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คณะครุศาสตรเปนองคกรหนึ่งท่ีถานับอายุก็จะเขาสูวัยอันถือวากลางคนแลว พรอมท่ีจะ

รับผิดชอบตอตัวเองและครอบครัวอยางเต็มท่ี เพราะจุดกําเนิดของคณะเกิดขึ้นมาพรอมๆ กับการ
สถาปนาวิทยาลัยอยางเปนทางการในวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็อายุ ๔๐ ปแลว 
ถาวิเคราะหดูแลวจะเห็นวาภารกิจของคณะครุศาสตรคือการผลิตและพัฒนาครู ดังนั้นจึงกลาพูดไดวา
วิทยาลัยครูกําแพงเพชรท่ีเกิดขึ้นมาพรอมๆกับภารกิจหลักคือการผลิตครูออกสูชมชนท้ังจังหวัด
กําแพงเพชร และจังหวัดใกลเคียง อาทิเชน จังหวัดตาก สุโขทัย พิจิตร นับเปนจุดเร่ิมตนของคณะครุ
ศาสตรอยางแทจริง ดังจะไดพูดถึงพัฒนาการและประวัติความเปนมาของคณะเปนลําดับ ดังนี้ 

คณะครุศาสตรเดิมมีชื่อวา คณะวิชาครุศาสตร เปนสวนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช ๒๕๑๘ เมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ๒๕๑๘ 
มีการแกไขเพิ่มเติม ปรับมาใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๒๗ ประกาศให
กรมการฝกหัดครูโดยวิทยาลัยครู มีหนาท่ีในการจัดการศึกษาเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ คณะ
วิชาครุศาสตรจึงมีภารกิจในการผลิตครูระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี ดังจะนําเสนอตามลําดับ 
ดังนี้ 

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

พ.ศ. ๒๕๑๙  เปดรับนักศึกษารุนแรกในปนี้มีจํานวน ๓๙๒ คน โดยคัดเลือกสงเขาเรียนจากสภา
ตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก แตตองไปใชศาลาวัดวังยางเปนท่ีเรียนชั่วคราว  
เพราะกอสรางอาคารเรียนยังไมแลวเสร็จ ตอมาในภาคเรียนท่ี ๒ ไดยายเขามาในอาคารชั่วคราวใน
บริเวณมหาวิทยาลัย 

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

 
 

                                                           
* ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



พ.ศ.๒๕๒๑๒๕๒๒ 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 ตามจํานวนจัดสรรจาก
วิทยาลัย เปนชวงเวลาท่ีอธิการโสภณ สุวรรณโรจน ตองเรงรัดพัฒนางานวิชาการใหแข็งแกรงเพราะยัง
อยูในชวงของการบุกเบิก คณาจารยในชวงนั้นทํางานหนักกันมาก ทามกลางความขาดแคลนท้ัง
งบประมาณและบุคลากร 

พ.ศ.๒๕๒๓  ในปนี้วิทยาลัยเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
๔ ป  ๕ วิชาเอก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา และในปนี้
เปดรับนักศึกษาครูระดับ ป.กศ. เปนปสุดทายจํานวน ๘๐ คน เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ ค.บ. 
๒ ป (หลังอนุปริญญา) ๒ วิชาเอก คือวิทยาศาสตรและภาษาไทย และเร่ิมรับครูประจําการเขาอบรมใน
โครงการ อ.คป. เพื่อใหมีคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น นับวาความเพียรพยายามของเราชาววิทยาลัยครูสมัยนั้นไดผาน
ไปอยางสวยงาม 

พ.ศ.๒๕๒๔  อธิการโสภณ สุวรรณโรจน ไดยายไปเปนอธิการท่ีวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
และผูชวยศาสตราจารยปรีชา เศรษฐีธร ไดมาเปนอธิการคนใหมในปนี้ วิทยาลัยมีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสําเร็จการศึกษารุนแรกภาคปกติ และภาค อคป. นับวาเร่ิมมีบัณฑิตปริญญาตรีคร้ังแรกท่ีเปน
ท้ังครูประจําการและมีงานทําท่ีจบใหมเพราะบรรจุราชการใหมและเร่ิมมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเปน
คร้ังแรกเชนกัน 

พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๗  เปนชวงระยะเวลาท่ีวิทยาลัยเร่ิมพัฒนา ดานอาคารสถานท่ี โดยเฉพาะ
ปรับปรุงท้ังภายในและภายนอกอาคารใหสะอาดเรียบรอยและสวยงามปรับภูมิทัศนอ่ืนนอกเหนือจากตัว
อาคารและสวยงามเปนระเบียบขึ้นหลังจากเกิดน้ําทวมปลายป ๒๕๒๔ อาคารสถานท่ีถูกน้ําทวมทรุดโทรม
มาก แตการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ก็คงดําเนินไปเพื่อใหการผลิตครูมีประสิทธิภาพออกสูสังคม 
ไปพรอมๆ กับการบูรณะอาคารสถานท่ีจนเขาสูความทันสมัยและสะดวกสบายขึ้นตามลําดับและเปน
ชวงเวลาท่ีอธิการสนับสนุนใหคณาจารยไดศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิมากท่ีสุดในยุคนั้น 

พ.ศ.๒๕๒๘ อธิการปรีชา เศรษฐีธร ไดเขาไปดํารงตําแหนงอธิการท่ีวิทยาลัยครูเพชรบูรณ  
รองศาสตราจารยไพรถ เลิศพิริยกมล ไดยายมาเปนอธิการคนใหม ในปนี้วิทยาลัยเปดสอนตาม
หลักสูตรของสภาการฝกหัดครู 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 แตในขณะ
นั้นการบริหารจัดการดานบุคลากรและวิชาการ จะเลื่อนไหลความรับผิดชอบการสอนออกไปตามคณะวิชา
ตางๆ เพื่อชวยกันผลิตครูออกไปอยางมีคุณภาพ โดยแบงการรับผิดชอบ ดังนี้ 



 คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รับผิดชอบผลิตครูวิชาเอก วิทยาศาสตรท่ัวไป 
คณิตศาสตร พลศึกษา คหกรรมศาสตร สุขศึกษา เกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมศิลป 
 คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รับผิดชอบผลิตครูวิชาเอก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
สังคมศึกษา นาฏศิลปและศิลปศึกษา 
 คณะวิชาครุศาสตร รับผิดชอบผลิตครูวิชาเอก การประถมศึกษา การแนะแนว เทคโนโลยี
ทางการศึกษา  การบริหารโรงเรียน 

ในปนี้มีการประกาศแบงสวนราชการในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ใหสอดคลองกับภารกิจของ
วิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และเปลี่ยนชื่อจาก คณะวิชาครุศาสตร มาเปน คณะ        
ครุศาสตร จนถึงปจจุบัน 

พ.ศ. ๒๕๒๙  คณะครุศาสตรยังคงผลิตบัณฑิตครูภาคปกติท้ัง ๒ หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ๔ ป และ ๒ ป ดังกลาวมา ตอเนื่องและในปนี้ไดเร่ิมรับนักศึกษาภาคพิเศษท่ีใชเวลาเรียนเสาร-
อาทิตย ซึ่งแตเดิมเรียกวา อคป. (อบรมครูประจําการ) มาเปน กศ.บป. เปนโครงการการจัดการศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการเปนคร้ังแรก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป มี ๔ วิชาเอก คือ  พลศึกษา  
การแนะแนว ศิลปศึกษาและการประถมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๒ ป (หลังอนุปริญญา) เปดรับ
นักศึกษา ๗ วิชาเอก คือ เกษตรศาสตร คหกรรมศาสตร นาฏศิลป เทคโนโลยีทางการศึกษา การ
บริหารโรงเรียน สังคมศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป 
 และอีกปรากฏการณหนึ่งท่ีเกิดขึ้นในปนี้คือ เปดรับนักศึกษาคุรุทายาทเปนรุนแรก วิชาเอกการ
ประถมศึกษา  โดยวัตถุประสงคพัฒนาคุณภาพครูอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อใหไดครูเกง ครูดี โดยคัดเลือก
นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๕-๖ (ม.๖ 
เฉพาะภาคตน) ไมตํ่ากวา ๓.๐๐ จากคะแนน ๔ อยูใน ๑๐ เปอรเซนตแรกของแตละแผนการเรียนของ
โรงเรียน มีความประพฤติดี มีเจคติท่ีดีตอวิชาชีพครู และมีบุคลิกภาพเหมาะสมท่ีจะเปนครู  มีคุณสมบัติท่ี
จะเขารับราชการครู ตามมาตรา ๒๓ แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครู พ.ศ.๒๕๒๓ ภายหลังสําเร็จ
การศึกษา และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและกรมสามัญศึกษาท่ี
เปนตนสังกัด 

พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๒ คณะครุศาสตร ยังคงทําหนาท่ีผลิตครูออกสูสังคมท้ังภาคปกติและภาค 
กศ.บป. จนเปนท่ียอมรับของประชาชนท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งในชวงเวลานี้มีคณะเกิดขึ้นอีก ๒ คณะคือ  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งแยกตัวออกจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะนองใหมลาสุด
คือคณะวิทยาการจัดการ ท้ัง ๒ คณะก็ทําภารกิจบัณฑิตสาขาอ่ืนนอกเหนือ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สวน
คณะครุศาสตรก็ยังคงปฏิบัติภารกิจผลิตครูในภาค กศ.บป. ซึ่งในปนี้มีวิชาเอกใหมเกิดขึ้น คือ การศึกษา
ปฐมวัย เร่ิมจากจัดการสอนในระดับอนุปริญญา (อ.คศ.) สวนหลักสูตร ค.บ. ๔ ป รวม ๔ วิชาเอกคือ พล
ศึกษา ศิลปศึกษา ประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตร ค.บ. ๒ ป (หลังอนุปริญญา) 
เปดรับถึง ๑๑ วิชาเอกคือ ภาษาอังกฤษ การบริหารการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา เกษตรกรรม พลศึกษา อุตสาหกรรมศิลป คหกรรมศาสตร สุขศึกษา และการ



ประถมศึกษา นอกเหนือจากการผลิตครูแลวคณะครุศาสตรยังทําหนาท่ีสําหรับศิลปวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของทองถ่ินดวยดีมาตลอด จนหมดยุคสมัยของอธิการไพรถ เลิศพิริยกมล   

พ.ศ.๒๕๓๓  ผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย ผาสุข ไดมาดํารงตําแหนงอธิการบดีคนใหมก็ยังคง
สานตอการผลิตครูอยางมีคุณภาพตอไป ท้ังภาคปกติและภาค กศ.บป. และในปนี้เองนักศึกษาคุรุทายาท
ไดจบการศึกษาเปนรุนแรก นับวาเปนโครงการท่ีมีการผลิตครูท่ีมีความรู ความสามารถและเกงเรียนออก
สูสังคมเปนคร้ังแรก แตสถานการณการรับนักศึกษาภาคปกติเกิดปญหาขึ้นอันเนื่องจากเกิดภาวะคุกคาม
จากมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีอยูรอบๆบริเวณภาคเหนือตอนลาง มีการปรับกลยุทธในการรับ
นักศึกษาทําใหนักเรียนในเขตพื้นท่ีหันไปนิยมเรียนในมหาวิทยาลัยขนาดใหญของภาครัฐและมหาวิทยาลัย
เอกชนท่ีมีโปรโมชั่นเร่ืองทุนการศึกษาท่ีนาสนใจทําใหจํานวนการรับนักศึกษาลดลงอยางมาก อธิการ  
เจนวิทย ผาสุข ท่ีมารับตําแหนงอธิการลําดับท่ี ๕ ของวิทยาลัยแหงนี้จึงใชกลยุทธการทําขอตกลงกับ
วิทยาลัยครูทางภาคอีสานใหสงนักศึกษาท่ีทางวิทยาลัยครูทางภาคอีสานไมสามารถรองรับได ใหสงมา
เรียนท่ีวิทยาลัยครูกําแพงเพชรของเรา เพราความตองการเรียนครูของทางภาคอีสานยังคงนิยมเรียนกัน
มาอยู จึงเปนชวงเวลาท่ีเราไดรับนักศึกษาใหมท่ีถูกสงมาจากภาคอีสานเปนจํานวนมาก ทําใหสถานการณ
การรับนักศึกษาเปนไปตามเกณฑและดีขึ้นเร่ือยๆ สมัยนั้นนักศึกษาใหม ๘๐ เปอรเซ็นต มาจากภาคอีสาน
ท้ังสิ้น สําหรับโครงการคุรุทายาทในปนี้ก็มีนักศึกษาจบการศึกษาเปนรุนแรกและโครงการนี้ก็ไดสืบทอด
ตอมาอีกหลายรุนจนสิ้นสุดโครงการ 

