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ส่วนที่ 1 
บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว)  มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษา
แก่ประชาชน  สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา  พัฒนาท้องถิ่น  ผลิตก าลังคนที่มีความรู้  
ความสามารถและมีคุณธรรม  มีจิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ  เป็นที่พ่ึงทางวิชาการของ
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา  บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล  มีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้า  ต่อเนื่องและยั่งยนื  มีการพัฒนาความก้าวหน้าจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 การพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

โรงเรียนฝึกหัดครู 
ปีพุทธศักราช  2516  มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร  โดย

สถาปนาขึ้นเมื่อ  29 กันยายน  2516  ตั้งอยู่เขตหมู่บ้านวังยาง  หมู่ที ่ 1  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ก าแพงเพชร  มีเนื้อที่  421  ไร่  58  ตารางวา  ปัจจุบันมีเนื้อท่ี  491 ไร่  4 งาน 70.4  ตารางวา 
 

วิทยาลัยครูก าแพงเพชร 
ปีพุทธศักราช  2518  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู   
ปีพุทธศักราช  2518  ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา  2519  เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก  โดยรับนักศึกษาระดับ  ป.กศ.  จ านวน  392  

คน  ซึ่งนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาต าบลต่าง  ๆ  ในเขตของจังหวัดก าแพงเพชร  และจังหวัดตาก 

โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลยัครูก าแพงเพชร สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
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ปีพุทธศักราช  2527  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  (ฉบับที2่)   
ปีพุทธศักราช  2527  มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้ 
ปีการศึกษา  2529  เปิดรับนักศึกษา  ภาค  กศ.บป.  เป็นรุ่นแรก 

 
 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
ปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36  แห่งว่า  “สถาบันราชภัฏ”  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2535 
ปีพุทธศักราช  2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูก าแพงเพชรมีฐานะเป็นสถาบันราชภัฎก าแพงเพชร  ตั้งแต่วันที่  
25  มกราคม  2538 

ปีการศึกษา  2541  เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก  

ปีการศึกษา  2543  เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ใช้สถานที่โรงเรียน
สรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก  

ปีการศึกษา  2544  จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่น  ต่อมาเปลี่ยนเป็น  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  บนพ้ืนที ่ 600  ไร่  ต าบลแม่ปะ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และเปิดรับนักศึกษา
ภาคปกติเป็นรุ่นแรก  

ปีการศึกษา  2545  เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  หลักสูตรศิลปศาสตร  
มหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอนเป็นรุ่นแรก 

ปีพุทธศักราช  2546  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา  ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  มีผลให้
สถาบันราชภัฏอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมหาวิทยาลัยในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ปีพุทธศักราช  2547  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  วันที่  9  มิถุนายน  2547  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ในวันที่  14 มิถุนายน  2547  จึงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  2547  เป็นต้นไป  ท าให้สถาบันราชภัฏ  
40  แห่งทั่วประเทศ  มีสถานภาพเป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วน
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ราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  

ปีพุทธศักราช  2548  เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ  หลักสูตรครุศาสตร  มหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  ณ  ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด  เป็นรุ่นแรก 

ปีพุทธศักราช   2550  เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  หลักสูตร       รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 
ปีพุทธศักราช  2551  เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ  ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการการคลัง  เป็นรุ่นแรก  โดยรับนักศึกษา
ที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดก าแพงเพชร  จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย 

ปีพุทธศักราช  2552  เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การบริหาร
และพัฒนา  (รุ่นแรก) 

ปีการศึกษา  2557  เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (รุ่นแรก) 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีพ้ืนที่บริการในจังหวัดก าแพงเพชร   จ านวนเนื้อที่ปัจจุบัน
มีเนื้อที่  491  ไร่  4  งาน  70.4  ตารางวา  และที่อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  จ านวนเนื้อที่  600  ไร่  มี
หน่วยงานทั้งสิ้น  14  หน่วยงาน   ประกอบด้วย   

คณะครุศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
บัณฑิตวิทยาลัย  
ส านักงานอธิการบดี  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้  
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  

 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น  
เอกลักษณ์ : การผลิต พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  คติพจน์  ค่านิยมหลัก 
ปรัชญา   : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน  สร้างศักยภาพให้เป็น

