
        1. ผูช้ว่ยศาสตราจารยก์ารนัต์ เจรญิสวุรรณ 
             ดํารงตําแหน่ง คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
        2. อาจารย ์ดร.สภุาเพญ็ ปาณะวฒันพสิทุธิ� 
             ดํารงตําแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
        3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วนัสนันท์ ศิรริตันะ 
             ดํารงตําแหน่ง ผูอํ้านวยการมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมส่อด

       สวสัดีค่ะ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรทกุท่าน ป�ดท้ายป� 2565 ด้วยกิจกรรม
ที�แน่นมากค่ะ ต้องขอขอบคณุบุคลากรรวมถึงนักศึกษาทกุท่าน ที�ได้รว่มแรงรว่มใจ เสยีสละและทุ่มเทมุง่มั�นใน
การปฏิบติัหน้าที�ด้วยความตั�งใจ ทําใหม้หาวทิยาลัยของเราประสบความสาํเรจ็ในการปฏิบติัพนัธกิจได้อยา่งดียิ�ง
ดิฉันได้มเีวลาเขยีนสารของเดือนธนัวาคม 2565 เมื�อขึ�นป�ใหมแ่ล้ว จงึขอใชพ้ื�นที�สารจากรกัษาราชการแทน
อธกิารบดีของเดือนธนัวาคมนี�  กล่าวอวยพรป�ใหม ่สง่ความปรารถนาดีให้แด่ ผู้บรหิาร คณาจารย ์ เจา้หน้าที�
และนักศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรทกุท่าน ขอให้ทกุท่านมคีวามสขุ สขุภาพกายและใจเขม้
แขง็ ประสบความสาํเรจ็ สมหวงัในทางที�ดีงามทกุประการตลอดป� 2566 และตลอดไปนะคะ
      สาํหรบัสารฉบบันี� มเีรื�องสาํคัญที�จะแจง้ใหบุ้คลากรได้ทราบถึงผลการดําเนิน
งานสาํคัญและทิศทางการขบัเคลื�อนการพฒันามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ของเราเชน่เคย ก่อนอื�นต้องขอแสดงความยนิดีกับผูบ้รหิาร  3 หน่วยงาน ที�ได้รบั
การสรรหาและคัดเลือกจากสภามหาวทิยาลัย และแต่งตั�งใหด้ํารงตําแหน่ง
ตั�งแต่วนัที� 15 ธนัวาคม 2565 ได้แก่ 

              ขอใหกํ้าลังใจผูบ้รหิารทกุท่านได้ปฏิบติัหน้าที�ในการเป�นผูน้ําองค์กร
ในการขบัเคลื�อนมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไปด้วยกันนะคะ 

สารจากรกัษาราชการแทนอธกิารบดี
มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร l ฉบบัที� 16 ประจาํเดือนธนัวาคม 2565
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ผศ.ดร.ปรยีานชุ พรหมภาสติ
รกัษาราชการแทนอธกิารบดี

มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

"เรื�องต่าง ๆ ที�จะได้แจง้ให้ทกุท่านทราบมดัีงนี�ค่ะ" 

มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รว่มราํลึกในพระมหากรุณาธคิณุ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

        หลังจากที�มหาวทิยาลัยรายชภัฏกําแพงเพชร โดยโปรแกรมวชิา
ดนตรศึีกษา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จดัการแสดง
ดนตรวีง Symphony Orchestra บทเพลงพระราชนพินธ ์และ
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เมื�อวนัที� 13
ตลุาคม พ.ศ. 2565 เนื�องในวนัคล้ายวนัสวรรคตของในหลวง
รชักาลที� 9 ณ ลานอนรุกัษ์วฒันธรรมไทยสริจิติอุทยาน ซึ�งเป�นงานที�
มหาวทิยาลัยรว่มจดักับจงัหวดักําแพงเพชร การจดัการแสดงในครั�ง
นั�น เป�นการแสดงใหเ้หน็ถึงศักยภาพของนกัศึกษา ทําใหเ้กิดความ
ประทับใจแก่ผูช้ม โดยเมื�อวนัที� 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 มหาวทิยา
ลัยฯ ไดร้บัมอบหมายจากท่านผูว้า่ราชการจงัหวดักําแพงเพชร ให้
จดัการแสดงอีกครั�งหนึ�ง ในงานรวมพลังป�� น สาํนกึคณุพอ่ของ
แผน่ดิน "Reminiscent The Great King" 

1เร
ื�อง
ที�



           การจดัการแสดงในครั�งนี�แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาของมหาวทิยาลัยฯ โดยมหาวทิยาลัยมคีวาม
พยายามที�จะสนับสนุนใหนั้กศึกษาได้มเีวทีในการแสดงศักยภาพ ซึ�งเป�นที�นา่ภาคภมูใิจเป�นอยา่งยิ�ง ที�ในชว่งเดือนที�ผา่นมา
นักศึกษาของเราได้รบัรางวลัจากการประกวดแขง่ขนัหลายเวทีมากค่ะ เชน่ 

