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บทบรรณาธิการ
สวัสดีทานผูอานวารสารประชาสัมพันธ “KPRU News” เนื่องในปใหมไดเวียนมาบรรจบอีกครั้ง สําหรับป 2560

ขออวยพรใหทกุ ทานมีแตความสุข ขอใหปใ หมเปนการเริม่ ตนดวยความดี คิดสิง่ ใดมุง หวังสิง่ ใดขอใหสมปรารถนา มีความสําเร็จ
ในหนาที่การงานและสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยและภัยอันตรายทั้งปวง สําหรับวารสารประชาสัมพันธ KPRU News
ฉบับที่ 10 นี้ ไดรวบรวมขาวสาร และความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําเดือน มกราคม 2560
โดยในเดือนมกราคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดมีโอกาสเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นอกจากนีย้ งั มีการจัดนิทรรศการราชภัฏ
กําแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาอยางยั่งยืน” ซึ่งมีการจัดการแสดงนิทรรศการเพื่อรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ นิทรรศการตามรอยพระบาทยาตรา
เมืองกําแพงเพชร นิทรรศการพระอัจฉริยภาพ นิทรรศการพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดําริ เปนตน นอกจากนี้
ยังมีการจัดการประกวดวงดนตรี “Fusion Jazz Thailand University Music Award 2016 การแขงขันทางวิชาการ
การแสดงดนตรีนาฏศิลปนานาชาติ และการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ เปนตน นอกจากนี้ยังมีขาวสารอื่นๆ ที่นาสนใจให
ทุกทานไดติดตามในวารสารประชาสัมพันธ KPRU NEWS ฉบับที่ 10 ประจําเดือน มกราคม 2560
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สารจากผูบริหาร
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ มีหนาที่
รับผิดชอบหลักคือกํากับดูแลกองพัฒนานักศึกษา โดยมีภารกิจเกี่ยวกับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งศิษยเกาและศิษยปจจุบันโดยตรง ที่พอจะ
นํามากลาวหลักๆ พอสังเขป ไดแก 1) งานหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
2) งานกิจกรรมนักศึกษาทัง้ มหาวิทยาลัย 3) งานศูนยเวชศึกษาปองกันและ
บริการสุขภาพ 4) งานกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษา
5) งานอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในเรื่อง
ตางๆ 6) งานประกันคุณภาพการศึกษา ดานบริการ และกิจกรรมนักศึกษา
7) งานวินยั และความประพฤตินกั ศึกษา 8) งานบําเพ็ญประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม 9) งานทุนการศึกษาและกองทุน กยศ. 10) งานสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 11) งานนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
12) งานแนะแนวศึกษาตอ และประกอบวิชาชีพ 13) อื่นๆ อีกมากมาย
จะแจกแจงใหครบคงกินเนื้อที่พอสมควร เปนอันวา รับผิดชอบนักศึกษา
ตั้งแตแรกเขาปฐมนิเทศ จนจะจบปจฉิมนิเทศ และจบเปนศิษยเกาก็ยัง
รับผิดชอบดูแลสมาคมศิษยเกาของมหาวิทยาลัยอีก
อีกสิ่งหนึ่งที่ตองรับผิดชอบทุกปเชนกัน นั่นก็คือ พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร โดยกองพัฒนานักศึกษารับผิดชอบเปนแมงานในการฝกซอม
และการเขารวมในพิธีรับจริง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เปรียบเสมือนพิธีสําเร็จการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ โดยมีการจัดขึน้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และในกลุมประเทศยุโรป ซึ่งประเทศไทยไดรับรูปแบบมาปรับใชครั้งแรก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งเสด็จ
พระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแกบณ
ั ฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2473 และปฏิบัติสืบตอกันมา
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นโดยมิไดกราบบังคมทูลเชิญ
พระมหากษัตริย หรือกราบทูลเชิญพระบรมวงศเสด็จพระราชดําเนิน หรือ
ทูลเชิญพระอนุวงศเสด็จไปทรงเปนประธานมอบปริญญาบัตร โดยให
ผูบริหารสถานศึกษาหรือบุคคลอื่นที่สถาบันเห็นสมควรเปนประธานมอบ
จะเรียกวา พิธปี ระสาทปริญญาบัตร ก็คอื พิธสี าํ เร็จการศึกษาทีเ่ ปนพิธกี าร
พิเศษ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อมอบปริญญาบัตรแกบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึกษาประจําปอยางเปนทางการนั่นเอง
ประเทศไทย ถือวาเปนประเทศเดียวในโลกและโชคดีทพี่ ระมหากษัตริย
ทรงพระราชทานปริญญาบัตรใหดว ยพระองคเอง มาตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช 2493
ดวยนํา้ พระราชหฤทัย รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแตละ
สถาบันนานกวา 3 ชั่วโมง ทรงยื่นพระหัตถราว 5 แสนครั้ง จึงมีผูกราบ
บังคมทูลขอใหพระราชทานปริญญาบัตรเฉพาะระดับมหาบัณฑิตขึ้นไป
แตพระองคทรงมีพระราชกระแสรับสั่งวา “ทรงเสียเวลายื่นปริญญาบัตร
ใหบัณฑิตคนละ 6 - 7 วินาทีนั้น แตผูไดรับมีความสุขเปนปๆ เปรียบกัน
ไมไดเลยจะพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตไปจนกวาจะไมมีแรง”

รองศาสตราจารย มัย ตะติยะ

รองอธการบดีฝายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ
มหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

การทรงพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตปริญญาตรี โท
เอก ผูส าํ เร็จการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทัว่ ประเทศดวย
พระองคเอง ดวยทรงหวังพัฒนาการศึกษาไทย สรางแรงบันดาลใจ
สรางคน และสรางชาติ ไมเพียงเทานี้ พระองคทานยังทรงมี
นํา้ พระราชหฤทัยเปย มลนตอบัณฑิต เพราะทรงทราบวา นีค่ อื อีกหนึง่
วันสําคัญของความสําเร็จในชีวิต ทุกวินาทีมีคาและมีความหมาย
ไมเวนแมแตภาพถายในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร และบรรยากาศ
ของความปติยินดีของครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนๆ อีกดวย
ตอมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระบรมวงศคือ สมเด็จ
พระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค
ฉะนัน้ พิธพี ระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทยจึงจัดใหญ
และสมเกียรติบณ
ั ฑิตกวาชาติอนื่ ทีส่ าํ คัญบัณฑิตไดรบั ปริญญาบัตร
จากพระหัตถพระมหากษัตริยหรือพระบรมวงศ จึงเปนเกียรติ
อยางสูงของบัณฑิต ในสวนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มีการจัดสถานทีแ่ ละภูมทิ ศั นใหบณ
ั ฑิตถายภาพกับครอบครัว ญาติ
เพือ่ น ฯลฯ และทําการฝกซอมและดําเนินการใหบณ
ั ฑิตเขารับจริง
ซึง่ เปนภาระหนาทีท่ ตี่ อ งรับผิดชอบในขัน้ สุดทายทีน่ กั ศึกษาจะเปน
บัณฑิตอยางสมบูรณแบบ แตทสี่ าํ คัญทีส่ ดุ ในป พ.ศ.2560 บัณฑิต
ปริญญาตรี ไดรบั จากพระหัตถ รัชกาลที่ 10 คือ สมเด็จพระเจาอยูห วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อยางสมศักดิ์ศรีและ
ภาคภูมิใจยิ่ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดพิธซี อ มรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําป 2559 ระหวางวันที่ 4 - 6 มกราคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และมีกําหนดเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 8 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ในรอบแรก ซึ่งในวันที่ 4 มกราคม 2560
รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ใหเกียรติเปนประธานในพิธเี ปดการฝกซอมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร และมีรองศาสตราจารยสวุ ทิ ย วงษบญุ มาก อธิการบดี
เปนผูกลาวรายงาน สําหรับปการศึกษา 2559 สภามหาวิทยาลัย
มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ 2 ทาน ประกอบดวย ปริญญา
ศิลปศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรม
ศึกษา สมเด็จพระวันรัต (จุนท พราหมณพทิ กั ษ) และ ปริญญาครุศาสตร
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏศิลป นายสะเทือ้ น นาคเมือง
และมีผูสําเร็จการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 1,525 ราย ประกอบดวย
ระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต 1 ราย ระดับปริญญามหาบัณฑิต
27 ราย ระดับปริญญาบัณฑิต 1,498 ราย
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เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการยกยอง
เชิดชูเกียรติ “ครุศาสตร สดุดี” ประจําป 2560
เพือ่ ยกยองเชิดชูเกียรติปชู นียบุคคลทีท่ าํ ตนเปนแบบอยาง
แกผูรวมอาชีพและเผยแพรเกียรติคุณของปูชนียบุคคล
ทางการศึกษาใหเปนที่ประจักษแกสังคมสําหรับบุคคล
