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บทบรรณาธิการ

 สวัสดีทานผูอานวารสารประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร Kpru News ฉบับที่ 15 
ตลอดเดือนมิถุนายนท่ีผานมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรอยูในชวงระหวางเปดภาคเรียนท่ี 1 ประจําป
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมกันอยางเขมขน เพื่อกอใหเกิดความรัก 
ความสามัคคีในตัวนักศึกษา และเพื่อใหเกิดความรักในสถาบันการศึกษาของตนเอง รูปแบบของกิจกรรมจึงมี

หลากหลายใหนักศึกษาไดตื่นตัวอยูตลอดเวลา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนดเปดภาคเรียนที่ 1 
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่นาสนใจ ใหทุกทานไดติดตาม ไมวาจะเปนการจัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารนานาชาติ โดย Dr. Alasdair Archibald 
จาก University of Southampton การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ในประเทศสาธารณประชาชนจนี, การอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การวจิยัเพือ่รบัใชสงัคม : ผลงานทางวชิาการและการประเมนิคณุภาพงานวจิยั” 

ตอเนื่องดวยสารจากผูบริหาร เรื่องแผนยุทธศาสตรใหม ระยะ 20 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (พ.ศ.2561 - 2580) ตอจากฉบับที่แลว 
เปนตน ขอเชิญทุกทานติดตามกิจกรรมตางๆ นี้ไดใน Kpru News ฉบับที่ 15 ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 คะ
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วารสารประชาสัมพันธ KPRU News2 ฉบับที่ 15 ประจําเดือน มิถุนายน 2560



 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีวิสัยทัศนที่ตองการเปนที่พึ่งทางวิชาการของทองถิ่นใหมี
ความเขมแข็งอยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงกําหนดจุดเนนเชิงยุทธศาสตรในแผนใหมฉบับน้ี โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร และหลักการที่เก่ียวของ ดังนี้ 

 1. การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถิ่น (University 
Engagement) โดยการเปน University Engagement นี้จะอยูภายใตหลักการ 4 หลักดวยกัน 
กลาวคือ 1) Partnership คือ รวมคิดรวมทําแบบหุนสวนกับเครือขายตางๆ  2) Mutual Benefi ts 
คือ เกิดประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝาย 3) Scholarship คือ มีการใชความรูและ
เกิดการเรียนรูรวมกันระหวางเครือขายและชุมชน และ 4) Social Impact คือ เกิดผลกระทบตอ
สังคมที่สามารถประเมินได สําหรับพันธกิจที่อยูในประเด็นยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย การบริการ

วิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการปฏิบัติพันธกิจเหลานี้จะตอง
อยูบนหลักการ University Engagement ขางตน เพือ่ใหเกดิประโยชนตอชมุชนทองถิน่อยางแทจรงิ 
แตทั้งนี้ก็มิไดละเลยการสรางคุณภาพในระดับสากล ทั้งในเรื่องของการการวิจัยที่จะสนับสนุนใหมี
การเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ รวมถึงการสรางเครือขายศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

 2. การยกระดบัมาตรฐานการผลติและพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา ประเด็นยทุธศาสตรขอนีถ้อืวาเปนรากเหงาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

โดยมหาวิทยาลัยตระหนักแลววา ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนน้ีจะตองมุงสรางบัณฑิตครู รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีตอบสนองความตอง
ของทองถิ่นได โดยไมลืมที่จะพัฒนาครูใหมีมาตรฐานและสรางการยอมรับจากภายนอก รวมถึงการสรางนวัตกรรมที่จะเกิดประโยชนตอการพัฒนาการ
ศึกษาในทองถิ่น 

 3. การยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการผลติบณัฑติใหมคีณุภาพสรางสรรคสงัคม ประกอบดวยกลยุทธตางๆ ไดแก การพฒันาบณัฑติใหมทีกัษะ
การวิจยัและนวัตกรรมท่ีนาํไปใชพฒันาชมุชน การสรางเครือขายการผลิตบณัฑติ การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศกึษาใหเปนคนดี มคีณุธรรม 

