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บทบรรณาธิการ
ส

วัสดีทานผูอานวารสารประชาสัมพันธ “KPRU News” กอนอื่นขอถือโอกาสสวัสดีปใหม
ป 2559 ปเกาผานพนไป ปใหมกาวเขามา สิ่งที่ไมดีในปเกาขอใหทุกทานลบเลือน แลวตอนรัรับปใหม
ดวยพลังกาย พลังใจที่เขมแข็งและสดใสกันนะคะ สําหรับวารสารประชาสัมพันธ KPRU News ฉบับที่ 2 นี้
ไดรวบรวมขาวสาร ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาไดดําเนินโครงการ และ
กิจกรรมใดบางที่ตอบสนองตอนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงตอบสนองตตอ
นโยบายดานการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล พรอมทั้งกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นในไมชา
ซึ่งเปนงานใหญของมหาวิทยาลัย นั่นคือ นิทรรศการราชภัฏกําแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
“พั ฒ นาท อ งถิ่ น ไทย เทิ ด ไท 88 พรรษา” ระหว า งวั น ที่ 28-30 มกราคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการ
การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ อีกทั้งยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและอาเซียน
มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ เกีย่ วกับพระราชกรณียกิจ
ดานฝนหลวง โดยมหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือจากกรมฝนหลวงและการเกษตร มารวมจัดแสดง
นิทรรศการ พรอมทั้งเปดรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2559 นอกจากนี้ยังมีขาวสารดี
รดีๆ
ทีน่ า ติดตามอีกมากมาย ขอเชิญทุกทานติดตามรายละเอียดของกิจกรรมไดในวารสารขาวประชาสัมพันธ
Kpru News ฉบับนี้คะ แลวพบกันใหมฉบับหนา ขอใหทุกทานจงพบแตความสุขตลอดปนี้ดวยเทอญ
ญ
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สารจากอธิการบดี
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ จะขอกลาวถึงนโยบายทีม่ หาวิทยาลัย
จะดําเนินการในปงบประมาณ 2559 และกําลังอยูในชวงรับสมัครนักเรียนเขามา
ศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรดวย ซึ่งนโยบายดังกลาวมีดังนี้
1. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ã¹ÊÒ¢Ò·ÕÁè ¤Õ ÇÒÁà»š¹àÅÔÈËÃ×ÍÁÕ¤ÇÒÁâ´´à´‹¹
เปนทีท่ ราบกันดีวา ในปจจุบนั มหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทยมีการเปดการเรียน
การสอนในสาขาวิชาตางๆ ที่เหมือนกันมากมาย แตถาถามวาสาขาที่โดดเดน
ของแตละมหาวิทยาลัยคือสาขาอะไร ผูคนโดยทั่วไปก็อาจจะตอบไมไดหรือตอบ
แตกตางกันไป เชน เมื่อถามคนทั่วไปวาถาพูดถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏจะนึกถึง
สาขาวิชาอะไร ซึ่งสวนใหญอาจตอบวานาจะสาขาทางครูหรือคณะครุศาสตร
เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏมีพื้นฐานมาจากวิทยาลัยครู จึงมีความเชี่ยวชาญ
ดานการผลิตและพัฒนาครู และถาถามตอวาคณะครุศาสตร วิชาเอกอะไรเปนเลิศ
หรือโดดเดน คราวนีค้ นตอบ ก็จะไมมนั่ ใจทีจ่ ะตอบ ถาไมรจู ริง ฉะนัน้ ในปงบประมาณ
2559 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงมีนโยบายใหทุกคณะเสนอสาขา
ที่เปนเลิศหรือโดดเดน มาคณะละ 1-3 สาขาวิชา โดยสาขาที่จะดําเนินการใหเปน
สาขาที่มีความเปนเลิศนั้น จะมีตัวชี้วัดกํากับ โดยในปงบประมาณ 2559 นี้ สาขา
ที่คณะเสนอมายังมหาวิทยาลัยเพื่อความเปนเลิศมีดังนี้ 1)คณะครุศาสตร คือ
โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 2)คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร คือ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ
3)คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
การอาหาร 4)คณะวิทยาการจัดการ คือ โปรแกรมวิชาการทองเที่ยวและโรงแรม
5)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟา โปรแกรมวิชา
การจัดการโลจิสติกส โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ และ 6)มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด คือ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส และเมือ่ สิน้ ปงบประมาณ
ก็จะมีการติดตามผลการดําเนินการของแตละโปรแกรมวิชาวาบรรลุวัตถุประสงค
เปาหมายหรือไม และจะมีวิธีการพัฒนาหรือแกไขปญหาการดําเนินการที่ผานมา
อยางไร รวมทั้งจะขยายจํานวนสาขาที่มีความเปนเลิศเพิ่มตอไป
2. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒÈÖ¡ÉÒ·ÑÇè ä» à»š¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
เปนที่ทราบกันดีวาเราเขาสูประชาคมอาเซียนแลว ภาษาอังกฤษมีความสําคัญยิ่ง
ฉะนัน้ ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยจะเปดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษา
ทัว่ ไปเปนภาษาอังกฤษ ใหกบั โปรแกรมวิชาทีน่ กั ศึกษามีความพรอมดานภาษาอังกฤษ
โดยจะนํารองในโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกอ น
หากนักศึกษาโปรแกรมวิชาอื่นๆ พรอมก็จะขยายเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้มหาวิทยาลัย
ไดมีการวางแผนเตรียมการอาจารยผูสอนไวระดับหนึ่งแลว และชวงปดภาคเรียน
จะมีการอบรมความเขมขนใหกับอาจารยที่สอนเปนภาษาอังกฤษอยางจริงจัง
รวมถึงการมีอาจารยเจาของภาษามาชวยในการเรียนการสอนดวย

