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บทบรรณาธิการ
สวัสดีทานผูอานวารสารประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร KPRU NEWS ฉบับที่ 16

ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนมหาวิทยาลัยแหงทองถิ่น มีวิสัยทัศน
ตองการเปนที่พึ่งทางวิชาการของทองถิ่นใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน โดยในเดือนกรกฎาคมที่ผานมา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจดั กิจกรรมเสวนาเรือ่ ง “ธนาคารนํา้ ใตดนิ กาวตามรอยพอ”
เพื่ออภิปราย พูดคุย และรวมกันหาแนวทางการแกไขและบริหารจัดการนํ้าอยางยั่งยืนใหกับประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดใกลเคียง โดยไดรับความสนใจจากประชาชน หนวยงานราชการ
และผูมีสวนไดสวนเสียเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ พิธีถวายพระพร
ชัยมงคล สมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนือ่ งในโอกาสวัสเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2560 และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน, กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ “มหาวิทยาลัยปลอดเหลา และบุหรี่”, งานสัปดาห
วิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมภิ าค ประจําป 2560, กิจกรรมวันไหวครู, กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย แหเทียนจํานําพรรษา, นิทรรศการโครงการ
ศิลปะนิพนธ เปนตน ติดตามความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดใน KPRU NEWS ฉบับนี้คะ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ
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สารจากผูบริหาร
ทิศทางงานวิจัยของประเทศ การจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2562 ปรับระบบการจัดสรร
งบประมาณการวิจัยเปนแบบแผนงานบูรณาการ ใหความสําคัญกับหนวยงานวิจัยและ
หนวยงานผูใชประโยชนจากการรวมกันจัดทําแผนงานบูรณาการฯ กําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด
แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณรวมกัน เพื่อลดความซํ้าซอน มีความประหยัด
และคุม คา บรรลุเปาหมาย เกิดผลสัมฤทธิต์ ามวัตถุประสงคของแผนงานบูรณาการและสามารถ
ผลักดันใหเกิดการใชประโยชนจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเปนแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศโดยการปรับเปลีย่ นโครงสรางเศรษฐกิจไปสูส งั คมฐานความรู เศรษฐกิจ
นวัตกรรม เพื่อสรางความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
การจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแนวทางดังนี้
1. งานวิจัยตองตอบโจทยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2. งานวิจัยตองตอบโจทยประเด็นทางสังคม ความมั่นคงของสังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรของประเทศ
3. งานวิจัยตองสะสมองคความรู เพื่อพัฒนาประเทศตอไปในระยะยาว
4. ในการดําเนินงานวิจัยควรมีโครงสรางพื้นฐาน มีระบบกลไกการสนับสนุนการดําเนินการวิจัยอยางเพียงพอ
การพิจารณางบประมาณงานวิจัย แบงออกดังนี้
โอกาสไดรับการสนับสนุนนอย
1. งานวิจัยขึ้นหิ้ง
2. งานวิจัยแบบ Project-based
3. งานวิจัยเดี่ยว/โครงการเล็ก

โอกาสไดรับการสนับสนุนมาก
1. งานวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชน มี Impact ตอชุมชน สังคม ประเทศ
2. งานวิจัยแบบ Program - based
3. งานวิจัยแบบชุดโครงการ เพื่อเห็นประโยชนชัดเจน

การวิจัยแบบแผนงานบูรณาการที่จะไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณควรมีลักษณะดังนี้
• เปนงานวิจัยตอบสนองยุทธศาสตรชาติ
• เปนงานวิจยั ไดความรู + เทคโนโลยี (นักวิจยั ตองออกแบบเทคโนโลยีมาผสมผสาน) + ระบบการตลาด + ระบบการบริหารจัดการ
• เปนงานวิจัยที่นําไปสู Product เพื่อสรางมูลคาและคุณคา มากกวาองคความรูเพียงอยางเดียว
• งานวิจัยแบบแผนงานบูรณาการ ไมนํากิจกรรมจากงานประจํา งานปกติมาใส ไมซํ้าซอนกับงานประจําของหนวยงานอื่น
มีการกําหนดขอบเขตการทํางานของแตละหนวยงาน มีเจาภาพกํากับควบคุม และมีเจาภาพยอยเพื่อติดตาม
กรอบ 4 ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (R&I Strategic Priority)
งานวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สามารถ
รวบรวมไดเปนชุดโครงการ หรือ แผนงาน เชน งานวิจัย
เกี่ยวกับกลวยไข ขาว พลังงานทดแทน เครื่องจักรกล
ดานการเกษตร ผูสูงอายุ การทองเที่ยว ฯลฯ แตเปนการ
ตอบสนองงานวิจัยของนักวิจัยในแตละคณะ แตละป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ นักวิจัยควรรวมกลุมกัน
ตามความสนใจ ตามความรูในศาสตร ตามประเด็น
ในยุทธศาสตรแตละดาน เพือ่ ใหเกิดชุดโครงการ แผนงาน
บูรณาการ เพื่อใหมีโอกาสไดรับการจัดสรรงบประมาณ
สูงขึน้ อันจะทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวิสยั ทัศนและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการใชองคความรูเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ
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เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดพิธเี ฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมแบงออกเปน 2 กิจกรรม
ดังนี้
- ภาคเชา พิธลี งนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสักการะ โดยรองศาสตราจารยสวุ ทิ ย วงษบญ
ุ มาก อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนประธานในพิธีถวายพระพรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานเอนกประสงค ชั้น 1
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14) ซึ่งมีคณะผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา จากหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเขารวมพิธี
- ภาคบาย โครงการขุดลอกคูคลองกําจัดวัชพืชและมหาวิทยาลัยสะอาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
โดยนายธานี ธัญญาโภชน ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธานในพิธี พรอมดวยรองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
อธิการบดี คุณประสานชัย คงอรุณ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร คณะผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเขารวมกิจกรรม ซึ่งโครงการนี้เกิดจากความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรกับองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร รวมกันดําเนินกิจกรรมเพือ่ ใหนกั ศึกษาและบุคลากรของทัง้ สอง
หนวยงานไดรวมกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน แสดงความสามัคคีของบุคคลในชาติ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
รวมปกปองและเทิดทูนไวซึ่งสถาบันสําคัญของชาติ ณ บริเวณคันคลองหนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดพิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง
พระสงฆจํานวน 29 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานพิธี และ
มีคณาจารย บุคลากร รวมทั้งนักศึกษาเขารวมกิจกรรมกวา 300 คน ณ บริเวณลานอเนกประสงคชั้น 1 อาคาร 14 และบริเวณ
ริมสระปลาบึก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ฉบับที่ 16 ประจําเดือน กรกฎาคม 2560

