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สารบัญ

บทบรรณาธการ
 สวัสดีคะทานผูอานทุกทาน วารสาร “Kpru News” 

ฉบับที่ทานกําลังอานอยูนี้ เปนฉบับแรกของงานประชาสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กอนหนานี้เราไดจัดทํา 

Kpru Newsletter จดหมายขาว “สารสกัทอง” เปนการบอกขาว 

เลาเรื่องกิจกรรม ความเคลื่อนไหว และเหตุการณสําคัญที่กําลัง

จะเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยฯ ในรอบทุก ๆ สัปดาห แตในปนี้

เราเพ่ิมความพิเศษของวารสารขาว โดยการจัดทาํรปูเลมวารสาร 
Kpru News ขึ้น เพื่อรวบรวมกิจกรรมเดน ขาวสารที่นาสนใจ 
นําเสนอตอผูอานใหมีความทันสมัย และนาติดตามมากย่ิงข้ึน 

โดยจะเผยแพรทกุ ๆ  3 เดอืน สาํหรบัเนือ้หาฉบบันี ้เราไดรวบรวม

ขาวสาร ความเคลื่อนไหววามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ไดดําเนินโครงการ และกิจกรรมที่ตอบสนองตอนโยบาย 
พนัธกิจ และวิสยัทศัน ของมหาวิทยาลัย กบัการกาวสูประชาคม
อาเซียนในปลายปนี้ อาทิ โครงการเปดมุมอาเซียน ของศูนย

อาเซยีนศกึษา, การจดักิจกรมนาฏศลิปอาเซยีน ของสาํนกัศลิปะ

KPRU News
ฉบับปฐมฤกษ

ที่ปรกษา
ผูชวยศาสตราจารยสุวทย  วงษบุญมาก
อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
และคณะกรรมการบรหาร
มหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
บรรณาธการ
รองศาสตราจารย ดร.พิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข 
หัวหนางานประชาสัมพันธ
กองบรรณาธการขาว
นางสาววาสนา  จันทรผอง
นางสาววรรณภา  รอดจันทร
นางสาววราพัตร  กาวละพันธ
จัดทําโดย
งานประชาสัมพันธ กองกลาง 
สํานักงานอธการบดี

สารจากอธการบดี

โครงการลานกลามหามงคลฯ /
ทบทวนแผนกลยุทธ และจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ

ตอนรับเอกอัครราชทูต 5 ประเทศ /
นาฏศิลปอาเซยนครั้งท่ี 2

ทักษะการจัดการเรยนรู ในศตวรรษท่ี 21 /
การเรยนการสอนแบบ Active Learning

อบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผูนําขั้นความรูชั้นสูง /
นิทรรศการเชดชูครูมาลัย
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และวัฒนธรรม, โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน

แผนกลยุทธประจําป 2558 เปนตน นอกจากนี้ยังมี
ขาวสารดี ๆ ที่นาติดตามอีกมากมาย แลวพบกันใหม

ฉบับหนานะคะ

รองศาสตราจารย.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข 
บรรณาธการ Kpru News
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สารจากอธการบดี

 ผมไดรับการประสานงานจากทีมงานประชาสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี 
ใหเขียนขอความท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาํแพงเพชรไปสูอนาคต เพือ่นาํมาลงในวารสารสักทอง Kpru News ฉบบัปฐมฤกษ 
ก็รูสึกยินดี และขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธที่ไดคิดรูปแบบ และพัฒนา
การเผยแพรประชาสัมพนัธขอมลู ขาวสาร กจิกรรม ของมหาวิทยาลยัใหสาธารณชน
ไดรับทราบความเคล่ือนไหวตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย สําหรับแนวทางการพัฒนา
มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชรนัน้ หลงัจากทีผ่มและทมีงานผูบรหิารมหาวทิยาลยั
เขามารบัตาํแหนงตัง้แตวนัที ่8 มนีาคม 2556 ไดมกีารจัดทาํแผนกลยทุธมหาวทิยาลยั
ราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป 2556 - 2560 โดยการมีสวนรวมของประชาคม
ของมหาวิทยาลัย และผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครัง้ที ่7/2556 เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2556 และมหาวิทยาลัยกไ็ดมกีารทบทวน
แผนปฏิบัติการประจําปทุกป นอกจากมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตามพันธกิจแลว 
ยังมีจุดเนนที่เราจะลืมไมไดเลย คือ การเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
ทีม่คีณุภาพมาตรฐานและกาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางม่ันใจ เราตองยอมรับวา
สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มีการแขงขันกันสูง แมแตการจัดการ
ศกึษาทุกวนันีก้ม็กีารแขงขนักนัดวยการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึง่เกณฑของ
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
และทกัษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในขณะเดียวกนักพ็ฒันาอาจารย บคุลากร 
และนักศึกษาใหมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนดวยโดยมหาวิทยาลัยได
ดาํเนินการหลากหลายรูปแบบและวิธกีารไมวาจะเปนการสรางความรูความเขาใจ