จิตอาสา สรางสรรคสังคม การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และการพัฒนาศักยภาพอาจารย โดยผลจากการดําเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตรนี้ ถึงแมวาจะมุงเนนที่ทองถิ่น แตมหาวิทยาลัยก็มิไดละเลยที่จะสรางคุณลักษณะที่สําคัญของบัณฑิตเพื่อใหสามารถแขงขันได 
โดยกําหนดคุณลกัษณะของบัณฑติไวอยางชัดเจน ตามกรอบ KPRUQF  ประกอบดวย ผลการประเมินตามกรอบ TQF 5 ดาน, จติสาธารณะ, การตระหนัก
ถงึคณุคาของศลิปวฒันธรรม, ทกัษะการสือ่สารโดยใชภาษาองักฤษ, ทกัษะการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 และสมรรถนะทีส่อดคลองกบัยทุธศาสตรประเทศไทย 

4.0 รวมถึงการเรงพัฒนาศักยภาพของอาจารย ทั้งคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ ความรูความเช่ียวชาญในสาขา ทักษะการส่ือสารและการสอนดวย
ภาษาอังกฤษ ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ศักยภาพการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงทักษะการทํางานวิจัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น เปนตน 
 4. การพฒันาระบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลยัใหทนัสมัย ไดมาตรฐาน มธีรรมาภบิาล และเปนองคกรแหงนวตักรรม เพือ่ใหการบรรลเุปาประสงค
ตามประเด็นยุทธศาสตรและเปาหมายของวิสัยทัศน มหาวิทยาลัยจึงตองมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีกลยุทธสําคัญ ประกอบดวย การพัฒนา

ระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อตอการรักษาคนดี คนเกง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหเปนมืออาชีพ การพัฒนาองคการใหมีระบบบริหารจัดการท่ีดี  
การพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส การสรางวัฒนธรรมองคกร
มุงการเรียนรู ผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนามหาวิทยาลัยดานกายภาพและส่ิงแวดลอมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และ
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน (ECO University) และการสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
 จากที่กลาวแลวในตอนตนวา แผนยุทธศาสตรใหม ระยะ 20 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (พ.ศ.2561 - 2580) ฉบับนี้ สภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชรไดอนุมัติใหความเห็นชอบเปนที่เรียบรอยแลว โดยมหาวิทยาลัยไดนําเสนอแผนกลยุทธ พ.ศ.2561 - 2565 ไปในคราวเดียวกัน ซึ่งใน
กระบวนการตอไปจะเปนการถายทอดแผนฯ ลงสูคณะ สํานัก สถาบัน และถายทอดลงสูระดับบุคคล รวมถึงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
ตามลาํดบั  มหาวทิยาลัยเชือ่มัน่วา ศกัยภาพของพวกเราชาวมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จะเปนกาํลงัสาํคญัทีจ่ะทาํใหแผนฉบบันีน้าํไปสูการปฏบิตัิ
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไวรวมกัน คือ “การเปนมหาวิทยาลัยที่เปนที่พึ่งทางวิชาการของทองถิ่นใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน” 
 สําหรับฉบับนี้ขอกลาวถึงในสวนของแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยกอน หากมีโอกาสจะไดกลาวถึงนโยบายการดําเนินงาน

บริการวิชาการตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถิ่น (University Engagement) ตอไป
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 องคการบริหารนักศึกษา (ภาคปกติ) กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จดัโครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม 

ประจําปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2560
 วนัท่ี 12 มถินุายน 2560 รองศาสตราจารยสวุทิย วงษบญุมาก 

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

เปนประธานในพิธีเปด กลาวตอนรับและใหโอวาทแกนักศึกษาใหม 
จากนั้นเปนการบรรยายพิเศษในหัวขอ 1. เกณฑมาตรฐานตาม
หลกัสูตรกจิกรรมพฒันานักศกึษา 2. เรียนอยางไรใหสาํเร็จการศกึษา 

3. การเรียนรูและการสืบคนดวยตนเอง 4. ประโยชนที่นักศึกษา
จะไดรับจากกองพัฒนานักศึกษา 5. เด็กพิเศษจะปฏิบัติตัวอยางไร
ในร้ัวมหาวิทยาลัย จากน้ันในภาคบายเปนกิจกรรมการอบรม
มารยาทไทย และในภาคคํ่าเปน พิธี “บายศรีสูขวัญสานสัมพันธ
สักทองคลองใจ” 