ผูชวยศาสตราจารยสุวทย วงษบุญมาก
อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3. ¡ÒÃà»´ËÅÑ¡ÊÙμÃ (English Program) ËÃ×Í EP
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร นัน้ หมายความวาทุกวิชาของสาขาวิชาภาษา
อังกฤษ ปการศึกษา 2559 จะมีการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษทุกรายวิชา รวมถึงรายวิชาศึกษาทัว่ ไปดวย
4. ¡ÒÃà»´ËÅÑ¡ÊÙμÃ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¡ÒÃÁÕ§Ò¹·Ó
ãËŒ¡ºÑ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Ø¡¤¹ โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดลงนามความ
รวมมือกับบริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน) โดยมี
คณะวิทยาการจัดการ รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน
รวมมือกับบริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน) ในสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจสมัยใหม โดยมีวิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน มีรายไดระหวางเรียน
ไดรับการชวยเหลือคาลงทะเบียน 70 เปอรเซ็นต ตลอด
หลักสูตร มีรายไดระหวางเรียน และจบแลวมีงานทําทุกคน
โดยจะเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2559 นี้
ติดตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงแพชรในดานอื่นๆ ไดในฉบับหนานะครับ
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ºÑ³±ÔμÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨Ñ´ºÃÃÂÒÂ¾ÔàÈÉ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการบริการ
วิชาการแกทอ งถิน่ โดยจัดการบรรยายพิเศษในหัวขอ “การเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในองคกรภาครัฐ” โดยเรียนเชิญ หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี มาบรรยายพิเศษ ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารทีปง กร
รัศมีโชติ (ชัน้ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เมือ่ วันศุกรที่ 27 พ.ย. 2558
เวลา 08.30 - 12.00 น.
กิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ใหบริการวิชาการแกบคุ ลากรของหนวยงาน องคกร
ภาครัฐจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดใกลเคียง เพื่อใหผูบริหาร เจาหนาที่
ในหนวยงานภาครัฐ ไดรบั ความรู ความเขาใจตลอดจนแนวคิดในการปฏิบตั งิ าน
การใหบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมี นายธานี ธัญญาโภชน
ผูว า ราชการจังหวัดกําแพงเพชร เปนผูก ลาวตอนรับ และผศ.สุวทิ ย วงษบญ
ุ มาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนผูกลาวรายงานวัตถุประสงค
การจัดโครงการ ทั้งนี้มีผูเขารวม จํานวน 1,237 คน
ประกอบไปดวย คณาจารย บุคลากร นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และผูแทน
จากหนวยงานภาครัฐในจังหวัดกําแพงเพชร
และจังหวัดใกลเคียง เขารวมรับฟง
การบรรยาย
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Bike For Dad and Clean