พ.ศ.๒๕๓๔  คณะครุศาสตรปรับโครงสรางวิชาเอกเปลี่ยนมาเรียกวาโปรแกรมวิชาแทน เร่ิม
เปดโปรแกรมใหมๆ คือคอมพิวเตอรศึกษาเปนรุนแรก เพื่อสนองตอสังคมในการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรซึ่งเร่ิมเขามามีบทบาทในการทํางานในองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อให
กาวทันยุค ทันสมัย มีนักศึกษาใหความสนใจสมัครเขาเรียนเปนจํานวนมาก แตในระยะแรกๆ นั้น คณะ   
ครุศาสตรยังคงตองอาศัยอาจารยผูชํานาญการทางคอมพิวเตอรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ชวยสอนหลักสูตรนี้อยูเพราะมีความพรอมท้ังดานวัสดุอุปกรณ และบุคลากรผูชํานาญกวาคณะครุศาสตร 
นอกจากนั้นยังเปดโปรแกรมวิชาฟสิกสและโปรแกรมวิชาชีววิทยา รวมแลวคณะครุศาสตรเปดโปรแกรม
วิชาตางๆ 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  
เจนวิทย ผาสุข บอกออกไปนอกสถาบันวาจะขยายเขตพื้นท่ี บริการวิชาการของสถาบันไดอยางไร ทานได
ออกไปพบปะชุมชนและสรางความสัมพันธกับชุมชนสม่ําเสมอจนในท่ีสุดไดรับความรวมมือจากบุคคล



สําคัญๆ ในทองถ่ิน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จัดต้ังสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นท่ี       
ฝงตะวันตกของจังหวัดตาก เปนศูนยอุดมศึกษาแมสอด ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพื่อเปน
แหลงคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร รวมถึงเปนแหลงผลิตบัณฑิตและบุคลากรดานตางๆ เพื่อแนะนํา
ความรู แนวทางเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการประกอบอาชีพแกทองถ่ิน ในยุคนั้นสถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชรตองจัดอาจารยไปปฏิบัติการสอนในสถาบันอุดมศึกษาแมสอด  ในระยะแรกเพื่อใหเกิดความ
แข็งแกรงจนถึงปจจุบันนี้ คณะครุศาสตรก็เปนสวนหนึ่งของการเปดรับรับนักศึกษาท่ีมีความประสงคจะ
ศึกษาไดบางโปรแกรมวิชา 

พ.ศ.๒๕๓๘ ในวันท่ี ๑๙ มกราคม มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหคณะครุศาสตรสามารถจัดการเรียนการสอนสูงกวาระดับปริญญา
ตรีและเปลี่ยนตําแหนงผูบริหารจาก หัวหนาคณะ เปนตําแหนง คณบดี กอนการเปลี่ยนแปลง
หนวยงานในคณะเปนโปรแกรมวิชา คณะครุศาสตรมีท้ังหมด ๘ ภาควิชา ไดแก ๑) ภาควิชาพื้นฐาน
การศึกษา ๒) ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ๓) ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ๔) 
ภาควิชาอนุบาลศึกษา ๕) ภาควิชาการศึกษาพิเศษ ๖) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ๗) ภาควิชา
ทดสอบและวิจัย ๘) ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ และ ๒ ศูนยการเรียนรู ไดแก ศูนยคอมพิวเตอร
และศูนยเด็กปฐมวัย 

พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๐ เปนชวงเวลาท่ีประเทศเกิดภาวะปญหาของเศรษฐกิจถดถอยสงผลกระทบตอ
การผลิตครู  เพื่อใหเกิดการใชครูอยางมีประสิทธิภาพ มีการชะลอการบรรจุครู ลดจํานวนผูบริหาร  
ดังนั้นคณะครุศาสตรจึงตองปรับยุทธศาสตรเพื่อสรางความหวังใหนักศึกษาทามกลางความทอแท และ
ชาวครุศาสตรในยุคนั้นตองสรางงานในขณะท่ีขาดแคลนงบประมาณและสรางประสิทธิภาพในขณะท่ีขาด
แคลนบุคลากร เพื่อใหงานทุกดานดําเนินไปอยางราบร่ืน เนนการบริหารแบบมีสวนรวม การทํางานเปน
ทีมสรางขวัญและกําลังใจกันอยางเต็มท่ี ชาวคณะครุศาสตรชวงเวลานั้นตองทํางานหนักอยางตอเนื่องและ
ดําเนินการตอไปอยางจริงจัง  โดยยึดพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
วา การงานอันใด ยังไมถึงที่สุดดวยความพยายาม การงานนั้น ก็ไรผล ขอจงมีความเพียรที่
บริสุทธิ์ ปญญาที่เฉียบแหลม กําลังกายที่สมบูรณ จนพวกเราชาวครุศาสตรก็ผานพนวิกฤตในดาน
ตางๆมาได 

พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๓  เปนชวงเวลายุครอยตอของผูบริหารจากอธิการเจนวิทย ผาสุข ท่ีทานได
หมดวาระการเปนผูบริหารตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาลง และทานผูชวย
ศาสตราจารยรัตนา รักการ อธิการบดีท่ีเปนสุภาพสตรีคนแรกท่ีกาวเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับ
อธิการบดีของสถาบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายดานโดยเฉพาะเร่ืองการประกันคุณภาพ ทานไดนําพา
องคกรกาวผานการประเมินอยูในระดับดีและดีมากมาตลอดยุค ไดมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน
วิชาการจากภาควิชาเปลี่ยนเปนโปรแกรมวิชาเพื่อใหการปฏิบัติภารกิจดานการจัดการศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามนโยบายการประกันคุณภาพของสถาบันราชภัฏ
และเพื่อใหมีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพ 



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 อุตสาหกรรมศิลป แตยังคงไดรับความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกการพัฒนา
วิชาชีพจากโปรแกรมวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พ.ศ.๒๕๔๗ สาขาวิชาการศึกษาท่ีเคยสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยายมาสังกัดคณะ
ครุศาสตร ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรท่ัวไป และคณะครุศาสตรไดรับมอบหมายให
ผลิตบัณฑิตโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (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 คณะครุศาสตรเปดสอนโปรแกรมการศึกษาพิเศษและเปดศูนยการศึกษาพิเศษรับ
ดูแลเด็กพิเศษออทิสติกและเด็กปญญาออน 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 สาขาวิชาสังคม 
ศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) รับรองเมื่อวันท่ี ๔  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) ท้ังสิ้น ๘ สาขาวิชา  
(สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป)  



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 รวมท้ังสิ้น ๔๓ คน 

พ.ศ.๒๕๕๔  คณะครุศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ประกอบไปดวย หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) จํานวน ๘ สาขาวิชา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 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  นอกจากนี้คณะครุศาสตรยังไดรับเลือกใหเปนหนวยพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากอนแตงต้ังใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยความรวมมือ
ระหวางสํานักงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีผูผานการอบรมท้ังสิ้น จํานวน ๕๑๙  
คน (ขอมูล ณ วันท่ี 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 สาขา



