ประวัติมหาวิทยาลัยราชภันครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดาเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยมีประวัติความ
เป็นมา ดังนี้
พ.ศ. 2479 เริ่มตั้งเป็น “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม” โดยใช้ตึกหอทะเบียนมณฑล
นครชัยศรี ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 86 ถนนเทศา ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รับเฉพาะ
นักเรียนหญิง เปิดสอนชั้นฝึกหัดครูประชาบาล
พ.ศ. 2503 เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูชาย โดยให้เรียนร่วมกับนักเรียนฝึกหัดครูหญิง เริ่มเปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา (ป.กศ.) เริ่มดาเนินงานโครงการฝึกครูชนบท
พ.ศ. 2511 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม
พ.ศ. 2512 ย้ายสถานที่จากเลขที่ 86 ถนนเทศา ไปอยู่เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน (ตรงข้ามวัด
ใหม่ปิ่นเกลียว) เปิดรับนักเรียนครู ตามโครงการผลิตครูประโยคครูปฐม (ป.ป.)
พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม เป็นวิทยาลัยครูนครปฐม เมื่อวันที่ 16
มกราคม พ.ศ. 2513 และเปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
พ.ศ. 2518 เริ่มดาเนินการและบริหารตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทาให้
วิทยาลัยครูเปลี่ยนแปลงทั้งทางบทบาท และโครงสร้างเข้าไปสู่ความเป็นอุดมศึกษามากขึ้น ดังที่ระบุไว้
ในมาตรา 5 คือ “ให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันค้นคว้า และวิจัย ผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ส่งเสริม
วิทยฐานะของครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน” วิทยาลัยครูนครปฐมจึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและขยายบทบาทออกไป
อย่างกว้างขวางตั้งแต่พระราชบัญญัติประกาศใช้
พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี เปิดโครงการอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจาการ (อคป.) รุ่นที่ 1 เมื่อภาคเรียนที่ 2
พ.ศ. 2523 เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ให้วิทยาลัยครูมีความ
สมบู รณ์ และปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ สนองความต้ องการของสั งคมให้ กว้ างขวางขึ้ น สาระส าคั ญของการ
เปลี่ ยนแปลงลั กษณะหนึ่ งในมาตรา 5 คือ ให้ วิทยาลั ยครูจัดการศึกษาในสาขาวิช าการต่าง ๆ
นอกเหนือจากการผลิตครูได้ด้วย
พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูนครปฐมได้เริ่มเปิดสอนระดับอนุปริญญาสายวิชาการอื่น (อ.วท. และ
อ.ศศ.) เป็นปีแรก โดยมี 5 สาขาวิชาเอก แยกเป็นสายศิลปศาสตร์ 2 สาขา วิชาเอก วารสารศาสตร์และ
การประชาสัมพันธ์ และการออกแบบ และสายวิทยาศาสตร์ 3 สาขาวิชาเอก คือการอาหาร พืชศาสตร์
และอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2529 เปิดรั บนั กศึกษาสาขาวิช าอื่นเพิ่มขึ้น และเปิดถึงระดับปริญญาตรีเป็นปีแรก
อีกทั้งเปิดโครงการการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา
เป็นปีแรก เปิดดาเนินการโรงเรียนสาธิตโดยรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 จานวน 2 ห้องเรียน ในแผนการเรียน
อังกฤษ – คณิตศาสตร์ โดยใช้อ าคารนอน ดี. 3 ดัดแปลงเป็นอาคารเรีย น ในขณะเดียวกัน
ได้ดาเนิน งานควบคู่ไปกับโรงเรียนสาธิตอนุบาล ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2522 โดยใช้อาคารเรียน
ชั่วคราว มีตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 2
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานนาม
วิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
พ.ศ. 2538 ประกาศใช้ พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540 เปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.) และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
พ.ศ. 2541 เปิดศูนย์ให้การศึกษา ณ สถาบันอินเตอร์เทค อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
พ.ศ. 2542 เปิดศูนย์ให้การศึกษา ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและสาขาไทยคดีศึกษา
เริ่มเปิดรับนักศึกษาศูนย์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับครูประจาการ (ศอ.คป.)
พ.ศ. 2543 เริ่มเปิดรับนักศึกษาศูนย์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับผู้นาชุมชน (ศอช.)
พ.ศ. 2545 สถาบันมีนักศึกษาภาคปกติ 5,439 คน เป็นสายวิชาครุศาสตร์ 1,241 คน สายวิชา
วิทยาศาสตร์ 1,238 คน และสายศิลปศาสตร์ 2,960 คน นักศึกษาในโครงการ กศ.พป. 6,022 คน
เป็นสายวิชาครุศาสตร์ 702 คน สายวิชาวิทยาศาสตร์ 1,467 คน และสายวิชาศิลปศาสตร์ 3,853 คน
นักศึกษาในโครงการ ศอ.คป. 434 คน นักศึกษา โครงการ ศอ.ช. 210 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
38 คน ระดับปริญญาโท 183 คน นักเรียนสาธิตมัธยมศึกษา 461 คน และระดับอนุบาลเด็กเล็ก 43 คน
อาจารย์ประจาทั้งสิ้น 222 คน ในจานวนนี้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 183 คน และ
ปริญญาเอก จานวน 9 คน มีอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ จานวน 8 คน
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 91 คน
พ.ศ. 2546 เปิดโครงการสมทบร่วมกับวิทยาลัยพลศึกษาสมุทรสาคร
พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย
ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พิมพ์ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121
ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป

พ.ศ. 2548 ดาเนินการปรับปรุงและสร้างหลักสูตรสาหรับเปิดสอนในปีการศึกษา 2549 พร้อมทั้ง
ปรับปรุงโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วศ.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.บ.) สาขาวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
(ค.บ.) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาศิลปกรรม (ดิจิตอลอาร์ท) สาขาวิชาภาษาจีนและ
ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Executive MBA
พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี 4 สาขา
คือ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.) สาขาวิชาสหกิจวิทยาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ศศ.บ.) สาขาวิชา
การปกครองส่วนท้องถิ่น (ศศ.บ.) และสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) และสาขาวิชาระดับปริญญาโท 3 สาขา คือ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
(วท.ม.)
พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
(วท.บ.) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาวิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ.) สาขาวิช า
วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) และสาขาวิชาระบบเกษตรยั่งยืน (วท.ม.) และสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนา (ระดับปริญญาเอก)
พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์
(วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า (วศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) สาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) และสาขาวิชาพยาบาล (พย.บ.)
พ.ศ. 2553 ปรับปรุงหลักสูตร 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาล (พย.บ.) และสาขาวิชา
วิศวกรรมทรัพยากรน้า (วศ.บ.)
พ.ศ. 2554 เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 3 สาขาวิชาได้แก่ ระดับปริญญาตรี 1 สาขาวิชา
คือ สาขาวิช าประถมศึก ษา ระดับ บั ณฑิ ตศึ ก ษา 2 สาขาวิ ช า คื อ สาขาวิช าการวิ จัย และพัฒ นา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร 3 สาขาวิชา ในระดับ
ปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 3 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต และสาขาวิชานิเทศศาสตร์

พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 4 สาขาวิชา ได้แก่ ระดับมหาบัณฑิต 3 สาขาวิชา
คือ สาขาวิชาฟิสิ กส์ สาขาวิช าภาษาอังกฤษ สาขาวิช าเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาฟิสิกส์
พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
พ.ศ. 2558 เปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต เพิ่มเติม 6 สาขาวิชา
ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาศิลปศึกษาและ
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา

