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บทบรรณาธการ
สวัสดีคะทานผูอานทุกทาน วารสาร “Kpru News”
ฉบับที่ทานกําลังอานอยูนี้ เปนฉบับแรกของงานประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กอนหนานี้เราไดจัดทํา
Kpru Newsletter จดหมายขาว “สารสักทอง” เปนการบอกขาว
เลาเรื่องกิจกรรม ความเคลื่อนไหว และเหตุการณสําคัญที่กําลัง
จะเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยฯ ในรอบทุก ๆ สัปดาห แตในปนี้
เราเพิม่ ความพิเศษของวารสารขาว โดยการจัดทํารูปเลมวารสาร
Kpru News ขึ้น เพื่อรวบรวมกิจกรรมเดน ขาวสารที่นาสนใจ
นําเสนอตอผูอานใหมีความทันสมัย และนาติดตามมากยิ่งขึ้น
โดยจะเผยแพรทกุ ๆ 3 เดือน สําหรับเนือ้ หาฉบับนี้ เราไดรวบรวม
ขาวสาร ความเคลื่อนไหววามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ไดดําเนินโครงการ และกิจกรรมที่ตอบสนองตอนโยบาย
พันธกิจ และวิสยั ทัศน ของมหาวิทยาลัย กับการกาวสูป ระชาคม
อาเซียนในปลายปนี้ อาทิ โครงการเปดมุมอาเซียน ของศูนย
อาเซียนศึกษา, การจัดกิจกรมนาฏศิลปอาเซียน ของสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม, โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนกลยุทธประจําป 2558 เปนตน นอกจากนี้ยังมี
ขาวสารดี ๆ ที่นาติดตามอีกมากมาย แลวพบกันใหม
ฉบับหนานะคะ

รองศาสตราจารย.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
บรรณาธการ Kpru News
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ผูชวยศาสตราจารยสุวทย วงษบุญมาก
อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ผมไดรับการประสานงานจากทีมงานประชาสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี
ใหเขียนขอความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรไปสูอ นาคต เพือ่ นํามาลงในวารสารสักทอง Kpru News ฉบับปฐมฤกษ
ก็รูสึกยินดี และขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธที่ไดคิดรูปแบบ และพัฒนา
การเผยแพรประชาสัมพันธขอ มูล ขาวสาร กิจกรรม ของมหาวิทยาลัยใหสาธารณชน
ไดรับทราบความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย สําหรับแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรนัน้ หลังจากทีผ่ มและทีมงานผูบ ริหารมหาวิทยาลัย
เขามารับตําแหนงตัง้ แตวนั ที่ 8 มีนาคม 2556 ไดมกี ารจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป 2556 - 2560 โดยการมีสวนรวมของประชาคม
ของมหาวิทยาลัย และผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครัง้ ที่ 7/2556 เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 และมหาวิทยาลัยก็ไดมกี ารทบทวน
แผนปฏิบัติการประจําปทุกป นอกจากมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตามพันธกิจแลว
ยังมีจุดเนนที่เราจะลืมไมไดเลย คือ การเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานและกาวเขาสูป ระชาคมอาเซียนอยางมัน่ ใจ เราตองยอมรับวา
สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีการแขงขันกันสูง แมแตการจัดการ
ศึกษาทุกวันนีก้ ม็ กี ารแขงขันกันดวยการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึง่ เกณฑของ
ตัวบงชี้ ที่ใชวัดคุณภาพการศึกษาก็มีความเขมขนขึ้นเรื่อย ๆ
สําหรับฉบับนี้จะขอกลาวถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกในปจจุบันและ
บุคลากร คือ กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ดาน โดยขณะนี้
มหาวิทยาลัยพยายามสงเสริมสนับสนุนและกระตุนใหอาจารย บุคลากรทํางาน
วิจัย เขียนหนังสือ ตํารา บทความทางวิชาการ ขอผลงานทางวิชาการ และ
สงเสริมสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหมากขึ้นอีกทั้งยังใหอาจารย
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาของเราใหเปนผูมีความรูความสามารถ
และทักษะการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ในขณะเดียวกันก็พฒ
ั นาอาจารย บุคลากร
และนักศึกษาใหมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนดวยโดยมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการหลากหลายรูปแบบและวิธกี ารไมวา จะเปนการสรางความรูค วามเขาใจ

กับการเขาสูป ระชาคมอาเซียนเรียนรูภ าษาและวัฒนธรรม
ของอาเซียนโดยเฉพาะอยางยิง่ การใหความสําคัญกับการ
พัฒนาความรูความเขาใจทักษะภาษาอังกฤษ และภาษา
พมา ซึ่งในชวงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2558 เปนชวง
ปดภาคเรียนมหาวิทยาลัยไดดาํ เนินการสงเสริมสนับสนุน
อาจารย บุคลากร และนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ประเทศในอาเซียน ดังนี้
1. อาจารย นักศึกษา คณะครุศาสตร จํานวน
5 คน ไปเรียนภาษาอังกฤษ ที่ West Visayas State
University ประเทศฟลปิ ปนส ระหวาง 19 - 25 มิถนุ ายน
2558
2. อาจารย นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จํานวน
12 คน ไปแลกเปลีย่ นเรียนรูศ ลิ ปวัฒนธรรมซึง่ กันและกัน
ที่ University of Danangประเทศเวียดนาม ระหวาง
20 - 25 มิถุนายน 2558
3. อาจารย จํานวน 5 คน ไปอบรมการจัดการเรียน
การสอนลักษณะ Active Learning ที่ University of
Malaya ประเทศมาเลเซีย (การจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษ) ตั้งแตวันที่ 20 - 29 มิถุนายน 2558
4. อาจารย บุคลากร จํานวน 15 คน ในโครงการ
Lecturers & Staff Mobility Program 2015 ไปเรียนรู
ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมมาเลเซียที่มหาวิทยาลัย
Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ 22
กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558
5. นักศึกษา จํานวน 10 คน ในโครงการ KPRU
Ambassador ไปเรียนรูภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรม
มาเลเซีย ที่ มหาวิทยาลัย Kuala Lumpur ประเทศ
มาเลเซีย ระหวางวันที่ 27 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2558
6. อาจารย นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 13 คน ไปเรียนภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัย Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย
ในระหวางวันที่ 27 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2558
ซึ่งในปงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยใหความ
สําคัญกับการพัฒนาอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
ใหมคี วามรูค วามสามารถและทักษะภาษาอังกฤษมากขึน้
โดยในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริม
สนับสนุนอาจารยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเปนภาษา
อังกฤษเพื่อมหาวิทยาลัยจะเปดการเรียนการสอนใน
โปรแกรมวิชาที่มีความพรอมเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
(English Program) ตอไป
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ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมงานแถลงขาวโครงการ
ปลูกตนไม “ลานกลามหามงคล เฉลิมพระชนม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โครงการปลูกตนไมลานกลา
มหามงคล เฉลิมพระชนม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดยกองทัพภาคที่ 3 รวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุมภาคเหนือ โดยมีพลโทสาธิต พิธรัตน แมทัพภาคที่ 3 พรอมดวย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ 8 แหง รวมกันแถลงขาว พรอมกับรวมปลูก
ตนอินทนิลบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม

·º·Ç¹á¼¹¡ÅÂØ·¸ áÅÐ
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กองนโยบายและแผน และ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “ทบทวนแผนกลยุทธ
ประจําป 2558 และจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559” ระหวาง
วันที่ 25 - 27 พ.ค. 2558 ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ การจัดงานในครั้งนี้
เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารและคณาจารย บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ร ว มกั น
กําหนดทิศทางในการจัดทําแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัย และเพือ่ ใหบคุ ลากร
ของมหาวิทยาลัยไดรบั ทราบขอมูล และความรู ตลอดจนแนวคิด แนวปฏิบตั ิ
ที่ดีในการดําเนินงานของหนวยงานจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และเปนการ
เตรียมความพรอมในการรับการประเมินภายในระดับหลักสูตร และคณะ
โดยไดรบั เกียรติจากวิทยากรผูท รงคุณวุฒริ ว มใหความรู ไดแก รศ.ดร.ดํารงค
วัฒนา อาจารยคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, วาทีร่ อ ยตรีชยั รัตน
อุดมเดชะ นักวิชาการอิสระ, ดร.พรมณี ขําเลิศ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
นายศุภกร พฤกษาจรีเวโรจน นักวิชาการอิสระ
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วันที่ 21 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดพิธีเปดมุมอาเซียน ณ หองอาเซียน
ศึกษา ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ โดยมี
เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
เวียดนาม กงสุลประเทศกัมพูชา และผูอํานวยการ
ศูนยฮั่นปน สาธารณรัฐประชาชนจีน เขารวม
เปนเกียรติในพิธเี ปดมุมอาเซียน และมีคณะผูบ ริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร นํ า โดย
ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี
และคณะผูบริหาร ใหการตอนรับ ซึ่งมุมอาเซียน
ศึกษา จะเปดใหบริการแกนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนที่สนใจศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกลุมประเทศ
อาเซียน

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับศูนยอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นาฏศิลปอาเซียนครัง้ ที่ 2 เพือ่ เปนการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
สาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลปของกลุมประชาคมอาเซียน
การแลกเปลีย่ นเรียนรูข องกลุม ประชาคมอาเซียน การแลกเปลีย่ น
เรียนรู การถายทอดองคความรูสูกลุมเปาหมาย ความสําคัญ
ของนาฏศิลปในกลุม อาเซียน สามารถสรางความรวมมือระหวาง
นาฏศิลปในกลุม ประชาคมอาเซียนดวยกัน เปนสือ่ กลางถายทอด
ความรู ความเขาใจสรางความสัมพันธอันดีและความรวมมือ
ดานตางๆ ระหวางประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในกลุม ประเทศ
อาเซียนดวยกันได
ทางผูจ ดั โครงการฯ จึงเห็นความสําคัญและจําเปนในการ
พัฒนาทักษะดานนาฏศิลปอาเซียนใหกบั นักศึกษา ครู อาจารย
ทีมีความสนใจในดานนาฏศิลป และเพื่อศึกษาองคความรู
เกี่ยวกับนาฏศิลปในกลุมอาเซียน โดยไดเชิญวิทยากรจาก
ตางประเทศมาบรรยาย สาธิตและฝกปฏิบัติใหกับผูเขารวม
อบรม ประกอบดวย นาฏศิลปอินโดนีเซีย นาฏศิลปมาเลเซีย
นาฏศิลปกัมพูชา และนาฏศิลปไทย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น
ระหวางวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2558
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วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ หองราชพฤกษ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี กลาวเปดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมี ดร.ชัยรัตน บุมี
กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม สําหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
เนือ่ งจากปจจุบนั มีการดําเนินชีวติ ของมนุษยมกี ารนําเทคโนโลยีมาใชเพิม่ มากขึน้
อาจารยผสู อนตองมีการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบนั
ทีค่ วบคูก บั ความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ของเทคโนโลยีดจิ ติ อล สิง่ สําคัญทีส่ ดุ
ในการพัฒนาตนเองเพื่อวิถีชีวิตแบบดิจิตอล นักศึกษาจะตองเรียนรูกับโลก
แหงอนาคตเพื่อเตรียมความพรอมของตนเอง ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skill) จะสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
