
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนหนวยงาน

สนับสนุนการจัดการศึกษาแกผู ใชบริการและประชาชนท่ัวไป เพื่อทําการตอบสนองภารกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง อีกท้ังยังไดดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาฐานขอมูลทางดานวิชาการ รวมไป
ถึงการประสานงานกับคณะในการจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ในการนี้จึงใครขอกลาวถึงความเปนมา และการพัฒนาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันตามลําดับ
ดังนี้ 

จุดเร่ิมตนและการพัฒนา ไดเร่ิมตนดวยในอดีตชวงเร่ิมจัดต้ังวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เมื่อวันท่ี 
๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ เรียกหนวยงานนี้วา แผนกทะเบียนและวัดผล ต้ังอยูอาคารสํานักงานอธิการบดี  
(ปจจุบันคือ อาคาร ๑) เลขท่ี ๖๙ หมู ๑ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และเร่ิมเปดรับ
นักศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยจัดใหมีหนวยงานแผนกทะเบียนและวัดผลเพื่อดําเนินงานเก่ียวกับการจัดทํา
ระเบียนนักศึกษา ผลการเรียน แผนการเรียนและหลักสูตร การจัดทําตารางเรียน ตารางสอนและตาราง
สอบ  
 ป พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ปรับเปลี่ยนชื่อหนวยงาน

จากกรมการฝกหัดครู เปนสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ สวนในการบริหารงานวิชาการในสถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดต้ังหนวยงานมีชื่อวา “สํานักสงเสริมวิชาการ”เปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ดานใหบริการงานทะเบียน ขอมูลทางการศึกษา และงานหลักสูตรและผลการเรียนทําใหตองมีการ
ปรับปรุงงานดานหลักสูตรเปนระยะ แตงานดานอ่ืนยังคงดําเนินงานตามปกติ 

ป พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ เห็นสมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหไว ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีผลทําใหสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
ปรับเปลี่ยนฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎกระทรวงจัดต้ัง
สวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ลงวันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดใหมีหนวยงาน 

“สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” โดยไดดําเนินงานดานการบริการวิชาการจนถึงปจจุบัน  

  
 

                                                      
* ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



การพัฒนาสูปจจุบัน 
 

ปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้ังอยูท่ีอาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ (อาคาร ๑๔) ชั้น ๒ ไดมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน การใหบริการ สนับสนุนการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง เพื่อตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย
และชุมชนในทองถ่ิน โดยมีการกําหนดทิศทางดังนี้ 

ปรัชญา 
 บริการและสนับสนุนงานการจัดการศึกษาอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

วิสัยทัศน 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานท่ีสนับสนุน ประสานงานและใหบริการงาน

การจัดการศึกษาอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยี 
 

พันธกิจ 
 ๑. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
 ๒. มุงใหบริการทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓ บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔ เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาในทองถ่ิน 
  

เปาประสงค 
 ๑. เพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
 ๒. เพื่อใหบริการทางการศึกษาอยางรวดเร็ว  ถูกตอง และท่ัวถึง 
 ๓ มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตและบริการ 
 ๔ เพื่อใหคนในทองถ่ินไดรับโอกาสทางการศึกษา 
 

เปาหมายหลัก 
 ๑. รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทํา 
 ๒. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูลการศึกษา 
 ๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 
 ๔ เสริมสรางโอกาสทางการศึกษา 
 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
 ๑. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
 ๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบการใหบริการทางการศึกษา 



 ๓ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ๔ มีจํานวนนักศึกษาตามแผนรับนักศึกษาและมีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรกําหนด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 ๑. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
 ๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบการใหบริการทางการศึกษา 
 ๓ การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 
 ๔ การสรางเสริมโอกาสทางการศึกษาแกทองถ่ิน 
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีภารกิจในการบริหารและจัดการระบบงานเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยในการใหบริการ สนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
และถูกตอง โดยแบงเปนดานตางๆ ดังนี้ 

๑. ดานการแบงงาน  
ในป พศ ๒๕๑๖-๒๕๓๗ การบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ไดมีการแบงงาน

ตามโครงสรางการบริหารงาน เรียกหนวยงานนี้วา แผนกทะเบียนและวัดผล เพื่อจัดทําระเบียน
นักศึกษา ผลการเรียน แผนการเรียนและหลักสูตร การจัดทําตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบ  

