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Abstract
The study aimed at investigating the development, roles and effects of Naresuan University
towards the community, and analyzing the content and situations of the community surrounding the
University in the past at the present and to the future. The study was considered as
a qualitative research . Data was derived from historical documentary analysis and drawn from the
indepth interviews of the University ‘ s administrators, faculty members , staffs and alumni.
The result revealed as follows ; 1 ) Naresuan University has been originally developed
from a campus of the college of education in B.E. 2510 , and was responsible for producing the
baccalaureate teachers as needed by elementary and secondary education. The University was
promoted to be a campus of Srinakharinwirote University in B.E. 2517, and was still responsible for
teacher producing and added some other professions as needed by labors markets and society .
Finally ,the University has been established as a single comprehensive university at the new site
Of Ban-Nong- Ao , Tha-po Sub-district, and is responsible for producing personnel of various
professional fields . 2) Presently , Naresuan University is the principal university of the lower northern
region of Thailand , and is responsible for producing various professional fields of both
undergraduate and graduate levels . The University also tokes responsibility for producing quality
research , used for academic and society development as well as provides many forms of academic
services and maintains arts and culture for the society. 3) The establishment of Naresuan University
has been effected on social and economic situations of the community surroundings . The
community has been changed from rural to urban society that is considered as an important
economic site of Phitsanuloke The changes of the community have created the positive and
negative factors affecting both the community and the university , and 4) In the future , Naresuan
University will desire to be research oriented university ,created crucial and tangible research
findings for country development , will be able to produce good and intellectual graduates, will used
efficiently all kind of resources with the sense of environmental consideration . The administrators of
the University must be goodness , honesty accountability and visionary thinking . All sectors of the
community must take responsibility to and be allowed to participate in university administration.
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มหาวิทยาลัยนเรศวร : วันวาน วันนี้ และวันพรุงนี้
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ปยะธิดา ปญญา ** และคณะ***
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพัฒนาการ บทบาท และผลกระทบตอชุมชนจากการดําเนินกิจการ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อศึกษาสภาพชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยจากอดีต ปจจุบันและในอนาคต
การศึกษาเปนรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ขอมูลการวิจัยไดจากการวิเคราะหเอกสารเชิงประวัติศาสตรและจาก
การสัมภาษณเชิงลึก ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่และศิษยเกาของมหาวิทยาลัย
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยนเรศวรพัฒนาจากการเปนวิทยาเขตหนึ่งของวิทยาลัยวิชา
การศึกษาโดยตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510 มีความรับผิดชอบในการผลิตครูระดับปริญญาเพื่อสนองตอบความตองการ
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไดรับการยกฐานะเปนวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ
ในป พ.ศ. 2517 โดยยังมีความรับผิดชอบในการผลิตครู และวิชาชีพบางวิชาชีพที่เปนความตองการของ
ตลาดแรงงานและสังคม และในที่สุดไดแยกตัวเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบเอกเทศ ในป พ.ศ.2533 โดยยาย
ที่ตั้งใหมในพื้นที่ของหมูบานหนองออ ตําบลทาโพธิ์ และมีความรับผิดชอบในการผลิตบุคลากรหลากหลาย
วิชาชีพ 2) ปจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนมหาวิทยาลัยหลักของภาคเหนือตอนลางมีความรับผิดชอบในการ
ผลิตบัณฑิตหลากหลายวิชาชีพ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผลิตงานวิจัยที่เปน
ประโยชนตอวิชาการและสังคม ใหบริการวิชาการแกสังคมดวยองคความรูที่หลากหลายและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 3) การกอตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรมีผลตอการพัฒนาชุมชนทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม ทําให
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเปนชุมชนเมืองซึ่งเปนแหลงเศรษฐกิจสําคัญแหลงหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก การ
เปลี่ยนแปลงสภาพชุมชนกอใหเกิดปจจัยที่สงผลทั้งทางบวกและทางลบตอชุมชนและมหาวิทยาลัย และ 4)
มหาวิทยาลัยนเรศวรในอนาคตปรารถนาที่จะเปนมหาวิทยาลัยทางการวิจัยที่สามารถสรางผลงานวิจัยที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม สามารถผลิตบัณฑิต ทั้งที่ดีและเกง เปนมหาวิทยาลัยที่ใช
ทรัพยากรอยางคุมคาและคํานึงถึงการอนุรักษสภาพแวดลอม และผูบริหารมหาวิทยาลัยตองเปนคนดี มีความ
ซื่อสัตย มองการณไกล และใหประชาคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัย
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บทนํา
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช ความวา “ การศึกษา
เปนปจจัยในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณภาพของบุคคล ถา
สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดครบถวนเหมาะสม สังคมและบานเมืองนัน้
จะมีพลเมืองทีม่ ีคุณภาพ ซึ่งสามารถดํารงรักษาความมัน่ คงของประเทศชาติไวและพัฒนาให
กาวหนาตอไปไดตลอด” ( สํานักงานราชเลขาธิการ.2542 )
นับตั้งแตศตวรรษที่ 21 เปนตนมาความรูไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญที่สุดในการพัฒนา
ประชาคมโลก และโลกในอนาคตซึ่งเปนโลกที่วางอยูบนพืน้ ฐานของความรู การเปลี่ยนแปลง
สภาพของสังคมจากยุคอุตสาหกรรมสูย คุ สังคมสารนิเทศ และปจจัยหลักที่เปนพลังขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงไดแก องคความรู ดังนัน้ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญตอการจัด
การศึกษาเปนพิเศษ โดเฉพาะอยางยิง่ ในปจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับปญหามากมายควรจะ
หาทางแกไขและหาทางออกโดยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองของประเทศใหเปนบุคคลทีม่ ี
คุณภาพ เพียบพรอมดวยคุณธรรม ในอันที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติและ
ประชาคมโลกใหถึงพรอมดวยความเจริญและเกิดความสุขสงบ ( วิชัย ตันศิริ.2549:168-169 )
สถาบันการศึกษาเปนสถานทีท่ ี่สามารถอบรม พัฒนาบุคคลใหเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ เปนคนดี มีศีลธรรม ดังนัน้ สถาบันการศึกษาจึงเปรียบเสมือนสถาบันทางสังคม
รูปแบบหนึ่งทีท่ าํ หนาที่ ถายทอดความรู วิชาการเรียนรู องคความรูท ี่หลากหลายใหแกบุคคล
ตลอดจนทําหนาที่ขัดเกลาดานความเชื่อ คานิยม ซึง่ เปนการใชการศึกษาเปนเครื่องมือหรือกลไก
หลักในการผลักดันสังคมใหเปนไปตามอุดมการณของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหัสวรรษใหม
การศึกษาในระดับอุดมศึกษากําลังกลายเปนการศึกษาของมวลชนและการศึกษาทั่วไปของ
ประชากรสวนใหญ ซึง่ เดิมนัน้ เคยเปนสถาบันการศึกษาที่เคยจัดใหแกชนชั้น “หัวกะทิ” ในปจจุบนั
มหาวิทยาลัยกําลังจะตองจัดการศึกษาใหแกชนสวนใหญหลายๆระดับ เพราะเปนปจจัยหลักที่จะ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลทําใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ขยายทัง้ เชิงปริมาณ
และคุณภาพอยางไมเคยปรากฏมากอน ( วิชัย ตันศิริ.2549:169 )
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ถอื กําเนิดขึน้ เพราะ