สารจากรกัษาราชการแทนอธกิารบดี
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      และเมื�อวนัที� 5 ธนัวาคม พ.ศ.2565 มหาวทิยาลัยรว่มกับกระทรวง อว. 
และมหาวทิยาลัยทั�วประเทศ รว่มจดัการแสดง "ดนตรใีนสวน : H.M. Song
อว. บรรเลงเพลงของพอ่" ซึ�งในพธิฯี ประกอบดว้ยกิจกรรมกล่าวนอ้มราํลึก
ในพระมหากรุณาธคิณุ ในหลวงรชักาลที� 9 มกีารบรรเลงบทเพลงพระราชนพินธ์
และบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรชักาลที� 9 จาํนวน 9 บทเพลง ประกอบ
ดว้ย เพลงลมหนาว เพลงแวว่ เพลงแผน่ดนิของเรา เพลงใกล้รุง่ เพลงอาทิตย์
อับแสง เพลงยามเยน็ เพลงของขวญัจากก้อนดิน เพลงขอเป�นขา้รองบาททกุ
ชาติไป และเพลงในหลวงของแผน่ดนิ โดยวง Symphony Orchestra 
มนีกัศึกษาและอาจารยโ์ปรแกรมวชิาดนตรศึีกษา คณะมนษุยศาสตรฯ์ รว่มกับ
นักเรยีนโรงเรยีนวชัรวทิยา จงัหวดักําแพงเพชร กวา่ 50 คน เป�นผูบ้รรเลงและ
ขบัรอ้ง
      ในชว่งสดุท้ายของกิจกรรม มพีธิจุีดเทียนนอ้มราํลึกในพระมหากรณุาธคิณุฯ
และผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมประกอบดว้ยผูบ้รหิาร อาจารย ์เจา้หนา้ที� นกัศึกษา
มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตลอดจนหวัหนา้สว่นราชการและผูแ้ทน

หน่วยงานราชการ และประชาชนชาวจงัหวดักําแพงเพชร กวา่ 500 คน ไดร้ว่มกันเปล่งเสยีงขบัรอ้งเพลง “ในหลวงของ
แผ่นดิน” ด้วยความปลาบปลื�มใจและมคีวามป�ติที�ไดร้ว่มกันราํลึกและแสดงออกถึงความจงรกัภักดีต่อในหลวงรชักาลที�
9 มเิสื�อมคลาย

นักศึกษาหลักสตูรออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟ�ก
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ไดร้บัรางวลั Best of
the Best ระดับประเทศ โครงการยุวพฒันร์กัษ์ถิ�น
ของธนาคารออมสนิ 

นักศึกษาและอาจารยห์ลักสตูรดนตรศึีกษา คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรไ์ดร้บั
รางวลัจากการแขง่ขนับรรเลงเดี�ยวเครื�องดนตรสีากล ระดับอุดมศึกษาหรอืประชาชน
ทั�วไป กลุ่มกีตาร ์ “บทเพลงพระราชนิพนธใ์นดวงใจ ไทยนรินัดร”์ ได้รบัถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
ครั�งที� 1 จดัโดย มหาวทิยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 

นักศึกษาชมรมเชยีรลี์ดดิ�ง ได้รบัรางวลัชนะเลิศสงูสดุพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
ในการแขง่ขนักีฬาเชยีรลี์ดดิ�ง ระดบัประเทศ Thailand National
Cheerleading Championship 2022 

นักศึกษาทีม Perfect skills ชมรมทบูนีมัเบอรว์นั ได้รบัรางวลัชมเชย
จากการเเขง่ขนั Dancercise รุน่ Teenage (รอบภาคเหนอื) ป� 2023

ชมรมสกัทองเสยีงทิพย ์ไดร้บัรางวลัระดับเพชร โครงการเดก็
อวด(ทํา)ดี จดัโดยสาํนักงานปลัดสาํนกันายกรฐัมนตร ีเป�นต้น 

มหาวทิยาลัยฯ ขอแสดงความชื�นชมยนิดีกับนกัศึกษา และขอขอบคณุอาจารยที์�ปรกึษาทกุท่านนะคะ ที�มุง่มั�น
ผลักดัน ฝ�กซอ้ม สรา้งเวทีการแขง่ขนั เพื�อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาและอาจารยข์อง
มหาวทิยาลัยเรา และหวงัวา่เราจะรว่มสรา้งชื�อเสยีงให้แก่มหาวทิยาลัยฯ เราอยา่งต่อเนื�อง



การแสดงนทิรรศการ เชน่ “นิทรรศการวชิาการเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระบรมราชชนนพีนัป�หลวง : พระแม่
แหง่แผน่ดนิ” , “ผลงานวจิยัและนวตักรรมเพื�อสรา้งสรรค์การพฒันาชุมชนท้องถิ�นและประเทศ” , “ผลการ
พฒันาชุมชนท้องถิ�นเพื�อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” , “วทิยาลัยครสููร่าชภัฏ ; สถาบนัอุดมศึกษาคู่ชุมชนท้อง
ถิ�น” ,“หลักสตูรการศึกษาเพื�อการขบัเคลื�อนการพฒันาประเทศ” 
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การเตรยีมการจดังาน 50 ป� KPRU 
สูก่ารพฒันาท้องถิ�นอยา่งยั�งยนื

          ในป� พ.ศ. 2566  นับเป�นป�ที�มคีวามสาํคัญยิ�งของชาว KPRU เนื�องจากเป�นที�มก่ีอตั�งมหาวทิยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรครบรอบเป�นป�ที� 50 วนัที� 29 กันยายน 2566 นี�  มหาวทิยาลัยกําหนดจดักิจกรรมเฉลิมฉลองกันตลอด
ทั�งป� โดยกําหนดจดังาน Kick off วนัที� 26 - 28 มกราคม พ.ศ. 2566 นี� โดยคณะผูบ้รหิารของหนว่ยงานต่าง ๆ 
ได้รว่มกันวางแผนกิจกรรมที�หลากหลาย อาทิ 