กบัการเขาสูประชาคมอาเซยีนเรยีนรูภาษาและวฒันธรรม
ของอาเซยีนโดยเฉพาะอยางยิง่การใหความสาํคญักบัการ
พัฒนาความรูความเขาใจทักษะภาษาอังกฤษ และภาษา
พมา ซึ่งในชวงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2558 เปนชวง
ปดภาคเรียนมหาวทิยาลยัไดดาํเนนิการสงเสรมิสนบัสนุน
อาจารย บุคลากร และนักศึกษาไปแลกเปล่ียนเรียนรูกับ
ประเทศในอาเซียน ดังนี้
 1. อาจารย นักศึกษา คณะครุศาสตร จํานวน 
5 คน ไปเรียนภาษาอังกฤษ ที่ West Visayas State 
University ประเทศฟลปิปนส  ระหวาง 19 - 25 มถินุายน 
2558
 2. อาจารย นกัศกึษา คณะวทิยาการจดัการ  จาํนวน 
12 คน ไปแลกเปลีย่นเรียนรูศลิปวฒันธรรมซ่ึงกนัและกัน 
ที่ University of Danangประเทศเวียดนาม ระหวาง 
20 - 25 มิถุนายน 2558
 3. อาจารย จาํนวน 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 และวัฒนธรรมมาเลเซียท่ีมหาวิทยาลัย 
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
มาเลเซยี ระหวางวนัที ่27 กรกฎาคม - 15 สงิหาคม 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
ใหมคีวามรูความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษมากข้ึน
โดยในปการศกึษา 2559 มหาวทิยาลยัมนีโยบายสงเสรมิ
สนับสนุนอาจารยสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเปนภาษา
อังกฤษเพื่อมหาวิทยาลัยจะเปดการเรียนการสอนใน
โปรแกรมวิชาที่มีความพรอมเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
(English Program) ตอไป
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ผูชวยศาสตราจารยสุวทย  วงษบุญมาก
อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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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 จัดขึ้นโดยกองทัพภาคท่ี 3 รวมกับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุมภาคเหนือ โดยมีพลโทสาธิต  พิธรัตน แมทัพภาคที่ 3 พรอมดวย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ 8 แหง รวมกันแถลงขาว พรอมกับรวมปลูก
ตนอินทนิลบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 
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 กองนโยบายและแผน และ สาํนักประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวทิยาลยั

ราชภฏักาํแพงเพชร จดัโครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร “ทบทวนแผนกลยทุธ
ประจําป 2558 และจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559” ระหวาง

วันที่ 25 - 27 พ.ค. 2558 ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ การจัดงานในคร้ังนี้

เพื่อใหผูบริหารและคณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมกัน

กาํหนดทศิทางในการจดัทาํแผนกลยทุธระดบัมหาวทิยาลยั และเพือ่ใหบคุลากร

ของมหาวทิยาลยัไดรบัทราบขอมลู และความรู ตลอดจนแนวคดิ แนวปฏิบตัิ
ที่ดีในการดําเนินงานของหนวยงานจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และเปนการ

เตรียมความพรอมในการรับการประเมินภายในระดับหลักสูตร และคณะ 

โดยไดรบัเกยีรตจิากวทิยากรผูทรงคณุวฒุริวมใหความรู ไดแก รศ.ดร.ดาํรงค 

วฒันา อาจารยคณะรัฐศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, วาท่ีรอยตรีชยัรตัน 

