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และคณะกรรมการบรหารมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บรรณาธการ
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นางสาววภา  รักไทย

จัดทําโดย
งานประชาสัมพันธ
มหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สารบัญ
สารจากอธการบดี

พิธถวายความอาลัยเพื่อนอมรําลึก
ในพระมหากรุณาธคุณ
สรรคสรางวาดภาพพอหลวง

วันสถาปนามหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
“โกสุมภสดุดี ศรสักทอง” มุทิตาจต

พิธลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ผลการประเมินควบคุมภายใน 
มหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป 2558
สารทไทยกลวยไขและของดีเมืองกําแพงเพชร
HUSO English Day English Fair 2016

KPRU Cheerleading Contest 2016
“ลดเวลาเรยน เพิ่มเวลารู”
English in the garden : Have a seat and 
speak English
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นอมสํานึกในพระมาหากรุณาธิคุณ เปนลนพนอันหาที่สุดมิได
ขาพระพุทธเจา รองศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ประพันธโดย : อาจารยอนุลักษณ  อาสาสู รองผูอํานวยการฝายสงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม 
  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

KPRU News
ฉบับที่ 7  ตุลาคม 2559
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สารจากอธิการบดี
 โดยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานนามใหแกวทิยาลัยครทูัว่ประเทศวา “สถาบนัราชภฏั” 

ในป 2546 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ลงทรงพระปรมาภิไธย ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 
ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2546 มผีลใหสถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกบัมหาวิทยาลัย 

ในสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และในป 2547 พระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงลงพระปรมาภไิธย
ในพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั เมือ่วนัที ่9 มถินุายน 2547 

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 
มีผลบังคับใหสถาบันราชภัฏ เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแตวันที่ 

15 มถินุายน 2547 นอกจากนัน้พระองคไดมพีระมหากรณุาธคิณุ

โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ใหอัญเชิญตราพระราชลัญจกรสวนพระองค เปนตราประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลา
ลนกระหมอมหาท่ีสุดมิไดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสิ่งที่นํา

ความภาคภูมิใจสูงสุดมาสูชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น ขอเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว

เหนือเกลาเหนือกระหมอม และจะจงรักภักดีดวยการตั้งปณิธาน
ทีจ่ะประพฤติ และปฏิบตัหินาทีเ่จริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท 

ในการพัฒนาทองถิ่น ประเทศชาติ และบําบัดทุกข บํารุงสุข

แกพี่นอง ประชาชนชาวไทย ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถือวา
วันที่ 14 กุมภาพันธ วันที่พระองคพระราชทานนามราชภัฏเปน 

“วันราชภัฏ”

 คําวา “ราชภัฏ” มีความหมายวา “คนของพระราชา…

ขาของแผนดิน” หากตีความตามความรูสึกยิ่งกินใจและตีความ

ไดลกึซึง้ยิง่ขึน้ไปอกี นัน่กค็อืคนของพระราชาตองคดิวา “การทํางาน

เสมือนการถวายงาน ตองทําอยางสุดความสามารถ สุดชีวิต 
และสุดจิตสุดใจ” ประหนึ่งเปนเครื่องเตือนความทรงจําวา

พวกเราชาวราชภัฏ คอื “คนของพระราชา และขาของแผนดนิ” 

โดยแทจริง

รองศาสตราจารยสุวทย  วงษบุญมาก
อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 ารเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 
นําความวิปโยคอยางใหญหลวงมาสูคนไทยทั้งประเทศ 

จนเกิดปรากฎการณคลืน่ประชาชนจากท่ัวสารทิศเดินทาง

หลั่งไหลรวมถวายความอาลัย ณ บริเวณมณฑลพิธี
ทองสนามหลวงอยางมากมายมหาศาล เปนการระลึกถึง   

พระมหากรุณาธคิณุทีพ่ระองคทรงมแีกประชาชนชาวไทย

ตลอด 70 ป ที่ทรงครองราชย
 ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

มกีารจัดกิจกรรมเพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุทีพ่ระองค
ทรงมีตอมหาวิทยาลัยและพสกนิกรชาวไทยหาท่ีสุดมิได 

หลากหลายกจิกรรมดวยกนั  ทัง้ทีม่หาวทิยาลยัจดัขึน้เอง 

โดยการรวมบุคลากรทุกสวนของมหาวิทยาลัยตั้งแต
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา รวมถึง

การรวมมือกับจังหวัดกําแพงเพชร ชุมชน และอื่นๆ อีก
มากมาย ในโอกาสน้ีจะขอกลาวถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ที่มีตอชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรดวย พอสังเขปดังนี้

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
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 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
จดัพธิถีวายความอาลยัเพือ่นอมราํลกึในพระมหากรณุาธคิณุแหงพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีตออาณาประชาราษฎร 
ทั้งปวงมาตลอดการครองสิริราชสมบัติอันยาวนาน 70 ป ทามกลาง
ความอาลัยรักและภักดี โดยมี รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีฯ 
พรอมดวยคณะผูบรหิาร คณาจารย เจาหนาที ่และนกัศกึษามหาวทิยาลยั
ราชภัฏกําแพงเพชร เขารวมพิธีและลงนามถวายความอาลัย

 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 รศ.ดร.โสรีช โพธิแกว นายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ พรอมดวย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และ