ที่ไดรับรางวัล “ครุศาสตร สดุดี” ประจําป 2560
แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ประเภทผูบริหารการ
ศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษา ประเภทครูผูปฏิบัติ
การสอน และประเภทบุคลากรอืน่ ทางการศึกษา ณ หอง
ประชุมเพชรเพทาย ชั้น 3 คณะครุศาสตร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดงาน
นิทรรศการราชภัฏกําแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13
“ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาอยางยั่งยืน” โดยมี
รศ.ดร.โสรีช โพธิแกว นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
เปนประธานในพิธี การจัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ
ครั้งที่ 13 ระหวางวันที่ 20 - 22 มกราคม 2560
ภายในงานประกอบไปดวย การแสดงนิทรรศการ
ทางวิชาการ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช การแขงขัน
ดนตรีเพลงพระราชนิพนธ การแขงขันกิจกรรม
ทางวิชาการ การแสดงดนตรีนาฏศิลปนานาชาติ และ
การจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ เปนตน กิจกรรมนี้
จัดขึ้นเพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทีม่ ตี อ จังหวัดกําแพงเพชรและประเทศชาติ ตลอดจน
เปนการเผยแพรภารกิจการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ใหสาธารณชนทราบ
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เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดการประชุมสัมมนา
วิชาการ “¤Ø³¸ÃÃÁ áÅÐ¨ÃÃ³ÂÒºÃÃ³¢Í§¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ”
ในการสัมมนาครั้งนี้มีผูเขารวมประกอบไปดวย คณาจารย นักศึกษา
ระดับปริญาเอก ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา รุน ที่ 2 รวมทัง้ สิน้
จํานวน 82 คน และไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน
คือ อาจารยวิเชียร วงษทาว ขาราชการบํานาญอดีตผูอํานวยการ
โรงเรียนบานอุดมทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 และอาจารยสมชาย ภัทรวิวฒ
ั นพงศ ผูอ าํ นวยการ
โรงเรียนวัดจันทรตะวันตก สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 ณ หองประชุมทับทิมสยาม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ 30 มกราคม 2560 สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเปนพีเ่ ลีย้ ง ประจําปงบประมาณ 2560
โดยมี ดร.รมย พะโยม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร (เขต 1) เปนประธาน
ในพิธี และมี ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท รองอธิการบดี
กลาวตอนรับผูเ ขารวมโครงการ ณ หอประชุมรัตนอาภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

6

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ

วารสารประชาสัมพันธ

KPRU News
ฉบับที่ 10 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 โรงเรียนอนุบาล
ราชภัฏกําแพงเพชร จัดการแขงขันกีฬาและกิจกรรม
วันเด็ก ภายในงานมีกจิ กรรม 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 ครัง้ ที่ 29 “ทะเลแกวเกมส”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม สวนทะเลแกว
โดยจะมีการจัดการแขงขันกีฬา ระหวางวันที่ 6 - 10
กุมภาพันธ 2560

เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2560 นักศึกษาชุมนุมปลูกกลา
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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