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บทบรรณาธิการ
พฤศจิกายน เปนเดือนที่ 11 ของป ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเปนหนึ่งในเดือน 4 เดือนที่มี 30 วัน
ตามหลักโหราศาสตร เดือนพฤศจิกายนเริ่มตนขึ้นเมื่อดวงอาทิตยยกเขาสูราศีพิจิก และสิ้นสุดเมื่อเขาสูราศีธนู
เดือนพฤศจิกายนในภาษาอังกฤษ November มาจากภาษาละติน novem เนื่องจากเปนเดือนที่ 9
ในปฏิทินโรมันดั้งเดิมที่เริ่มตนปในเดือนมีนาคม ประเทศไทยเริ่มใชชื่อเดือนพฤศจิกายนในป พ.ศ. 2432
ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาเทววงศวโรปการ เปนผูเสนอใหใชราศี
กําหนดชื่อเดือน
สวัสดีทา นผูอ า นวารสารประชาสัมพันธ KPRU News ทุกทานคะ เริม่ ตนบทบรรณาธิการ วาดวยเรือ่ ง
ของเดือนพฤศจิกายน ซึง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจดั กิจกรรมมากมาย เพือ่ รองรับการเรียนการสอน
รองรับการบริหาร และรองรับการใหบริการวิชาการในชุมชน ซึง่ เปนโครงการทีต่ อบสนองและตอยอดนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยอยางยิง่ ยวด มีกจิ กรรมอะไรบางนัน้ ขอใหทกุ ทานไดตดิ ตามอานในวารสารประชาสัมพันธ
KPRU NEWS ฉบับที่ 8 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559
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สารจากผูบริหาร
มหาวิ
มหหาาวิทยาลั
ยาลัยยรราชภั
ราาชภ
ชภภัฏกํกําแพงเพชร
แพงเพชร มีมมการจดการศกษา
ีการจัดการศึกษา และ
แลละ
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูการเปนบันฑิตที่มีคุณภาพในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยมีโครงการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมสงเสริม
ศักยภาพของนักศึกษา โดยเฉพาะดานภาษาอังกฤษมาตัง้ แตปง บประมาณ
2556 ซึง่ เรามีความมุง มัน่ ทีจ่ ะสรางและผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู ความสามารถ
และสามารถอยูไดในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ
ตอบแทนสังคม และชุมชน ใหมีความเจริญกาวหนาไปดวยกัน
โดยในปงบประมาณ 2559 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ไดจดั ทําโครงการและกิจกรรมเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ดานตางๆ แกนักศึกษา เชน โครงการ KPRU ASEAN Ambassador โดย
มีวตั ถุประสงค เพือ่ คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในการทําหนาทีป่ ระชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใหเปนที่รูจักในกลุมประเทศอาเซียน
ตลอดจนเพื่อกระตุนการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถดานภาษา
อังกฤษของนักศึกษา โดยการตอยอดโครงการดวยโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในตางประเทศ และนําผลเรียนภาษาอังกฤษกลับมาเทียบโอน
หนวยกิตในรายวิชาเลือกเสรี จํานวน 3 หนวยกิต ซึ่งเปนประโยชนตอ
นักศึกษาอยางมากในการไดสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนใน
ตางประเทศ มีทกั ษะการใชชวี ติ ในบริบทสิง่ แวดลอมตางประเทศ มีความ
เขาใจวิถีชีวิตของชาติอื่น ไดเปดโลกทัศนและสรางมุมมอง ทัศนคติ และ
การเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองสูบ ณ
ั ฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพในระดับสากล ซึง่ ไดดาํ เนินโครงการนีม้ าอยาง
ตอเนื่องเปนปที่ 3 มีนักศึกษาที่เขารวมโครงการรวมทั้งสิ้น 88 คน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Visiting Professor โดยเชิญอาจารย
ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยคูแลกเปลี่ยนในตางประเทศมาทําการสอน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อสรางบรรยากาศการเรียน
การสอนที่เปนนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อใหนักศึกษา
ไดฝก ทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษกับอาจารยผสู อนทีเ่ ปนชาวตางชาติ
อยางแทจริง กิจกรรม English is Easy และกิจกรรม Improve your
English, Improve your Life โดยการเชิญคุณคริสโตเฟอร และ
คุณแอนดรูว บิกส มาบรรยายใหความรูและสรางแรงจูงใจในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษา
เวทีสําหรับฝกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ ไดแก กิจกรรม
International Singing Contest กิจกรรมประกวดคลิปวีดโี อภาษาอังกฤษ
กิจกรรม Exchange Workshop กิจกรรม Daily English และกิจกรรม
KPRU English live minute ซึ่งเปนการพูดภาษาอังกฤษงายๆ
ในมหาวิทยาลัย โดยทุกกิจกรรมเนนใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการใช
และสื่อสารภาษาอังกฤษ ผานการทํากิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีเพื่อน

รองศาสตราจารยวสิฐ ธัญญะวัน
รองอธการบดีฝายวชาการ มหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

