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คณะครุ ศ าสตร เ ป น องค ก รหนึ่ ง ที่ ถ า นั บ อายุ ก็ จ ะเข า สู วั ย อั น ถื อ ว า กลางคนแล ว พร อ มที่ จ ะ
รับผิด ชอบต อ ตั ว เองและครอบครั ว อย างเต็ ม ที่ เพราะจุ ด กําเนิด ของคณะเกิด ขึ้น มาพร อมๆ กับการ
สถาปนาวิทยาลัยอยางเปนทางการในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็อายุ ๔๐ ปแลว
ถาวิเคราะหดูแลวจะเห็นวาภารกิจของคณะครุศาสตรคือการผลิตและพัฒนาครู ดังนั้นจึงกลาพูดไดวา
วิ ท ยาลั ย ครู กํ า แพงเพชรที่ เ กิ ด ขึ้ น มาพร อ มๆกั บ ภารกิ จ หลั ก คื อ การผลิ ต ครู อ อกสู ช มชนทั้ ง จั ง หวั ด
กําแพงเพชร และจังหวัดใกลเคียง อาทิเชน จังหวัดตาก สุโขทัย พิจิตร นับเปนจุดเริ่มตนของคณะครุ
ศาสตรอยางแทจริง ดังจะไดพูดถึงพัฒนาการและประวัติความเปนมาของคณะเปนลําดับ ดังนี้
คณะครุ ศ าสตร เ ดิ ม มี ชื่ อ ว า คณะวิ ช าครุ ศ าสตร เป น ส ว นราชการหนึ่ ง ของวิ ท ยาลั ย ครู
กําแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช ๒๕๑๘ เมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ๒๕๑๘
มีการแกไขเพิ่มเติม ปรับมาใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๒๗ ประกาศให
กรมการฝกหัดครูโดยวิทยาลัยครู มีหนาที่ในการจัดการศึกษาเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ คณะ
วิชาครุศาสตรจึงมีภารกิจในการผลิตครูระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี ดังจะนําเสนอตามลําดับ
ดังนี้
พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๘ เปนระยะเวลาของการบุกเบิกที่บริเวณหมูบานวังยาง หมูที่ ๑ ตําบลนครชุม
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร นําโดย ดร.วิชัย แขง ขัน อธิการคนแรก ไดมาบุกเบิกเริ่มกอสราง
อาคารสถานที่ แตยังไมไดรับนักศึกษาเขาเรียน
พ.ศ. ๒๕๑๙ เปดรับนักศึกษารุนแรกในปนี้มีจํานวน ๓๙๒ คน โดยคัดเลือกสงเขาเรียนจากสภา
ตําบลตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก แตตองไปใชศาลาวัดวังยางเปนที่เรียนชั่วคราว
เพราะกอสรางอาคารเรียนยังไมแลวเสร็จ ตอมาในภาคเรียนที่ ๒ ไดยายเขามาในอาคารชั่วคราวใน
บริเวณมหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๒๐ เปดรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. เปนรุนที่ ๒ โดยใชวิธีคัดเลือกจากสภาตําบลเชนเดิม
จํานวน ๒๖๐ คน ในปนี้มหาวิทยาลัยปรับระบบการบริหารเขาสูระบบวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติสภา
การฝกหัดครู ๒๕๑๘ และไดมีการเปลี่ยนอธิการคนใหมเปน นายโสภณ สุวรรณโรจน
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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 เปนชวงเวลาที่อธิการโสภณ สุวรรณโรจน ตองเรงรัดพัฒนางานวิชาการใหแข็งแกรงเพราะยัง
อยู ใ นช ว งของการบุ ก เบิ ก คณาจารย ใ นช ว งนั้ น ทํ า งานหนั ก กั น มาก ท า มกลางความขาดแคลนทั้ ง
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 และเริ่มรับครูประจําการเขาอบรมใน
โครงการ อ.คป. เพื่อใหมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น นับวาความเพียรพยายามของเราชาววิทยาลัยครูสมัยนั้นไดผาน
ไปอยางสวยงาม
พ.ศ.๒๕๒๔ อธิการโสภณ สุวรรณโรจน ไดยายไปเปนอธิการที่วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
และผู ชว ยศาสตราจารยป รีช า เศรษฐีธ ร ไดมาเปน อธิการคนใหมในปนี้ วิ ทยาลั ยมี นักศึกษาระดั บ
ปริญญาตรีสําเร็จการศึกษารุนแรกภาคปกติ และภาค อคป. นับวาเริ่มมีบัณฑิตปริญญาตรีครั้งแรกที่เปน
ทั้งครูประจําการและมีงานทําที่จบใหมเพราะบรรจุราชการใหมและเริ่มมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเปน
ครั้งแรกเชนกัน
พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๗ เปนชวงระยะเวลาที่วิทยาลัยเริ่มพัฒนา ดานอาคารสถานที่ โดยเฉพาะ
ปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกอาคารใหสะอาดเรียบรอยและสวยงามปรับภูมิทัศนอื่นนอกเหนือจากตัว
อาคารและสวยงามเปนระเบียบขึ้นหลังจากเกิดน้ําทวมปลายป ๒๕๒๔ อาคารสถานที่ถูกน้ําทวมทรุดโทรม
มาก แตการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ก็คงดําเนินไปเพื่อใหการผลิตครูมีประสิทธิภาพออกสูสังคม
ไปพรอมๆ กับการบู รณะอาคารสถานที่จ นเขาสูค วามทันสมัยและสะดวกสบายขึ้น ตามลําดับและเป น
ชวงเวลาที่อธิการสนับสนุนใหคณาจารยไดศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิมากที่สุดในยุคนั้น
พ.ศ.๒๕๒๘ อธิการปรีชา เศรษฐีธร ไดเขาไปดํารงตําแหนงอธิการที่วิทยาลัยครูเพชรบูรณ
รองศาสตราจารย ไ พรถ เลิ ศ พิ ริ ย กมล ได ยายมาเป น อธิ การคนใหม ในปนี้วิทยาลัย เปด สอนตาม
หลั ก สู ต รของสภาการฝ ก หั ด ครู ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต ร ๔ ป ๗ วิ ช าเอก ได แ ก ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตรทั่วไป คณิตศาสตร นาฏศิลป และสุขศึกษา สวนหลักสูตร ๒ ป
(หลังอนุปริญญา) เปดสอน ๖ วิชาเอก ไดแก คหกรรมศาสตร พลศึกษา การประถมศึกษา สุขศึกษา
เกษตรศาสตรและนาฏศิลป ซึ่งก็ยังเปนการผลิตครูออกสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพเชนเดิม แตในขณะ
นั้นการบริหารจัดการดานบุคลากรและวิชาการ จะเลื่อนไหลความรับผิดชอบการสอนออกไปตามคณะวิชา
ตางๆ เพื่อชวยกันผลิตครูออกไปอยางมีคุณภาพ โดยแบงการรับผิดชอบ ดังนี้

คณะวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี รั บ ผิ ด ชอบผลิ ต ครู วิ ช าเอก วิ ท ยาศาสตร ทั่ ว ไป
คณิตศาสตร พลศึกษา คหกรรมศาสตร สุขศึกษา เกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมศิลป
คณะวิชามนุษยศาสตรแ ละสังคมศาสตร รับผิดชอบผลิตครูวิชาเอก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา นาฏศิลปและศิลปศึกษา
คณะวิช าครุศ าสตร รับผิดชอบผลิตครูวิชาเอก การประถมศึกษา การแนะแนว เทคโนโลยี
ทางการศึกษา การบริหารโรงเรียน
ในปนี้มีการประกาศแบงสวนราชการในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ใหสอดคลองกับภารกิจของ
วิ ท ยาลั ย ครู ตามพระราชบั ญญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู และเปลี่ ย นชื่ อ จาก คณะวิ ช าครุ ศ าสตร มาเป น คณะ
ครุศ าสตร จนถึงปจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๒๙ คณะครุศาสตรยังคงผลิตบัณฑิตครูภาคปกติทั้ง ๒ หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ๔ ป และ ๒ ป ดังกลาวมา ตอเนื่องและในปนี้ไดเริ่มรับนักศึกษาภาคพิเศษที่ใชเวลาเรียนเสารอาทิตย ซึ่งแตเดิมเรียกวา อคป. (อบรมครูประจําการ) มาเปน กศ.บป. เปนโครงการการจัดการศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการเปนครั้งแรก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป มี ๔ วิชาเอก คือ พลศึกษา
การแนะแนว ศิลปศึกษาและการประถมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๒ ป (หลังอนุปริญญา) เปดรับ
นักศึกษา ๗ วิ ชาเอก คือ เกษตรศาสตร คหกรรมศาสตร นาฏศิลป เทคโนโลยีทางการศึกษา การ
บริหารโรงเรียน สังคมศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป
และอีกปรากฏการณหนึ่งที่เกิดขึ้นในปนี้คือ เปดรับนักศึกษาคุรุทายาทเปนรุนแรก วิชาเอกการ
ประถมศึกษา โดยวัตถุประสงคพัฒนาคุณภาพครูอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อใหไดครูเกง ครูดี โดยคัดเลือก
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๕-๖ (ม.๖
เฉพาะภาคตน) ไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากคะแนน ๔ อยูใน ๑๐ เปอรเซนตแรกของแตละแผนการเรียนของ
โรงเรียน มีความประพฤติดี มีเจคติที่ดีตอวิชาชีพครู และมีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะเปนครู มีคุณสมบัติที่
จะเขารับราชการครู ตามมาตรา ๒๓ แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครู พ.ศ.๒๕๒๓ ภายหลังสําเร็จ
การศึกษา และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและกรมสามัญศึกษาที่
เปนตนสังกัด
พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๒ คณะครุศาสตร ยังคงทําหนาที่ผลิตครูออกสูสังคมทั้งภาคปกติและภาค
กศ.บป. จนเปนที่ยอมรับของประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในชวงเวลานี้มีคณะเกิดขึ้นอีก ๒ คณะคือ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งแยกตัวออกจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะนองใหมลาสุด
คือคณะวิทยาการจัดการ ทั้ง ๒ คณะก็ทําภารกิจบัณฑิตสาขาอื่นนอกเหนือ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สวน
คณะครุศาสตรก็ยังคงปฏิบัติภารกิจผลิตครูในภาค กศ.บป. ซึ่งในปนี้มีวิชาเอกใหมเกิดขึ้น คือ การศึกษา
ปฐมวัย เริ่มจากจัดการสอนในระดับอนุปริญญา (อ.คศ.) สวนหลักสูตร ค.บ. ๔ ป รวม ๔ วิชาเอกคือ พล
ศึกษา ศิล ปศึ กษา ประถมศึกษา จิตวิ ทยาและการแนะแนว หลั กสูตร ค.บ. ๒ ป (หลั งอนุปริ ญญา)
เปดรับถึง ๑๑ วิชาเอกคือ ภาษาอังกฤษ การบริหารการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา เกษตรกรรม พลศึกษา อุตสาหกรรมศิลป คหกรรมศาสตร สุขศึกษา และการ