การบรรยายพเิศษ ในหวัขอ้ต่างๆ เชน่ การนาํองค์ความรูด้า้น อว. เพื�อขบัเคลื�อนการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยแนวคิด Creative Economy , Digital Economy และ BCG Economy โดยรฐัมนตรวีา่การกระทรวง
การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ; Metavers กับการจดัการศึกษาในโลกอนาคต โดยวทิยากร
จากบรษัิท Microsoft Thailand , การสรา้งสื�อการสอนด้วยCANVAS , ติวภาษาอังกฤษพชิติการสอบ เป�นต้น
การแสดงศิลปวฒันธรรมนานาชาติ จากเครอืขา่ยนานาชาติ 5 ประเทศ และสถาบนัอุดมศึกษาภายในประเทศ
ทั�ง 4 ภาค 5 สถาบนั 

การประชุมเครอืขา่ยสาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏภาคเหนอื และเครอืขา่ย
ศิลปวฒันธรรม เป�นต้น

การประกวดแขง่ขนั เชน่ การประกวดวงดนตรสีากล ,บารเ์ทนเดอร ์,การประกอบอาหารไทย "Soft power" 
,Science Show ,E-Sport ,Pitching Idea นวตักรรมอาหารจากกล้วยไข ่,ตอบป�ญหาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี,มนษุยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์รฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์นติิศาสตร ์เป�นต้น

การเป�ดตัว Application; KPRU Mind และ การนาํเสนอบทความวชิาการและนวตักรรม Digital University
ของเครอืขา่ยวทิยบรกิารฯ

การออกรา้นผลิตภัณฑ์และผลงาน U2T รวมถึงตลาดอาหารยอ้นยุคเมอืงกําแพงเพชร เป�นต้น

2เร
ื�อง
ที�



       ทั�งนี� ประเดน็สาํคัญที�ถือเป�นเรื�องใหมข่องการรบัรองมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 นี� คือการตรวจสอบ
หลักสตูรและการตรวจสอบการดําเนินการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ที�ไดกํ้าหนดใหม้กีารแต่งตั�งหรอืมอบ
หมายผูต้รวจสอบหลักสตูร ที�จะต้องผา่นการอบรมและขึ�นทะเบยีนผูต้รวจสอบตามที�คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษากําหนด ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื�องหลักเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขในการแต่ง
ตั�งหรอืมอบหมายผูต้รวจสอบ การตรวจสอบหลักสตูรและการตรวจสอบการดาํเนนิการจดัการศึกษาของสถาบนั
อุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ฉบบัประกาศ ณ วนัที� 25 กันยายน 2565 โดยสาระสาํคัญสรุปได้ดังนี�
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มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เตรยีมความพรอ้ม
ในการปรบัปรุงหลักสตูรเพื�อให้เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.25653เร

ื�อง
ที�

      เมื�อวนัที� 7 ธนัวาคม 2565 ที�ผ่านมา มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยสาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน
จดักิจกรรมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ เรื�อง “หลักเกณฑ์ เงื�อนไข และการตรวจสอบการดําเนินการเพื�อการรบัรอง
หลักสตูร ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2565” เพื�อเตรยีมความพรอ้มในการปรบัปรุงหลักสตูรใหเ้ป�นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการอุดมศึกษา โดยได้รบัเกียรติจาก รองศาสตราจารย ์ดร.สมบติั นพรกั อุปนายกสภามหาวทิยาลัย และ
ศาสตราจารย ์ดร.วทิยา จนัทรศิ์ลา กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูท้รงคณุวุฒ ิเป�นวทิยากร ในการประชุมครั�งนี�มผีู้
บรหิารและอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลักสตูรเขา้รว่มกิจกรรม กวา่ 200 คน

การตรวจสอบหลักสตูรการศึกษา เมื�อสภามหาวทิยาลัยใหค้วามเหน็ชอบหรอือนมุติัหลักสตูรการ
ศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะแต่งตั�งผูต้รวจสอบอยา่งนอ้ย 2 คน เพื�อดําเนนิการ
ตรวจสอบหลักสตูรภายใน 120 วนั โดยผูต้รวจสอบจะพจิารณาประเดน็ ไดแ้ก่

1) ความสอดคล้องของหลักสตูรการศึกษา กับทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันากําลัง
คนของประเทศ และตามพนัธกิจหลักและยุทธศาสตรข์องสถาบนัที�สอดคล้องกับการจดักลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษา  2) ความเสี�ยงและผลกระทบจากภายนอก อาทิ การเปลี�ยนแปลงทาง
เทคโนโลย ีนโยบายและสิ�งแวดล้อมอื�นๆ ในบรบิทโลก 3) ผลสาํรวจจากการรบัฟ�งความคิดเหน็
จากผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูเ้รยีนและนักเรยีนที�ต้องการเขา้เรยีนในหลักสตูรการศึกษา 4) ความ
สอดคล้องระหวา่งผลลัพธก์ารเรยีนรู ้การออกแบบการจดัการเรยีนการสอน และระบบการ
บรหิารการจดัการศึกษา ตามที�กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
และมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศึกษา รวมทั�งมาตรฐานคณุวุฒสิาขาหรอืสาขาวชิา(ถ้าม)ี ทั�งนี�กรณีหลักสตูรปรบัปรงุ
ใหพ้จิารณาประเดน็เพิ�มเติม ได้แก่ ผลการดาํเนนิงานของหลักสตูรการศึกษาที�ผา่นมา ผลการประเมนิความพงึพอใจ
ของผูเ้รยีนบณัฑิต ผูใ้ชบ้ณัฑิต องค์กรวชิาชพี ศิษยเ์ก่าตลอดจนขอ้รอ้งเรยีนจากบุคคลหรอืหนว่ยงานภายนอกและ
บุคคลภายในสถาบนัอุดมศึกษา และผลการประเมนิคณุภาพภายนอกระดับหลักสตูร(ถ้าม)ี