ขุมพลังแห่งปัญญา  พัฒนาท้องถิ่น   ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม  โดยเน้นที่จิตส านึก
ในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 

วิสัยทัศน์  :  
ปี 2561-2565  มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ปี 2561-2580  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินให้มีความ

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจ   : 
1.  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2.  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ทักษะ  และความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหา   

การสร้างสรรค์และการสื่อสาร  ด้วยหลักคุณธรรม  คุณภาพและมาตรฐาน  
ระดับชาติและสากล 

4.  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  โปร่งใส   
     ด้วยหลักธรรมาภิบาล  มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า  ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 คติพจน์   : 

ปญฺญาวุฑฺฒิก   นิคมาภิวฑฺฒน   
“สร้างสรรค์ภูมิปัญญา  พัฒนาท้องถิ่น” 
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 ค่านิยมหลัก  : 
 K – Knowledge  :  สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
 P - Public Service and Productivity :  ให้บริการชุมชน  สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
 R – Responsibility  :  ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 U – Unity  :  มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
  

เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

เป้าประสงค์  : 
1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทาง 

   สังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจ 
   สัมพันธ์เพื่อเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตร์  : 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์ 
    พระราชา 

2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล 

   และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม  
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
การแบ่งส่วนหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เป็นไปตามประกาศประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ได้ท าการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานออกเป็นผังภาพที่ 1.2  ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1.2  โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ส่วนที่ 2 
 บริบทของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็มี
นโยบายที่จะน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการ
ดังนี้  จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาและประชนชนทั่วไป  ในเขตพ้ืนที่ 5 อ าเภอ
ชายแดนจังหวัดตากได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงพชร  แม่สอด  จึงได้จัดท าโครงการศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  ขึ้นเพ่ือด าเนินกิจกรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.การฝกอบรมส าหรับประชาชน หมายถึง การฝึกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะเปนการฝกอ
บรมทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติจริงในภาคสนาม เช่น การท าปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง น้ าหมัก
ชีวภาพจากเศษผลไม้ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การเลี้ยงไส้เดือน สาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ีอให
ประชาชนไดรับความรู และสามารถน าไปประยุกตใชในชีวิตประจ าวันได 

2.ส่งเสริมโครงการพระราชด าริส าหรับประชาชน หมายถึง การจัดฝ กอบรมส่งเสริมโครงการ
พระราชด าริใหกับประชาชน เช่น วิธีท าปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นต้น 

3. ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ หมายถึง คณะกรรมการบริหารศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มอบหมาย หรือจ้างให้เป็นผู้ดูแลประจ าศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีหน้าที่หลักๆ เช่น ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มิให้สูญหาย ดูแลคนที่เข้ามาใช้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ บริการวิชาการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ประสานงาน
กับหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เพ่ือจัดฝึกอบรมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

4. อาคารสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  มีหน้าที่
ก ากับ  ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ของศูนย์พอเพียง เช่น ส านักงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อาคาร
อบรม ฐานเรียนรู้แต่ละฐานพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลารวมถึงระบบภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามอยู่เสมอ   

5. การเกษตร มีหน้าปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในวิชาการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการเกษตร เช่น อบรม สาธิตการปลูกพืช ส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ค าปรึกษาและแนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการเกษตรรวมทั้งตอบปัญหา
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และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการเกษตรเพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน  นักศึกษา  ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายของมหาวิทยาลัยฯ และด้วยศูนย์การ
เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ คือ ต้องมี
การเตรียมความพร้อมให้กับผู้สนใจการท าเกษตรอินทรีย์ ดังนั้น ต้องมีฐานการสาธิตการท าปุ๋ยหมักต่างๆ เช่น
สูตรพระราชทาน เป็นต้น และมีแปลงสาธิตการปลูกผักอินทรีย์ ผักพ้ืนบ้าน รวมถึงสาธิตส่วนผสมในการปรุง
ดินเพื่อปลูกพืช ให้มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้ที่เข้ามาอบรม 

6. สารชีวภัณฑ์ ท าสารชีวภาพชนิดต่างๆสูตรไหม่ๆเพ่ิมความหลากหลายในการท าสารชีวภัณฑ์ เช่น 
สารชีวภาพไล่แมลง  น้ าหมักเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า น้ าหมักเชื้อบีเวอร์เรีย + เมธาไรเซียม และมีการทดลองสูตร
ใหม่ๆจากน้ าหมักมูลสัตว์และสารชีวภัณฑ์ไล่แมลง เพ่ือที่น ามาใช้ในศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือความหลากหลายของสารชีวภัณฑ์และเป็นที่สนใจของผู้เข้ามารับการอบรม  

