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ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
สวัสดีทา นผูอ า นทีเ่ คารพทุกทาน เนือ่ งในวโรกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560 วารสารประชาสัมพันธ KPRU NEWS ฉบับนี้ ขอนําเสนอ
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารคายเยาวชนอาเซียน เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน
ทีผ่ า นมา ซึง่ โครงการนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนือ่ งในวันอนุรกั ษมรดกไทย
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ อาทิ การอบรมเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน โดย ดร.ภาส ภาสสัทธา, กิจกรรม ASEAN Bus
ณ ประเทศกัมพูชา, การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการพัฒนาหองสมุดสูความเปนสากลและยั่งยืน วิทยากรโดย ศ.ชุติมา สัจจานันท
และ Professor Mitsuhiro Oda เปนตน ยังมีกจิ กรรมทีน่ า สนใจประจําเดือนมีนาคมอีกมากมาย ใหทกุ ทานไดตดิ ตามอานในวารสาร
ประชาสัมพันธ KPRU NEWS ฉบับนี้คะ
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สารจากผูบริหาร

รองศาสตราจารยสุวทย วงษบุญมาก
รักษาราชการแทน อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันอนุรักษมรดกไทย ตรงกับวันที่ 2 เมษายนของ
ทุกป ตรงกับวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่
พระองคมีพระมหากรุณาธิคุณอยางใหญหลวง ในงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
คณะรัฐมนตรีซงึ่ มี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท
เปนนายกรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.
2528 ประกาศใหวันที่ 2 เมษายน ของทุกป ซึ่งเปนวัน
คลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เปน “วันอนุรักษมรดกไทย” ทั้งนี้
เพือ่ รณรงคสรางความเขาใจ ความสํานึกรัก และหวงแหน
ในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทัง้ ใหประชาชน
ไดเขามามีสว นรวมในการพิทกั ษรกั ษามรดกทางวัฒนธรรม
อันเปนเอกลักษณของชาติใหมากยิ่งขึ้น

