดนตรีเตน่าหรือตีน่าในงานพิธีกรรม 
ความเชื่อด้านการเกษตรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีของ
กะเหร่ียงยังคงมีอยู่
  ๘. ควรส่งเสริมวัฒนธรรมกะเหรี่ยง วัฒนธรรมด้านอาหาร วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย และ
วัฒนธรรมด้านการใช้ภาษา และสร้างความเข้าใจและใช้ภาษากะเหร่ียงส าหรับการสื่อสารให้คงอยู่
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แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมของหมู่บ้านกระเหรี่ยงน ้าตก ต้าบลคลองลานพัฒนา อ้าเภอคลองลาน 
จังหวัดก้าแพงเพชร
 ๑. ต้องมีการรวบรวมและจัดแสดงไว้ในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมได้ พร้อมทั้ง 
มีรายละ เอี ยดของอุปกรณ์ทุ กชนิดอย่ างชั ด เจน การจัดท าทะ เบี ยนของศิลปะ เพื่ อ ป้องกัน 
การสูญหาย 
      ๒. ต้องมีการท าความเข้าใจถึงวัฒนธรรมเกี่ยวกับสิ่งสร้างบ้านแบบดั้งเดิม และส่วนที่จัดสร้างไว้
เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักท่องเท่ียวได้ชมหรือพักอาศัยได้
  ๓. ต้องจัดตั้งกลุ่มเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาเร่ืองการทอผ้าและปักผ้าที่เป็นวัฒนธรรมของ
กะเหรี่ยงในหมู่บ้าน โดยมีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วย ส าหรับโรงเรียนควรมีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมกะเหรี่ยง เช่น การทอผ้าและปักผ้าแบบกะเหรี่ยงด้วย เพื่อเป็นการสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรม และยังเป็นการเตรียมการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกะเหร่ียงได้อีกด้วย
 ๔ต้องจัดตั้งกลุ่มและส่งเสริมการเล่นเครื่องดนตรีให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจในหมู่บ้านเพื่อเป็น
การสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการเล่นดนตรีของกะเหร่ียงสืบต่อไป  
 ๕. ต้องมีการจัดต้ังกลุ่มเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาต่อจากคนรุ่นเก่า การซ้อมเล่นดนตรี การร้อง
เพลง และเต้นร า ในช่วงวันหยุดเพราะว่าเยาวชนจะได้เรียนรู้ด้วย โดยไม่ต้องรอถึงงานเทศกาลในรอบปี 
นอกจากนี้ควรมีการซ้อมเล่นดนตรี การร้องเพลง และการเต้นร าส าหรับการจัดแสดงให้กับนักท่องเที่ยว
ตามฤดูกาล 

๖. ต้องเสนอให้โรงเรียนน าภาษากะเหร่ียงมาบรรจุไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับวรรณกรรมต่อไป
  ๗. ควรส่งเสริมจิตส านึกเก่ียวกับประเพณี ความเชื่อของกะเหรี่ยง งานประเพณีทางวัฒนธรรม
ของกะเหร่ียง และความเชื่อเก่ียวกับผีบรรพบุรุษ รวมถึงการเล่นดนตรีเตน่าหรือตีน่าในงานพิธีกรรม 
ความเชื่อด้านการเกษตรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีของ
กะเหร่ียงยังคงมีอยู่
  ๘. ควรส่งเสริมวัฒนธรรมกะเหร่ียง วัฒนธรรมด้านอาหาร วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย และ
วัฒนธรรมด้านการใช้ภาษา และสร้างความเข้าใจและใช้ภาษากะเหร่ียงส าหรับการสื่อสารให้คงอยู่
   
  

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน ้าตก ต้าบลคลองลานพัฒนา 
อ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร
  คณะผู้วิจัยได้น าผลจากการวิเคราะห์บริบทของชุมชน ศักยภาพทางวัฒนธรรม แนวทางฟื้นฟู
วัฒนธรรมกะเหรี่ยง แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืน และแนวคิดการจัดท าแผน ภายใต้บริบทของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก มาประกอบการจัดท า
แผนงานแนวทางการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก ต าบลคลองลานพัฒนา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ในด้านต่างๆ ดังนี้ 



















  

๑. แนวทางการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 

๒. แนวทางการพัฒนา 
ธุรกิจการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 

๓. แนวทางการพัฒนา 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

และสิ่งแวดล้อม 
๔. แนวทางการพัฒนาการ
ตลาดกำรท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

๕. แนวทางการรักษา 
ควำมปลอดภัยทำงกำร

ท่องเที่ยว 
 

๖. แนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม 

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔ 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ก ำแพงเพชร 

 

ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวภำคเอกชน 

 

เทศบาลต าบล 
คลองลานพัฒนา 

อุทยานแห่งชาติ 
น้ าตกคลองลาน 

ส านักงาน 
การท่องเที่ยว 

หมู่บ้าน 
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 การวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก ต าบล 
คลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรพบประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้
ดังต่อไปนี้
          ศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ สิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และสิ่ง อ านวยความสะดวก 
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ด้านสิ่งดึงดูดใจ คือ ศักยภาพทางวัฒนธรรมที่เป็นจุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรม ได้แก่ ศิลปะการทอผ้าและปักผ้า โดยเฉพาะย่ามของกะเหรี่ยง เคร่ืองดนตรีและการเล่น
ดนตรีประกอบการแสดงทางวัฒนธรรมของกะเหร่ียง สิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยยังคงพอมีให้นักท่องเที่ยวได้
ชม การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองกะเหรี่ยงสามารถท าได้ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และในฤดูกาลท่องเที่ยว    
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ๑๙๙๗บุญเลิศจิตตั้งวัฒนา๒๕๔๒และ     
ชูสิทธิ์ชูชาติ๒๕๔๗ได้กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ๓ประการหรือ๓
ได้แก่สิ่งดึงดูดใจ๒สิ่งอ านวยความสะดวกและ ๓การเข้าถึง
อย่างไรก็ตามหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตกจะมีองค์ประกอบของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่บ้าง
ก็ตาม แต่ก็ยังมีส่วนที่ยังต้องพัฒนาอีกอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าไม่สามารถจะด าเนินการได้ทุกประการ 
ก็ควรมีแนวทางในการด าเนินการไว้เพื่อเป็นเข็มทิศในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน 
  แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก โดยการพิจารณาจาก
แนวทางการจัดการท่องเที่ยว คณะผู้วิจัยสังเคราะห์ได้ ๖แนวทาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแนวทางดังกล่าว
นั้นได้มาจากข้อมูลบริบทของหมู่บ้าน ศักยภาพทางวัฒนธรรมกะเหร่ียง และแนวทางฟื้นฟูวัฒนธรรม
กะเหรี่ยง โดยการน าเอาบริบทท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาพิจารณาประกอบด้วย แนวทางดังกล่าวนั้นเป็น
องค์ประกอบส าคัญส าหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสอดคล้องกับศักยภาพของหมู่บ้าน  
ซึ่งถ้าหากมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจะมีประโยชน์มาก
  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้
ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงลักษณะและวิธีการของการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (๒๕๓๗ เปรียบได้ว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการ
เริ่มต้นในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากภายในชุมชน  
แต่ถ้าหากว่าชุมชนขาดโอกาสการมีส่วนร่วมคิดริเริ่ม มีส่วนร่วมด าเนินการ และมีส่วนร่วมตัดสินใจตั้งแต่
ในเบื้องต้นแล้ว อาจเกิดการไม่ยอมรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและกิจกรรมที่มาจากภายนอกหมู่บ้าน 
และยากที่จะท าการแก้ไขได้ในระยะยาว จากแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมประเด็นดังกล่าวนั้นชี้ให้เห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการเพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน
  แนวทางการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการสังเคราะห์จากศักยภาพ 
ทางวัฒนธรรม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ถึงจะมีผู้ร่วมประกอบการ
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 การวิจัยเร่ืองแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก ต าบล 
คลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรพบประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้
ดังต่อไปนี้
          ศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ สิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และสิ่ง อ านวยความสะดวก 
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ด้านสิ่งดึงดูดใจ คือ ศักยภาพทางวัฒนธรรมที่เป็นจุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรม ได้แก่ ศิลปะการทอผ้าและปักผ้า โดยเฉพาะย่ามของกะเหรี่ยง เครื่องดนตรีและการเล่น
ดนตรีประกอบการแสดงทางวัฒนธรรมของกะเหร่ียง สิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยยังคงพอมีให้นักท่องเที่ยวได้
ชม การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองกะเหร่ียงสามารถท าได้ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และในฤดูกาลท่องเท่ียว    
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ๑๙๙๗บุญเลิศจิตตั้งวัฒนา๒๕๔๒และ     
ชูสิทธิ์ชูชาติ๒๕๔๗ได้กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ๓ประการหรือ๓
ได้แก่สิ่งดึงดูดใจ๒สิ่งอ านวยความสะดวกและ ๓การเข้าถึง
อย่างไรก็ตามหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตกจะมีองค์ประกอบของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่บ้าง
ก็ตาม แต่ก็ยังมีส่วนที่ยังต้องพัฒนาอีกอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าไม่สามารถจะด าเนินการได้ทุกประการ 
ก็ควรมีแนวทางในการด าเนินการไว้เพื่อเป็นเข็มทิศในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน 
  แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก โดยการพิจารณาจาก
แนวทางการจัดการท่องเที่ยว คณะผู้วิจัยสังเคราะห์ได้ ๖แนวทาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแนวทางดังกล่าว
นั้นได้มาจากข้อมูลบริบทของหมู่บ้าน ศักยภาพทางวัฒนธรรมกะเหร่ียง และแนวทางฟื้นฟูวัฒนธรรม
กะเหรี่ยง โดยการน าเอาบริบทท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาพิจารณาประกอบด้วย แนวทางดังกล่าวนั้นเป็น
องค์ประกอบส าคัญส าหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสอดคล้องกับศักยภาพของหมู่บ้าน  
ซึ่งถ้าหากมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจะมีประโยชน์มาก
  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้
ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงลักษณะและวิธีการของการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (๒๕๓๗ เปรียบได้ว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการ
เร่ิมต้นในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากภายในชุมชน  
แต่ถ้าหากว่าชุมชนขาดโอกาสการมีส่วนร่วมคิดริเริ่ม มีส่วนร่วมด าเนินการ และมีส่วนร่วมตัดสินใจตั้งแต่
ในเบื้องต้นแล้ว อาจเกิดการไม่ยอมรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและกิจกรรมที่มาจากภายนอกหมู่บ้าน 
และยากที่จะท าการแก้ไขได้ในระยะยาว จากแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมประเด็นดังกล่าวนั้นชี้ให้เห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการเพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน
  แนวทางการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการสังเคราะห์จากศักยภาพ 
ทางวัฒนธรรม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ถึงจะมีผู้ร่วมประกอบการ

ต้องเป็นไปโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและขัดต่อวัฒนธรรมของกะเหรี่ยง และควรแสดงถึงอัตลักษณ์ของ
กะเหร่ียง มีราคายุติธรรม และใช้ทรัพยากรการผลิตในหมู่บ้านเป็นหลัก ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการจัดท าการ
พัฒนาธุรกิจอาจยังไม่เด่นชัดแต่เน้นค่อยพัฒนาไปตามศักยภาพของหมู่บ้านกะเหรี่ยงและความสนใจของ
คนในหมู่บ้าน โดยหน่วยงานภายนอกเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ไม่ได้มุ่งเน้น
ในทางธุรกิจมากเกินไป เพียงหวังการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน การฟื้นฟูและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของคนในหมู่บ้านเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วาลิกาแสนค า๒๕๔๕ที่ได้กล่าวไว้ว่า      
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยืนยาว
และเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ินและคืนประโยชน์กลับสู่ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นด้วย
  แนวทางการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านกะเหร่ียง เป็นสิ่งส าคัญ 
ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยวมีความสวยงาม         
เป็นระเบียบเรียบร้อยและดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวได้ด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับ 
๑๙๙๒ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนั้น เป็นการเสริมสร้างสิ่งจ าเป็นพื้นฐานให้แก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการติดต่อ สื่อสารระหว่างเจ้าของ
แหล่งท่องเที่ยวและกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยการแจ้งข่าวของแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว 
ในทางการตลาดนั้นแนวทางการพัฒนาการตลาดจ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งที่เป็นผลผลิตของชุมชน เพราะว่า
บางกิจกรรมเกิดขึ้นตามฤดูกาล ไม่ได้มีแสดงให้นักท่องเที่ยวชมได้ทันทีหรือตลอดเวลา ดังนั้นแนวทางการ
พัฒนาการตลาดควรน าเอาธรรมชาติของบริบทหมู่บ้าน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตมาประกอบการวางแผน
ตามฤดูกาลของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่อาจจะต้องมีการหมุนเวียนในลักษณะปฏิทินการท่องเที่ยวของ
หมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตกและลักษณะของความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดก าแพงเพชร อย่างไร   
ก็ตาม แนวทางการพัฒนาการตลาดคือการวางแผนที่จะสร้างสิ่งดึงดูดใจโดยวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงให้
เป็นส่วนส าคัญของความต้องการของนักท่องเที่ยว ส าหรับข้อมูลที่ส าคัญ เช่น เวลา ข้อมูลข่าวสาร  
ความน่าสนใจ และกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนวัฒนธรรมกะเหรี่ยง  

แนวทางการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวโดยแนวทางนี้สามารถสร้างความมั่นให้แก่
นักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเกิดอันตรายจากการท่องเที่ยวน้อยที่สุดและเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้นักท่องเที่ยว
สามารถตัดสินใจเดินทางได้รวดเร็วขึ้น แนวทางการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวนี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของบุญเลิศ เปเรร่า (๒๕๔๓) พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ให้ความส าคัญต่อ  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเป็นแนวทางที่จะพัฒนากิจกรรม  
ในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและกิจกรรมที่น่าสนใจภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี้ จะสามารถ
ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา๒๕๔๘ได้กล่าวถึง
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนว่า การสร้างความมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ให้แก่
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ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนต้องมีแนวคิดในการมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่น ด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว  
แบบยั่งยืนและช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น  
การลงทุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขนาดเล็กการเป็นมัคคุเทศก์การน าสินค้าหัตถกรรมมาขาย    
การจ้างงานในธุรกิจท่องเที่ยวนอกจากนี้การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท าให้เกิดรายได้
ขึ้นในหมู่บ้านและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นหมู่บ้านของตนเอง ส่งผลให้หมู่บ้านเกิดความตระหนัก  
ในการรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตกและการอนุรักษ์วัฒนธรรมของ
กะเหร่ียงอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ


ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยแนวทางการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหร่ียงน้ าตกในคร้ังนี้ 

พบว่า หมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตกมีข้อจ ากัดในด้านศักยภาพทางวัฒนธรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนั้น
จึงควรด าเนินการดังต่อไปนี้
 ๑ควรส่งเสริมให้ชุมชนฟื้นฟูวิถีชีวิตแบบวัฒนธรรมกะเหรี่ยง และวางแผนการจัดการให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกะเหรี่ยง โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการ
เอกชน เช่น เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔ อุทยานแห่งชาติน้ าตกคลอง
ลาน ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร โดยการ
ด าเนินการตั้งแต่ การริเริ่มการจัดท าแผนงาน ตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิ ดชอบแต่ละแผนงาน  
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินงานในช่วงต้น 
 ๒ควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตกะเหรี่ยงดั่งเดิมที่มีอยู่แล้ว 
กิจกรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิต เช่น การแต่งกายในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และในฤดูกาลท่องเที่ยว การสร้าง
สิ่งปลูกสร้างที่สะท้อนอัตลักษณ์ของกะเหร่ียง และการรวมกลุ่มเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะเหร่ียง 
 ๓. ควรด าเนินการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหมู่บ้าน เช่น  การปรับภูมิทัศน์ของ
หมู่บ้าน การจัดท าป้ายแสดงสถานที่ส าคัญและบริเวณใกล้เคียง เช่น ศาลาวัฒนธรรมหรือลานแสดง
วัฒนธรรม สถานที่จ าหน่ายสินค้า ห้องน้ าสาธารณะควรสะอาด และสถานที่ใกล้เคียง เช่น ที่พัก วัด 
เป็นต้น โดยจัดท าเป็นแผนที่ท่องเท่ียวของหมู่บ้าน
 ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั งต่อไป 
   ๑ควรท าการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตกส าหรับเป็นของที่ระลึก
หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 ๒ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกับชาติพันธุ์อ่ืน  ๆ 
ในอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
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ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนต้องมีแนวคิดในการมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่น ด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว  
แบบย่ังยืนและช่วยให้ชุมชนท้องถ่ินได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น  
การลงทุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขนาดเล็กการเป็นมัคคุเทศก์การน าสินค้าหัตถกรรมมาขาย    
การจ้างงานในธุรกิจท่องเที่ยวนอกจากนี้การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท าให้เกิดรายได้
ขึ้นในหมู่บ้านและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นหมู่บ้านของตนเอง ส่งผลให้หมู่บ้านเกิดความตระหนัก  
ในการรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตกและการอนุรักษ์วัฒนธรรมของ
กะเหร่ียงอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ


ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยแนวทางการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตกในครั้งนี้ 

พบว่า หมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตกมีข้อจ ากัดในด้านศักยภาพทางวัฒนธรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนั้น
จึงควรด าเนินการดังต่อไปนี้
 ๑ควรส่งเสริมให้ชุมชนฟื้นฟูวิถีชีวิตแบบวัฒนธรรมกะเหรี่ยง และวางแผนการจัดการให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกะเหร่ียง โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการ
เอกชน เช่น เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔ อุทยานแห่งชาติน้ าตกคลอง
ลาน ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร โดยการ
ด าเนินการตั้งแต่ การริเริ่มการจัดท าแผนงาน ตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิ ดชอบแต่ละแผนงาน  
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินงานในช่วงต้น 
 ๒ควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตกะเหรี่ยงดั่งเดิมที่มีอยู่แล้ว 
กิจกรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิต เช่น การแต่งกายในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และในฤดูกาลท่องเท่ียว การสร้าง
สิ่งปลูกสร้างที่สะท้อนอัตลักษณ์ของกะเหร่ียง และการรวมกลุ่มเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะเหร่ียง 
 ๓. ควรด าเนินการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหมู่บ้าน เช่น  การปรับภูมิทัศน์ของ
หมู่บ้าน การจัดท าป้ายแสดงสถานที่ส าคัญและบริเวณใกล้เคียง เช่น ศาลาวัฒนธรรมหรือลานแสดง
วัฒนธรรม สถานที่จ าหน่ายสินค้า ห้องน้ าสาธารณะควรสะอาด และสถานที่ใกล้เคียง เช่น ที่พัก วัด 
เป็นต้น โดยจัดท าเป็นแผนที่ท่องเท่ียวของหมู่บ้าน
 ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั งต่อไป 
   ๑ควรท าการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตกส าหรับเป็นของที่ระลึก
หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 ๒ควรท าการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกับชาติพันธุ์อื่น  ๆ 
ในอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
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๑๙๙๒๒
 
๑๙๙๗
 ๑๙๙๓
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การส่งกลับคนต่างด้าวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพื้นที่จังหวัดตาก : 
ช่องทางและกระบวนการ ความต้องการ ความพึงพอใจ และปัญหาอุปสรรค

                                       อาจารย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู่*

การส่งกลับคนต่างด้าวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
ช่องทางและกระบวนการ ความต้องการ ความพึงพอใจ และปัญหาอปุสรรค


                            อาจารย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู่*     

          
ความเป็นมาและความส าคัญ
 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องการพัฒนาประเทศของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง            ใน
ด้านอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันกับประเทศอ่ืนๆ ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจทุกส่วนใน
สังคมไทยท าให้ประชาชนท่ีอยู่ในวัยท างานต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้ามาสู่เมืองใหญ่
ทั้งในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลจ านวนมากขึ้นท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในกิจการที่ส าคัญ 
บางประเภทในท้องถิ่น จึงเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการไหลทะลักเข้ามาของคนต่างชาติและลักลอบ 
ไปท างานตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย จิระศักดิ์ เพชรตรา๒๕๔๑, หน้าผนวก ฉ) แรงงานต่างด้าว          
ผิดกฎหมายเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย และพบว่ามีการลักลอบ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากพม่าจ านวนมาก เนื่องจากภูมิประเทศสะดวกต่อการลักลอบเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย ท้ังนี้ได้มีการก าหนดมาตรการด้านการปราบปราม และการสกัดกั้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากสถิติ
การจับกุมเพ่ือผลักดันส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๒๒๕๕๔พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวม 
มีจ านวนผู้ถูกจับกุมผลักดันส่งกลับ จ านวน ๑๓๘,๑๓๑คนต่อปี(ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก, ๒๕๕๕,  
หน้า ๒๙ ซึ่งผู้หลบเข้าเมืองดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งทางด้านสังคมและ
การเมือง ด้านการเมืองระหว่างประเทศ ด้านการอนามัยและสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง 
และด้านภาพพจน์ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาที่พบในด้านภาพพจน์ของประเทศที่ผ่านมาได้มี
ปรากฏข่าวสารกล่าวว่าทางการไทยใช้ความรุนแรงในการผลักดันหรือส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมือง  รวมทั้ง
การจ ากัดสิทธิในด้านต่างๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนก่อให้เกิดภาพพจน์ทางลบกับประเทศไทย     
ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วการด าเนินการของฝ่ายไทยยึดหลักมนุษยธรรมมาโดยตลอด (ส านักงานตรวจคน  
เข้าเมือง, ๒๕๕๐หน้า ๑๑๑
         จากสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าว คณะผู้วิจัยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การลักลอบหลบหนี เข้าเมืองและสภาพปัญหา
ต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างย่ิง เร่ืองการผลักดันส่งกลับของคนต่างด้าวไปยังนอก
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการศึกษา
การส่งกลับคนต่างด้าวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ช่องทางและกระบวนการ  
ความต้องการ ความพึงพอใจ และปัญหาอุปสรรค เพื่อน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพัฒนา
                                                        
* อาจารย์ประจ าวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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การส่งกลับคนต่างด้าวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
ช่องทางและกระบวนการ ความต้องการ ความพึงพอใจ และปัญหาอปุสรรค


                            อาจารย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู่*     

          
ความเป็นมาและความส าคัญ
 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องการพัฒนาประเทศของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง            ใน
ด้านอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันกับประเทศอ่ืนๆ ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจทุกส่วนใน
สังคมไทยท าให้ประชาชนที่อยู่ในวัยท างานต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้ามาสู่เมืองใหญ่
ทั้งในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลจ านวนมากขึ้นท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในกิจการที่ส าคัญ 
บางประเภทในท้องถ่ิน จึงเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการไหลทะลักเข้ามาของคนต่างชาติ และลักลอบ 
ไปท างานตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย จิระศักดิ์ เพชรตรา๒๕๔๑, หน้าผนวก ฉ) แรงงานต่างด้าว          
ผิดกฎหมายเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย และพบว่ามีการลักลอบ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากพม่าจ านวนมาก เนื่องจากภูมิประเทศสะดวกต่อการลักลอบเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย ท้ังนี้ได้มีการก าหนดมาตรการด้านการปราบปราม และการสกัดกั้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากสถิติ
การจับกุมเพ่ือผลักดันส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๒๒๕๕๔พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวม 
มีจ านวนผู้ถูกจับกุมผลักดันส่งกลับ จ านวน ๑๓๘,๑๓๑คนต่อปี(ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก, ๒๕๕๕,  
หน้า ๒๙ ซึ่งผู้หลบเข้าเมืองดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งทางด้านสังคมและ
การเมือง ด้านการเมืองระหว่างประเทศ ด้านการอนามัยและสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง 
และด้านภาพพจน์ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาที่พบในด้านภาพพจน์ของประเทศที่ผ่านมาได้มี
ปรากฏข่าวสารกล่าวว่าทางการไทยใช้ความรุนแรงในการผลักดันหรือส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมือง  รวมทั้ง
การจ ากัดสิทธิในด้านต่างๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนก่อให้เกิดภาพพจน์ทางลบกับประเทศไทย     
ซ่ึงในข้อเท็จจริงแล้วการด าเนินการของฝ่ายไทยยึดหลักมนุษยธรรมมาโดยตลอด (ส านักงานตรวจคน  
เข้าเมือง, ๒๕๕๐หน้า ๑๑๑
         จากสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าว คณะผู้วิจัยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การลักลอบหลบหนี เข้าเมืองและสภาพปัญหา
ต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างย่ิง เร่ืองการผลักดันส่งกลับของคนต่างด้าวไปยังนอก
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการศึกษา
การส่งกลับคนต่างด้าวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ช่องทางและกระบวนการ  
ความต้องการ ความพึงพอใจ และปัญหาอุปสรรค เพื่อน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพัฒนา
                                                        
* อาจารย์ประจ าวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ การสกัดก้ัน ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และส่งกลับ  
ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล 
 
วัตถุประสงคก์ารวจิัย
 

๑ เพื่อศึกษาความต้องการของคนต่างด้าวในช่องทางการส่งกลับในเขตพื้นที่จังหวัดตากไปยัง
ภูมิล าเนาเดิม

๒เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคนต่างด้าวที่ถูกส่งกลับต่อกระบวนการส่งกลับคนต่างด้าวไปยัง
นอกราชอาณาจักรไทยของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก

๓เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยจากการส่งกลับของ
คนต่างด้าวในช่องทางต่างๆ 

ขอบเขตของการวิจัย


 ขอบเขตด้านเนื้อหาเน้นการศึกษาถึงความต้องการของคนต่างด้าวต่อกระบวนการส่งกลับ 
ไปยังนอกราชอาณาจักรไทยของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจ กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยจากการส่งกลับของ 
คนต่างด้าวในช่องทางต่างๆ
 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ คนต่างด้าวที่ถูกจับกุมและส่งกลับมายังพื้นที่อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ค่าเฉลี่ย ปี ๒๕๕๒๒๕๕๔ เป็นจ านวนทั้งสิ้น๑๓๘,๑๓๑คนต่อปี กลุ่มตัวอย่าง การก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรนั้นเก็บตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐๐คน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, ๒๕๔๘,      
หน้า๖๓
 ระยะเวลาการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการส่งกลับคนต่างด้าวไปนอกราชอาณาจักรไทยใน
เขตพื้นที่จังหวัดตาก ช่องทางและกระบวนการ ความต้องการ ความพึงพอใจ 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 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
หลักการ ดังต่อไปนี้ ข้อมูลทั่วไปของตรวจคนเข้าเมืองตากรูปแบบในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองนโยบายข้ามชาติก่อนปี ๒๕๔๔และนโยบายหลังปี ๒๕๔๔ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๗กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง


วิธีการด าเนินการวิจัย


 ๑ ทบทวนเอกสาร ศึกษาข้อมูลทั่วไปของคนต่างด้าวที่ถูกจับกุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๒ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่ศึกษาคือ คนต่างด้าวที่ถูกจับกุม และ

ส่งตัวกลับมายังพื้นที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน ๔๐๐ คน  
๓เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยแบ่งออกเป็น

๓ตอน ข้อมูลตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี๒ตอน คือ ตอนที่ ๑.๑ข้อมูลทั่วไป ๑.๒
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมือง โดยมีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ ข้อมูลตอนที่ ๒ เป็นข้อ
ค าถามเก่ียวกับความต้องการของคนต่างด้าวในการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย ข้อมูลตอนที่ ๓ เป็น
ข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทย 
ข้อมูลตอนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบได้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ๔การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูล ๒ประเภท คือ ๑.๑)
จากเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือทางวิชาการ เอกสาร งานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ รวมทั้ง
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง๑.๒)จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูล
โดยตรงจากกลุ่มเป้าหมาย คือ คนต่างด้าวที่ถูกจับกุม
 ๕วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละเสนอ
ข้อมูลเป็นตารางแสดงจ านวนร้อยละ ข้อค าถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา เสนอข้อมูลเป็นความ
เรียง ความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย วิเคราะห์ด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อค าถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา เสนอข้อมูลเป็นความ
เรียง
 ๖สรุปผลตามวัตถุประสงค์และอภิปรายผลตามสมมติฐานโดยน าทฤษฎี เอกสาร กฎหมาย
ต่างๆ อภิปรายประกอบ
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การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด


ในเร่ืองการส่งกลับคนต่างด้าวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ช่องทางและ
กระบวนการ ความต้องการ ความพึงพอใจ และปัญหาอุปสรรค ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
หลักการ ดังต่อไปนี้ ข้อมูลทั่วไปของตรวจคนเข้าเมืองตากรูปแบบในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองนโยบายข้ามชาติก่อนปี ๒๕๔๔และนโยบายหลังปี ๒๕๔๔ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๗กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง


วิธีการด าเนินการวิจัย


 ๑ ทบทวนเอกสาร ศึกษาข้อมูลทั่วไปของคนต่างด้าวที่ถูกจับกุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๒ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่ศึกษาคือ คนต่างด้าวที่ถูกจับกุม และ

ส่งตัวกลับมายังพื้นที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน ๔๐๐ คน  
๓เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยแบ่งออกเป็น

๓ตอน ข้อมูลตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี๒ตอน คือ ตอนที่ ๑.๑ข้อมูลทั่วไป ๑.๒
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเข้าเมือง โดยมีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ ข้อมูลตอนที่ ๒ เป็นข้อ
ค าถามเก่ียวกับความต้องการของคนต่างด้าวในการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย ข้อมูลตอนที่ ๓ เป็น
ข้อค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทย 
ข้อมูลตอนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบได้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ๔การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูล ๒ประเภท คือ ๑.๑)
จากเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือทางวิชาการ เอกสาร งานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ รวมทั้ง
เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง๑.๒)จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูล
โดยตรงจากกลุ่มเป้าหมาย คือ คนต่างด้าวที่ถูกจับกุม
 ๕วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละเสนอ
ข้อมูลเป็นตารางแสดงจ านวนร้อยละ ข้อค าถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา เสนอข้อมูลเป็นความ
เรียง ความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย วิเคราะห์ด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อค าถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา เสนอข้อมูลเป็นความ
เรียง
 ๖สรุปผลตามวัตถุประสงค์และอภิปรายผลตามสมมติฐานโดยน าทฤษฎี เอกสาร กฎหมาย
ต่างๆ อภิปรายประกอบ

  

ผลการวจิัย


ตอนที่ ๑ความต้องการของคนต่างด้าวในช่องทางการส่งกลับในเขตพื้นที่จังหวัดตากไปยัง
ภูมิล าเนาเดิม พบว่าช่องทางเส้นทางที่ปลอดภัยและสมัครใจเดินทางกลับประเทศ พบว่าช่องทาง    
อื่นๆ คือท่าเรือ มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน ๓๕๓คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓มากกว่าช่องทางสะพาน
มิตรภาพ ไทยพม่า  ซึ่งมีจ านวน ๔๗คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗เมื่อพิจารณาระยะเวลานับตั้งแต่ถูกกัก
ตัวจนถึงการส่งกลับท่ีเห็นว่าเหมาะสม พบว่าไม่เกิน ๗ วัน มีจ านวนมากที่สุด  ๓๘๗คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๗รองลงมา ไม่เกิน ๑๕วัน มีจ านวน๑๑คนคิดเป็นร้อยละ ๒.๘น้อยที่สุด เกิน ๔๕วัน มีจ านวน  
๒คน คิดเป็นร้อยละ ๕เมื่อพิจารณาวิธีการที่ท่านยินยอมและสมัครใจ พบว่า มากที่สุดคือยานพาหนะ 
ที่ตนเองหาและเสียค่าใช้จ่ายเอง มีจ านวน ๒๑๒คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐ซึ่งมากกว่าการยินยอมและ
สมัครใจโดยใช้ยานพาหนะทางราชการ มีจ านวน ๑๘๘คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐เมื่อพิจารณาการได้รับ
ความปลอดภัยจากกระบวนการส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทย พบว่าอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมาก
ที่สุด จ านวน ๒๘๑คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒ รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน ๘๙คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๓น้อยท่ีสุดคืออยู่ในระดับน้อยที่สุด มีจ านวน ๒คน คิดเป็นร้อยละ ๒ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๑จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่เก่ียวกับความต้องการของ
                คนต่างด้าวในการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย


