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KPRU News
ฉบับที่ 10 มกราคม 2560

บทบรรณาธิการ
 สวัสดีทานผูอานวารสารประชาสัมพันธ “KPRU News” เนื่องในปใหมไดเวียนมาบรรจบอีกครั้ง สําหรับป 2560 
ขออวยพรใหทกุทานมแีตความสขุ ขอใหปใหมเปนการเริม่ตนดวยความด ีคดิสิง่ใดมุงหวงัสิง่ใดขอใหสมปรารถนา มคีวามสาํเรจ็
ในหนาที่การงานและสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยและภัยอันตรายทั้งปวง สําหรับวารสารประชาสัมพันธ KPRU News 
ฉบับที่ 10 นี้ ไดรวบรวมขาวสาร และความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําเดือน มกราคม 2560
 โดยในเดือนมกราคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดมีโอกาสเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงใหม นอกจากนีย้งัมีการจดันทิรรศการราชภัฏ
กําแพงเพชรวิชาการ คร้ังที่ 13 “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาอยางย่ังยืน” ซึ่งมีการจัดการแสดงนิทรรศการเพ่ือรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ นิทรรศการตามรอยพระบาทยาตรา
เมืองกําแพงเพชร นิทรรศการพระอัจฉริยภาพ นิทรรศการพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดําริ เปนตน นอกจากน้ี
ยังมีการจัดการประกวดวงดนตรี “Fusion Jazz Thailand University Music Award 2016 การแขงขันทางวิชาการ 
การแสดงดนตรีนาฏศิลปนานาชาติ และการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ เปนตน นอกจากน้ียังมีขาวสารอ่ืนๆ ที่นาสนใจให
ทุกทานไดติดตามในวารสารประชาสัมพันธ KPRU NEWS ฉบับที่ 10 ประจําเดือน มกราคม 2560
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 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ มีหนาที่
รับผิดชอบหลักคือกํากับดูแลกองพัฒนานักศึกษา โดยมีภารกิจเกี่ยวกับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งศิษยเกาและศิษยปจจุบันโดยตรง ที่พอจะ
นํามากลาวหลักๆ พอสังเขป ไดแก 1) งานหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
2) งานกิจกรรมนักศกึษาท้ังมหาวิทยาลัย 3) งานศูนยเวชศึกษาปองกันและ
บริการสุขภาพ 4) งานกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษา 
5) งานอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในเรื่อง
ตางๆ 6) งานประกนัคณุภาพการศกึษา ดานบรกิาร และกจิกรรมนกัศกึษา 
7) งานวินยัและความประพฤตินกัศกึษา 8) งานบําเพญ็ประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม 9) งานทุนการศึกษาและกองทุน กยศ. 10) งานสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 11) งานนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) 
12) งานแนะแนวศึกษาตอ และประกอบวิชาชีพ 13) อื่นๆ อีกมากมาย 
จะแจกแจงใหครบคงกินเน้ือที่พอสมควร เปนอันวา รับผิดชอบนักศึกษา
ตั้งแตแรกเขาปฐมนิเทศ จนจะจบปจฉิมนิเทศ และจบเปนศิษยเกาก็ยัง
รับผิดชอบดูแลสมาคมศิษยเกาของมหาวิทยาลัยอีก
 อีกสิ่งหน่ึงที่ตองรับผิดชอบทุกปเชนกัน นั่นก็คือ พิธีพระราชทาน
ปรญิญาบตัร โดยกองพฒันานักศึกษารบัผิดชอบเปนแมงานในการฝกซอม
และการเขารวมในพิธีรับจริง
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เปรียบเสมือนพิธีสําเร็จการศึกษาของ
สถาบนัการศกึษาในตางประเทศ โดยมกีารจดัขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
และในกลุมประเทศยุโรป ซึ่งประเทศไทยไดรับรูปแบบมาปรับใชครั้งแรก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ซึ่งเสด็จ
พระราชดาํเนนิไปพระราชทานปรญิญาบตัรแกบณัฑติจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2473 และปฏิบัติสืบตอกันมา 
  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นโดยมิไดกราบบังคมทูลเชิญ
พระมหากษตัรยิ หรอืกราบทลูเชญิพระบรมวงศเสดจ็พระราชดาํเนนิ หรอื
ทูลเชิญพระอนุวงศเสด็จไปทรงเปนประธานมอบปริญญาบัตร โดยให
ผูบริหารสถานศึกษาหรือบุคคลอื่นที่สถาบันเห็นสมควรเปนประธานมอบ 
จะเรียกวา พธิปีระสาทปริญญาบัตร กค็อื พธิสีาํเร็จการศึกษาท่ีเปนพธิกีาร
พิเศษ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจัดข้ึนเพ่ือมอบปริญญาบัตรแกบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึกษาประจําปอยางเปนทางการนั่นเอง
 ประเทศไทย ถอืวาเปนประเทศเดียวในโลกและโชคดีทีพ่ระมหากษัตรยิ
ทรงพระราชทานปริญญาบัตรใหดวยพระองคเอง มาตัง้แตปพทุธศักราช 2493 
ดวยน้ําพระราชหฤทัย รชักาลท่ี 9 ทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแตละ
สถาบันนานกวา 3 ชั่วโมง ทรงยื่นพระหัตถราว 5 แสนครั้ง จึงมีผูกราบ
บังคมทูลขอใหพระราชทานปริญญาบัตรเฉพาะระดับมหาบัณฑิตขึ้นไป 
แตพระองคทรงมีพระราชกระแสรับสั่งวา “ทรงเสียเวลายื่นปริญญาบัตร
ใหบัณฑิตคนละ 6 - 7 วินาทีนั้น แตผูไดรับมีความสุขเปนปๆ เปรียบกัน
ไมไดเลยจะพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตไปจนกวาจะไมมีแรง” 

สารจากผูบริหาร

 การทรงพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตปริญญาตรี โท 
เอก ผูสาํเร็จการศึกษาในสถาบันอดุมศึกษาของรัฐทัว่ประเทศดวย
พระองคเอง ดวยทรงหวงัพฒันาการศกึษาไทย สรางแรงบนัดาลใจ 
สรางคน และสรางชาติ ไมเพียงเทานี้ พระองคทานยังทรงมี
นํา้พระราชหฤทัยเปยมลนตอบัณฑิต เพราะทรงทราบวา นีค่อือีกหนึง่
วันสําคัญของความสําเร็จในชีวิต ทุกวินาทีมีคาและมีความหมาย 
ไมเวนแมแตภาพถายในวนัรับพระราชทานปรญิญาบัตร และบรรยากาศ
ของความปติยินดีของครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนๆ อีกดวย
 ตอมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระบรมวงศคือ สมเด็จ
พระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีและพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค
 ฉะนัน้ พธิพีระราชทานปรญิญาบัตรในประเทศไทยจงึจดัใหญ
และสมเกยีรตบิณัฑติกวาชาตอิืน่ ทีส่าํคญับณัฑติไดรบัปรญิญาบตัร
จากพระหัตถพระมหากษัตริยหรือพระบรมวงศ จึงเปนเกียรติ
อยางสูงของบัณฑิต ในสวนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มกีารจดัสถานทีแ่ละภมูทิศันใหบณัฑติถายภาพกบัครอบครวั ญาต ิ
เพ่ือน ฯลฯ และทําการฝกซอมและดําเนินการใหบณัฑติเขารบัจริง 
ซึง่เปนภาระหนาทีท่ีต่องรบัผิดชอบในข้ันสดุทายทีน่กัศกึษาจะเปน
บณัฑิตอยางสมบรูณแบบ แตทีส่าํคญัทีส่ดุ ในป พ.ศ.2560 บณัฑติ
ปรญิญาตรี ไดรบัจากพระหัตถ รชักาลท่ี 10 คอื สมเด็จพระเจาอยูหวั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อยางสมศักดิ์ศรีและ
ภาคภูมิใจยิ่ง

รองศาสตราจารย มัย  ตะติยะ
รองอธการบดีฝายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ

 มหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จดัพธิซีอมรบัพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําป 2559 ระหวางวันที่ 4 - 6 มกราคม 2560 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และมีกําหนดเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ในวันที ่8 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม ในรอบแรก ซึ่งในวันที่ 4 มกราคม 2560 

รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาํแพงเพชร ใหเกยีรตเิปนประธานในพธิเีปดการฝกซอมรบัพระราชทาน
ปรญิญาบัตร และมีรองศาสตราจารยสวุทิย วงษบญุมาก อธกิารบดี 

เปนผูกลาวรายงาน สําหรับปการศึกษา 2559 สภามหาวิทยาลัย

มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิ 2 ทาน ประกอบดวย ปริญญา
ศิลปศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรม

ศกึษา สมเด็จพระวันรตั (จนุท พราหมณพทิกัษ) และ ปรญิญาครุศาสตร
มหาบณัฑติกติตมิศกัด์ิ สาขาวชิานาฏศิลป นายสะเท้ือน นาคเมอืง 

และมีผูสําเร็จการศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 1,525 ราย ประกอบดวย 

ระดบัปรญิญาปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 1 ราย ระดบัปรญิญามหาบัณฑติ 
27 ราย ระดับปริญญาบัณฑิต 1,498 ราย