(มต่ีอ...)
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            จงึขอฝากผูบ้รหิารคณะและผู้รบัผดิชอบหลักสตูร โดยเฉพาะหลักสตูรที�กําลังจะดําเนนิการปรบัปรงุในป�
2566 นี� ก่อนดําเนินการจะต้องดําเนนิการใน 4 ประเด็นสาํคัญขา้งต้นด้วยนะคะ เพราะหากผูต้รวจสอบได้พจิารณา
แล้วไมม่ขีอ้มูลสาํคัญขอ้ใดขอ้หนึ�งก็จะทําใหก้ระบวนการรบัทราบหลักสตูรล่าชา้ มผีลต่อการเป�ดรบันกัศึกษา รวมถึง
การรบัรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสตูร และการกู้ยมืเงิน กยศ. ของนกัศึกษา อีกด้วยค่ะ

4เร
ื�อง
ที� มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเขา้รบัรางวลัประกาศเกียรติคณุ 

องค์กรที�มคีวามเป�นเลิศในการบรหิารจดัการด้านการเงินการคลัง 
ด้านการจดัซื�อจดัจา้ง ระดับดี ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564

              เมื�อวนัที� 1 ธนัวาคม 2565 ที�ผา่นมา ดฉัินไดเ้ป�นผูแ้ทนของ
มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   เขา้รบัรางวลัประกาศเกียรติคณุ 
จากพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีด้านการจดัซื�อจดัจา้ง
ระดับดี รางวลัองค์กรที�มคีวามเป�นเลิศในการบรหิารจดัการด้านการ
เงินการคลัง ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ตึกสนัติไมตรี
ทําเนียบรฐับาล กรงุเทพมหานคร ซึ�งเป�นการไดร้บัรางวลัต่อเนื�องเป�นป�ที�
2 โดยในป�ที�ผ่านมาได้รบัประกาศเกียรติคณุด้านการเบกิจา่ยในระดับดี 
ในป�นี�ได้รบัรางวลัด้านการจดัซื�อจดัจา้งในระดับด ีนาํมาสูค่วามภาคภมูใิจ
แก่ผูบ้รหิารและบุคลากรทกุฝ�ายของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กําแพงเพชรเป�นอยา่งยิ�ง ซึ�งการได้รบัรางวลัเป�นป�ที�สองในครั�งนี� เป�นสิ�งที�ยนืยนัไดว้า่ผูบ้รหิารและบุคลากรของ
มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดป้ฏิบติัตามกฎ ระเบยีบ และมคีวามโปรง่ใสในการบรหิารจดัการด้านการเบกิจา่ย
ตั�งแต่การจดัซื�อจดัจา้ง การเบกิจา่ย การบญัช ีการตรวจสอบภายใน การดําเนนิงานดา้นความรบัผดิทางละเมดิ และ
เราจะมเีจตนาที�แน่วแนต่่อไปที�จะยดึมั�นในการปฏิบติังานดา้นการบรหิารจดัการดา้นการเงินการคลังใหม้ปีระสทิธภิาพ
อยา่งต่อเนื�อง  จงึขอให้ผู้บรหิารและบุคลากรทกุท่านภาคภมูใิจรว่มกัน  และรว่มกันธาํรงไวซ้ึ�งกฎระเบยีบอยา่ง
เครง่ครดั ยดึหลักความโปรง่ใส และความคุ้มค่าอันจะก่อให้เกิดประโยชนต่์อนกัศึกษา และประชาชนทั�วไป 
เพื�อให้การใชจ้า่ยเงินของภาครฐัเป�นไปอยา่งสจุรติ มปีระสทิธภิาพ เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนและประเทศ
ชาติต่อไป

การตรวจสอบการดําเนินการจดัการศึกษา กําหนดใหม้กีารตรวจสอบขอ้มูลจากเอกสารหลักฐานและ
การตรวจสอบ ณ สถานที�จดัการเรยีนการสอนตามความเหมาะสม โดยผูต้รวจสอบที�คณะกรรมการ

มาตรฐานการอุดมศึกษาแต่งตั�งอยา่งน้อย 3 คน ทําการตรวจสอบ ติดตามและประเมนิผลการดําเนนิการจดัการ
ศึกษา ตามระบบการบรหิารจดัการศึกษาที�กําหนดไวใ้นหลักสตูร โดยผูต้รวจสอบจะพจิารณาประเดน็ ดังนี�  คือ 
1) ผลลัพธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ทั�งนี�กรณหีลักสตูรการศึกษาที�มผีูส้าํเรจ็การศึกษาแล้วใหป้ระเมนิผลลัพธก์ารเรยีน
รูข้องผูส้าํเรจ็การศึกษาด้วย 2) การดําเนินการตามระบบการบรหิารจดัการศึกษาที�สถาบนัอุดมศึกษาออกแบบไว ้
3) การปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพอยา่งต่อเนื�อง ทั�งนี�ระยะเวลาในการดําเนนิการตรวจสอบ สาํหรบัหลักสตูรระดับ
ปรญิญาตร ีต้องตรวจสอบใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 2 ป� , หลักสตูรระดับปรญิญาโท ภายใน 1 ป� หลักสตูรระดับปรญิญา
เอก ภายใน 1 ป� 6 เดือน และหลักสตูรระดับประกาศนยีบตัรบณัฑิตใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 6 เดือน 
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4