ในป พศ ๒๕๓๘๒๕๔๖ การบริหารงานวิชาการในสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร มีการแบงงาน
ตามโครงสรางการบริหารงาน ไดจัดต้ังหนวยงานมีชื่อวา สํานักสงเสริมวิชาการ ทําการสนับสนุน    
การจัดการศึกษาดานใหบริการงานทะเบียน ขอมูลทางการศึกษา และงานหลักสูตรและผลการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รองผูอํานวยการ 
ฝายบริหาร 

ในป พศ ๒๕๔๗-๒๕๕๖ การบริหารงานวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดกําหนด 
ใหมีหนวยงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทําการตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ให
บรรลุตามวัตถุประสงค โดยไดมีการแบงงานของสวนราชการภายในสํานักฯ เปน ๓ งาน คืองาน
เลขานุการ งานหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและประมวลผล ตามโครงสรางการบริหารงาน
ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

   

 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รองผูอํานวยการ 
ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน 

รองผูอํานวยการ 
ฝายทะเบียนและประมวลผล 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

หัวหนากลุมงานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

 

หัวหนากลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

 

หัวหนากลุมงานเลขานุการ 

เจาหนาที่กลุมงานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

เจาหนาที่กลุมงานเลขานุการ 
 

เจาหนาที่กลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 



๒. ดานบุคลากรในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ในอดีตสํานักฯ มีบุคลากรจํานวนนอย ตองอาศัยคณาจารยเขามาชวยกันทํางาน และไดขออัตรา

ขาราชการพลเรือนมาชวยดําเนินงานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักฯ มีจํานวนบุคลากรท้ังหมด ๑๗ คน แยกเปนอาจารยประจํา ๔ คน 

ขาราชการพลเรือน ๑ คน ลูกจางประจํา ๑ คน พนักงานมหาวิทยาลัย ๓ คน พนักงานราชการ ๓ คน 
และลูกจางชั่วคราว ๕ คน แสดงดังตาราง 

 

หนวยงาน 
จํานวนบุคลากร 

อาจารย 
ขาราชการ 
พลเรือน 

ลูกจาง 
ประจํา 

อาจารย
พิเศษ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

รวม 

งานเลขานุการ ๒ - - - ๑ - ๑ ๔ 
งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

๒ - - - ๑ ๑ ๑ ๕ 

งานทะเบียน 
และประมวลผล 

- ๑ ๑ - ๑ ๒ ๓ ๘ 

รวม ๔ ๑ ๑ - ๓ ๓ ๔ ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓. ดานการปฏิบัติงาน  
ในป พศ ๒๕๑๖-๒๕๓๗ สํานักฯ ดําเนินการจัดทําระเบียนนักศึกษา ผลการเรียน แผนการเรียน

และหลักสูตร การจัดทําตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในป พศ ๒๕๓๘๒๕๔๖ สํานักฯ ดําเนินการทําการสนับสนุน การจัดการศึกษาดานใหบริการ

งานทะเบียน ขอมูลทางการศึกษา และงานหลักสูตรและผลการเรียน 
ในป พศ ๒๕๔๗-๒๕๕๖ สํานักฯ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใหบริการแกคณาจารย นักศึกษาและ

บุคคลท่ัวไป เพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
๑. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 
๒. พัฒนาฐานขอมูลทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
๓. ประสานงานกับคณะในการจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษาทุกหลักสูตร 
๔. ใหบริการทางวิชาการแกผูใชบริการและประชาชนท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ในสวนการปฏิบัติงานดานบริหาร ในป พศ ๒๕๓๖-๒๕๔๓ ผูชวยศาสตราจารยธีระ ภักดี ดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวาระแรก ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา   
สุกระ ไดดํารงตําแหนงนายทะเบียน ตอมาในป พศ ๒๕๔๔-๒๕๕๑ ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน 
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองศาสตราจารยพรเพ็ญ โชชัย     
ไดดํารงตําแหนงนายทะเบียน ในป พศ ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ผูชวยศาสตราจารยอมรา ครองแกว ดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางบุษบาเหมือนวิหาร ไดดํารงตําแหนง
นายทะเบียน มีรายละเอียดการปฏิบัติงานของแตละกลุมงาน ดังนี้ 
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- งานสารบรรณ 
- งานดานการพัฒนา
บุคลากร 

- งานรับสมัครนักศึกษา 
- งานการเงินและพัสด ุ
- งานนโยบายและแผน 

- งานธุรการ 
- งานแผนการเรียน 
- งานตารางสอน-ตารางสอบ 
- งานมาตรฐานวิชาการ 

- งานธุรการ 
- งานบริการนักศึกษา 
- งานทะเบียนนักศึกษา 
  เขาใหม 
- งานขอมูลนักศึกษา   
  และระเบียนประวัต ิ
- งานตรวจสอบและติดตาม 
   ผลการเรียน 
- งานประมวลผลการเรียน 
- งานสารสนเทศขอมูล          
  ทางการศึกษา 
 