สําหรับ “วันอนุรักษมรดกไทย” ในวันที่ 2 เมษายน 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ไดจัดกิจกรรมดังนี้ ภาคเชา เปนการถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆ
ถวายสังฆทาน ถวายจตุปจจัย-เครื่องไทยธรรม เฉลิมพระเกียรติ
เนือ่ งในโอกาสคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พิธตี กั บาตรขาวสารอาหารแหง (พระสงฆ 30 รูป)
พิธีมอบเกียรติบัตรใหนักเรียนที่ผานการฝกหัดอบรม รุน 17 และ
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีจิตอาสา โดยพระโสภณคณาภรณ
ผูช ว ยเจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พรอมใหโอวาทแกนกั เรียน ภาคคํา่
พิธีเปดงานวันอนุรักษมรดกไทย 2 เมษายน ประจําป 2560 โดย
นางกุลดา พันธเตีย้ รองผูว า ราชการจังหวัดกําแพงเพชร ประธานในพิธี
การแสดงดนตรีนาฏศิลปจากเครือขายภายในประเทศและนานาชาติ
(อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา เวียดนาม และ
ไทย) พิธีมอบเกียรติบัตรใหกับหนวยงานที่สนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงานครัง้ นี้ และมอบโลประกาศเกียรติคณ
ุ ใหกบั นักเรียน
ชุมนุมนาฏศิลป ศูนยจริยศึกษา สธ กําแพงเพชร ที่ผานการฝกหัด
อบรมนาฏศิลปไทยตอเนื่องเปนเวลา 10 ป และ 5 ป
วัตถุประสงคของการจัดงานวันอนุรักษมรดกไทย
1. เพื่อรณรงคใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญและ
เห็นคุณคามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. เพือ่ รณรงคใหมกี ารสงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติอยางถูกวิธี
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนและภาคเอกชนไดมี
ความรูส กึ รวมในความเปนเจาของโบราณสถาน โบราณวัตถุ และรวม
รับผิดชอบดูแลทํานุบํารุงรักษาไวเปนมรดกไทย ฯลฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใหความสําคัญกับการทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมมาอยางตอเนือ่ ง และเปนพันธกิจทีส่ าํ คัญของมหาวิทยาลัย
จึงจัดงานวันอนุรักษมรดกไทยทุกป
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จับมือ องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร
(อบจ.) สํานักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษอุทยานประวัตศิ าสตรสโุ ขทัยศรีสัชนาลัย- กําแพงเพชร (อพท.) วัฒนธรรมจังหวัด
กําแพงเพชร อุทยานประวัตศิ าสตรกาํ แพงเพชร มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม (ขอนแกน) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคาย
เยาวชนนาฏศิลปอาเซียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนือ่ งในวันอนุรกั ษ
มรดกไทย ระหวางวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560
เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาระหวางประเทศไทยและอาเซียน
ไดศกึ ษาเรียนรูน าฏศิลปอาเซียนรวมกัน และเพือ่ ฝกปฏิบตั ิ
ดานนาฏศิลปอาเซียนรวมกัน จาก 7 ประเทศ ประกอบดวย
อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา เวียดนาม
และไทย โดยมีผูเขารวมโครงการ จํานวน 350 คน ณ หอง
ประชุมราชพฤกษ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการ
ฝกอบรม “เรือ่ งการปองกันผลประโยชนทบั ซอน” ณ หองประชุมรัตนาอาภา
โดยไดรบั เกียรติจาก ดร.ภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ทีป่ รึกษา
กรรมการ ป.ป.ช. มาบรรยาย เพื่อสรางจรรยาบรรณขาราชการและบุคลากร
ใหมีความประพฤติปฏิบัติที่ดี มีความสํานึกในหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความโปรงใส และตรวจสอบได ซึง่ มีผเู ขารับการอบรม จํานวน
160 คน ประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ
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รศ.สุวิทย วงษบุญมาก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ลงนามบันทึกความเขาใจ
(Memorandum of Understanding : MoU) โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสรางความไดเปรียบ
ในเชิงการแขงขันบนเวทีโลก ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท แพคกอน จํากัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14) โดยมี
รศ.สุวิทย วงษบุญมาก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, นายศุภกิจ ยอดแกว ผูอํานวยการ
สํานักงานบริการลูกคา บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) เขตตะวันออกเฉียงเหนือ, ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประกรรมการ บริษัท
แพคกอน จํากัด เปนผูลงนามในครั้งนี้

เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จัดการฝกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะ
การทําวิจัยของบุคลากร ระหวางวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2560
แบงการจัดกิจกรรมเปน 2 วัน คือ วันที่ 22 มีนาคม 2560
การบรรยายพิเศษการทําวิจัยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
โดย รศ.ดร.ปพฤกษบารมี อุตสาหะวาณิชกิจ นักวิจยั ดีเดน สาขา
สังคมศาสตร และวันที่ 23 มีนาคม 2560 การบรรยายพิเศษ
เรือ่ งการออกแบบการวิจยั โดย ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ ผูเ ชีย่ วชาญ
ดานการวิจัย ประเมินผล และการจัดการความรู ณ หองประชุม
กาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ
วันเอดสโลก โดยมี รศ.มัย ตะติยะ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ เปน
ประธานในพิธีเปด โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อใหความรูความเขาใจ สาเหตุ ปญหา
สถานการณ และการปองกันโรคเอดสในยุคปจจุบนั ซึง่ มีคณ
ุ วสุชา ยุตธิ รรมสถิต
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ และทีมงานโรงพยาบาลกําแพงเพชร มาเปน
วิทยากรใหความรู โดยมีนกั ศึกษาเขารวมโครงการกวา 1,000 คน ณ หองประชุม
ราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ
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เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศและขอขมาลาครู ใหกับ
นักศึกษาชัน้ ปที่ 5 เพือ่ ใหโอวาทและกลาวอวยพรสําหรับนักศึกษาทีก่ าํ ลังจะกาวเขาสูอ าชีพครู และเพือ่ สรางขวัญกําลังใจใหกบั นักศึกษา
ชั้นปที่ 5 กอนสําเร็จการศึกษาและกาวเขาสูการเปนครูอยางแทจริง ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

