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บทบรรณาธิการ
 ประเทศไทยเร่ิมใชชื่อเดือนธันวาคม ในป พ.ศ. 2432 ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาเทววงศวโรปการ เปนผูเสนอใหใชราศีกาํหนดชือ่เดอืน และเดือนน้ีมวีนัสาํคัญเกิดข้ึนมากมาย อาทิ 1 ธนัวาคม 
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
ธนัวาคม ซึง่เปนเดอืนท่ีมวีนัสาํคญัมากมาย และมหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร ไดจดักจิกรรมมากมายอีกเชนเดยีวกนั  
อาทิ พิธีกลาวคําปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10, การจัดการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 3, กิจกรรมปลาบึกเกมส ครั้งที่ 16, กิจกรรม ASEAN Day on Tour 2017, 
ดาํเนินการตออาย ุบนัทกึความตกลงในการจดัการอบรมสาํหรบัผูขอรับใบอนญุาตขบัรถและผูขอตออายใุบอนญุาตขบัรถ
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ระหวางสํานักงานขนสงจังหวัดกําแพงเพชร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนตน 
นอกจากน้ียงัมขีาวสารอ่ืนๆ ทีน่าสนใจใหทกุทานไดตดิตามอานในวารสารประชาสัมพนัธ KPRU NEWS ฉบบัที ่9 ประจําเดือน
ธันวาคม 2559
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 มหาวิทยาลััยราชภัฏกาํแพงเพชร มจีดุกาํเนิดจากวิทยาลัยครู 

จดัตัง้ข้ึนเมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2516 พฒันามาเปนสถาบนัราชภฏั

และมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชรในปจจุบนั โดยจดัการเรยีน

การสอนในพ้ืนที่หลัก 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 จาํนวน 717,870,760 บาท จาํแนก

เปนงบประมาณแผนดนิ 610,437,900 บาท และงบประมาณเงนิ
รายได 107,432,860 บาท

 จากขอมลูกลาวขางตนจะพบวา แมจะมนีกัศกึษาและงบประมาณ 
จํานวนมาก แตแนวโนมในป 2560 มีการลดลงคอนขางชัดเจน

ในสวนของนกัศกึษาซึง่จะสงผลตอการไดรบังบประมาณสนบัสนนุ
จากภาครัฐและการจัดเก็บคาธรรมเนียมจากนักศึกษาท่ีจะตอง

ลดลงตามไปดวย ประกอบกับการมีสถาบันอดุมศึกษาจํานวนมาก 

ประชากรวัยเรียนลดลง ผูสงูวยัมจีาํนวนมากข้ึน และแนวนโยบาย
ของรฐับาลและยทุธศาสตรชาตทิีต่องการพฒันาประเทศใหหลดุ

จากกับดักของประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มี
รายไดสูง ตามทิศทางการพัฒนา Model Thailand 4.0 ซึ่ง

เปนการพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศดวยนวัตกรรม อีกทั้ง

สาํนกังานคณะกรรมการฯ อดุมศกึษากม็นีโยบายปรบัยทุธศาสตร

มหาวิทยาลัยกลุมใหมสูความเปนเลิศ (Reprofi ling) เพื่อใชกับ

กลไกในการขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยักลุมใหม (มหาวทิยาลยัราชภฏั
และราชมงคล) ใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบททาง

สังคมและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจึงมีการดําเนินการพัฒนา

และยกรางยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 15 ป 

(Reprofi ling 2561-2575) โดยไดประชมุปฏบิตักิารไปแลว 2 ครัง้ 
คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559 และคร้ังท่ี 2 

สารจากผูบริหาร

เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2559 และมีการจัดตั้ง
คณะทํางานเพ่ือปรับปรุงรางยุทธศาสตรดังกลาว โดยมี

การประชุมไปแลว 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 

2559 และคร้ังท่ี 2 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 โดย (ราง) 
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ระยะ 15 ป (Reprofi ling 2561-2575) ประกอบดวย

เปาประสงคหลัก 6 ดาน ดังน้ี

 

 จาก (ราง) ยุทธศาสตรดังกลาวขางตน คณะทํางานได

ระดมสมองและปรับปรุงรายละเอียดตางๆ เมือ่เสร็จสมบูรณแลว

กจ็ะมกีารรบัฟงความคดิเหน็จากประชาคมภายในมหาวทิยาลยั

และผูมีสวนไดสวนเสียในโอกาสตอไป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชระ  วชชุวรนันท
รองอธการบดีฝายวางแผนฯ มหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