เหตุผลดังที่กลาวมาขางตน และเปนมหาวิทยาลัยของรัฐแหงหนึง่ ที่จัดตั้งขึ้นใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร 2523 ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยกฐานะจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ซึง่ เปนมหาวิทยาลัยหนึ่งที่อยูในสังกัดของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานครใหเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศที่มี
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ความเปนอิสระในการบริหารจัดการ ภายใตพระราชบัญญัติของตนเอง (รังสรรค วัฒนะ.2533)
นับวาเปนการเคลื่อนยายและการเลื่อนไหลของความรู ภูมิปญญาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและเปนสิง่
ที่ขับเคลื่อนไปอยางไมหยุดนิง่ ผานระบบการศึกษาภายใตนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนอยางทั่วถึงโดยเปนการ
พัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางระบบการศึกษาของสวนภูมิภาคในเขตภาคเหนือตอนลาง
และเพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถนําทรัพยากรทีม่ ีอยูมาจัดบริการการศึกษา ใหสามารถสนอง
ความตองการของประชาชนที่มีการตื่นตัวในระดับนี้ และเพื่อเปนการสกัดกั้นการหลั่งไหลของผูมี
ความรักในความรูในระดับอุดมศึกษาที่จะเขาไปสูสวนกลางมากขึ้น การจัดตั้งมหาวิทยาลัย
นเรศวร ขึน้ เปนมหาวิทยาลัยเอกเทศ และเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในเขตภาคเหนือตอนลาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตัง้ อยูในตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในสวนภูมิภาค ที่มวี ัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชัน้ สูง ทําการสอน ทําการวิจยั ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ดังนัน้ การมีความรูความเขาใจในประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยนับเปน
สิ่งสําคัญ เนือ่ งจากความรูค วามเขาใจดังกลาวจะทําใหเกิดความเขาใจในรากเหงาแหงความคิด
ของบุคคล กลุม บุคคลในสถาบันการศึกษาแหงนี้และระบบความสัมพันธของสภาพการณ มีความ
เปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการพัฒนาดานตางๆในแตละยุคสมัย ตลอดจนปรากฏการณตางๆ
ที่เกิดขึ้นในแตละยุคสมัย เนือ่ งจากพลวัตหรือความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆ ลวนมี
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสิน้ จากความเปนมาดังกลาวขางตนผูวิจยั
จึงสนใจที่จะศึกษาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก “วิทยาลัยการศึกษาพิษณุโลก ถึง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ” วามีความเปนมาอยางไร และภายในอนาคตจะเปนอยางไร เพื่อแสดงให
เห็นรูปแบบและระบบการคิด ตลอดจนวิวัฒนาการของความเปลี่ยนแปลงของสถาบันการศึกษา
แหงนีท้ ี่ตองมีการพัฒนาไปอยางตอเนื่องในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนอาคารสถานที่ การบริหาร
จัดการ การจัดการศึกษา การพัฒนาองคการและบุคลากร เปนตน ซึง่ เปนการขยายทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ทัง้ นี้เพื่อมุงสูความเปนมาตรฐานในระดับสากลตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิวฒ
ั นาการของมหาวิทยาลัยนเรศวรจากอดีตถึงปจจุบนั และในอนาคต
2. เพือ่ ศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีตอชุมชน สังคม จากอดีตถึงปจจุบัน
และในอนาคต
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3. เพื่อศึกษาบทบาทของชุมชน สังคม โดยรอบที่มีตอมหาวิทยาลัยนเรศวรจากอดีตถึง
ปจจุบันและในอนาคต
4. เพื่อศึกษาผลกระทบการกอตั้งและดําเนินกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวรจากอดีตถึง
ปจจุบันและในอนาคตที่มีตอ ชุมชน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป น การศึ ก ษาด ว ยระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research Methodology) แบบการศึกษาเชิงประวัติศาสตร (Historical Case Studies)
2. ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551
3. ขอบเขตดานเนื้อหา
3.1 วิ วัฒนาการของมหาวิทยาลั ยนเรศวรจากอดี ตจนถึงปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตโดยแยกศึกษาเปน วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับเรื่อง การเริ่มกอตั้ง ความเปนปกแผน การขยายองคการ
และแนวโนมในการพัฒนาองคการในอนาคต
3.2 บทบาทของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีตอชุมชน สังคม จากอดีตถึงปจจุบันและใน
อนาคตในทัศนะของผูบริหาร อาจารย บุคลากร นิสิต ชุมชน หนวยงานและองคการที่เกี่ยวของ
3.3
บทบาทของชุมชน สังคม โดยรอบที่มีตอมหาวิทยาลัยนเรศวรจากอดีตถึง
ปจจุบันและในอนาคตในทัศนะของผูบริหาร อาจารย บุคลากร นิสิต ชุมชนและหนวยงาน
องคการที่เกี่ยวของ
3.4 ผลกระทบของการกอตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรจากอดีตถึงปจจุบันและในอนาคต
ในดาน สังคม และ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ตามทัศนะของผูบริหาร อาจารย
บุคลากร นิสิต ชุมชน หนวยงาน และองคการที่เกี่ยวของ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร : วันวาน วันนี้และวันพรุงนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
เปนการศึกษารายกรณีเชิงประวัติศาสตร (Historical Case Study) ซึ่งผูว ิจัยดําเนินการศึกษา ดังนี้
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1. การกําหนดแหลงขอมูล ผูวิจัยไดจําแนกและกําหนดแหลงขอมูลออกเปน 3 ชวง
โดยมีเกณฑการเลือกผูใหขอมูลสําคัญ ( Key Informant ) ดังนี้
1.1 ชวงสมัยวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก ไดแก ผูท ี่เคยดํารงตําแหนงผูบริหาร
อาจารย เจาหนาที่ และ ศิษยเกา ตั้งแตเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษา
1.2 ชวงสมัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ไดแก ผูที่เคยดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี หัวหนาภาค เจาหนาที่ อาจารย และ ศิษยเกา ตั้งแตเปน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
1.3 ชวงสมัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดแก ผูที่ดํารงตําแหนงผูบริหาร อาจารย
เจาหนาที่ และศิษยปจจุบนั ตั้งแตเปนมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเปนบุคคลที่เปนตัวแทนจากกลุม
สาขาวิชาทีท่ างมหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนด ไดแก กลุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุม
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี กลุม วิทยาศาสตรสุขภาพ
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
1) การสัมภาษณแบบมีโครงสราง 2) การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 3 ) การสัมภาษณกลุม
และ 4 ) การสนทนากลุม
3. การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 การสํารวจขอมูลพืน้ ฐานของสนามการวิจยั ผูวจิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและโครงสรางของมหาวิทยาลัย
3.2 ทําแผนที่ของสนามการวิจัยที่ไดจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของสนามการวิจัย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 แผนทีท่ างกายภาพเพื่อแสดงอาณาเขตที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ผูวิจัยไดจัดทํา
แผนทีท่ างกายภาพทั้ง 3 ชวงสมัย ตั้งแตเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร
3.2.2 แผนทีข่ องมหาวิทยาลัย ผูว ิจัยไดจดั ทําแผนที่ของมหาวิทยาลัย 3 ชวงสมัย
ตั้งแตเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
และมหาวิทยาลัยนเรศวร
3.3 ดําเนินการเก็บขอมูลตามกรอบประเด็นที่จะศึกษา ที่กําหนดไวในวัตถุประสงค โดย
ศึกษาตามประเด็นตางๆ ดังนี้
3.3.1 วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยนเรศวรจากอดีตถึงปจจุบนั และแนวโนมในอนาคต
3.3.2 บทบาทของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีตอ ชุมชน สังคม จากอดีตถึงปจจุบันและในอนาคต
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3.3.3 บทบาทของชุมชน สังคม โดยรอบทีม่ ีตอมหาวิทยาลัยนเรศวรจากอดีตถึง
ปจจุบันและในอนาคต
3.3.4 ผลกระทบของการกอตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรจากอดีตถึงปจจุบนั และในอนาคต
ในดาน สังคม และ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดลอม
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ศึกษาจากเอกสารที่เกีย่ วของ ไดแก อนุทินของการเปนมหาวิทยาลัยนเรศวร