คณะครุศาสตร ไดจัดโครงการติวสอบครูผูชวย ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลเขารับราชการครู ตําแหนงครูผูชวย ป 2560 วันที่ 28-29 มีนาคม 2560
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อเปนการเตรียมพรอม
ในการสอบครูผูชวย ของศิษยเกาและปจจุบัน โดยมีทาน ดร.วีระ คําอาจ เปนวิทยากร และ
ทาน ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท คณบดีคณะครุศาสตร และคณะผูบริหาร คณะอาจารย
รวมเปดโครงการและใหคําแนะนําในการสอบครูผูชวยดังกลาว ซึ่งมีศิษยเกาและปจจุบัน
ใหความสนใจเขารวมกวา 800 คน

เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2560 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการ “Word Of Mouth ´Õ¨ÃÔ§...
μŒÍ§ºÍ¡μ‹Í” ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ ระหวาง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ ชมรมทูบีนัมเบอรวัน และ อบต.ไตรตรึงษ
เพือ่ สงเสริมกิจกรรมสรางสรรคสาํ หรับเด็กและเยาวชน การแสดง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการ
ฝกอบรมผูประเมินภายในระดับหลักสูตร (สําหรับผูไมมี
ประสบการณ) ระหวางวันที่ 29-31 มีนาคม 2560
ณ หองประชุมเพชรเพทาย ชั้น 3 คณะครุศาสตร โดยได
รับเกียรติจาก ศาสตราจารยนายแพทย วุฒิชัย ธนาพงศธร
วิทยากรหลักบรรยาย พรอมดวย ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
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จากสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ชมรมทูบีมัมเบอรวัน และชมรม
เชียรลีดดิ้ง เพื่อใหนักศึกษาปฏิบัติการแสดงและกํากับการแสดง
การสรางสรรคบทประพันธ และเพื่อสงเสริมการทํางานรวมกัน
เปนทีม รวมถึงการแกปญหาตางๆ อยางสรางสรรค ณ อาคาร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร และ ผศ.ชาลี ตระกูล วิทยากรกลุม เพื่อใหบุคลากร
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ เกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และหลักเกณฑ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557

วารสารประชาสัมพันธ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ไดรับรางวัล Best Poster Presentation จากโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร วิศวกรรมศาสตร และพลังงาน ครั้งที่ 8 The 8th
International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference VIII
(I-SEEC 2017) ระหวางวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส
พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไดจัดสงผลงานทางวิชาการเขารวมจํานวน
6 ผลงาน ประกอบดวยการนําเสนอผลงานทางวิชาการดวยโปสเตอร (Poster Presentation)
จํานวน 5 ผลงาน และการนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปลา (Oral Presentation)
จํานวน 1 ผลงาน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นําโดย อาจารยภคมน ตะอูบ, นายณัฐพล รัศมียงิ่ มงคล,
นายวีรพล พิลามาศ, นางสาวสุวนันท จายยัง และนายทรรศยุทธ ศิลปะปวีณ เขารับ
เกียรติบตั รรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 จากผูว า ราชการจังหวัด
กําแพงเพชร ในการประกวดคลิปวิดีโอจังหวัดกําแพงเพชร หัวขอ “μÒÁÃÍÂà·ŒÒ¾‹Í”
ณ หองประชุมซุมกอ ศาลากลางจังหวัดกําแพงเพชร

งานวิเทศสัมพันธ และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ในตางประเทศ ปที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร ประเทศ
มาเลเซีย สําหรับปนี้ แบงออกเปน 2 รอบ โดยในรอบแรก
มีนักศึกษาเขารวมโครงการฯ จํานวน 19 คน ซึ่งจะเขารวม
โครงการฯ ระหวางวันที่ 1 - 30 เมษายน 2560

งานวิเทศสัมพันธ และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ASEAN Bus 2017 ระหวางวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560
ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยผูเ ขารวมกิจกรรม
เปนนักเรียนและนักศึกษาทีไ่ ดรบั การคัดเลือกจากกิจกรรม
ASEAN Day on Tour จํานวน 47 คน
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