ความต้องการของคนต่างด้าวในการส่งกลับ จ านวน (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 จ านวน (คน ร้อยละ
กลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐ ๑๐๐.๐
๓.  วิธีการที่ท่านยินยอมและสมัครใจที่จะ
     เดินทางกลับ
     ๓.๑  ยานพาหนะทางราชการ   

๑๘๘ ๔๗.๐

     ๓.๒  ยานพาหนะท่ีตนเองหาและเสีย
           ค่าใช้จ่ายเอง ๒๑๒ ๕๓.๐

๔. การได้รับความปลอดภัยจากกระบวนการ
    ส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทย 

 

     ๔.๑ น้อยท่ีสุด    ๒ ๐.๕
     ๔.๒  น้อย ๑๒ ๓.๐
   ๔.๓ ปานกลาง   
๔.๔  มาก
     ๔.๕ มากท่ีสุด

๘๙
๒๘๑ 
๑๖

๒๒.๓
๗๐.๒
๔.๐


ตอนที่๒ความพึงพอใจของคนต่างด้าวที่ถูกส่งกลับต่อกระบวนการส่งกลับคนต่างด้าวไปยังนอก

ราชอาณาจักรไทยของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก พบว่า ความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการ
ส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X ๓.๗๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X ๓.๘๑) รองลงมา ด้านกระบวน 
การขั้นตอนอยู่ในระดับมาก (X ๓.๖๕) ตามล าดับดังตารางต่อไปนี้

ตาราง ๒ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการ
          ส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย แสดงเป็นภาพรวม


ความพึงพอใจของคนต่างด้าว
ต่อกระบวนการส่งกลับ X  

ระดับ
ความพึงพอใจ 

อันดับที่

๑ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ๓.๘๑ ๐.๓๓ มาก ๑
๒ด้านกระบวนการขั้นตอน ๓.๖๕ ๐.๒๕ มาก ๒

ภาพรวม ๓.๗๓ ๐.๒๑ มาก 
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ความต้องการของคนต่างด้าวในการส่งกลับ จ านวน (คน ร้อยละ
กลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐ ๑๐๐.๐
๓.  วิธีการที่ท่านยินยอมและสมัครใจที่จะ
     เดินทางกลับ
     ๓.๑  ยานพาหนะทางราชการ   

๑๘๘ ๔๗.๐

     ๓.๒  ยานพาหนะท่ีตนเองหาและเสีย
           ค่าใช้จ่ายเอง ๒๑๒ ๕๓.๐

๔. การได้รับความปลอดภัยจากกระบวนการ
    ส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทย 

 

     ๔.๑ น้อยท่ีสุด    ๒ ๐.๕
     ๔.๒  น้อย ๑๒ ๓.๐
   ๔.๓ ปานกลาง   
๔.๔  มาก
     ๔.๕ มากท่ีสุด

๘๙
๒๘๑ 
๑๖

๒๒.๓
๗๐.๒
๔.๐


ตอนที่๒ความพึงพอใจของคนต่างด้าวที่ถูกส่งกลับต่อกระบวนการส่งกลับคนต่างด้าวไปยังนอก

ราชอาณาจักรไทยของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก พบว่า ความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการ
ส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X ๓.๗๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X ๓.๘๑) รองลงมา ด้านกระบวน 
การขั้นตอนอยู่ในระดับมาก (X ๓.๖๕) ตามล าดับดังตารางต่อไปนี้

ตาราง ๒ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการ
          ส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย แสดงเป็นภาพรวม


ความพึงพอใจของคนต่างด้าว
ต่อกระบวนการส่งกลับ X  

ระดับ
ความพึงพอใจ 

อันดับที่

๑ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ๓.๘๑ ๐.๓๓ มาก ๑
๒ด้านกระบวนการขั้นตอน ๓.๖๕ ๐.๒๕ มาก ๒

ภาพรวม ๓.๗๓ ๐.๒๑ มาก 

  

ตาราง๓ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการ
          ส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน


ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน X   ระดับ อันดับที่
๑  เจ้าหน้าที่ใช้กิริยาวาจาสุภาพ ๓.๕๔ ๐.๗๓ มาก ๔ 
๒เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
    ถูกกาลเทศะ ๔.๕๖ ๐.๗๑ มากท่ีสุด ๑ 
๓เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้
    อย่างชัดเจน ถูกต้อง ๓.๕๗ ๐.๗๒ มาก ๓ 
๔เจ้าหน้าที่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ ๓.๔๑ ๐.๗๗ ปานกลาง ๖ 
๕เจ้าหน้าท่ีสอบถามความสมัครใจ
    ในการเดินทางกลับ ๔.๓๘ ๐.๗๗ มาก ๒ 
๖จ านวนเจ้าหน้าท่ีมีความเพียงพอ
    ต่อการด าเนินงาน ๓.๔๗ ๐.๗๒ ปานกลาง ๕ 
    


ตาราง๔ค่าจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อ
           กระบวนการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทยในด้านกระบวนการขั้นตอน 


ด้านกระบวนการขั้นตอน X   ระดับ อันดับที่
๑อาหารท่ีท่านได้รับเพียงพอและเหมาะสม 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
    การเจ็บป่วยเหมาะสม 

๓.๒๔ ๐.๗๕ ปานกลาง ๘ 

๖มีสิทธิในการติดต่อบุคคลภายนอกเหมาะสม ๓.๔๑ ๐.๘๗ ปานกลาง ๗ 
๗อาคารสถานที่มีความสะอาด เรียบร้อย 
    สะดวก ต่อการติดต่อ 

๔.๔๑ ๐.๗๐ มาก ๑ 

๘มีการจัดพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนอย่าง
เหมาะสม
เพียงพอ 

๔.๑๒ ๐.๘๒ มาก ๓ 

๙มีห้องน้ าบริการเหมาะสม เพียงพอ ๓.๗๔ ๐.๗๒ มาก ๔ 
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๑๐สถานที่พักมีเพียงพอไม่แออัด ๓.๕๓ ๐.๗๓ มาก ๖ 
 ตอนที่ ๓เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยจากการ

ส่งกลับของคนต่างด้าวในช่องทางต่างๆ พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ มีการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และให้ค าแนะน าตอบข้อซักถามได้แต่ในบางคร้ัง
ทางด้านการใช้ภาษายังมีการสื่อสารที่ไม่สามารถอธิบายให้คนต่างด้าวเข้าใจได้โดยง่าย ด้านกระบวนการ
ขั้นตอน พบว่าในกระบวนการต่างๆ มีการก าหนดขั้นตอนที่มีความเป็นระเบียบ มีการชี้แจงถึงกระบวนการ
ขั้นตอนต่างๆ ให้รับทราบ พร้อมทั้งอธิบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการด าเนินการตามกระบวนการ

   ด้านอาคารสถานที่ พบว่า อาคารสถานท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดมีการจัดพื้นที่
เป็นสัดส่วน ด้านความปลอดภัย พบว่า ในขั้นตอนกระบวนการส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทยนั้น 
มีความปลอดภัย แต่มีความต้องการในการเดินทางกลับด้วยตนเองมากกว่า



ผลการทดสอบสมมุติฐาน


 สมมติฐานที่ ๑คนต่างด้าวมีความต้องการในการเลือกเดินทางออกไปยังนอกราชอาณาจักรไทย
ในช่องทางธรรมชาติมากกว่าช่องทางสะพานมิตรภาพไทย  พม่า
 จากผลการศึกษา ความต้องการของคนต่างด้าวในการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย 
ในช่องทาง เส้นทางที่คิดว่าปลอดภัยและสมัครใจเดินทางกลับประเทศ คือช่องทางธรรมชาติ ท่าเรือ      
มีจ านวนมากที่สุด จ านวน ๓๕๓คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒มากกว่าช่องทางสะพานมิตรภาพ ไทยพม่า 
ซึ่งมีจ านวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘พบว่าสมมติฐานในข้อท่ี ๑จึงได้รับการยอมรับ
 สมมติฐานที่ ๒คนต่างด้าวมีความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งกลับของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
ตากอยู่ในระดับมาก 

จากผลการศึกษา ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทย 
ของตรวจคนเข้าเมืองตาก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย๓.๗๓ ดังนั้น สมมติฐานในข้อที่ ๒จึงได้รับ
การยอมรับ

 

อภิปรายผล


๑เพื่อศึกษาความต้องการของคนต่างด้าวในช่องทางการส่งกลับในเขตพื้นที่จังหวัดตากไปยัง
ภูมิล าเนาเดิมจากการศึกษา พบว่า ผลความต้องการของคนต่างด้าวในการส่งกลับไปนอกอาณาจักรไทย 
ซึ่งพิจารณาเป็นรายด้าน ช่องทางอื่นๆ ท่าเรือ มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒มากกว่า ช่องทาง
สะพานมิตรภาพ ไทย  พม่า คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 
๒๕๒๒มาตรา ๑๑“บุคคลซ่ึงเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือ
ออกไปตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่”  

 ๑.๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ตามมาตรา ๒๓“เจ้าของพาหนะหรือ        
ผู้ควบคุมพาหนะ จะต้องน าพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามช่องทาง ด่านตรวจคน  
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๑๐สถานที่พักมีเพียงพอไม่แออัด ๓.๕๓ ๐.๗๓ มาก ๖ 
 ตอนที่ ๓เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยจากการ

ส่งกลับของคนต่างด้าวในช่องทางต่างๆ พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ มีการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และให้ค าแนะน าตอบข้อซักถามได้แต่ในบางครั้ง
ทางด้านการใช้ภาษายังมีการสื่อสารที่ไม่สามารถอธิบายให้คนต่างด้าวเข้าใจได้โดยง่าย ด้านกระบวนการ
ขั้นตอน พบว่าในกระบวนการต่างๆ มีการก าหนดขั้นตอนที่มีความเป็นระเบียบ มีการชี้แจงถึงกระบวนการ
ขั้นตอนต่างๆ ให้รับทราบ พร้อมทั้งอธิบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการด าเนินการตามกระบวนการ

   ด้านอาคารสถานที่ พบว่า อาคารสถานท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดมีการจัดพ้ืนที่
เป็นสัดส่วน ด้านความปลอดภัย พบว่า ในขั้นตอนกระบวนการส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทยนั้น 
มีความปลอดภัย แต่มีความต้องการในการเดินทางกลับด้วยตนเองมากกว่า



ผลการทดสอบสมมุติฐาน


 สมมติฐานที่ ๑คนต่างด้าวมีความต้องการในการเลือกเดินทางออกไปยังนอกราชอาณาจักรไทย
ในช่องทางธรรมชาติมากกว่าช่องทางสะพานมิตรภาพไทย  พม่า
 จากผลการศึกษา ความต้องการของคนต่างด้าวในการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย 
ในช่องทาง เส้นทางที่คิดว่าปลอดภัยและสมัครใจเดินทางกลับประเทศ คือช่องทางธรรมชาติ ท่าเรือ      
มีจ านวนมากที่สุด จ านวน ๓๕๓คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒มากกว่าช่องทางสะพานมิตรภาพ ไทยพม่า 
ซึ่งมีจ านวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘พบว่าสมมติฐานในข้อท่ี ๑จึงได้รับการยอมรับ
 สมมติฐานที่ ๒คนต่างด้าวมีความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งกลับของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
ตากอยู่ในระดับมาก 

จากผลการศึกษา ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทย 
ของตรวจคนเข้าเมืองตาก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย๓.๗๓ ดังนั้น สมมติฐานในข้อที่ ๒จึงได้รับ
การยอมรับ

 

อภิปรายผล


๑เพื่อศึกษาความต้องการของคนต่างด้าวในช่องทางการส่งกลับในเขตพื้นที่จังหวัดตากไปยัง
ภูมิล าเนาเดิมจากการศึกษา พบว่า ผลความต้องการของคนต่างด้าวในการส่งกลับไปนอกอาณาจักรไทย 
ซึ่งพิจารณาเป็นรายด้าน ช่องทางอื่นๆ ท่าเรือ มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒มากกว่า ช่องทาง
สะพานมิตรภาพ ไทย  พม่า คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 
๒๕๒๒มาตรา ๑๑“บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือ
ออกไปตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่”  

 ๑.๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ตามมาตรา ๒๓“เจ้าของพาหนะหรือ        
ผู้ควบคุมพาหนะ จะต้องน าพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามช่องทาง ด่านตรวจคน  

เข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่ และตามก าหนดเวลา” และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
ตามมาตรา ๕๕การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะส่งตัวกลับโดยพาหนะใดหรือช่องทางใดก็ได้ตามแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเห็นสมควร  
ค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับดังกล่าวนี้ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่น าเข้ามานั้นเป็น     
ผู้เสีย ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ ให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรา๖๓ 
หรือมาตรา๖๔เป็นผู้เสีย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับจาก
ผู้กระท าความผิดคนใดคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงหรือร่วมกันตามแต่จะเลือกแต่ถ้าคนต่างด้าวนั้นจะขอกลับ  
โดยพาหนะอ่ืนหรือทางอื่น โดยยอมเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตก็ได้

 ๑.๒ระยะเวลาเห็นว่าเหมาะสมนับตั้งแต่ถูกกักตัวจนถึงส่งกลับระยะเวลาไม่เกิน ๗วัน       
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗รองลงมาไม่เกิน ๑๕วัน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘และน้อยที่สุด    
ไม่เกิน ๓๐วัน ซึ่งได้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง        
และข้อก าหนดหลักการปกป้องบุคคลภายใต้การคุมขังทุกรูปแบบหรือการจ าคุก ข้อก าหนดที่ ๑๗ 

 ๑.๓การยินยอมและสมัครใจของแรงงานต่างด้าว พบว่า คนต่างด้าวยินยอมและสมัครใจ 
ที่จะเดินทางกลับด้วยยานพาหนะของตนเองและเสียค่าใช้จ่ายเองคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐มากกว่าการ
ยินยอมและสมัครใจโดยใช้ยานพาหนะทางราชการซ่ึงคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐ซึ่งได้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒มาตรา ๕๕ตามมาตรา ๕๕การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวกลับโดยพาหนะใดหรือช่องทางใดก็ได้
ตามแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเห็นสมควร ค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับดังกล่าวนี้ ให้เจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่น าเข้ามานั้นเป็นผู้เสีย ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของพาหนะหรือ  ผู้ควบคุม
พาหนะให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรา๖๓หรือมาตรา๖๔ เป็นผู้เสีย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียก
ค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับจากผู้กระท าความผิดคนใดคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงหรือร่วมกันตามแต่จะ
เลือกแต่ถ้าคนต่างด้าวนั้นจะขอกลับโดยพาหนะอื่นหรือทางอื่น โดยยอมเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะอนุญาตก็ได้และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

 ๑.๔การได้รับความปลอดภัยจากกระบวนการส่งกลับไปยังนอกอาณาจักรไทย พบว่า     
คนต่างด้าวได้รับความปลอดภัยอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓รองลงมาความปลอดภัยปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓และระดับน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๐.๕ ตามล าดับสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒มาตรา ตามมาตรา ๕๕การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวกลับโดยพาหนะใดหรือช่องทางใดก็ได้ตามแต่พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเห็นสมควรและสอดคล้องกับข้อก าหนดหลักการปกป้องบุคคลภายใต้การคุมขัง 
ทุกรูปแบบหรือการจ าคุก

๒ความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทยในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
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 ๒.๑ความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย  
ด้านผู้ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยถูกกาลเทศะความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาสอบถามความสมัครใจในการเดินทางกลับ 
และส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ตามล าดับ
 ๒.๒ด้านกระบวนการขั้นตอน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อาคารสถานที่มีความสะอาดเรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก     
ช่องทางการส่งกลับนอกประเทศเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ อาหารที่ได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการส่งกลับไปยังนอก
ราชอาณาจักรไทยนั้นได้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ตามมาตรา ๕๕
การส่งคนต่างด้าวกลับออกไป นอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานเจ้าหน้าที่ จะส่งตัวกลับ
โดยพาหนะใดหรือช่องทางใดก็ได้ตามแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเห็นสมควรและสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดหลักการปกป้องบุคคลภายใต้การคุมขังทุกรูปแบบหรือการจ าคุก