แผนการปฏิบตั ิงาน / โครงการ บันทึกประวัติ รายงานประจําป วารสาร แผนแมบท บันทึก
ขอความ บันทึกคําบอกเลา จดหมายเหตุ/บันทึกประจําวัน ทําเนียบผูบ ริหาร คณาจารย
บุคลากร สถิติการรับเขา สถิติผูสําเร็จการศึกษา วีดิทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย เปนตน
4.2 สัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยสัมภาษณผูบริหาร อาจารย และศิษยเกา ในชวงสมัย
เปนวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสมัยเปนมหาวิทยาลัยนเรศวร
จํานวน 27 คน
4.3 การสัมภาษณกลุม ในการดําเนินการสัมภาษณกลุม ผูว ิจัยไดดําเนินการสัมภาษณ
กลุมกับเจาหนาที่ ชวงสมัยที่เปนวิทยาลัยวิชาการศึกษา จํานวน 3 คน
4.4 การสนทนากลุม ในการดําเนินการสนทนากลุมผูวจิ ัยไดดําเนินการสนทนากลุม กับ
เจาหนาที่และศิษยเกาในชวงสมัยเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยนเรศวร
ชวงสมัยละ 3 คน รวมทัง้ สิน้ 6 คน
5. การจัดกระทําขอมูล
5.1 การตรวจสอบความนาเชื่อถือและความสมบูรณครบถวนของขอมูล ผูวิจัยไดกาํ หนด
วิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ดังนี้
5.1.1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เปนการตรวจสอบ
ความนาเชื่อถือของขอมูลจากแหลงที่ตางกัน ไดแก แหลงเวลา สถานที่ และบุคคล
5.1.2 การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (Methodological
Triangulation) เปนการตรวจสอบความนาเชื่อถือและความครบถวนของขอมูลจากวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ตางกัน ไดแก เอกสาร การสัมภาษณ การสนทนากลุม
5.2 การวิเคราะหขอมูล ผูวจิ ัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุปอุปนัย
(Analytic Induction) ผูวิจยั ไดดําเนินการดังนี้
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5.2.1 จัดระบบและจําแนกประเภทของขอมูล โดยนําเสนอเปนรอยละ หรือความถี่
และขอความทั้งนี้แลวแตความเหมาะสมของขอมูล
5.2.2 การเชือ่ มโยงขอมูลทีจ่ ัดระบบและจําแนกประเภทของขอมูล มาสราง
ความสัมพันธเพื่อใหมองภาพรวมของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในภาพของวันวาน วันนี้ และวันพรุงนี้
โดยการสรางขอสรุปแบบอุปนัย
6. การนําเสนอผลการจัดกระทําขอมูล
ผูวิจัยนําเสนอโดยการใชการพรรณนาประกอบภาพ และนําเสนอประเด็นคําพูดที่เปน
ขอความสําคัญของบุคคลสําคัญประกอบการบรรยาย
ผลการวิจัย
ผูวิจัยสามารถสรุปภาพของการเปลี่ยนแปลง และวิวฒ
ั นาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร
อยางตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั เปนลําดับดังนี้
1. วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยนเรศวรจากอดีตถึงปจจุบันและในอนาคต
มหาวิทยาลัยนเรศวรถือกําเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2510 โดยเปดรับนิสิตรุนแรกจํานวน 122 คน ในปการศึกษา 2510
และฝากเรียนกับวิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน และวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ในปตอมา
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก มีนิสิตรุนที่ 2 โดยมีกรมการฝกหัดครูเปนผูดําเนินการคัดเลือก
นักศึกษาจากวิทยาลัยครูตางๆมาเรียนในสาขาวิชาเอก 2 วิชา คือ วิชาเอกคณิตศาสตร และ
วิชาเอกภาษาไทย รวม 146 คน ผูบริหารคนแรกเปนทานอาจารยพนัส หันนาคินทร ซึ่งตําแหนง
ในขณะนัน้ คือรองอธิการ และ ในการเตรียมการครั้งนี้วทิ ยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก ขาด
แคลนทั้งทรัพยสิน อาคารสถานที่บุคคลและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และที่สาํ คัญไดแก
งบประมาณในการดําเนินงานในการบริหารจัดการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก ใน
การรับนิสิตเขาเรียนในวิทยาลัยวิชาการศึกษานั้นไมมีการสอบคัดเลือก แตเปนไปตามเงื่อนไขใน
การปรับปรุงหลักสูตรใหมของกรมการฝกหัดครู ซึ่งจะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง (ป.ก.ศ.สูง) ที่มีความรูดีมีความประพฤติดี
และตองการทีจ่ ะศึกษาตอในระดับปริญญา และในปการศึกษา 2512 ไดเปดสอนระดับปริญญา
ตรีภาคสมทบ
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ดวยเหตุผลเพือ่ สนองความตองการของผูท ี่มีอาชีพครูตองการจะเรียนรูวิชาการใหมๆ เพื่อจะ
นําไปใชเปนประโยชนตอการเรียนการสอนใหดียงิ่ ขึ้น
จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาสูก ารเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหยกฐานะวิทยาลัย
วิชาการศึกษา ขึ้นเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
บัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขึน้ โดยกําหนดใหสาขาเปน “วิทยาเขต” เทียบเทาคณะๆ
หนึง่ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึง่ ทานอาจารยพนัส หันนาคินทร ไดดํารง
ตําแหนงเปนรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก เปนคนแรก
ในการรับนิสิตเขาเรียน โดยการคัดเลือกจากสวนกลางจํานวนครึ่งหนึง่ และอีกครึ่งหนึ่งใหสิทธิ์
มหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง โดยจะดําเนินการสอบคัดเลือกจากนักเรียนที่จบชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6
จากเกาจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนลางและตอมามีการกําหนดแนวทางการพัฒนา เมืองในสวน
ภูมิภาคใหจังหวัดพิษณุโลกเปน “เมืองหลัก” ของเขตภาคเหนือตอนลางของประเทศเปนศูนยกลาง
การบริการในทุกดาน ทั้งนี้รวมทัง้ การบริการทางดานสังคม การศึกษา และสาธารณสุขดวย
เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนที่จะตองการศึกษาอาชีพชัน้ สูงใน
ระดับมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น และเพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ตองการจะขยาย
ความเจริญไปสูภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาระดับปริญญาใหกวางขวางและทัว่ ถึง
รวมทัง้ ความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา คณะผูบริหารจึงไดวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ใหเปนมหาวิทยาลัยขนาดใหญขึ้นกวาเดิมและเปนเอกเทศ
จึงไดเกิดโครงการวิจยั และวางผังแมบท(master plan) มหาวิทยาลัยนเรศวร “หนองออ” ขึ้น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศในนาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ซึ่งผูบริหารคนแรกของมหาวิทยาลัย
นเรศวร คือ ทานอธิการบดีสมบูรณ สุขสําราญ ขณะทีก่ ําลังรอคอยการโปรดเกลาฯ ทานอยูใน
ระหวางการปฏิบัติงานดานการวิจยั ที่ประเทศญี่ปุน จึงไดแตงตั้งใหทา นอาจารยรังสรรค วัฒนะ
รักษาราชการแทนในตําแหนงอธิการบดีอกี ตําแหนงหนึง่ ซึง่ มีโครงสรางการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรประกอบดวย สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการมหาวิทยาลัย อธิการบดี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน/สํานัก/ศูนย
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดการศึกษาแบงเปน 5 ระดับการศึกษา ประกอบไปดวย
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับ
ปริญญาเอก โดยมีปณิธานอันแนวแนทจี่ ะดํารงความเปนเลิศทางวิชาการและความเปนสากล ใน
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อันที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเกื้อหนุนตอการพัฒนาประเทศ
และสามารถแขงขันในระดับนานาชาติไดแบบยั่งยืน โดยมีการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
นเรศวร ที่ไดใหบริการในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่องโดยมีพนั ธกิจทีส่ ําคัญ ดังนี้
1. ดานการผลิตบัณฑิต เปนมหาวิทยาลัยอิสระในกํากับรัฐบาลเพื่อใหเกิดความคลองตัว
ในการบริหารและเพิ่มขีดความสามารถของการแขงขันในการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพทาง
วิชาการเขามาในระบบ
2. ดานการวิจยั มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมุง การวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะการวิจยั
ประยุกต เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น
3. ดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมุงเนนการบริการทางวิชาการใน
รูปแบบที่หลากหลายขึ้น การดําเนินการอาจจะตองใชระบบหุน สวน (Partnership) และการสราง
เครือขาย (Networking) เขามาชวยในการสรางจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป
4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย
เปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ เพื่อนําไปสูการสงวนความแตกตางทางวัฒนธรรม
และการอยูรวมกันในประชาคมโลกอยางมีเอกลักษณและศักดิ์ศรี การเสริมสรางวัฒนธรรมและ
คานิยมทีพ่ ึงประสงคใหเกิดขึ้นกับบุคคล องคกร และสังคมอีกดวย
2. บทบาทของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีตอชุมชน สังคม จากอดีตถึงปจจุบันและใน
อนาคต
บทบาทของวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก ที่มีตอชุมชน สังคมนัน้ ในดานการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก มีบทบาทสําคัญในการผลิตครู สวนดานการ
เผยแพรความรูทางวิชาการ ดานการพัฒนาชุมชน และ ดานการกระจายโอกาสทางการศึกษา
มีการดําเนินการแตยังไมเปนรูปธรรมเทาใดนัก เนื่องจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกยังอยู
ในชวงของการเริ่มบุกเบิกและพัฒนาสูก ารเปนสถาบันการศึกษาที่ผลิตนิสิตในระดับปริญญาตรี
เพื่อตอบสนองกับความตองการของชุมชนและสังคม
บทบาทของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ที่มีตอชุมชน สังคมยังคง
เนนบทบาททีส่ ําคัญในดานการจัดการศึกษา ดานการเผยแพรความรูท างวิชาการ ดานการ
พัฒนาชุมชน และ ดานการกระจายโอกาสทางการศึกษา มีการดําเนินการที่เปนรูปธรรมมากขึ้น
รองรับกับความตองการของคนในชุมชนและเขตบริการภาคเหนือตอนลาง 9 จังหวัด และเริ่มมี
การขยายพืน้ ที่การบริการใหการศึกษาโดยการเพิ่มคณะและสาขาวิชาตาง ๆ ขึน้ มากมาย เพื่อให
มีความหลากหลายและสอดคลองกับความตองการ
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บทบาทของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีตอชุมชน สังคม ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเปนแหลง
ศูนยรวมทางดานวิชาการ เปนแหลงที่มบี ทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา เปนแหลงเผยแพร
ความรู เพื่อทีจ่ ะผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพออกสูสังคม ซึ่งเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ
ปฏิบัติมาอยางตอเนื่องตั้งเมือ่ ครั้งที่ยงั เปนวิทยาลัยวิชาการศึกษา จนกระทั่งเปนมหาวิทยาลัย
นเรศวรในปจจุบัน
บทบาทของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีตอชุมชน สังคม ในอนาคต ดานการจัดการศึกษา
ดานการเผยแพรความรูท างวิชาการ ดานการพัฒนาชุมชน และ ดานการกระจายโอกาสทาง
การศึกษา มหาวิทยาลัยจะมุงเนนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสามารถเปนมหาวิทยาลัยที่มี
คุณสมบัติโดดเดน มีเอกลักษณเปนของตนเอง ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน และเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา สามารถแขงขันทางวิชาการได เปนที่พงึ่ ใหกับ
ชุมชน และมีการประสานความรวมมือระหวางชุมชนและมหาวิทยาลัยมากขึ้น
ภาพในอนาคตของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามความตองการของผูม ีสว นเกี่ยวของกับ
มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ตองการใหเกิดขึ้นหรือเปนไป สามารถสรุปเปนประเด็นไดดงั นี้
1. ดานการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรควรเนนการวิจยั ที่สามารถนําผลการวิจัยไป
พัฒนาประเทศไดอยางเปนรูปธรรม
2. ดานวิชาการ อาจารยนบั เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาบัณฑิต อาจารยควรเห็น
ความสําคัญของการสอนเปนหลัก ถายทอดใหไดเต็มที่ สอนใหเด็กเปนทัง้ คนเกงและคนดี
3. ดานการบริการ การใหบริการในอนาคตควรมีการวางแผนการจัดการที่ดี อํานวย
ความสะดวกใหกับผูมีสว นเกี่ยวของไดเปนอยางดี และควรใหมีสถานที่ทีเปนเอกเทศ เพียงพอกับ
หนวยงาน
4 . ดานสิ่งแวดลอม ควรใชใหประโยชนจากสิ่งที่มีอยูอ ยางคุมคา การใชทรัพยากรใน
มหาวิทยาลัยควรไดใชใหเกิดประโยชนสงู สุดเทาที่เปนได
5. ดานผูบริหาร ตองเปนคนซื่อสัตย โปรงใส ยุติธรรม เนนการพัฒนาองคกร ผูบริหาร
ที่มีวิสยั ทัศนมองการณไกล และมีหนวยตรวจสอบที่เขมแข็ง และประชาคมทุกสวนตองมีสว นรวม
มองสวนรวมเปนสําคัญ
3. บทบาทของชุมชน สังคม ที่มีตอมหาวิทยาลัยนเรศวรจากอดีตถึงปจจุบนั และ
ในอนาคต
บทบาทของชุมชน สังคม โดยรอบที่มีตอวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก นั้นนับวา
ชุมชนไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของวิทยาลัยวิชาการศึกษา แตบทบาทที่ชมุ ชน สังคม
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ที่มียงั ไมเดนชัด และยังไมเปนรูปธรรมที่ชดั เจน ดังนัน้ บทบาทในการบุกเบิกและพัฒนาจึงเปน
บทบาทของบุคลากรกับนิสติ ที่อยูภายในวิทยาลัยวิชาการศึกษา และบทบาทของชุมชนที่มีตอ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ในชวงแรกยังคงเหมือนกับวิทยาลัยวิชา
การศึกษาพิษณุโลก แตเมือ่ มหาวิทยาลัยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น บุคลากรมีมากขึ้น มีความ
เปนปกแผนมากยิง่ ขึ้น ชุมชน สังคม ที่อยูโ ดยรอบจึงมีสว นในความเปนปกแผนดังกลาว
มหาวิทยาลัยนเรศวรเปนมหาวิทยาลัยทีม่ ีความมั่นคง มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ
ออกไปสูชุมชน สังคม จึงทําใหชุมชน สังคม ไดเขามามีบทบาท ตาง ๆ กับมหาวิทยาลัยมากขึ้น
เปนการทํางานที่มกี ารประสานความรวมมือ เปนแหลงเรียนรูใหกับบุคลากร และนิสิต และกาวไป
พรอมกับมหาวิทยาลัยมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกันในสวนที่จะกอประโยชนใหเกิดขึ้นรวมกัน
บทบาทของชุมชน สังคม โดยรอบที่มีตอมหาวิทยาลัยนเรศวรในอนาคต นับวามีสวน
เกี่ยวของสัมพันธกนั อยางยิง่ ปจจัยนําเขาของมหาวิทยาลัย ในสวนของนิสิต ถือวาชุมชนมีบทบาท
สําคัญ และตอไปในอนาคต ทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาครัฐ หรือเอกชนการแลกเปลีย่ นความรู
ประสบการณในการปฏิบัติงาน ในระดับทีม่ ากขึ้น
4. ผลกระทบการกอตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรตอชุมชน สังคม จากอดีตถึงปจจุบันและใน
อนาคต
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันที่มสี วนสําคัญตอการขับเคลื่อนและกลอมเกลาทางสังคมในรัฐ
รวมทัง้ ยังทําหนาที่เปนผูสงตอและแลกเปลี่ยนแนวคิด องคความรู คานิยมและวัฒนธรรม จาก
ชุมชนสูเวทีโลก และจากเวทีโลกสูชุมชน ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนที่ที่มกี ารเปลีย่ นแปลงอยาง
รวดเร็วมหาวิทยาลัยจึงเปรียบเสมือนตัวกลางในการดํารงรักษาอัตลักษณของชุมชน และ
ขณะเดียวกันก็เปนผูเชื่อมตอชุมชนเขาสูก ระแสโลกาภิวตั น
ผลกระทบการกอตั้งและดําเนินกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีตอชุมชนที่ผา นมาตัง้ แต
การเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษาสูการเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก จนกระทั่งเปน
มหาวิทยาลัยเอกเทศในนามมหาวิทยาลัยนเรศวรมีผลกระทบตอชุมชนและสังคมโดยสรุปดังนี้
มิติดานการจัดการศึกษา มีสถาบันทางการศึกษาทีท่ าํ ใหการจัดการศึกษาอยูใกลชิด
กับชุมชนและสังคมมากขึ้นเปนการเพิ่มโอกาสในการไดรับการศึกษาของชุมชนและสังคมใน
ภูมิภาคและในเบื้องตนมุง เนนในการผลิตครู ทําใหชุมชนหรือสังคมโดยเฉพาะจังหวัดใกลเคียงมีผู
ที่ประกอบวิชาชีพครูที่จบปริญญาตรี เปนผูนาํ เอาความรูและวิธีการจัดการในเรื่องการเรียนการ
สอนที่ใหมๆ สูส ถานศึกษา และในการเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก การจัดการ
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ศึกษามีความหลากหลายมากขึ้นเพราะดําเนินการจัดการศึกษาในหลายสาขามากขึ้น ซึง่ เปนการ
เพิ่มทางเลือกใหกับชุมชนและสังคมในภูมิภาคนี้
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการแรงงาน
ทักษะ (Skilled labor) และความตองการไตระดับทางสังคมของกลุมชนชั้นใหมที่ไดรับอานิสงส
จากกลไกเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรมที่ชวยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนและสังคม
จึงเกิดการขยายการศึกษาขนานใหญขึ้น สถาบันการศึกษาจึงเนนความชํานาญเฉพาะดาน
ขยายตัวเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วของสาขาวิชาตางๆ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังขยายขนาด
และรับนักศึกษาเพิม่ ขึ้นอีกดวย
มิติดานสังคม เมื่อมีสถาบันทางการศึกษาเปนสังคมอีกสังคมหนึง่ มีการปฏิสัมพันธกนั
ระหวางนักศึกษากับชุมชน และระหวางอาจารยกับชุมชนตลอดจนเจาหนาทีก่ ับชุมชนที่เปนอยู
เปนผูรวมดําเนินการในงานประเพณีและวันสําคัญตางๆซึ่งอาจจะไดเขารวมในรูปคณะกรรมการ
ตางๆนอกจากนี้อาคารสถานที่ ตึกรามบานชองมีมากขึ้นจนกลายเปนชุมชนใหมขึ้นทีม่ ีเรียกกันติด
