
  
 

บทที่ 1 
ส่วนน ำ 

 
1. ชื่อหน่วยงำน ท่ีตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ 
 หน่วยงำน  
  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์
 ท่ีตั้ง   
  ช้ัน 1 อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 ประวัติควำมเป็นมำ  
  คณะครุศาสตร์ เดิมมีช่ือว่าคณะวิชาครุศาสตร์  เป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครู
ก าแพงเพชร  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช   2518  เมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
พุทธศักราช 2518  มีการแก้ไขเพิ่มเติมปรับมาใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 
ประกาศให้กรมการฝึกหัดครู  โดยวิทยาลัยครูมีภาระหน้า ที่ ในการจัดการศึกษา เช่นเดียวกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ คณะวิชาครุศาสตร์ จึงสามารถผลิตครูระดับปริญญาตรีปี พ.ศ.2528 มีการประกาศ
แบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูก าแพงเพชรเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พุทธศักราช 2528 จึงเปลี่ยนช่ือจาก  คณะวิชาครุศาสตร์ มาเป็นคณะครุศาสตร์วันที่  14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 คณะครุศาสตร์จึงเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่มีความส าคัญต่อการจดัการเรียนการสอนของ
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
            ปีการศึกษา  2544  คณะครุศาสตร์จัดการบริหารแบบโปรแกรมวิชา  3  โปรแกรมวิชา  
ได้แก่โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  โปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ  โปรแกรมวิชาพลศึกษาและมีศูนย์
เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  ส่งเสริมนโยบายการฝึกหัดครูและประกันคุณภาพการศึกษา  4  ศูนย์  
ได้แก่  ศูนย์เด็กปฐมวัย  ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ  (โปรแกรมวิชา
พลศึกษาด าเนินการร่วมกับส านักกิจการนักศึกษา)  และศูนย์การศึกษาพัฒนาครู 
   ปีการศึกษา  2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ซึ่งสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา  มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภายในให้มีความเหมาะสม  คณะครุศาสตร์จัดกลุ่มโปรแกรมวิชา  
เป็น  3  กลุ่ม  สังกัดในภาควิชาดังนี้  ภาควิชาการศึกษาข้ันพื้นฐานและเทคนิคการศึกษา  มี โปรแกรม
วิชำกำรประถมศึกษำ   การศึกษาปฐมวัย  การบริหารการศึกษา  การศึกษาพิเศษ  พลศึกษา  
ภาษาอังกฤษ  ศิลปกรรม  (กลุ่มดนตรี)  ศิลปกรรม  ภาควิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์  มีโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ศึกษา  เป็นต้น 
   ปีการศึกษา 2555 โปรแกรมกำรประถมศึกษำได้เปิดหลักสูตรใหม่ข้ึนมาอีกครั้ง โดยมี
การรับนักศึกษาจ านวน 2 หมู่เรียนมีนักศึกษา 96 คน  มีอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาจ านวน  6 คน โดย
หลักสูตร   ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555  
   ปีการศึกษา 2556 โปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มี
มติให้เปิดรับนักศึกษาเพิ่ม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)  1 หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา 43 
คน และที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 1 หมู่เรียน จ านวน 47 คน 
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2. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์   

  

 ปรัชญำ : โปรแกรมวิชาการประถมศึกษามุ่งสร้างและพัฒนาบัณฑิตทางการศึกษาท่ีมี
คุณธรรมและมีคุณภาพท้ังทางวิชาชีพและวิชาการ 
 

  วิสัยทัศน์ : โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้บัณฑิตมี
คุณธรรม รักวิชาชีพ 

 
  พันธกิจ :  

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และคุณลักษณะท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ินพัฒนา
งานด้านวิจัยทางการศึกษา  

2. วิจัยและสนับสนุนให้มีงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนรวมท้ังน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถ่ินและสังคม ท านุบ ารุง
อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินและประเทศชาติ 

3. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนโดยสอดคล้องกับปัญหาและทรัพยากรที่มีอยู่ 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน  ภูมิภาคและของชาติเพื่อธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท่ีดี
งาม 

5. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

  

คณุลักษณะของบณัฑติ : เกง่   ดี  มีความเป็นไทย  พลานามัยสมบูรณ์ 
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  3. โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและโครงสร้ำงกำรบริหำร 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิชำกำร/วิจัย 
อ.ปริชาติ  เตชะ          หัวหน้า 
อ.ศิริโสภา  แสนบญุเวช   ผู้ช่วย 
อ.บุญล้อม ด้วงวิเศษ       ผู้ช่วย 
อ.ยุทธนา  พันธ์มี           ผู้ช่วย 

กิจกำรนักศึกษำ 
อ.เพ็ญภรณ ์เหลียวเจริญวัฒน์  
                              หัวหน้า 
อ.กรกช  ขันธบุญ            ผู้ช่วย 
อ.ศศิกัญชนา  บุญนาค     ผู้ช่วย 

 

แผน/ประกันคุณภำพ 
อ.บุญล้อม ด้วงวิเศษ    หัวหน้า 
อ.ปาริชาติ  เตชะ        ผู้ช่วย 
  
 

  

กำรเงิน/พัสดุ/เลขำ 
อ.ศิริโสภา แสนบญุเวช  หัวหน้า 
อ.เพ็ญภรณ ์เหลียวเจริญวัฒน์  
                               ผู้ช่วย 
 

  
 

บริกำรวิชำกำร/สำรสนเทศ 
อ.กรกช  ขันธบุญ      หัวหน้า 
อ.ยุทธนา  พันธ์มี         ผู้ช่วย 
 

  

 

ดร.ชัยรัตน์  บุมี 

คณบดคีณะครุศำสตร ์

- บริการการศึกษา   
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- การเรียนการสอน 
- หลักสูตร 
- วิจัย  

- กิจกรรมนักศกึษา 
- ทุน/สวัสดิการนักศึกษา 
- ศิลปวัฒนธรรม 
- ระเบียบ/วินัย/จรรยาบรรณ 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- ประกันคุณภาพการศกึษา 
  

   

- บริการวิชาการ ภายใน/ภายนอก 
- ค่ายวิชาการ 
- ข้อมูลสารสนเทศ 
 

   

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

อ.ยุทธนำ พันธ์มี 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

-  การเงินโปรแกรม 
-  รายงานการประชุม 
-  งานส านักงาน 

   

คณะกรรมกำร 
ประจ ำโปรแกรมวิชำ 
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4. คณะกรรมกำรบริหำร 
 1. ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ 
 2. ผศ.ธงชัย  ช่อพฤกษา 
 3. อาจารย์ยุทธนา พันธ์ม ี
 4. อาจารย์บญุลอ้ม  ด้วงวิเศษ 
  5. อาจารย์ปาริชาติ เตชะ 
  6. อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช  
  7. อาจารย์กรกช ขันธบุญ 
  8. อาจารย์เพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจรญิวัฒน ์
  9. อาจารย์ศศิกัญชนา  บุญนาค        
 
5. หลักสูตรและสำขำวิชำเปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2556 
(จ าแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา และระดับการศึกษา)   

หลักสูตรสาขาวิชา 
หลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน 

ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาตร ี อนุปรญิญา รวม 
การประถมศึกษา - - 1 - 1 

 
6. จ ำนวนนักศึกษำ/ จ ำนวน FTES  

6.1 จ ำนวนนักศึกษำ (จ าแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา และประเภทนักศึกษา) 

หลักสูตรสำขำวิชำ 
ประเภทนักศึกษำ 

รวม 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ 

การประถมศึกษา 179 - 179 
รวม 179 - 179 

 

6.2 จ ำนวน FTES  (จ าแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ประเภทนักศึกษา และระดับการศึกษา) 

หลักสูตรสาขาวิชา 

ระดับการศึกษา 

รวมค่า 
FTES 

อนุปริญ
ญา 

(ภาค
ปกติ) 

อนุปริญ
ญา 

(ภาค
พิเศษ) 

ปริญญา
ตรี 

(ภาค
ปกติ) 

ปริญญา
ตรี 

(ภาค
พิเศษ) 

ป.
บัณฑิต 

 (ภาคปกติ) 

ป.
บัณฑิต 
(ภาค
พิเศษ) 

ป.โท 
(ปรับ
ค่า) 

การประถมศึกษา 
รหสั 55 

- - 2.5 - - - - 
 

การประถมศึกษา 
รหสั 56 

- - 1.1 - - - - 
 

รวม - - 3.6 - - - -  
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7. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
7.1 จ ำนวนอำจำรย ์(จ าแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา และประเภท)   