อดุมเดชะ นกัวชิาการอสิระ, ดร.พรมณี  ขาํเลศิ จากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, 
นายศุภกร  พฤกษาจรีเวโรจน นักวิชาการอิสระ
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 วนัที ่21 มกราคม 2558 มหาวทิยาลยัราชภฏั

กําแพงเพชร จัดพิธีเปดมุมอาเซียน ณ หองอาเซียน

ศึกษา ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ โดยมี

เอกอคัรราชทตูมาเลเซยี ประเทศอนิโดนเีซยี ประเทศ

เวียดนาม กงสุลประเทศกัมพูชา และผูอํานวยการ
ศูนยฮั่นปน สาธารณรัฐประชาชนจีน เขารวม

เปนเกียรติในพิธเีปดมมุอาเซียน และมีคณะผูบรหิาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นําโดย 

ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี

และคณะผูบริหาร ใหการตอนรับ ซึ่งมุมอาเซียน
ศึกษา จะเปดใหบริการแกนักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนที่สนใจศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกลุมประเทศ

อาเซียน

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับศูนยอาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

นาฏศิลปอาเซยีนคร้ังที ่2 เพือ่เปนการรกัษามรดกทางวฒันธรรม

สาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลปของกลุมประชาคมอาเซียน
การแลกเปล่ียนเรียนรูของกลุมประชาคมอาเซียน การแลกเปล่ียน

เรียนรู การถายทอดองคความรูสูกลุมเปาหมาย ความสําคัญ
ของนาฏศลิปในกลุมอาเซยีน สามารถสรางความรวมมอืระหวาง
นาฏศลิปในกลุมประชาคมอาเซยีนดวยกนั เปนส่ือกลางถายทอด

ความรู ความเขาใจสรางความสัมพันธอันดีและความรวมมือ
ดานตางๆ ระหวางประชาชน นกัเรียน นกัศกึษา ในกลุมประเทศ

อาเซียนดวยกันได 
 ทางผูจดัโครงการฯ จงึเหน็ความสาํคญัและจาํเปนในการ

พฒันาทกัษะดานนาฏศิลปอาเซียนใหกบันกัศึกษา คร ูอาจารย 

ทีมีความสนใจในดานนาฏศิลป และเพื่อศึกษาองคความรู

เกี่ยวกับนาฏศิลปในกลุมอาเซียน โดยไดเชิญวิทยากรจาก
ตางประเทศมาบรรยาย สาธิตและฝกปฏิบัติใหกับผูเขารวม

อบรม ประกอบดวย นาฏศิลปอินโดนีเซีย นาฏศิลปมาเลเซีย 

นาฏศิลปกัมพูชา และนาฏศิลปไทย กิจกรรมในคร้ังนี้จัดขึ้น

ระหวางวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2558
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 วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ หองราชพฤกษ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 

ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก อธิการบดี กลาวเปดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยมี ดร.ชัยรัตน  บุมี 

กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม สําหรับการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ 

เนือ่งจากปจจบุนัมีการดําเนนิชวีติของมนุษยมกีารนาํเทคโนโลยีมาใชเพิม่มากข้ึน  

อาจารยผูสอนตองมกีารเตรยีมความพรอมในการจดัการเรยีนการสอนในปจจบุนั

ทีค่วบคูกบัความเจริญกาวหนาอยางรวดเรว็ ของเทคโนโลยดีจิติอล สิง่สาํคญัท่ีสดุ
ในการพัฒนาตนเองเพื่อวิถีชีวิตแบบดิจิตอล นักศึกษาจะตองเรียนรูกับโลก

แหงอนาคตเพื่อเตรียมความพรอมของตนเอง ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skill) จะสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการ

เรยีนรูเพือ่ใหอาจารยไดมคีวามรู ความสามารถ และทักษะจําเปน ซึง่เปนผลจาก
การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียม

ความพรอมดานตางๆ ที่เปนปจจัยสนับสนุนที่จะทําใหเกิดการเรียนรู ทั้งนี้ 

ไดรบัเกยีรตจิาก รศ.ดร.วารรีตัน  แกวอไุร รองคณบดฝีายวจิยัและบรกิารวชิาการ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเปนวิทยากรในการใหความรู

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เมื่อวันที่ 14 

พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ 

 โดยมี ดร.สุธาทิพย  งามนิล และทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค มาเปนวิทยากรในการใหความรู สําหรับการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning เปนกระบวนการเรียนรูอยางมี

ความหมาย โดยการรวมมือระหวางผูเรียนดวยกัน ในการน้ีครูตองลด

บทบาทในการสอนและการใหความรูแกผูเรียนโดยตรงลง แตไปเพ่ิม
กระบวนการและกิจกรรมทีจ่ะทาํใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการ

ทํากิจกรรมตางๆมากขึ้นและหลากหลาย เปนตน โดยโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมใหผูเรียน

มคีณุลกัษณะทีส่อดคลองกบัการเปลีย่นแปลงในยคุปจจบุนั ซึง่โครงการนี้

เปนโครงการตอยอดมาจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผานมา
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 วันที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะครุศาสตร 

จัดโครงการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผูนํา 

ขัน้ความรูชัน้สงู โดยมนีายธานี  ธญัญาโภชน ผูวาราชการ
จงัหวดักาํแพงเพชร เปนประธานในพิธเีปด และนายปรญิญา 
เหลาวชิรวงศ ผูอํานวยการฝกอบรมฯ กลาวรายงาน

วตัถุประสงคของการจดักจิกรรม ณ หองลลีาวด ีหอประชมุ
ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 สาํหรบัโครงการฝกอบรมบคุลากรทางการลกูเสอื

ระดับผูนาํ ความรูชัน้สงู จดัขึน้เพ่ือใหผูบรหิารและบุคลากร

ทางการศึกษาไดทราบถึงวัตถุประสงคโครงสรางของ

คณะลูกเสือแหงชาติและเขาถึงจุดหมาย วิธีการฝกอบรม

ตลอดจนการบริหารงานลูกเสือของคระกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ  ตามพระราชบัญญัติลูกเสือแหงชาติ 
พ.ศ. 2551 และเพ่ือนําวิธีการฝกอบรมลูกเสือไปแกปญหา 

อุปสรรคและนําไปประยุกตใชในวิถีชีวิตประจําวันและ
ในองคกรได ตลอดจนเพ่ือเปนการสรางความสามัคคี และ

ประสานภารกิจอันเกาใหเกิดประโยชนตอกิจการลูกเสือ 

การศึกษา สังคมและประเทศชาติ 

 วันที่ 15 มิถุนายน 2558  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จดันทิรรศการและเสวนาทางวชิาการ เชดิช ู“ครมูาลยั” 

จากงานเขียนนครชุมสูการเรียนรูของชุมชน เพ่ือนําเสนอประวัติ
และผลงานของครูมาลัย ใหเปนที่รูจักแกเยาวชน และประชาชนใน

ทองถ่ินไดราํลกึถึงคณุงามความดีทีท่านไดสรางช่ือเสียงใหกบัชมุชน

และทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร และสืบทอดสูคนรุนหลังตอไป  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดประจักษถึง

ความสําคัญของ ครูมาลัย ชูพินิจ เปนอยางมาก จึงไดดําเนินการ

ปรับปรุงภูมิสถาปตยดานหนาอาคารโดยจัดเปนสวนหยอม 

เพื่อยกยอง เชิดชู “ครูมาลัย” และใหเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมกับ

โรงเรียน ชุมชนในทองถิ่นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดกิจกรรม
รวมกัน กิจกรรมในวันนี้ประกอบดวย การแสดงนิทรรศการ สาธิต

การทาํขนม สาธติการประดษิฐของเลนพ้ืนบานจากภมูปิญญาทองถิน่ 

ประกวดสุนทรพจน ประกวดภาพวาด ตลาดยอนยุค และเสวนา

ทางวิชาการ ในหัวขอ “เชิดชู ครูมาลัย จากงานเขียนนครชุม

สูการเรียนรูของชุมชน”

ยี
” 
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