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บทบรรณาธิการ
 สวัสดีทานผูอานวารสารประชาสัมพันธ KPRU NEWS ทุกทานคะ ในสังคมโลกยุคปจจุบันไดเนนถึง
ความสําคัญของความโปรงใสวาเปนมาตรการสําคัญที่จะชวยปองกันการทุจริตคอรัปช่ัน ชวยใหหนวยงาน
และผูปฏบิตัมิคีวามรบัผดิชอบ และมกีารปฏบิตังิานหรือมกีารบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล 
สรางความเปนธรรมแกประชาชนผูรับบริการอยางทั่วถึง มิใชเฉพาะกลุมหรือพวกพอง ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนที่ภาครัฐจะตองมีมาตรการและแนวทางในการสรางความโปรงใส ใหเปนรูปธรรม เพ่ือใหไดรับ
การยอมรบัและเชือ่ถอื และเมือ่ป 2559 ทีผ่านมา มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชรไดคะแนน 87.96 คะแนน 
จากการประเมนิคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั (ITA) ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ซึ่งอยูในลําดับที่ 4 จาก 77 สถาบันทั่วประเทศ นับเปนความภาคภูมิใจ และเปนกําลังใจ
ในการดาํเนนิงานดานการบริหารของมหาวทิยาลัยใหมคีวามโปรงใส ถกูตองและตรวจสอบได สาํหรบั KPRU NEWS ฉบบัท่ี 14 ประจําเดอืน
พฤษภาคม 2560 ไดรวบรวมขาวสารและกิจกรรมในรอบเดือนท่ีผานมา อาทิ โครงการนําเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร เรือ่ง “การจัดการความรู : ทาํอยางไร
จึงเกิดประโยชนตอการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองคกร”, มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดรับการคัดเลือกอาคารควบคุมภาครัฐ 
ที่มีการจัดทําระบบการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐดีเดน จํานวน 10 แหง จากท้ังหมด 876 แหง เปนตน นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมอื่นๆ ใหติดตามในวารสาร KPRU NEWS ฉบับนี้คะ...
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สารจากผูบริหาร
“การที่ไดไปพระราชทานปริญญาของราชภัฏมาตอเนื่องเปนเวลากวา 30 ป

ทําใหรูสึกมีความสุขและมีความผูกพันในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอยางมาก
เพราะวาก็หลายปแลว ไปทุกครั้งก็มีความสุข ก็อยากใหทุกคนมีกําลังใจที่จะทําให

มหาวิทยาลัยราชภัฏของเรา เปนประโยชนแกประชาชน
เปนประโยชนแกภูมิภาคและทองถิ่น จริงๆ จังๆ

ทั้งในเรื่องการดํารงชีวิต ในเรื่องความรูทั่วไป และขอสําคัญคือ
ผลิตคนดีที่เห็นประโยชนตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสังคม

คิดวามหาวิทยาลัยราชภัฏนี้จะเปนประโยชนและจะเปนกลไกที่จะพัฒนาประเทศไดอยางยิ่ง
ถาเกิดตั้งใจรวมกันคุยกันมากๆ จะเปนสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนไดอยางมาก ....

พระราชดํารัสพระราชทานแกอธิการบดีและคณะ 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 จากกระแสพระราชดํารัสดังกลาว พวกเราเหลาราชภัฏจึงตองยอนกลับมาดู
ภารกิจหลักที่ไดกําหนดไวในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 กลาวคือ “ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรูเชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน 
สรางสรรคศลิปวทิยา เพือ่ความเจรญิกาวหนาอยางมัน่คงและยัง่ยนืของปวงชน มสีวนรวม

ในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
อยางสมดุลและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
ทาํการสอน วจิยั ใหบรกิารทางวิชาการแกสงัคม ปรบัปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู” 
 เปนโอกาสอนัดทีีก่อนหนานีม้หาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชรอยูระหวางการจดัทาํ

แผนยทุธศาสตรการพฒันามหาวทิยาลยั (Reprofi ling) โดยกระบวนการมสีวนรวมจาก
บุคลากรทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดดําเนินการมาตั้งแตชวงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.2559 ที่ผานมา โดยไดนําเสนอรางแผนฯ ฉบับนี้ตอสภาคณาจารยและขาราชการ 

องคการบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560 นําเสนอตอ

ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขารวมกวา 500 คน เมื่อวันที่ 

31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 รวมถึงนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ.2560 และขณะนี้ ผานการอนุมัติใหความเห็นชอบจาก
สภามหาวทิยาลยัแลว ตัง้แตวนัที ่15 มถินุายน พ.ศ.2560 สาระสาํคญัของแผนยทุธศาสตร

ฉบบันี ้มจีดุเนนทีส่อดคลองกับแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏใหเปนสถาบัน

อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยใชชื่อวา แผนยุทธศาสตรใหม ระยะ 20 ป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (พ.ศ.2561-2580) ทั้งนี้เพ่ือใหเห็นถึงการบรรลุ

เปาหมายของวิสัยทัศนอยางชัดเจน ไดแบงวิสัยทัศนออกเปน 4 ระยะ ไดแก
 ระยะที ่1 (ป 2561-2565) คอื “การเปนมหาวทิยาลยัทีม่คีวามพรอมในการเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” ความพรอมในที่นี้ คือ ความพรอม

ทั้งศักยภาพภายในไมวาจะเปนบุคลากร ทรัพยากรและแหลงเรียนรูตางๆ ผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมที่ไดสรางสรรคภายใตบริบทของพื้นที่ องคความรูทางดานภูมิปญญา 

ขอมูลทองถ่ินที่ไดทําการรวบรวมและจัดเก็บอยางเปนระบบ ความพรอมในสวนน้ี
จะเปนพื้นฐานความรูที่จะนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นไดในอนาคต นอกจากนี้ศักยภาพ

ภายนอกกต็องใหความสาํคญั ทัง้ในแงของการสรางเครอืขายองคกรตางๆ หรอืเครอืขาย

ภายในชุมชนเพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นแบบบูรณาการได อีกทั้งการ
สรางการยอมรับจากเครือขายหรือหนวยงานภายนอกเหลานั้น 

ดร.ปรยานุช  พรหมภาสิต
รองอธการบดีฝายวางแผนพัฒนาและบรการวชาการ

มหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 ระยะที่ 2 (ป 2566-2570) คือ “การเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น ปฏิบัติพันธกิจ
เพื่อชี้นํา แกปญหาทองถิ่นและสังคม” จากความพรอมและเครือขายที่เกิดขึ้น 
ในระยะที่ 1 จะเปนฐานสําคัญในการปฏิบัติพันธกิจเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนในระยะนี้ 
ผลที่เกิดขึ้นจากระยะท่ี 1 จะทําใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทท่ีชัดเจนในการช้ีนํา หรือ
แกปญหาใหกบัชมุชนในพืน้ทีบ่รกิารของมหาวทิยาลยั โดยในระยะ 5 ปนี ้มหาวทิยาลยั

จะมีชุมชนเปาหมายซึ่งเกิดจากการแบงความรับผิดชอบของคณะตางๆ ไมนอยกวา 
30 ชุมชน (คณะละ 1 ชุมชน ตอป) ซึ่งชุมชนตางๆ เหลานี้จะเปนฐานสําคัญในการเขาสู
การพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ 3 ตอไป
 ระยะที่ 3 (ป 2571-2575) คือ “การเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ใหมีความเขมแข็ง” จากฐานชุมชนที่เกิดขึ้นในระยะที่ 2 เมื่อมหาวิทยาลัยไดเขาไป

สรางกลไกในการแกปญหาและพัฒนาอยางตอเนื่องแลว ชุมชนเหลานั้นจะสามารถ
พัฒนาตนเองไปสูความเขมแข็งไดในที่สุด ทั้งนี้กลไกการพัฒนาจะตองอยูบนฐานของ
การมีสวนรวมของคนในพ้ืนที่และองคกรเครือขายตางๆ ที่เก่ียวของ ตั้งแตการรวม

สะทอนปญหา รวมคดิ รวมวางแผน รวมดาํเนนิการและรวมประเมินผล ซึง่มหาวิทยาลัย

เชื่อวาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนที่เกิดขึ้นในระยะนี้ จะเปนรากฐานสําคัญ

ที่จะทําใหชุมชนทองถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองไดในที่สุด
 ระยะที่ 4 (ป 2576-580) ซึ่งเปนระยะสุดทายของแผนฉบับนี้ มหาวิทยาลัย
มคีวามมุงหวังทีจ่ะเปน “มหาวิทยาลัยทีเ่ปนท่ีพึง่ทางวิชาการของทองถ่ินใหมคีวาม

เขมแข็งอยางย่ังยืน” จากกระบวนการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการมาตลอด 

3 ระยะที่ผานมา จะทําใหองคกรเครือขายหรือชุมชนตางๆ เหลานั้นสามารถนําความรู
และหลกัการในการแกปญหาและพฒันาไปประยกุตใชในการพฒันาทองถิน่ชมุชนของ

ตนเองได ถึงแมมหาวิทยาลัยจะยายฐานการทํางานไปยังชุมชนอื่นแลว เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาทองถิ่นใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืนในที่สุด

 จากวสิยัทศันดงักลาว มหาวทิยาลยัจงึกาํหนดจดุเนนเชงิยทุธศาสตรในแผนใหม

ฉบับน้ี โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 1.การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคมทองถิ่น (University Engagement)  2.การยกระดับมาตรฐาน

การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคม 4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยใหทันสมัย ไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเปนองคกรแหงนวัตกรรม  

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดานประเด็นยุทธศาสตร ขอเชิญทุกทานติดตามอานไดใน 
KPRU NEWS ฉบับท่ี 15 ประจําเดือนมิถุนายน 2560 คะ

ฒนาประเทศไดอยางยิ่ง

ยางมาก ....

ารบดีและคณะ 

ฤษภาคม พ.ศ.2560

มาดู
ยราชภััฏ

องถงถนนงถิ่นทออองาทาททอนนาานาทนฒนนฒฒฒนาพฒฒฒนพพพัฒ
ปญญาของทองถิ่น 

นของปวงชน มสีวนรวม

รรมชาตแิละสงิแวด ลอม
มวิชาการและวิช ชีพช้ันสงู
ทอทอดแดและะพัพฒนฒนาเาเทคทคโนโนโลโลยีย 
ะครู” 
พชรอยูระหวางการจดัทาํ

นการมสีวนรวมจาก
อนพฤศจิกายน 

าราชการ 

ดร.ปรยานุช
รองอธการบดีฝายว งแผนพฒนา ละบ

มหาวทยาลัยราชภัฏก

) คือ  ระยะท่ี 2 (ป 2566-2570) “การเปนมหาวิทยาลัยเพอืทองถิ ปฏบตัตพนัธนธ
ละสังคมเพื่ือชี้ี้นํํา แกปปญหา ทอง ิิ่่นแ ม” จากความพร มและเค ืือข ยทเก ึขึน

ยยะยรนนนศนยยัยลลุวลบบหบออพ่ือกจกิพนพับบฏิบรรารนนญในคคญสําคนนานในในระระยะยะทท 11 จะจะเปเปนนฐในระยะที่ 1 จะเปนฐ นี้ใ
ผลที่เกิดขึ้นจากระยะที่ 1 จะทําใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทที่ชัดเจนในการชี้นํา หรือ
แกปญหาใหกบัชมุชนในพืน้ทีบ่รกิารของมหาวทิยาลยั โดยในระยะ 5 ปนี ้มหาวทิยาลยั

จะมีีชุมชนเปาหมายซงเกิดจากการแ งความรับผิดชอบของคณะ างๆ ไมน ยกวา
3030 ุมช ((คณะละ 11 ชมชน ตอ )) ซ ชุม นตางๆ เหลานี้ีจะเป ฐา ส คั ใญ นการเข สู
กาา พัฒฒ าทท งถถ ในรร ยะะ ่ 3 อไไป
 ระยะท่ี 3 (ป 2571-2575) คือ “การเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ใหมีความเขมแข็ ” จากฐานชุมชนที่เกิดขึ้นในระยะที่ 2 เมื่อมหาวิทยาลัยไดเขาไป

สรางกลไกในการแกปญหาและพัฒนาอยางตอเน่ืองแลว ชุมชนเหลานั้นจะสามารถ
พัฒนาตนเองไปสูความเขมแข็งไดในท่ีสุด ทั้งนี้กลไกการพัฒนาจะตองอยูบนฐานของ
การมีสวนรวมของคนในพ้ืนท่ีและองคกรเครือขายตางๆ ที่เก่ียวของ ตั้งแตการรวม