๔. ดานการรับสมัครนักศึกษา 
การเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา ๒๕๑๙ โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. รุนแรก จํานวน 

๓๙๒ คน นักศึกษารุนนี้ไดรับการคัดเลือกสงเขาเรียนจากสภาตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และ
ตาก เนื่องจากการกอสรางยังไมแลวเสร็จ ในภาคเรียนแรกจึงไดใชศาลาวัดวังยางเปนอาคารชั่วคราว 
ตอมาในภาคเรียนท่ี ๒ ไดยายเขามาในอาคารชั่วคราวในบริเวณวิทยาลัยครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปการศึกษา ๒๕๒๐ วิทยาลัยเปดรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. รุนท่ี ๒ จํานวน ๒๖๐ คน โดยใชวิธี

คัดเลือกจากจากสภาตําบลเชนเดิม ในปนี้วิทยาลัยปรับระบบการบริหารเขาสูวิทยาลัยครู ตามพรบ.  
สภาการฝกหัดครู ๒๕๑๘ จํานวนนักศึกษาท้ังหมดในปนี้ ๖๒๐ คน  

ปการศึกษา ๒๕๒๑ วิทยาลัยครูขยายการเปดรับนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ชั้นสูง จํานวน ๙ กลุม
วิชาเอก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม พลศึกษา อุตสาหกรรมศิลป 
ศิลปะ คหกรรม และเกษตร รวม ๒๖๗ คน  

ปการศึกษา ๒๕๒๒ เปดรับระดับ ป.กศ. จากจังหวัดตาก และจังหวัดกําแพงเพชร รับใหมในปนี้
รวม ๘๙ คน และยังคงเปดรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. ชั้นสูง เปนปท่ี ๒ รวม ๙ กลุมวิชาเอก จํานวน   
๓๔๙ คน  

ปการศึกษา ๒๕๒๓ เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ค.บ. ๔ ป ๕ กลุมวิชาเอก คือ 
วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา เปดระดับ ค.บ. ๒ ป      
๒ กลุมวิชาเอก คือ วิทยาศาสตรและภาษาไทย ในปนี้เปดรับระดับ ป.กศ. เปนปสุดทายจํานวน ๘๐ คน 
๒ กลุม และรับครูเขาอบรมในโครงการ อคป. เปนรุนท่ี ๒  

ปการศึกษา ๒๕๒๔ ปนี้วิทยาลัยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสําเร็จรุนแรก ท้ังภาคปกติ และ 
อคป.ในปนี้งดรับนักศึกษาระดับ ป.กศ.  

ปการศึกษา ๒๕๒๘ วิทยาลัยมีการเปดสอนตามหลักสูตรของสภาการฝกหัดครู ๓ ระดับคือ     
๑) ระดับอนุปริญญาวิชาการสาขาตางๆ เปดสอนรวม ๔ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกเกษตรศาสตร        
(พืชศาสตร) วิชาเอกคหกรรมศาสตร (ผาและเคร่ืองแตงกาย) วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เซรา



มิกส) วิชาเอกดนตรีและศิลปะการแสดง (ดนตรี) ๒) ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ป 
เปดสอนรวม ๗ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอก
วิทยาศาสตรท่ัวไป วิชาเอกคณิตศาสตร วิชาเอกนาฏศิลป วิชาเอกสุขศึกษา ๓) ระดับปริญญาตรี   
ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๒ ป เปดสอนรวม ๖ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกคหกรรมศาสตร พลศึกษา 
การประถมศึกษา สุขศึกษา เกษตรศาสตร นาฏศิลป 