ปากไดแก ตลาดปอยเปตและซอยโลกี ตลอดจนเสนทางการคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้นมีรถ
ราวิ่งอยูขวักไขวจากทองทุงที่เงียบสงบกลับมีเสียงรถและเสียงดนตรีจากสถานบันเทิงที่ดังอึกทึก
อยูเสมอในยามค่ําคืน
มิติทางเศรษฐกิจ เมื่อมีการกอเกิดขึ้นของสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มี
นักศึกษา อาจารยและบุคลากรมีจํานวนมากขึ้นมีการเกิดขึ้นของชุมชนใหมผนวกกับชุมชนเดิมที่
มีอยูชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยจึงกลายเปนแหลงเศรษฐกิจที่สาํ คัญแหลงหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก
เริ่มตั้งแตธุรกิจรถเขนที่ขายผลไม ขายอาหารเครื่องดื่มที่มีความจําเปนตอความตองการพื้นฐาน
ของมนุษย ไปสูธุรกิจหางรานจําหนายเครือ่ งอุปโภคบริโภค อุปกรณทางดานไอซีที ธุรกิจบานเชา
หอเชารวมทัง้ โรงแรม สถาบันสอนภาษา จนกระทั่งสถานบันเทิงตางๆ เปนตน
อภิปรายผล
1. วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยนเรศวรจากอดีตถึงปจจุบันและในอนาคต
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีววิ ัฒนาการมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
ที่เปนสถาบันทางการศึกษาที่มีเปาหมายในการมุง ผลิตครู ซึ่งกรมการฝกหัดครูเปนผูดําเนินการ
คัดเลือกนักศึกษาจากวิทยาลัยครูตางๆเขามาศึกษาตอในระดับปริญญา ซึ่งรัฐบาลในขณะนัน้
ไดมีนโยบายทีจ่ ะใหการฝกหัดครูมาอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานเดียวกัน จึงไดตรา
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม ฉบับที่ 3พ.ศ. 2497 เพื่อจัดตั้งกรมการฝกหัดครู
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สังกัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้นในป พ.ศ. 2497 เปนหนวยงานที่ทาํ หนาที่ผลิตวิชาชีพครูออกไปสอน
ในโรงเรียน ดังนัน้ ในปการศึกษา 2496 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศยกฐานะโรงเรียน
ฝกหัดครูชั้นสูง ที่ตั้งอยูท ี่ซอยประสานมิตร อําเภอพระโขนง กรุงเทพฯ ขึ้นเปน วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา และใหอํานาจแกสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิจารณาจัดตัง้ สาขาได ในป พ.ศ. 2498
สภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาไดอนุมัติใหยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูเตรียมอุดมศึกษา ขึ้นเปน
วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน นับเปนสาขาแหงแรกของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร และในปเดียวกัน สภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาไดมีมติใหจัดตั้งวิทยาลัยวิชา
การศึกษาบางแสน ที่ตาํ บลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เปนสาขาที่สองที่ไปตั้งอยูใน
ภูมิภาคเปนแหงแรกของประเทศ และตอมาก็ไดมีการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาสาขาอื่นๆ
กระจายไปทั่วทุกภูมิภาครวมทั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก ซึง่ อยูในเขตภาคเหนือของ
ประเทศดวย เพื่อเปนการรองรับนักศึกษาที่ตองการเรียนวิชาชีพครูในระดับปริญญาตรีในแตละ
ภูมิภาค โดยมีผูที่เปนแกนนําในการจัดตั้งไดแก หมอมหลวง ปน มาลากุล ซึ่งเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น นายบุญถิ่น อัตถากร อธิบดีกรมการฝกหัดครู นายเยียน โพธิ
สุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด และร.อ. สละ โหลสกุล นายทหารอากาศผูดูแลทรัพยสนิ และบน
เสนทางจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาไปสูความเปนมหาวิทยาลัย เริ่มมีมาตั้งแตวนั ที่ 12 ตุลาคม
พ.ศ. 2513 กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ มี นายสุกิจ นิมมานเหมินทร เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น เห็นชอบดวยกับการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเปน
มหาวิทยาลัย โดยมีฐานะเปนกรมสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที1่ 6 เมษายน พ.ศ. 2514 สภา
การศึกษาแหงชาติพิจารณาและลงมติเห็นชอบในหลักการ ในการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา
เปนมหาวิทยาลัยโดยมีฐานะเปนกรมสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเดือนตุลาคม ปเดียวกันเมื่อ
วันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517 ไดมปี ระกาศใหยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึน้ เปน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก ทีเ่ ปนสาขาก็ไดรับการยก
ฐานะเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลกดวย โดยมีทานอาจารยพนัส หันนาคินทร ได
ดํารงตําแหนงเปนรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย เปนคนแรก และเปนผูนาํ ในการใหการศึกษา
วิชาการและวิชาชีพชัน้ สูงในเขตภาคเหนือตอนลาง โดยการสอบคัดเลือกนักเรียนที่จบมัธยมศึกษา
ปที่ 6 เขาศึกษาในคณะศึกษาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร จากความ
เปนมาในวันวานของการกอตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก ที่จะประสบความสําเร็จไดนั้น
ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญทางดานการเมืองและขาราชการทางการเมืองผนวกกับความมีภาวะผูน าํ
ของขาราชการประจําในภูมภิ าคนั้นๆซึง่ มีความสอดคลองกับการศึกษาของ วีระ ปรือทอง (2544)
ไดทําการศึกษา การกําเนิดองคการ : ศึกษากรณีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผล
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การศึกษาพบวา การจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหงประสบความสําเร็จไดนั้นขึ้นอยูก ับปจจัย
สําคัญ 2 ประการ คือ 1. ปจจัยทางดานการเมือง โดยมีบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกลุมหนึง่
ซึ่งเปนฝายนิตบิ ัญญัติเสนอรางพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเขาสูสภาผูแ ทนราษฎรเพือ่
ผลักดันใหรัฐบาลขยายการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแหงใหมขึ้น ตอมารัฐบาล ไดอนุมัติใหใชสถานที่
แสดงสินคานานาชาติ ตําบลหัวหมาก อําเภอบางกะป จังหวัดพระนคร เปนสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยรามคําแหงและปจจัยอีกประการ คือ 2. ภาวะความเปนผูนํานั่นหมายถึง ผูน ําที่เปน
ขาราชการการเมือง คือนายประมวล กุลมาตย และผูน ําที่เปนขาราชการประจํา คือศาสตราจารย
ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต และคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยตลาดวิชาอีก 7 คน และเปน
ที่สังเกตไดชัดเจนวาการจัดศึกษาขณะนัน้ ยังมีจุดเนนที่สําคัญคือการจัดการศึกษาที่สนองระบบ
ราชการเนื่องดวยระบบราชการตองอาศัยขาราชการสมัยใหมทมี่ ีความรู ความชํานาญเฉพาะดาน
แบบตะวันตก ฉะนั้นการจัดการศึกษาแบบใหมใหทนั สมัยการจัดการศึกษาจึงเกิดขึน้ เพื่อสนองตอ
ความเขมแข็งของกลไกรัฐฉะนั้นวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาในสมัยนัน้ จึงเนนการผลิต
บุคคลเขาสูระบบราชการ โดยวิทยาลัยวิชาการศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลกในขณะนั้นดําเนินการจัดการศึกษาทีม่ ีเปาหมายในการมุง ผลิตครูเปนสําคัญ เปนสิ่ง
สะทอนอยางชัดเจนวามหาวิทยาลัยมุงสนองหนวยงานรัฐ ดังนัน้ เพื่อการผลิตบุคลากรสนอง
ภาครัฐ โครงสรางในมหาวิทยาลัยทั้งการบริหารและกฎระเบียบตางๆ จึงถูกหยิบยืมและนํามา
ประยุกตใชในมหาวิทยาลัย โดยไมตางจากหนวยราชการอื่นๆ ซึ่งโครงสรางดังกลาวก็ยังเปน
โครงสรางแบบราชการที่มีขนั้ การบังคับบัญชาจากบนลงลาง และความเชื่อในเรื่องการบังคับใช
กฎระเบียบวาเปนวิธีการที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแกปญ
 หาอยางรวดเร็ว การบังคับ
ใชกฎระเบียบหยุมหยิมตางๆ ในมหาวิทยาลัยจึงเปนสิง่ ที่ปรากฏชัดอยางดาษดื่น ทัง้ นี้ผลของการ
ศรัทธาในวิธีการดังกลาวกลับทําใหเกิดบรรยากาศแหงการจองจับผิดเรื่องระเบียบในมหาวิทยาลัย
ตลอดเวลา ผูบ ริหารไมกลาริเริ่มทําอะไรโดยปราศจากคําสั่งผูบังคับบัญชา นอกจากนี้บรรยากาศ
ดังกลาวยังไมเอื้อตอการเปนสังคมวิชาการที่แตละคนควรรูจักคิด และมีจินตนาการ โดยไมถูก
พันธนาการดวยกฎ และบรรยากาศที่นา อึดอัด สภาพดังกลาวสงผลใหการทํางานในหมูนกั วิชาการ
มหาวิทยาลัยแหงเดียวกันมิเกิดบรรยากาศของความเปนกัลยาณมิตร เนื่องจากถูกกฎระเบียบบีบ
คั้น ทําใหขาดความรัก ความจริงใจ ความเขาใจตอกัน แตกลับจองทีจ่ ะจับผิดกันตลอดเวลา ซึง่
สุดทายผูท ี่ไดรับผลกระทบหนักที่สุดคือนักศึกษาซึง่ เปนสวนลางสุดของโครงสรางที่ถกู กดทับจาก