สะทอนปญหา รวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนนิการและรวมประเมินผล ซึง่มหาวิทยาลั

เช่ือวาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนที่เกิดขึ้นในระยะนี้ จะเปนรากฐานสํา

ที่จะทําใหชุมชนทองถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองไดในที่สุด
 ระยะท่ี 4 (ป 2576-580) ซึ่งเปนระยะสุดทายของแผนฉบับนี้ มหาวิ

วามมุงหวังทีจ่ะเปน “มหาวิทยาลัยทีเ่ปนทีพ่ึง่ทางวชิาการของทองถ่ินให

อยางยั่งยืน” จากกระบวนการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการม

มา จะทําใหองคกรเครือขายหรือชุมชนตางๆ เหลานั้นสามารถนําค
แกปญหาและพฒันาไปประยกุตใชในการพฒันาทองถิน่ชมุชนขอ

ลัยจะยายฐานการทํางานไปยังชุมชนอ่ืนแลว เพื่อใหเกิดการ
อยางยั่งยืนในที่สุด

ยจงึกาํหนดจดุเนนเชงิยทุธศาสตรในแผนใหม

ดังน้ี 1.การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธ
น (University Engagement)  2.การยกระดับมาตรฐาน

รแูละบุคลากรทางการศึกษา 3.การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคม 4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

าวิทยาลัยใหทันสมัย ไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเปนองคกรแหงนวัตกรรม 

สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมดานประเด็นยุทธศาสตร ขอเชิญทุกทานติดตามอานไดใน 
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 สาํนกัศลิปะและวฒันธรรม จดัโครงการทาํดเีพือ่พอ อบรมทาํดอกไมจนัทน 

“รอยใจประดิษฐดอกไม ถวายพอ” นําโดย ดร.รุงธรรม ศรีวรรธนศิลป 
หวัหนาศนูยนวตักรรม หตัถศลิปแผนดนิสยาม กาํแพงเพชร บคุลากรสาํนกัศิลปะ

และวัฒนธรรม เปนวิทยากร โครงการนี้จัดข้ึนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 

จัดอบรมใหกับประชาชนท่ัวไป ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร 

เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 จัดอบรมใหกับบุคลากรภายใน

มหาวทิยาลยัฯ ณ หอศลิปะดรุยินาฏ สาํนกัศิลปะและวฒันธรรม และวนัที ่17-18 
พฤษภาคม 2560 จัดอบรมใหกับกลุมผูสูงอายุ เทศบาลตําบลปากดง จังหวัด

กําแพงเพชร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดรับโล
ประกาศเกียรติคุณ ในการคัดเลือกอาคารควบคุม

ภาครัฐ ที่มีการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน
ในอาคารควบคุมภาครัฐดีเดน จํานวน 10 แหง 

จากท้ังหมด 876 แหง โดยกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 รศ.ดร.สุณีย บุญพิทักษ และดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ ไดรับรางวัล
บทความท่ีดีที่สุด (Best Paper Awards) ผศ.วสุนธรา รตโนภาส 

และอาจารยประพล จิตคติ ที่ไดรับรางวัล การนําเสนอที่ดีที่สุด 

(Best presentation Awards) ในงานการประชุม International 

Conferences of Technology and Social sciences 2017 

ณ ประเทศญ่ีปุน ซึ่งในคร้ังนี้มีคณาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เขารวมนําเสนอผลงานดวยกันทั้งสิ้น 12 ผลงาน

 ขอแสดงความยินดีกับ วารสารพิกุล วารสาร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสักทอง : 

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สทวท.) 

สถาบันวจิยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ผานการรับรองคุณภาพของ TCI (ศูนยดัชนีอางอิง

วารสารไทย) จัดอยูใน วารสารกลุมที่ 2 จนถึง 31 
ธันวาคม 2562 และอยูในฐานขอมูล TCI
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 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี
ฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ไดรับเชิญจากวงดุริยางค
แหงชาติไทเป ประเทศไตหวัน รวมบรรเลงระนาดเอกในการแสดง

คอนเสิรต The Charm of Siam ณ หอประชุม Zhongzheng, Taipei 
Zhongshan Han คอนเสริตครัง้น้ีประกอบดวยนกัดนตรจีากวงดรุยิางค
แหงชาติไทเป ประเทศไตหวัน และนักดนตรีจากประเทศไทย โดยมี

 1. “¡ÒÃÇÔ Ñ̈Âà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ : í̈Òà»š¹ÍÂ‹Ò§äÃÊíÒËÃÑºÍÒ¨ÒÃÂ �¼ÙŒÊÍ¹ÃÐ Ñ́ºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ”
 รศ.สุวิทย วงษบุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนประธานเปดการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จําเปนอยางไรสําหรับอาจารยผูสอนระดับอุดมศึกษา” 
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ โครงการน้ีจัดขึ้นตามโครงการ 

1 อาจารย 1 ผลงานวิชาการดานการวิจยั โดยมีวตัถุประสงคเพือ่ใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยมคีวามรู ทกัษะ และเจตคติ
ที่ดีตอการวิจัยและการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  วิทยากรโดย รศ.ดร.เทียมจันทร พานิชยผลินไชย อาจารย
ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งผูเขารวมกิจกรรม ไดแก ผูบริหารและอาจารยในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร
 2. “¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ : ·íÒÍÂ‹Ò§äÃ¨Ö§à¡Ô´»ÃÐâÂª¹ �μ ‹Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤¹ ¾Ñ²¹Ò§Ò¹áÅÐ¾Ñ²¹ÒÍ§¤ �¡Ã”

 ผศ.อรอนงค แจมผล รองอธิการบดีฝายวจิยัและประกันคุณภาพการศึกษา เปนประธานเปดการอบรมเชิงปฏิบตักิาร
ตามโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรู (Knowledge Management) เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุม

กาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ โดยมี รศ.ดร.เทียนจันทร พานิชยผลินไชย เปนวิทยากร โครงการน้ีมีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความรู ทักษะ และเจตคติ

ที่ดีตอการจัดการความรู และสามารถจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริหารจัดการในพนัธกิจอื่น ๆ

การแสดงดนตรีไทยแบบด้ังเดิมและการบรรเลงดนตรีไทยรวมกับ
วงดุริยางคแหงชาติไทเป Chinese Orchestra เพ่ือแสดงใหเห็น
ถึงความหลากหลายของดนตรีไทยและการผสมผสานดนตรีสองชาติ

เขาดวยกัน ชวยใหผูชมไดรับสุนทรียที่งดงามและสามารถสัมผัสได
ในความแตกตางของดนตรีแตสามารถเขากันไดอยางกลมกลืนและ
ไพเราะ

 เมือ่วันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 รศ.สวุทิย วงษบญุมาก รกัษาราชการแทนอธกิารบด ีมหาวทิยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร นําทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวนกวา 120 คน เขารวม
การแขงขันกีฬาประเพณีเจาหนาที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แหง ครั้งที่ 8 

“พิงคนครเกมส” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมีอธิการบดี ผูแทนผูบริหาร นายกสโมสร
บุคลากรเจาหนาที่ และทัพนักกีฬาบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แหง ไดแก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม จ.พษิณโุลก, มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ, มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ, มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย, มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร, มหาวทิยาลยัราชภฏั

ลําปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระหวางวันที่ 15-17 
พฤษภาคม 2560 มีการแขงขันทั้งหมด 5 ชนิดกีฬา ไดแก ฟุตบอล แชรบอล เปตอง เซปกตะกรอ 
วอลเลยบอล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ควาถวยรางวัลชนะเลิศ จํานวน 2 ถวย 

จากการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลทีมชายและทีมหญิง
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 เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
นําโดย รศ.สุวิทย วงษบุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ และ 
ผศ.ดร.ณฐัรดา วงษนายะ คณบดบีณัฑติวทิยาลยั จดัการประชุมเพือ่ชีแ้จง
ทําความเขาใจ และปรึกษาหารือ โครงการธนาคารนํ้าใตดิน (Ground 
Water Bank) ภายใตความรวมมือระหวางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาํแพงเพชร กบัสถาบนัน้ํานิเทศศาสนคุณ และชมรมนกัยทุธศาสตร
เพ่ือการพัฒนาสังคม โดยมีผูแทนจากหนวยงานราชการภายในจังหวัด
กาํแพงเพชร อาท ิสาํนกังานจงัหวดักําแพงเพชร ทองถ่ินจงัหวดักาํแพงเพชร 
เกษตรจงัหวดักาํแพงเพชร สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
จงัหวดักําแพงเพชร องคการบริหารสวนตาํบลวงัหามแห และประชาสัมพันธ
จังหวัดกําแพงเพชร เปนตน เขารวมการประชุม ณ หองประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14)
 สําหรับโครงการธนาคารน้ําใตดินเปนการบริหารจัดการนํ้าเพื่อใหมี
นํ้าใชในชวงหนาแลง แตนํ้าไมทวมในหนาฝนซึ่งเปนการแกปญหาในการ
บริหารจัดการนํ้าอยางย่ังยืน ดวยการเติมนํ้าใสลงในใตดินเพ่ือกักเก็บไว
เหมอืนเปนการฝากนํา้ไวกอนแลวคอยถอน (สบู) เอามาใชในชวงทีฝ่นไมตก

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมกบั กองกลาง สาํนักงานอธกิารบด ีสาํนกับรกิารวชิาการ สถาบนัวจิยั
และพัฒนา และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดโครงการนําเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของ
หลกัสตูร หนวยงานสายสนับสนุน ดานบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรม 
และดานวจิยั โดยม ีรศ.สวุทิย วงษบญุมาก รกัษาราชการแทนอธิการบดี 
เปนประธานในพิธีเปด ณ หองประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาํแพงเพชร โครงการน้ีจดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค คอื 1.เพือ่ใหบคุลากร
ของมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูนวตักรรม/
แนวปฏิบตัทิีด่ขีองหลักสตูร หนวยงานสายสนับสนุน งานบริการวิชาการ 
งานดานศิลปวัฒนธรรม และงานดานการวิจัย 2. เพื่อใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เกิดองคความรูจากการเขารวม
แลกเปล่ียนเรียนรู และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีบทเรียนความรู
ในการพัฒนาบุคลากร

 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ผศ.นรุตต บุตรพลอย คณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ในนามตัวแทนผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร และงานวิเทศสัมพันธฯ เดินทางไป
มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เพื่อสานตอความรวมมือทางวิชาการและกระชับ
ความสมัพนัธระหวางสองมหาวทิยาลยักาวสูปที ่3 โดยมนีกัศกึษามหาวทิยาลยราชภฏักาํแพงเพชร 
จํานวน 22 คน เดินทางไปเขารวมโครงการแลกเปล่ียน ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร เปนระยะเวลา 
1 เดือน ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2560 โอกาสนี้ไดเขาประชุมหารือความรวมมือ
ทางวิชาการในอนาคตกับ Prof. Dato’ Dr. Mazliham Mohd Su’ud อธิการบดีมหาวิทยาลัย
กวัลาลมัเปอร และ Prof. Dr. Shahrulniza Musa คณบดคีณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (UniKL MIIT) 
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนความรวมมือในอนาคต

 โครงการนําเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไดดําเนินการมา
อยางตอเน่ือง เปนครั้งที่ 8 โดยครั้งนี้มีหนวยงานเสนอผลงานมาท้ังสิ้น 
58 ผลงาน แบงเปนผลงานของหลักสูตรจํานวน 8 ผลงาน ผลงานของ
สายสนับสนนุ 14 ผลงาน ผลงานดานบริการวิชาการ จาํนวน 18 ผลงาน 
ผลงานดานศิลปวัฒนธรรม 3 ผลงาน และผลงานดานการวจิยั 15 ผลงาน 
โดยนําเสนอผานเวทีและโปสเตอร จํานวน 19 ผลงาน และมีผลงาน
อีก 39 ผลงาน ที่นําเสนอผานโปสเตอรอยางเดียว
สําหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิผูใหขอเสนอแนะ ประกอบดวย
 1. ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
 2. ผศ.ดร.วชริะ วชิชวุรนนัท คณบดคีณะครศุาสตร มหาวทิยาลยั
ราชภัฏกําแพงเพชร 
 3. ดร.สุภาพร พงษภิญโญโอภาส ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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