»˜›¹à¾×èÍ¾‹Í

วันที่ 11 ธ.ค. 2558 กองกลางสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรจัดกิจกรรม Bike For Dad and Clean
ปนเพื่อพอและทําความสะอาดมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการถวาย
ความจงรักภักดีตอ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ โดยมี ผศ.สุวทิ ย
วงษบญุ มาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนประธาน
ในพิธี และเปนผูนําขบวนปนจักรยาน Bike for dad พรอมทั้ง
ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท รองอธิการบดีฯ ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการฯ
รศ.ดร.ปาจารีย ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ÃÒªÀÑ¯Ã‹ÇÁã¨ ¢Ñº¢Õè»ÅÍ´ÀÑÂ
ÊÃŒÒ§ÇÔ¹ÑÂ¨ÃÒ¨Ã
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรมรวมรณรงค
โครงการ “ราชภัฏรวมใจ ขับขี่ปลอดภัย สรางวินัย
จราจร” โดยมีการปลอยขบวนคาราวานรถจักรยานยนต
จากลานหนาอาคารทีปง กรรัศมีโชติ ไปสูภ ายนอก ทัง้ นี้
มีผูบริหาร นําโดย ผศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี
และ รศ.มัย ตะติยะ รองอธิการบดี พรอมดวยนักศึกษา
และบุคลากรเขารวมคาราวานรถจักรยานยนตเพือ่ รณรงค
สรางวินยั ในการขับขีอ่ ยางปลอดภัยและปองกันอุบตั เิ หตุ
บนทองถนน

คุณมะลิวัลย รอดกําเหนิด ผูอํานวยการกอง
กลาง และคณาจารย เจาหนาที่ บุคลากรมหา
ลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมกวา 100 คน ซึ่งมี
การป น จั ก รยานบริ เวณรอบสระปลาบึ ก
เปนจํานวน 9 รอบ และกิจกรรมการเก็บขยะ
ทําความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

“¾‹Í” ÎÕâÃ‹¤¹áÃ¡¢Í§ÅÙ¡ªÒÂ
áÅÐ¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÃÑé§áÃ¡¢Í§ÅÙ¡ÊÒÇ

คณะวิทยาการจัดการ และ สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร จัดโครงการบริการวิชาการแกทองถิ่น การบรรยายพิเศษ
ในหัวขอ “พอ” ฮีโรคนแรกของลูกชาย และความรักครัง้ แรกของลูกสาว
โดยเชิญวิทยากร คุณเบสท อรพิมพ รักษาผล ฉายานักพูดลาความกตัญู
ตอพอแม เมือ่ วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคาร
ทีปงกรรัศมีโชติ (ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
โดยมี ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฯ เปนผูกลาวตอนรับ พรอมทั้ง
นายสุนทร รัตนากร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร เปน
ประธานในพิธีเปด และ รศ.ดร.ปาจรีย
ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร
เปนผูก ลาวรายงานวัตถุประสงคการจัด
โครงการ ทั้ ง นี้ มี ผู เข า ร ว มจํ า นวน
1,700 คน ประกอบไปดวย คณาจารย
บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร และนักเรียนระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ
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¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹Ê‹§àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ
¨Ò¡ 8 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÀÒ¤àË¹×Í
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จัดโครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพครูและเผยแพรศลิ ปะวัฒนธรรม
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เมื่อวันที่ 13 - 14 พ.ย. 2558
ภายในงานมีการแขงขันทักษะวิชาชีพครูที่หลากหลาย ทั้งการ
ประกวดรองเพลงลูกทุง การประกวดแขงขันเลานิทาน
การประกวดแขงขันสื่อการเรียนการสอน การประกวดแขงขัน
สื่อ ICT การประกวดโครงงาน การประกวดแขงขันแกะสลัก
ผลไม การประกวดแขงขันสุนทรพจน ฯลฯ
และในภาคคํา่ มีมหกรรมการแสดงพืน้ บาน 8 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ รําวงยอนยุค ลิเกคณะครุศาสตร “เพชรกรุ
ครุศิลป” โดยไดรับเกียรติจาก ทานอธิการบดี ผศ.สุวิทย
วงษบุญมาก กลาวตอนรับและมอบของที่ระลึก ใหกับผูแทน
คณาจารยและนักศึกษา จากทั้ง 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมภาคเหนือ ณ บริเวณลานหนาอาคารทีปงกรรัศมี