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการยกยอง

เชิดชูเกียรติ “ครุศาสตร สดุดี” ประจําป 2560 

เพือ่ยกยองเชดิชเูกยีรตปิชูนียบคุคลทีท่าํตนเปนแบบอยาง
แกผูรวมอาชีพและเผยแพรเกียรติคุณของปูชนียบุคคล

ทางการศึกษาใหเปนท่ีประจักษแกสังคมสําหรับบุคคล

ที่ไดรับรางวัล “ครุศาสตร สดุดี” ประจําป 2560 
แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ประเภทผูบริหารการ

ศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษา ประเภทครูผูปฏิบัติ

การสอน และประเภทบคุลากรอ่ืนทางการศึกษา ณ หอง

ประชุมเพชรเพทาย ชั้น 3 คณะครุศาสตร
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดงาน

นิทรรศการราชภัฏกําแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 

“ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาอยางยั่งยืน” โดยมี 
รศ.ดร.โสรีช โพธิแกว นายกสภามหาวิทยาลัยฯ 

เปนประธานในพธิ ี การจัดนทิรรศการราชภัฏวชิาการ 

ครั้งท่ี 13 ระหวางวันที่ 20 - 22 มกราคม 2560 

ภายในงานประกอบไปดวย การแสดงนิทรรศการ

ทางวชิาการ นทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตขิองพระบาท
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช การแขงขนั

ดนตรีเพลงพระราชนิพนธ การแขงขันกิจกรรม

ทางวชิาการ การแสดงดนตรนีาฏศลิปนานาชาต ิและ
การจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ เปนตน กิจกรรมนี้

จัดขึ้นเพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทีม่ตีอจังหวดักําแพงเพชรและประเทศชาติ ตลอดจน

เปนการเผยแพรภารกจิการเรยีนการสอน การบรกิาร
วิชาการ และศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

ใหสาธารณชนทราบ
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 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดษุฎบีณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จดัการประชมุสมัมนา

วิชาการ “¤Ø³¸ÃÃÁ áÅÐ¨ÃÃ³ÂÒºÃÃ³¢Í§¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ” 

ในการสัมมนาครั้งนี้มีผูเขารวมประกอบไปดวย คณาจารย นักศึกษา

ระดบัปริญาเอก ปรญิญาโท สาขาบรหิารการศกึษา รุนที ่2 รวมท้ังสิน้

จํานวน 82 คน และไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน 
คือ อาจารยวิเชียร วงษทาว ขาราชการบํานาญอดีตผูอํานวยการ

โรงเรียนบานอุดมทรัพย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

กาํแพงเพชร เขต 2 และอาจารยสมชาย ภทัรวิวฒันพงศ ผูอาํนวยการ

โรงเรยีนวดัจันทรตะวนัตก สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 

พิษณุโลก เขต 1 ณ หองประชุมทับทิมสยาม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร

 วันที่ 30 มกราคม 2560 สํานักประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร จดัโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศกึษาเปนพ่ีเล้ียง ประจําปงบประมาณ 2560 

โดยมี ดร.รมย พะโยม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร (เขต 1) เปนประธาน

ในพิธี และมี ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท รองอธิการบดี 

กลาวตอนรบัผูเขารวมโครงการ ณ หอประชมุรตันอาภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2560 โรงเรียนอนุบาล
ราชภัฏกําแพงเพชร จัดการแขงขันกีฬาและกิจกรรม

วนัเด็ก ภายในงานมีกจิกรรม ขบวนพาเหรดของนักเรียน

ระหวางสีขาว - แสด การแขงขันกีฬา เพื่อใหนักเรียน

มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และเพื่อฝกการเปนผูนํา 

ผูตามที่ดี มีนํ้าใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย 
ณ โรงยิมเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 รศ.มัย ตะติยะ 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและโครงการ

พิเศษ เขารวมงานแถลงขาว การแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ครัง้ท่ี 29 “ทะเลแกวเกมส” 
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม สวนทะเลแกว  
โดยจะมกีารจดัการแขงขนักฬีา ระหวางวันที ่6 - 10 

กุมภาพันธ 2560

 เมือ่วันที ่18 มกราคม 2560 นกัศกึษาชุมนมุปลูกกลา

ความดี คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปที่ 1 - 3 จัดโครงการ

ปลูกกลาความดี ณ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 

โดยมี ผศ.ดร.บุญลอม ดวงวิเศษ ผูอํานวยการโรงเรียน

อนุบาลฯ เปนผูกลาวตอนรับ ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกตนไม 
ทําความสะอาดอาคาร และสนามเด็กเลน เพื่อสรางความ

รมรื่นและความสะอาดใหกับภายในรั้วโรงเรียนอนุบาล

ราชภัฏกําแพงเพชร
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