ประถมศึกษา นอกเหนือจากการผลิตครูแลวคณะครุศาสตรยังทําหนาที่สําหรับศิลปวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของทองถิ่นดวยดีมาตลอด จนหมดยุคสมัยของอธิการไพรถ เลิศพิริยกมล
พ.ศ.๒๕๓๓ ผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย ผาสุข ไดมาดํารงตําแหนงอธิการบดีคนใหมก็ยังคง
สานตอการผลิตครูอยางมีคุณภาพตอไป ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. และในปนี้เองนักศึกษาคุรุทายาท
ไดจบการศึกษาเปนรุนแรก นับวาเปนโครงการที่มีการผลิตครูที่มีความรู ความสามารถและเกงเรียนออก
สูสังคมเปนครั้งแรก แตสถานการณการรับนักศึกษาภาคปกติเกิดปญหาขึ้นอันเนื่องจากเกิดภาวะคุกคาม
จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ที่อยูรอบๆบริเวณภาคเหนือตอนลาง มีการปรับกลยุทธในการรับ
นักศึกษาทําใหนักเรียนในเขตพื้นที่หันไปนิยมเรียนในมหาวิทยาลัยขนาดใหญของภาครัฐและมหาวิทยาลัย
เอกชนที่มีโปรโมชั่นเรื่องทุนการศึกษาที่นาสนใจทําใหจํานวนการรับนักศึกษาลดลงอยางมาก อธิก าร
เจนวิท ย ผาสุข ที่มารับตําแหนงอธิการลําดับที่ ๕ ของวิทยาลัยแหงนี้จึงใชกลยุทธการทําขอตกลงกับ
วิทยาลัยครูทางภาคอีสานใหสงนักศึกษาที่ทางวิทยาลัยครูทางภาคอีสานไมสามารถรองรับได ใหสงมา
เรียนที่วิทยาลัยครูกําแพงเพชรของเรา เพราความตองการเรียนครูของทางภาคอีสานยังคงนิยมเรียนกัน
มาอยู จึงเปนชวงเวลาที่เราไดรับนักศึกษาใหมที่ถูกสงมาจากภาคอีสานเปนจํานวนมาก ทําใหสถานการณ
การรับนักศึกษาเปนไปตามเกณฑและดีขึ้นเรื่อยๆ สมัยนั้นนักศึกษาใหม ๘๐ เปอรเซ็นต มาจากภาคอีสาน
ทั้งสิ้น สําหรับโครงการคุรุทายาทในปนี้ก็มีนักศึกษาจบการศึกษาเปนรุนแรกและโครงการนี้ก็ไดสืบทอด
ตอมาอีกหลายรุนจนสิ้นสุดโครงการ
พ.ศ.๒๕๓๔ คณะครุศาสตรปรับโครงสรางวิชาเอกเปลี่ยนมาเรียกวาโปรแกรมวิชาแทน เริ่ม
เปด โปรแกรมใหม ๆ คื อคอมพิ ว เตอร ศึ กษาเป น รุ น แรก เพื่ อ สนองต อ สั ง คมในการเปลี่ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรซึ่งเริ่มเขามามีบทบาทในการทํางานในองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให
กาวทันยุค ทันสมัย มีนักศึกษาใหความสนใจสมัครเขาเรียนเปนจํานวนมาก แตในระยะแรกๆ นั้น คณะ
ครุศาสตรยังคงตองอาศัยอาจารยผูชํานาญการทางคอมพิวเตอรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชวยสอนหลักสูตรนี้อยูเพราะมีความพรอมทั้งดานวัสดุอุปกรณ และบุคลากรผูชํานาญกวาคณะครุศาสตร
นอกจากนั้นยังเปดโปรแกรมวิชาฟสิกสและโปรแกรมวิชาชีววิทยา รวมแลวคณะครุศาสตรเปดโปรแกรม
วิชาตางๆ ถึง ๒๕ โปรแกรมวิชา
พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูหัวภูมิพ ลอดุล ยเดช ทรงพระกรุ ณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ เปนชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝกหัดครู ในวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ นับเปนเกียรติและสิริมงคลแกสถาบัน ขาราชการ อาจารยและนักศึกษาทุกคน
ยิ่งนัก คณะครุศาสตรจึงเปนหนวยงานหนึ่งที่มีความสําคัญของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรจวบจนทุกวันนี้
พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๗ ผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย ผาสุข อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
ไดเรงรัดพัฒนาปรับโครงสรางการบริหารทั้งระดับสถาบัน คณะ ศูนย สํานัก ใหทันตอเกณฑมาตรฐาน
ของสถาบันในยุคนั้น จึงมีการปรับเปลี่ยนผูบริหารบางตําแหนงเพื่อความเหมาะสมจนเขมแข็ง อธิการ
เจนวิทย ผาสุข บอกออกไปนอกสถาบันวาจะขยายเขตพื้นที่ บริการวิชาการของสถาบันไดอยางไร ทานได
ออกไปพบปะชุมชนและสรางความสัมพันธกับชุมชนสม่ําเสมอจนในที่สุดไดรับความรวมมือจากบุคคล

สํ าคั ญๆ ในท องถิ่ น อํ าเภอแม ส อด จั ง หวั ด ตาก จั ด ตั้ ง สถาบั น การศึ กษาในระดั บอุ ด มศึ กษาในพื้ น ที่
ฝงตะวันตกของจังหวัดตาก เปนศูนยอุดมศึกษาแมสอด ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพื่อเปน
แหลงคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร รวมถึงเปนแหลงผลิตบัณฑิตและบุคลากรดานตางๆ เพื่อแนะนํา
ความรู แนวทางเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพแกทองถิ่น ในยุคนั้นสถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชรตองจัดอาจารยไปปฏิบัติการสอนในสถาบันอุดมศึกษาแมสอด ในระยะแรกเพื่อใหเกิดความ
แข็งแกรงจนถึงปจจุบันนี้ คณะครุศาสตรก็เปนสวนหนึ่งของการเปดรับรับนักศึกษาที่มีความประสงคจะ
ศึกษาไดบางโปรแกรมวิชา
พ.ศ.๒๕๓๘ ในวันที่ ๑๙ มกราคม มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหคณะครุศาสตรสามารถจัดการเรียนการสอนสูงกวาระดับปริญญา
ตรี และเปลี่ ยนตํ าแหน ง ผู บริ หารจาก หัว หนา คณะ เปน ตําแหนง คณบดี  ก อนการเปลี่ ยนแปลง
หนวยงานในคณะเปนโปรแกรมวิช า คณะครุศ าสตรมีทั้ง หมด ๘ ภาควิชา ไดแก ๑) ภาควิชาพื้นฐาน
การศึกษา ๒) ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ๓) ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ๔)
ภาควิ ชาอนุบาลศึกษา ๕) ภาควิ ชาการศึกษาพิเศษ ๖) ภาควิช าหลักสูตรและการสอน ๗) ภาควิช า
ทดสอบและวิจัย ๘) ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ และ ๒ ศูนยการเรียนรู ไดแก ศูนยคอมพิวเตอร
และศูนยเด็กปฐมวัย
พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๐ เปนชวงเวลาที่ประเทศเกิดภาวะปญหาของเศรษฐกิจถดถอยสงผลกระทบตอ
การผลิ ตครู เพื่อให เกิ ดการใชค รูอยางมีประสิทธิภาพ มีการชะลอการบรรจุค รู ลดจํานวนผูบริหาร
ดังนั้นคณะครุศาสตรจึงตองปรับยุทธศาสตรเพื่อสรางความหวังใหนักศึกษาทามกลางความทอแท และ
ชาวครุศาสตรในยุคนั้นตองสรางงานในขณะที่ขาดแคลนงบประมาณและสรางประสิทธิภาพในขณะที่ขาด
แคลนบุคลากร เพื่อใหงานทุกดานดําเนินไปอยางราบรื่น เนนการบริหารแบบมีสวนรวม การทํางานเปน
ทีมสรางขวัญและกําลังใจกันอยางเต็มที่ ชาวคณะครุศาสตรชวงเวลานั้นตองทํางานหนักอยางตอเนื่องและ
ดําเนินการตอไปอยางจริงจัง โดยยึดพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ว า การงานอั น ใด ยั ง ไม ถึ ง ที่ สุ ด ด ว ยความพยายาม การงานนั้ น ก็ ไ ร ผ ล ขอจงมี ค วามเพี ย รที่
บริสุท ธิ์ ปญ ญาที่เ ฉียบแหลม กํา ลัง กายที่ส มบูร ณ จนพวกเราชาวครุศาสตรก็ผานพนวิกฤตในดาน
ตางๆมาได
พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๓ เปนชวงเวลายุครอยตอของผูบริหารจากอธิการเจนวิทย ผาสุข ที่ทานได
หมดวาระการเปนผูบริหารตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาลง และทานผูชว ย
ศาสตราจารย รั ต นา รัก การ อธิ การบดีที่เป นสุ ภาพสตรี คนแรกที่ กาวเข าสูตําแหน ง ผู บริ หารระดั บ
อธิการบดีของสถาบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายดานโดยเฉพาะเรื่องการประกันคุณภาพ ทานไดนําพา
องคกรกาวผานการประเมินอยูในระดับดีและดีมากมาตลอดยุค ไดมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน
วิ ช าการจากภาควิ ช าเปลี่ ย นเป น โปรแกรมวิ ช าเพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ด า นการจั ด การศึ ก ษาเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามนโยบายการประกันคุณภาพของสถาบันราชภัฏ
และเพื่อใหมีการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพ

