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นอมสํานึกในพระมาหากรุณาธิคุณ เปนลนพนอันหาที่สุดมิได
ขาพระพุทธเจา รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประพันธโดย : อาจารยอนุลักษณ อาสาสู รองผูอํานวยการฝายสงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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สารจากอธิการบดี

รองศาสตราจารยสุวทย วงษบุญมาก
อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ารเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
นําความวิปโยคอยางใหญหลวงมาสูคนไทยทั้งประเทศ
จนเกิดปรากฎการณคลืน่ ประชาชนจากทัว่ สารทิศเดินทาง
หลั่งไหลรวมถวายความอาลัย ณ บริเวณมณฑลพิธี
ทองสนามหลวงอยางมากมายมหาศาล เปนการระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระองคทรงมีแกประชาชนชาวไทย
ตลอด 70 ป ที่ทรงครองราชย
ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มีการจัดกิจกรรมเพือ่ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระองค
ทรงมีตอมหาวิทยาลัยและพสกนิกรชาวไทยหาที่สุดมิได
หลากหลายกิจกรรมดวยกัน ทัง้ ทีม่ หาวิทยาลัยจัดขึน้ เอง
โดยการรวมบุคลากรทุกสวนของมหาวิทยาลัยตั้งแต
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา รวมถึง
การรวมมือกับจังหวัดกําแพงเพชร ชุมชน และอื่นๆ อีก
มากมาย ในโอกาสนี้จะขอกลาวถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่มีตอชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรดวย พอสังเขปดังนี้

โดยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานนามใหแกวทิ ยาลัยครูทวั่ ประเทศวา “สถาบันราชภัฏ”
ในป 2546 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ลงทรงพระปรมาภิไธย ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 มีผลใหสถาบันราชภัฏอยูใ นโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัย
ในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และในป 2547 พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2547
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547
มีผลบังคับใหสถาบันราชภัฏ เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแตวันที่
15 มิถนุ ายน 2547 นอกจากนัน้ พระองคไดมพี ระมหากรุณาธิคณ
ุ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหอัญเชิญตราพระราชลัญจกรสวนพระองค เปนตราประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลา
ลนกระหมอมหาที่สุดมิไดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสิ่งที่นํา
ความภาคภูมิใจสูงสุดมาสูชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น ขอเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว
เหนือเกลาเหนือกระหมอม และจะจงรักภักดีดวยการตั้งปณิธาน
ทีจ่ ะประพฤติ และปฏิบตั หิ นาทีเ่ จริญรอยตามเบือ้ งพระยุคลบาท
ในการพัฒนาทองถิ่น ประเทศชาติ และบําบัดทุกข บํารุงสุข
แกพี่นอง ประชาชนชาวไทย ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถือวา
วันที่ 14 กุมภาพันธ วันที่พระองคพระราชทานนามราชภัฏเปน
“วันราชภัฏ”
คําวา “ราชภัฏ” มีความหมายวา “คนของพระราชา…
ขาของแผนดิน” หากตีความตามความรูสึกยิ่งกินใจและตีความ
ไดลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ ไปอีก นัน่ ก็คอื คนของพระราชาตองคิดวา “การทํางาน
เสมือนการถวายงาน ตองทําอยางสุดความสามารถ สุดชีวิต
และสุดจิตสุดใจ” ประหนึ่งเปนเครื่องเตือนความทรงจําวา
พวกเราชาวราชภัฏ คือ “คนของพระราชา และขาของแผนดิน”
โดยแทจริง
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เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จัดพิธถี วายความอาลัยเพือ่ นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ แหงพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีตออาณาประชาราษฎร
ทั้งปวงมาตลอดการครองสิริราชสมบัติอันยาวนาน 70 ป ทามกลาง
ความอาลัยรักและภักดี โดยมี รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีฯ
พรอมดวยคณะผูบ ริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เขารวมพิธีและลงนามถวายความอาลัย