และรุน พีท่ เี่ ปนศิษยเกานักศึกษาแลกเปลีย่ น ในนามชมรม KPRU
Exchange Alumni ซึง่ มีสมาชิกรวมทัง้ สิน้ 73 คน โดยประกอบดวย
นักศึกษา Inbound และ Outbound
สําหรับในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยฯ ยังคง
ดําเนินการโครงการและกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ดานวิชาการ โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษ 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
โครงการภาษาอังกฤษในสวนเพือ่ การสือ่ สารภาษาอังกฤษ ซึง่ จะ
จัดทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง รวม 12 ครั้งตลอดปอยางตอเนื่อง
เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรูภาษาอังกฤษนอกหองเรียนใน
รูปแบบที่เปนกันเอง และสรางแรงบันดาลใจ ตลอดจนแรงจูงใจ
ตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกนกั ศึกษา และบุคลากร โดย
ผูที่ผานฐานกิจกรรมครบถวน จะไดรับเกียรติบัตรดวย นอกจากนี้
ยังมี กิจกรรม International Party Night และ กิจกรรม English
Rally
ทีก่ ลาวมานี้ มหาวิทยาลัยฯ มีความมุง มัน่ และคาดหวังวา
โครงการและกิจกรรมตางๆ เหลานี้ จะชวยสงเสริมใหบันฑิต
ของเรามีการพัฒนาทักษะทางวิชาการไดในหลากหลายชองทาง
ทีต่ นเองสนใจและถนัด ทีส่ าํ คัญคือ นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนือ่ งจากการเขารวมกิจกรรมตางๆ และพรอมทีจ่ ะรับใช
สังคมตอไปไดอยางมีคุณภาพ
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เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อประกาศความจงรักภักดี และรวมรําลึกถึง พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในโอกาสวันคลาย
วันพระราชสมภพ ปที่ 89 โดยการกลาวปฏิญาณตนเพือ่ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย เบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ
พรอมทัง้ รองเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีพรอมกัน
ทั่วประเทศ ณ บริเวณหนาอาคารเรียนรวมและอํานวยการ
(อาคาร 14)

เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแดพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เพือ่ นอมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีม่ ตี อ พสกนิกรชาวไทย โดยมีผบู ริหาร
คณาจารย นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปเขารวมพิธี กิจกรรม
ประกอบดวย พิธีเปดสวนแบงปนโครงการพัฒนาแหลง
เรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการ
ภาพวาดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจติ รศิลปฯ
การแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ โดยนักศึกษาโปรแกรม
วิชาดนตรีศึกษา และพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยและ
รองเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงรูปทีม่ ที กุ บาน และเพลง
พระราชาผูท รงธรรม ณ บริเวณลานหนาอาคารคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับโปรแกรมวิจติ รศิลปและประยุกตศลิ ป
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และสมาคมชางถายภาพกําแพงเพชร จัดนิทรรศการภาพของพอ “¸ Ê¶Ôμã¹´Ç§ã¨ä·Â¹ÔÃÑ¹´Ã”
เพือ่ นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ และแสดงความไวอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ณ หอศิลปะดุริยนาฏ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

เมือ่ วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2559 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรมวันวัฒนธรรม
ประจําป 2559 โดยมีการจัดพิธีถวายความอาลัยแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช 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
เพือ่ สมทบทุนสรางเมรุ ณ วัดวังยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
โดยมี รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เปนประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีฯ พรอมดวย
คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ผูนําชุมชนวังยางและประชาชนชุมชน
วังยาง สําหรับจํานวนเงินที่พุทธศาสนิกชนรวมทําบุญครั้งนี้
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 804,649 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดรบั รางวัลชนะเลิศ
การจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“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
อาจารยเสาวลักษณ ยอดวิญูวงศ อาจารย
นิวดี คลังสีดา และ อาจารยภาคิณ มณีโชติ
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เขารวมประชุมนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ASEAN Smart Grid
Congress 2 ณ UNIVERSITI TEKNOLOGI
MARA Shah Alam ประเทศมาเลเซีย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร “ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
(Reprofiling) ระยะ 10 ป พ.ศ. 2561 - 2570 ครั้งที่ 2 และ
ยกรางแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 -2565” ระหวาง
วันที่ 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 พฤศจิกายน เพือ่ พัฒนาการเรียน การสอนทีส่ อดคลองกับ
“Education 4.0 มีผเู ขารวมกิจกรรมจํานวน 200 คน ประกอบดวย
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร
ณ หองเพชรเพทาย คณะครุศาสตร

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะวิทยาการจัดการ รวมกับสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการนักบัญชีคุณภาพรุนใหม
(Young & Smart Accountants) ปงบประมาณ 2560 เพือ่ เตรียมความพรอม
กอนสําเร็จการศึกษาใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จํานวน 111 คน
ใหมที กั ษะความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพบัญชีกอ นจะจบ
การศึกษา ณ หองประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี เปนประธาน
ในการประชุม การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจปนโลหิต ตอชีวติ เพือ่ นมนุษย”
ปที่ 4 เพือ่ นอมอุทศิ ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ภายใตความรวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกับสํานักงานกองทุนเพื่อการ
กูยืมการศึกษา (กยศ.) และสถาบันอาชีวศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร โดยกําหนดจัดกิจกรรม
ในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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