เรียนรูเ พือ่ ใหอาจารยไดมคี วามรู ความสามารถ และทักษะจําเปน ซึง่ เปนผลจาก
การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียม
ความพรอมดานตางๆ ที่เปนปจจัยสนับสนุนที่จะทําใหเกิดการเรียนรู ทั้งนี้
ไดรบั เกียรติจาก รศ.ดร.วารีรตั น แกวอุไร รองคณบดีฝา ยวิจยั และบริการวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเปนวิทยากรในการใหความรู

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ
โดยมี ดร.สุธาทิพย งามนิล และทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค มาเปนวิทยากรในการใหความรู สําหรับการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning เปนกระบวนการเรียนรูอยางมี
ความหมาย โดยการรวมมือระหวางผูเรียนดวยกัน ในการนี้ครูตองลด
บทบาทในการสอนและการใหความรูแกผูเรียนโดยตรงลง แตไปเพิ่ม
กระบวนการและกิจกรรมทีจ่ ะทําใหผเู รียนเกิดความกระตือรือรนในการ
ทํากิจกรรมตางๆมากขึ้นและหลากหลาย เปนตน โดยโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียน
มีคณ
ุ ลักษณะทีส่ อดคลองกับการเปลีย่ นแปลงในยุคปจจุบนั ซึง่ โครงการนี้
เปนโครงการตอยอดมาจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผานมา
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วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2558 คณะครุ ศ าสตร
จัดโครงการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผูนํา
ขัน้ ความรูช นั้ สูง โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน ผูว า ราชการ
จังหวัดกําแพงเพชร เปนประธานในพิธเี ปด และนายปริญญา
เหลาวชิรวงศ ผูอํานวยการฝกอบรมฯ กลาวรายงาน
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม ณ หองลีลาวดี หอประชุม
ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สําหรับโครงการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ระดับผูน าํ ความรูช นั้ สูง จัดขึน้ เพือ่ ใหผบู ริหารและบุคลากร
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ทางการศึกษาไดทราบถึงวัตถุประสงคโครงสรางของ
คณะลูกเสือแหงชาติและเขาถึงจุดหมาย วิธีการฝกอบรม
ตลอดจนการบริหารงานลูกเสือของคระกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือแหงชาติ
พ.ศ. 2551 และเพื่อนําวิธีการฝกอบรมลูกเสือไปแกปญหา
อุปสรรคและนําไปประยุกตใชในวิถีชีวิตประจําวันและ
ในองคกรได ตลอดจนเพื่อเปนการสรางความสามัคคี และ
ประสานภารกิจอันเกาใหเกิดประโยชนตอกิจการลูกเสือ
การศึกษา สังคมและประเทศชาติ

วันที่ 15 มิถุนายน 2558 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยียี
สารสนเทศ จัดนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ เชิดชู “ครูมาลัย”
จากงานเขียนนครชุมสูการเรียนรูของชุมชน เพื่อนําเสนอประวัติ
และผลงานของครูมาลัย ใหเปนที่รูจักแกเยาวชน และประชาชนใน
ทองถิน่ ไดราํ ลึกถึงคุณงามความดีทที่ า นไดสรางชือ่ เสียงใหกบั ชุมชน
และทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร และสืบทอดสูคนรุนหลังตอไป
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได ป ระจั ก ษ ถึ ง
ความสําคัญของ ครูมาลัย ชูพินิจ เปนอยางมาก จึงไดดําเนินการ
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ส ถาป ต ย ด า นหน า อาคารโดยจั ด เป น สวนหย อ ม
เพื่อยกยอง เชิดชู “ครูมาลัย” และใหเปนสถานที่จัดกิจกรรมกับ
โรงเรียน ชุมชนในทองถิ่นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดกิจกรรม
รวมกัน กิจกรรมในวันนี้ประกอบดวย การแสดงนิทรรศการ สาธิต
การทําขนม สาธิตการประดิษฐของเลนพืน้ บานจากภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ประกวดสุนทรพจน ประกวดภาพวาด ตลาดยอนยุค และเสวนา
ทางวิชาการ ในหัวขอ “เชิดชู ครูมาลัย จากงานเขียนนครชุม
สูการเรียนรูของชุมชน”
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