ทุกภาคสวนทัง้ จากผูบ ริหารและอาจารย
เมื่อรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 ผานขั้นตอนของการพิจารณา
ฝายนิติบัญญัติเปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันศุกรที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 รัฐสภาจึงนํากราบบังคม

16
ทูลเสนอตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เพื่อลงพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
ทรงลงพระปรมาภิไธย วันอาทิตยที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศในนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร นับตั้งแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ นายสมพร บัวทอง รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก จึงตองทําหนาที่รักษาการในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวรตามทีบ่ ทเฉพาะกาลกําหนดไว ตอมาไดสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดํารงตําแหนง
อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัย คือ อาจารยสมบูรณ สุขสําราญ ขณะที่กําลังรอคอยการโปรด
เกลาฯ ทานอาจารยอยูในระหวางการปฏิบัติงานดานการวิจัยที่ประเทศญี่ปุน จึงไดแตงตั้งให
อาจารยรังสรรค วัฒนะ รักษาราชการแทนในตําแหนงอธิการบดีอกี ตําแหนงหนึง่ โดยมีโครงสราง
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรประกอบดวย สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย ปจจุบนั มีการจัดการศึกษาแบงเปน 5 ระดับการศึกษา
ประกอบไปดวย ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับ
ปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ในปจจุบนั การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น ไดแบง
ออกเปน 3 กลุมวิชา ดังนี้
1.กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2. กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 3.กลุม
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดใหบริการในรูปแบบตางๆ อยาง
ตอเนื่องโดยมีพันธกิจที่สําคัญ ดังนี้ 1) ดานการผลิตบัณฑิต 2) ดานการวิจยั 3) ดานการบริการ
วิชาการ4)ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรเปนมหาวิทยาลัย
ที่ตั้งขึ้น เพื่อรับผิดชอบในเขตภาคเหนือตอนลาง มุง เนนการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชัน้ สูงทุก
ดาน เปนศูนยรวมแหลงวิทยาการตาง ๆ ทีม่ ีคุณคาตอมวลมนุษย มุงมัน่ ที่จะดําเนินการให
สังคมไทยเปนไทจากอวิชชา โดยการผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหนาํ ไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ตลอดจนการอนุรักษฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหดีขึ้น และมีปณิธานอันแนวแนที่จะดํารงความเปนเลิศทางวิชาการและความเปน
สากล ในอันทีจ่ ะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเกื้อหนุนตอการ
พัฒนาประเทศ และสามารถแขงขันในระดับนานาชาติไดแบบยั่งยืน มุงสรางบัณฑิตใหเปนผูรอบรู
ทางวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพในทุกสรรพวิทยาการ ทัง้ ดานสังคมศาสตร ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มีความเปนสากลทั้งในเชิงเทคโนโลยี และภาษาทีจ่ ําเปน
รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ อีกทั้งเปนผูม ีวิสัยทัศนกวางไกล มีจิตใจ
รวมพัฒนา ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการจะกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค
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ทั่วประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาระดับปริญญาใหกวางขวางและทั่วถึงจะเห็นวามหาวิทยาลัย
นเรศวรมีววิ ัฒนาการที่เปลีย่ นจากมหาวิทยาลัยวิทยาเขตมาเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศที่สามารถ
บริหารจัดการที่มีความเปนอิสระ ทัง้ นีก้ ็เปนไปตามหลักการของความดํารงอยูและความเจริญของ
องคการ เมื่อมีการจัดตั้งองคการองคการหนึ่งขึ้นมาแลว วัตถุประสงคอยางหนึ่งที่สมาชิกใน
องคการทุกคนควรยึดถือรวมกันคือการดํารงอยูและความเจริญขององคการสมาชิกทุกคนจะตอง
ปฏิบตั ิหนาทีท่ ไี่ ดรับมอบหมายอยางดีที่สดุ เพื่อใหองคการของตนบรรลุเปาหมาย องคการของ
ทางราชการก็ตองบริการประชาชนใหดที สี่ ุด เพื่อทําใหองคการของตนมีความสําคัญและขยาย
งานออกไปไดอยางกวางขวาง และ สุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้วา การขยายตัวและขนาดของมหาวิทยาลัยนัน้ เพื่อตอบสนองความ
ตองการแรงงานทักษะ (Skilled labor) และความตองการไตระดับทางสังคมของกลุม ชนชัน้ ใหมที่
ไดรับอานิสงสจากกลไกเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรมที่ชวยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของ
สังคมและประเทศ รัฐไทยจึงเกิดการขยายการศึกษาขนานใหญทุกระดับ เพื่อตอบสนองโครงสราง
ทุนนิยมทางเศรษฐกิจและ สถาบันการศึกษาทีเ่ นนความชํานาญเฉพาะดานจึงขยายตัวเพิม่ จํานวน
อยางรวดเร็ว จนอาจเรียกไดวาเกิดภาวะ มหาวิทยาลัยบูม กลาวคือมหาวิทยาลัยมีการขยายไป
ตั้งตามภูมิภาคตางๆ นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยยังขยายขนาด และรับนักศึกษาเพิ่มขึน้ อีกดวย จาก
การวิเคราะหการกอตัวของมหาวิทยาลัยขางตนจะพบวา โครงสรางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่
เปนการลอกแบบองคความรูแบบตะวันตกเปนกระแสหลัก และมองขามความสําคัญขององค
ความรูในทองถิ่นนั้นๆ รวมทัง้ การวิจัยที่กอใหเกิดผลตอการพัฒนาชุมชนทองถิน่ โดยเฉพาะดาน
สังคมศาสตรก็มีปริมาณนอยมาก หรือแทบมิมีเลย เนื่องจากแตละมหาวิทยาลัยตางแขงขันภายใต
โครงสรางเศรษฐกิจทุนนิยมยึดการจัดลําดับขั้นของมหาวิทยาลัย และเนนผลงานทางดาน
วิทยาศาสตรซงึ่ สามารถสรางผลกําไรและชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยไดรวดเร็วกวางานวิชาการ
ทางดานสังคมศาสตรซึ่งถือเปนประโยชนของสังคมสวนรวมในภาพรวม ซึง่ สอดรับรับกับแนวคิดของ
วิชัย ตันศิริ (2539) ที่ไดเสนอสภาพปญหาการจัดการอุดมศึกษาไทยในปจจุบนั ในหนังสือโฉมหนา
การศึกษาไทย ไดเสนอไววา อุดมศึกษาไทยในปจจุบนั เปนการศึกษาในระดับสากล เนื่องมาจาก
สถาบันอุดมศึกษามีจํานวนเพิ่มมากขึน้ แมวาสถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถประสบผลสําเร็จในเชิง
ปริมาณเปนทีน่ าพอใจระดับหนึ่ง แตปญหาที่อุดมศึกษาไทยตองเผชิญอยูในปจจุบนั ยังมีมากมายหลาย
ประการ ไดแก การผลิตความรูใหมๆ เพื่อชวยแกปญหาของชาติ ปญหาแนวโนมของจํานวนนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่กาํ ลังเพิม่ ขึ้น และจะเพิม่ ขึ้นอยางมากในอนาคต ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหเกิด
การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาอยางมหาศาล ทําใหเกิดปญหาภายในสถาบันอุดมศึกษาเอง
โดยเฉพาะปญหาของระบบบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษา กับระบบการเมืองในกระบวนการสรรหา

18
ปญหาๆเหลานีส้ งผลกระทบตอการบริหารทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึง่ ทําใหสถาบันอุดมศึกษาไม
คอยจะมีผลงานการวิจยั และวิชาการที่อาจเรียกไดวา เขาไปสูพรมแดนแหงความรูตามทีค่ าดหวังไว
เนื่องจากมหาวิทยาลัยหลายแหงตางแขงขันภายใตกลไกตลาดเสรีขยายมหาวิทยาลัยใหใหญโต
รองรับจํานวนนิสิตนักศึกษาที่เพิม่ ขึ้น เพราะจํานวนนิสิตนักศึกษาที่เพิม่ ขึ้นหมายถึงรายได
งบประมาณมหาวิทยาลัยสวนใหญจึงทุมไปกับการสรางตึกและอาคาร รวมทัง้ เงินเดือนจาง
บุคลากร ดวยหวังวาเงินเดือนที่มากขึน้ จะดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพ ฉะนั้นเมื่อการแขงขันและ
เงินตรากลายเปนประเด็นหลัก การเรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงกลายเปนเรื่องรอง
2.. บทบาทของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีตอชุมชน สังคม จากอดีตถึงปจจุบันและใน
อนาคต
โดยธรรมชาติมหาวิทยาลัยเปนองคกรทางสังคมที่แบกรับความรับผิดชอบตอชุมชน
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนองคกรที่สงั่ สมและสรางความรูจนมีความเขมแข็งทางวิชาการที่
สามารถสนองความตองการของสังคมได
บทบาทของวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก ที่มีตอชุมชน สังคมนัน้ ดานการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก มีบทบาทสําคัญในการผลิตครู สวนดานการ
เผยแพรความรูทางวิชาการ ดานการพัฒนาชุมชน และ ดานการกระจายโอกาสทางการศึกษา
