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ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

 สวสัดทีานผูอานทีเ่คารพทกุทาน เนือ่งในวโรกาสวนัพระราชสมภพ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560 วารสารประชาสัมพันธ KPRU NEWS ฉบับน้ี ขอนําเสนอ
ประมวลภาพกจิกรรมโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารคายเยาวชนอาเซยีน เมือ่วนัที ่31 มนีาคม - 2 เมษายน 
ทีผ่านมา ซึง่โครงการน้ีจดัขึน้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเน่ืองในวันอนุรกัษมรดกไทย 
นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ อาทิ การอบรมเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน โดย ดร.ภาส ภาสสัทธา, กิจกรรม ASEAN Bus 
ณ ประเทศกัมพูชา, การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการพัฒนาหองสมุดสูความเปนสากลและย่ังยืน วิทยากรโดย ศ.ชุติมา สัจจานันท 
และ Professor Mitsuhiro Oda เปนตน ยงัมกีจิกรรมทีน่าสนใจประจาํเดอืนมีนาคมอกีมากมาย ใหทกุทานไดตดิตามอานในวารสาร
ประชาสัมพันธ KPRU NEWS ฉบับนี้คะ
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สารจากผูบริหาร

 วันอนุรักษมรดกไทย ตรงกับวันที่ 2 เมษายนของ
ทุกป ตรงกับวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่
พระองคมีพระมหากรุณาธิคุณอยางใหญหลวง ในงาน

ดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 คณะรฐัมนตรซีึง่ม ีฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท 

เปนนายกรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2528 ประกาศใหวันที่ 2 เมษายน ของทุกป ซึ่งเปนวัน
คลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เปน “วันอนุรักษมรดกไทย” ทั้งนี้ 

เพือ่รณรงคสรางความเขาใจ ความสาํนกึรกั และหวงแหน

ในมรดกทางศลิปวฒันธรรมของชาต ิรวมทัง้ใหประชาชน

ไดเขามามสีวนรวมในการพทิกัษรกัษามรดกทางวฒันธรรม
อันเปนเอกลักษณของชาติใหมากย่ิงขึ้น

  สําหรับ “วันอนุรักษมรดกไทย” ในวันที่ 2 เมษายน 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
ไดจัดกิจกรรมดังนี้ ภาคเชา เปนการถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆ 

ถวายสังฆทาน ถวายจตุปจจัย-เครื่องไทยธรรม เฉลิมพระเกียรติ 

เนือ่งในโอกาสคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีพธิตีกับาตรขาวสารอาหารแหง (พระสงฆ 30 รปู) 
พิธีมอบเกียรติบัตรใหนักเรียนที่ผานการฝกหัดอบรม รุน 17 และ

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนท่ีมีจิตอาสา โดยพระโสภณคณาภรณ 

ผูชวยเจาอาวาสวดับวรนเิวศวหิาร พรอมใหโอวาทแกนกัเรยีน ภาคคํา่ 
พิธีเปดงานวันอนุรักษมรดกไทย 2 เมษายน ประจําป 2560 โดย

นางกลุดา พนัธเตีย้ รองผูวาราชการจงัหวดักาํแพงเพชร ประธานในพธีิ 
การแสดงดนตรนีาฏศลิปจากเครอืขายภายในประเทศและนานาชาต ิ

(อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา เวียดนาม และ
ไทย) พิธีมอบเกียรติบัตรใหกับหนวยงานท่ีสนับสนุนงบประมาณ
ในการดาํเนนิงานครัง้นี ้และมอบโลประกาศเกียรติคณุใหกบันกัเรยีน

ชุมนุมนาฏศิลป ศูนยจริยศึกษา สธ กําแพงเพชร ที่ผานการฝกหัด

อบรมนาฏศิลปไทยตอเนื่องเปนเวลา 10 ป และ 5 ป                                                     
วัตถุประสงคของการจัดงานวันอนุรักษมรดกไทย

 1. เพื่อรณรงคใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญและ

เห็นคุณคามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 2. เพ่ือรณรงคใหมกีารสงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ

ชาติอยางถูกวิธี
 3. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนและภาคเอกชนไดมี

ความรูสกึรวมในความเปนเจาของโบราณสถาน โบราณวัตถ ุและรวม

รับผิดชอบดูแลทํานุบํารุงรักษาไวเปนมรดกไทย ฯลฯ 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร ใหความสําคญักบัการทํานบุาํรงุ

ศลิปวฒันธรรมมาอยางตอเนือ่ง และเปนพนัธกิจทีส่าํคญัของมหาวทิยาลยั 

จึงจัดงานวันอนุรักษมรดกไทยทุกป

รองศาสตราจารยสุวทย  วงษบุญมาก
รักษาราชการแทน อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาํแพงเพชร จบัมอื องคการบรหิารสวนจงัหวดักาํแพงเพชร 

(อบจ.) สาํนกังานพืน้ทีพ่เิศษอุทยานประวตัศิาสตรสโุขทยั-

ศรีสัชนาลัย- กําแพงเพชร (อพท.) วัฒนธรรมจังหวัด
กาํแพงเพชร อทุยานประวตัศิาสตรกาํแพงเพชร มหาวทิยาลยั

ศรีปทุม (ขอนแกน) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคาย

เยาวชนนาฏศิลปอาเซียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีและเนือ่งในวนัอนรุกัษ

มรดกไทย ระหวางวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 

เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาระหวางประเทศไทยและอาเซียน
ไดศกึษาเรียนรูนาฏศลิปอาเซียนรวมกนั และเพือ่ฝกปฏบิตัิ

ดานนาฏศลิปอาเซยีนรวมกนั จาก 7 ประเทศ ประกอบดวย 

อนิโดนีเซีย ลาว เมียนมาร มาเลเซีย บรูไน กมัพูชา เวยีดนาม
และไทย โดยมีผูเขารวมโครงการ จํานวน 350 คน ณ หอง

ประชุมราชพฤกษ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

 เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2560 มหาวิทยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร จดัโครงการ
ฝกอบรม “เรือ่งการปองกนัผลประโยชนทบัซอน” ณ หองประชมุรตันาอาภา 

โดยไดรบัเกียรติจาก ดร.ภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ทีป่รกึษา

กรรมการ ป.ป.ช. มาบรรยาย เพื่อสรางจรรยาบรรณขาราชการและบุคลากร

ใหมีความประพฤติปฏิบัติที่ดี มีความสํานึกในหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ปฏบิตัหินาทีด่วยความโปรงใส และตรวจสอบได ซึง่มีผูเขารับการอบรม จาํนวน 

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 

 เม่ือวันท่ี 22 มนีาคม 2560 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏกําแพงเพชร จัดการฝกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะ

การทําวิจัยของบุคลากร ระหวางวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2560 
แบงการจัดกิจกรรมเปน 2 วัน คือ วันที่ 22 มีนาคม 2560 

การบรรยายพิเศษการทําวิจัยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
โดย รศ.ดร.ปพฤกษบารม ีอตุสาหะวาณิชกจิ นกัวจิยัดเีดน สาขา

สังคมศาสตร และวันท่ี 23 มีนาคม 2560 การบรรยายพิเศษ

เรือ่งการออกแบบการวจิยั โดย ผศ.ดร.ธรีเดช ฉายอรณุ ผูเชีย่วชาญ

ดานการวิจัย ประเมินผล และการจัดการความรู ณ หองประชุม
กาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

 เมือ่วนัท่ี 1 มนีาคม 2560 เวลา 13.00 น. กองพฒันานักศกึษา จดัโครงการ

วันเอดสโลก โดยมี รศ.มัย ตะติยะ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ เปน
ประธานในพิธีเปด โครงการนี้จัดข้ึนเพื่อใหความรูความเขาใจ สาเหตุ ปญหา 

สถานการณ และการปองกนัโรคเอดสในยุคปจจบุนั ซึง่มคีณุวสชุา ยตุธิรรมสถติ 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ และทีมงานโรงพยาบาลกําแพงเพชร มาเปน

