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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสวนราชการสังกัดวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งอาศัยความตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบดวยภาควิชา  
๙ ภาควิชา คือ ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป ภาควิชาเคมี ภาควิชา
ชีววิทยา ภาควิชาคหกรรมศาสตร ภาควิชาเกษตรศาสตร ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและ
สันทนาการ และภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป ไดเปดทําการสอนต้ังแตป พศ ๒๕๑๙ ในสาขาการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ป กศ  โดยรับผิดชอบสอนรายวิชาในหมวดวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร พลานามัย และหมวดวิชาการงาน  
  ปการศึกษา ๒๕๒๕ เปดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ป.กศ สูง 
รวม ๖ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกคณิตศาสตร วิชาเอกวิทยาศาสตรท่ัวไป วิชาเอกพลศึกษา วิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป วิชาเอกคหกรรมศาสตร และวิชาเอกเกษตรศาสตร 

                                                           
*

 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



 ปการศึกษา ๒๕๒๒ เปดทําการสอนประเภทครูประจําการท้ังระดับปริญญาตรี ๒ ปหลัง ค.บ  
๒ ป วิชาเอกคณิตศาสตร วิชาเอกวิทยาศาสตรท่ัวไป และเปดรับระดับ ปกศ สูง ท้ังประเภท      
ภาคปกติ และอ.คป 
 ปการศึกษา ๒๕๒๓ เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทภาคปกติ ระดับ คบ ๔ ป รวม ๒
วิชาเอกคือวิชาเอกคณิตศาสตร และวิชาเอกวิทยาศาสตรท่ัวไป ระดับ ค.บ ๒ ปหลัง ๑ วิชาเอก คือ
วิชาเอกวิทยาศาสตรท่ัวไป   

ปการศึกษา ๒๕๒๔ เปดรับนักศึกษาในระดับ ค.บ ๒ ปหลัง เพิ่มอีก ๓ วิชาเอก คือ วิชาเอก   
สุขศึกษา วิชาเอกพลศึกษา และวิชาเอกคหกรรมศาสตร 
 ปการศึกษา ๒๕๒๕ เปดรับนักศึกษาในระดับ ค.บ  ๒ ปหลัง เพิ่มอีก ๒ หลักสูตร คือ  
เกษตรศาสตร  

ปการศึกษา ๒๕๒๗ ไดมีการแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
ปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับท่ี ๒ พุทธศักราช ๒๕๒๗ ใหกรมการฝกหัดครูโดยวิทยาลัยครู
มีภาระและหนาท่ีเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ในดานการจัดการศึกษาในสาขาวิชาการตางๆ 
นอกเหนือจากการผลิตครู วิทยาลัยครูไดพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ินหลายๆ ดานพรอมกันไป 

ปการศึกษา ๒๕๒๘ ไดมีการประกาศแบงสวนราชการในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เพื่อให
สอดคลองกับภารกิจของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ๒๕๑๘ ภาควิชาพลศึกษาและ
สันทนาการไดเปลี่ยนแปลงไปอยูในสังกัดคณะครุศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเปดทํา
การสอนสาขาวิชาการท่ีไมใชสาขาการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรเทคนิคอาชีพ           
มี ๓ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกพืชศาสตร วิชาเอกผาและเคร่ืองแตงกาย และวิชาเอกเซรามิกส 
เคร่ืองปนดินเผา สวนในสาขาวิชาการศึกษา ไดเปดเพิ่มระดับ ค.บ ๔ ป อีก ๑ วิชาเอก คือ วิชาเอก   
สุขศึกษา  

ปการศึกษา ๒๕๒๙ ประเภทภาคปกติไดขยายเปดรับนักศึกษาวิชาเอกเพิ่มเติมในระดับ
อนุปริญญา ๑ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกกอสราง ระดับ ค.บ  ๔  ป ๑ วิชาเอก ไดแก วิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป และไดปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาสําหรับครูประจําการ อ.คป เปนการจัด
การศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ กศบป 

ปการศึกษา ๒๕๓๐ ไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหมโดยยกเลิกหลักสูตรเดิมท้ังหมด คณะวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร อวท วิชาเอกสุข
ศึกษา หลักสูตรระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต วทบ ๔ ป เปดรับนักศึกษา ๒ วิชาเอก ไดแก วิชาเอก
เกษตรศาสตร และวิชาเอกสุขศึกษา ระดับ วทบ ๒ ป หลังอนุปริญญา เปดรับนักศึกษา ๑ วิชาเอก 
ไดแก วิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตร และยังคงเปดรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาตามเดิม 

ปการศึกษา ๒๕๓๒ เปดรับนักศึกษาในระดับ วทบ ๒ ปหลังอนุปริญญาเพิ่มอีก ๑ วิชาเอก คือ 
วิชาเอกสุขศึกษา ตอมาในป พศ ๒๕๓๔ เปดรับนักศึกษาเพิ่มในระดับอนุปริญญา ๒ วิชาเอก ไดแก 