มีการดําเนินการแตยังไมเปนรูปธรรมเทาใดนัก เนื่องจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกยังอยู
ในชวงของการเริ่มบุกเบิกและพัฒนาสูก ารเปนสถาบันการศึกษาที่ผลิตนิสิตในระดับปริญญาตรี
เพื่อตอบสนองกับความตองการของสังคมและรัฐไทยในขณะนั้น
และเมื่อมาเปน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก บทบาททีม่ ีตอชุมชน
สังคมยังคงเนนบทบาทที่สาํ คัญในดานการจัดการศึกษา ดานการเผยแพรความรูทางวิชาการ
ดานการพัฒนาชุมชน และ ดานการกระจายโอกาสทางการศึกษา มีการดําเนินการที่เปนรูปธรรม
มากขึ้นรองรับกับความตองการของคนในชุมชนและเขตบริการภาคเหนือตอนลาง 9 จังหวัด และ
เริ่มมีการขยายพื้นที่การบริการใหการศึกษาโดยการเพิม่ คณะและสาขาวิชาตาง ๆ ขึ้นมากมาย
เพื่อใหมีความหลากหลายและสอดคลองกับความตองการ
จนกระทั่งเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศในนามมหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มบทบาททีม่ ีตอชุมชน
สังคมมากขึ้นมีการปฏิสัมพันธกับชุมชนมากขึ้นและเปนไปในเชิงรุก ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเปน
แหลงศูนยรวมทางดานวิชาการ เปนแหลงที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา เปนแหลง
เผยแพรความรู เพื่อที่จะผลิตกําลังคนที่มคี ุณภาพออกสูสังคม ซึ่งเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
ยึดถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนไปตามหลักการทีว่ า มหาวิทยาลัยเปนสถาบันที่มีสวนสําคัญ
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ตอการขับเคลื่อนและกลอมเกลาทางสังคมในรัฐ รวมทั้งยังทําหนาที่เปนผูสงตอและแลกเปลี่ยน
แนวคิด คานิยม วัฒนธรรม และ องคความรูจากชุมชนสูเวทีโลก และจากเวทีโลกสูช ุมชน
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนที่เชี่ยวกรากมหาวิทยาลัยจึงเปรียบเสมือนตัวกลางในการดํารง
รักษาอัตลักษณของชุมชน และขณะเดียวกันก็เปนผูเชือ่ มตอชุมชนเขาสูกระแสโลกาภิวัตน
ซึ่งมีความสอดคลองกับคํากลาวของ สุเมธ แยมนุน มหาวิทยาลัยเปนองคกรทางสังคมที่แบกรับ
ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนบริเวณที่มหาวิทยาลัยนัน้ ตั้งอยู
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนองคกรที่สงั่ สมและสรางความรูจนมีความเขมแข็งทางวิชาการที่
สามารถสนองความตองการของสังคมได นอกจากนี้รายไดของมหาวิทยาลัยก็มาจากงบประมาณ
ของภาครัฐซึ่งมีที่มาจากเงินภาษีของประชาชน เงินเดือนผูบริหาร บุคลากร และอาจารย รวมทัง้ คา
เทอมของนิสิตนักศึกษานั้นลวนแตเปนภาระที่สงั คมแบกรับทั้งสิน้ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงปฏิเสธ
ความผูกพันทีต่ นมีตอสังคมมิได ซึ่งตรงกับการศึกษาของ วีระ ปรือทอง (2544) ไดทําการศึกษา
การกําเนิดองคการ : ศึกษากรณีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหงศึกษาพัฒนาการอุดมศึกษา
ไทย พบวา มหาวิทยาลัยเปนองคการทางสังคมทีม่ ีขนาดใหญ จัดตั้งขึน้ เพื่อสนองความตองการ
ของประชาชนเพื่อเปนการบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนทีม่ ีความตองการที่จะศึกษาหา
ความรูในระดับอุดมศึกษา เพื่อเปนการใหรัฐไดสนองตอบตอความตองการของประชาชน ในดาน
การศึกษา และ สนม ครุฑเมือง ไดเสนอวามหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการพัฒนา และ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร เพราะเนือ่ งจากวาสภาพการเปลีย่ นแปลงความตองการทางการ
ศึกษาของสังคมไทย ซึ่งเปนผลจากนโยบายของประเทศที่มงุ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดย
ใชการศึกษาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการพัฒนาจุดประสงคของการพัฒนา คือ การทําให
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพของคนสมัยใหมประกอบดวยคุณลักษณะ 10 ประการ คือ เปนบุคคลที่รัก
การเรียนรู มีความรูทงั้ ทางวัฒนธรรม ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีและการจัดการ ประกอบ
อาชีพได สามารถดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของตนเอง มีความรักธรรมชาติ รักเพื่อน
มนุษยและรักศิลปะ มีวิสัยทัศนและจิตใจกวางขวาง มีพฤติกรรมรักองคการและความสามารถใน
การสรางความเปนชุมชน ประการสุดทายคือ การพัฒนาจิตวิญญาณ ทัง้ นี้โดยมีความเชื่อวา
คุณภาพของคนสมัยใหมดังกลาวจะทําใหประชาชนมีการดํารงชีพอยางเปนสุข การพัฒนา
การศึกษาระบบอุดมศึกษา ทั้งที่เปนสวนระบบการบริหารและการจัดการในมหาวิทยาลัยจึงควรมี
ความอิสระ และคลองตัวมากที่สุด เพื่อสามารถทําหนาที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนไป
ตามจุดประสงคของการพัฒนา และพึงระลึกเสมอวามหาวิทยาลัยเปนองคกรทางสังคม การศึกษา
เปนสวัสดิการทางสังคมและสิทธิทปี่ ระชาชนพึงไดรับ
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3. บทบาทของชุมชน สังคม ที่มีตอมหาวิทยาลัยนเรศวรจากอดีตถึงปจจุบนั และ
ในอนาคต
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันที่มสี วนสําคัญตอการขับเคลื่อนตลอดจนการกลอมเกลาทาง
สังคมในรัฐ รวมทัง้ ยังทําหนาที่เปนผูสงตอและแลกเปลี่ยนแนวคิด คานิยม วัฒนธรรม และ องค
ความรูจากชุมชนสูเวทีโลกและจากเวทีโลกสูชุมชน เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงเปรียบเสมือน
ตัวกลางในการดํารงรักษาอัตลักษณของชุมชน และขณะเดียวกันก็เปนผูเชื่อมตอชุมชนเขาสู
กระแสของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู(Knowledge – Based Economy Society)
ดังนัน้ บทบาทของชุมชน สังคมที่มีตอวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกนั้นเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของวิทยาลัยวิชาการศึกษา แตบทบาทที่ชุมชน
สังคมทีม่ ียังไมเดนชัด และยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ดังนัน้ บทบาทในการบุกเบิกและพัฒนาจึง
เปนบทบาทของบุคลากรกับนิสิตที่อยูภายใน ในสวนของบทบาทชุมชน สังคม ทีม่ ตี อ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ในชวงแรกนัน้ ยังคงเหมือนกับวิทยาลัย
วิชาการศึกษาพิษณุโลก แตเมื่อมหาวิทยาลัยมีการขยายตัวสูการเปนมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เปน
มหาวิทยาลัยที่มีความมัน่ คง บุคลากรมีมากขึ้น มีความเปนปกแผนมากยิง่ ขึ้น ชุมชน สังคมที่
อยูโดยรอบจึงมีสวนในความเปนปกแผนดังกลาว และมหาวิทยาลัยยังมุง เนนการผลิตบัณฑิตทีม่ ี
คุณภาพออกไปสูชุมชน สังคม จึงทําใหชุมชน สังคม สวนหนึ่งเปนผลผลิตที่เกิดจากการบม
เพาะจากมหาวิทยาลัย พรอมทั้งในปจจุบนั เปนยุคของการสื่อสารไรพรมแดนมีความสะดวกในการ
สื่อสารและการคมนาคม และการมีสว นรวมของทุกฝายมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการดํารง
รักษาอัตลักษณของชุมชน มหาวิทยาลัยกลายเปนเพียงสถานที่ซึ่งอุดมไปดวยตึกขนาดใหญ และ
สถาปตยกรรมอันงดงาม แตบรรดามหาวิทยาลัยหลายแหงไดจํากัดบทบาทของตนเองใหเหลือ
เพียงหนวยการผลิตตอบสนองโครงสรางเศรษฐกิจทุนนิยม และบทบาทดังกลาว ทําให
มหาวิทยาลัยของรัฐเปลี่ยนแปลงเปนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ และมหาวิทยาลัยยังขาดการ
เขาถึงของชุมชนและสังคม เพราะวงวิชาการนั้นไมไดสรางและทดสอบจากจากชีวติ จริงการปฏิบตั ิ
จริงของผูคนทีอ่ ยูในชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สนม ครุฑเมือง ไดกลาวไว
วาปจจัยทางสังคมหรือปจจัยที่อยูน อกมหาวิทยาลัยที่จะมีบทบาทหรืออิทธิพลในการกําหนดให
การบริหารจัดการตองมีวิวฒ
ั นาการเปลีย่ นแปลงเพื่อรองรับกับสิ่งเหลานี้ในอนาคต ดังนี้
1. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตลอดจนการ
ขยายบทบาททางเศรษฐกิจ กอใหเกิดความตองการแรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทัง้ งานวิชาชีพชัน้ สูงใหม ๆ เพิ่มขึ้น ดังนัน้ มหาวิทยาลัยซึ่งมีหนาที่ผลิตบัณฑิต จึงตองผลิต
บัณฑิตเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม และเพื่อสนับสนุนการ
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ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการขยายบทบาทการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยใหมี
ความหลากหลายของสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชาทีเ่ ปนความตองการของประเทศ
2. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีดา นขอมูลขาวสารทําใหขอมูลขาวสารจากจุดใด
จุดหนึง่ สามารถแพรกระจายไปทั่วโลกไดอยางรวดเร็วเปนการสลายพรมแดนดานประชาชาติ
เศรษฐกิจและแรงงาน มีผลกระทบตอระบบการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาที่ทาํ ใหมกี าร
