
พัฒนาการของคณะวิทยาการจัดการ 
 

ผูชวยศาสตราจารยอนุ  ธัชยะพงษ1* 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแตเดิมคือ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร เปนสถานศึกษาท่ีผลิต

บุคลากรท่ีจะไปประกอบอาชีพครูเพียงอยางเดียว จากการท่ีวิทยาลัยครูมีท่ัวประเทศ ๓๖ แหง ประชาชน
ไดใหความสนใจท่ีจะเขาศึกษาเปนจํานวนมาก จึงเปนผลทําใหการผลิตครูมีปริมาณมากกวาความตองการ
ของตลาดแรงงาน แตเนื่องจากบุคลากรของวิทยาลัยครูมีจํานวนมากและปรับเปลี่ยนพรอมท่ีจะพัฒนา
ตนเองเพื่อทําการเปดสอนในสายวิชาชีพอ่ืนๆ ได ดวยเหตุนี้เองจึงไดมีการแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครูใหเปดทําการสอนในสายวิชาชีพอ่ืนนอกจากวิชาชีพครูได อันเปนผลใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอน
และผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตรและสาขาวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีเคยผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร
เพียงอยางเดียว โดยเร่ิมทําการเปดรับนักศึกษาสาขาอ่ืนไดต้ังแตปพุทธศักราช ๒๕๒๗ เปนตนมา 

วิทยาลัยครูกําแพงเพชร มีการเตรียมการจัดต้ังคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อทําหนาท่ี
รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมอบหมายใหอาจารยสุวัฒน         
นาคณาคุปต ซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรและการเมือง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ในขณะนั้นทําหนาท่ีเปนหัวหนาคณะวิชาเพื่อดําเนินการในการจัดต้ังคณะ มีอาจารยนิยม 
ชื่นนิรันดร และอาจารยประจวบ ทิพยปรีชา มาเปนผูรวมกอต้ังดวย คณะผูเร่ิมกอต้ังไดดําเนินการจัดทํา
รางหลักสูตร จัดหาเอกสารตํารา ตลอดจนอาคารสถานท่ีและวัสดุ ครุภัณฑเพื่อเตรียมความพรอมใน   
การเปดสอน จนในท่ีสุดไดมีประกาศการจัดต้ังโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ    
ทองสมัคร) ไดลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นในวิทยาลัยครู
กําแพงเพชร เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*

 คณบดคีณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



 คณะวิทยาการจัดการไดกอต้ังขึ้นอยางเปนทางการ เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เร่ิมแรก
ไดเปดสอนในระดับอนุปริญญา (๒ ปแรก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 
แขนงวิชาบัญชี แขนงการจัดการท่ัวไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตรสหกรณ ระดับปริญญาตรี 
(๒ ปหลัง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป แขนงวิชาการบัญชี แขนงการ
จัดการท่ัวไป แขนงการตลาด และแขนงเศรษฐศาสตรสหกรณ   

ป พศ ๒๕๓๔ คณะวิทยาการจัดการ ไดรับงบประมาณจัดสรางอาคารศูนยฝกประสบการณ
วิชาชีพ ใหกับนักศึกษาของคณะ เปนอาคาร ๔ ชั้นประกอบดวยหองพักจํานวน ๒๐ หอง หองจัด
ประชุมสัมมนา หองปฏิบัติการฝกวิชาชีพ หองอาหาร โดยใชชื่อวา อาคารน้ําเพชร เปดใหบริการท่ีพัก
และการจัดอบรมสัมมนาแกบุคคลท่ัวไป ปจจุบันมหาวิทยาลัยเปนผูดูแลและดําเนินกิจการเองท้ังสิ้น 
 ในป พศ ๒๕๓๙ คณะวิทยาการจัดการ ไดรับงบประมาณการกอสรางอาคารเรียน ซึ่งไดจาก
การแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พศ ๒๕๔๐ กอสรางอาคารเรียน ๘ ชั้น        
เปนจํานวนเงิน ๔๒,๙๔๐,๐๐๐ บาท โดยทําการกอสรางเมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน พศ ๒๕๔๐ กําหนดแลว
เสร็จภายใน ๕๔๐ วัน 
 ในวันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ อาคารเรียน ๘ ชั้น ของคณะวิทยาการจัดการ ไดทําการเปดใช
เปนคร้ังแรก โดยไดรับพระราชทาน นามวา “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๒ หรือท่ีเรียกกัน
วา อาคาร ๑๑ 

 ป พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏกําแพงเพชรยกฐานะเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ในปจจุบันคณะวิทยาการจัดการ ไดทําการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ป) จํานวน ๕ 
หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป การตลาด การเงินและการธนาคาร 
คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินการคลัง) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเท่ียวและการโรงแรม) และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต      
(นิเทศศาสตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทําเนียบหัวหนาคณะวิทยาการจัดการ   
 

         พศ ๒๕๓๐  พศ ๒๕๓๓    อาจารยสุวัฒน นาคณาคุปต 
พศ ๒๕๓๓  พศ ๒๕๓๗    อาจารยธารทิพย ธรรมสอน  
พศ ๒๕๓๗  พศ ๒๕๓๘    ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน นาคณาคุปต  

ทําเนียบคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

พศ ๒๕๓๘  พศ ๒๕๔๑    ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน นาคณาคุปต 
พศ ๒๕๔๑  พศ ๒๕๔๕   ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน นาคณาคุปต 
พศ ๒๕๔๕  พ.ศ. ๒๕๕๒  ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน 
พศ ๒๕๕๒  พ.ศ. ๒๕๕๓   รองศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปจจุบัน   ผูชวยศาสตราจารยอนุ ธัชยะพงษ 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค 
 

     อัตลักษณ  “ความรูคูชุมชน”   
เอกลักษณ: “ผลิตบัณฑิต จิตบริการ” 
ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหเปนนักบริหารจัดการท่ีมีคุณธรรมนําความรู มีจริยธรรม และ

จรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาทองถ่ินและสังคม 
ปณิธาน 
สรางสรรคคนดี มีคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอยางเปนระบบ 

เพื่อพบความกาวหนา พัฒนาทองถ่ินและสังคม 
วิสัยทัศน 
เชี่ยวชาญวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทองถ่ินและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พันธกิจ  
๑ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
๒ สรางองคความรู และนวัตกรรมจากงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  
๓ ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ิน 
๔ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ธํารงไวซึ่งสังคมท่ีดีงามและเอกลักษณของชุมชนทองถ่ิน 

และประเทศชาติ 
๕ พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๖ มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
เปาประสงค 
 

๑. บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม นําความรู สามารถพัฒนาตนเอง และชุมชนทองถ่ินได 
๒. มีองคความรูและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับปญหา และความตองการของชุมชน 
๓. คน ชุมชน ทองถ่ิน อยูดีมีสุข เขมแข็ง มีวัฒนธรรมและศีลธรรม  พึ่งพาตนเองได   
๔. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในชุมชนทองถ่ิน ไดรับการทํานุบํารุงสงเสริม และเผยแพร 
๕. บุคลากรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
๖. มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

 
คุณลักษณะบัณฑิต 
 

 ๑. เปนคนดีมีคุณธรรมในสังคม ยึดมั่นในหลักศาสนาและประชาธิปไตย ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 
  ๒. มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพของตนและสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓ มีความคิดริเร่ิมและสรางสรรค สามารถพัฒนาตน พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
๔. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผลได  
๕. มีความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย เสียสละ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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