
ประวัติคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

 ในอดีตเมื่อ ๑๑๑ ปีผ่านมาแล้วเคยเป็นสถานที่ตั้งของ “วังรพีพัฒน์” ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเงินพระ
คลังข้างที่ซื้อที่ต่อจากราษฎรจ านวน ๑๐ ราย เป็นเงิน ๒๙๖ ชั่ง ๓๖ บาท และพระยานรฤทธิราชหัชถวายโดยไม่คิด
ราคาอีกรายหนึ่ง รวมเป็นที่ ๑๑ ราย เนื้อท่ีด้านเหนือยาว ๔ เส้น ๑๒ วา ๑ ศอก ด้านใต้ยาว ๔ เส้น ๑๓ วา ๒ ศอก 
ด้านตะวันออกยาว ๕ เส้น ๑๒ วา  ด้านตะวันตกยาว ๔ เส้น ๕ วา1  

หลังจากท่ีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์สิ้นพระชนม์ที่กรุงปารีส 
เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๔๖๓ ประเทศไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ 
ที่ดินพร้อมวังรพีพัฒน์แห่งนี้จึงตกเป็นสมบัติของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากนั้น เอกชนได้ขอเช่า
ที่ดินเพ่ือจัดตั้งเป็นสถานศึกษาชื่อ “โรงเรียนรพีพัฒน์” กิจการของโรงเรียนด าเนินการอยู่ได้ไม่นานก็เลิกไป 

                                                           
๑หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  พระราชหัตถเลขา พระราชทานที่เป็นสิทธ์ิแก่พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าระพพีฒันศักดิ์ ต าบลบางขุนพรม 

ริมคลองผดุงกรุงเกษม.  ส าเนาท่ี ๔/๑๑๖๔. (ไมโครฟิลม์) 



 พ.ศ. ๒๔๙๔ กระทรวงอุตสาหกรรมขอซื้อจากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพ่ือท าเป็นโรงงาน
ท าร่ม 

 พ.ศ. ๒๔๙๕ กรมอาชีวศึกษา ได้ขอซื้อต่อจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในวงเงิน ๓,๙๐๕,๐๐๐ บาท เพื่อ
เป็นที่ตั้งของ ”โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษา”มีสิ่งก่อสร้างประกอบด้วย ตึกหลังใหญ่อันเป็นที่ตั้ง “วังรพีพัฒน์”     
๑ หลัง (ปัจจุบันเป็นอาคารหอประชุม D-Hall) อาคารหลังเล็ก ๑ หลัง (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม) ห้องแถวไม้ริมถนนสามเสนจ านวน ๑๘ ห้อง (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์) 
โรงงานขนาดยาว ๑ หลัง (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงฝึกสาขาวิชาอุตสาหการ) และโรงงานขนาดเล็ก ๑ หลัง (ปัจจุบัน
เป็นที่ตั้งของอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 

 พ.ศ. ๒๔๙๖ มีการจัดสร้างอาคารเรียนเป็นตึก ๒ ชั้น ๑ หลัง ความยาว ๖๔ เมตร ทางด้านขวามือตรง
ทางเข้าโรงเรียน สิ้นค่าก่อสร้าง ๑,๒๐๐๐,๐๐๐ บาท  

อาคารเรียนตึก ๒ ชั้น หลังแรก 



พ.ศ. ๒๔๙๗ โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษาได้รับงบประมาณเพ่ือต่อเติมอาคารเรียนตึก ๒ ชั้น ที่สร้างเอาไว้
แล้วเพ่ิมความยาวออกไปอีก ๔๔ เมตร, ซ่อมแซมตึกวังรพีพัฒน์เดิมที่ช ารุด, ท ารั้วและถนนภายใน, ย้ายห้องแถวที่
ด้านหน้าออกไป, และปลูกสร้างบ้านพักภารโรง 

ประตูทางเข้าวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ. ๒๔๙๘  โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษา ถูกโอนไปสังกัดกรมการฝึกหัดครู 

 พ.ศ. ๒๕๐๕ โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษา ไดโ้อนย้ายมาสังกัด  กรมอาชีวศึกษา พร้อมยกฐานะเป็น
วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค ในวันที่  ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕  โดยจัดการเรียนการสอน ๗ 
แผนก คือ ช่างไม้ครุภัณฑ์ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุและโทรคมนาคม  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมและโลหะ
แผ่น  และช่างยนต์   เพ่ือผลิตนักศึกษาหลักสูตร ๒ ปี  ระดับประกาศนียบัตรฝึกหัดครู-มัธยม (ปม.อ.) 

 พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้มีการลงนามกู้เงินระหว่างรัฐบาลไทยกับธนาคารโลก ณ ส านักงานธนาคารโลก กรุง
วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกว่า “โครงการเงินกู้เพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา”  ระยะแรกมีก าหนด ๕ ปี เริ่มตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๔ และมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรประโยคครูมัธยมวิชาชีพชั้นสูง   (ปม.วส.) ตาม
นโยบายพัฒนาครูอาชีวศึกษาของกรมอาชีวศึกษา และด าเนินการยุบรวมช่างไม้ครุภัณฑ์กับช่างก่อสร้าง 



 พ.ศ. ๒๕๑๑ วังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือ วังรพีพัฒน์อันสวยงาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ถูกรื้อถอนลงจนหมดสิ้น ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 
ลานอเนกประสงค์ (ลานอิฐแดง) และหอประชุม D – Hall ในปัจจุบัน 

 พ.ศ. ๒๕๑๘ วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตร ปวส. ให้นักศึกษา ปม.วส. เฉพาะรุ่นปีการศึกษา 
๒๕๑๗ และ ๒๕๑๘ และเปิดสอนระดับปริญญาตรี โดย “คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี” เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
๒ สาขา คือ  สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม และสาขาวิศวกรรมศาสตร์  

 พ.ศ.๒๕2๐ วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา โอนย้ายมาสังกัดกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ใช้ชื่อ “ วิทยา
เขตเทเวศร   ” เปิดสอนระดับ ปวส.  

พ.ศ. ๒๕๒๑ วิทยาเขตเทเวศร์เปิดสอนหลักสูตร ปม. ช่างอุตสาหกรรม   

พ.ศ.๒๕๒๖ วิทยาเขตเทเวศร์งดรับนักศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี   โดยเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในนาม คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี  

พ.ศ. ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒    

 พ.ศ. ๒๕๓๗ จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแบ่งส่วนราชการใน  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมย้ายไปเปิดสอนที่ ศูนย์กลางการศึกษา(ศรม.) ในวันที่๑๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๒  

 พ.ศ. ๒๕๔๘ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้รับการสถาปนาให้เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ซึ่งสถานที่แห่งนี้ถูก
จัดเป็นที่ตั้ง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 ปัจจุบันวิทยาลัยครูอาชีวศึกษาเดิมได้กลายมาเป็นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๑ จนปัจจุบันนับเป็นเวลามากกว่า ๖๐ ปี สถาบันแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง และพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างมากมาย และด้วยประสบการณ์ในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสังคม ด้วยบุคลากรที่เปี่ยมล้นด้วยคุณวุฒิ และประสบการณ์ยังคงท าให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้ ยังคง
รักษาชื่อเสียง และมาตรฐานในการจัดการศึกษาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไว้ได้อย่างยั่งยืน   



 

ศิลาฤกษ์หินอ่อนที่ยังหลงเหลืออยูเ่พียงช้ินเดียว

 

 



 

 