บทบาทของมหาวทิยาลัยราชภัฏ
ในการสง่เสรมิการท่องเที�ยวชุมชน5เร

ื�อง
ที�

        ตามที�มหาวทิยาลัยของเราได้จดัทําแผนการพลิกโฉมมหาวทิยาลัย
โดยได้วเิคราะหข์อ้มูลศักยภาพและผลการดําเนนิงานที�ผา่นมา พบวา่เรา
มคีวามเชี�ยวชาญและสมรรถนะที�สอดคล้องกับบรบิทการพฒันาของ
พื�นที�ของจงัหวดักําแพงเพชรและจงัหวดัตาก จาํนวน 3 ประเด็น 
หนึ�งในประเด็นที�จะเป�นเป�าหมายของการพลิกโฉมมหาวทิยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรใหเ้ป�นมหาวทิยาลัยที�เป�นศูนยก์ลางดา้นองค์ความรู ้  
นวตักรรม วจิยัและเป�นที�พึ�งของประชาชนในเขตภาคเหนอืตอนล่าง คือ การพฒันาอัตลักษณ์พื�นถิ�นของชุมชนเพื�อ
สง่เสรมิการท่องเที�ยวเชงิวฒันธรรมจงัหวดักําแพงเพชรและจงัหวดัตาก โดยในเดอืนพฤศจกิายน – ธนัวาคมที�
ผา่นมพีื�นที�ตัวอยา่งที�แสดงใหเ้หน็ถึงบทบาทของมหาวทิยาลัยฯ ในการสง่เสรมิการท่องเที�ยวชุมชน เชน่

           พื�นที�แรก การหนุนเสรมิการท่องเที�ยวอําเภอคลองลาน จงัหวดั
กําแพงเพชร ซึ�งเป�นสว่นหนึ�งของโครงการวจิยั กลไกการขบัเคลื�อนเพื�อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งยั�งยนืด้วยหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง : กรณี
ศึกษาจงัหวดัลําปาง โดยคณะทํางานจากมหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง และเครอื
ขา่ยมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นําโดย ผศ.ดร.กมลวฒัน ์ภวูชิติ คณบดี
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรแ์ละคณะ รว่มกับมหาวทิยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  รว่มกันจดัเวทีเผยแพรโ่มเดลกลไกการขบัเคลื�อนการท่อง
เที�ยวตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง และนวตักรรมเพื�อการพฒันา

ที�ยั�งยนื สมดลุ และมั�นคง ภายใต้โครงการขบัเคลื�อนการวจิยัและพฒันาบุคลากรการวจิยัด้านสงัคมศาสตร์
มนุษยศาสตรแ์ละศิลปกรรมศาสตร ์หรอื "ธชัชา" (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and
Arts : TASSHA) ที�จดัตั�งขึ�นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อว.) โดยมกิีจกรรมที�
จะนาํฐานทรพัยากรชุมชน ทั�งประเพณี วฒันธรรม วถีิชวีติ ผลิตภัณฑ์ชุมชน แหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติ และแหล่ง
ท่องเที�ยวเชงิวฒันธรรม มาเป�นกลไกในการขบัเคลื�อนการท่องเที�ยวของชุมชน โดยชุมชน เพื�อชุมชน

     พื�นที�ที�สอง การพฒันาและยกระดบัการท่องเที�ยวเกษตรอินทรยีเ์ชงิ
สขุภาพ อําเภอพบพระ จงัหวดัตาก กิจกรรมนี�เป�นสว่นหนึ�งในการดาํเนนิ
งานภายใต้ชุดโครงการนวตักรรมการจดัการและเพิ�มมูลค่าผลไม้
เศรษฐกิจเกษตรอินทรยี ์(โกโก้ แมคคาเดเมยี อะโวคาโด)้ เพื�อลดความ
ยากจนและเพิ�มรายไดเ้กษตรกรในจงัหวดัตาก โดยมหีวัหนา้ชุดแผน
งานวจิยัคือ ผศ.ดร.วาสนา  จรญูศรโีชติกําจร โดยคณะผูว้จิยัจากทั�ง
มรภ.กําแพงเพชรและ มรภ.กําแพงเพชร แมส่อด ซึ�งเป�นชุดแผนงานวจิยั
ที�ไดร้บัการสนบัสนนุจากกองทนุสง่เสรมิ วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
ประจาํป�งบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 4 โครงการยอ่ย คือ

โครงการนวตักรรมชวีภัณฑ์สาํหรบัเพิ�มมูลค่าผลไมเ้ศรษฐกิจเกษตรอินทรยี ์(โกโก้ แมคคาเดเมยี อะโวคาโด้)
จงัหวดัตาก (หวัหน้าโครงการ: ผศ.ดร.ธรีศิลป� กันธาและคณะ)
โครงการนวตักรรมการจดัการการเพิ�มมูลค่าผลไมเ้ศรษฐกิจเกษตรอินทรยี ์(โกโก้ แมคคาเดเมยีอะโวคาโด้)
เชงิพาณิชยส์าํหรบัเกษตรกร จงัหวดัตาก (หวัหนา้โครงการ: อาจารยพ์ตัราภรณ์ อารเีอื�อและคณะ)
โครงการการพฒันาเทคโนโลยดิีจทัิลเพื�อสง่เสรมิการตลาดผลไมเ้ศรษฐกิจเกษตรอินทรยี ์(โกโก้ แมคคาเด
เมยี อะโวคาโด้) จงัหวดัตาก (หวัหน้าโครงการ: อาจารยช์ลธชิา แสงงามและคณะ)
โครงการการสรา้งรปูแบบการจดัการการท่องเที�ยวเชงิเกษตรวถีิใหมแ่บบมสีว่นรว่ม อําเภอพบพระ จงัหวดั
ตาก (หวัหน้าโครงการ: ผศ.ดร.รชันวีรรณ บุญอนนท์และคณะ)

