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บทบรรณาธิการ
 สวสัดทีานผูอานวารสารประชาสัมพนัธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เราขอขอบพระคุณ

สําหรับคําแนะนําที่ดีจากกัลยาณมิตรทุกทาน ที่ไดติชมและแสดงความคิดเห็นใหเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงวารสารประชาสัมพันธ

 KPRU NEWS ฉบับท่ี 13 นี้ ไดรวบรวมขาวสารกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในเดือนเมษายน 2560 
ประกอบดวย การจัดกจิกรรมสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย “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) หนวยงานภาครฐั : เปนเครือ่งมอืทีก่อใหเกดิประโยชน
ตอการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ที่สามารถนําไปใช
ในการปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานท่ีเพิ่มมากข้ึน มีความเปนมาตรฐานสากล ทําให
ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานและ
มีความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐมากข้ึน รวมท้ังไดรับ
การยอมรับจากนานาประเทศเกี่ยวกับความมีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดาํเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ ทีส่าํคญัจะสงผลตอภาพลักษณโดยรวมของประเทศ
ตอไปในอนาคต 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใหรับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินหนวยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และในกํากับของรัฐสังกัด สกอ. ซึ่ง สกอ.ไดสรุปหลักการและกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของภาครัฐ ใหสถาบัน
อุดมศึกษาทราบ เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครฐัเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
จึงไดดําเนินการรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน 
(Integrity & Transparency Assessment) หนวยงานภาครัฐ ดังนี้
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ยดึแนวปฏิบตัติามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลกัเกณฑและวิธกีารบรหิารกจิการบานเมืองทีด่ ีพ.ศ.2546 ยทุธศาสตรชาตวิาดวย
การปองกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) รวมถึงนโยบายของรัฐ 
ขอที่ 10 ที่วาดวยเรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล 
การปองกัน การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยสนับสนุน
สงเสริมใหผูบริหารทุกระดับยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเครงครัด  
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดสงเสริมสนับสนุน รวมถึงกํากับใหบุคลากรทุกฝาย
ปฏบิตัหินาทีต่ามกรอบจรรยาบรรณของขาราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาํแพงเพชร พ.ศ.2555 และกรอบประมวลจรยิธรรมสาํหรบัขาราชการและบคุลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ.2559 ทั้งนี้ ในการบริหารหนวยงานใหเปน
หนวยงานทีม่คีณุธรรมและความโปรงใสนัน้ ความซือ่สัตยสจุรติของผูบรหิารระดบัสงู
เปนเรือ่งทีม่คีวามสําคญัเปนอยางย่ิง เนือ่งจากผูบรหิารระดับสงูเปนผูกาํหนดนโยบาย 
และทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีบทบาทในการส่ังการช้ีนาํการปฏิบตังิาน
ของบุคลากรทุกสวน ดังนั้น ในการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เปนหนวยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส ผูบริหารระดับสูงจึงตองประกาศ
เจตจํานงซ่ือสัตยสุจริตเพ่ือใหเปนแบบอยางของบุคลากร และเปนการสงเสริมให
บคุลากรไดรบัรูและตระหนักถงึภาระหนาทีอ่นัควรปฏิบตั ิเพือ่ใหมหาวิทยาลยัราชภัฏ
กําแพงเพชร ปฏิบัติตามภารกิจที่กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาหนวยงานและ
ประเทศชาติตอไป

 ปงบประมาณ  พ.ศ.2559 คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดดําเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment :  ITA) โดยมีมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พฒันาองคกรภาครัฐ (IRDP) เปนทีป่รึกษาในการสํารวจขอมูล วเิคราะห
และสังเคราะหขอมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดคะแนน
คณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนนิงานของหนวยงานอยูทีร่อยละ 
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
คาเฉล่ียมากกวาดานอ่ืน ไดแก ดานปจจัยนําเขาของการจัดกิจกรรม 
(คาเฉลี่ย 4.35) สําหรับรายขอทุกขออยูในระดับมาก

