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สถาบั น วิ จัย และพั ฒ นา มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร เป น หน ว ยงานสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ
ด า นการวิจั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ กํ า แพงเพชร ในการบริ หารจั ด การงานวิ จั ย งานสร า งสรรค
และนวัตกรรม การสรางนักวิจัย การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการนําองคความรูจากงานวิจัยไปใช
ในการแกปญหาใหกับชุมชนทองถิ่น เปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่นมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน ดังนี้
พัน ธกิ จ ดานการวิ จั ยในยุ ค แรกๆ ของการจัด ตั้ง วิ ทยาลัยครู ตามพระราชบัญ ญั ติวิ ทยาลัยครู
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๘ ได จั ด ตั้ ง ศู น ย วิ จั ย และบริ ก ารการศึ ก ษา โดยแบ ง หน ว ยงานย อ ยออกเป น
ฝายเลขานุการ ฝายวิจัยและเผยแพร ฝายสงเสริมและบริการวิชาการ ฝายฝกอบรม และโครงการพิเศษ
โดยมีผูชวยศาสตราจารย ปนวดี ธนธานี เปนหัวหนาศูนยคนแรก ตอมาผูชวยศาสตราจารย สุรชัย
โกศิยะกุล รองศาสตราจารย ดร.สมชัย วงษนายะ และรองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ
เปนหัวหนาศูนย ตามลําดับ โดยมีรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเปนผูกํากับดูแล มีสํานักงานที่ทําการ
ตั้งอยูที่ อาคาร ๑ (อาคารสํานักงานอธิการบดีหลังเกา) ในยุคแรกของพันธกิจดานการวิจัยมีความรวมมือ
กับสหวิทยาลัยพุทธชินราช ซึ่งประกอบดวยวิทยาลัยครูนครสวรรค วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม วิทยาลัยครู
เพชรบูรณ และวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ไดกําหนดนโยบายดานการวิจัยรวมกัน ในการสงเสริมใหมีการวิจัย
เพื่อความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาการตามหนาที่ของสหวิทยาลัย โดยมุงเนนการนําผลการวิจัยไป
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ใช ใ นการพั ฒ นาท อ งถิ่ น และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนตามบทบาทหน า ที่ ข องวิ ท ยาลั ย ครู
กําแพงเพชร
จากวิทยาลัยครูสูสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ในป พ.ศ.๒๕๓๕ ภารกิจดานการวิจัยยังเปนภารกิจ
ที่จําเปนและสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะของสถาบันซึ่งถือเปนชุมชนวิชาการ คือการแสวงหา
ความรู การพัฒนาองคความรู และนําความรูไปใชเพื่อการพัฒนาทองถิ่น การวิจัยของสถาบันในชวง
ระยะเวลาตอมาจึงมุงเนนการวิจัยเรื่องของทองถิ่นใหมากขึ้น โดยเนนการวิจัยภูมิปญญาชาวบานและ
ศักยภาพชุมชนใหมากขึ้น ใหการสนับสนุน การวิจัยดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของชาวบานจังหวัด
กําแพงเพชร และตาก รวมถึงการทําวิจัยทางวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรประยุกต เพื่อการเผยแพร
องคความรู และการนําความรูไปใชในการแกปญหา และพัฒนาทองถิ่น โดยเปลี่ยนชื่อจากศูนยวิจัยและ
บริการการศึกษาเปนสํานั กวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ และตอมาเปน
ผูชวยศาสตราจารยมัณฑนา จริยรัตนไพศาล เปนหัวหนาสํานักวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย ดร.สมชัย
วงษนายะ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา และรองศาสตราจารย ดร. ทวนทอง เชาวกีรติพงศ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธเปนผูกํากับ ดูแล ตามลําดับ

ในป พ.ศ.๒๕๔๗ มีประกาศกระทรวงศึกษาการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พุทธศักราช ๒๕๔๗ ปรับเปลี่ยนจากสถาบันราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการแบงโครงสรางภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหม จากสํานักวิจัยเปนสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งสถานะเทียบเทาคณะจนถึง

ปจจุบัน โดยมีพัน ธกิจ ในการบริหารจั ดการงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม และติดตามการ
บริการวิชาการดานการวิจั ย และการประสานงานการจัดบัณฑิตศึกษา โดยมีผูอํานวยการคือ ผูชว ย
ศาสตราจารย ดร.เรขา อรัญวงศ เปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ
ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยเปนผูดูแล กํากับ ติดตาม ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ - มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน และงบบํารุงการศึกษา มาอยางตอเนื่องมี
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ นานาชาติ มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ในชุมชนทองถิ่น
มีผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยใหเปนผลงานวิจัยเดน จากงานวิจัย
เรื่อง โครงการวิจัยพัฒนาเครือขายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรูของเด็กและเยาวชน
(Local Learning Enrichment Network : LLEN) รวมทั้งพัฒนาวารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ใหเปนวารสารที่อยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre : TCI
ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังคงมุงมั่นในการพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพเพื่อนําไปพัฒนา
และแกปญหาทองถิ่น รวมทั้งบูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ โดยไดรับงบประมาณ
สนับสนุนทั้งภายในและภายนอกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ กําลังพัฒนาวารสารสักทอง : วารสาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนวารสารระดับชาติเพื่อเปนแหลงตีพิมพเผยแพร ใหกับบุคลากรใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทํางานวิจัย งานสรางสรรค
และนวัตกรรม จํานวน ๘๓ เรื่อง เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๕,๓๐๑,๒๗๒ บาท โดยมี ดร.สุภาพร พงศภิญโญ
โอภาส เปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปจจุบัน ซึ่งมี
รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ จั ย และการจั ด บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา รองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกี ร ติ พ งศ
เปนผูกํากับ ดูแล