7.ปศุสัตว์ ภายในศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  มีการน า
โค-กระบือมาเลี้ยงด้วยเพ่ือจะเอามาท าเป็นปุ๋ย ท าเป็นแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ น ามาเลี้ยงไส้เดือนและได้มูล
สัตว์มาท าเป็นน้ าหมักคือน้ าหมักจากมูลสัตว์ 

8. การบริการวิชาการ คือให้บริการวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ๆ เช่น การอบรมบริการให้ความรู้ต่างๆ 
ด้านเกษตรอินทรีย์กับทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษาที่มาศึกษา และการออกไปบริการชุมชน
บุคคลภายนอกนอก การอบรมบริการให้ความรู้ เช่น สาธิตการท าปุ๋ยหมักพระราชทาน การท าสารชีวภัณฑ์ต่าง 
สารไล่แมลง เชื้อราไตรโคเดอร์มา สารฆ่าแมลงเชื้อบีเวอร์รัย+เมธาไรเซียม ปุ๋ยน้ าชีวภาพ จุลินทรีย์สังเคราะห์
แสง น้ าหมักชีวภาพจากเศษผลไม้และเศษพืชผัก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอกของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็มี
นโยบายที่จะน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  มา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  และด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาและประชนชนทั่วไป  ในเขตพ้ืนที่ 
5 อ าเภอชายแดนจังหวัดตาก  ดังนั้น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงพชร  แม่สอด  จึงได้จัดท าโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  ขึ้นเพ่ือด าเนินกิจกรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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1.ขั้นตอนการขออนุเคราะห์วิทยากรของศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ล าดับ แผนภูมิงาน 
(Work Flow) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 

  

-   

2  ผขูอรับบริการโทรศัพทประสานงานกับเจาหนาที่ เพื่อก าหนดวันเวลาในการ
จัดอบรม 
- สงหนังสือขอความอนุเคราะหเชิญวิทยากรมายังมหาวิทยาลัย 

 
2-4 วัน 

 
ผู้ขอรับบริการ 

3  
 

- ธุรการลงทะเบียนรับหนังสือและน าเสนอ 
ผูบริหาร 

 
1-2 วัน 

 
ฝ่ายธุรการ 

4 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนก่อนฝึกอบรม 
 
 

- เตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
- ประมาณการเดินทาง ขออนุญาตใช้รถจากมหาวิทยาลัย 

 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม ่
 
 

หน่วยงานหรือชุมชนร้องขอ
วิทยากร 

 

ธุรการรับเรื่องและเสนอผู้บรหิาร 

ผู้ติดตอขอ
วิทยากร 
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5 

 
 
 
 
 

 
 
 

-  
- ฝีกอบรมตามหัวข้อท่ีผูร้ับบริการเสนอมา 
- เสรมิความรู้เพิ่มให้กับผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม 

 

 
 
 
 

1-2 วัน 

 
 

ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม ่

6  
 

 
 

 

- ประเมินผลการฝึกอบรม 
- สรุปความต้องการผู้เข้าการฝึกอบรม 

1-2 วัน ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี

ใหม่ 

 
7 

 
                             จบ 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
- น าข้อมูลเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการฝึกอบรมครั้งต่อไป 

 ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม ่

 
 
 
 
 

 

การฝึกอบรม 

กิจกรรมหลังการ
ฝึกอบรม 
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2.ขั้นตอนการออกไปบริการชุมชนของศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
  

 

ล าดับ แผนภูมิงาน 
(Work Flow) 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

  ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม ่

2  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือชุมชนเป้าหมาย 
- ส ารวจความต้องการของชุมชน 

 
1-2 วัน 

 
ศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี

ใหม่ 
3  

 
- ก าหนดชุมชนเป้าหมาย 
- ประมาณค่าใช้จ่าย ขออนุมัติโครงการ 
- ขออนุญาตจัดกิจกรรม จัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตไปราชการ 
- ประสานงาน แจ้งชุมชน 

 
1-2 เดือน 

 
ศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี

ใหม่ 

หน่วยงานหรือชุมชน
เป้าหมาย 

 