1. บัณฑิตคุณภาพ

 และสรางสรรคสังคม

3. มีงานวิจัย งานสรางสรรค 
 และนวัตกรรมชวยเพิ่ม
 ขีดความสามารถ สรางความ
 ไดเปรียบในเชิงแขงขัน
 หรือลดความเหล่ือมลํ้า
 ของสังคมแกชุมชน
 ทองถิ่น

2. เพิ่มขีดความสามารถ

 ของกําลังแรงงาน

 และผูสูงวัยในทองถ่ิน

4. มีเครือขายความรวมมือ

 ทางวิชาการและ

 ศิลปวัฒนธรรมท้ังใน

 และตางประเทศเพ่ือเปน

 ที่พึ่งของทองถิ่น

5. การบริหารจัดการที่ทันสมัย

 และมีธรรมาภิบาล

6. องคกรแหงนวัตกรรม

 มีระบบสารสนเทศ

 สนับสนุนการทํางาน
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 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี 

จัดพิธีถวายคําปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ในวโรกาสเสด็จขึ้นทรงราชยสืบสันตติวงศ 

และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีตอชาวราชภัฏทุกแหง ในการเสด็จพระราชดําเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

อยางตอเนือ่งเปนปที ่36 นาํโดย รศ.ดร.โสรชี โพธแิกว นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ไดเปดกรวยหนาพระบรมฉายาลกัษณ 
รัชกาลที่ 10 พรอมอานราชกิจจานุเบกษา ประกาศสภานิติบัญญัติแหงชาติ เรื่อง อัญเชิญองคพระรัชทายาทขึ้นทรงราชยเปน

พระมหากษัตริย ในการนี้ รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดกลาวถวายคําปฏิญาณ วาจะ

ธํารงพระเกียรติและเทิดทูนพระบารมีดวยใจภักด์ิ โดยจะมุงปฏิบัติภารกิจท้ังปวงเพ่ือสนองพระราโชบายดานการศึกษาและ

โครงการในพระราชดํารินอยใหญดวยความมุงมั่นเต็มกําลัง พรอมสนองงานดวยความวิริยะ อุตสาหะเปนราชพลี สรางสรรค
ประโยชนแกประเทศชาติดวยความเท่ียงธรรม ภายใตพระบารมีปกเกลาปกกระหมอม ใหสมกับพระมหากรุณาธคิณุทีท่รงมีแก

ชาวราชภัฏทั่วประเทศเสมอมา ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจปนโลหิต ตอชีวิต

เพือ่นมนุษย” ปที ่4 เพือ่นอมอทุศิถวายเปนพระราชกศุลแดพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

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

  เม่ือวันที ่19 ธนัวาคม 2559 รศ.สวุทิย วงษบญุมาก อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏั

กําแพงเพชร พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษาจํานวน 700 คน เขารวม

บนัทกึภาพประวัตศิาสตร รองเพลงพระราชนพินธ “¤Õμ¡ÇÕ ́ ¹μÃÕà¾×èÍ¾‹Í” 9 º·à¾Å§ 

599 ºÃÃàÅ§ เพ่ือรวมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปง) จ.กําแพงเพชร
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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

องคความรูจาการวิจัยและองคความรูทางวิชาการท่ีมีคุณภาพสูผูใชประโยชน

อยางทั่วถึง พัฒนาสมรรถนะดานการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
รวมทั้งการนําเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอรใหกับคณาจารย นักศึกษา 

เจาหนาที่ และนักวิชาการท่ีสนใจ โดยมีนักวิจัยและนักวิชาการสงบทความ

มารวมนําเสนอแบงเปนการนําเสนอแบบบรรยาย จํานวน 58 บทความ 
แบบโปสเตอร จํานวน 87 บทความ รวมจํานวนท้ังสิ้น 145 บทความ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรมกีฬาระหวางคณะ 
“ปลาบึกเกมส ครั้งที่ 16” ระหวางวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559 โดยมี

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาเขารวม กิจกรรมน้ีจัดขึ้นเพื่อ

สงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ใหรูจกันํา้ใจนกักฬีา “รูแพ รูชนะ รูอภยั” และสรางความสามคัคใีนหมูคณะ 

