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บทที่  1 
บริบทของมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                    
เมื่อปี  พ.ศ. 2514  นายจ ารูญ  ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมกับพ่อค้าประชาชน

และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ท าหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ขอจัดตั้ง
วิทยาลัยครูขึ้นโดยอ้างเหตุผล  ดังนี้ 

 1. จังหวัดเพชรบูรณ์ก าลังเร่งรัดพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษานั้นยังขาดแคลนครู  
 2. จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศ และมีจังหวัดอ่ืน ๆ ล้อมรอบถึง 7 จังหวัด คือพิจิตร 
พิษณุโลก ลพบุรี  นครสวรรค์ ชัยภูมิ  ขอนแก่น  และเลย ซึ่งหากได้จัดตั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงขึ้นแล้วนักเรียน
จากจังหวัดใกล้เคียงจะเดินทางมาศึกษาได้อย่างสะดวกสบาย  

3. จังหวัดมีที่ดินจะมอบให้หลายร้อยไร่ เป็นที่ดินในเขตผังเมือง ตามพระราชกฤษฎีกา พ .ศ. 2484
ออกในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ส่งให้กรมการฝึกหัดครูมา
ส ารวจท าแผนผังที่ดิน ซึ่งติดถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตรเนื้อ
ที่ 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา 
 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยประกาศเมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2516 และได้แต่งตั้งให้ นายน้อย สีป้อ อาจารย์เอกจากวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
พิษณุโลกมารักษาราชการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2516 โดย
รับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร และได้รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา
2519  
 วันที่ 19 สิงหาคม 2518 มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518”
วิทยาลัยครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ. 2527 มีประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527” มีผลให้วิทยาลัยครู
สามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้ 
 พ.ศ. 2528 สภาการฝึกหัดครูได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครูให้เรียก  กลุ่มวิทยาลัยครู
ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  วิทยาลัยครูนครสวรรค์  และวิทยาลัยครู
ก าแพงเพชรว่า  สหวิทยาลัยพุทธชินราช ส านักงานวิทยาลัยตั้งอยู่ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  
 พ.ศ. 2535 โดยกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการได้น าความกราบบังคับทูล ขอพระราชทาน
นามจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และ พระองค์ทรง พระราชทานนาม ว่า  “สถาบัน
ราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครู 36 แห่ง วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์จึงมีชื่อใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์”  ซึ่งแนวโน้ม
จะต้องปรับเปลี่ยน สภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา 7 คือ ให้สถาบันราชภัฏเป็น 
นิติบุคคล  มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการและเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น              
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุ     
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมผลิตครู ส่งเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรประจ าการ 

 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
สาขาศิลปศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และ นักศึกษาบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) และปริญญาตรี 4 ปี 
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 พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ได้ลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538 
 พ.ศ. 2540 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบรม
ราชวงศ์ 4 พระองค ์ ดังนี้ 

 1.  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ สายศิลปกรรม
และศิลปประยุกต์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 2.  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการศึกษา สายเทคนิคการศึกษา
โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา  แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
 3.  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา สายเทคนิคการศึกษา 
โปรแกรมวิชาการศึกษานอกระบบ  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 4.  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โปรแกรมวิชาเคมี แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้า ฯ ถวายประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ  แด่สมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ และ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา วิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ 
 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศ
ว่า “โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ” ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน
พ.ศ. 2547 เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน ตราเป็นพระราชบัญญัติเรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าให้ “สถาบันราชภัฏ
เพชรบูรณ์” ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

 
สถานที่ตั้ง  

83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์        
0 5671 7100  โทรสาร  0 5671 7110 อินเตอร์เน็ต  http://www.pcru.ac.th ตั้งอยู่ริมถนนสายสระบุรี - 
หล่มสัก ทางด้านทิศตะวันตก  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 856  ไร่ 3 งาน  
57  ตารางวา 

 
 

 สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย     
 
สีประจ ามหาวิทยาลัย    สีม่วง    
 
ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย    ดอกอินทนิล 

 
 
 
 

http://www.pcru.ac.th/
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ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์   
 ปรัชญา      “ปญฺญา  เสฏฺฐา  ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด” 
 ปณิธาน      “ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน” 
 วิสัยทัศน์     “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความยั่งยืนสู่ความเป็นสากล” 
 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตมีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย     “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น” 

 
กล่มสถาบันอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายถึง
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน 
ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ  สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

 
การด าเนินการตามโครงสร้าง  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

1. สภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
 (1)  นายกสภามหาวิทยาลัย   
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ 

และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
 (3)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน  4 คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี  

ผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่     
มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 (4)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน  4 คน  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยและ
มิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (3)  

 (5)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 11 คน  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม (2) (3) และ (4)  

 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง  ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3)  
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี   

 
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ   ประกอบด้วย 
 (1)   ประธานสภาวิชาการ  ได้แก่  อธิการบดี   
 (2) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจ าเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าคณะ  

คณะละ 1 คน   
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 (3)  กรรมการสภาวิชาการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจ านวนเท่ากับบุคคล
ตาม (2)   

 (4)   กรรมการและเลขานุการ 1 คน และมีผู้ช่วยเลขานุการอีก 2 คน 
 
3.  คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประกอบด้วย ประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือก

จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการของมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งหมด 21 คน   
 
4.  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานสภา

นักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนทั้งหมด 9 คน   
 
5.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย จ านวนทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 
 
6.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  

คณบดีคณะ ผู้อ านวยการส านัก /สถาบัน จ านวนทั้งหมด 19 คน   
 

การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นั้น  ได้มีการด าเนินการตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 ดังนี้   

1. ส านักงานอธิการบดี  ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา 
2. คณะครุศาสตร์ ได้แก่  ส านักงานคณบดี 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้แก่  ส านักงานคณบดี 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก่  ส านักงานคณบดี 

 5. คณะวิทยาการจัดการ  ได้แก่  ส านักงานคณบดี 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่  ส านักงานคณบดี  
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้แก่  ส านักงานผู้อ านวยการ 
8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่  ส านักงานผู้อ านวยการ 
9. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่  ส านักงานผู้อ านวยการ 
10. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้แก่  ส านักงานผู้อ านวยการ 
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โครงสร้างการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.1  โครงสร้างการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 
(1) 
 

คณะกรรมการสภาวิชาการ 
(2) 
 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ 

(3) 
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

(4) 
 

อธิการบดี 
 

คณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย 

(6) 
 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) (5) 
 

 
 

รองอธิการบดี 
 

 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

 
 

คณบดี 
 

 
 

ส านักงานคณบดี 
 

 
 

ผู้อ านวยการส านัก / สถาบัน 
 

 
 

กอง / สนง.  ผู้อ านวยการ 
 