กิจกรรมก่อนการอบรม 

การบริการวิชาการ
ชุมชน 
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4 
 
 
 
 
 
5 

 
 

ขั้นตอนก่อนฝึกอบรม 
 
 
 
 
 

- เตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
- ประมาณการเดินทาง ขออนุญาตใช้รถจากมหาวิทยาลัยไปราชการ 
- น าบันทึกข้อความขอจัดกิจกรรม 
- ประสานกับหน่วยงานหรือชุมชนผูเ้ข้าอบรม 
- ก าหนดวันฝึกอบรม 

 
- ฝึกอบรมตามที่ก าหนดไว ้
- ลงทะเบียนช่ือเข้าอบรม 
- แนะน าวิทยากร เชิญประธานกล่าวรายงานและเปิดพิธี 
- จัดอาหารว่าง(ถ้ามี) 
- ให้ผู้รับการเข้าอบรมท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 

10 นาที/
ฉบับ 

ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม ่
 
 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม ่

6  
 

 
 

 

- ประเมินผลการฝึกอบรม 
- สรุปความต้องการผู้เข้าการฝึกอบรม 

1-2 วัน ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี

ใหม่ 

 
7 

 
                             จบ 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
- น าข้อมูลเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการฝึกอบรมครั้งต่อไป 

 ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม ่

 

กิจกรรมการฝึกอบรม 

กิจกรรมหลังการ
ฝึกอบรม 
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ค าอิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ความ
พร้อมด้าน
วิชาการ 

- การขอเข้ามาใช้บริการอบรมภายในศูนย์พอเพียงหรือให้ออกไปบริการวชิาการแก่ชุมชนหรือ
หน่วยงาน ทีมงานต้องเตรียมความพร้อมต่างๆแม้ว่าสถานที่ คือศูนย์การเรียนเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  
- ฐานเรียนรู้ คือความพร้อมของฐานเรียนรู้และเนื้อหาวิชาการที่จะอบรม ต้องมีความพร้อมอยู่
เสมอทั้งในห้องอบรมและกิจกรรมภาคสนาม สื่อเคร่ืองไม้ เครื่องมือที่ใช้ในการอบรม รวมถึงความ
เหมาะสมในการฝึกอบรม ระยะเวลาให้เหมาะสมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเกิดประโยชน์แก่ที่ผู้เข้ารับการ
อบรมจะได้รับมากที่สุด 
 

2. ทีมงาน
วิทยากร
และสถานที ่
 
 
 
 
 
 

- ทีมวิทยากรของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีความพร้อมที่จะให้ความรู้ด้านวิชาการและที่
ส าคัญเกษตรอินทรีย์ ท าเศรษฐกิจพอเพียงตามในหลวง ร.๙ นอกเหนือจากนั้นก็จะประสานเชญิ
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเร่ืองที่ผู้อบรมต้องการ รวมเนื้อหา ขอบเขต ระยะเวลาในการ
อบรมให้เหมาะสมที่สุด 
- สถานที่ ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีความพร้อมส าหรับรอรับผู้เข้าอบรมอยู่เสมอ 
แต่ถ้าออกไปบริการนอกมหาวิทยาลัย ต้องมีติดต่อประสานงาน จองสถานที่ ให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่จะใช้ในการฝึกอบรม ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆต้องมีความพร้อมก่อนอบรม 

3. การ
ประสานงาน 

การประสานงานการฝึกอบรม เช่น การจัดเตรียมสถานที่ ประสานขอวิทยากรเพิ่ม/สื่ออุปกรณก์าร
อบรม/เอกสารประกอบการอบรม และอาหาร อาหาว่าง เคร่ืองดื่ม เป็นตน้ 
ตัวอย่างหนังสือเชิญวทิยากรภายนอก 
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การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าทีศู่นย์ฯ มีหลักการปฏิบัติ โดยยึดหลัก ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯควรมีความรู้ความสามารถในการจัดอบรมเกษตร

อินทรีย์เป็นอย่างดีทั้งขั้นตอนการการเบิกจ่ายงบประมาณการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและ
จ าเป็นต้องพัฒนาศึกษาค้นคว้ากระบวนการใหม่ๆในการพัฒนางานอยู่เสมอ 

