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บทบรรณาธิการ

 พฤศจิกายน เปนเดือนท่ี 11 ของป ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเปนหนึ่งในเดือน 4 เดือนที่มี 30 วัน
ตามหลักโหราศาสตร เดือนพฤศจิกายนเร่ิมตนขึ้นเม่ือดวงอาทิตยยกเขาสูราศีพิจิก และส้ินสุดเม่ือเขาสูราศีธนู 

เดือนพฤศจิกายนในภาษาอังกฤษ November มาจากภาษาละติน novem เนื่องจากเปนเดือนที่ 9 

ในปฏิทินโรมันดั้งเดิมท่ีเร่ิมตนปในเดือนมีนาคม  ประเทศไทยเร่ิมใชชื่อเดือนพฤศจิกายนในป พ.ศ. 2432 

ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาเทววงศวโรปการ เปนผูเสนอใหใชราศี

กําหนดชื่อเดือน
 สวสัดทีานผูอานวารสารประชาสมัพนัธ KPRU News ทกุทานคะ เริม่ตนบทบรรณาธกิาร วาดวยเรือ่ง

ของเดอืนพฤศจกิายน ซึง่มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ไดจดักจิกรรมมากมาย เพือ่รองรบัการเรยีนการสอน 

รองรบัการบรหิาร และรองรบัการใหบรกิารวชิาการในชมุชน ซึง่เปนโครงการทีต่อบสนองและตอยอดนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยอยางย่ิงยวด มกีจิกรรมอะไรบางน้ัน ขอใหทกุทานไดตดิตามอานในวารสารประชาสัมพนัธ 
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รองศาสตราจารยวสิฐ  ธัญญะวัน
รองอธการบดีฝายวชาการ มหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีการจัดการศึกษา และ
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูการเปนบันฑิตที่มีคุณภาพในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยมีโครงการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมสงเสริม
ศกัยภาพของนกัศกึษา โดยเฉพาะดานภาษาองักฤษมาตัง้แตปงบประมาณ 
2556 ซึง่เรามีความมุงมัน่ทีจ่ะสรางและผลิตบณัฑติทีม่คีวามรู ความสามารถ 
และสามารถอยูไดในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือ
ตอบแทนสังคม และชุมชน ใหมีความเจริญกาวหนาไปดวยกัน
 โดยในปงบประมาณ 2559 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาํแพงเพชร ไดจดัทาํโครงการและกิจกรรมเพือ่สนับสนุนการพฒันาทักษะ
ดานตางๆ แกนักศึกษา เชน โครงการ KPRU ASEAN Ambassador โดย
มวีตัถปุระสงค เพือ่คดัเลอืกตวัแทนนกัศกึษาในการทาํหนาทีป่ระชาสมัพนัธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใหเปนที่รูจักในกลุมประเทศอาเซียน 
ตลอดจนเพ่ือกระตุนการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถดานภาษา
อังกฤษของนักศึกษา โดยการตอยอดโครงการดวยโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในตางประเทศ และนําผลเรียนภาษาอังกฤษกลับมาเทียบโอน
หนวยกิตในรายวิชาเลือกเสรี จํานวน 3 หนวยกิต ซึ่งเปนประโยชนตอ
นักศึกษาอยางมากในการไดสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนใน
ตางประเทศ มทีกัษะการใชชวีติในบรบิทสิง่แวดลอมตางประเทศ มคีวาม
เขาใจวิถีชีวิตของชาติอื่น ไดเปดโลกทัศนและสรางมุมมอง ทัศนคติ และ
การเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองสูบณัฑติท่ีมคีณุภาพในระดับสากล ซึง่ไดดาํเนนิโครงการน้ีมาอยาง
ตอเน่ืองเปนปที่ 3 มีนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการรวมทั้งสิ้น 88 คน
 นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรม Visiting Professor โดยเชิญอาจารย
ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยคูแลกเปล่ียนในตางประเทศมาทําการสอน 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อสรางบรรยากาศการเรียน
การสอนที่เปนนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อใหนักศึกษา
ไดฝกทกัษะการส่ือสารภาษาอังกฤษกับอาจารยผูสอนท่ีเปนชาวตางชาติ
อยางแทจริง กิจกรรม English is Easy และกิจกรรม Improve your 
English, Improve your Life โดยการเชิญคุณคริสโตเฟอร และ
คุณแอนดรูว บิกส มาบรรยายใหความรูและสรางแรงจูงใจในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษา
 เวทีสําหรับฝกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ ไดแก กิจกรรม 
International Singing Contest กจิกรรมประกวดคลิปวดีโีอภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม Exchange Workshop กิจกรรม Daily English และกิจกรรม 
KPRU English live minute ซึ่งเปนการพูดภาษาอังกฤษงายๆ 
ในมหาวิทยาลัย โดยทุกกิจกรรมเนนใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการใช
และสื่อสารภาษาอังกฤษ ผานการทํากิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีเพื่อน

