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บทบรรณาธิการ
สวัสดีทา นผูอ า นวารสารประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เราขอขอบพระคุณ

สําหรับคําแนะนําที่ดีจากกัลยาณมิตรทุกทาน ที่ไดติชมและแสดงความคิดเห็นใหเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงวารสารประชาสัมพันธ
KPRU NEWS ฉบับที่ 13 นี้ ไดรวบรวมขาวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2560
ประกอบดวย การจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย “สงกรานตเพลินสุข”, การจัดคาย
วิชาการ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, การประชุมการจัดทํางบประมาณบูรณาการ
ตามยุทธศาสตรและตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ 2561 โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก, การประชุม
เชิงปฏิบัติการ “AUN-QA Implementation ans Gap Analysis” โดย รศ.ดร.ภญ.กัญญดา อนุวงค, การจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน (WiL : Work integrated Learning) โดย ดร.อลงกต ยะไวท เปนตน
กิจกรรมตางๆ ยังมีใหติดตามอีกมากมาย ภายในวารสารประชาสัมพันธ KPRU NEWS ฉบับนี้ และทานผูอานสามารถติชม
ชี้แนะ รูปแบบของวารสารประชาสัมพันธไดเพิ่มเติมที่ Kpru.pr@gmail.com ขอบพระคุณคะ
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สารจากผูบริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน (Integrity &
Transparency Assessment) หนวยงานภาครัฐ : เปนเครือ่ งมือทีก่ อ ใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ที่สามารถนําไปใช
ในการปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น มีความเปนมาตรฐานสากล ทําให
ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานและ
มีความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐมากขึ้น รวมทั้งไดรับ
การยอมรับจากนานาประเทศเกี่ยวกับความมีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ทีส่ าํ คัญจะสงผลตอภาพลักษณโดยรวมของประเทศ
ตอไปในอนาคต
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใหรับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินหนวยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และในกํากับของรัฐสังกัด สกอ. ซึ่ง สกอ.ไดสรุปหลักการและกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของภาครัฐ ใหสถาบัน
อุดมศึกษาทราบ เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จึงไดดําเนินการรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
(Integrity & Transparency Assessment) หนวยงานภาครัฐ ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ยึดแนวปฏิบตั ติ ามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑแ ละวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตรชาติวา ดวย
การปองกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) รวมถึงนโยบายของรัฐ
ขอที่ 10 ที่วาดวยเรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
การปองกัน การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยสนับสนุน
สงเสริมใหผูบริหารทุกระดับยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเครงครัด
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดสงเสริมสนับสนุน รวมถึงกํากับใหบุคลากรทุกฝาย
ปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกรอบจรรยาบรรณของขาราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พ.ศ.2555 และกรอบประมวลจริยธรรมสําหรับขาราชการและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ.2559 ทั้งนี้ ในการบริหารหนวยงานใหเปน
หนวยงานทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและความโปรงใสนัน้ ความซือ่ สัตยสจุ ริตของผูบ ริหารระดับสูง
เปนเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญเปนอยางยิง่ เนือ่ งจากผูบ ริหารระดับสูงเปนผูก าํ หนดนโยบาย
และทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีบทบาทในการสัง่ การชีน้ าํ การปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรทุกสวน ดังนั้น ในการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เปนหนวยงานที่มีคุณธรรมและความโปรงใส ผูบริหารระดับสูงจึงตองประกาศ
เจตจํานงซื่อสัตยสุจริตเพื่อใหเปนแบบอยางของบุคลากร และเปนการสงเสริมให
บุคลากรไดรบั รูแ ละตระหนักถึงภาระหนาทีอ่ นั ควรปฏิบตั ิ เพือ่ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ปฏิบัติตามภารกิจที่กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาหนวยงานและ
ประเทศชาติตอไป