(มต่ีอ...)
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         สาํหรบัชุดแผนงานนี�เป�นการพฒันาเพิ�มมูลค่าผลไมเ้ศรษฐกิจเกษตรอินทรยี ์และยกระดับการท่องเที�ยวเชงิ
เกษตรของอําเภอพบพระ และเป�นการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจของชุมชนในเขตอําเภอพบพระ จงัหวดัตาก ใหเ้พิ�มมาก
ขึ�น ผา่นการนําเสนอในรปูแบบกิจกรรมการท่องเที�ยวเกษตรอินทรยีเ์ชงิสขุภาพ ซึ�งถือเป�นการนาํความโดดเด่นของ
อําเภอพบพระที�มทัี�งความสวยงามของภมูทัิศน ์และแหล่งเพาะปลกูผลไมเ้กษตรอินทรยี ์ใหเ้ป�นที�รูจ้กัและสนใจแก่
นักท่องเที�ยวที�เดนิทางมาท่องเที�ยวยงัจงัหวดัตาก โดยสถานที�ท่องเที�ยวภายในสวนพงษ์คุ้มภัย  ที�นกัวจิยัรว่มกับ
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน บา้นเสรรีาษฎร ์ไดร้ว่มกันพฒันา ใหเ้ป�นสถานที�ท่องเที�ยวเกษตรอินทรยี์
เชงิสขุภาพแห่งใหม ่ที�มคีวามสวยงาม เป�นธรรมชาติ มสีวนหนิธรรมชาติ สวนดอกไม ้ดอกไฮเดรนเยยีร ์ลําธาร
นํ�าตกธรรมชาติ ไรป่อเทือง สวนป�าไผ ่ไรแ่มคคาเดเมยี อะโวคาโด ้และโกโก้ ทั�งผลสด และผลิตภัณฑ์แปรรปู รวมถึง
ผลิตผลทางการเกษตรที�หลากหลาย จงึขอเชญิชวนนกัท่องเที�ยวทกุท่านเขา้รว่มชมได ้เป�นกําลังใจใหกั้บกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชน

             พื�นที�ที�สาม การพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเชงิเกษตร ณ ชุมชนบา้นท้องคุ้ง ตําบลท่าพุทรา อําเภอคลองขลงุ
จงัหวดักําแพงเพชร ภายใต้โครงการวจิยั เรื�อง การพฒันาศักยภาพการท่องเที�ยวโดยชุมชนตามเสน้ทางวถีิ
สายนํ�า บนฐานประวติัศาสตร ์วฒันธรรมอัตลักษณท้์องถิ�นของชุมชน เครอืขา่ยมหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
เหนือ โดยม ีผศ.ดร.มณทา หมไีพรพฤกษ์ คณะครศุาสตรเ์ป�นผูร้ว่มวจิยั โดยมกีารจดัทําแผนที�การท่องเที�ยวชุมชน
ที�แสดงใหเ้หน็จุดเดน่ของพื�นที�ในด้านการสง่เสรมิการท่องเที�ยวเชงิเกษตร กล้วยไขแ่ปลงใหญ่ การแปรรปูผลิตภัณฑ์
จากผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรปูจากกล้วยไข ่เป�นการนาํพชือัตลักษณ์พื�นถิ�นมาสง่เสรมิจุดเด่น
ของพื�นที� เป�นต้น

             นอกจากนี� ยงัมงีานวจิยัที�สง่เสรมิเรื�องการท่องเที�ยวเชงิประวติัศาสตร ์การท่องเที�ยวเชงิธรรมชาติ
การท่องเที�ยวเชงิสขุภาพ การท่องเที�ยวเชงิเกษตร ที�จะเป�นการสง่เสรมิการท่องเที�ยวชุมชนอีกหลายพื�นที� 
ในโอกาสต่อไปมหาวทิยาลัย จะได้รวบรวมผลงานต่าง ๆ เหล่านี� เพื�อเป�นขอ้มูลสาํหรบัสนับสนุนการท่องเที�ยว
ของจงัหวดักําแพงเพชรและจงัหวดัตากต่อไป
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6เร
ื�อง
ที� บทบาทของมหาวทิยาลัยในการถ่ายทอดองค์ความรู ้

งานวจิยั นวตักรรมและเทคโนโลยสีูชุ่มชน

ในชว่งเดือนธนัวาคมที�ผา่นมา มกิีจกรรมที�มหาวทิยาลัยของเราไดแ้สดงใหเ้หน็ถึงศักยภาพใน
การถ่ายทอดองค์ความรู ้งานวจิยั นวตักรรมและเทคโนโลยสีูชุ่มชน ซึ�งเป�นจุดเนน้หลักอีกประเดน็
หนึ�งในการพลิกโฉมมหาวทิยาลัย ที�จะสง่เสรมิการพฒันาพื�นที�ด้วยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

           กิจกรรมแรก คือ งาน A Journey Technology into the Future 2022 (JTIF 2022) “เสน้ทาง
เทคโนโลย ี&นวตักรรมสูก่ารบูรณาการแห่งโลกอนาคต” โดยคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  โดยมนีายชาธปิ
รุจนเสร ีผูว้า่ราชการจงัหวดักําแพงเพชร เป�นประธานในพธิเีป�ด กิจกรรมจดัขึ�นระหวา่งวนัที� 14 – 15 ธนัวาคม
2565 ณ บรเิวณอาคารคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มวีตัถปุระสงค์เพื�อสง่เสรมิและถ่ายทอดองค์ความรูด้า้น
เทคโนโลยนีวตักรรม เพื�อใหชุ้มชนมคีณุภาพ ชวีติที�ดีภายใต้โครงการพฒันาคณุภาพชวีติและยกระดับรายได้
ใหกั้บคนในชุมชนฐานราก เพื�อบูรณาการความรูด้า้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมพฒันาชุมชนท้องถิ�น สง่เสรมิ
คณุภาพชวีติและเพิ�มรายได้ใหกั้บชุมชน ภายใต้โครงการพฒันาคณุภาพชวีติและยกระดับรายได้ ใหกั้บคนใน
ชุมชนฐานราก และเพื�อประชาสมัพนัธแ์นะแนวการเขา้ศึกษาต่อในคณะฯ ทั�ง 8 หลักสตูร แก่หนว่ยงาน ภายนอก
ภาครฐั เอกชน และสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษาทั�งในจงัหวดัและจงัหวดัใกล้เคียง