ข้อเสนอแนะ 


ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการกักตัวที่ไม่นาน

เกินไป ความสมัครใจกลับของคนต่างด้าวในการที่สมัครใจเสียค่าใช้จ่ายในการกลับเองและการรับรอง  
ในความปลอดภัยเมื่อส่งตัวกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทยให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป
๑ น าหลักกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นนั้นไปพัฒนาต่อยอดให้มี

กระบวนการและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วได้ดียิ่งขึ้น
๒การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับช่องทางกระบวนการหลังจากการส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักร 

ในเชิงลึก และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

เอกสารอ้างอิง


จิระศักดิ์  เพชรตรา. (๒๕๔๑). ปัญหาที่ตั้งค่ายอพยพผู้ลี้ภัยชาวกระเหรี่ยงตามแนวชายแดนไทย 
พม่าที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตากการค้นคว้าแบบอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก. (๒๕๕๕). เอกสารบรรยายสรุปตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอ าเภอ
 แม่สอด จังหวัดตากตาก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก.
ส านักตรวจคนเข้าเมือง. (๒๕๕๐).การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรการและแนวทาง

การปฏิบัติเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมือง”. กรุงเทพฯโรงพิมพ์ต ารวจ.
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 ๒.๑ความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย  
ด้านผู้ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยถูกกาลเทศะความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาสอบถามความสมัครใจในการเดินทางกลับ 
และส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ตามล าดับ
 ๒.๒ด้านกระบวนการขั้นตอน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อาคารสถานที่มีความสะอาดเรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก     
ช่องทางการส่งกลับนอกประเทศเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ อาหารที่ได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจของคนต่างด้าวต่อกระบวนการส่งกลับไปยังนอก
ราชอาณาจักรไทยนั้นได้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ตามมาตรา ๕๕
การส่งคนต่างด้าวกลับออกไป นอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะส่งตัวกลับ
โดยพาหนะใดหรือช่องทางใดก็ได้ตามแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเห็นสมควรและสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดหลักการปกป้องบุคคลภายใต้การคุมขังทุกรูปแบบหรือการจ าคุก


ข้อเสนอแนะ 


ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการกักตัวที่ไม่นาน

เกินไป ความสมัครใจกลับของคนต่างด้าวในการที่สมัครใจเสียค่าใช้จ่ายในการกลับเองและการรับรอง  
ในความปลอดภัยเมื่อส่งตัวกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทยให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป
๑ น าหลักกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นนั้นไปพัฒนาต่อยอดให้มี

กระบวนการและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วได้ดียิ่งขึ้น
๒การศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับช่องทางกระบวนการหลังจากการส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักร 

ในเชิงลึก และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการส่งกลับไปยังนอกราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

เอกสารอ้างอิง


จิระศักดิ์  เพชรตรา. (๒๕๔๑). ปัญหาที่ตั้งค่ายอพยพผู้ลี้ภัยชาวกระเหรี่ยงตามแนวชายแดนไทย 
พม่าที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตากการค้นคว้าแบบอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก. (๒๕๕๕). เอกสารบรรยายสรุปตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอ าเภอ
 แม่สอด จังหวัดตากตาก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก.
ส านักตรวจคนเข้าเมือง. (๒๕๕๐).การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรการและแนวทาง

การปฏิบัติเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมือง”. กรุงเทพฯโรงพิมพ์ต ารวจ.

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร 
ในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์: อดีต ปัจจุบัน อนาคต

              อดิเรก ฟั่นเขียว*

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ในการพฒันาพืน้ที่ชายแดนไทย-เมียนมาร:์ อดีต ปัจจุบัน อนาคต 

 
อดิเรก ฟั่นเขียว* 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตากมาอย่างยาวนาน การด าเนินการดังกล่าวได้สร้างทรัพยากร
มนุษย์และศักยภาพให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสวันสถาปนาสถาบันครบรอบ ๔๐ และ 
การก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (  
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทในการจัดการศึกษาอย่างมาก เช่น เกิดการ
แข่งขันและความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางหรือ
หลักสูตรท้องถิ่น การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศการยกระดับเครือข่ายการจัดการศึกษา 
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและกัน อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ขยาย
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามาสู่พื้นที่ ๕ อ าเภอชายแดนจังหวัดตากกว่า ๑๒ ปี มีทั้งจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลายประการ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล      
การพัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนและการส่งเสริมบทบาท 
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนเอง ตลอดจนเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในอนาคต 
ผู้วิจัยจึงขอเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในการพัฒนาพื้นที่
ชายแดนไทย-เมียนมาร ์ดังเสนอในหัวข้อต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
 

๑.เพื่อวิเคราะห์บริบทและความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏก าแพงเพชรในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ในอดีตและปัจจุบัน 

๒เพื่อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในพื้นที่ชายแดน
ไทย-เมียนมารใ์นอนาคต 
 
                                                 
* อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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วิธีการศึกษา 
 

ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร () จากเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ได้แก่ แผนกลยุทธ์พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๖๐ แผนปฏิบัติราชการรายงานประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และงานวิจัยด้านการวางแผน 
กลยุทธ์และการจัดการศึกษาชายแดนที่เกี่ยวข้อง
 
ผลการศึกษา


ตอนที่ ๒บริบทของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในพื้นที่ชายแดน 
ไทย - เมียนมาร์


ตารางที่ ๑ผลการวิเคราะห์บริบทภายใน
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. ด้านการเรียนการสอน
๑ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ขยายโอกาสให้คน
       ในท้องถิ่น
๒ มีระบบและกลไกพัฒนาและบริหาร
       หลักสูตรที่เข้มแข็งและมีมาตรฐานตาม
       เกณฑ์หลักสูตรอุดมศึกษา
๓ อาจารย์มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาท่ีสอน
๔ ค่าใช้จ่ายต่ ากว่าหลักสูตรเดียวกันใน
       สถาบันอื่นที่มาเปิด 
๕ มีอาคารสถานที่และคอมพิวเตอร์เพียงพอ
๒ ด้านกิจการนักศึกษา
๖ มีหอพักนักศึกษาให้บริการในราคาถูก
 







๑. ด้านการเรียนการสอน
๑การแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพทั้ง
        ภายในและภายนอกมีน้อย
๒อาจารย์มีทักษะทางภาษาต่างประเทศ
        จ ากัด
๓อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาโท 
        มีต าแหน่งทางวิชาการหรือได้รับรางวัล
        ทางวิชาการหรืองานวิจัยระดับชาติ/
        นานาชาติยังมีน้อย

๒ ด้านกิจการนักศึกษา
๔นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการ
        จัดท ากิจกรรมน้อย
๕การติดตามและรายงานผลกิจกรรม
        นักศึกษายังไม่ชัดเจน และน าผลประเมิน
        ไปปรับปรุงกิจกรรมน้อย
๖การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการ
        ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่
        นักศึกษาและศิษย์เก่ายังไม่ทั่วถึง 
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วิธีการศึกษา 
 

ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร () จากเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ได้แก่ แผนกลยุทธ์พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๖๐ แผนปฏิบัติราชการรายงานประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และงานวิจัยด้านการวางแผน 
กลยุทธ์และการจัดการศึกษาชายแดนที่เกี่ยวข้อง
 
ผลการศึกษา


ตอนที่ ๒บริบทของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในพื้นที่ชายแดน 
ไทย - เมียนมาร์


ตารางที่ ๑ผลการวิเคราะห์บริบทภายใน
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. ด้านการเรียนการสอน
๑ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ขยายโอกาสให้คน
       ในท้องถิ่น
๒ มีระบบและกลไกพัฒนาและบริหาร
       หลักสูตรที่เข้มแข็งและมีมาตรฐานตาม
       เกณฑ์หลักสูตรอุดมศึกษา
๓ อาจารย์มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาท่ีสอน
๔ ค่าใช้จ่ายต่ ากว่าหลักสูตรเดียวกันใน
       สถาบันอื่นที่มาเปิด 
๕ มีอาคารสถานที่และคอมพิวเตอร์เพียงพอ
๒ ด้านกิจการนักศึกษา
๖ มีหอพักนักศึกษาให้บริการในราคาถูก
 







๑. ด้านการเรียนการสอน
๑การแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพทั้ง
        ภายในและภายนอกมีน้อย
๒อาจารย์มีทักษะทางภาษาต่างประเทศ
        จ ากัด
๓อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาโท 
        มีต าแหน่งทางวิชาการหรือได้รับรางวัล
        ทางวิชาการหรืองานวิจัยระดับชาติ/
        นานาชาติยังมีน้อย

๒ ด้านกิจการนักศึกษา
๔นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการ
        จัดท ากิจกรรมน้อย
๕การติดตามและรายงานผลกิจกรรม
        นักศึกษายังไม่ชัดเจน และน าผลประเมิน
        ไปปรับปรุงกิจกรรมน้อย
๖การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการ
        ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่
        นักศึกษาและศิษย์เก่ายังไม่ทั่วถึง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 






๓ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
๗เป็นมหาวิทยาลัยท่ีตั้งในท้องถิ่น ท าให้
       สามารถท าวิจัยได้ง่าย
๘นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าวิจัย
       อย่างเข้มแข็ง
๔ ด้านการบริการวิชาการ
๙ มีหลักสูตรการอบรมที่หลากหลาย ท าให้
       สามารถขยายฐานการให้บริการวิชาการ
       แก่ชุมชนได้มากขึ้น
๑๐ มีศูนย์บริการวิชาการที่มีศักยภาพใน
       ให้บริการแก่ภายนอก
๑๑ มีสถานที่และอุปกรณ์เทคโนโลยี
       สารสนเทศที่มีความพร้อม
๑๒ มีหน่วยบริการวิชาการท่ีสามารถ
        เคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ได้
๕. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๓ มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ในท าเลที่เอื้อต่อการ
        เรียนรู้ดา้นศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น


๖. ด้านการบริหารจัดการ
๑๔ บุคลากรเป็นคนในพื้นที่ ท าให้มีความ
        คล่องตัวในการบริหารจัดการ 
๑๕มีคณะกรรมการพัฒนาสถาบันที่เข้มแข็ง
        สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
        ประสิทธิภาพ 

๗ขาดสถานที่ส าหรับปฏิบัติงานของ
        องค์การบริหารนักศึกษา
๘ขาดการติดตามและส่งเสริมกิจกรรม
        ศิษย์เก่าที่ชัดเจน
๙การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษายังไม่
        ครอบคลุมและต่อเนื่อง 
๓ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
๑๐บุคลากรสายการสอนมีภาระงานมาก
          ท าให้ท างานวิจัยได้น้อย
๑๑ขาดมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นให้
          บุคลากรจัดท าวิจัยอย่างจริงจัง
๔. ด้านการบริการวิชาการ
๑๒ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้าน
          การบริการวิชาการยังไม่สมบูรณ์
๑๓การประชาสัมพันธ์ยังขาดประสิทธิภาพ
๑๔การน าผลการประเมินไปปรับปรุง
          การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
          การเรียนการสอนและการวิจัยมีน้อย



๕. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๕ทรัพยากรสนับสนุนงานศิลปะและ
         วัฒนธรรมยังมีน้อย
๑๖ขาดการสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
         และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
๖. ด้านการบริหารจัดการ
๑๗บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการ
          ประกันคุณภาพน้อย 
๑๘การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
          ยังไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง 
๑๙ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการไม่
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จุดแข็ง จุดอ่อน 







๗. ด้านการพัฒนาบุคลากร
๑๖ บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
        ท าให้ยังสามารถพัฒนาศักยภาพให้
        ทันตอ่การเปลี่ยนแปลงได้ง่าย


          สมบูรณ์ 
๒๐การใช้ทรัพยากรร่วมกันยังไม่สามารถ
          ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒๑ระบบการตรวจสอบและติดตาม
          ประเมินผลยังไม่สม่ าเสมอและต่อเนื่อง
๒๒โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
          เนื่องจากโครงการไม่มีความชัดเจน
๗. ด้านการพัฒนาบุคลากร
๒๓บุคลากรมีภาระงานมากท าให้พัฒนา
          ตนเองได้จ ากัด
๒๔สัดส่วนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญา
          โทและปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ า
          ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
๒๕ขาดการนิเทศสอนงานและไม่มีคู่มือ
          การปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่ง

 
ตารางที่ ๒ผลการวิเคราะห์บริบทภายนอก
 

โอกาส อุปสรรค 
๒. ด้านการเรียนการสอน
๑ชุมชนชายแดนไทย-เมียนมาร์ให้ความ
        ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
        การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๒ชุมชนชายแดนมีแนวโน้มต้องการให้
        ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ 
๓ชุมชน หน่วยงานและสถานประกอบการ
        ในพื้นที่ชายแดนเรียกร้องให้เปิดหลักสูตร
        และผลิตบัณฑิตที่จ าเป็นเพื่อรองรับ
        การเติบโตของพื้นที่ชายแดน
๒ด้านกิจการนักศึกษา
๔มีหน่วยงานและชุมชนในท้องถิ่นสนับสนุน
        การจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 ๑. ด้านการเรียนการสอน
๑การมีงานท าและการได้รับเงินเดือนของ
       ผู้ส าเร็จการศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
๒มหาวิทยาลัยอื่นเปิดการเรียนการสอนใน
       พื้นที่ชายแดนจ านวนมากและหลากหลาย 
       หลักสูตร
๓นักเรียนมีค่านิยมในการเลือกเข้าศึกษาต่อ
       ในมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงมากกว่า
๔นักเรียนต้องการเรียนในหลักสูตรที่ไม่มี
       การจัดการเรียนการสอนในพื้นที่
๒ด้านกิจการนักศึกษา
๕พื้นที่ชายแดนมีความเสี่ยงภัยต่อความ
       ปลอดภัยของนักศึกษา เช่น ยาเสพติด
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จุดแข็ง จุดอ่อน 







๗. ด้านการพัฒนาบุคลากร
๑๖ บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
        ท าให้ยังสามารถพัฒนาศักยภาพให้
        ทันตอ่การเปลี่ยนแปลงได้ง่าย


          สมบูรณ์ 
๒๐การใช้ทรัพยากรร่วมกันยังไม่สามารถ
          ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒๑ระบบการตรวจสอบและติดตาม
          ประเมินผลยังไม่สม่ าเสมอและต่อเนื่อง
๒๒โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
          เนื่องจากโครงการไม่มีความชัดเจน
๗. ด้านการพัฒนาบุคลากร
๒๓บุคลากรมีภาระงานมากท าให้พัฒนา
          ตนเองได้จ ากัด
๒๔สัดส่วนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญา
          โทและปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ า
          ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
๒๕ขาดการนิเทศสอนงานและไม่มีคู่มือ
          การปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่ง

 
ตารางที่ ๒ผลการวิเคราะห์บริบทภายนอก
 

โอกาส อุปสรรค 
๒. ด้านการเรียนการสอน
๑ชุมชนชายแดนไทย-เมียนมาร์ให้ความ
        ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
        การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๒ชุมชนชายแดนมีแนวโน้มต้องการให้
        ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ 
๓ชุมชน หน่วยงานและสถานประกอบการ
        ในพื้นที่ชายแดนเรียกร้องให้เปิดหลักสูตร
        และผลิตบัณฑิตที่จ าเป็นเพื่อรองรับ
        การเติบโตของพื้นที่ชายแดน
๒ด้านกิจการนักศึกษา
๔มีหน่วยงานและชุมชนในท้องถิ่นสนับสนุน
        การจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 ๑. ด้านการเรียนการสอน
๑การมีงานท าและการได้รับเงินเดือนของ
       ผู้ส าเร็จการศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
๒มหาวิทยาลัยอื่นเปิดการเรียนการสอนใน
       พื้นที่ชายแดนจ านวนมากและหลากหลาย 
       หลักสูตร
๓นักเรียนมีค่านิยมในการเลือกเข้าศึกษาต่อ
       ในมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงมากกว่า
๔นักเรียนต้องการเรียนในหลักสูตรที่ไม่มี
       การจัดการเรียนการสอนในพื้นที่
๒ด้านกิจการนักศึกษา
๕พื้นที่ชายแดนมีความเสี่ยงภัยต่อความ
       ปลอดภัยของนักศึกษา เช่น ยาเสพติด