รองศาสตราจารยสุวทย วงษบุญมาก
รักษาราชการแทน อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดดําเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) โดยมีมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองคกรภาครัฐ (IRDP) เปนทีป่ รึกษาในการสํารวจขอมูล วิเคราะห
และสังเคราะหขอมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดคะแนน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานอยูท รี่ อ ยละ
87.96
1. ความโปรงใส
ไดคะแนน 93.33
2. ความพรอมรับผิด
ไดคะแนน 88.94
3. ความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน ไดคะแนน 99.20
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
ไดคะแนน 81.83
5. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
ไดคะแนน 70.92
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จัดโครงการแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
เพื่อใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียของ
มหาวิทยาลัยทุกภาคสวน ไดรับทราบถึงเจตนาของผูบริหาร เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ 2560 ณ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดเขามามีสวนรวมติดตามตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ใหมีคุณธรรมและความโปรงใสตอไป ซึ่งผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรมการแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตอผูมี
สวนไดสวนเสีย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.28)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มี
คาเฉลี่ยมากกวาดานอื่น ไดแก ดานปจจัยนําเขาของการจัดกิจกรรม
(คาเฉลี่ย 4.35) สําหรับรายขอทุกขออยูในระดับมาก
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เมื่อวันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560 สโมสรอาจารยและขาราชการ (สอข.)
รวมกับสโมสรเจาหนาทีแ่ ละบุคลากร (สจ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จัดกิจกรรมทําบุญปใหมไทย “สงกรานต เพลินสุข 2560” โดยมีรองศาสตราจารย
สุวทิ ย วงษบญุ มาก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เปนประธานในพิธี ภายในงานมีกจิ กรรมการทอดผาปาสามัคคีขา วสาร 999 กิโลกรัม
เพือ่ ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
พิธถี วายภัตตาหารแดพระสงฆ พิธรี ดนํา้ ดําหัวขอพรอธิการบดี ผูบ ริหาร อาจารย
และบุคลากรผูอ าวุโส เนือ่ งในวันสงกรานตประจําป 2560 เพือ่ ความเปนศิรมิ งคล
และรวมสงเสริมอนุรักษสืบสานประเพณีที่ดีงาม ณ ลานอาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ (อาคาร 14)

เมื่อวันที่ 17-21 เมษายน 2560 งานวิเทศสัมพันธและกิจการ
อาเซียน นําโดย รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝายวิชาการ และ
รศ.ดร. สุนทรี ดวงทิพย นําคณะนักศึกษาจํานวน 13 คน เดินทางไป
จัดคายวิชาการภาษาไทย ณ วิทยาลัยการทองเที่ยวยูนนาน ประเทศ
สาธารณัฐประชาชนจีน พรอมรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยการทองเทีย่ วยูนนาน โดยไดรบั เกียรติ
จาก คุณนาฏพร นิติมนตรี กงสุล เปนตัวแทนกงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง
เขารวมเปนสักขีพยานการลงนามความรวมมือฯ ในครั้งนี้

วันที่ 26 เมษายน 2560 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ งการเขียนโครงการเพือ่ จัดทํางบประมาณบูรณาการ
ตามยุทธศาสตรและตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ 2561 เพื่อเพิ่มทักษะใน
การคิดเชิงกลยุทธและเปดโอกาสใหผบู ริหารไดแสดงความคิดเห็น เรียนรูแ ละ
กําหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยรวมกัน ณ หอประชุมรัตนอาภา
โดยมี ดร.รัฐ ธนาดิเรก ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนยุทธศาสตรและแผน
กลยุทธ เปนวิทยากร
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วันที่ 24 เมษายน 2560 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WiL : Work Integrated Learning) ระหวางวันที่ 24-25
เมษายน 2560 โดยมี รศ.สุวิทย วงษบุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เปนประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ ใหแกผูบริหารและคณาจารยของมหาวิทยาลัย สามารถนําความรูไปปรับใชในการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางานได ซึ่งมี ดร.อลงกต ยะไวท ผูอํานวยการสํานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล เปนวิทยากร
ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การดับเพลิงขัน้ ตน
และการอพยพหนีไฟ เพื่อใหบุคลากรมีความรู มีแนวทางปองกัน
และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น รวมถึงแนวทางการอพยพ
ผูใชบริการออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัย โดยมีวิทยากรจาก
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาบรรยายใหความรูห ลักสูตร
ในการอบรมประกอบดวยความรูเกี่ยวกับไฟ อุปกรณที่ใชในการ
ดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การเคลือ่ นยายผูป ระสบภัยและปดทายดวย
การซอมดับเพลิง

เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2560 สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA
Implementation ans Gap Analysis” เพื่อใหอาจารย
ประจําหลักสูตร มีความเขาใจในวัตถุประสงคและสาระ
ของเกณฑ AUN-QA ตลอดจนสามารถวิเคราะหหาประเด็น
ที่ควรนําไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรได
ณ หองประชุมเพชรเพทาย อาคารคณะครุศาสตร วิทยากร
โดย รศ.ดร.ภญ.กัญญดา อนุวงค, ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธกิ ลุ และ
ดร.วัยวุฑฒ อยูในศิลป
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บัณฑิตวทยาลัย
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา รุนที่ 8 จัดการ
ประชุมสัมมนา เรื่อง “ผูสูงอายุกับสังคมไทย 4.0” เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณในการสรางองคความรู
ในดานยุทธศาสตร ดานการบริหาร และดานการพัฒนาผูสูงอายุกับสังคมไทย 4.0 และเพื่อใหผูเกี่ยวของทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการนําเสนอแนวคิดการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรผสู งู อายุกบั สังคมไทย 4.0 สูก ารปฏิบตั ิ โดยมีพระครูนปิ ณ
ุ พัฒนวงศ เจาอาวาส
วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค และแพทยหญิงรุง นภา ศิรพิ รไพบูลย หัวหนากลุม งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระเจาตากสิน
มหาราช มาเปนวิทยากร โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ สาธารณสุขอําเภอ
อาสาสมัครสาธารณสุข เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรภาคประชาชนจังหวัดกําแพงเพชร ณ หองประชุม
ทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