            ภายในงานประกอบไปดว้ยนิทรรศการแสดงผลงานนวตักรรมและเทคโนโลย ีกิจกรรมสมัมนาวชิาการ
การแขง่ขนัแก้ป�ญหาทางคณิตศาสตรด์ว้ย Python การแขง่ขนับงัคับ อากาศยานไรค้นขบัขนสง่ การแขง่ขนัหุน่
ยนต์อัตโนมติั และกิจกรรมแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหวา่ง ชุมชน ในกิจกรรมในครั�งนี�มนีกัเรยีนนกัศึกษา และเครอื
ขา่ยสมาชกิชุมชนบา้นหนอง เต่าทอง ชุมชนคณฑี ชุมชนป�าคา และชุมชนวุง้กระสงั เขา้รว่มกิจกรรมกวา่ 500 คน

KPRU
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            กิจกรรมที�สอง การลงนามบนัทึกตกลงความเขา้ใจ ระหวา่งมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กับ  องค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดักําแพงเพชร ในการสง่เสรมิและวจิยัประสทิธภิาพของนํ�าหมกัจุลินทรยีจ์ากหนอ่กล้วยไข ่เมื�อวนัที�
20 ธนัวาคม 2565 โดยมวีตัถปุระสงค์ เพื�อสง่เสรมิและวจิยัประสทิธภิาพของนํ�าหมกัจุลินทรยีจ์ากหนอ่กล้วยไขเ่พื�อ 
ต่อยอดนวตักรรมนํ�าหมกัจุลินทรยีจ์ากหนอ่กล้วยไขใ่หแ้ก่ชุมชนต่าง ๆ ภายในจงัหวดักําแพงเพชร ในโอกาสนี� 
ดิฉันได้กล่าวถึงบทบาทของมหาวทิยาลัยในการเป�นสถาบนัอุดมศึกษาเพื�อการพฒันาท้องถิ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง 
การขบัเคลื�อนและสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมเพื�อการพฒันาเชงิพื�นที�ของจงัหวดั
กําแพงเพชร ซึ�งมหาวทิยาลัยฯ มศัีกยภาพของนกัวจิยั ศูนยค์วามเป�นเลิศ หอ้งปฏิบติัการ รวมถึงเครื�องมอืต่างๆ 
ที�จะชว่ยสง่เสรมิสนับสนุนการปฏิบติัพนัธกิจขององค์การบรหิารสว่นจงัหวดักําแพงเพชร เพื�อสนบัสนนุการพฒันา
ศักยภาพด้านการเกษตรอัจฉรยิะ ยกระดับคณุภาพชวีติและสง่เสรมิใหเ้กิดรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนท้องถิ�น ตลอดหว่งโซ่
คณุค่า (Value Chain) ได้แก่ ต้นทาง มศูีนยเ์ผยแพรน่วตักรรมภมูสิารสนเทศ(หาพื�นที�ที�เหมาะสมในการเพาะปลกู)
ศูนยก์ารเรยีนรูเ้กษตรทฤษฎีใหม ่(เกษตรอินทรยี ์เกษตรปลอดภัย) , ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุกรรมพชื (เมล็ดพนัธุ ์การเพาะ
ปลกู) กลางทาง มศูีนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม ; AgriTech and Innovation; AIC) , ศูนยเ์กษตร
อัจฉรยิะ(Smart Farm) และ สวนพลังงาน , ศูนยส์ง่เสรมิและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทาง
อาหาร(FOSIC) , ศูนยค์วามเป�นเลิศดา้นนวตักรรมอาหารเพื�อการแปรรปูผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่าสงู และปลาย
ทาง มศูีนยบ์ม่เพาะวสิาหกิจ (UBI การบม่เพาะผูป้ระกอบการ การตลาด การตลาดสมยัใหม)่ โดยในความรว่มมอืใน
ครั�งนี�จะเป�นจุดเริ�มต้นที�จะสรา้งความรว่มมอืในพนัธกิจอื�น ๆ อยา่งเป�นรปูธรรมในอนาคต รวมถึงสามารถจะขยาย
ความรว่มมอืไปยงัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นในระดับตําบลอีกดว้ย 

           ขา้งต้นเป�นตัวอยา่ง ที�อยากให้นกัวจิยัทกุท่านได้นําองค์ความรู ้งานวจิยั นวตักรรม วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีลงไปถ่ายทอดลงสูชุ่มชน เพื�อให้เกิดการใชป้ระโยชน์ และสรา้งมูลค่าเพิ�มให้แก่ชุมชน 
อันเป�นเป�าหมายสาํคัญของการเป�นมหาวทิยาลัยเพื�อการพฒันาชุมชนท้องถิ�นกันนะคะ



           เมื�อวนัที� 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ที�ผา่นมา มกํีาหนดการพระราชทานปรญิญาบตัร แก่ผูส้าํเรจ็การศึกษาจาก
มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจาํป�การศึกษา 2560 - 2562 ณ หอประชุมทีป�งกรรศัมโีชติ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏเชยีงใหม ่ศูนยแ์มร่มิ อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่โดยมบีณัฑิตของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระดับปรญิญาตรี
ปรญิญาโท และปรญิญาเอก เขา้รว่มพธิฯี จาํนวน 1,410 คน

