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เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

2516 สถาปนาวิทยาลัยครูกําแพงเพชร

            มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝึกหัดครูจัดตัง้วิทยาลัยครูกําแพง

เพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ 29 กันยายน 2516 ตัง้อยูเขตหมูบานวังยาง หมูที่ 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง

จังหวัดกําแพงเพชร มีเน้ือที่ 421 ไร 58 ตารางวา

2518 ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา

            ปีพุทธศักราช 2518 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ยกฐานะเป็น

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุนแรก

            ปีการศกึษา 2519 เปิดรบันักศกึษาภาคปกติรนุแรก โดยรบันักศกึษาระดบั ป.กศ. จาํนวน 392 คน ซึ่ง

นักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก
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2527 เริ่มตนเปิดหลักสูตรที่ไมใชวิชาชีพครู

            ปีพทุธศกัราช 2527 มีการประกาศใชพระราชบญัญตัิวทิยาลยัครู (ฉบบัที่2) พทุธศกัราช 2527 มีผลให

วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอื่น ที่ไมใชวิชาชีพครูได

2529 ปีการศึกษา 2529 เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เป็นรุนแรก

2535-2538 พระราชทานนามวิทยาลัยครู เป็น สถาบันราชภัฏ

            ปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ

พระราชทานนามวิทยาลัยครูทัง้ 36 แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2535

            ปีพทุธศกัราช 2538 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัภมูพิลอดลุยเดช ทรงลงพระปรมาภไิธย ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใหวิทยาลัยครูกําแพงเพชร มีฐานะเป็น สถาบันราชภัฎ กําแพงเพชร ตัง้แตวันที่ 25

มกราคม 2538

2541-2546 จัดตัง้ศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาแมสอด

            ปีการศกึษา 2541 เปิดรบันักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ภาคพเิศษ หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขา

วิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุนแรก

            ปีการศกึษา 2543 เปิดรบันักศกึษา ภาค พเิศษ ที่ อ.แมสอด จ.ตาก ใชสถานที่โรงเรยีนสรรพวทิยาคม

เป็นศูนยการศึกษาเป็นรุนแรก

            ปีการศกึษา 2544 จดัตัง้ศนูยขยายโอกาสอดุมศกึษาสูทองถิน่บนพื้นที่ 600 ไร ของสถาบนัที่ ต.แมปะ

อ.แมสอด จ.ตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุนแรก

            ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเป็นรุนแรก

            ปีการศกึษา 2546 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัภมูพิลอดลุยเดช ลงทรงพระปรมาภไิธยประกาศในพระ

ราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีผลใหสถาบัน

ราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัย ในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2547เปลี่ยนจากสถาบัน เป็น มหาวิทยาลัย

            ปีพุทธศักราช 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวันที่ 9 มิถุนายน 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงมี

ผลบังคับ ตัง้แตวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นตนไป ทําใหสถาบันราชภัฏ 41 แหง ทัว่ประเทศ มีสถานภาพเป็น

“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบ

ประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2548-2557 เปิดหลักสูตรใหมๆ มากมาย

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 07:53:11 หน า 3

            ปีพุทธศักราช 2548 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ยุทธศาสตรการพัฒนา ณ ศูนยอุดมศึกษาแมสอด เป็นรุนแรก

            ปีพทุธศกัราช 2550 เปิดการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษา ภาคพเิศษ หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น

            ปีพทุธศกัราช 2551 เปิดรบันักศกึษา ภาคพเิศษ ตามโครงการความรวมมอืกบักรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง เป็นรุนแรก โดยรับนักศึกษาที่เป็นบุคลากร

องคกรปกครองทองถิ่นจากจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย

            ปีพทุธศกัราช 2552 เปิดรบันักศกึษาปรญิญาเอก หลกัสตูรดุษฏบีณัฑติสาขายทุธศาสตรการบรหิารและ

พัฒนา รุนแรก

            ปีพุทธศักราช 2557 เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา รุน

แรก

ปัจจุบัน ประกอบดวย 14 หนวยงาน

            ปัจจบุนั มหาวทิยาลยัมีหนวยงานที่ทัง้สิน้ 14 หนวยงาน ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะมนษุยศาสตร

และสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิต

วิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสน

เทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร แมสอด และสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได

 

คําสําคัญ : มหาวิทยาลัย

ที่มา : https://www.kpru.ac.th/about-kpru/kpru-history.php

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-08-17

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=853&code_db=610013&code_type=01
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