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เรื่อง ประวัติความเป็นมา

รายละเอียด

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ประวัติความเป็นมาโดยยอ

          คณะครุศาสตร เดิมมีชื่อวาคณะวิชาครุศาสตร เป็นสวนราชการหน่ึงของวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ตามพระ

ราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 เมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 มีการแกไขเพิ่มเติม

ปรับมาใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 ประกาศใหกรมการฝึกหัดครู โดยวิทยาลัยครู

มีภาระหน าที่ในการจัดการศึกษา เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ คณะวิชาครุศาสตร จึงสามารถผลิตครูระดับ

ปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2528 มีการประกาศแบงสวนราชการในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจ

ของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2528 จึงเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชา ครุศาสตร  มาเป็น

 คณะครุศาสตร

          วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู คณะครุศาสตร

จึงเป็นหนวยงานหน่ึงของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร

          วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรละประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการําใหคณะครุศาสตรสามารถจัดการเรียนการสอนสูงกวาปริญญาตรีและเปลี่ยนตําแหนงผู

บริหารจาก “หัวหน าคณะ” เป็นตําแหนง “คณบดี”กอนการเปลี่ยนแปลงหนวยงานในคณะเป็นโปรแกรมวิชา

คณะครุศาสตรมีทัง้หมด 8 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ

ศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนวภาควิชาอนุบาลศึกษา ภาควิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาหลักสูตรและ

การสอน ภาควิชาทดสอบและวิจัย ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ และ 2 ศูนยไดแก ศูนยคอมพิวเตอรศึกษา

ศูนยเด็กปฐมวัย

          ปีการศึกษา 2541 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิชาการจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา เพื่อใหการ

ปฏิบัติภารกิจดานการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามนโยบายการ

Fa
cu

lty
 of

 Ed
uc

at
ion

, K
am

ph
ae

ng
 Ph

et
 Raja

bh
at

 U
niv

er
sit

y

https://edu.kpru.ac.th/


คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ประกันคุณภาพของสถาบันราชภัฏ และเพื่อใหมีการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพ

          ปีการศกึษา 2544 คณะครศุาสตรจดัการบรหิารแบบโปรแกรมวิชา 3 โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวชิาการ

ศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา และมีศูนยเพื่อเป็นแหลงทรัพยากรการ

เรียนรู สงเสริมนโยบายการฝึกหัดครูและประกันคุณภาพการศึกษา 4 ศูนย ไดแก ศูนยเด็กปฐมวัย ศูนย

คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ (โปรแกรมวิชาพลศึกษาดําเนินการรวมกับสํานัก

กิจการนักศึกษา) และศูนยศึกษาการพัฒนาครู

          ปีการศึกษา 2545 คณะครุศาสตรยังคงจัดการบริหารเหมือนในปีการศึกษา 2544

          ปีการศึกษา 2546 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาที่เคยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดยายมาสังกัดคณะครุศาสตรไดแก โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรมศิลป ตยังคงไดรับความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาเอก การพัฒนาวิชาชีพ

จากโปรแกรมวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

          ปีการศึกษา 2547 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาที่เคยสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยายมาสังกัด

คณะครุศาสตรไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรทัว่ไป และคณะครุศาสตรไดรับมอบหมายใหผลิต

บัณฑิตโครงการผลิตครูการศึกษาขัน้พื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) เป็นรุนแรก มีนักศึกษาในโครงการ

จํานวน 39 คน ไดแกโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรทัว่ไป ศิลปกรรม (ดนตรี)

นอกจากนัน้ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มี

การปรับเปลี่ยนหนวยงานภายในใหมีความเหมาะสม คณะครุศาสตรจัดกลุมโปรแกรมวิชาเป็น 3 กลุม สังกัดใน

ภาควิชาดังน้ี ภาควิชาการศึกษาพื้นฐาน และเทคนิคการศึกษา มีโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา การศึกษาปฐม

วัย การบริหารการศึกษา การศึกษาพิเศษ พลศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษาสังคมศาสตร มี

โปรแกรมวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ ศิลปกรรม(กลุมดนตรี) ศิลปกรรม (กลุมทัศนศิลป ) ภาควิชาการศึกษาวิทยาศาสตร มีโปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตรทัว่ไป คณิตศาสตร คอมพิวเตอรศึกษา เป็นตน

          ปีการศกึษา 2548 คณะครศุาสตรเปิดสอนโปรแกรมการศกึษาพเิศษและเปิดศนูยการศกึษาพเิศษรบัดแูลเดก็

พิเศษออทิสติกและเด็กปัญญาออนในระยะแรกมีเด็กพิเศษ จํานวน 8 คน
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คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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          ปีการศึกษา 2549 ศูนยเด็กปฐมวัยเปลี่ยนเป็นโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชรรับนักเรียน ในระดับ

กอนอนุบาลและอนุบาล 1

          ปีการศกึษา 2551 คณะครศุาสตรไดดาํเนินการปรบัปรงุพฒันาหลกัสตูรผานการรบัรองจากครุุสภาเมื่อปี พ.

ศ. 2551 จํานวน 5 หลักสูตร ประกอบไปดวย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546) รับรองเมื่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2551 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) รับรองเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551

ประกอบดวย โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา

รับรองเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549)

รับรองเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน รับรองเมื่อวันที่ 25

มิถุนายน 2551 ทัง้น้ีนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่สําเร็จการศึกษา ประจําปีการ

ศึกษา 2551 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา มีมติรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนใน

การบรรจุ และแตงตัง้เป็นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ

ทองเที่ยว และกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม ไดกําหนดและรับรองอัตราเงินเดือน 8,700 บาท ตามบัญชีอัตรา

เงินเดือน ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบทาย พระราชกฤษฎีกาการ

ปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และในปีการศึกษา 2551

นักศึกษาโครงการผลิตครูการศึกษาขัน้พื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) สําเร็จการศึกษา ไดรับการบรรจุ

เขารับราชการครู รอยละ 100 (38 คนลาออกจากโครงการ 1 คน เน่ืองจากปัญหาสุขภาพ)

          ปีการศึกษา  2553  คณะครุศาสตรไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูพันธใหมนํารอง  โดยมี

นักศึกษาที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ  และมีอุดมการณในวิชาชีพครูไดรับทุนในปีการศึกษา  2552

 จาํนวน  4  โปรแกรมวิชา  ประกอบดวย  นักศกึษาโปรแกรมวชิาพลศกึษา  จาํนวน  2  คน  นักศกึษาโปรแกรมวชิา

คณิตศาสตร จาํนวน  1  คน  นักศกึษาโปรแกรมวชิาการศกึษาปฐมวยั  จาํนวน  2  คน  และนักศกึษาโปรแกรมวชิา

ดนตรีศึกษา จํานวน  2  คน 

          ปีการศกึษา  2554  คณะครุศาสตร  มีนักศกึษาที่ไดรบัการคดัเลอืกเขารวมโครงการผลติครูพนัธใหมนํารอง

จํานวน  5  โปรแกรมวิชา  ประกอบดวย  นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  จํานวน  7  คน  นักศึกษา

โปรแกรมวชิาพลศกึษา  จาํนวน  3  คน  นักศกึษาโปรแกรมวชิาภาษาองักฤษ  จาํนวน  22  คน  นักศกึษาโปรแกรม
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คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หน า 4
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หมดอายุวันที่ : 2023-06-22 22:13:46

วชิาสงัคมศกึษา  จาํนวน  6  คน  และนักศกึษาโปรแกรมวชิาคอมพวิเตอรศกึษา  จาํนวน  5  คน  รวมทัง้สิน้  43

 คน  นอกจากน้ี ยังไดรับเลือกใหเป็นหนวยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตัง้ใหมีและเลื่อนเป็น

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โดยความรวมมือระหวางสํานักงานพัฒนาขาราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา  (สคบศ.), สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  (สพฐ.)  และมหาวทิยาลยัราชภฏั

กําแพงเพชร

         ปีการศกึษา  2555  คณะครศุาสตรไดดาํเนินการปรบัปรงุ/พฒันาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภาษา

จีน  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  (หลักสูตรใหม

 พ.ศ. 2555) เมื่อวันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2556  และมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  ประจําปีการศึกษา  2555  เพื่อเป็นการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาในสังกัดตาง ๆ  ที่ยังไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  นอกจากน้ี  ในปีการศึกษา  2555  น้ี

 คณะครุศาสตรมีนักศึกษาที่เขารวมโครงการผลิตครูมืออาชีพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 คุณสมบัติของนักศึกษาที่เขารวมในโครงการ ฯ น้ี ตองกําลังศึกษาอยูในชัน้ปีที่  5  ปีการศึกษา  2555  ซึ่งมี

นักศึกษาที่ไดรับทุนจํานวน  14  คน  โดยเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว  นักศึกษาจะไดเขารับการบรรจุแตงตัง้เป็น

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

/สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        

          ปีการศกึษา  2556  คณะครุศาสตร  มีการดาํเนินงานดานการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรใหมีความทนัสมยั

และสอดคลองกบัความเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่  21  จาํนวน  3  หลกัสตูร  ดงัน้ี  หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ

สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา  (หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2556)  และเปิดรบันักศกึษารนุแรกในปีการศกึษา  2556

จาํนวน  60  คน  หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑติ  สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา  (หลกัสตูรใหม  พ.ศ. 2556)  และ

หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ  สาขาวชิาชพีครู  (หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2556)  นอกเหนือจากการพฒันาหลกั

สูตร ในปีการศึกษา  2556  คณะครุศาสตร  ยังมีการลงนามความรวมมือจากหนวยงานทัง้ภายในและภายนอก

 รวมถึงหนวยงานตางประเทศ  ไดแก  การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ  (MOU)  กับ  College  Of

 Education,  West Visayas  State  University,  Philippines  บันทึกขอตกลงความรวมมือกับสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  1  ในการจัดการศึกษาแกโรงเรียนสาธิต  (วัดพระบรมธาตุ),

 บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและงานวิจัยทางการศึกษาตามภารกิจของ

องคกร  กับคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  และบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนรู
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คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หน า 5
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หมดอายุวันที่ : 2023-06-22 22:13:46

เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการเปิดโลกเรียนรูเด็กและเยาวชน  กับองคการบริหารสวนตําบลหัวถนน

          ปีการศกึษา  2557  คณะครุศาสตร  ไดมีการปรบัเปลีย่นโครงสรางการบรหิารจดัการในระดบัโปรแกรมวิชา

จากเดมิในระดบัปรญิญาตรี  จะมีจาํนวน  11  โปรแกรมวิชา  แตเน่ืองจากเกดิความซํ้าซอนในเรื่องการบรหิารงาน

 ในปีการศึกษา  2557  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  จึงไดยายไปสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแทน

 เพื่อใหการบริหารงานทัง้  2  คณะเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากน้ียังมีการจัดตัง้ศูนยศึกษาการ

พัฒนาครูที่มีความเขมแข็ง  ซึ่งเป็นหนวยงานที่สําคัญ  ที่จะทําหน าที่ในการผลิต  พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  มีการจัดกิจกรรมโครงการที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  ไดแก  โครงการฝึกอบรมครูและ

บุคลากรทางการศึกษากอนแตงตัง้ใหมีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 โครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ฯลฯ  

          ปีการศกึษา  2558  คณะครศุาสตรมีการพฒันาทางดานการผลติและพฒันาครูอยางตอเน่ืองและเหน็เป็นรปู

ธรรมมากขึ้น  ไดแก  การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ  (MOU)  เรื่องความรวมมือในกิจการลูกเสือกับทัง้  9

โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา  จังหวัดกําแพงเพชร  เพื่อบูรณาการและสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา

กิจการลูกเสือใหเจริญกาวหน า  และสนับสนุนองคความรูทางดานวิชาการแกโรงเรียนในฐานะเครือขายความรวม

มือทางการศึกษาในชุมชน

          ปีการศกึษา  2559  คณะครศุาสตรมีการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.

