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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแตเดิมคือ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร เปนสถานศึกษาที่ผลิต
บุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพครูเพียงอยางเดียว จากการที่วิทยาลัยครูมีทั่วประเทศ ๓๖ แหง ประชาชน
ไดใหความสนใจที่จะเขาศึกษาเปนจํานวนมาก จึงเปนผลทําใหการผลิตครูมีปริมาณมากกวาความตองการ
ของตลาดแรงงาน แตเนื่องจากบุคลากรของวิทยาลัยครูมีจํานวนมากและปรับเปลี่ยนพรอมที่จะพัฒนา
ตนเองเพื่อทําการเปดสอนในสายวิชาชีพอื่นๆ ได ดวยเหตุนี้เองจึงไดมีการแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครูใหเปดทําการสอนในสายวิชาชีพอื่นนอกจากวิชาชีพครูได อันเปนผลใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอน
และผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตรและสาขาวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร
เพียงอยางเดียว โดยเริ่มทําการเปดรับนักศึกษาสาขาอื่นไดตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๒๗ เปนตนมา
วิ ท ยาลั ย ครู กํ า แพงเพชร มี ก ารเตรี ย มการจั ด ตั้ ง คณะวิ ช าวิ ท ยาการจั ด การ เพื่ อ ทํ า หน า ที่
รั บ ผิ ด ชอบผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาศิ ล ปศาสตร ตั้ ง แต ป พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมอบหมายให อ าจารย สุ วั ฒ น
น าคณาคุ ป ต ซึ่ ง ดํ ารงตํ าแหน ง หั ว หน าภาควิ ช าเศรษฐศาสตร และการเมื อง คณะมนุ ษ ยศาสตร และ
สังคมศาสตร ในขณะนั้นทําหนาที่เปนหัวหนาคณะวิชาเพื่อดําเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารยนิยม
ชื่นนิรันดร และอาจารยประจวบ ทิพยปรีชา มาเปนผูรวมกอตั้งดวย คณะผูเริ่มกอตั้งไดดําเนินการจัดทํา
รางหลักสูตร จัดหาเอกสารตํารา ตลอดจนอาคารสถานที่และวัสดุ ครุภัณฑเพื่อเตรียมความพรอมใน
การเปดสอน จนในที่สุดไดมีประกาศการจัดตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ
ทองสมัคร) ไดลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นในวิทยาลัยครู
กําแพงเพชร เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

*

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คณะวิทยาการจัดการไดกอตั้งขึ้นอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เริ่มแรก
ไดเปดสอนในระดับอนุปริญญา (๒ ปแรก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
แขนงวิชาบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตรสหกรณ ระดับปริญญาตรี
(๒ ปหลัง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชาการบัญชี แขนงการ
จัดการทั่วไป แขนงการตลาด และแขนงเศรษฐศาสตรสหกรณ
ป พศ ๒๕๓๔ คณะวิทยาการจัดการ ไดรับงบประมาณจัดสรางอาคารศูนยฝกประสบการณ
วิ ช าชี พ ให กั บ นั ก ศึ ก ษาของคณะ เป น อาคาร ๔ ชั้ น ประกอบด ว ยห อ งพั ก จํ า นวน ๒๐ ห อ ง ห อ งจั ด
ประชุมสัมมนา หองปฏิบัติการฝกวิชาชีพ หองอาหาร โดยใชชื่อวา อาคารน้ําเพชร เปดใหบริการที่พัก
และการจัดอบรมสัมมนาแกบุคคลทั่วไป ปจจุบันมหาวิทยาลัยเปนผูดูแลและดําเนินกิจการเองทั้งสิ้น
ในป พศ ๒๕๓๙ คณะวิทยาการจัดการ ไดรับงบประมาณการกอสรางอาคารเรียน ซึ่งไดจาก
การแปรญั ต ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พศ ๒๕๔๐ ก อ สร า งอาคารเรี ย น ๘ ชั้ น
เปนจํานวนเงิน ๔๒,๙๔๐,๐๐๐ บาท โดยทําการกอสรางเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พศ ๒๕๔๐ กําหนดแลว
เสร็จภายใน ๕๔๐ วัน
ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ อาคารเรียน ๘ ชั้น ของคณะวิทยาการจัดการ ไดทําการเปดใช
เปนครั้งแรก โดยไดรับพระราชทาน นามวา “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๒ หรือที่เรียกกัน
วา อาคาร ๑๑
ป พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏกําแพงเพชรยกฐานะเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มีความเป นอิสระและเปนนิติบุคคล เปน สวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ในปจจุบันคณะวิทยาการจัดการ ไดทําการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ป) จํานวน ๕
หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป การตลาด การเงินและการธนาคาร
คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินการคลัง)
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต (การท อ งเที่ ย วและการโรงแรม) และหลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต
(นิเทศศาสตร)
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ปรัชญา วิสัยทัศ น พันธกิจ และเปาประสงค
อัตลักษณ  “ความรูคูชุมชน”
เอกลักษณ: “ผลิตบัณฑิต จิตบริการ”
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหเปนนักบริหารจัดการที่มีคุณธรรมนําความรู มีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคม
ปณิธาน
สรางสรรคคนดี มีคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอยางเปนระบบ
เพื่อพบความกาวหนา พัฒนาทองถิ่นและสังคม
วิสัยทัศ น
เชี่ยวชาญวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคม

พันธกิจ
๑ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
๒ สรางองคความรู และนวัตกรรมจากงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น
๓ ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่น
๔ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ธํารงไวซึ่งสังคมที่ดีงามและเอกลักษณของชุมชนทองถิ่น
และประเทศชาติ
๕ พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๖ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
๑. บัณฑิตที่มีคุณธรรม นําความรู สามารถพัฒนาตนเอง และชุมชนทองถิ่นได
๒. มีองคความรูและนวัตกรรมที่สอดคลองกับปญหา และความตองการของชุมชน
๓. คน ชุมชน ทองถิ่น อยูดีมีสุข เขมแข็ง มีวัฒนธรรมและศีลธรรม พึ่งพาตนเองได
๔. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในชุมชนทองถิ่น ไดรับการทํานุบํารุงสงเสริม และเผยแพร
๕. บุคลากรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๖. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได
คุณลักษณะบัณฑิต
๑. เปนคนดีมีคุณธรรมในสังคม ยึดมั่นในหลักศาสนาและประชาธิปไตย ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
๒. มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพของตนและสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓ มีความคิดริเริ่มและสรางสรรค สามารถพัฒนาตน พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
๔. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผลได
๕. มีความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย เสียสละ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