หลักสูตรสำขำวิชำ 
ประเภท 

ข้ำรำชกำร พนักงำน อ.ประจ ำตำมสัญญำ รวม 
การประถมศึกษา - 4 3 7 

รวมท้ังสิ้น - 4 3 7 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2557 

 
7.2 จ ำนวนอำจำรย ์(จ าแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา และวุฒิการศึกษา)   

หลักสูตรสำขำวิชำ 
วุฒิกำรศึกษำ 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 
การประถมศึกษา - 7 - 7 

รวมท้ังสิ้น - 7 - 7 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2557 

 
7.3 จ ำนวนอำจำรย ์(จ าแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา และต าแหน่งทางวิชาการ) 

หลักสูตรสำขำวิชำ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

อำจำรย ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ รองศำสตรำจำรย ์ รวม 
การประถมศึกษา 7 - - 7 

รวมท้ังสิ้น 7 - - 7 
  ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2557 

 
7.4 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน (จ าแนกตามประเภทบคุคล (ถ้ามี) 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
ข้าราชการพลเรอืน - 
ลูกจ้างประจ า - 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 
พนักงานราชการ - 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสญัญา - 

รวม - 
     ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2557 
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8. งบประมำณ และอำคำรสถำนท่ี (ถ้ำมี)   
8.1 งบประมาณ (จ าแนกตามหมวดรายจ่าย) 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
งบบุคลากร - 
งบด าเนินงาน - 
งบลงทุน - 
งบอุดหนุน - 
งบบ ารุงการศึกษา 56,160 
งบประมาณแผ่นดิน 50,000 
รายจ่ายอื่น - 

รวม 106,160 
8.2 อาคารสถานที ่            

 โปรแกรมวิชาการการประถมศึกษา ตั้งอยู่ช้ัน 1 อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีห้องพักอาจารย์ จ านวน 1 ห้อง และมหี้องปฏิบัติการสตูดิโอ ห้องปฏิบัติการมลัติมีเดีย   
เป็นสถานที่ฝกึสอนให้กับนกัศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
 
9. เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม  
 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษามีความอ่อนน้อม อารมณ์ร่าเรงิแจ่มใส มีความรับผิดชอบ
งานส่วนรวมและส่วนตน เป็นมิตรไมตรีกบัทุกคน  
 
10.  ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินในปีท่ีผ่ำนมำ  
 

ข้อเสนอแนะ ปี 55 ข้อปรับปรุง ปี 56 
1. ส่งเสรมิให้คณาจารย์ในโปรแกรมวิชาน าสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษามาประยกุต์ใช้กับการเรียน
การสอนมากข้ึน 

อาจารย์ทกุคนมีการน าเทคโนโลยมีาใช้ประกอบการ
เรียนการสอน เช่น PowerPoint, Website, 
Facebook, อุปกรณ์โสตทัศน์เทคโนโลยกีาร 

2. ส่งเสรมิและสนับสุนนการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการแก่นักศึกษาภายในโปรแกรมวิชา 

โปรแกรมส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ โดยเน้นกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ รวมถึงทกัษะ
ด้านวิชาชีพที่มีความส าคัญต้องวิชาชีพครู
ประถมศึกษา 

3. ส่งเสรมิกิจกรรมภายในโปรแกรมวิชาให้มีการ 
บูรณาการเรียนการสอนกบังานวิจัย และบริการ
วิชาการ 

ส่งเสริมกจิกรรมทั้งงานวิจัยและบรกิารวิชาการซึ่ง
สามารถมาพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่ 
- กิจกรรม “การประถมศึกษาอาสาพฒันา” 
- ศึกษาการผลการใช้แท็บเล็ตของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 
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ข้อเสนอแนะ ปี 55 ข้อปรับปรุง ปี 56 
4. อาจารย์ทุกท่านในโปรแกรมวิชาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกครบทุกคน 

ในปีการศึกษา 2556 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชามี
การศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก จ านวน 5 คน และ 
ปีการศึกษา 2557 มีอาจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชามี
การศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก จ านวน 1 คน 

5. โปรแกรมวิชาควรมีการน าระบบเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการ 

โปรแกรมวิชามีการน าระบบเครือข่ายมาใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมลูต่ออาจารย์และนักศึกษาประจ า
โปรแกรมโดยผ่านเว็บไซต์โปรแกรมวิชา 
http://eduweb.kpru.ac.th/ele และ Facebook 
โปรแกรมวิชา 

 
 
  
 
 
 

 
 