โอกาส อุปสรรค 
๕ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นให้ความส าคัญ
        และชี้แนะในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
        นักศึกษา
๖องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่
        สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับงานกิจการ
        นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๓ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
๗มีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
        ให้การสนับสนุนทุนวิจัย
๘มีเครือข่ายและหน่วยงานภายนอกที่เอื้อ
       ต่อการพัฒนางานวิจัยในมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
       เช่น ศิษย์เก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       เป็นต้น
๔ ด้านการบริการวิชาการ
๙การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ท าให้
         บุคลากรท้องถิ่นสนใจเข้าอบรมและรับ
         บริการวิชาการมากยิ่งขึ้น
๑๐มีเครือข่ายในการให้บริการวิชาการ
         ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
๑๑พื้นที่ชายแดนมีแนวทางพัฒนาเป็นเขต
         พื้นที่พิเศษอย่างชัดเจน ท าให้   
         มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงาน
         บริการวิชาการต่อเนื่อง
๕. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๒ชุมชนชายแดนในพื้นที่มีศิลปะและ
         วัฒนธรรมที่มีความเป็นชาติพันธุ์ที่
         หลากหลายและมีอัตลักษณ์โดดเด่น
         เป็นของตนเอง 
๑๓หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน
         การจัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือ
         ในการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
         ต่อเนื่อง

       อาชญากรรม เป็นต้น 
๖ทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
       มีจ านวนน้อย



๓ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
๗หน่วยงานในพื้นที่มีค่านิยมเลือก
       มหาวิทยาลัยนอกพื้นที่ท าวิจัย 




๔. ด้านการบริการวิชาการ
๘มีสถาบันอื่นที่ให้บริการวิชาการ/วิชาชีพใน
       ลักษณะเดียวกัน







๕. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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โอกาส อุปสรรค 
๖. ด้านการบริหารจัดการ
๑๔ชุมชนและบุคลากรภายนอกมีส่วนร่วม
         และสนับสนุนในการบริหารจัดการ
         มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

๗. ด้านการพัฒนาบุคลากร
๑๕หน่วยงานภายนอกมีโครงการอบรมเพื่อ
         พัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับความ
         ต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่
         หลากหลาย

๖. ด้านการบริหารจัดการ 
๙ตัวชี้วัดในการประเมินมีจ านวนมากและ
        เปลี่ยนแปลงบ่อย
๑๐เศรษฐกิจตกต่ าท าให้งบประมาณ
        สนับสนุนของรัฐบาลมีน้อย
๗. ด้านการพัฒนาบุคลากร



ตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์


สภาพแวดล้อม คะแนนที่ได้รับ ล าดับท่ี 
จุดแข็ง () ๑.๔๕๙๗ ๓ 
จุดอ่อน ๑.๘๐๓๓ ๒ 
โอกาส ๒.๖๘๓๘ ๑ 
อุปสรรค ๑.๓๙๙๖ ๔ 
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โอกาส อุปสรรค 
๖. ด้านการบริหารจัดการ
๑๔ชุมชนและบุคลากรภายนอกมีส่วนร่วม
         และสนับสนุนในการบริหารจัดการ
         มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

๗. ด้านการพัฒนาบุคลากร
๑๕หน่วยงานภายนอกมีโครงการอบรมเพื่อ
         พัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับความ
         ต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่
         หลากหลาย

๖. ด้านการบริหารจัดการ 
๙ตัวชี้วัดในการประเมินมีจ านวนมากและ
        เปลี่ยนแปลงบ่อย
๑๐เศรษฐกิจตกต่ าท าให้งบประมาณ
        สนับสนุนของรัฐบาลมีน้อย
๗. ด้านการพัฒนาบุคลากร



ตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์


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


 


 
 

ภาพที่ ๑ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์


ตอนที่ ๒ความคาดหวังของชุมชนในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ท่ีส าคัญ

ผู้วิจัยสรุปความคาดหวังของชุมชนตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาไว้ ๖ ประการ ดังนี้
  ๒.๑ ด้านการจัดการเรียนการสอนพบว่า นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิตและ
ประชาชนคาดหวังให้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ท้องถ่ินต้องการสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
และรองรับการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนของไทย ผู้สอนมีคุณภาพและเชี่ยวชาญวิชาชีพของตนเอง นักศึกษา  
มีมาตรฐานได้คุณภาพท่ีต้องการ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้เน้นคุณภาพ
มากกว่าปริมาณ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและเน้นสาขาวิชาท่ีเป็นจุดขาย มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ในสาขาวิชาที่ตอบสนองท้องถ่ินและประเทศเพื่อนบ้าน เป็นศูนย์กลางในพ้ืนที่ชายแดน มีหลักสูตร
นานาชาติรองรับประเทศเพื่อนบ้านและต่อยอดจากระดับมัธยมศึกษา เน้นการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 
สอนตามสภาพความเป็นจริงมากกว่าตามแบบเรียน ให้นักศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนชายแดน มีอิสระ  
ในการพัฒนาองค์กรและหลักสูตร ย่ิงกว่านั้น ยังต้องการให้บัณฑิตมีความอดทน สู้งาน ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบ เรยีนรู้งานได้เร็ว และมีทักษะในการเข้าสังคมรองรับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนในอนาคต

๒.๒ ด้านการวิจัย พบว่า พื้นที่ชายแดนยังมีความต้องการองค์ความรู้จากการท าวิจัยในพื้นที่ 
อีกมาก คาดหวังงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องการงานวิจัยที่สามารถพัฒนา
เป็นฐานข้อมูลที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพของคนชายแดน สนับสนุนครูและนักเรียนให้สร้างผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบให้มี
ความสมบูรณ์เพียงพอ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการท าวิจัย ย่ิงกว่านั้น ยังต้องการงานวิจัย 
ท่ีตอบสนองชุมชน การสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ โครงงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในชุมชน อาจารย์  
มีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานและบุคลากรในพื้นที่ มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้าง

จุดแข็ง เท่ากับ ๑.๔๕๙๗ 
จุดอ่อน เท่ากับ ๑.๘๐๓๓

โอกาส เท่ากับ ๒.๖๘๓๘

อุปสรรค เท่ากับ ๑.๓๙๙๖

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์
อยู่ในต าแหน่ง  


กลยุทธ์เชิงปรับตัว 
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นักวิจัยที่ เชี่ยวชาญและรอบรู้พื้นที่ชายแดน รวมทั้งพัฒนาแหล่งสืบค้น ฐานข้อมูล เครือข่ายและ 
ความร่วมมือร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ มีการน าไปใช้และพัฒนางานวิจัยให้มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

๒.๓ ด้านการบริการวิชาการ พบว่า คาดหวังให้มีการพัฒนาการบริการวิชาการให้แก่คนไร้สัญชาติตาม
ศูนย์อพยพในพื้นที่ชายแดนเพิ่มขึ้น มีหลักสูตรนานาชาติ มีการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ให้บริการวิชาการให้เกิด
ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะการฝึกอบรมอาชีพที่สามารถท างานได้ทันที ใชเ้งินทุนประกอบอาชีพน้อย เน้นการบริการ
วิชาการที่หลากหลายตามกลุ่มอาชีพ เพิ่มการให้บริการวิชาการที่เป็นความโดดเด่นของพื้นที่ชายแดน มีฐานข้อมูล
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการด าเนินการ ควรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการโดยเฉพาะ ปรับปรุง
อาคารสถานท่ีให้รองรับกับการให้บริการ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร จัดท าปฏิทินการ
ให้บริการวิชาการ และส่งเสริมให้นักศึกษาท าการฝึกงานหรือฝึกสอนในพื้นที่ท้องถิ่น 

๒.๔ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า คาดหวังให้มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ที่หลากหลาย มีศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม มีการร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ชนเผ่าที่มีในพื้นที่ จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดน มีฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แหล่งค้นหาวัฒนธรรมท้องถิ่นในหน่วยงานต่างๆ ค้นหาเอกลักษณ์ของชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์ 
ส่งเสริมให้จัดเก็บและพัฒนาให้คงอยู่ และพยายามสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่
ชายแดน

๒.๕ ด้านการบริหารจัดการ พบว่า คาดหวังให้มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถ่ินและ
ยกระดับให้เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ พัฒนาการบริหารองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาชายแดนในอนาคต มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่นักศึกษา มีระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการอุดมศึกษาภาคตะวันตกของประเทศเชื่อมโยงการศึกษา 
เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวเข้าร่วมกัน เชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับเข้าด้วยกัน มีหลากหลายคณะสาขาวิชา
และหลักสูตรตามที่ต้องการ พัฒนาเป็นสถาบันเฉพาะทาง มีหลักสูตรท้องถิ่นชายแดน มีหลักสูตรนานาชาติ
ส าหรับคนต่างด้าว มีหลักสูตรพหุภาษา มีการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านของ
ตนเอง จัดการศึกษาที่ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และการท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นผู้น าในการ
บริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับพื้นที่และระดับชาติ

๒.๖ ด้านอื่นๆ พบว่า คาดหวังให้มีการพัฒนาภาษาต่างประเทศและภาษาชนเผ่าให้มาก มีสาขาวิชา
เฉพาะทางที่มีเอกลักษณ์จุดเด่นของตนเองและท าการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและฝึกประสบการณ์ทั้งในประเทศไทยและเมียนมาร์ ให้คนพม่าที่มีศักยภาพมาสอนด้านภาษาและ
วัฒนธรรมเมียนมาร์กับคนไทยในพื้นที่ แลกเปลี่ยนบุคลากรและเน้นการสื่อสารให้เข้าใจมากกว่าทางวิชาการ  
มีการท าวิจัยท้องถิ่นเพื่อหาหลักฐานทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น เช่น 
ด้านประวัติศาสตร์ ชนเผ่า วิถีชีวิต เป็นต้น มีหลักสูตรระยะสั้นที่ต้องการ มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างสองประเทศอย่างสม่ าเสมอและไม่ให้เกิดความแตกต่างระหว่างการจัดการศึกษาแต่ละระดับ ทั้งระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
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นักวิจัยที่ เชี่ยวชาญและรอบรู้พื้นที่ชายแดน รวมทั้งพัฒนาแหล่งสืบค้น ฐานข้อมูล เครือข่ายและ 
ความร่วมมือร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ มีการน าไปใช้และพัฒนางานวิจัยให้มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

๒.๓ ด้านการบริการวิชาการ พบว่า คาดหวังให้มีการพัฒนาการบริการวิชาการให้แก่คนไร้สัญชาติตาม
ศูนย์อพยพในพื้นที่ชายแดนเพิ่มขึ้น มีหลักสูตรนานาชาติ มีการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ให้บริการวิชาการให้เกิด
ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะการฝึกอบรมอาชีพที่สามารถท างานได้ทันที ใชเ้งินทุนประกอบอาชีพน้อย เน้นการบริการ
วิชาการที่หลากหลายตามกลุ่มอาชีพ เพิ่มการให้บริการวิชาการที่เป็นความโดดเด่นของพื้นที่ชายแดน มีฐานข้อมูล
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการด าเนินการ ควรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการโดยเฉพาะ ปรับปรุง
อาคารสถานที่ให้รองรับกับการให้บริการ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร จัดท าปฏิทินการ
ให้บริการวิชาการ และส่งเสริมให้นักศึกษาท าการฝึกงานหรือฝึกสอนในพื้นที่ท้องถิ่น 

๒.๔ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า คาดหวังให้มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ที่หลากหลาย มีศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม มีการร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ชนเผ่าที่มีในพื้นที่ จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดน มีฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน แหล่งค้นหาวัฒนธรรมท้องถ่ินในหน่วยงานต่างๆ ค้นหาเอกลักษณ์ของชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์ 
ส่งเสริมให้จัดเก็บและพัฒนาให้คงอยู่ และพยายามสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่
ชายแดน

๒.๕ ด้านการบริหารจัดการ พบว่า คาดหวังให้มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นและ
ยกระดับให้เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ พัฒนาการบริหารองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาชายแดนในอนาคต มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่นักศึกษา มีระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการอุดมศึกษาภาคตะวันตกของประเทศเชื่อมโยงการศึกษา 
เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวเข้าร่วมกัน เชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับเข้าด้วยกัน มีหลากหลายคณะสาขาวิชา
และหลักสูตรตามที่ต้องการ พัฒนาเป็นสถาบันเฉพาะทาง มีหลักสูตรท้องถิ่นชายแดน มีหลักสูตรนานาชาติ
ส าหรับคนต่างด้าว มีหลักสูตรพหุภาษา มีการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านของ
ตนเอง จัดการศึกษาที่ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และการท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นผู้น าในการ
บริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับพื้นที่และระดับชาติ

๒.๖ ด้านอื่นๆ พบว่า คาดหวังให้มีการพัฒนาภาษาต่างประเทศและภาษาชนเผ่าให้มาก มีสาขาวิชา
เฉพาะทางที่มีเอกลักษณ์จุดเด่นของตนเองและท าการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและฝึกประสบการณ์ทั้งในประเทศไทยและเมียนมาร์ ให้คนพม่าที่มีศักยภาพมาสอนด้านภาษาและ
วัฒนธรรมเมียนมาร์กับคนไทยในพื้นที่ แลกเปลี่ยนบุคลากรและเน้นการสื่อสารให้เข้าใจมากกว่าทางวิชาการ  
มีการท าวิจัยท้องถิ่นเพื่อหาหลักฐานทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น เช่น 
ด้านประวัติศาสตร์ ชนเผ่า วิถีชีวิต เป็นต้น มีหลักสูตรระยะสั้นที่ต้องการ มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างสองประเทศอย่างสม่ าเสมอและไม่ให้เกิดความแตกต่างระหว่างการจัดการศึกษาแต่ละระดับ ทั้งระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

ตอนที่ ๓ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในการพัฒนาพื้นที่
         ชายแดนไทย-เมียนมาร์ในอนาคต

๓.๑ประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  มี ๖ประเด็น ดังนี้ 
๓.๑.๑การรวบรวมองค์ความรู้และน าทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์น้อย
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและศักยภาพของชุมชนชายแดนมีความเป็นอัตลักษณ์และ

หลากหลาย มหาวิทยาลัยควรเรียนรู้และน าศักยภาพดังกล่าวมาใช้ในการจัดการศึกษาและยกระดับองค์
ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่ภายนอก 

๓.๑.๒ การขยายโอกาสในการรับผู้สนใจเรียนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท าได้จ ากัด 
ความต้องการและคาดหวังของชุมชนในพื้นที่ชายแดนมีสูง เนื่องจากศักยภาพของท าเลที่ต้ัง

และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่มหาวิทยาลัยยังมีจุดอ่อนภายในจ านวนมาก และเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาตอบสนองความต้องการของพื้นที่ชายแดน เช่น การเปิดหลักสูตรใหม่ การวิจั ย
ตามความต้องการของหน่วยงาน การให้บริการวิชาการตามกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น

๓.๑.๓ พันธกิจของบุคลากรและมหาวิทยาลัยมีจ านวนมากและหลากหลาย 
การประกันคุณภาพการศึกษาและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส่งผลให้

บุคลากรและมหาวิทยาลัยมีภารกิจทั้งในหน้าที่และนอกเหนือหน้าท่ีจ านวนมาก ยิ่งกว่านั้นยังขาดการบูรณา
การงานเข้าด้วยกัน ท าให้จ าเป็นต้องท างานจ านวนมากที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประเด็นนี้ส่ง ผลให้งานที่มี
ลักษณะการพัฒนาจ านวนน้อย 

๓.๑.๔ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นและดึงดูดใจน้อย 
ค่านิยมของผู้ปกครองและนักศึกษาที่ต้องการให้นักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

หรือมหาวิทยาลัยเอกชนนอกพื้นท่ีมีจ านวนมาก ท าให้ผู้ต้องการเรียนมองข้ามการจัดการศึกษาในพื้นที่ มี
เพียงผู้ต้องการเรียนที่มีข้อจ ากัดที่เข้ามาเรียน เช่น ผลการเรียนต่ า ฐานะยากจน รายได้น้อย การเดินทาง
ไม่สะดวก เป็นต้น

๓.๑.๕ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยยังมีข้อจ ากัดบางด้าน 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจจ านวนมาก แต่มีบุคลากรจ ากัดทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ท าให้การด าเนินงานบางภารกิจไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้องการ เช่น การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
การวิจัย การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนได้จากผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย

๓.๑.๖ มีความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศจ านวนน้อย
การจัดการศึกษาในปัจจุบันจ าเป็นต้องมีความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงของโลกและบริบทสังคม ท าให้จ าเป็นต้องมีภาคีเครือข่ายในการรับมือ
กับบริบทภายนอก โดยอาจน าจุดเด่นของแต่ละแห่งมาส่งเสริมศักยภาพซึ่ งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ร่วมกันอีกด้วย

๓.๒ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในอนาคต 
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จากประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่จะต้องเผชิญในอนาคตดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงได้น าเสนอ
ประเด็นยุทธศาสตร์ () เป้าประสงค์ () และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ( 
ดังนี้
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาองค์ความรู้และน าทรัพยากรของชุมชนชายแดน มาสู่
การเรียนรู้ 
  เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้และน าทรัพยากรชุมชนชายแดนมาใช้       เพื่อ
การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
  กลยุทธ์ในการด าเนินงาน
  ๑. การพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ชุมชนชายแดนเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการวิชาชีพ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๒ การส่งเสริมองค์ความรู้และทรัพยากรชุมชนชายแดนสู่การใช้ประโยชน์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๒การขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ชุมชนชายแดน 
  เป้าประสงค์คนในท้องถ่ินได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
  กลยุทธ์ในการด าเนินงาน
  ๑. การพัฒนาหลักสูตรและการอบรมระยะสั้นที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการ
ชุมชนท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
  ๒ การส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึงและ
หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดค่ายอาสาพัฒนา กิจกรรมพี่สอนน้อง การให้บริการวิชาการวิชาชีพ   
เป็นต้น
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๓ การบูรณาการพันธกิจองค์กรให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่
ชายแดน 
  เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการพันธกิจตามความต้องการของพื้นที่ชายแดน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ในการด าเนินงาน
  ๑.การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
  ๒การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบูรณการพันธกิจ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี๔ การปรับภาพลักษณ์องค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
()
  เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและดึงดูดผู้เรียนในระดับชาติและ
ระดับสากล 
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จากประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่จะต้องเผชิญในอนาคตดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงได้น าเสนอ
ประเด็นยุทธศาสตร์ () เป้าประสงค์ () และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ( 
ดังนี้
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาองค์ความรู้และน าทรัพยากรของชุมชนชายแดน มาสู่
การเรียนรู้ 
  เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้และน าทรัพยากรชุมชนชายแดนมาใช้       เพื่อ
การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
  กลยุทธ์ในการด าเนินงาน
  ๑. การพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ชุมชนชายแดนเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการวิชาชีพ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๒ การส่งเสริมองค์ความรู้และทรัพยากรชุมชนชายแดนสู่การใช้ประโยชน์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๒การขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ชุมชนชายแดน 
  เป้าประสงค์คนในท้องถ่ินได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
  กลยุทธ์ในการด าเนินงาน
  ๑. การพัฒนาหลักสูตรและการอบรมระยะสั้นที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการ
ชุมชนท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
  ๒ การส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึงและ
หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดค่ายอาสาพัฒนา กิจกรรมพี่สอนน้อง การให้บริการวิชาการวิชาชีพ   
เป็นต้น
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๓ การบูรณาการพันธกิจองค์กรให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่
ชายแดน 
  เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการพันธกิจตามความต้องการของพื้นที่ชายแดน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ในการด าเนินงาน
  ๑.การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
  ๒การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบูรณการพันธกิจ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔ การปรับภาพลักษณ์องค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
()
  เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและดึงดูดผู้เรียนในระดับชาติและ
ระดับสากล 

  กลยุทธ์ในการด าเนินงาน
  ๑.การสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้โดดเด่นในระดับชาติ 
  ๒การยกระดับประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และการพัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๕ การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
  เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศจนเป็นที่
ยอมรับ
  กลยุทธ์ในการด าเนินงาน
  ๑. การยกระดับระบบและกลไกขององค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  ๒การส่งเสริมองค์กรภายในให้มีผลการปฏิบัติงานสูง () 
  ๓. การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพและภาษาต่างประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๖การสร้างความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนองค์กรสู่ระดับ
สากล
  เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการตามพันธกิจทุกด้าน ทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล 
  กลยุทธ์ในการด าเนินงาน
  ๑.การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
  ๒ การขยายความร่วมมือตามพันธกิจกับภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เป็นต้น 

อภิปรายผล


 จากการศึกษาผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผล ดังนี้
  การจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีจุดแข็งที่
ส าคัญ ๑๖ข้อ จุดอ่อน ๒๕ข้อ โอกาส ๑๕ข้อและอุปสรรค ๑๐ข้อ ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับค่าคะแนนที่
ได้รับ พบว่า มีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็งและมีโอกาสมากกว่าอุปสรรคเช่นเดียวกันทั้งสองกรณี โดยใน
ประเด็นดังกล่าวพบว่าการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในพื้นที่ชายแดน ยังมี
จุดอ่อนภายในการด าเนินการอยู่อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีโอกาสในการด าเนินการอย่างมากมาย 
เนื่องจากชุมชนและพื้นที่ชายแดนมีศักยภาพสูง เป็นจุดดึงดูดและน าไปสู่การสร้างโอกาสในการจัด
การศึกษาให้ประสบความส าเร็จในอนาคตได้โดยง่าย เช่น การพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน      
การยกระดับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด การพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม
ชายแดน เป็นต้นยิ่งกว่านั้น ยังเห็นได้อีกว่าต าแหน่งทางยุทธศาสตร์อยู่ในต าแหน่งกลยุทธ์เชิงปรับตัว 
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() ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สามารถน าเอาโอกาสภายนอกที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงและแก้ไขจุดอ่อน
ภายใน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้นั่นเอง ซึ่งในทางยุทธศาสตร์ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่
สามารถพัฒนาได้โดยง่าย เนื่องจากหากแก้ไขจุดอ่อนภายในของตนเองแล้ว ก็จะสามารถใช้โอกาสที่มีอยู่
จ านวนมากน าไปสู่ความส าเร็จตามที่ต้องการได้ 
  อีกทั้งจากการศึกษาความคาดหวังของชุมชนที่ส าคัญ ยังพบว่าทั้งนักศึกษา ครูอาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิตและประชาชนยังต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ    
มีงานวิจัยที่ตรงความต้องการของหน่วยงานและตอบสนองความเติบโตของพื้นที่ชายแดนในอนาคต       
มีการให้บริการวิชาการวิชาชีพที่หลากหลาย ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ 
และวัฒนธรรมอันดีงามของพื้นที่และกลุ่มชาติพันธุ์ และมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จากที่
กล่าวมาแล้ว ท าให้เห็นได้ว่าชุมชนชายแดนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ชายแดนยังคาดหวังให้
มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งให้กับท้องถิ่นตามปรัชญาในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะเป็น “มหาวิทยาลัย
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” และต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่
ชายแดนในอนาคต
  ประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ พบว่า ยังมีประเด็นส าคัญที่มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องน าไปใช้ใน
การพิจารณาอีกหลายประการ ได้แก่ ศักยภาพขององค์ความรู้และทรัพยากรในชุมชนชายแดน โอกาส
การได้รับการศึกษาในพื้นท่ีห่างไกล พันธกิจท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการ ภาพลักษณ์ของสถาบัน ข้อจ ากัดใน
การด าเนินงานที่ยังคงมีอยู่ และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่ง ประเด็นทั้งหมดเป็นสิ่งที่
มหาวิทยาลัยต้องน ามาพิจารณาและก้าวข้ามไปให้ได้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในอนาคต ผู้วิจัยเสนอให้มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้กล่าวไว้แล้ว () ได้แก่ ๑)การพัฒนาองค์ความรู้
และน าทรัพยากรชุมชนชายแดนไปสู่การเรียนรู้  มีเป้าหมายเพ่ือรวบรวมศักยภาพของชุมชน
ชายแดนไปสู่การจัดระบบ การสร้างเป็นองค์ความรู้และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 
๒)การขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ชุมชนชายแดน มีเป้าหมายเพื่อ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และภารกิจของสถาบันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ๓) การบูรณาการพันธกิจองค์กรให้
สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ชายแดน  มีเป้าหมายเพื่อด าเนินงานตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ให้
เกิดประสิทธิภาพและมีความซ้ าซ้อนน้อยท่ีสุด๔) การปรับภาพลักษณ์องค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
()มีเป้าหมายเพื่อให้สถาบันเป็นที่รู้จักและเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ 
ที่ดีท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ๕) การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
()มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบันให้มี
ประสิทธิภาพ และ ๖การสร้างความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนองค์กรสู่ระดับสากล
 มีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถยกระดับองค์กร 
สู่ระดับสากลได้ในอนาคต
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() ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สามารถน าเอาโอกาสภายนอกที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงและแก้ไขจุดอ่อน
ภายใน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้นั่นเอง ซึ่งในทางยุทธศาสตร์ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่
สามารถพัฒนาได้โดยง่าย เนื่องจากหากแก้ไขจุดอ่อนภายในของตนเองแล้ว ก็จะสามารถใช้โอกาสท่ีมีอยู่
จ านวนมากน าไปสู่ความส าเร็จตามที่ต้องการได้ 
  อีกทั้งจากการศึกษาความคาดหวังของชุมชนที่ส าคัญ ยังพบว่าทั้งนักศึกษา ครูอาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิตและประชาชนยังต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ    
มีงานวิจัยที่ตรงความต้องการของหน่วยงานและตอบสนองความเติบโตของพื้นที่ชายแดนในอนาคต       
มีการให้บริการวิชาการวิชาชีพที่หลากหลาย ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ 
และวัฒนธรรมอันดีงามของพื้นที่และกลุ่มชาติพันธุ์ และมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จากที่
กล่าวมาแล้ว ท าให้เห็นได้ว่าชุมชนชายแดนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ชายแดนยังคาดหวังให้
มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งให้กับท้องถิ่นตามปรัชญาในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะเป็น “มหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน” และต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายแดนในอนาคต
  ประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ พบว่า ยังมีประเด็นส าคัญที่มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องน าไปใช้ใน
การพิจารณาอีกหลายประการ ได้แก่ ศักยภาพขององค์ความรู้และทรัพยากรในชุมชนชายแดน โอกาส
การได้รับการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล พันธกิจท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการ ภาพลักษณ์ของสถาบัน ข้อจ ากัดใน
การด าเนินงานที่ยังคงมีอยู่ และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่ง ประเด็นทั้งหมดเป็นสิ่งที่
มหาวิทยาลัยต้องน ามาพิจารณาและก้าวข้ามไปให้ได้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในอนาคต ผู้วิจัยเสนอให้มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้กล่าวไว้แล้ว () ได้แก่ ๑)การพัฒนาองค์ความรู้
และน าทรัพยากรชุมชนชายแดนไปสู่การเรียนรู้  มีเป้าหมายเพ่ือรวบรวมศักยภาพของชุมชน
ชายแดนไปสู่การจัดระบบ การสร้างเป็นองค์ความรู้และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 
๒)การขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ชุมชนชายแดน มีเป้าหมายเพื่อ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และภารกิจของสถาบันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ๓) การบูรณาการพันธกิจองค์กรให้
สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ชายแดน  มีเป้าหมายเพื่อด าเนินงานตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ให้
เกิดประสิทธิภาพและมีความซ้ าซ้อนน้อยท่ีสุด๔) การปรับภาพลักษณ์องค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
()มีเป้าหมายเพ่ือให้สถาบันเป็นที่รู้จักและเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน รวมท้ังเกิดภาพลักษณ์ 
ที่ดีท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ๕) การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
()มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับศักยภาพการด าเนินงานของสถาบันให้มี
ประสิทธิภาพ และ ๖การสร้างความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนองค์กรสู่ระดับสากล
 มีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถยกระดับองค์กร 
สู่ระดับสากลได้ในอนาคต

ข้อเสนอแนะในการวิจัย


 ๑มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรควรเร่งพัฒนาจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน ขยายโอกาสและ 
ลดอุปสรรคในการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น
อย่างจริงจัง
 ๒มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรควรพิจารณาน ายุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นไปปรับใช้ให้
เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อแข่งขันกับภายนอก
 ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรควรศึกษาและทบทวนพันธกิจ ความคาดหวัง ประเด็น     
ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ชายแดนที่ประสบความส าเร็ จ เพื่อน ามาใช้ยกระดับ
มาตรฐานการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพอย่างจริงจัง   
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ที่มีความสำาคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่

(Modern Trade) ของผู้ซื้อในจังหวัดกำาแพงเพชร

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา  บุดสีทา*

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 
ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม 

(  ของผูซื้อในจังหวัดกําแพงเพชร 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา  บุดสีทา0

* 

 
ธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย ไดผานการพัฒนาแบบกาวกระโดดจากเดิมท่ีเคยเปนรานคาปลีก

แบบครอบครัว ตลาดสด ก็กาวมาสูหางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต และมาสูรูปแบบใหมๆ ในลักษณะ
ทันสมัย ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (   มีจุดเดน ท่ีแตกตางจากรานคาปลีก 
แบบดั้งเดิม คือมีการตกแตงรานท่ีสวยงามสะอาดตา มีเคร่ืองปรับอากาศเย็นสบาย จัดเรียงสินคา
หลากหลายชนิดอยางเปนระเบียบเพื่อใหผูซื้อเลือกซื้อไดเองตามความพอใจ หรือท่ีรูจักกันในศัพท 
  ซึ่งเปนการบริการตนเอง นอกจากนี้ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมยังต้ังอยูในทําเลท่ีการเดินทางไป
มาสะดวกมีการบริการตางๆ ท่ีใหสะดวกประหยัดเวลาในการจับจายใชสอยและท่ีสําคัญคือมีการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชบริหารพื้นท่ีขายและสินคาอยางมีประสิทธิภาพ 

จั งห วั ด กํ าแพ ง เพ ชรมี ร านค าปลี กส มั ย ให ม  (  ประกอบด วย  บ๊ิ ก ซี 
(  โลตัสเอ็กเพรส (  เซเวน อี เลฟเวน (๗  ซึ่ งรานคาปลีกสมัยใหม       
เปนหาง/รานขนาดกลาง-ใหญ ออกแบบราน และจัดวางสินคาเปนหมวดหมู เพื่อความสวยงามและเปน
ระเบียบ บริการทันสมัยเพื่อดึงดูดลูกคาใชบริการมากขึ้น การดําเนินธุรกิจมีท้ังแบบครอบครัวและ     
มืออาชีพ ลงทุนสูงขึ้นและระบบจัดการบริหารงานอยางดี เปนรานคาสะดวกซื้อ    
ซึ่งเนนจํานวนสาขา ความสะดวก สบาย สถานท่ีต้ังอยูใกลกับผูซื้อ เปดบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมงผูซื้อ
สามารถซื้อสินคาและใชบริการตางๆไดครอบคลุมทุกๆ ดาน ประหยัดเวลาในการจับจายใชสอย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกอยางครบครัน รวมท้ังมีการตกแตงสถานท่ีอยางสวยงาม มีบรรยากาศเย็นสบาย 
ต้ังอยูในทําเลท่ีเดินทางไปมาสะดวก มีการประชาสัมพันธและสิ่งจูงใจมากมายท่ีสงผลใหผูซื้อเขาไปใช
บริการของรานคา และนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการบริหารจัดการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อเรียกความสนใจของลูกคาใหมาจับจายซื้อสินคาแทนการไปซื้อสินคาจากตลาดสด แตรานคาปลีก
สมัยใหมก็ยังคงเผชิญกับสภาพการแขงขันจากรานคาปลีกแบบดั้งเดิมในพื้นท่ีและรานคาปลีกสมัยใหม
ดวยกันท่ีพยายามหาแนวทางและกลวิธีตางๆ มากมายมาใชในการบริหารจัดการตลาด ดังนั้นปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (  ถือเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีผูบริหารธุรกิจนํามาใชในการ
วางแผนการตลาดเพื่อใหแตกตาง  โดดเดนและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ซึ่งองคกร
คาปลีกจะตองเรียนรู ยอมรับ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางเพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จและ    

                                                           
* อาจารยประจําโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 
ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม 

(  ของผูซื้อในจังหวัดกําแพงเพชร 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา  บุดสีทา0

* 

 
ธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย ไดผานการพัฒนาแบบกาวกระโดดจากเดิมท่ีเคยเปนรานคาปลีก