รองศาสตราจารยสุวทย  วงษบุญมาก
รักษาราชการแทน อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 เมื่อวันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560 สโมสรอาจารยและขาราชการ (สอข.) 
รวมกับสโมสรเจาหนาทีแ่ละบุคลากร (สจ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 

จดักจิกรรมทาํบญุปใหมไทย “สงกรานต เพลนิสขุ 2560” โดยมรีองศาสตราจารย 

สวุทิย วงษบญุมาก รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

เปนประธานในพธิ ีภายในงานมกีจิกรรมการทอดผาปาสามคัคขีาวสาร 999 กโิลกรมั 

เพือ่ถวายเปนพระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
พธิถีวายภัตตาหารแดพระสงฆ พธิรีดน้ําดาํหัวขอพรอธกิารบดี ผูบรหิาร อาจารย

และบคุลากรผูอาวโุส เน่ืองในวนัสงกรานตประจาํป 2560 เพือ่ความเปนศริมิงคล 

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
สาธารณฐัประชาชนจนี พรอมรวมลงนามบนัทึกขอตกลงความรวมมอื

ทางวิชาการ (MOU) กบัวทิยาลัยการทองเท่ียวยูนนาน โดยไดรบัเกียรติ
จาก คุณนาฏพร นิติมนตรี กงสุล เปนตัวแทนกงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง 

เขารวมเปนสักขีพยานการลงนามความรวมมือฯ ในครั้งนี้

 วันที่ 26 เมษายน 2560 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จัดโครงการ

ประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการเขยีนโครงการเพือ่จดัทาํงบประมาณบรูณาการ
ตามยุทธศาสตรและตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ 2561 เพื่อเพิ่มทักษะใน

การคดิเชงิกลยทุธและเปดโอกาสใหผูบริหารไดแสดงความคดิเหน็ เรียนรูและ

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 กิจกรรมน้ีจัดข้ึนเพื่อเสริมสราง

ความรู ความเขาใจ ใหแกผูบริหารและคณาจารยของมหาวิทยาลัย สามารถนําความรูไปปรับใชในการจัดการศึกษา

เชิงบูรณาการกับการทํางานได ซึ่งมี ดร.อลงกต ยะไวท ผูอํานวยการสํานักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล เปนวิทยากร 

ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จดักจิกรรมอบรมเชิงปฏิบตักิาร เร่ือง การดับเพลิงขัน้ตน
และการอพยพหนีไฟ เพื่อใหบุคลากรมีความรู มีแนวทางปองกัน

และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น รวมถึงแนวทางการอพยพ

ผูใชบริการออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัย โดยมีวิทยากรจาก 

สาํนกัปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย มาบรรยายใหความรูหลกัสตูร
ในการอบรมประกอบดวยความรูเกี่ยวกับไฟ อุปกรณที่ใชในการ
ดบัเพลิง การอพยพหนีไฟ การเคล่ือนยายผูประสบภัยและปดทายดวย

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.กญัญดา อนวุงค, ผศ.ดร.อาจร ีศภุสธุกิลุ และ 

ดร.วัยวุฑฒ อยูในศิลป
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บัณฑิตวทยาลัย
 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา รุนที่ 8 จัดการ
ประชุมสัมมนา เรื่อง “ผูสูงอายุกับสังคมไทย 4.0” เพ่ือเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณในการสรางองคความรู

ในดานยุทธศาสตร ดานการบริหาร และดานการพัฒนาผูสูงอายุกับสังคมไทย 4.0 และเพ่ือใหผูเกี่ยวของทุกภาคสวนมีสวนรวม

ในการนําเสนอแนวคิดการขับเคล่ือนยทุธศาสตรผูสงูอายุกบัสงัคมไทย 4.0 สูการปฏิบตั ิโดยมีพระครูนปิณุพฒันวงศ เจาอาวาส