ผูบรหิารมหาวทิยาลยัฯ ถวายความอาลยั เพือ่นอมราํลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

แหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณอาคาร

สํานักงานอธิการบดี (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 อาจารย นักศึกษาสาขา

ออกแบบผลติภณัฑอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
รวมเขียนภาพ เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณแหง

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช โดยไดรวมกนั

สรรคสรางวาดภาพพอหลวงดวยแรงใจ แรงกาย และแรงศรัทธา 

ณ ลานหนาอาคารออกแบบผลิตภัณฑ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
ฉบับที่ 7 ตุลาคม 2559

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ4



 เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2559 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จดังาน

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป 2559 โดยมี 

รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีฯ เปนประธานในพิธีเปดงาน พรอมดวย
ผูบรหิาร คณาจารย และนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ภาคเชา ทาํบญุตกับาตร 

ขาวสารอาหารแหงพระสงฆ จาํนวน 44 รปู และภาคค่ํา มกีารมอบประกาศ

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.เพลนิพศิ จฬุพนัธทอง
 11. ผศ.อนุชา เกตุเจริญ
ณ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ หองประชุมราชพฤกษ (ชั้น 3)
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 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดพิธี
ลงนามบนัทกึขอตกลงความรวมมอื ระหวางกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑติ และมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
นาํโดย นางสาวสริพิรรณ ลขิติววิฒัน รองอธบิดกีรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และ 
ดร.วรีะพัฒน กฤตธนาทิพย ผูอาํนวยการสถาบันนวัตกรรมและธุรกจิการคาเสรี 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ โดยมีวตัถปุระสงคเพ่ือพฒันาและยกระดับขดีความ
สามารถในการแขงขนัของกลุมเปาหมายในพืน้ทีจ่งัหวัดกาํแพงเพชร และพืน้ที่
ใหบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยั ใหมคีวามพรอมตอการคาเสร ีณ หองประชมุ
สภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 ระหวางวันที ่10 - 11 ตลุาคม 

2559 ผลการประเมินอยูในระดับดี ซึ่งไดรับคะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้

ของทุกองคประกอบ 4.06

 เมื่อวันที่ 1 - 3 และ 6  ตุลาคม 2559 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมกับ ชุมนุมนาฏศิลปศูนยจริยศึกษา สธ กําแพงเพชร นักศึกษาชมรม
ศลิปะการแสดง นกัศกึษารายวิชาสนุทรียภาพทางศิลปะการแสดง นกัศกึษา
โปรแกรมวชิาประถมศกึษา คณะครศุาสตร นกัศกึษาโปรแกรมวชิาดนตรศีกึษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และเครือขายนาฏศิลปสํานักศิลปะ
และวฒันธรรม เขารวมแสดงในงานสารทไทยกลวยไขและของดเีมอืงกาํแพง 
ประจําป 2559 ณ เวทีกลางหนาที่วาการอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชร

 เมื่อวันที่ 28 - 29 กันยายน 2559 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ HUSO English Day English Fair 2016 “ภาษาอังกฤษไมยาก
อยางท่ีคิด!” 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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 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีกอสราง คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ใหกับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีกอสรางชั้นปที่ 1 และ 2 จํานวน 27 คน ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีเนนให
นกัศกึษาไดเรยีนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัคิวบคูกนั โดยมวีทิยากรจากบริษทั 
เอ็น เอส บลูสโคป (ประเทศไทย) หน่ึงในผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑ
เหล็กแผนเรียบเคลือบโลหะและเคลือบสีชั้นนําของประเทศไทย เปนผูใหความรู
แกนกัศกึษา จดัขึน้ ณ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร

 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ชมรม KPRU Exchange 
Alumni รวมกับงานวิเทศสัมพันธและกิจการอาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรม English  
in the garden : Have a seat and speak English กิจกรรมน้ี
จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
บุคลากรและนักศึกษาในการสรางบรรยากาศความเปน
นานาชาตภิายในมหาวทิยาลยั อนัจะนาํไปสูการเปนประชากร
อาเซียนท่ีมีคุณภาพ ณ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
(อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 - 19.30 น. ชมรมเชียรลิดดิ้ง 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร จดักจิกรรม “การแขงขนัเชยีรลดิด้ิง” 
ระหวางคณะ ประจาํปการศกึษา 2559 KPRU Cheerleading Contest 
2016 กจิกรรมนีเ้พือ่สงเสรมิใหนกัศกึษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและ
หางไกลยาเสพติด เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาเปนผูที่มีนําใจนักกีฬา รูแพ 
รูชนะ รูอภัย และเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการสรางนักกีฬา
หนาใหม เพ่ือที่จะเขารวมการแขงขันในเวทีระดับประเทศตอไป 
โดยประกาศผลรางวัลดังตอไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ไดแก Divine Team 
(คณะวิทยาการจัดการ) รางวัลรองชนะเลิศอนัดบัที ่1 ไดแก Dragon Team 
(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
(ม ี2 ทมีทีไ่ดคะแนนรวมเทากัน) ไดแก Blue swan Team (คณะครศุาสตร) 
และ Titan Team (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) รางวัลชมเชย 
ไดแก Kraken Team (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ณ โรงยิมสเนเซียม 
(หลังใหม) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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