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 รศ.ดร.โสรีช โพธิแกว นายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ พรอมดวย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และ
ผูบ ริหารมหาวิทยาลัยฯ ถวายความอาลัย เพือ่ นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
แหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณอาคาร
สํานักงานอธิการบดี (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 อาจารย นักศึกษาสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
รวมเขียนภาพ เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณแหง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยไดรว มกัน
สรรคสรางวาดภาพพอหลวงดวยแรงใจ แรงกาย และแรงศรัทธา
ณ ลานหนาอาคารออกแบบผลิตภัณฑ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดงาน
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป 2559 โดยมี
รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีฯ เปนประธานในพิธีเปดงาน พรอมดวย
ผูบ ริหาร คณาจารย และนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ภาคเชา ทําบุญตักบาตร
ขาวสารอาหารแหงพระสงฆ จํานวน 44 รูป และภาคคํา่ มีการมอบประกาศ
รางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรยอดเพชร” และการแสดงมหรสพ ณ หนาลาน
อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จัดงานแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2559
“â¡ÊØÁÀÊ´Ø´Õ ÈÃÕÊÑ¡·Í§” เพื่อแสดงมุทิตาจิต และระลึกถึง
คุณประโยชนของผูเกษียณ ซึ่งในปนี้มีผูเกษียณอายุราชการ จํานวน
11 ทาน ไดแก
1. รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข 2. รศ.ดร.ระมัด โชชัย
3. ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล
4. รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน
5. รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงษ 6. รศ.มัย ตะติยะ
7. ผศ.มล.ปทมาวดี สิงหจารุ
8. รศ.ดร.ไพโรจน เนียมนาค
9. ผศ.ดร.พรทิพย พิชัย
10. ผศ.ดร.เพลินพิศ จุฬพันธทอง
11. ผศ.อนุชา เกตุเจริญ
ณ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ หองประชุมราชพฤกษ (ชั้น 3)
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เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดพิธี
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
นําโดย นางสาวสิรพิ รรณ ลิขติ วิวฒ
ั น รองอธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และ
ดร.วีระพัฒน กฤตธนาทิพย ผูอ าํ นวยการสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการคาเสรี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาและยกระดับขีดความ
สามารถในการแขงขันของกลุม เปาหมายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกําแพงเพชร และพืน้ ที่
ใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหมคี วามพรอมตอการคาเสรี ณ หองประชุม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 ระหวางวันที่ 10 - 11 ตุลาคม
2559 ผลการประเมินอยูในระดับดี ซึ่งไดรับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ 4.06

เมื่อวันที่ 1 - 3 และ 6 ตุลาคม 2559 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รวมกับ ชุมนุมนาฏศิลปศูนยจริยศึกษา สธ กําแพงเพชร นักศึกษาชมรม
ศิลปะการแสดง นักศึกษารายวิชาสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง นักศึกษา
โปรแกรมวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศกึ ษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และเครือขายนาฏศิลปสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม เขารวมแสดงในงานสารทไทยกลวยไขและของดีเมืองกําแพง
ประจําป 2559 ณ เวทีกลางหนาที่วาการอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชร
เมื่อวันที่ 28 - 29 กันยายน 2559 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ HUSO English Day English Fair 2016 “ภาษาอังกฤษไมยาก
อยางที่คิด!” ภายในงานประกอบดวยกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและรวมชิงเงินรางวัล อาทิเชน การแขงขันทักษะ
ชิงเงินรางวัล English Skills Competition การแขงขันประกวดรองเพลง
ภาษาอังกฤษ Sing Contest& Talk Show ชมภาพยนตภาษาอังกฤษ และ
ตอบคําถามรวมรับรางวัล รวมชมบูธภาษาอังกฤษ เสริมสรางความรู
ความสามารถ Movie Time & English Booth Saifa BW
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ฉบับที่ 7 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 - 19.30 น. ชมรมเชียรลิดดิ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรม “การแขงขันเชียรลดิ ดิง้ ”
ระหวางคณะ ประจําปการศึกษา 2559 KPRU Cheerleading Contest
2016 กิจกรรมนีเ้ พือ่ สงเสริมใหนกั ศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและ
หางไกลยาเสพติด เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาเปนผูที่มีนําใจนักกีฬา รูแพ
รูชนะ รูอภัย และเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการสรางนักกีฬา
หนาใหม เพื่อที่จะเขารวมการแขงขันในเวทีระดับประเทศตอไป
โดยประกาศผลรางวัลดังตอไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ไดแก Divine Team
(คณะวิทยาการจัดการ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก Dragon Team
(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
(มี 2 ทีมทีไ่ ดคะแนนรวมเทากัน) ไดแก Blue swan Team (คณะครุศาสตร)
และ Titan Team (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) รางวัลชมเชย
ไดแก Kraken Team (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ณ โรงยิมสเนเซียม
(หลังใหม) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีกอสราง คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ใหกับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีกอสรางชั้นปที่ 1 และ 2 จํานวน 27 คน ซึ่งเปนกิจกรรมที่เนนให
นักศึกษาไดเรียนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั คิ วบคูก นั โดยมีวทิ ยากรจากบริษทั
เอ็น เอส บลูสโคป (ประเทศไทย) หนึ่งในผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑ
เหล็กแผนเรียบเคลือบโลหะและเคลือบสีชั้นนําของประเทศไทย เปนผูใหความรู
แกนกั ศึกษา จัดขึน้ ณ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ชมรม KPRU Exchange
Alumni รวมกับงานวิเทศสัมพันธและกิจการอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรม English
in the garden : Have a seat and speak English กิจกรรมนี้
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
บุคลากรและนักศึกษาในการสรางบรรยากาศความเปน
นานาชาติภายในมหาวิทยาลัย อันจะนําไปสูก ารเปนประชากร
อาเซียนที่มีคุณภาพ ณ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
(อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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