แบบครอบครัว ตลาดสด ก็กาวมาสูหางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต และมาสูรูปแบบใหมๆ ในลักษณะ
ทันสมัย ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (   มีจุดเดน ท่ีแตกตางจากรานคาปลีก 
แบบดั้งเดิม คือมีการตกแตงรานท่ีสวยงามสะอาดตา มีเคร่ืองปรับอากาศเย็นสบาย จัดเรียงสินคา
หลากหลายชนิดอยางเปนระเบียบเพื่อใหผูซื้อเลือกซื้อไดเองตามความพอใจ หรือท่ีรูจักกันในศัพท 
  ซึ่งเปนการบริการตนเอง นอกจากนี้ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมยังต้ังอยูในทําเลท่ีการเดินทางไป
มาสะดวกมีการบริการตางๆ ท่ีใหสะดวกประหยัดเวลาในการจับจายใชสอยและท่ีสําคัญคือมีการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชบริหารพื้นท่ีขายและสินคาอยางมีประสิทธิภาพ 

จั งห วั ด กํ าแพ ง เพ ชรมี ร านค าปลี กส มั ย ให ม  (  ประกอบด วย  บ๊ิ ก ซี 
(  โลตัสเอ็กเพรส (  เซเวน อี เลฟเวน (๗  ซึ่ งรานคาปลีกสมัยใหม       
เปนหาง/รานขนาดกลาง-ใหญ ออกแบบราน และจัดวางสินคาเปนหมวดหมู เพื่อความสวยงามและเปน
ระเบียบ บริการทันสมัยเพื่อดึงดูดลูกคาใชบริการมากขึ้น การดําเนินธุรกิจมีท้ังแบบครอบครัวและ     
มืออาชีพ ลงทุนสูงขึ้นและระบบจัดการบริหารงานอยางดี เปนรานคาสะดวกซื้อ    
ซึ่งเนนจํานวนสาขา ความสะดวก สบาย สถานท่ีต้ังอยูใกลกับผูซื้อ เปดบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมงผูซื้อ
สามารถซื้อสินคาและใชบริการตางๆไดครอบคลุมทุกๆ ดาน ประหยัดเวลาในการจับจายใชสอย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกอยางครบครัน รวมท้ังมีการตกแตงสถานท่ีอยางสวยงาม มีบรรยากาศเย็นสบาย 
ต้ังอยูในทําเลท่ีเดินทางไปมาสะดวก มีการประชาสัมพันธและสิ่งจูงใจมากมายท่ีสงผลใหผูซื้อเขาไปใช
บริการของรานคา และนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการบริหารจัดการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อเรียกความสนใจของลูกคาใหมาจับจายซื้อสินคาแทนการไปซื้อสินคาจากตลาดสด แตรานคาปลีก
สมัยใหมก็ยังคงเผชิญกับสภาพการแขงขันจากรานคาปลีกแบบดั้งเดิมในพื้นท่ีและรานคาปลีกสมัยใหม
ดวยกันท่ีพยายามหาแนวทางและกลวิธีตางๆ มากมายมาใชในการบริหารจัดการตลาด ดังนั้นปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (  ถือเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีผูบริหารธุรกิจนํามาใชในการ
วางแผนการตลาดเพื่อใหแตกตาง  โดดเดนและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ซึ่งองคกร
คาปลีกจะตองเรียนรู ยอมรับ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางเพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จและ    

                                                           
* อาจารยประจําโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

ผลจากการวิจัยนี้จะเปนประโยชนของผูประกอบกิจการคาปลีกไมวาจะเปนรานคาปลีกสมัยใหมหรือ       
ผูประกอบกิจการคาปลีกแบบดั้งเดิมท่ีจะเรียนรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสําคัญตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหมของผูซื้อในจังหวัดกําแพงเพชรไปใชในการพัฒนาปรับปรุง
กิจการของตนใหสามารถตอบสนองความตองการของผูซื้อได 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลผูบริโภคท่ีตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหมของผูซื้อในจังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน ๔๐๐ คน พบวา มีพฤติกรรมการซื้อสินคาประจําท่ีเซเวนอีเลฟเวน มากท่ีสุด รอยละ 
๕๘.๕ รองลงมา ซื้อสินคาท่ีบ๊ิกซี รอยละ ๕๓.๘ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลีก
สมัยใหมของผูซื้อในจงัหวัดกําแพงเพชร สามารถจัดอันดับของความสําคัญไดดังนี ้

ลําดับท่ี ๑ ปจจัยดานสินคาคือ มีสินคาใหเลือกมากมายหลายประเภท มีสินคาท่ีดีมีคุณภาพและ
สามารถซื้อสินคาไดครบทุกประเภทตามความตองการ 
         ลําดับท่ี ๒ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ คือ บรรยากาศภายในรานเอ้ือตอการใชบริการ
ความเย็นของระบบปรับอากาศ ความสะอาดของสถานท่ี และภาพลักษณของรานคามีความนาเชื่อถือ 

ลําดับท่ี ๓ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย คือ การจัดวางสินคาเปนหมวดหมู หางาย       
มีอุปกรณอํานวยความสะดวกครบครัน เชน รถเข็น ตะกรา และการเดินทางสะดวก และรูปแบบการ
ตกแตงรานมีความทันสมยั 

ลําดับท่ี ๔ ปจจัยดานราคา คือ ความชัดเจนของปายแสดงสินคา ราคาสินคามีความแนนอนเปน
มาตรฐาน นาเชื่อถือ  

ลําดับท่ี ๕ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ คือ มีการจัดคิวในการชําระเงินท่ีดี และมีจํานวน
ชองทางในการชําระเงินมาก และมีความรวดเร็วในการชําระเงิน  

ลําดับท่ี ๖ ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ คือ พนักงานแตงกายสะอาด เรียบรอย มีมนุษย
สัมพันธท่ีดี และจํานวนพนักงานมีความเหมาะสม สามารถใหบริการไดตามความตองการ 

ลําดับท่ี ๗ ปจจัยดานสงเสริมการตลาด คือ การโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ สิทธิ
พิเศษ เชน การเปนสมาชกิ การสะสมแตม และมีการลด แลก แจก แถม เปนประจํา  
 จากผลการศึกษาดังกลาวจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน เพื่อให
ผูประกอบการธุรกิจคาปลีกท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันไดใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 
ดังนี้ 

๑  รานคาปลีกสมัยใหม ควรใหความสําคัญกับปจจัยดานสินคาดานลักษณะทางกายภาพ   
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ดานกระบวนการ ปจจัยดานบุคลากรและปจจัยดานสงเสริม
การตลาดท่ีผูซื้อใหความสําคัญอยูในระดับมากทุกปจจัย ดังนั้นผูประกอบการควรบริหารสวนประสมทาง
การตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูซื้อ  

๒  รานคาปลีกขนาดเล็ก ควรใหความสําคัญกับปจจัยดานสินคาดานลักษณะทางกายภาพ  
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ดานกระบวนการ ปจจัยดานบุคลากรและปจจัยดานสงเสริม
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การตลาดท่ีผูซื้อใหความสําคัญอยูในระดับมากทุกปจจัยดังนั้น ผูประกอบการคาปลีกขนาดเล็กหรือรานคา
ปลีกแบบดั้งเดิมก็สามารถนําขอคนพบจากงานวิจัยนี้ไปใชการบริหารประสมทางการตลาดใหสอดคลอง
กับความตองการของผูซื้อเพื่อจะปรับตัวใหสามารถแขงขันกับรานคาปลีกสมัยใหมได 
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การตลาดท่ีผูซื้อใหความสําคัญอยูในระดับมากทุกปจจัยดังนั้น ผูประกอบการคาปลีกขนาดเล็กหรือรานคา
ปลีกแบบดั้งเดิมก็สามารถนําขอคนพบจากงานวิจัยนี้ไปใชการบริหารประสมทางการตลาดใหสอดคลอง
กับความตองการของผูซื้อเพื่อจะปรับตัวใหสามารถแขงขันกับรานคาปลีกสมัยใหมได 
 
 
 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สู่เส้นทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ACE)

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  สิงห์คง 
                                    บุณยกฤต  รัตนพันธุ์ 

มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนกับการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร
สู่เส้นทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (




ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  สิงห์คง๑
บุณยกฤต  รัตนพันธุ์๒


บทน า


ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  อย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ การก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย มีเป้าหมายคือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวโดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือภายในอาเซียนอย่างเสรี
รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้นภายในปี ๒๕๕๘ เป็นความท้าทายท่ีผลักดันให้ผู้ประกอบการไทย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจส่งออก น าเข้า หรือผู้ท่ีท าธุรกิจภายในประเทศ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาด
กลางและขนาดย่อม และยังรวมไปถึงผู้ประกอบการระดับชุมชนด้วย ในการที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัว
รองรับความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ที่จะมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจ หรือแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจท่ีท้าท้ายความส าเร็จ๒๐๐๖

ส าหรับผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ซึ่งเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม ก็ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีสืบเนื่องจากการเปิดเสรีดังกล่าวได้ เนื่องจากสถานการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง
ในปัจจุบันประเทศต่างๆ ล้วนหันมาให้ความส าคัญกับการเพิ่มศักยภาพของชุมชน และใช้จุดแข็งของชุมชน
ทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการ ในการสร้าง
สัญลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาดมากย่ิงขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่ม
สินค้าประเภทอาหาร อาจจะได้รับผลกระทบจากคู่แข่งและสภาพการแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึ้น  
อันเนื่องมาจากสินค้าที่มีคุณภาพต่ า ราคาต้นทุนต่ า หรือสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ เข้ามาวาง
จ าหน่ายในประเทศได้มากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่หลากหลายและมีอ านาจในการ
ต่อรองสูง ซึ่งน าไปสู่การกดดันทางราคา จึงท าให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นและ
เกิดต้นทุนในการปรับตัว

                                                           
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ก าลังอยู่ในกระแสบริโภคนิยมสินค้าที่เป็น
ธรรมชาติสินค้าท่ีอิงกับวัฒนธรรม สินค้าที่ส่งเสริมสุขภาพ การมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือสินค้า  
ที่ช่วยสนับสนุนชุมชน รวมถึงกระแสความนิยมในความเป็นเอเชีย ดังนั้นสินค้าสามารถได้รับ
ประโยชน์จากการมีโอกาสส่งสินค้าไปขายในตลาดอาเซียนได้มากขึ้นจากการที่มีประชากรรวมกว่า ๕๙๐ 
ล้านคน รวมถึงมีโอกาส ในการขยายช่องทางตลาดไปยัง ๓(จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) และ
๖ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย) รวมไปถึงสามารถใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ แรงงานและวัตถุดิบทางภาคการเกษตรที่มีความหลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจได้ โดยเฉพาะสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกรวมถึงสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด
ประเทศเพื่อนบ้าน๒๐๐๘

ดังนั้น จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตที่ต้องเร่งพัฒนาสินค้า ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อผู้บริโภค โดยผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญากับเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและพัฒนารูปแบบการน าเสนอความโดดเด่น เร่ืองราวของสินค้าให้เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภค
เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าในตัวสินค้า สามารถเพิ่มมูลค่าและลดอุปสรรคการแข่งขันทางด้านราคา     
ให้ความส าคัญและตระหนักถึงการสร้างตราย่ีห้อสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ ผู้ผลิตจ าเป็นต้องก าหนด
ต าแหน่งทางการตลาดของสินค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ศึกษารสนิยมและพฤติกรรมการ
บริโภค และผลิตสินค้าให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้ผลิตที่ยังไม่มีความช านาญ
อาจแลกเปลี่ยนความรู้กับนักการตลาดและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองจากผู้ผลิต    
ท่ีตอบสนองต่อความต้องการระดับท้องถ่ิน ให้ยกระดับไปสู่ผู้ผลิตที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคในระดับสากล


กับความเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่หลากหลาย
 

สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้ผลิตประเภทอาหาร คือการพัฒนาศักยภาพในการด าเนิน
ธุรกิจที่สร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า แม้กระทั่งสถาบันการเงิน โดยพัฒนาการบริหารจัดการให้มี
มาตรฐานและเป็นระบบ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและ เพิ่ม
ช่องทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พัฒนาความสามารถในการรองรับค าสั่งซื้อ ที่มี
ปริมาณมาก โดยเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตทั้งในรูปแบบกลุ่มที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันและกลุ่มที่ผลิต
สินค้าสนับสนุนในห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้อาจเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเป็นช่อง
ทางการเข้าถึงลูกค้าและเข้าสู่ตลาดอาเซียน อาทิ เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เครือข่ายผู้ส่งออกสินค้า สมาคมทางการค้า สถาบันรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารตามเกณฑ์คุณภาพ 
และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น
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อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ก าลังอยู่ในกระแสบริโภคนิยมสินค้าที่เป็น
ธรรมชาติสินค้าท่ีอิงกับวัฒนธรรม สินค้าที่ส่งเสริมสุขภาพ การมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือสินค้า  
ที่ช่วยสนับสนุนชุมชน รวมถึงกระแสความนิยมในความเป็นเอเชีย ดังนั้นสินค้าสามารถได้รับ
ประโยชน์จากการมีโอกาสส่งสินค้าไปขายในตลาดอาเซียนได้มากขึ้นจากการที่มีประชากรรวมกว่า ๕๙๐ 
ล้านคน รวมถึงมีโอกาส ในการขยายช่องทางตลาดไปยัง ๓(จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) และ
๖ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย) รวมไปถึงสามารถใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ แรงงานและวัตถุดิบทางภาคการเกษตรที่มีความหลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจได้ โดยเฉพาะสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกรวมถึงสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด
ประเทศเพื่อนบ้าน๒๐๐๘

ดังนั้น จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตที่ต้องเร่งพัฒนาสินค้า ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อผู้บริโภค โดยผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญากับเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและพัฒนารูปแบบการน าเสนอความโดดเด่น เร่ืองราวของสินค้าให้เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภค
เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าในตัวสินค้า สามารถเพิ่มมูลค่าและลดอุปสรรคการแข่งขันทางด้านราคา     
ให้ความส าคัญและตระหนักถึงการสร้างตราย่ีห้อสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ ผู้ผลิตจ าเป็นต้องก าหนด
ต าแหน่งทางการตลาดของสินค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ศึกษารสนิยมและพฤติกรรมการ
บริโภค และผลิตสินค้าให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงผู้ผลิตที่ยังไม่มีความช านาญ
อาจแลกเปลี่ยนความรู้กับนักการตลาดและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองจากผู้ผลิต    
ที่ตอบสนองต่อความต้องการระดับท้องถ่ิน ให้ยกระดับไปสู่ผู้ผลิตที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคในระดับสากล


กับความเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่หลากหลาย
 

สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้ผลิตประเภทอาหาร คือการพัฒนาศักยภาพในการด าเนิน
ธุรกิจที่สร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า แม้กระทั่งสถาบันการเงิน โดยพัฒนาการบริหารจัดการให้มี
มาตรฐานและเป็นระบบ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและ เพิ่ม
ช่องทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พัฒนาความสามารถในการรองรับค าสั่งซื้อ ที่มี
ปริมาณมาก โดยเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตทั้งในรูปแบบกลุ่มที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันและกลุ่มที่ผลิต
สินค้าสนับสนุนในห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้อาจเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเป็นช่อง
ทางการเข้าถึงลูกค้าและเข้าสู่ตลาดอาเซียน อาทิ เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เครือข่ายผู้ส่งออกสินค้า สมาคมทางการค้า สถาบันรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารตามเกณฑ์คุณภาพ 
และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น

 
  

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมีประโยชน์อย่างไร


        มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)เป็นข้อก าหนดทางวิชาการท่ีก าหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
โดยมีเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสมกับสภาพของผลิตภัณฑ์และอยู่ภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้เป็น
เกณฑ์ตัดสินในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานของรัฐ ส าหรับประโยชน์ของ มผช. ที่มีต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตและเศรษฐกิจ สามารถจ าแนกได้ดัง
ตาราง ๑ และสินค้าท่ีได้ มผช. ดังภาพ ๑ 
 
ตาราง ๑ บทบาทของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย


ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ประโยชน์ต่อผู้ผลิต ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม 

๑. เมื่อเกิดการแข่งขันของธุรกิจ
   ชุมชนในเชิงคุณภาพของ
   ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคจะได้
   ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
๒. ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย
   ในการใช้งาน และการบริโภค
๓. ประหยัดเงินและเวลาในการ
เลือก
   ซื้อเลือกใช้ เพราะผลิตภัณฑ์ที่
   ได้รับมาตรฐานสามารถ
   สับเปล่ียนทดแทนกันได้
๔. ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อ
   ผลิตภัณฑ์ เพราะผลิตภัณฑ์
   มาตรฐานจะมีคุณภาพสมราคา
   และสามารถเลือกซื้อได้ตาม
   ความต้องการ
๕. สามารถซื้อหาสินค้าที่มีคุณภาพ
   และสมรรถนะในการท างานได้
   อย่างเดียวกันในราคาต่ าลง 

๑มาตรฐานผลิตภัณฑช์ุมชนที่
   ก าหนดขึ้นสามารถใช้เป็น
   ส่ือกลางในการตกลงซื้อขาย
   สินค้าที่มีคุณลักษณะตาม
   มาตรฐานระหว่างผูบ้ริโภคกับ
   ผู้ผลิตรายย่อยเพ่ือไม่ให้ฝ่ายใด
   เสียเปรียบทางการค้า
๒มาตรฐานฯยังเป็นประโยชน์
   โดยตรงกับผู้ผลิตสินค้าชุมชน
โดย
   ผู้ผลิตแต่ละรายที่ต้องการท า
   สินค้าให้ได้มาตรฐานเป็นที่
   ยอมรับสามารถน าไปศึกษาและ
   ปรับปรุงกระบวนการผลิต
   ตลอดจนสถานที่ท าให้เป็นไปตาม
   ข้อก าหนดในมาตรฐานฯก่อนที่
จะ
   ขอรับการรับรองจาก สมอ. 
๓ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการ
   รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์
   ชุมชนซึ่งเป็นการยกระดับ
   คุณภาพการผลิตสร้างความ
   เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่ปจัจบุันหนั
   มาให้ความสนใจกับสินค้าที่ผลิต

๑. ท าให้เกิดความสะดวกในการ
   ส่ือสาร เพราะมีความเข้าใจที่
   ตรงกัน
๒.ประหยัดก าลังคน การใช้วัสดุ
   และเวลา ลดค่าใช้จ่าย ในการ
   จัดหาการส่งสินค้าออกสู่ตลาด
   การใช้บริการ ท าให้สามารถลด
   ต้นทุนการผลิตและราคาจ าหน่าย
   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 
อันมีชื่อเสียงของจังหวัดก าแพงเพชร และได้ผ่านการรับรอง มผช.