เรือ่ ง การจัดการเรียนรูโ ดยใชโครงการเปนฐาน (Project Based Learning)
วันที่ 19 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงการเปนฐาน (Project Based Learning) ทําไดอยางไรในทุกสาขาวิชา
เพื่อใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยในทุกสาขาวิชามีความรู ทักษะ และเจตคติ
ทีด่ ตี อ การจัดการเรียนรูโ ดยใชโครงการเปนฐาน และจัดการความรูด า นการผลิต
บัณฑิต ซึง่ มี รศ.ดร.วารีรตั น แกวอุไร และดร.อังคณา ออนธานี อาจารยประจํา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนวิทยากร ณ หองประชุมลีลาวดี
ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ
เรือ่ ง ทําอยางไรใหถกู ตองและเกิดประโยชนตอ การพัฒนา
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ งการประเมินโครงการ : ทําอยางไรให
ถูกตองและเกิดประโยชนตอการพัฒนา เพื่อสรางเสริม
ความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีในเรื่องดังกลาว ใหกับ
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
โดยมี รองศาสตราจารย ดร.สมคิด พรมจุย เปนวิทยากร
บรรยายใหความรู ณ หองประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคาร
ทีปงกรรัศมีโชติ
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เมือ่ วันที่ 24-25 เมษายน 2560 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
รวมกิจกรรมการถอดบทเรียนการเปนผูป ระกอบการดานการตลาดขาวปลอดภัย
ของเครือขายฅนพอเพียงปลุกแผนดินถิ่นวชิรปราการ (ฅปว.) ณ หองประชุม
ดอกสัก อาคารสํานักงานบริการวิชาการและจัดหารายได

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการสงเสริมความเปนเลิศ
ดานศิลปวัฒนธรรม “การอบรมดนตรีไทย” หลักสูตรระยะสัน้
ระหวางวันที่ 24-28 เมษายน 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัด
กําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ วิทยากรโดยรองผูอํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารยอนุลักษณ อาสาสู และ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร จัดโครงการ
การสัมมนาสังคมศึกษา เรื่อง “ภาษาอังกฤษกวนใจ ทําอยางไรใหกาวหนา” นําทีมวิทยากร
โดย รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน, คุณกฤษณะ จันทร และนางสาวพรพรรณ ดลจิตรคณาสิน
การจัดกิจกรรมแบงเปน 2 ชวง คือ ภาคเชา เปนการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู ภาคบาย
เปนการแบงกลุมระดมความคิด เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหนักเรียน
เกิดการตั้งคําถาม และนําเสนอผลการระดมความคิด ณ หองประชุมทับทิมสยาม ชั้น 3
อาคารคณะครุศาสตร

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมกับ นิสิต
สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสัมมนาวิชาการ
เรื่อง หลากวิธีสรางใจใฝเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21
เพือ่ ใหแนวทางการจัดการเรียนการสอน และเสริมสรางความเปน
ครูมอื อาชีพใหกบั นักศึกษา ชัน้ ปที่ 4 กอนออกฝกปฏิบตั กิ ารสอน
โดยวิทยากรผูท รงคุณวุฒิ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน วัฒนาธร
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
ณ หองทับทิมสยาม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนดเปดเรียน (ภาคปกติ)
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 19 มิถุนายน 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 ระหวาง วันที่ 12-16 มิถุนายน 2560
12 มิถุนายน 2560
- ตอนรับนักศึกษาใหม
- พิธีบายศรีสูขวัญ สานสัมพันธสักทองคลองใจ
13 มิถุนายน 2560
- อบรมมารยาทไทย
- เทศนาบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสํานึกในพระคุณ
โดย พระครูใบฏีกานําบุญ สัมปนโน และพระครูสังฆรักษสุรินทร จารุธมโม
- กิจกรรม พี่พบนอง
14 มิถุนายน 2560
- พิธีฝากตัวเปนศิษย “พระพุทธวิธานปญญาบดี”
- ประเพณี “สักทอง นองใหม ไหวพระ” ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม
- กิจกรรมบูม KPRU รองเพลงประจํามหาวิทยาลัย
15 มิถุนายน 2560
- พิธีอัญเชิญตราพระราชสัญจกร
- พิธีถวายสัตยปฏิญาณ
- พิธีรับเข็มตรา พระราชสัญจกร
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง เสนทางสูความสําเร็จ
โดย อ.จตุพล ชมพูนิช
16 มิถุนายน 2560
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ
- กิจกรรมการประกวด Freshy KPRU 2017