 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 กิจรรมการรับฟงบรรยายธรรม
พิเศษ เรื่อง “ความสํานึกในพระคุณของบิดา มารดา ผูมีพระคุณ 
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดย 
พระครูใบฏีกานําบุญ สัมปนโน และพระครูสังฆรักษสุรินทร จารุธมฺโม 

และในภาคบายเปนกิจกรรมพ่ีพบนอง เพื่อสรางความสัมพันธอันดี

ตอกัน
 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 พิธีฝากตัวเปนศิษย “พระพุทธ
วิธานปญญาบดี” พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยฯ และตามดวย

กจิกรรม “สกัทอง นองใหม ไหวพระ” โดยการเดนิเทาจากมหาวทิยาลยั

ราชภัฏกําแพงเพชร ไปสูวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จากน้ัน

ประกอบพิธแีหผาหมพระบรมธาตุ ถวายผาปา และถวายภัตตาหารเพล 
แดพระภิกษุสงฆ
 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 

โดยมีรองศาสตราจารยสวุทิย วงษบญุมาก รกัษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร เดินนาํขบวนเสลีย่งตราพระราชลญัจกร 
เขาสูหองประชุมราชพฤกษอยางยิง่ใหญ จากน้ันเปนพธินีอมราํลึกใน

พระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
โดยรองศาสตราจารย ดร.โสรีช โพธิ์แกว นายกสภามหาวิทยาลัยฯ 

นาํกลาวถวายความอาลัย และตามดวยพิธเีจมิหนาผากเพ่ือความเปน

สริมิงคล และสรางขวัญกาํลงัใจใหกบัผูแทนนกัศกึษา เวลา 09.30 น. 
พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร เวลา 13.00 น. การบรรยายพิเศษ 
หวัขอ “เสนทางสูความสําเรจ็ในร้ัวมหาวิทยาลยั” โดยอาจารยจตุพล 

ชมพูนิช
 วันที่ 16 มิถุนายน 2560  กิจกรรมตรวจสุขภาพ นักศึกษา
ชั้นปที่ 1 และเวลา 18.00 น. กิจกรรม Freshy Night KPRU 2017 
ซึ่งมีการจัดประกวด Freshy Boy and Freshy Girl KPRU 2017 
สําหรับผูที่ไดรับตําแหนง Freshy Boy คือ นายภัคพงศ กุลบุตร 

โปรแกรมวิชารฐัประศาสนศาสตร คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 ตําแหนง Freshy Girl คือ นางสาวฉัตรสิทธิ ประสิทธิเขตกิจ 
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ตําแหนงขวัญใจสื่อมวลชน คือ นายพลวัฒน เเกวนเขต 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และนางสาวมัทนา ลุมรอย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร  
 ตําแหนงขวัญใจนองใหม คือ นายธนภูมิ สนฉาย โปรแกรม
วิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และนางสาวยลดา รักนาค 

โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร

 ตําแหนง Mr. and Miss Companionship คือ นายนัฐวุฒิ 

มาดทอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และนางสาวอรียา 
ดอนชาไพร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 งานวิเทศสัมพันธและกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการอบรม
เชงิปฏบิตักิาร การเขยีนบทความวจิยัเพือ่ตพีมิพในวารสารนานาชาต ิWriting Research Articles for International Journals 
ระหวางวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารกองกิจการนักศึกษา โดยมีผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ 
รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดข้ึนเพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยเพื่อการ
ตพีมิพในวารสารนานาชาต ิแกคณาจารยของมหาวทิยาลยัฯ และผูทีส่นใจทัว่ไป ซึง่มวีทิยากรเปนผูเชีย่วชาญมาจากตางประเทศ  
Dr. Alasdair Archibald จาก University of Southampton ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีผูเขารวมประชุมเปนจํานวน 120 คน

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ” ณ หองประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ โดยมี 
รองศาสตราจารยสวุทิย วงษบญุมาก อธกิารบดเีปนประธาน โครงการนีจ้ดัขึน้เพือ่ใหคณาจารย
ของมหาวทิยาลัย มคีวามรู ทกัษะและสามารถเขียนบทความเพ่ือตีพมิพในวารสารระดับชาติ
และนานาชาตไิด และจะทาํใหอาจารยไดพฒันาศกัยภาพของตนเองอยูตลอดเวลา วทิยากรโดย 
ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหนาศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) 
อาจารยประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนวิทยากร

 “ทมีกลวยไขหวาน” นกัศกึษาโปรแกรมวชิาการตลาด คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏกําแพงเพชร ควารางวัลชมเชย การประกวดการนําเสนอแผนธุรกิจและกลยุทธทางการ
ตลาดในไทย อาเซยีน และตลาดการคาโลก ในโครงการ “DTN Business Plan Award 2017” 
จัดโดย กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เมื่อวันจันทรที่ 5 มิถุนายน 2560 
ณ หองจามจุรี บอลรูม บี โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน และ 1 - 2 กรกฎาคม 2560 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร รวมแสดงในงาน “แสง ส ีเสยีงเมืองชากังราว” เร่ือง 
กําแพงเพชรใตรมพระบารมี มหาวีรกษัตริยไทย เทิดไทองคจักรี ตามโครงการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดกําแพงเพชร ณ ลานอนุรักษวัฒนธรรมไทย จังหวัดกําแพงเพชร 
ซึง่นกัแสดงเปนนกัเรียนชมุนมุนาฏศลิปศนูยจรยิศกึษา สรินิธร กาํแพงเพชร และนกัศกึษา
ชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรมทําบุญคณะและ

พิธีมิ่งขวัญนพบายศรีอัญชลีครูชาง ประจําปพุทธศักราช 2560 ซึ่งนักศึกษาจะไดเจิมหนาผากและรับดายสายสิญจนมงคล 

พรอมทั้งสัมผัสเคร่ืองมือชาง ตํารา ปริญญานิพนธที่ผานการเจิม เพื่อความเปนสิริมงคลและสรางขวัญกําลังใจในการเลาเรียน

ในร้ัวมหาวทิยาลยัแกนกัศกึษาคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม โดยม ีผูชวยศาสตราจารยชชัชยั พวกด ีรองอธกิารบดฯี เปนประธาน

ในพิธี พรอมดวยผูชวยศาสตราจารยนรุตม บุตรพลอย คณบดีและคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ณ ลานหนาองคพระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรมไหวครู 

ประจําปการศึกษา 2560 เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนไดรวมแสดงความกตัญูกตเวทิตาตอครู 

ณ อาคารเอนกประสงคโรงเรียนอนบุาลราชภัฏกาํแพงเพชร โดยมีอาจารยอรวรรณ สุมประดิษฐ 

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร เปนประธานในพิธีไหวครู ในปนี้ตัวแทน

นักเรียนแตละระดับชั้นนําพานดอกไมธูปเทียน ดอกมะเขือ หญาแพรก ดอกเข็ม มาไหวครู 

เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญูกตเวทิตาตอคุณครูผูมีพระคุณ

  เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2560 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร จัดกิจกรรม 

“ÇÑ¹ÊØ¹·ÃÀÙ‹” ประจําป 2560 เพื่อรําลึกและสดุดีสุนทรภูรัตนกวีของไทย โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิระ วชิชุวรนันท คณบดีคณะครุศาสตร เปนประธานในพิธเีปด สาํหรับ

กจิกรรมภายในงานประกอบดวย การขับเสภาวรรคทอง ตอน กาํเนดิพลายงาม, การแสดงละคร
เสภาเรื่อง ขุนชางขุนแผน, การตอบคําถาม “แฟนพันธุแทสุนทรภู” ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร

 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นํานักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร 

จํานวน 50 คน รวมเดินขบวนรณรงคแสดงพลังตอตานยาเสพติด เนื่องในวันตอตานยาเสพติด ภายใตกรอบแนว “คิดทําดีเพื่อพอ 

สานตอแกไขปญหายาเสพติด” เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ภายในงานมีกิจกรรม

รวมกลาวคาํปฏิญาณตนตอตานและไมยุงเก่ียวกบัยาเสพตดิ มกีารจดันทิรรศการของหนวยงานตางๆ เชน นทิรรศการพระราชกรณยีกจิ
ของรัชกาลท่ี 9 นิทรรศการโทษและพิษภัยจากยาเสพติด 

สถานศึกษาสีขาว ตลอดจนการมอบเกียรติบตัรใหแกหนวยงาน

และบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

่ ่ โ
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 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  2560 ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี

ฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เปนประธานในพิธีเปด โครงการสงเสริม

การบรูณาการดานศลิปะและวฒันธรรม “การสงเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูการบรูณาการ
ดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย” โดยมี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พธูรําไพ ประภัสสร ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

กลาวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรู และเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

เกีย่วกบัการบูรณาการดานศลิปะและวฒันธรรมกับการเรยีนการสอน กจิกรรมนกัศกึษา

และการวิจัย วิทยากรโดยผูชวยศาสตราจารยกมล บุญเขต ผูอํานวยการสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ณ หองประชุมสารภี ชั้น 4 อาคาร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

 เมือ่วนัที ่16 มถินุายน 2560 สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 
จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง “การวจิยัเพือ่รับใชสงัคม : ผลงานทางวชิาการและ

การประเมินคณุภาพงานวิจยั” โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.รวภิา ยงประยรู คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ผูชวยศาสตราจารย (สายรับใชสังคม) คนแรก
ของประเทศไทยเปนวิทยากร กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยฯ มีความรู 

มีเจตคติที่ดี และสามารถทําวิจัยเพ่ือรับใชสังคมไดอยางมีคุณภาพ จัดขึ้น ณ หองประชุม
เพชรเพทาย ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี พรอมดวย
คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดการประชุมเพ่ือรับฟงคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ชี้แจงกรอบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะและหนวยงานท่ีเรยีกช่ืออยางอ่ืนท่ีมฐีานะเทียบเทาคณะ 
ประจําปงบประมาณ 2560 ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14)

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 กลุมงานการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสงเสริมและ
กระตุนพฒันาการบุคคลทีม่คีวามตองการพิเศษ” โดยมี รองศาสตราจารยวสิฐิ ธญัญะวัน รองอธกิารบดฝีายวชิาการ เปนประธาน
ในพิธี และรองศาสตราจารยพัทธนันท วงษวิชยุตม กลาวรายงาน โดยมีบุคลากรของศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัด
กําแพงเพชร เขารวมโครงการฯ ในครั้งน้ี เพราะเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาการของเด็กที่มีความตองการพิเศษ เนนท่ี

รูปแบบการสงเสริมและการใหความรูความเขาใจ
มากยิง่ขึน้ แกผูทีม่สีวนเกีย่วของกบัผูเรยีนทีม่คีวาม
ตองการพิเศษ ณ หองประชุมกาสะลอง อาคาร
ทปีงกรรัศมโีชติ ชัน้ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร
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 เมือ่วนัที ่5 มถินุายน 2560 รองศาสตราจารยสวุทิย วงษบญุมาก อธกิารบดี

มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร นาํทมีคณะผูบริหารมหาวิทยาลยัฯ เขาศกึษา

ดูงานคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อรับฟงขอมูล 

นโยบายการบรหิารงาน และการเตรยีมความพรอมสาํหรบัการเปดหลกัสตูร

พยาบาลศาสตร ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีเปาหมายในการเปด
รับสมัครเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร ในป พ.ศ. 2562

โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี และอาจารยณัททวี ศิริรัตน คณบดีคณะพยาบาลศาสตรใหการ

ตอนรบัและแลกเปล่ียนประสบการณความรูใหแกคณะผูบรหิารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเขารวมนิทรรศการ
การศึกษานานาชาติ (The Thirteenth Yunnan International 

Education Exhibition 2017) ณ เมืองคุนหมิง และเมือง Yuxi 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวนัที ่22-29 มถินุายน 

2560 นาํโดย ผูชวยศาสตราจารยอมรา ครองแกว รองผูอาํนวยการ

สาํนกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารยวยิดุา ทพิยวเิศษ 
อาจารยโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

และงานวเิทศสมัพนัธและกจิการอาเซยีน นทิรรศการประกอบดวย
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งในประเทศจีนและตางประเทศรวมกวา 

144 มหาวิทยาลัยฯ การเขารวมนิทรรศการการศึกษาในคร้ังนี้ 

เปนการประชาสมัพนัธมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชรใหเปน
ทีรู่จกัในตางประเทศ และในระดบันานาชาต ิรวมถงึ สรางความ

เช่ือม่ันในการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนสากลในสาขาท่ีมหาวิทยาลัย
มีความเชี่ยวชาญ