พ.ศ.๒๕๔๔ -๒๕๔๕ คณะครุศาสตรจัดการบริหารแบบโปรแกรมวิชา ๓ โปรแกรมวิชา ไดแก
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา และมีศูนยเพื่อ
เปนแหลงทรัพ ยากรการเรียนรู สงเสริ มนโยบายการฝกหัด ครูและประกันคุณภาพการศึกษา ๔ ศูน ย
ไดแก ศูนยเด็กปฐมวัย ศูนยคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ (โปรแกรมวิชา
พลศึกษาดําเนินการรวมกับสํานักกิจการนักศึกษา) และศูนยศึกษาการพัฒนาครู
พ.ศ.๒๕๔๖ สาขาวิชาการศึกษาที่เคยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ไดยายมาสังกัดคณะครุศาสตร ไดแก โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรมศิลป แตยังคงไดรับความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกการพัฒนา
วิชาชีพจากโปรแกรมวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ.๒๕๔๗ สาขาวิชาการศึกษาที่เคยสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยายมาสังกัดคณะ
ครุศาสตร ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป และคณะครุศาสตรไดรับมอบหมายให
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต โครงการผลิ ต ครู ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ปริ ญ ญาตรี (หลั ก สู ต ร ๕ ป ) เป น รุ น แรก
มีนกั ศึกษาในโครงการจํานวน ๓๙ คน ไดแก โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ดนตรี) นอกจากนั้นในปการศึกษา ๒๕๔๗
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ าแพงเพชร สัง กั ด สํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา มีการปรับ เปลี่ย น
หนวยงานภายในใหมีความเหมาะสม คณะครุศาสตรจึงจัดกลุมโปรแกรมวิชาเปน ๓ กลุม ดังนี้ ภาควิชา
การศึกษาขั้น พื้น ฐานและเทคนิค การศึ กษา ประกอบดวย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โปรแกรม
วิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ โปรแกรมวิชา
พลศึ ก ษา โปรแกรมวิ ช าเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา ภาควิ ช าการศึ ก ษาสั ง คมศาสตร ประกอบด ว ย
โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม
(กลุมดนตรี) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(กลุมทัศนศิลป) ภาควิชาการศึกษาวิทยาศาสตร ประกอบดวย
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
พ.ศ.๒๕๔๘ คณะครุศาสตรเปดสอนโปรแกรมการศึกษาพิเศษและเปดศูนยการศึกษาพิเศษรับ
ดูแลเด็กพิเศษออทิสติกและเด็กปญญาออน ในระยะแรกมีเด็กพิเศษ จํานวน ๘ คน
พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐ ศูนยเด็กปฐมวัยเปลี่ยนเปนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร เปดรับ
นักเรียนในระดับกอนอนุบาลและอนุบาล ๑
พ.ศ.๒๕๕๑ คณะครุศาสตร ไดดําเนินการขอรับรองปริญญาที่ไดรับการรับรองจากคุรุสภา
ประกอบไปดวย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๖) ทั้งสิ้น ๘ สาขาวิชา (สาขาวิชา
ภาษาไทย สาขาวิช าภาษาอัง กฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาสังคม
ศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) รับรองเมื่อวันที่ ๔
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) ทั้งสิ้น ๘ สาขาวิชา
(สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิช าดนตรีศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป)

รับรองเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษารับรองเมื่อวันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) รับรอง
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน รับรองเมื่อวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๒ คณะครุ ศ าสตร ได ร ว มโครงการพั ฒ นาผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาให มี
มาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากําหนดตามแผนปฏิบัติราชการไทยเขมแข็ง (แผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะยาว
ที่ ๒) โดยคุ รุ ส ภาและมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชรมี ค วามประสงค เ พื่ อ พั ฒ นาครู ใ ห ไ ด รั บ วุ ฒิ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่กําหนดไวในขอบังคับของคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งมีผูเขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๕๖ คน
พ.ศ.๒๕๕๓ คณะครุศาสตรไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูพันธุใหมนํารอง โดยมี
นักศึกษาที่มีความรูเชี่ยวชาญทางวิชาการ และมีอุดมการณในวิชาชีพครูไดรับทุนปการศึกษา ๒๕๕๒
จํานวน ๔ โปรแกรมวิ ช า ประกอบด ว ย นั กศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าพลศึ กษา จํ า นวน ๒ คน นั กศึ กษา
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 นั กศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
จํ า นวน ๒๒ คน นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา จํ า นวน ๖ คน และนั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช า
คอมพิวเตอรศึกษา จํานวน ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๔๓ คน
พ.ศ.๒๕๕๔ คณะครุศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ประกอบไปดวย หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) จํานวน ๘ สาขาวิชา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ กษา รั บ ทราบเมื่ อ วั น ที่ ๔ พฤศจิ กายน ๒๕๕๔ ได แก สาขาวิ ช าการศึ กษาปฐมวั ย สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่ ว ไป สาขาวิ ช าดนตรี ศึ ก ษา หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) จํ า นวน ๑
สาขาวิชา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไดแก
สาขาวิชาภาษาไทย นอกจากนี้คณะครุศาสตรยังไดรับเลือกใหเปนหนวยพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยความรวมมือ
ระหวางสํานักงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีผูผานการอบรมทั้งสิ้น จํานวน ๕๑๙
คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
พ.ศ.๒๕๕๕ สํ านักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษาไดใหค วามเห็น ชอบหลักสูตรครุศ าสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
หลักสู ตรครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการประถมศึ กษา (หลั กสู ตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕) เมื่อวัน ที่ ๒๒
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และมี การเปด ทําการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณ ฑิต สาขา

