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- สารจากผูบรหาร
- พิธถวายปรญญาศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- พิธอุปสมบท 30 รูป ถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- โครงการแสดงเจตจํานงการบรหารงาน
ดวยความซ่อสัตยสุจรต
- พอสอนอาน
- เทศกาลวันตรุษจน
- นิทรรศการศาสตรของศิลปอัครศิลปนพอภูมิพล
- ควารางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ
สินคาเกษตรแปรรูป
- MOU-Memorandum Of Understanding
- งานประเพณี “นบพระ-เลนเพลง และงานกาชาด
จังหวัดกําแพงเพชร” ประจําป 2560
- เทศกาลหุนโลก กาญจนบุร 2017
- คายวทยาศาสตรโรงเรยนทรัพยสถิตยวทยาคาร
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ที่ปรกษา
รองศาสตราจารยสุวทย วงษบุญมาก
อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
และคณะกรรมการบรหารมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
บรรณาธการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พธูรําไพ ประภัสสร
หัวหนางานประชาสัมพันธ
กองบรรณาธการขาว
นางสาววรรณภา รอดจันทร
นายสมศักดิ์ พูนใจสม
นางสาววภา รักไทย
จัดทําโดย
งานประชาสัมพันธ
มหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บทบรรณาธิการ
“คน
เราจะดีจะชั่วอยูที่ตัวเราทั้งนั้น แลวเราอยากไดดีไมอยากไดชั่ว แตเรามักจะทําชั่ว
เพื่อความดีที่เราอยากได เพราะฉะนั้นหัดสอนตัวเองวาทําชั่วแลวผลตองเกิดชั่วแนนอน ทําดีเทานั้น
ผลดีจึงจะเกิดขึ้น ถาสอนตัวเองไดอยางนี้ ปฏิบัติไดอยางนี้ ชีวิตมีความสุข” บทสัมภาษณสมเด็จ
พระวันรัต ในวีดที ศั นเชิดชูเกียรติบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป 2559
สวัสดีทานผูอานวารสารประชาสัมพันธ KPRU NEWS ฉบับที่ 11 ประจําเดือนกุมภาพันธ
2560 เริ่มตนดวยคําสอนจากเจาประคุณสมเด็จพระวันรัต เจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในพิธี
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ ที่ผานมา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร นําความปลาบปลื้มมาสูมหาวิทยาลัยเปน
อยางยิ่ง KPRU NEWS ฉบับนี้ขอนําเสนอกิจกรรมตลอดเดือนกุมภาพันธ ใหทานผูอานไดรับทราบ และติดตาม อาทิ พิธีถวาย
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, การประกาศเจตจํานง การบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต, โครงการ ASEAN
Leadership 2017, โครงการอุปสมบทหมู ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนตน
นอกจากนี้ยังมีขาวสารที่นาสนใจอีกมากมาย ติดตามไดใน KPRU NEWS ฉบับนี้คะ...
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สารจากผูบริหาร

ผูชวยศาสตราจารย ชัชชัย พวกดี

รองอธการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
มหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

§

านดานการทํานุ บํารุง ศิลปวัฒนธรรม เปนพันธกิจ
หลักพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย และเปนสิ่งที่คนไทย และ
ทุกหนวยงานของชาติจะตองใหความสําคัญ และรวมกันพัฒนา
เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมซึง่ เปนเอกลักษณและสมบัตขิ อง
ชาติ บทบาทสําคัญทีจ่ ะทําใหการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมเกิด
ความเขมแข็งและยั่งยืนนั้น ตองอาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวน ดังนั้นการสรางเครือขายทางดานศิลปวัฒนธรรม
ทัง้ ในระดับชุมชนทองถิน่ ระดับภูมภิ าค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก
คือ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานทีด่ าํ เนินการตาม
พันธกิจ โดยไดรับความรวมมือจากคณะตางๆ และหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยทีช่ ว ยสนับสนุนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัย
มีความตระหนักและไดดําเนินการในเรื่องดังกลาวมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน จนเปนที่ประจักษและไดรับการยอมรับ
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีเครือขายความรวมมือทางศิลป
วัฒนธรรมผานโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่ทําใหเกิดการ
เชื่อมโยงทางวัฒนธรรมซึ่งจะเปนประโยชนตอชุมชนสังคม
ประเทศชาติตอไป

สิ่งสําคัญอีกประการ คือ บุคลากรซึ่งเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานใหบรรลุและเปนไปตามเปาหมาย การเสียสละทุมเทแรงกายแรงใจ
ในการดําเนินงานไมวา จะเกิดปญหาอุปสรรคใดๆ จึงขอยกยองทุกทานทีม่ สี ว น
เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางดี และขอใหภาคภูมิใจในสิ่งที่ไดทุมเท
ตลอดมา กําลังใจเปนสิ่งสําคัญในการทํางานไมวาจะเปนงานดานใดก็ตาม
กาวตอไปและความทาทายทีจ่ ะตองดําเนินการ คือ การสรางความภาคภูมใิ จ
ในประวัตศิ าสตร และความเปนไทย การสรางความสัมพันธอนั ดีในระดับทองถิน่
ระดับภูมภิ าค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิม่ มูลคาทางเศรษฐกิจ
ใหแกประเทศ นําความภาคภูมิใจในความเปนไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็ง
อยางมีคณ
ุ ภาพและคุณธรรมควบคูก นั ไป การอนุรกั ษ ฟน ฟู และเผยแพรมรดก
ทางวัฒนธรรม ภาษาไทย และภาษาถิน่ ภูมปิ ญ ญาทองถิน่ รวมทัง้ ความหลากหลาย
ของศิลปวัฒนธรรมไทย สนับสนุนการเรียนรูว ฒ
ั นธรรมของประเทศเพือ่ นบาน
และวัฒนธรรมสากล รวมถึงการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมทีเ่ ปนสากล
เปนแหลงการเรียนรูแ ละเปดพืน้ ทีส่ าธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมโี อกาส
แสดงออกอยางสรางสรรค
การนําตนทุนวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มาใชในการพัฒนาศักยภาพ
การบูรณาการกับการทองเที่ยว อาทิ
1. พัฒนาพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร ศูนยจริยศึกษา สธ.
(พิพิธภัณฑเรือนไทย) ใหเปนศูนยการจัดการความรู ภูมิปญญา ทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรม การใหคําแนะนําปรึกษา อบรม บมเพาะ พัฒนาศักยภาพและ
สงเสริมการพัฒนาสินคา ผลิตภัณฑและการบริการโดยใชทุนทางวัฒนธรรม
2. พัฒนาพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร ศูนยจริยศึกษา สธ.
(พิพธิ ภัณฑเรือนไทย) ใหเปนศูนยสง เสริมการทองเทีย่ วทางศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัดกําแพงเพชร
3. พัฒนาการแสดงและเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมทัง้ แบบดัง้ เดิม
และรวมสมัย ใหมมี าตรฐานสากล เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการเผยแพรแลกเปลีย่ น
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ
4. สรางอัตลักษณโดดเดนดานศิลปวัฒนธรรม เผยแพร แลกเปลีย่ น และ
เชื่อมโยงดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร
ของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยมีความเชือ่ วาดวยศักยภาพของบุคลากร และความพรอมใน
เรื่องของทรัพยากรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จะเปนพื้นฐาน
สําคัญทีจ่ ะทําใหการดําเนินงานตามพันธกิจดานทํานุ บํารุง ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรบรรลุไดตามวัตถุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ

4

วารสารประชาสัมพันธ

KPRU News

ฉบับที่ 11 กุมภาพันธ 2560

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา แดสมเด็จพระวันรัต
(จุนท พราหมณพทิ กั ษ) เจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจาคณะใหญ
คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม โดยมี รศ.ดร.โสรีช โพธิแกว
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เปนประธานในพิธถี วายปริญญาบัตรฯ

และ รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฯ อานคําประกาศสดุดี
เกียรติคุณฯ พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และแขกผูมีเกียรติ เขารวม
พิธีถวายปริญญาบัตรฯ ณ หองบําเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ป
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

¾Ô¸ÕÍØ»ÊÁº· 30 ÃÙ»
¶ÇÒÂà»š¹¾ÃÐÃÒª¡ØÈÅ
á´‹¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ª

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดงานบรรพชาอุปสมบทหมู
30 รูป ในโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู
999 รูป เพือ่ อุทศิ ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ระหวางวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ 2560 ในวันที่ 14
กุมภาพันธ 2560 เวลา 07.00 น. เปนพิธปี ลงผมนาค พิธขี อขมา และ
พิธเี ทศนสอนนาคโดยพระราชสารโมรี เจาคณะจังหวัดกําแพงเพชร (ธ)
ซึง่ มี รศ.สุวทิ ย วงษบญุ มาก อธิการบดี เปนประธานในพิธี ณ หอประชุม
รัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และเวลา 13.00 น.
พิธีแหนาค และพิธีอุปสมบท โดยมีพระธรรมภาณพิลาศ เจาคณะ
จังหวัดกําแพงเพชร เปนประธานในพิธี ณ วัดคูยาง (พระอารามหลวง)
จังหวัดกําแพงเพชร
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วันที่ 20 กุมภาพันธ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จัดโครงการแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โดย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แบงกิจกรรมออกเปน 2 สวน
คือ ในภาคเชาเปนการประกาศเจตจํานง “การบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต” โดย รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตอผูม สี ว นไดสว นเสียและในภาคบาย
เปนการประกาศเจตจํานงฯ ตอบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นอกจาก
นีย้ งั มีการแสดงปาฐกถา “ความซือ่ สัตยสจุ ริตในการปฏิบตั ริ าชการ”
โดย รองศาสตราจารย ดร.โสรีช โพธิแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กํ า แพงเพชร โครงการนี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ประกาศว า มหาวิ ท ยาลั ย
จะบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใหเกิดประโยชน

เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับโปรแกรมบรรณารักษศาสตร
จัดโครงการนิทรรศการสัปดาหหองสมุด ครั้งที่ 34 “¾‹ÍÊÍ¹Í‹Ò¹”
เพื่อสงเสริมการเขาใชบริการหองสมุดของนักศึกษา บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี โดยจัดกิจกรรมระหวางวันที่
22 - 24 กุมภาพันธ 2560 ณ ลานหนาอาคารสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สูงสุดและเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี พ.ศ.๒๕๔๖ รวมถึงใหการ
บริหารจัดการในภาครัฐปลอดจากการทุจริตประพฤติ
มิชอบและเกิดธรรมาภิบาลในสังคมไทย ณ อาคาร
ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 โปรแกรมวิชาภาษาจีน
คณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จัดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน เพือ่ เปนการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต นักศึกษาในการแลกเปลีย่ นเรียนรูศ ลิ ปวัฒนธรรมจีน
และเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับเทศกาลวันตรุษจีน
ใหกับนักศึกษาและผูสนใจเพื่อใหไดมีความรูความเขาใจ
เกีย่ วกับภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมจีนในชวงเทศกาล
วันตรุษจีน โดยไดรบั ความรวมมือจากงานศูนยภาษา สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอีกดวย ณ ลานอาคาร
ครุศาสตร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดนิทรรศการ
ศาสตรของศิลปอคั รศิลปนพอภูมพิ ล เพือ่ เปนการถวาย
ความอาลัย และสดุดพี ระเกียรติคณ
ุ ดวยความจงรักภักดี
ตอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหวางวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุม
ราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

อีกหนึง่ กาวความสําเร็จของตัวแทนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
ในนาม “·ÕÁ¡ÅŒÇÂä¢‹ËÇÒ¹” มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดรบั รางวัลชนะเลิศการประกวด
แผนธุรกิจสินคาเกษตรแปรรูป ระดับอุดมศึกษา วันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียนภายใตการบันทึกขอตกลง
(MOU-Memorandum Of Understanding) กับมหาวิทยาลัย West Visayas State University, lloilo City ประเทศ
Philippines ระหวางวันที่ 17 - 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งโครงการ
แลกเปลี่ยนนี้ มีคณะอาจารยและนักศึกษาจํานวน 7 คน ไดแก
1. Dr. Baby Rose Robles Instructor
2. Mr. John Erwin Pedroso Instructor
3. Michael Angelo Dejando Male Student
4. Jade Joquiño Male Student
5. Anna Czarina Huyaban Female Student
6. Princess Lovel GJ Montaño Female Student
7. Abegail Maureen Dapat Female Student
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ

วารสารประชาสัมพันธ

KPRU News 7
ฉบับที่ 11 กุมภาพันธ 2560

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับโปรแกรมดนตรีศกึ ษา คณะมนุษยศาสตรฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โรงเรียนนครไตรตรึงษ และโรงเรียนนาบอคํา
วิทยาคม จัดการแสดงเขารวมในงานประเพณี “นบพระ-เลนเพลง และงานกาชาด
จังหวัดกําแพงเพชร” ประจําป 2560 ระหวางวันที่ 11 -12 กุมภาพันธ 2560
เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ณ จังหวัดกําแพงเพชร

เมื่อวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ 2560 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดการแสดงเขารวมงาน “เทศกาล
หุนโลก กาญจนบุร 2017” Thailand Harmony World Puppet
Festival in Kanchanaburi 2017 ณ กองถายตํานานสมเด็จ
พระนเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางวันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ 2560
จัดขึน้ เพือ่ สงเสริมการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและเชือ่ มโยงความสัมพันธ
อันดีระหวางประเทศ ภายในงานมีการแสดงวัฒนธรรมหุน ของประเทศตางๆ
ที่มารวมจํานวน 37 คณะ ราว 30 ประเทศทั่วโลก และคณะหุนไทย
กวา 20 คณะจากทั่วประเทศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรโรงเรียนทรัพยสถิตย
วิทยาคาร ในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2017 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ ใหกบั นักเรียนโรงเรียนทรัพยสถิตยวทิ ยาคาร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 105 คน วิทยากรโดย
โปรแกรมวิชาฟสิกสและโปรแกรมวิชาชีววิทยา
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