ศ. 2559)  จํานวน  10  หลักสูตร  ไดแก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาการประถมศึกษา  สาขาวิชาพล

ศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป  สาขาวิชาคณิตศาสตร  สาขาวิชาคอมพิวเตอร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขา

วิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย  และสาขาวิชาสังคมศึกษา  เพื่อใหเป็นไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

อุดมศึกษา  และใหเกิดความทันสมัย  ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  นอกจากน้ีคณะครุศาสตรมีการ

ดาํเนินการตามนโยบายการผลติครูเพื่อพฒันาทองถิน่ของรฐับาล  โดยการกระตนุใหนักศกึษาเหน็ความสาํคญัของ

การพฒันาทกัษะดานวชิาการและวชิาชพีของตนเอง  เพื่อใหสามารถแขงขนักบัสถาบนัผลติครูอื่น ๆ  ได  ซึ่งในปี

การศึกษา  2559  มีนักศึกษาที่สามารถสอบคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นได  จํานวน  29

 คน  ไดแก  นักศกึษาสาขาวชิาคณิตศาสตร จาํนวน  8  คน  สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั  จาํนวน  2  คน  สาขาวชิา

วทิยาศาสตรทัว่ไป  จาํนวน  5  คน  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  จาํนวน  1  คน  สาขาวชิาสงัคมศกึษา  จาํนวน  4  คน

 สาขาวชิาพลศกึษา  จาํนวน  1  คน  และสาขาวชิาภาษาไทย  จาํนวน  8  คน  ซึ่งนักศกึษาทัง้  29  คน  จะไดรบัการ

บรรจุแตงตัง้เขารับราชการครูในเขตพื้นที่ตามภูมิลําเนาของนักศึกษา
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คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หน า 6
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หมดอายุวันที่ : 2023-06-22 22:13:46

          ปีการศกึษา  2560  คณะครุศาสตร  เขารวมโครงการผลติครูเพื่อพฒันาทองถิน่  ประจาํปี  2560  มีนักศกึษาที่

ผานการคดัเลอืกเขารวมโครงการ  9  สาขาวิชา  รวมทัง้สิน้  83  คน  ไดแก  นักศกึษาสาขาวชิาคณิตศาสตร  จาํนว

น  9 คน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จํานวน  2  คน  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป  จํานวน  14  คน  สาขาวิชา

ภาษาองักฤษ จาํนวน  6  คน  สาขาวชิาสงัคมศกึษา  จาํนวน  12  คน  สาขาวชิาพลศกึษา  จาํนวน  3  คน  สาขาวชิา

คอมพวิเตอร จาํนวน  4  คน  สาขาวชิาภาษาไทย  จาํนวน  18  คน  และสาขาวชิาการประถมศกึษา  จาํนวน  15

 คน  มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  และหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต  รวมทัง้สิน้  14 หลักสูตร  และมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกที่ตัง้  (บางสวน)  ณ  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด จังหวัดตาก  จํานวน  2  หลักสูตร  มีแหลงสนับสนุนการเรียนรูใหแกนักศึกษาและ

การบริการวิชาการในรูปแบบการดําเนินงานเป็นศูนย  ประกอบดวย  ศูนยศึกษาการพัฒนาครู  ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการศึกษาพิเศษ  ศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ  ศูนยนวัตกรรมและคอมพิวเตอร  และโรงเรียนอนุบาล

ราชภัฏกําแพงเพชร  นอกจากน้ี  ยังมีการใหบริการวิชาการที่เนนการตอบสนองความตองการของสังคมและทอง

ถิ่น  เชน  การอบรมหลักสูตรระยะสัน้  การเพิ่มวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ 

          ปีการศึกษา  2561  คณะครุศาสตร  ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  สําหรับใชในการพัฒนาการวิจัยโดยการบรูณาการการเรียนการสอนและการบริการ

วิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใชกระบวนการ  PLC  โดยมีการจัดสรรงบประมาณลงสูโปรแกรมวิชาทุกโปร

แกรม  เพื่อใหทุกโปรแกรมวิชาไดพัฒนางานวิจัยบูรณาการการเรียนการสอนตามศาสตรของตนเอง  รวมไปถึง

การพัฒนานักศึกษาใหสามารถทํากิจกรรมรวมกับสถานศึกษาและชุมชน  และมีโครงการบริการวิชาการใหมีความ