สารจากรกัษาราชการแทนอธกิารบดี
มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร l ฉบบัที� 16 ประจาํเดือนธนัวาคม 2565
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ที� พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 

แก่ผูส้าํเรจ็การศึกษาจากมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ประจาํป�การศึกษา 2560 - 2562 

           ในโอกาสนี� ดฉัินขอชื�นชมดษุฎีบณัฑิต มหาบณัฑิต และบณัฑิต ของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรทกุท่าน 
ที�เขา้รว่มพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ประจาํป� 2565 ในครั�งนี� ทกุท่านได้ปฏิบติัหนา้ที�ในการเป�น “บณัฑิตราชภัฏ
บณัฑิตของพระราชา” ได้อยา่งสมความภาคภมู ิเสยีงรอ้งเพลงสรรเสรญิพระบารม ีและคํากล่าวปฏิญาณตนที�
ดังกึกก้องทั�วทั�งหอประชุม เป�นที�ประจกัษ์ชดัถึงความจงรกัภักดี สมเกียรติศักดิ�ศรบีณัฑิตราชภัฏ ขอให้ทกุท่าน
ภาคภมูใิจรว่มกัน

           ขอขอบคณุคณะผูบ้รหิาร คณาจารยแ์ละบุคลากรทกุท่านนะคะ ที�ไดร้ว่มแรงรว่มใจในการฝ�กซอ้มบณัฑิตตั�งแต่
วนัที� 23 - 25 ธนัวาคม 2565 และเขา้รว่มปฏิบติัหนา้ที�ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรในวนัที� 27 ธนัวาคม 2565
พธิรีบัพระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในป�นี�สาํเรจ็ลลุ่วงอยา่งนา่ชื�นชมเป�นอยา่งยิ�ง



สารจากรกัษาราชการแทนอธกิารบดี
มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร l ฉบบัที� 16 ประจาํเดือนธนัวาคม 2565
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ที� รฐัมนตรวีา่การกระทรวง อว.

ให้นโยบายมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เป�นกลไกสาํคัญในพฒันา
พื�นที�จงัหวดั ด้วยองค์ความรู ้เทคโนโลย ีนวตักรรม 

         เมื�อวนัที� 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ที�ผา่นมา (ชว่งบา่ย) ภายหลังจากพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร  จดัประชุม
รว่มระหวา่งรฐัมนตรวีา่การกระทรวง อว. ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน ์ปลัดกระทรวง รองปลัด
กระทรวง ผูต้รวจราชการกระทรวงและที�ปรกึษารฐัมนตร ีกับคณะผูบ้รหิารของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เพื�อรบัทราบนโยบายและแลกเปลี�ยนแนวคิดในการปรบับทบาทของมหาวทิยาลัยใหทั้นต่อการเปลี�ยนแปลงและเป�น
กลไกสาํคัญในการสง่เสรมิการพฒันาพื�นที�  โดยมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดม้โีอกาสในการนาํเสนอผลการ
ดําเนินงานและเสนอโครงการที�จะสรา้งโอกาสในการนาํองค์ความรูข้องมหาวทิยาลัยฯ ลงไปพฒันาพื�นที� 

    ในโอกาสนี�ท่านรฐัมนตรไีดก้ล่าวใหกํ้าลังใจชาวราชภัฏวา่
“ใครจะคิดวา่บทบาทของมหาวทิยาลัยที�เคยคยุกันแต่
เรื�องการผลิตบณัฑิต แต่วนันี�เรามานั�งคยุกันวา่ เราจะ
เพิ�มมูลค่าให้กล้วยไขที่�เป�นพชืเศรษฐกิจของพื�นที� เรา
จะเรง่ Scale Up ให้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน
และพฒันาให้ได้มาตรฐาน เพื�อยกระดับเศรษฐกิจให้แก่
ชุมชน ให้กับพื�นที� วนันี�ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี� ราชภัฏ
ของเรามานั�งคยุกัน ราชภัฏเราจะเป�นแขนเป�นขาให้
จงัหวดั เราจะเป�นกลไกสาํคัญในการพฒันาพื�นที� 
เราไมต้่องรอให้พรอ้ม ต้องทํางานเชงิรุก ทําให้เรว็ ก้าวให้ยาว เพื�อสรา้งบทบาทสาํคัญของราชภัฎเรา” จงึขอ
ถ่ายทอดกําลังใจใหแ้ก่ชาว KPRU ขอใหท้กุท่านไดม้คีวามภาคภมูใิจในการปฏิบติัหนา้ที� มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื�อการ
พฒันาท้องถิ�น

           สดุท้ายค่ะ ในเดอืนมกราคม 2566 เริ�มต้นเดอืนแรกของป�ใหม ่KPRU ของเราจะมงีานใหญ่ 
“50 ป� KPRU สูก่ารพฒันาท้องถิ�นอยา่งยั�งยนื” ในระหวา่งวนัที� 26 – 28 มกราคม พ.ศ. 2566
ขอใหพ้วกเราชาว KPRU ได้รวมพลังในการแสดงใหเ้หน็ถึงศักยภาพของมหาวทิยาลัยเพื�อใหเ้ป�นที�
ยอมรบั สรา้งความเชื�อมั�นใหแ้ก่สงัคม

"สาํหรบัสารจากรกัษาราชการแทนอธกิารบดีฉบบันี� ขอแจง้ความเคลื�อนไหวและแผนการดําเนินงานของ
มหาวทิยาลัยให้บุคลากรทราบเพยีงเท่านี�ก่อน ฉบบัถัดไปจะมเีรื�องอะไรอีก โปรดติดตามต่อไป"

KPRU Moving Together 
We      KPRU
สวสัดีค่ะ