วดัหนองโพ จงัหวดันครสวรรค และแพทยหญงิรุงนภา ศริพิรไพบูลย หวัหนากลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระเจาตากสิน

มหาราช มาเปนวิทยากร โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ สาธารณสุขอําเภอ 
อาสาสมัครสาธารณสุข เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรภาคประชาชนจังหวัดกําแพงเพชร ณ หองประชุม

ทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

เรือ่ง การจดัการเรยีนรูโดยใชโครงการเปนฐาน (Project Based Learning) 

 วันท่ี 19 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรูโดยใช

โครงการเปนฐาน (Project Based Learning) ทาํไดอยางไรในทกุสาขาวชิา 

เพื่อใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยในทุกสาขาวิชามีความรู ทักษะ และเจตคติ
ทีด่ตีอการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐาน และจดัการความรูดานการผลิต

บณัฑติ ซึง่ม ีรศ.ดร.วารรีตัน แกวอไุร และดร.องัคณา ออนธานี อาจารยประจํา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนวิทยากร ณ หองประชุมลีลาวดี 

ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

เรือ่ง ทาํอยางไรใหถกูตองและเกิดประโยชนตอการพัฒนา

 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบตักิาร เรือ่งการประเมนิโครงการ : ทาํอยางไรให
ถูกตองและเกิดประโยชนตอการพัฒนา เพ่ือสรางเสริม

ความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีในเร่ืองดังกลาว ใหกับ

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

โดยมี รองศาสตราจารย ดร.สมคิด  พรมจุย เปนวิทยากร

บรรยายใหความรู ณ หองประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคาร

ทีปงกรรัศมีโชติ
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 เมือ่วนัที ่24-25 เมษายน 2560 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
รวมกจิกรรมการถอดบทเรยีนการเปนผูประกอบการดานการตลาดขาวปลอดภยั

ของเครือขายฅนพอเพียงปลุกแผนดินถิ่นวชิรปราการ (ฅปว.) ณ หองประชุม

ดอกสัก อาคารสํานักงานบริการวิชาการและจัดหารายได

 สาํนกัศลิปะและวัฒนธรรม จดัโครงการสงเสริมความเปนเลศิ

ดานศิลปวฒันธรรม “การอบรมดนตรีไทย” หลกัสตูรระยะสัน้ 

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 เปนการเสวนาแลกเปล่ียนความรู ภาคบาย 
เปนการแบงกลุมระดมความคิด เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหนักเรียน

เกิดการตั้งคําถาม และนําเสนอผลการระดมความคิด ณ หองประชุมทับทิมสยาม ชั้น 3 
อาคารคณะครุศาสตร

 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมกับ นิสิต
สาขาหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร จดัสมัมนาวิชาการ 
เรื่อง หลากวิธีสรางใจใฝเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือใหแนวทางการจัดการเรียนการสอน และเสริมสรางความเปน
ครมูอือาชีพใหกบันักศกึษา ชัน้ปที ่4 กอนออกฝกปฏบิตักิารสอน 
โดยวทิยากรผูทรงคณุวฒุ ิผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรตัน วฒันาธร 
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา 
ณ หองทับทิมสยาม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนดเปดเรียน (ภาคปกติ) 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2560 วันท่ี 19 มิถุนายน 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 ระหวาง วันท่ี 12-16 มิถุนายน 2560

12 มิถุนายน 2560

 - ตอนรับนักศึกษาใหม

 - พิธีบายศรีสูขวัญ สานสัมพันธสักทองคลองใจ

13 มิถุนายน 2560

 - อบรมมารยาทไทย

 - เทศนาบรรยายพิเศษ เร่ือง 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 เร่ือง เสนทางสูความสําเร็จ 

  โดย อ.จตุพล ชมพูนิช

16 มิถุนายน 2560

 - กิจกรรมตรวจสุขภาพ

 - กิจกรรมการประกวด Freshy KPRU 2017