วิชาเอกเทคโนโลยีการอาหาร และวิชาเอกคอมพิวเตอร ระดับ ค.บ ๔ ป เปดรับนักศึกษา ๔ วิชาเอก 
ไดแก วิชาเอกเกษตรศาสตร วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกฟสิกส และวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป 

ในวันท่ี ๑๔  กุมภาพันธ พศ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ ซึ่งมีความหมายวา คนของพระราชา เปนชื่อสถาบันการศึกษาใน
กรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูกําแพงเพชร จึงเปลี่ยนเปน
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร   
 ในปการศึกษา ๒๕๓๕ เปดรับนักศึกษาเพิ่มในระดับ วทบ ๔ ป คือวิชาเอกเทคโนโลยีเซรามิกส 
และระดับ ค.บ ๔ ป เปดเพิ่มอีก ๑ วิชาเอกคือ วิชาเอกเคมี 

ในปการศึกษา ๒๕๓๖ ไดเปดรับนักศึกษาในระดับ วทบ ๒ ป หลังอนุปริญญา คือ โปรแกรม
วิชาพืชศาสตร 
 ในปการศึกษา ๒๕๓๗ เปดรับนักศึกษาในระดับ คบ ๔ ป ไดแกวิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา และ
ในปนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน โดยภาควิชาอุตสาหกรรมศิลปและหัตถศึกษาปรับเปลี่ยนเปน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการแบงสวนราชการใหม ดังนั้นจึงมีภาควิชาในสังกัดคณะวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๙ ภาควิชา คือภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตรท่ัวไป ภาควิชา
ฟสิกส ภาควิชาเกษตรศาสตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา ภาควิชา
คณิตศาสตร และภาควิชาสุขศึกษา    

วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๓๘ ไดมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพุทธศักราช ๒๕๓๘ ปรับเปลี่ยน
วิทยาลัยครูเปนสถาบันราชภัฏอยางเปนทางการ และมีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการปรับเปลี่ยนสวน
ราชการในสังกัดสถาบันราชภัฏเปนแทนการเปนคณะวิชา คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          
จึงเปลี่ยนเปนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการนี้ไดมีการเปลี่ยนการเรียกชื่อตําแหนงบริหารจาก
หัวหนาคณะวิชา มาใชคําวา คณบดี    

ในวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานใหสถาบันราชภัฏทุกแหง
ใชตราพระราชลัญจกรประจําพระองคเปนตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้
สถาบันราชภัฏสามารถผลิตบุคลากรไดสูงกวาปริญญาตรี ปการศึกษานี้ เปดรับนักศึกษาระดับ วทบ ๔ 
ปเพิ่ม ๒ โปรแกรมวิชา คือโปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร และโปรแกรมวิชาเคมี 

ปการศึกษา ๒๕๔๐ เปดรับนักศึกษา ๖ โปรแกรมวิชา แยกเปน 
 -  ระดับ ค.บ ๔ ป จํานวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตรท่ัวไป 
  ระดับ วทบ ๔ ป จํานวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเคมีและโปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร 
  ระดับ อวท จํานวน  โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาพืชศาสตร 
  ระดับ วทบ ๒ ปหลังอนุปริญญา จํานวน  โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชา 
พืชศาสตร 



ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปดนักศึกษา ๖ โปรแกรมวิชา แยกเปน 
 -  ระดับ ค.บ ๔ ป จํานวน ๓ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร โปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป และโปรแกรมวิชาฟสิกส 
  ระดับ อวท จํานวน ๑ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร 
  ระดับ วทบ ๔ ป จํานวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเคมีและโปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร 

ปการศึกษา ๒๕๔๒ เปดรับนักศึกษา ๗ โปรแกรมวิชา แยกเปน 
 -  ระดับ ค.บ ๔ ป จํานวน ๓ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร โปรแกรม
วิชาชีววิทยา และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
  ระดับ วทบ ๔ ป จํานวน ๑ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 -  ระดับ อวท จํานวน ๒ โปรแกรมวิชาไดแก โปรแกรมวิชาพืชศาสตรและโปรแกรมวิชา
สัตวบาล 
  ระดับ วทบ ๒ ปหลังอนุปริญญา จํานวน ๑ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชา 
พืชศาสตร 
 ปการศึกษา ๒๕๔๓ เปดรับนักศึกษา ๖ โปรแกรมวิชา แยกเปน 
 -  ระดับ ค.บ ๔ ป จํานวน ๓ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร โปรแกรม
วิชาฟสิกส และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
  ระดับ วทบ ๔ ป จํานวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
และโปรแกรมวิชาเคมี 
  ระดับ วทบ ๒ ปหลังอนุปริญญา จํานวน ๑ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตรท่ัวไป 
 ปการศึกษา ๒๕๔๔ เปดรับนักศึกษา ๕ โปรแกรมวิชา แยกเปน 
 -  ระดับ ค.บ ๔ ป จํานวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร และ
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
  ระดับ วทบ ๔ ป จํานวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและ
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
  ระดับ วทบ ๒ ปหลังอนุปริญญา จํานวน ๑ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
 ปการศึกษา ๒๕๔๕ เปดรับนักศึกษา ๗ โปรแกรมวิชา แยกเปน 
 -  ระดับ ค.บ ๔ ป จํานวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร  
และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 