วทิยากรใหความรู โดยมนีกัศกึษาเขารวมโครงการกวา 1,000 คน ณ หองประชมุ

ราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ
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 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศและขอขมาลาครู ใหกับ
นกัศึกษาชัน้ปที ่5 เพือ่ใหโอวาทและกลาวอวยพรสาํหรบันกัศกึษาทีก่าํลงัจะกาวเขาสูอาชพีคร ูและเพ่ือสรางขวญักาํลงัใจใหกบันกัศกึษา
ชั้นปที่ 5 กอนสําเร็จการศึกษาและกาวเขาสูการเปนครูอยางแทจริง ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

 คณะครุศาสตร ไดจัดโครงการติวสอบครูผูชวย ในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและ
แตงต้ังบุคคลเขารับราชการครู 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

 เมือ่วันที ่8 มนีาคม 2560 โปรแกรมวิชานเิทศศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการ “Word Of Mouth Ṍ¨ÃÔ§...
μ ŒÍ§ºÍ¡μ ‹Í” ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ ระหวาง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการจัดการ ชมรมทูบีนัมเบอรวัน และ อบต.ไตรตรึงษ 
เพ่ือสงเสริมกิจกรรมสรางสรรคสาํหรับเด็กและเยาวชน การแสดง

 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการ
ฝกอบรมผูประเมินภายในระดับหลักสูตร (สําหรับผูไมมี
ประสบการณ) ระหวางวันท่ี 29-31 มีนาคม 2560 
ณ หองประชุมเพชรเพทาย ชั้น 3 คณะครุศาสตร โดยได
รับเกียรติจาก ศาสตราจารยนายแพทย วุฒิชัย ธนาพงศธร 
วทิยากรหลักบรรยาย พรอมดวย ดร.ปรยีานุช พรหมภาสิต 

่ ่

จากสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ชมรมทูบีมัมเบอรวัน และชมรม
เชียรลีดดิ้ง เพื่อใหนักศึกษาปฏิบัติการแสดงและกํากับการแสดง 
การสรางสรรคบทประพันธ และเพ่ือสงเสริมการทํางานรวมกัน
เปนทีม รวมถึงการแกปญหาตางๆ อยางสรางสรรค ณ อาคาร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร และ ผศ.ชาลี ตระกูล วิทยากรกลุม เพื่อใหบุคลากร
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ี เกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และหลักเกณฑ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ไดรับรางวัล Best Poster Presentation จากโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร วิศวกรรมศาสตร และพลังงาน คร้ังที่ 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) 
จาํนวน 5 ผลงาน และการนาํเสนอผลงานทางวชิาการแบบปากเปลา (Oral Presentation) 
จํานวน 1 ผลงาน

 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร นาํโดย อาจารยภคมน ตะอบู, นายณฐัพล รศัมยีิง่มงคล, 
นายวีรพล พิลามาศ, นางสาวสุวนันท จายยัง และนายทรรศยุทธ ศิลปะปวีณ เขารับ
เกยีรตบิตัรรางวัลรองชนะเลิศอนัดบั 1 และ รองชนะเลิศอนัดบั 2 จากผูวาราชการจังหวดั
กําแพงเพชร ในการประกวดคลิปวิดีโอจังหวัดกําแพงเพชร หัวขอ “μÒÁÃÍÂà·ŒÒ¾‹Í” 
ณ หองประชุมซุมกอ ศาลากลางจังหวัดกําแพงเพชร

 งานวิเทศสัมพันธ และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ในตางประเทศ ปที ่3 ณ มหาวิทยาลยักวัลาลมัเปอร 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 เมืองเสยีมเรยีบ ประเทศกมัพชูา โดยผูเขารวมกจิกรรม 
เปนนกัเรียนและนกัศกึษาท่ีไดรบัการคดัเลอืกจากกจิกรรม 
ASEAN Day on Tour จํานวน 47 คน
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