หลากหลายและตอบสนองตอความตองการของกลุมเป าหมาย  ไดแก  โครงการพัฒนาครู  (คูปองครู)  ซึ่งเป็น

โครงการที่รวมมือกับสํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  (สพค.)  ในการเป็นหนวยพัฒนาครู  ดวย

หลักสูตรพัฒนาครูที่หลากหลาย  ปัจจุบันมีหลักสูตรพัฒนาครูตามโครงการ  ทัง้สิน้  8  หลักสูตร  และในปีการ

ศึกษา  2561  อัตราการไดงานทําของบัณฑิตยังสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผานมา  และอัตราการสอบคัดเลือกเพื่อเขา

รับการบรรจุแตงตัง้เป็นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทัง้บัณฑิตที่เขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา

ทองถิ่น  และบัณฑิตที่สอบคัดเลือกในรอบทัว่ไปยังสูงขึ้นอีกดวย ปัจจุบัน  มีนักศึกษาที่เขารวมโครงการผลิตครู

เพื่อพฒันาทองถิน่เพิม่ขึ้น  จาํแนกเป็นนักศกึษาชัน้ปีที่  5  จาํนวน  42  คน ชัน้ปีที่  4  จาํนวน  70  คน  ชัน้ปีที่  3

 จาํนวน  58  คน  ชัน้ปีที่  2  จาํนวน  31  คน  และชัน้ปีที่  1  จาํนวน  17  คน รวมทัง้สิน้  218  คน  นอกเหนือจาก

ผลลัพธของการผลิตบัณฑิตครูที่ดีขึ้น  การไดรับงบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ หองปฏิบัติการที่มีเครื่องมือ  และ

สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ยังสงผลใหการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตรมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
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คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หน า 7
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หมดอายุวันที่ : 2023-06-22 22:13:46

ขึ้นอีกดวย

          ปีการศกึษา  2562  คณะครุศาสตร  มีการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  ใหสอดคลองกบั

นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรครู  4  ปี  ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีหลักสูตรที่ปรับปรุงและจัดการเรียนการ

สอนในปีการศึกษา  2562  จํานวน  9  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป,  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร, 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา,  หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา,  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร,  หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  นอกจากน้ีคณะครุ

ศาสตร  โดยโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ

ศกึษา  (กสศ.)  ใหเป็นสถาบนัผลติและพฒันาโครงการครูรกั(ษ)ถิน่  ประจาํปี  2562  ซึ่งโครงการดงักลาว  คอืการ

คดัเลอืกนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  6  จากโรงเรยีนในเขตพื้นที่รบัผดิชอบ  เพื่อเขาศกึษาตอในระดบัปรญิญาตรี 

สาขาวิชาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร  ซึ่งผูที่ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ  จะไดรับทุนการศึกษาตลอด

ระยะเวลา  4  ปีของการศึกษาในหลักสูตร  และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดรับการบรรจุแตงตัง้ใหรับราชการครู

ในภมูลิาํเนาของตนเอง  ซึ่งในปีการศกึษา  2562  มีนักศกึษาที่ผานการคดัเลอืกเขารวมโครงการ  จาํนวน  28  คน

           ปีการศกึษา 2563 คณะครุศาสตร ไดลงนามความรวมมอืกบัสาํนักงานกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการ

ศึกษา (กสศ.) เพื่อดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยมีโรง

เรียน ตชด. ที่เป็นโรงเรียนนํารองในปีการศึกษา 2563 จํานวน 6 โรงเรียน โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให

สอดคลองกับการพัฒนาครูโรงเรียน ตชด. ไดแก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู นอกจากน้ี ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร ยังไดรับการ

จัดสรรงบลงทุนครุภัณฑ จํานวน 8,676,000 บาท เพื่อดําเนินการสรางศูนยการเรียนรู “EDU Co-Working &

Learning space” เพื่อใหบริการแกนักศึกษา ในการเป็นแหลงเรียนรู และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน

ผูรายงาน : sattrawut kimiphan

วันที่ : 2017-09-03

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=127&lang=TH
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