ณ ลานหนาอาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการ

ประชุมเสวนา “การแลกเปลี่ยนประสบการณ ประโยชน

ในการนาํเกณฑ EdPEx/TQA มาใชในการประกนัคณุภาพ

ภายในและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ” โดยเชิญวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิ รศ.ปกรณ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร และดร.อรุยี เจีย่สกลุ 

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
สขุภาพ (สสส) กบัศูนยสรางสรรคงานออกแบบ TCDC โดยเยาวชน

ไดทดลองนํากระบวนการ  service Design ไปแกปญหาและพัฒนา

ชุมชนของตนเอง เพื่อลงพ้ืนที่สํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาและความตองการจากคนในชมุชน แลวดําเนนิการในพ้ืนทีจ่รงิ 

ที่ชุมชนวัดทุงสวน อ.เมือง จ.กําแพงเพชร กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
ภายใตโครงการ 3 ป. (ปลอดภยั เปนระเบยีบ ประทบัใจ) ณ พพิธิภณัฑ

พืน้ถ่ินลานนาและหอประวตัศิาสตรเมอืงเชยีงใหม อ.เมอืง จ.เชยีงใหม

 งานวิเทศสัมพันธและกิจการอาเซียน จัดกิจกรรม ASEAN DAY on Tour 

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม (กลุมโรงเรียนพรานลานไทร จํานวน 8 แหง)
วันท่ี 14 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันท่ี 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนระหานวิทยา (กลุมโรงเรียนแสนตอ จํานวน 8 แหง)

วันท่ี 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 

สูโรงเรียนในเขตรับผดิชอบท่ีพรอมจะเปนแหลงบริการวิชาการ และพัฒนาทองถ่ินสูอาเซียน อนัจะนํา

ไปสูการเปนเยาวชนอาเซียนที่มีคุณภาพ และสามารถแขงขันไดในระดับสากลตอไป
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 เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2559 บรษิทั ปตท.สาํรวจและผลิตปโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) 
หรือ ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษา ประจําป 2559 ใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาํแพงเพชร และวทิยาลยัเทคนคิกาํแพงเพชร เพ่ือสนับสนนุทนุการศกึษาใหแกนกัเรยีน

และนักศกึษา ทีม่คีวามมานะพยายามในการศึกษาและมีความประพฤติด ีจาํนวน 71 ทนุ 

เปนจาํนวนเงิน 584,000 บาท นอกจากนี ้ปตท.สผ. ยงัไดสงเสรมิทกัษะการเรยีนรูดานภาษาอังกฤษแกโรงเรยีนในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 

โดยไดรับการสนับสนุนจากงานวิเทศสัมพันธและกิจการอาเซียน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการ
จดัหาครตูางชาตเิพือ่ปฏบิตัหินาทีใ่นการสอนภาษาองักฤษในโรงเรยีน 6 แหง จาํนวน 9 คน งบประมาณทัง้ส้ิน 3,500,000 บาท 

ซึ่งมีคุณดิษฐพล สุทธิโอสถ ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการผลิต โครงการบนฝง (ประเทศไทย) บริษัท ปตท.สผ.สํารวจและ

ผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เปนผูมอบทุนการศึกษา ณ หองประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

 เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2559 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ดาํเนนิการ

ตออาย ุบนัทกึความตกลงในการจดัการอบรมสาํหรบัผูขอรบัใบอนญุาตขบัรถ
และผูขอตออายใุบอนญุาตขบัรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต ระหวางสาํนักงาน

ขนสงจังหวัดกําแพงเพชร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมี

รองศาสตราจารย สวุทิย วงษบญุมาก อธกิารบดมีหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

และนางสาวสกุญัญา ศริโิภคากจิ ขนสงจงัหวดักาํแพงเพชร เปนผูลงนาม และ
รองศาสตราจารย ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ผูประสานงานกิจการอบรม

ขนสง นายกาํพล รตันแสงโชต ิหวัหนาฝายใบอนญุาตขบัรถ เปนผูลงนามพยาน 

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 เพือ่ประชาสัมพันธ 
เชิญชวนและใหบริการขอมูลสําหรับการศึกษาตอในระดับ

อุดมศึกษา ใหกับนักเรียน และประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด

กําแพงเพชร ในวันที่ 14, 15, 22 ธันวาคม 2559 และ 31 

มกราคม 2560
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