ปการศึกษา ๒๕๒๙ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยไดเปดรับ ๓ ระดับ คือ ๑) อนุปริญญา
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร (อ.วท. และ อ.ศศ.) เปดสอนรวม ๔ วิชาเอก คือ วิชาเอกพืชศาสตร 
วิชาเอกเซรามิกส วิชาเอกดนตรี (สากล) วิชาเอกกอสราง ๒) ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
หลักสูตร ๔ ป เปดสอนรวม ๗ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร นาฏศิลป 
สังคมศึกษา สุขศึกษา และการประถมศึกษา ๓) ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร     
๒ ป เปดสอนรวม ๕ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป เกษตรศาสตร นาฏศิลป สุขศึกษา 
สังคมศึกษา ๔) มีนักศึกษาโครงการคุรุทายาทเปนรุนแรก ในปนี้วิทยาลัยไดเปดอบรมตามโครงการ    
การจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เปนรุนแรก โดยเปดทําการอบรมรวม ๓ ระดับคือ     
๑) ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) รวม ๑ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกสุขศึกษา ๒) ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ป รวม ๔ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกพลศึกษา การแนะแนว 
ศิลปศึกษา การประถมศึกษา ๓) ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร ๒ ป เปดสอนรวม 
๗ วิชาเอก ไดแก วิชาเอกเกษตรศาสตร คหกรรมศาสตร นาฏศิลป เทคโนโลยีทางการศึกษา        
การบริหารโรงเรียน สังคมศึกษา อุตสาหกรรมศิลป 

ปการศึกษา ๒๕๓๐ ในปนี้วิทยาลัยไดเปดอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) เปนรุนท่ี ๒ โดยเปดใหการอบรม ๖ ระดับ คือ ๑) ระดับอนุปริญญาวิทยาลัย 
(อ.วท.) รวม ๒ วิชาเอก คือ เซรามิกส และสุขศึกษา ๒)ระดับอนุปริญญาครุศาสตร (อ.คศ.) รวม ๑ 
วิชาเอก คือ การศึกษาปฐมวัย ๓) ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร ๒ ป รวม ๑๑ 
วิชาเอกคือ ภาษาอังกฤษ การบริหารการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา เกษตรกรรม พลศึกษา อุตสาหกรรมศิลป คหกรรมศาสตร ๔) ระดับปริญญาตรีครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ป รวม ๔ วิชาเอก คือ พลศึกษา ศิลปศึกษา ประถมศึกษา จิตวิทยาและการ
แนะแนว ๕) ระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร (อ.ศศ.) รวม ๑ วิชาเอก คือ การบริหารธุรกิจ ๖) ระดับ
ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รวม ๑ วิชาเอก คือ การจัดการท่ัวไป 

ปการศึกษา ๒๕๓๒ ในปนี้วิทยาลัยไดเปดอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) เปนรุนท่ี ๓ โดยเปดใหมีการอบรมเพิ่มขึ้นอีก ๑ ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร (วท.บ.) หลักสูตร ๒ ป รวม ๑ รายวิชาเอก คือ สุขศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๓๓ ในปนี้วิทยาลัยไดเปดอบรมตามโครงการการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) เปนรุนท่ี ๔ และนักศึกษาในโครงการคุรุทายาทไดจบการศึกษาเปนรุนแรก 



ปการศึกษา ๒๕๓๔ วิทยาครูกําแพงเพชรเปดโปรแกรมวิชาใหม ๔ โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ในระดับอนุปริญญาตรี และโปรแกรมวิชาชีววิทยา 
โปรแกรมวิชาฟสิกส ในระดับปริญญาตรี และเปดรับนักศึกษา กศ.บป. เปนรุนท่ี ๕ รวมท้ังหมด ๒๔ 
โปรแกรมวิชา 

ปการศึกษา ๒๕๓๕ วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามใหมอันเปนมงคลแกวิทยาลัยครูวา “สถาบันราชภัฏ” นับเปน
เกียรติและศิริมงคลแก สถาบัน ขาราชการ อาจารย และนักศึกษาทุกคนย่ิงนัก 

ปการศึกษา ๒๕๔๓ ไดมีการรับสมัครนักศึกษาท้ังภาคปกติ และภาคบุคลากรประจําการ 
(กศ.บป.) ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และศูนยอุดมศึกษาแมสอด หลักสูตรท่ีเปดสอนในแตละ
คณะ มีดังนี้ 

๑. คณะครุศาสตร ไดแก การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรท่ัวไป ภาษาอังกฤษ  
และศิลปกรรม (กลุมดนตรี) 

๒ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก ภาษาอังกฤษธุรกิจ อุตสาหกรรมทองเท่ียว  
นิเทศศาสตร รัฐประศาสนศาสตร และศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) 

๓. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดแก เคมี และวิทยาการคอมพิวเตอร 
๔. คณะวิทยาการจัดการ ไดแก การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย) การบริหารธุรกิจ 

(การตลาด) การบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) และ การบัญชี 
๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแก อิเลคทรอนิกส (เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส) ไฟฟา 

อิเลคทรอนิกส (อิเลคทรอนิกสคอมพิวเตอร) ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) 