มมหาาาวววทททยยยยาาาลลยรรราชภภฏฏกกาาแแพพงงเเพพชชรร มการจดการศกษา และะมมหหาาาววววิิิิททททยยยาาาลลัััยยรรราาชภภััฏฏกกําาแแพพงงเเพพชชรร มมีีการจัดการศึกษา แลละ

สารจากผูบริหาร

และรุนพ่ีทีเ่ปนศษิยเกานกัศกึษาแลกเปล่ียน ในนามชมรม KPRU 
Exchange Alumni ซึง่มสีมาชิกรวมท้ังสิน้ 73 คน โดยประกอบดวย
นักศึกษา Inbound และ Outbound 
 สําหรับในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยฯ ยังคง
ดําเนินการโครงการและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ดานวชิาการ โดยเฉพาะทกัษะภาษาองักฤษ และทักษะความเปน
สากล รวมอีกกวา 14 กิจกรรมโดยเปนโครงการเดิม 9 โครงการ 
และเปนโครงการใหมอีก 5 โครงการ ไดแก โครงการ ASEAN 
Leadership 2017 ซึ่งเปนคายผูนําเยาวชนจาก 10 ประเทศ
อาเซียน โครงการคายวิชาการในตางประเทศ โครงการ English 

in the Garden : Have a seat and speak English หรือ
โครงการภาษาองักฤษในสวนเพือ่การสือ่สารภาษาองักฤษ ซึง่จะ
จัดทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง รวม 12 ครั้งตลอดปอยางตอเนื่อง 
เพ่ือสรางบรรยากาศการเรียนรูภาษาอังกฤษนอกหองเรียนใน
รูปแบบที่เปนกันเอง และสรางแรงบันดาลใจ ตลอดจนแรงจูงใจ
ตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกนกัศกึษา และบุคลากร โดย
ผูที่ผานฐานกิจกรรมครบถวน จะไดรับเกียรติบัตรดวย นอกจากนี้
ยงัม ีกจิกรรม International Party Night และ กจิกรรม English 
Rally
 ทีก่ลาวมาน้ี มหาวทิยาลยัฯ มคีวามมุงมัน่และคาดหวงัวา 

โครงการและกิจกรรมตางๆ เหลานี้ จะชวยสงเสริมใหบันฑิต
ของเรามีการพัฒนาทักษะทางวิชาการไดในหลากหลายชองทาง
ทีต่นเองสนใจและถนดั ทีส่าํคัญคอื นกัศกึษาเกดิการพฒันาตนเอง
อยางตอเนือ่งจากการเขารวมกิจกรรมตางๆ และพรอมท่ีจะรับใช
สังคมตอไปไดอยางมีคุณภาพ
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 เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2559 คณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแดพระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช เพือ่นอมรําลกึใน
พระมหากรณุาธคิณุท่ีมตีอพสกนกิรชาวไทย โดยมีผูบริหาร 

คณาจารย นกัศึกษา และประชาชนท่ัวไปเขารวมพิธ ีกจิกรรม

ประกอบดวย พิธีเปดสวนแบงปนโครงการพัฒนาแหลง
เรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการ

ภาพวาดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมพิลอดุลยเดช โดยนักศกึษาโปรแกรมวิชาวจิติรศิลปฯ 

การแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ โดยนักศึกษาโปรแกรม
วิชาดนตรีศึกษา และพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยและ

รองเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงรูปท่ีมทีกุบาน และเพลง

พระราชาผูทรงธรรม ณ บรเิวณลานหนาอาคารคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี” 

เพื่อประกาศความจงรักภักดี และรวมรําลึกถึง พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ในโอกาสวันคลาย
วนัพระราชสมภพ ปที ่89 โดยการกลาวปฏิญาณตนเพ่ือชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย เบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ

พรอมท้ังรองเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีพรอมกัน
ทั่วประเทศ ณ บริเวณหนาอาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

