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บทบรรณาธิการ
ประเทศไทยเริ่มใชชื่อเดือนธันวาคม ในป พ.ศ. 2432 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาเทววงศวโรปการ เปนผูเ สนอใหใชราศีกาํ หนดชือ่ เดือน และเดือนนีม้ วี นั สําคัญเกิดขึน้ มากมาย อาทิ 1 ธันวาคม
วันเอดสโลก, 5 ธันวาคม วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, วันชาติ วันพอแหงชาติ
และวันพัฒนาชุมชน, 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ, 11 ธันวาคม วันสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, 16 ธันวาคม
วันกีฬาแหงชาติ, 26 ธันวาคม วันคุมครองสัตวปาแหงชาติ และวันที่ 28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
สวัสดีทานผูอานวารสารประชาสัมพันธ KPRU News ทุกทานคะ เริ่มตนบทบรรณาธิการ วาดวยเรื่องของเดือน
ธันวาคม ซึง่ เปนเดือนทีม่ วี นั สําคัญมากมาย และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจดั กิจกรรมมากมายอีกเชนเดียวกัน
อาทิ พิธีกลาวคําปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10, การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 3, กิจกรรมปลาบึกเกมส ครั้งที่ 16, กิจกรรม ASEAN Day on Tour 2017,
ดําเนินการตออายุ บันทึกความตกลงในการจัดการอบรมสําหรับผูข อรับใบอนุญาตขับรถและผูข อตออายุใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ระหวางสํานักงานขนสงจังหวัดกําแพงเพชร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนตน
นอกจากนีย้ งั มีขา วสารอืน่ ๆ ทีน่ า สนใจใหทกุ ทานไดตดิ ตามอานในวารสารประชาสัมพันธ KPRU NEWS ฉบับที่ 9 ประจําเดือน
ธันวาคม 2559
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สารจากผูบริหาร
มหาวิทยาลัยั ราชภัฏกําแพงเพชร มีจดุ กําเนิดจากวิทยาลัยครู
จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2516 พัฒนามาเปนสถาบันราชภัฏ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในปจจุบนั โดยจัดการเรียน
การสอนในพื้นที่หลัก คือ อยูที่ตําบลนครชุมและมีพื้นที่บริการ
เพิ่มเติมอีก 1 แหง คือที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยเปดสอน
ในระดับปริญญาตรี 48 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
1 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตรและปริญญาเอก 2 หลักสูตร
มีนักศึกษาประมาณ 10,000 คน บุคลากร 775 คน แบงเปน
สายวิชาการ 385 คน สายสนับสนุน 390 คน และมีงบประมาณ
ในการดําเนินการในป 2559 จํานวน 717,870,760 บาท จําแนก
เปนงบประมาณแผนดิน 610,437,900 บาท และงบประมาณเงิน
รายได 107,432,860 บาท
จากขอมูลกลาวขางตนจะพบวา แมจะมีนกั ศึกษาและงบประมาณ
จํานวนมาก แตแนวโนมในป 2560 มีการลดลงคอนขางชัดเจน
ในสวนของนักศึกษาซึง่ จะสงผลตอการไดรบั งบประมาณสนับสนุน
จากภาครัฐและการจัดเก็บคาธรรมเนียมจากนักศึกษาที่จะตอง
ลดลงตามไปดวย ประกอบกับการมีสถาบันอุดมศึกษาจํานวนมาก
ประชากรวัยเรียนลดลง ผูส งู วัยมีจาํ นวนมากขึน้ และแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติทตี่ อ งการพัฒนาประเทศใหหลุด
จากกับดักของประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มี
รายไดสูง ตามทิศทางการพัฒนา Model Thailand 4.0 ซึ่ง
เปนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศดวยนวัตกรรม อีกทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการฯ อุดมศึกษาก็มนี โยบายปรับยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยกลุมใหมสูความเปนเลิศ (Reprofiling) เพื่อใชกับ
กลไกในการขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยกลุม ใหม (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
และราชมงคล) ใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบททาง
สังคมและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจึงมีการดําเนินการพัฒนา
และยกรางยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 15 ป
(Reprofiling 2561-2575) โดยไดประชุมปฏิบตั กิ ารไปแลว 2 ครัง้
คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559 และครั้งที่ 2

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชระ วชชุวรนันท
รองอธการบดีฝายวางแผนฯ มหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2559 และมีการจัดตั้ง
คณะทํางานเพื่อปรับปรุงรางยุทธศาสตรดังกลาว โดยมี
การประชุมไปแลว 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 โดย (ราง)
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ระยะ 15 ป (Reprofiling 2561-2575) ประกอบดวย
เปาประสงคหลัก 6 ดาน ดังนี้
6. องคกรแหงนวัตกรรม
มีระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการทํางาน

5. การบริหารจัดการที่ทันสมัย
และมีธรรมาภิบาล

1. บัณฑิตคุณภาพ
และสรางสรรคสังคม

2. เพิ่มขีดความสามารถ
ของกําลังแรงงาน
และผูสูงวัยในทองถิ่น

4. มีเครือขายความรวมมือ 3. มีงานวิจัย งานสรางสรรค
และนวัตกรรมชวยเพิ่ม
ทางวิชาการและ
ขีดความสามารถ สรางความ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
และตางประเทศเพื่อเปน ไดเปรียบในเชิงแขงขัน
หรือลดความเหลือ่ มลํ้า
ที่พึ่งของทองถิ่น
ของสังคมแกชุมชน
ทองถิ่น

จาก (ราง) ยุทธศาสตรดังกลาวขางตน คณะทํางานได
ระดมสมองและปรับปรุงรายละเอียดตางๆ เมือ่ เสร็จสมบูรณแลว
ก็จะมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาคมภายในมหาวิทยาลัย
และผูมีสวนไดสวนเสียในโอกาสตอไป
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เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี
จัดพิธีถวายคําปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ในวโรกาสเสด็จขึ้นทรงราชยสืบสันตติวงศ
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีตอชาวราชภัฏทุกแหง ในการเสด็จพระราชดําเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
อยางตอเนือ่ งเปนปที่ 36 นําโดย รศ.ดร.โสรีช โพธิแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดเปดกรวยหนาพระบรมฉายาลักษณ
รัชกาลที่ 10 พรอมอานราชกิจจานุเบกษา ประกาศสภานิติบัญญัติแหงชาติ เรื่อง อัญเชิญองคพระรัชทายาทขึ้นทรงราชยเปน
พระมหากษัตริย ในการนี้ รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดกลาวถวายคําปฏิญาณ วาจะ
ธํารงพระเกียรติและเทิดทูนพระบารมีดวยใจภักดิ์ โดยจะมุงปฏิบัติภารกิจทั้งปวงเพื่อสนองพระราโชบายดานการศึกษาและ
โครงการในพระราชดํารินอยใหญดวยความมุงมั่นเต็มกําลัง พรอมสนองงานดวยความวิริยะ อุตสาหะเปนราชพลี สรางสรรค
ประโยชนแกประเทศชาติดว ยความเทีย่ งธรรม ภายใตพระบารมีปกเกลาปกกระหมอม ใหสมกับพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงมีแก
ชาวราชภัฏทั่วประเทศเสมอมา ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 รศ.สุวทิ ย วงษบญ
ุ มาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษาจํานวน 700 คน เขารวม
บันทึกภาพประวัตศิ าสตร รองเพลงพระราชนิพนธ “¤Õμ¡ÇÕ ´¹μÃÕà¾×Íè ¾‹Í” 9 º·à¾Å§
599 ºÃÃàÅ§ เพื่อรวมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปง) จ.กําแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจปนโลหิต ตอชีวิต
เพือ่ นมนุษย” ปที่ 4 เพือ่ นอมอุทศิ ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ระหวางวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2559 โดยมี รศ.สุวิทย วงษบุญมาก
อธิการบดีฯ เปนประธานในพิธีเปด พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและบุคคล
ภายนอกเขารวมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เพื่อนําไปใชในการ
รักษาพยาบาลในแตละวัน และบริจาคอวัยวะเพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยในการเปลี่ยน
ถายอวัยวะ ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ
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เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 3 The 3rd
Kamphaeng Phet Rajabhat University National Conference สําหรับ
การประชุมวิชาการระดับชาติฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหมีการเผยแพร
องคความรูจาการวิจัยและองคความรูทางวิชาการที่มีคุณภาพสูผูใชประโยชน
อยางทั่วถึง พัฒนาสมรรถนะดานการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ
รวมทั้งการนําเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอรใหกับคณาจารย นักศึกษา
เจาหนาที่ และนักวิชาการที่สนใจ โดยมีนักวิจัยและนักวิชาการสงบทความ
มารวมนําเสนอแบงเปนการนําเสนอแบบบรรยาย จํานวน 58 บทความ
แบบโปสเตอร จํานวน 87 บทความ รวมจํานวนทั้งสิ้น 145 บทความ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรมกีฬาระหวางคณะ
“ปลาบึกเกมส ครั้งที่ 16” ระหวางวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559 โดยมี
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาเขารวม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ
สงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ใหรจู กั นํา้ ใจนักกีฬา “รูแ พ รูช นะ รูอ ภัย” และสรางความสามัคคีในหมูค ณะ
ณ ลานหนาอาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการ
ประชุมเสวนา “การแลกเปลี่ยนประสบการณ ประโยชน
ในการนําเกณฑ EdPEx/TQA มาใชในการประกันคุณภาพ
ภายในและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ” โดยเชิญวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิ รศ.ปกรณ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และดร.อุรยี  เจีย่ สกุล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ มาบรรยาย ณ หองประชุมเพชรเพทาย ชั้น 3
อาคารครุศาสตร (ใหม)
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เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแก
นายเฉลิมพล หนูหมื่น, นายวัชระ ใจแป และ น.ส.ฐาปนิตา คุมเพื่อน เขารับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ
โครงการตอยอดการสรางพื้นที่ชุมชนสรางสรรคดวยพลังเยาวชน ปที่ 2 (Love Your Local Love Your City #2)
ความรวมมือระหวาง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส) กับศูนยสรางสรรคงานออกแบบ TCDC โดยเยาวชน
ไดทดลองนํากระบวนการ service Design ไปแกปญ
 หาและพัฒนา
ชุมชนของตนเอง เพื่อลงพื้นที่สํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาและความตองการจากคนในชุมชน แลวดําเนินการในพืน้ ทีจ่ ริง
ที่ชุมชนวัดทุงสวน อ.เมือง จ.กําแพงเพชร กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
ภายใตโครงการ 3 ป. (ปลอดภัย เปนระเบียบ ประทับใจ) ณ พิพธิ ภัณฑ
พืน้ ถิน่ ลานนาและหอประวัตศิ าสตรเมืองเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม

งานวิเทศสัมพันธและกิจการอาเซียน จัดกิจกรรม ASEAN DAY on Tour
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม (กลุมโรงเรียนพรานลานไทร จํานวน 8 แหง)
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนระหานวิทยา (กลุมโรงเรียนแสนตอ จํานวน 8 แหง)
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ศูนยแมสอด
และวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง จังหวัดพิจิตร
ซึ่งหลังจากจบกิจกรรมในแตละแหง คณะกรรมการจะทําการคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษา
เขารวมกิจกรรม ASEAN Bus ณ ประเทศกัมพูชา ระหวางเดือนมีนาคม 2560
โครงการ ASEAN DAY on Tour 2017 จัดขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดรับความรู ความเขาใจ และ
เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพตนเองมากขึ้น รวมทั้งยังเปนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
สูโ รงเรียนในเขตรับผิดชอบทีพ่ รอมจะเปนแหลงบริการวิชาการ และพัฒนาทองถิน่ สูอ าเซียน อันจะนํา
ไปสูการเปนเยาวชนอาเซียนที่มีคุณภาพ และสามารถแขงขันไดในระดับสากลตอไป
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เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หรือ ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษา ประจําป 2559 ใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร และวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร เพือ่ สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนกั เรียน
และนักศึกษา ทีม่ คี วามมานะพยายามในการศึกษาและมีความประพฤติดี จํานวน 71 ทุน
เปนจํานวนเงิน 584,000 บาท นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังไดสง เสริมทักษะการเรียนรูด า นภาษาอังกฤษแกโรงเรียนในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
โดยไดรับการสนับสนุนจากงานวิเทศสัมพันธและกิจการอาเซียน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการ
จัดหาครูตา งชาติเพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 6 แหง จํานวน 9 คน งบประมาณทัง้ สิน้ 3,500,000 บาท
ซึ่งมีคุณดิษฐพล สุทธิโอสถ ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการผลิต โครงการบนฝง (ประเทศไทย) บริษัท ปตท.สผ.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เปนผูมอบทุนการศึกษา ณ หองประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดําเนินการ
ตออายุ บันทึกความตกลงในการจัดการอบรมสําหรับผูข อรับใบอนุญาตขับรถ
และผูข อตออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต ระหวางสํานักงาน
ขนสงจังหวัดกําแพงเพชร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมี
รองศาสตราจารย สุวทิ ย วงษบญุ มาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
และนางสาวสุกญ
ั ญา ศิรโิ ภคากิจ ขนสงจังหวัดกําแพงเพชร เปนผูล งนาม และ
รองศาสตราจารย ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ผูประสานงานกิจการอบรม
ขนสง นายกําพล รัตนแสงโชติ หัวหนาฝายใบอนุญาตขับรถ เปนผูล งนามพยาน
พรอมดวยผูบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรของสํานักงานขนสงจังหวัด
กําแพงเพชร รวมเปนพยาน ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคาร
เรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14) โดยบันทึกความตกลงฉบับนี้มีกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

งานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนดจัดกิจกรรม โครงการ
KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาตอ เพือ่ ประชาสัมพันธ
เชิญชวนและใหบริการขอมูลสําหรับการศึกษาตอในระดับ
อุดมศึกษา ใหกับนักเรียน และประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด
กําแพงเพชร ในวันที่ 14, 15, 22 ธันวาคม 2559 และ 31
มกราคม 2560
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