Ê×ºÊÒ¹»ÃÐà¾³Õ ÃÒªÀÑ¯ÅÍÂ¡ÃÐ·§ 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดงานราชภัฏลอยกระทง
ประจําป 2558 ณ ลานสระปลาบึก อาคารทีปง กรรัศมีโชติ ระหวาง
วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ทั้งยังเปนการสงเสริมใหนักศึกษา
อาจารย บุคลากร และหนวยงานภายนอก ชาวชุมชนใกลเคียง
มีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
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โดยกิจกรรมมีดังนี้ การประกวดกระทงใหญ
ของแตละคณะ การประกวดรีววิ ประกอบเพลงไทยลูกทุง
การแสดงแสง สี เสียง การประกวดนางนพมาศวัยทอง
การประกวดหนูนอ ยราชภัฏลอยกระทง เทพธิดาราชภัฏ
ลอยกระทงจําแลง รําวงยอนยุค การประกวดเทพบุตรเทพธิดาราชภัฏลอยกระทง และการแสดงลิเก เปนตน

KPRU Newss

วารสารประชาสัมพันธ
ฉบับที่ 2 พฤศจกายน - ธันวาคม 25588

ASEAN Day on Tour 2016
งานวิเทศสัมพันธและกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรม
ASEAN Day on Tour 2016 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนคลองลานวิทยา
โดยมีนักเรียนเขารวมกวา 80 คน จาก โรงเรียนคลองลานวิทยา โรงเรียนนครไตรตรึง โรงเรียน
สักงามวิทยา โรงเรียนคลองขลุงราษฏรรังสรรค และโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปเขารวมโครงการ ASEAN Bus จํานวน 15 คน ตอ 1 กลุมโรงเรียน
รวมทั้งสิ้น 30 คน จากกลุมโรงเรียนสองคลอง และกลุมโรงเรียนชากังราว ซึ่งผูไดรับ
คัดเลือกจะมีโอกาสไดเดินทางไปทัศนศึกษายังกลุม ประเทศ
อาเซียนตอไปในโครงการ ASEAN Bus

ªÁÃÁàªÕÂÃÅÕ´´Ôé§ ¤ÇŒÒ¶ŒÇÂÃÒ§ÇÑÅËÅÒÂÃÒÂ¡ÒÃ
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2558 ชมรมเชียรลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สงมอบถวยรางวัลใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จากการแขงขันเชียรลดี ดิง้ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวยประทาน
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในรายการ 10 th Thailand National Cheerleading
Championships 2015 เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 ที่ผานมา ณ ศูนยพัฒนากีฬาเชียรลีดดิ้งนานาชาติ โดยมี ผศ.สุวิทย
วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนผูรับมอบ ซึ่งรายการที่ไดรับรางวัลมีดังนี้
1. Cheerleading Division1 : BISON (A) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2. Cheerleading Division1 : BISON(B) รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
3. Cheer small group (Group stunt) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
4. Cheer double (Partner stunt) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
5. Cheer dance (Pompom) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6
6. Cheer solo (Individual solo) : BISON (A) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
และ BISON (B) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
ve.
7. Cheer basic stunts (เหรียญทองแดง) และถวยรางวัลพิเศษ Spiritit can driv
drive.
ในการนี้ทานอธิการบดีไดมอบของขวัญใหกับตัวแทนชมรมเชียรลีดดิ้ง
เพื่อเปนการเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่สรางชื่ิอเสียงใหกับทางมหาวิทยาลัย
และเปนขวัญกําลังใจในการแขงขันตอไป
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ
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