(อาคาร 14)
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 เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2559 สาํนกัศลิปะและวฒันธรรม รวมกบัโปรแกรมวจิติรศลิปและประยกุตศลิป 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม และสมาคมชางถายภาพกําแพงเพชร จัดนิทรรศการภาพของพอ “¸ Ê¶Ôμã¹´Ç§ã¨ä·Â¹ÔÃÑ¹´Ã” 

เพือ่นอมราํลกึถงึพระมหากรุณาธิคณุและแสดงความไวอาลยั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

 เม่ือวนัที ่13-14 พฤศจิกายน 2559 คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จดักิจกรรมวนัวฒันธรรม 

ประจําป 2559 โดยมีการจัดพิธีถวายความอาลัยแด

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช และ

รวมกันถวายความอาลัยอยางพรอมเพรียงกัน ทั้งนี้

ยังมีการจัดนิทรรศการพระผูทรงเปนครูของแผนดิน 
พรอมทั้งการประกวดกระทงใบตอง ของนักศึกษา

ทุกโปรแกรมวิชา ณ ลานนพเกา ชั้น 2 อาคารคณะ

ครุศาสตร
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 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร รวมกับชุมชนวังยัง เปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี
เพ่ือสมทบทนุสรางเมร ุณ วดัวงัยาง ต.นครชุม อ.เมอืง จ.กาํแพงเพชร 

โดยมี รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร เปนประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีฯ พรอมดวย

คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร ผูนําชุมชนวังยางและประชาชนชุมชน
วังยาง สําหรับจํานวนเงินที่พุทธศาสนิกชนรวมทําบุญคร้ังน้ี 

เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 804,649 บาท

 มหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร ไดรบัรางวัลชนะเลศิ

การจัดนทิรรศการงานประชุมวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ 
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” (Rajabhat University National 

and International Research and Academic 

Conference : RUNIRAC IV) ภายใตประเด็นการจัดงาน 
“การสรางสรรคนวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐาน

การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปญญา
ในการบริหารวิชาการสูความเขมแข็ง และยั่งยืนของ

ชุมชน” ระหวางวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2559 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

 เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2559 
อาจารยเสาวลกัษณ ยอดวญิูวงศ อาจารย

นิวดี คลังสีดา และ อาจารยภาคิณ มณีโชติ 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวิทยาลยั

ราชภัฏกาํแพงเพชร เขารวมประชุมนาํเสนอ

ผลงานวิชาการ ASEAN Smart Grid 
Congress 2 ณ UNIVERSITI TEKNOLOGI 

MARA Shah Alam ประเทศมาเลเซีย
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการประชุม

เชงิปฏิบตักิาร “ปรบัปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 

(Reprofi ling) ระยะ 10 ป พ.ศ. 2561 - 2570 ครั้งที่ 2 และ

ยกรางแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 -2565” ระหวาง
วันท่ี 22 - 23 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวิทยากรผูเชี่ยวชาญ 

อาจารยธนิตสรณ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝายแผนและ

สารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา มาบรรยาย 

ณ หองราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

 คณะครุศาสตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา

ปญญาภายในโดยจิตศึกษา การสรางชุมชนแหงการเรียนรู PLC 

(Professional Learning Community) และการพัฒนาปญญา

ภายนอก โดย PBL (Problem Based Learning)”ระหวางวันที่ 
28 - 29 พฤศจกิายน เพือ่พฒันาการเรยีน การสอนทีส่อดคลองกบั 
“Education 4.0 มผีูเขารวมกิจกรรมจํานวน 200 คน ประกอบดวย 

ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร 

ณ หองเพชรเพทาย คณะครุศาสตร

 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะวิทยาการจัดการ รวมกับสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการนักบัญชีคุณภาพรุนใหม 
(Young & Smart Accountants) ปงบประมาณ 2560 เพ่ือเตรยีมความพรอม

กอนสําเร็จการศึกษาใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จํานวน 111 คน 

ใหมทีกัษะความรูความเขาใจเกีย่วกบัการปฏบิตังิานในวชิาชพีบญัชกีอนจะจบ

การศึกษา ณ หองประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

 เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี เปนประธาน

ในการประชุม การจดักจิกรรมรับบรจิาคโลหติ “กยศ. รวมใจปนโลหิต ตอชีวติเพือ่นมนุษย” 

ปที ่4 เพือ่นอมอุทศิถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช  

ภายใตความรวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกับสํานักงานกองทุนเพ่ือการ
กูยืมการศึกษา (กยศ.) และสถาบันอาชีวศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร โดยกําหนดจัดกิจกรรม

ในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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