  ระดับ วทบ ๔  ป จํานวน ๕  โปรแกรมวิชา ไดแกโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
โปรแกรมวิชาฟสิกส โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ 
 ปการศึกษา ๒๕๔๖ เปดรับนักศึกษา ๖ โปรแกรมวิชา แยกเปน 

 -  ระดับ ค.บ ๔ ป จํานวน ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร  
และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

  ระดับ วทบ ๔ ป จํานวน ๔ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา ๒๕๔๗ เปดรับนักศึกษา ๒ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเคมี และโปรแกรม
วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ไดมพีระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗
ปรับเปลี่ยนสถาบันราชภัฏ เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ปการศึกษา ๒๕๔๘ เปดรับนักศึกษา ๕ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมและโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                           ภาพที่ ๑ อบรมแพทยแผนไทย โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
 

ปการศึกษา ๒๕๔๙ เปดสอน ๕ โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โปรแกรมวิชาฟสิกส โปรแกรมวิชา
สาธารณสุขชุมชน 



ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนมา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเปดสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวนท้ังสิ้น ๑๐ สาขาวิชา ท่ีมีความหลากหลาย ไดแก คณิตศาสตร (หลักสูตร 
๒ ปริญญา วท.บ. /ค.บ.) เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาธารณสุขศาสตร 
เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จาก อัตลักษณ “ความรู คูชุมชน” ท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยึดมั่น และใชเปนหลักใน
การพัฒนาคณะฯ เพื่อสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกร คือบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ผสมผสานงานวิจัยใหแกชุมชน และมีคานิยมขององคกรท่ีสําคัญ คือ  ซึ่ง
ประกอบดวย 
      มีจิตวิทยาศาสตร จิตวิญญาณทางวิทยาศาสตร 
      การตระหนักและใหความสําคัญกับชุมชน  
     การบูรณาการศาสตรตางๆ อยางเหมาะสม 
     มีจรรยาบรรณ  
      ใหคุณคา รักษาภูมิปญญาทองถ่ิน  
       ความรวมมือรวมใจ ความมีน้ําใจ เต็มใจ 
ชวยเหลือ เอ้ือเฟอ 

    มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพท่ี ๒ งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ               ภาพที่ ๓ กิจกรรมคายวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน 

             สวนภูมิภาค          
 

ดวยคานิยมองคกร และสมรรถนะหลักขององคกร อันไดแก ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ความสามารถในการวิจัยและสรางองคความรูเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการ การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และ
ความสามารถในการจัดคายวิชาการ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร ทําใหคณะ



วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนท่ีรูจักและเชื่อถือจากองคกรภายนอก ในฐานะของการเปนแหลงใหบริการ
ทางวิชาการ ซึ่งเปนพันธกิจท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร คณะฯ ได
ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง และไดรับการยอมรับจากหนวยงานตางๆท่ีเขารวมกิจกรรม โครงการ
ใหบริการทางวิชาการท่ีคณะฯ ไดแก โครงการงานสัปดาหวิทยาศาสตร โครงการคายวิทยาศาสตรเพื่อ
เยาวชน โครงการคายอัจฉริยะ และโครงการท่ีโปรแกรมวิชาตางๆจัดขึ้น ไดแก โครงการดอกไมใหคุณ 
โครงการคลินิกวิจัย หรือกิจกรรมบริการวิชาการท่ีคณะฯจัดรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ เชน การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการดานนาโนเทคโนโลยีใหแกครูในเขตพื้นท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ และ เขต ๒ รวมท้ัง
ศิษยเกาของคณะฯ นอกจากนี้ ทุกหนวยงานในคณะฯ ยังพัฒนากิจกรรมบริการวิชาการ ใหมีความ
หลากหลายสอดคลองกับความตองการของหนวยงานตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมสูการบรรลุ
ความสําเร็จตามวิสัยทัศนของคณะฯ ท่ีวา “ป ๒๕๕๖ เปนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นนําใน
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เนนการบริการวิชาการ เพื่อนําองคความรูจากการวิจัยสูชุมชนทองถิ่น” 