ปการศึกษา ๒๕๔๖ ไดมีการรับสมัครนักศึกษาท้ังภาคปกติ และภาคบุคลากรประจําการ 
(กศ.บป.) ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โดยมี
นักศึกษาท้ังสิ้นจํานวน ๑,๗๓๗ คน หลักสูตรท่ีเปดสอนในแตละคณะ มีดังนี้ 

๑. คณะครุศาสตร ไดแก การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
ดนตรีศึกษา คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตรท่ัวไป  

๒. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก บรรณรักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร อุตสาหกรรมทองเท่ียว และศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) 

๓. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร และวิทยาศาสตรท่ัวไป 
๔. คณะวิทยาการจัดการ ไดแก การบริหารธุรกิจ การบริหารงานท่ัวไป) การบริหารธุรกิจ     

การบริหารทรัพยากรมนุษย) การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) การบริหารธุรกิจ (การตลาด) และ 
เศรษฐศาสตรธุรกิจ (ธุรกิจการเงินการธนาคาร) 



๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแก ไฟฟา เทคโนโลยีเซรามิกส ออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีกอสราง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟา
อุตสาหกรรม) และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต)  

ปการศึกษา ๒๕๕๖ ไดมีการรับสมัครนักศึกษาท้ังภาคปกติ และภาคบุคลากรประจําการ 
(กศ.บป.) ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โดยมี
นักศึกษาท้ังสิ้นจํานวน ๒,๙๘๘ คน โดยทําการเปดรับสมัครผานฝายแนะแนวโรงเรียนมัธยม สมัครโดย
ตรงท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสมัครผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศผานเว็บ
ไซด  หลักสูตรท่ีเปดสอนในแตละคณะ มีดังนี้ 

๑. คณะครุศาสตร ๑๑ หลักสูตร ไดแก การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตรท่ัวไป คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา สังคมศึกษา พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอรศึกษา ภาษาไทย และการ
ประถมศึกษา 

๒ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๐ หลักสูตร ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การ
พัฒนาสังคม ภาษาจีน บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
นิติศาสตร / นิติศาสตร (สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) รัฐประศาสนศาสตร และ 
สารสนเทศภูมิศาสตร 

๓. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๐ หลักสูตร ไดแก เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีการเกษตร ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา)  

๔.  คณะวิทยาการจัดการ ๑๒ หลักสูตร ไดแก การบริหารธุรกิจ (การตลาด) การบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอรธุรกิจ) การบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) บัญชี (มีท้ังระดับปริญญาตรี ๔ ป และระดับ
ปริญญาตรี ๔ ป เทียบโอน) การบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
นิเทศศาสตร และการทองเท่ียวและการโรงแรม 

๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๗ หลักสูตร ไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการ
จัดการ โลจิสติกส เทคโนโลยีพลังงาน ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (กลุมคอมพิวเตอร
กราฟฟก) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุมวิชา
เทคโนโลยีโยธา) และสถาปตยกรรม 

๕. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในอดีตยังไมมีเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการทํางานมากนัก ตองอาศัยคณาจารยเขามา

ชวยกันทํางาน มหาวิทยาลัยพยายามหาอุปกรณเทคโนโลยี (คอมพิวเตอรมาชวยจัดบริหารในสํานักงาน 
และไปขอดูงานจากวิทยาลัยครูเชียงราย และขอใชโปรแกรมงานทะเบียนมาใชซึ่งมีการไปดูงานท้ัง ๒ คร้ัง
โดยผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน ทําการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมจากเดิมเพื่อปรับใชกับงานใหมี
ความรวดเร็วกวาเดิม 

 

http://www.kpru.ac.th/


ปจจุบันไดมีการพัฒนาโปรแกรม MIS ของมหาวิทยาลัยฯ มาใชในงานหลักสูตร โปรแกรมจัด

แผนการเรียนมาใชในงานหลักสูตร โปรแกรมการจัดตารางการเรียนการสอน ระบบการตรวจสอบ
คุณวุฒิ ผานระบบเครือขาย ระบบสมัครเรียน/การรับสมัครนักศึกษาผานระบบเครือขาย ระบบรายงาน
ตัวนักศึกษา ระบบกรอกขอมูลภาวการณมีงานทําของบัณฑิต ระบบสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู
ทางดานคอมพิวเตอร ระบบลงทะเบียนเรียนและระบบกรอกขอมูลผลการเรียน ผานระบบเครือขายมาใช
ในงานทะเบียนและงานเลขานุการ 
 