2. ต้องมีความถูกต้องชัดเจนงานบริการที่ไม่ว่าจะเป็นการให้ข่าวสาร ข้อมูล หรือการด าเนินงานต่าง ๆ ต้องเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเสมอ 

3. การจัดบรรยากาศสภาพที่ท างานต้องจัดสถานที่ท างานให้สะอาดเรียบร้อย 
4. การยิม้แย้มแจ่มใสหน้าต่างบานแรกของหัวใจในการให้บริการคือความรู้สึก ความเต็มใจและความ

กระตือรือร้นที่จะให้บริการ เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็นผู้ให้บริการ จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดให้
ประทับใจกลับไปความรู้สึกดังกล่าวนี้ จะสะท้อนมาสู่ภาพที่ปรากฏในใบหน้าและกิริยาท่าทางของผู้
ให้บริการ คือการยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายด้วยไมตรีจิต การยิ้มแย้มแจ่มใสจึงถือเป็นบันไดข้ันส าคัญที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร การยิ้มคือการเปิดหัวใจการให้บริการที่ดี 

5. การสื่อสารที่ดีการสื่อสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตั้งแต่การต้อนรับด้วยน้ าเสียง และภาษาที่ให้
ความหวังให้ก าลังใจ ภาษาที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์โดยตรง หรือทางโทรศัพท์จะบ่งบอกถึง
น้ าใจการให้บริการข้างในจิตใจ ความรู้สึกหรือจิตใจที่มุ่งบริการจะต้องมาก่อนแล้วแสดงออกทางวาจา 

6. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของผู้มาติดต่อขอรับบริการ เขามุ่งหวังได้รับความสะดวกสบาย 
ความรวดเร็ว ความถูกต้อง การแสดงออกด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ การอธิบายในสิ่งที่ผู้มารับบริการไม่รู้
ด้วยความชัดเจน ภาษาท่ีเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต มีความเอ้ืออาทร ติดตามงานและให้ความสนใจต่องานที่รับ
บริการอย่างเต็มที่ จะท าให้ผู้มาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ 

7. การติดตามและประเมินผลการบริการที่ดีควรมีการติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
เป็นช่วง ๆ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข เป็นการน าข้อมูล
กลับมาพัฒนาการให้บริการและพัฒนาตนต่อไป 
 แบบฟอรมที่ใช้ 

 1. บันทึกขอความ 

2. หนังสือเชิญวิทยากร 
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ปัญหา/ ความเสี่ยงส าคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขปญหา 

ที ่ ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการ 

ปฏิบัติงาน 

วิธีการแกไขปญหา/ ลด 

ความเสี่ยง 

1. การเคลียรเงินยืม/
เบิกจายงบประมาณ 

 

1. เกณฑการเบิกจายแตละกรณีมีความแตกตาง
กันและซับซอนจึงท าใหผูจัด 

กิจกรรมเกิดความลาชาในการท าเรื่อง 

เบิกจายงบประมาณ 

เจ้าหน้าทีศู่นย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงท าการปรึกษา
และขอค าแนะน าจาก 

เจาหนาที่การเงินกอน
ท าการขอจัดกิจกรรม
ถึงเกณฑการเบิกจาย
และเอกสารการที่ถูกต
องที่สามารถเบิกจายได้
ตามปกติ 
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14. บรรณานุกรม  

1.  การบริการ  
เข้าถึงได้จาก : https://www.im2market.com สืบคน 28 พฤษภาคม 2564 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก 
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ภาคผนวก ค. หนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน 
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ประวัติผู้จัดท า 

ชื่อ – สกุล         : นายดวงดี  ทองคูณคณาลาภ 
วัน เดือน ปีเกิด   : 17  สิงหาคม  2526 
ประวัติการศึกษ   : พ.ศ. 2553     วิทยาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
                      : พ.ศ. 2551     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
                                          จังหวัดเชียงใหม่ 
                      : พ.ศ. 2549     มัธยมศึกษาตอนปลาย    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 
                                          จังหวัดเชียงใหม่ 
ประวัติการท างาน : พ.ศ. 2553    ลูกจ้างชั่วคราว ประจ าศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญา  
                                          เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่   
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
                   : พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัยประจ าศูนย์การเรียนรู้ตามแนว         
                                           ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  
                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด    
เบอร์โทรศัพท์  : 0636450032 
อีเมล์            :  tongkhunkhanalap@gmail.com                             