แขงขัน ทั้งที่เปนการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงตองสรางขีด
ความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสรางความเปนเลิศในสาขาวิชาตาง ๆ โดยการ
ปรับปรุงนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
ใหมีความเปนสากล
3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึง่ ทําใหเกิดวิกฤติการณทางสังคมรวมกันทัว่ โลก ไดแก
ชองวางของรายได ความยากจน การไมมงี านทํา ความรุนแรงและอาชญากรรม การละเมิดสิทธิ
สตรีและเด็ก ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดส สภาพดังกลาว สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยใน
ดานทีส่ ังคมถือวามหาวิทยาลัยเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของสังคมที่จะชวยแกปญหาของสังคม
โดยการใหความรู สรางปญหาและชีน้ ําสิ่งที่เปนประโยชน เพื่อการแกปญหาพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตดานตาง ๆ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงตองเพิ่มความสําคัญของบทบาทการชีน้ ําและชักนํา
สังคมใหไปสูสภาพทีพ่ ึงประสงค
4. ผลกระทบการกอตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรตอชุมชน สังคม จากอดีตถึงปจจุบันและใน
อนาคต
มหาวิทยาลัยเปนผูทาํ หนาทีเ่ ปนผูสงตอและแลกเปลี่ยนแนวคิด คานิยม วัฒนธรรม และ
องคความรูจากชุมชนสูเวทีโลก และจากเวทีโลกสูชมุ ชน ดังนัน้ การกอเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยยอมที่จะมีผลกระทบซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเสมอ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคมแตวาจะเปนไปในดานดีหรือไมดีหรือพึงประสงคหรือไม
พึงประสงคระหวางสองฝาย ผลกระทบการกอตั้งและดําเนินกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีตอ
ชุมชนที่ผานมาตั้งแตการเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษาสูการเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก จนกระทั่งเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศในนามมหาวิทยาลัยนเรศวรมีผลกระทบตอชุมชน
และสังคมตามมิติตอไปนี้ มิติดานการจัดการศึกษา มีสถาบันทางการศึกษาในภูมิภาคเพิ่มขึน้
ทําใหการจัดการศึกษาอยูใกลชิดกับชุมชนและสังคมมากขึ้นเปนการเพิ่มโอกาสในการไดรับ
การศึกษาของชุมชนและสังคมในภูมิภาคและในเบื้องตนมุงเนนในการผลิตครู ทําใหชุมชนหรือ
สังคมโดยเฉพาะจังหวัดใกลเคียงมีผทู ี่ประกอบวิชาชีพครูที่จบปริญญาตรี เปนผูน ําเอาความรูและ
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วิธีการจัดการในเรื่องการเรียนการสอนที่ใหมๆ สูสถานศึกษา มิติดานสังคม มีสถาบันทาง
การศึกษาเปนสังคมขึ้นอีกสังคมหนึ่งมีการปฏิสัมพันธกันระหวางนักศึกษากับชุมชน และระหวาง
อาจารยกบั ชุมชนตลอดจนเจาหนาที่กับชุมชนที่เปนอยูห ลายสถานะ เปนผูรวมดําเนินการในงาน
ประเพณีและวันสําคัญตางๆซึ่งอาจจะไดเขารวมในรูปของคณะกรรมการตางๆนอกจากนี้อาคาร
สถานที่ ตึกรามบานชองมีมากขึ้น ตลอดจนเสนทางการคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้นมีผูคน
รวมกันอยูจากหลายภูมิภาคทําใหมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตที่แตกตาง
ไปตามภูมิเลาเนาถิ่นฐานที่เกิด มิติทางเศรษฐกิจ เมื่อมีการกอเกิดขึ้นของสถาบันทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษากอตั้งขึน้ ยอมมีการดําเนินกิจกรรมขององคการใหเปนไปตามเปาประสงคของ
องคการโดยมีบุคคลจํานวนมากขึ้น มีการเกิดขึ้นของชุมชนใหมผนวกกับชุมชนเดิมที่มีอยูชมุ ชน
รอบๆมหาวิทยาลัยจึงกลายเปนแหลงเศรษฐกิจที่สาํ คัญแหลงหนึง่ ของจังหวัดพิษณุโลก ธุรกิจบาน
เชา หอเชารวมทั้งโรงแรม สถาบันสอนภาษา จนกระทัง่ สถานบันเทิงตางๆ เปนตน
การดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็เปนสวนหนึง่ ทีเ่ กิดผลกระทบ ซึ่งในปจจุบนั
มหาวิทยาลัยกําลังทําตัวหางจากสังคมโดยเฉพาะชุมชนที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู หลักสูตรการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัยไมไดตอบสนอง หรือนําองคความรูที่มีอยูเดิมในชุมชนมาตอยอดศึกษา
เปนองคความรู หลักสูตรการเรียนการสอนสวนมากเปนการลอกเลียนแบบมาจากมหาวิทยาลัย
ชั้นนําในเมืองใหญของไทย หรือไมก็จากประเทศตะวันตก นอกจากนี้การตัง้ เปาเกณฑวัด
ความสําเร็จของมหาวิทยาลัยมักอิงกับเกณฑตัวเลขอัตราการมีงานทําของนิสิตนักศึกษา และการ
เปรียบเทียบจัดอันดับขั้นของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หรือจํานวนผลงานที่รับรางวัลในระดับชาติ
การยึดแตตัวเลขดังกลาวทําใหเกิดการละเลยสํานึกขั้นพืน้ ฐานของมหาวิทยาลัยในการรับใชชุมชน
สังคมซึ่งเปนสิง่ ทีว่ ัดมิไดโดยตัวเลข และในอนาคตทีก่ ําลังเกิดขึ้น คือ การนํามหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบจะยิ่งเปนการนํามหาวิทยาลัยออกจากชุมชนและสังคม เนื่องจากงบประมาณอุดหนุนจาก
ภาครัฐจะลดลง ทําใหมหาวิทยาลัยตองหาเงินดวยตัวเอง ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับ
สังคมจะเหลือเพียงผูซื้อและผูขาย และสภาวะดังกลาวจะนําไปสูปญหาอีกประการคือ การรับใช
ทุนและการลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางวิชาการ ซึ่งสอดรับกับการศึกษาของ ประดิษฐ อารยะการกุล
(2547) ไดทําการศึกษาการพัฒนากลยุทธการแขงขันของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐผลการวิจัย
พบวา ปจจัยภายนอกที่ชนี้ าํ กลยุทธการแขงขันของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอยางมาก ทัง้ ใน
ปจจุบันและจะสงผลตอไปในอนาคต ไดแก ทิศทางการพัฒนาของประเทศทีม่ ุงไปสูส ังคมดิจิตอล
และการใหความสําคัญกับการฝกอบรมตลอดอายุงานของแรงงานที่ประกอบวิชาชีพชั้นสูง ปจจัย
ภายนอกที่เปนอุปสรรคของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอยางมากทัง้ ในปจจุบนั และในอนาคต
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คือ คุณภาพของนักศึกษา การสนับสนุนดานงบประมาณจากทีม่ ีแนวโนมลดลง และการขาด
แคลนอาจารยที่มีคุณภาพ จากผลกระทบดังกลาวทําใหเกิดปญหาตามมาของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ดังนัน้ การที่มหาวิทยาลัยเปนผูท ําหนาที่เปนผูสง ตอและแลกเปลี่ยนแนวคิด คานิยม
วัฒนธรรม และ องคความรูจ ากชุมชนสูเวทีโลก และจากเวทีโลกสูชมุ ชน เมือ่ การกอตั้งและการ
ดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมีผลกระทบตอชุมชนและสังคมในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ไดรับ
ผลกระทบที่เกิดจากชุมชนและสังคมเฉกเชนเดียวกันเพราะฉะนัน้ พึงระลึกเสมอวามหาวิทยาลัยเปน
องคกรทางสังคม การศึกษาเปนสวัสดิการทางสังคมและสิทธิทปี่ ระชาชนพึงไดรับ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยที่ขาดความรับผิดชอบและทําตัวออกหางจากสังคมก็เปนไดแตเพียงอาคารสถานที่
ที่ปราศจากจิตวิญญาณ มหาวิทยาลัยจะเขมแข็งก็ตอ เมื่อมีประชาชนเปนผูสนับสนุน และในการ
สนับสนุนนั้นจะมีไดก็ตอเมื่อมหาวิทยาลัยมิไดทําตัวออกหางจากสังคม
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากภาพการดําเนินงานตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบันและแนวโนมในการเปลีย่ นแปลง
มหาวิทยาลัยทั้งในสวนที่คาดวาจะเปนและในสวนที่ตองการใหเปนนัน้ สามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรใหมีความเจริญกาวหนาเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําและ
ตอบสนองความตองการของผูมีสวนเกีย่ วของทุกฝาย
2.ปญหาอุปสรรคและความตองการของผูมีสวนเกีย่ วของ นับเปนขอมูลสําคัญ
สําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
3. ควรลดชองวางระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวรกับชุมชน และควรเนนการมีความ
รวมมือตอกัน แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันอยางเปนรูปธรรมและควรมีการพัฒนาไปอยาง
ตอเนื่อง
2.ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาประวัติความเปนมาและแนวโนมของคณะตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเฉพาะคณะที่เกาแกหรือคณะที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
2. ควรมีการศึกษาประวัติบุคคลสําคัญของมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดแก ผูบริหาร
อาจารย นิสิต เจาหนาที่ เปนตน
3. ควรมีการศึกษาความความคิดเห็นและความตองการของผูม สี วนเกี่ยวของตอการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
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