วิชาชีพครู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อเปนการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดตางๆ
ที่ยังไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และในปการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ คณะครุศาสตรมีนักศึกษา
ที่เขารวมโครงการผลิตครูมืออาชีพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษา
ที่เขารวมในโครงการฯนี้ ตองกําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ ๕ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งมีนักศึกษาที่ไดรับทุน
จํานวน ๑๔ คน ดัง นี้ โปรแกรมวิ ช าคณิ ตศาสตร ๒ คน โปรแกรมวิช าคอมพิ ว เตอร ศึกษา ๑ คน
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ๖ คน โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ๔ คน และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
๑ คน โดยเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว นักศึกษาจะไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษา ตํ าแหน งครู ผูช วย ในสัง กัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป น ช ว งระยะเวลาที่ ต อ งปรั บ เปลี่ ย นผู บ ริ หารระดั บ สู ง อี ก ครั้ ง หนึ่ ง หลั ง จากที่
มหาวิทยาลัยอยูภายใตการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ของทานอธิการบดีรัตนา รักการ มาอยาง
ยาวนานถึง ๑๓ ป ก็ไดสิ้นสุดลงอันเนื่องจากการหมดวาระตามระเบียบฯ และเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง
ให ผูชว ยศาสตราจารย สุวิ ท ย วงษ บุ ญ มาก ขึ้ น เปน อธิ การบดี ค นใหมและคนปจ จุบัน อยางสงางาม
ทานอธิการบดีก็ไดสืบทอดการบริหารจัดการ ใหมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตอไปอยางมีประสิทธิภาพ ได
นําองคกรเขาสูอาเซียน ดานวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม และคณะครุศาสตรก็นอมรับนโยบายผูบริหาร
อยางเขมแข็งใหสมกับที่เปนคณะที่เกาแกและเปนรากเหงาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรสืบไป

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
ปรัชญา
คณะครุศาสตรมีความมุงมั่นในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีม าตรฐานแหง
วิชาชีพ มีอุดมการณในการรับใชทองถิ่นและประเทศชาติ
วิสัยทัศ น
คณะครุศาสตร เปนคณะที่มีความเชี่ยวชาญดานการผลิตบัณฑิตครูใหมีความรูคูคุณธรรมและมี
คุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับทองถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ
พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความเปนสากล
๒. สรางองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมขนและทองถิ่น
๔. สนับสนุน สงเสริม เผยแพรและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
๕. บริการจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เปาประสงค
๑. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และมีความเปนสากล
๒. มีองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของทองถิ่น
๓. คน ชุมชนและทองถิ่น อยูดีมีสุข เขมแข็งมีวัฒนธรรมและศีลธรรมพึ่งพาตนเองได
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๕. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและการบริการ
คานิยมหลัก : 
   คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
   คือ ปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกในหนาที่รับผิดชอบและเต็มใจในการทํางานที่กอใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวม
   คือ มีความรัก ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและภักดีตอองคกร
คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศ าสตร
ออนนอม เสียสละ ซื่อสัตย อดทน อุทิศตนใหกับงาน รอบรูวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ
ภารกิจหลัก
๑. ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
๒. พัฒนาองคความรูดานงานวิจัย
๓. ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
โครงสรางองคกร ( 
คณะกรรมการประจําคณะ
รองคณบดี

รองคณบดี
ฝายกิจการพิเศษ
และโรงเรียน
อนุบาลราชภัฏฯ
ฝายวิชาการและฝก
ประสบการณวิชาชีพ
ฝายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

หัวหนาสํานักงาน
คณบดี

ฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ประธานโปรแกรมวิชา

คณะกรรมการบริหารคณะฯ
หัวหนาศูนย/
คณะกรรมการโครงการ

งานธุรการ

การศึกษาปฐมวัย

ศูนยคอมพิวเตอร

งานการเงิน

พลศึกษา

ศูนยศึกษาการ

งานพัสดุ
งานอาคาร

ภาษาอังกฤษ
ดนตรีศึกษา

สถานที่
งานประชา
สัมพันธ

ฝายวางแผน
และพัฒนาและ
ประกันคุณภาพและ
หัวหนาสํานักงาน

คณบดี

สังคมศึกษา

พัฒนาครู
โรงเรียน
อนุบาลราชภัฏ
กําแพงเพชร
ศูนยสงเสริมและ

คณิตศาสตร

บริการสุขภาพ

วิทยาศาสตรทั่วไป

ศูนยการศึกษา
พิเศษ

คอมพิวเตอรศึกษา
ภาษาจีน
ภาษาไทย
การประถมศึกษา

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและ
เลื่อนวิทยฐานะเปนชํานาญการ
และเชี่ยวชาญ
โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ในโครงการพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

โครงสรางการบริหาร ( 
ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ดร.ชัยรัตน บุมี
คณบดีคณะครุศาสตร
คณะกรรมการประจําคณะ
นายบุญลอม ดวงวิเศษ
รองคณบดีฝายบริหารและ
วางแผนและพัฒนาและหัวหนา
สํานักงาน
- งานนโยบายและแผน
- งานอาคารสถานที่
- งานธุรการ
- งานจัดซื้อ – จัดจาง
- งานจัดหารายได

ผศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย

ผศ.อังสุรีย พันธแกว
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

- งานพัฒนาการเรียน
การสอน
- งานพัฒนาทักษะทาง
วิชาการของนักศึกษา
- งานวิจัย

- งานสโมสรนักศึกษา
- งานพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษา
- งานสงเสริมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรม

นายอนุสิษฐ พันธกล่ํา
รองคณบดีฝายบริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ
-

งานบริการวิชาการ
งานวิเทศสัมพันธ
งานฝกอบรม
งานกิจการพิเศษ

โปรแกรมวิชา
นางสาวอรวรรณ สุมประดิษฐ
ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

ผศ.ม.ล.ปทมาวดี สิงหจารุ
ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา

ผศ.ดรุณี ชัยมงคล
ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

ผศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

นางศรินญา หวาจอย
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

นายอนุลักษณ อาสาสู
ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

นางสาวสมหญิง กัลปเจริญศรี
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน

ผศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร

นางสาวอมรา ทองใส
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย

นายยุทธนา พันธมี
ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

นางธิดารัตน ทวีทรัพย
รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพ
- งานประกันคุณภาพ
- งานฝกประสบการณ
วิชาชีพ