วิชาชีพครู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อเปนการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดตางๆ   
ท่ียังไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และในปการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ คณะครุศาสตรมีนักศึกษา
ท่ีเขารวมโครงการผลิตครูมืออาชีพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษา   
ท่ีเขารวมในโครงการฯนี้ ตองกําลังศึกษาอยูในชั้นปท่ี ๕ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งมีนักศึกษาท่ีไดรับทุน
จํานวน ๑๔ คน ดังนี้ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร ๒ คน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ๑ คน 
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ๖ คน โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ๔ คน และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
๑ คน โดยเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว นักศึกษาจะไดเขารับการบรรจุแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนชวงระยะเวลาท่ีตองปรับเปลี่ยนผูบริหารระดับสูงอีกคร้ังหนึ่งหลังจากท่ี
มหาวิทยาลัยอยูภายใตการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ของทานอธิการบดีรัตนา รักการ มาอยาง
ยาวนานถึง ๑๓ ป ก็ไดสิ้นสุดลงอันเนื่องจากการหมดวาระตามระเบียบฯ และเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงต้ัง
ใหผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก ขึ้นเปนอธิการบดีคนใหมและคนปจจุบันอยางสงางาม     
ทานอธิการบดีก็ไดสืบทอดการบริหารจัดการ ใหมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตอไปอยางมีประสิทธิภาพ ได
นําองคกรเขาสูอาเซียน ดานวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม และคณะครุศาสตรก็นอมรับนโยบายผูบริหาร
อยางเขมแข็งใหสมกับท่ีเปนคณะท่ีเกาแกและเปนรากเหงาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรสืบไป 
 
ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาประสงค 
 

ปรัชญา   
 คณะครุศาสตรมีความมุงมั่นในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐานแหง
วิชาชีพ มีอุดมการณในการรับใชทองถ่ินและประเทศชาติ 
 วิสัยทัศน 
 คณะครุศาสตร เปนคณะท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการผลิตบัณฑิตครูใหมีความรูคูคุณธรรมและมี
คุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับทองถ่ิน ภูมิภาคและระดับชาติ 
 พันธกิจ 
 ๑.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน และมีความเปนสากล 

๒.  สรางองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
 ๓.  เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมขนและทองถ่ิน 
 ๔.  สนับสนุน สงเสริม เผยแพรและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน 
 ๕.  บริการจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๖.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 



 เปาประสงค 
๑.  บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และมีความเปนสากล 

 ๒.  มีองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับปญหาและความตองการของทองถ่ิน 
 ๓.  คน ชุมชนและทองถ่ิน อยูดีมีสุข เขมแข็งมีวัฒนธรรมและศีลธรรมพึ่งพาตนเองได 
 ๔.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ๕.  มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและการบริการ 
คานิยมหลัก  :   
        คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
        คือ ปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกในหนาท่ีรับผิดชอบและเต็มใจในการทํางานท่ีกอใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวม 
         คือ มีความรัก ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและภักดีตอองคกร 
 คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร 
 ออนนอม เสียสละ ซื่อสัตย อดทน อุทิศตนใหกับงาน รอบรูวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ 
ภารกิจหลัก 
 ๑.  ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 
 ๒.  พัฒนาองคความรูดานงานวิจัย 
 ๓.  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
 ๔.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 
 

โครงสรางองคกร (    
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



โครงสรางการบริหาร (    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบญุลอม  ดวงวิเศษ 

รองคณบดีฝายบริหารและ

วางแผนและพัฒนาและหัวหนา

สํานักงาน 

ผศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

และวิจัย 

ผศ.อังสุรีย  พันธแกว 

รองคณบดีฝายกิจการ 

นักศึกษาและศิลปวฒันธรรม 

นายอนสุิษฐ  พันธกล่ํา 

รองคณบดีฝายบรกิารวิชาการ

และกจิการพิเศษ 

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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