          การที่สินค้าที่มี มผช. หมายถึง ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่า มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สมช. ก าหนดท าให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น    
ที่มีหน่วยงานราชการให้การรับรองและอาจมีหน่วยงานอื่นพิจารณาน าเครื่องหมาย มผช.  ไปใช้เป็น
หลักเกณฑ์เงื่อนไขส าหรับกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ เช่นการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ แต่ท้ังนี้สินค้าที่
ไม่มี มผช.นั้น ไม่ได้หมายความว่าไม่มีคุณภาพเพียงแต่ว่าผู้ผลิตอาจไม่ได้น าสินค้ามายื่นค าขอและ
ตรวจสอบตาม มผช.

มาตรฐานห้องปฏิบัติการกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 


การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ การตรวจสอบทางกายภาพ เคมี     
จุลชีววิทยาและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยทุกด้านจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ วิธีการ
ทดสอบท่ีแม่นย าและเที่ยงตรงส าหรับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ มีความจ าเป็นต้องใช้ระบบมาตรฐาน 
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   ภายในประเทศมากขึ้น 



















ภาพ ๑ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร 
อันมีชื่อเสียงของจังหวัดก าแพงเพชร และได้ผ่านการรับรอง มผช.


          การที่สินค้าที่มี มผช. หมายถึง ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่า มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สมช. ก าหนดท าให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น    
ที่มีหน่วยงานราชการให้การรับรองและอาจมีหน่วยงานอื่นพิจารณาน าเครื่องหมาย มผช.  ไปใช้เป็น
หลักเกณฑ์เงื่อนไขส าหรับกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ เช่นการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ แต่ท้ังนี้สินค้าที่
ไม่มี มผช.นั้น ไม่ได้หมายความว่าไม่มีคุณภาพเพียงแต่ว่าผู้ผลิตอาจไม่ได้น าสินค้ามายื่นค าขอและ
ตรวจสอบตาม มผช.

มาตรฐานห้องปฏิบัติการกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 


การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ การตรวจสอบทางกายภาพ เคมี     
จุลชีววิทยาและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยทุกด้านจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ วิธีการ
ทดสอบท่ีแม่นย าและเที่ยงตรงส าหรับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ มีความจ าเป็นต้องใช้ระบบมาตรฐาน 

๑๗๐๒๕โดยน ามาใช้ในการควบคุมปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ซึ่งยึดหลักการ เขียนอย่างที่ท า      
ท าอย่างที่เขียนระบบ ๑๗๐๒๕นี้ ประกอบด้วยข้อก าหนดด้านบริหารจัดการ และข้อก าหนดทาง
วิชาการ ซึ่งห้องปฏิบัติการต้องจัดท าคู่มือคุณภาพและขั้นตอนการด าเนินงานให้ครบทุกข้อก าหนด จากนั้น
จึงขอการรับรองห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารจากหน่วยงานซึ่งในประเทศ
ไทยมีหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ คือส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ใบรับรองห้องปฏิบัติการมีอายุ ๓ ปี แต่ในระหว่างนั้น
ห้องปฏิบัติการจ าเป็นต้องมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของผลการ
ทดสอบจะเห็นได้ว่าสินค้า ที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วสามารถยืนยันได้ถึงการมีคุณภาพมาตรฐาน 
มีความพร้อมในการส่งออกสู่ เนื่องจากห้องปฏิบัติการที่ยึดหลักการประกันคุณภาพสากลสามารถใช้
ระบบนี้เป็นใบเบิกทางสู่เส้นทางการค้าในตลาดโลกได้ด้วย

บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ 


สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักส าคัญ ๔ ด้าน คือ การเรียนการสอน  
การบริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 
ราชภัฏซึ่งได้ถือก าเนิดขึ้นเพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น สิ่งที่ส าคัญคือการใช้ความรู้คู่ชุมชน เพื่อพัฒนาให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาให้ชุมชนผลิตสินค้าที่
ได้มาตรฐานรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มผช. จึงเป็นงานที่ส าคัญที่หลาย
หน่วยงานร่วมมือกันให้บรรลุผลโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบ
การผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ดังภาพ ๒เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ
อาหารในชุมชน เริ่มด าเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบันได้มีการรับตัวอย่างสินค้า  ที่ได้
ตรวจสอบคุณภาพไปแล้วมีมากกว่า ๒๐๐ ตัวอย่าง หรือ มากกว่า ๑,๕๐๐รายการทดสอบ โดยตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ เช่น ขนมโมจิ ขนมเปี้ยะ ขนมเทียนแก้ว ขนมครองแครงกรอบ กล้วยตาก กล้วยอบเนย 
น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา น้ าพริกปลาย่าง ขนมข้าวแตน คุกกี้ เส้นบะหมี่สด แหนมเห็ด น้ านมถั่วเหลือง 
น้ าเฉาก๊วย น้ าว่านหางจระเข้ กระยาสารทและขนมไทยประเภทต่างๆ เป็นต้น ห้องปฏิบัติการมี
ความสามารถตรวจสอบคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มตามเกณฑ์มากถึง ๗๗๗ มผช.ผลจากการทดสอบ
พบว่าสินค้าหลายรายการควรปรับปรุงในด้านสารพิษอะฟลาทอกซินในน้ าพริกปลาย่าง วัตถุกันเสียในมัน
ทอดอบเนย เส้นบะหมี่ ขอบข่ายและนิยามของน้ าว่านหางจระเข้ เชื้อสตาฟิโลค๊อคคัส ออเรียส ในแหนม
เห็ด น้ านมถั่วเหลือง ความชื้นในคุกกี้ วอเตอร์แอกทิวิตใีนน้ าพริกแกง เป็นต้น ๒๐๑๓) 
ซึ่งถ้าหากปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยคร้ังย่อมส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และ
ตราสินค้าได้ เนื่องจากการเข้าสู่ เป็นการเปิดเส้นทางให้สินค้าขับเคลื่อนไปสู่ผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น 
ดังนั้นสินค้า ในเขตภาคเหนือจะได้รับอิทธิพลจาก จากประเทศพม่า ลาว และจีน ผ่าน
ช่องทางด่านริมเมย อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด่านท่าขี้เหล็ก อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และด่าน
ห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ๒๐๐๓บทบาทของ
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มหาวิทยาลัยจึงควรส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีจุดด้อยให้มีความโดดเด่น หรือสรรค์สร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อแข่งขันให้ได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ        


 
















             ห้องปฏิบัติการเตรียมสารเคมี                        ห้องปฏิบัติการเตรียมอาหารเล้ียงจุลินทรีย์


 






           ห้องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ                      ห้องตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรยี์


ภาพ ๒ ห้องปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริม
และตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร



สรุป


จะเห็นได้ว่า มผช. มีความส าคัญต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้งในประเทศและ เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มผช. ถือเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ และเป็นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการได้รับเครื่องหมายดังกล่าวยังเป็นแนวทางที่เชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศต่อไป ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นได้ก็จะ
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชุมชน และขยายผลไปสู่ระดับประเทศ ท้ายที่สุดผู้ท่ีจะได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือ
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มหาวิทยาลัยจึงควรส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีจุดด้อยให้มีความโดดเด่น หรือสรรค์สร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อแข่งขันให้ได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ        


 
















             ห้องปฏิบัติการเตรียมสารเคมี                        ห้องปฏิบัติการเตรียมอาหารเล้ียงจุลินทรีย์


 






           ห้องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ                      ห้องตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรยี์


ภาพ ๒ ห้องปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริม
และตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร



สรุป


จะเห็นได้ว่า มผช. มีความส าคัญต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้งในประเทศและ เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มผช. ถือเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ และเป็นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการได้รับเครื่องหมายดังกล่าวยังเป็นแนวทางที่เชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศต่อไป ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นได้ก็จะ
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชุมชน และขยายผลไปสู่ระดับประเทศ ท้ายท่ีสุดผู้ท่ีจะได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือ

คนไทยทุกคน ท่ีนอกจากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญา
ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก และคงอยู่สืบไปจนรุ่นลูกหลาน 
เอกสารอ้างอิง
 

(๒๐๐๖)


(๒๐๐๘)


(๒๐๐๓)


(๒๐๐๓)











ภาคผนวก





 
 

 

คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 
ท่ี  ๑๓๗๓/๒๕๕๖ 

เร่ือง   แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําหนังสือท่ีระลึก ๔๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

------------------------------ 
เน่ืองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   ไดกอต้ังมาครบ  ๔๐  ป มหาวิทยาลัย  

จึงกําหนดใหจัดทําหนังสือที่ระลึกในโอกาสดังกลาว  เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงาน  ดังน้ันเพื่อใหการจัดทํา
หนังสือที่ระลึก ๔๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค      อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๓๑  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  ดังตอไปน้ี 
 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ   มีหนาที่ใหคําปรกึษา ขอเสนอแนะ และชวยแกไขปญหาตางๆ 
ประกอบดวย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝายบริหารและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ         รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝายกจิการนักศึกษาและโครงการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา   รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการและกจิการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
ผูชวยอธิการบดี       กรรมการ 
ที่ปรกึษาอธิการบดี      กรรมการ 

  คณบดีคณะครุศาสตร      กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 
  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา    กรรมการ 
  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการ 
  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการ 
  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
  ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด กรรมการ 
  ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน     กรรมการ 
  ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
  ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา     กรรมการ 
 
                        /..ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร… 



-๒- 
 

  ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร   โกศิยะกุล   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวเกศกนก  ไทยแท    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 ๒. คณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบดวยฝายตางๆ ดังน้ี 
๒.๑ ฝายเรียบเรียงตนฉบับ    มีหนาที่กําหนดรูปแบบ ขอบเขตเน้ือหา รวบรวมขอมลู 

ภาพประกอบ เรียบเรียงเน้ือหา  ประกอบดวย 
   ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ       ธัญญะวัน  หัวหนา 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิระ   วิชชุวรนันท  ผูชวย 
   ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร   โกศิยะกลุ  ผูชวย 
   ผูชวยศาสตราจารยศรรีัตน       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        ใจวิสุทธ์ิหรรษา  ผูชวย 
   นางมะลิวัลย  รอดกําเหนิด  ผูชวย 
   นายภานุพงศ  สืบศิร ิ   ผูชวย 
   นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ  ผูชวย 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุภาดี ปณะราช ผูชวย 
  อาจารยสายพิณ  พิกุลทอง กูรงุ  ผูชวย 
  ผูชวยศาสตราจารยราตรี      สิทธิพงษ  ผูชวย 
  ผูชวยศาสตราจารยวิษณุ      บัวเทศ  ผูชวย 
  อาจารยวนัสนันท  ศิริรัตนะ   ผูชวย 
  นางกาญจนา  จันทรสิงห  ผูชวย 
  นางบุษบา  เหมอืนวิหาร  ผูชวย 
  นางสาวชุติมา  ทอสาร   ผูชวย 
  นางสาวชรินรัตน  บุญมาก   ผูชวย 
  นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน  ผูชวย 
  นางสาวเกศกนก  ไทยแท   ผูชวย 
  นางสาวอุทุมพร  สอนบญุเกิด  ผูชวย 

 
         /…๒.๒ ฝายจัดทําตนฉบับ... 



-๓- 
 

  ๒.๒ ฝายจัดทําตนฉบับ   มีหนาที่พิสจูนอักษร จัดหนา เตรยีมตนฉบับ  ประกอบดวย 
   ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร   โกศิยะกุล  ผูชวย 
   ผูชวยศาสตราจารยศรรีัตน       เจิงกลิ่นจันทร ผูชวย 
   รองศาสตราจารยอรุณลักษณ  รัตนพันธุ  ผูชวย 

  นางสาวเกศกนก  ไทยแท   ผูชวย 
  นางกาญจนา  จันทรสิงห  ผูชวย 
  นางสาวอุทุมพร  สอนบญุเกิด  ผูชวย 
  นางนริศรา  อินนวม   ผูชวย 
    

 ๒.๓ ฝายออกแบบ   มีหนาที่ออกแบบปก และรปูเลม   ประกอบดวย 
  รองศาสตราจารยมัย ตะติยะ   หัวหนา 

รองศาสตราจารย ดร.พิศมัย  รบชนะชัย  พูลสุข ผูชวย 
  อาจารยจิรพงษ      ยืนยง    ผูชวย 
  นายวันเฉลิม        พูนใจสม   ผูชวย 
  นางสาวอรปรียา     คําแพง   ผูชวย 
 

๒.๔ ฝายการเงินและพัสดุ   มีหนาทีป่ระสานงานกับโรงพิมพ  ทําเรื่องเบกิจาย ประกอบดวย 
  นางสาวเกศกนก  ไทยแท   หัวหนา 

นางนฤมล  สงตาย   ผูชวย 
 
   ทั้งน้ีมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการควบคุมดูแลใหเปนไปตามคําสัง่น้ี 
 
 

        สั่ง  ณ  วันที่  ๒๓  กันยายน    พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

             
 

 (ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก) 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

  



 
 

คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 
ท่ี  ๑๓๙๙/๒๕๕๖ 

เร่ือง   แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําหนังสือท่ีระลึก ๔๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร(เพ่ิมเติม) 
 

------------------------------ 
เน่ืองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   ไดกอต้ังมาครบ  ๔๐  ป   มหาวิทยาลัย  

จึงกําหนดใหจัดทําหนังสือที่ระลึกในโอกาสดังกลาว  เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงาน  ดังน้ันเพื่อใหการจัดทํา
หนังสือที่ระลึก ๔๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค   อาศัยอํานาจ  
ตามความในมาตรา ๓๑  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเพิ่มเติม  ดังตอไปน้ี 
  

๒.๕ ฝายถายภาพประกอบ   มีหนาที่ออกแบบและถายภาพผูบริหาร เพื่อใชประกอบการจัดทํา
หนังสือทีร่ะลกึ   ประกอบดวย 
  รองศาสตราจารย ดร.พสิมัย  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 
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