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดงานสัปดาหวทิ ยาศาสตร
แหงชาติ สวนภูมภิ าค ประจําป 2560 โดยมี รองศาสตราจารยสวุ ทิ ย วงษบญ
ุ มาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เปนประธานในพิธี วางพานพุมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) และพิธีนอมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค
จัดขึ้นระหวางวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ภายใตคําขวัญ
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี สูวิถีแหงนวัตกรรม”
การจัดงานครั้งนี้ ประกอบดวยกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การจัดนิทรรศการ
โปรแกรมวิชาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นิทรรศการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นิทรรศการของ
คณะวิทยาการจัดการ หนวยงานทองถิ่น การประกวด และกิจกรรมการแขงขันทักษะดานตางๆ ทางวิทยาศาสตร โดยในปนี้
ไดรับความรวมมือจากองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) ในการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตรเพื่อเผยแพร
องคความรูแ ละกิจกรรมตางๆ ทีเ่ ปนประโยชน และการอนุเคราะหงบประมาณสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และในปนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดตอนรับบุคลากร
จากคณะวิทยาศาสตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว จํานวน 10 ทาน และอาจารย นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย
จอรเจีย กวินเนต คอเลต จํานวน 20 ทาน ที่มารวมกิจกรรมประชุมวิชาการดานวิทยาศาสตร ในครั้งนี้ดวย

เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารยสวุ ทิ ย วงษบญุ มาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นําคณะผูบ ริหาร
คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประกาศเจตนารมณ “มหาวิทยาลัยปลอดเหลา ปลอดบุหรี”่
เพื่อเสริมสรางความตระหนักและรูเทาทันถึงโทษและพิษภัยของเหลาและบุหรี่ รวมรณรงคปองกัน และควบคุมพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ โดยตองการผลักดันใหเปนสถาบันการศึกษาปลอดเหลาและปลอดบุหรี่ ซึ่งเปนการกระตุนและประกาศแนวทาง
อยางแนวแนในการขับเคลื่อนการปองกันและควบคุมการดื่มเหลาและการสูบบุหรี่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จะพัฒนาและสนับสนุนใหทุกคณะและทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ใหเปนคณะและหนวยงานปลอดเหลา ปลอดบุหรี่
เพื่อสรางใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรปลอดเหลาและบุหรี่ 100 เปอรเซ็นตตอไป
นอกจากนีย้ งั มีพธิ ลี งนามประกาศเจตนารมณ เพือ่ สรางพลังขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยปลอดเหลา ปลอดบุหรี่ และการแสดง
Cover Dance และการแสดง Cheerleading ของชมรม To be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และ
การบรรยายพิเศษเรื่องโทษและผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสารเสพติด วิทยากรโดยคุณสุกัลยา แสงกลา พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ
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ฉบับที่ 16 ประจําเดือน กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
Thailand 4.0 สูค วามสําเร็จ โดยมีรองศาสตราจารยสวุ ทิ ย วงษบญ
ุ มาก อธิการบดี เปนประธานในพิธี โครงการนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ สรางเสริม
พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีใหกับนักศึกษา ชั้นปที่ 4 ใหมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น เชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออกไดอยางเหมาะสม
มีวินัยในตนเอง และมีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่นมากยิ่งขึ้น วิทยากรคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พธูรําไพ ประภัสสร ผูอํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารยพิมพนารา บรรจง รองผูอํานวยการสํานักศิลปะฯ ณ หองประชุมสุพรรณิการ ชั้น 3 อาคาร
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี เปนประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation)
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ใหแกนักศึกษาผูประพฤติดีและเรียนดี โดยมีอาจารยดาลัด อนุตตรังกูล
พรอมดวย ดร.ไพศาล เครือแสง ผูบ ริหารมูลนิธิ The SET Foundation มอบทุนการศึกษาใหกบั นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จํานวน 150 ทุน แบงเปนประเภททุนตอเนื่อง จํานวน 100 ทุนๆ ละ 10,000 บาท และประเภททุนสงเคราะห จํานวน 50 ทุนๆ ละ
5,000 บาท ณ หองประชุมสุพรรณิการ ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา (หลังใหม)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จัดการ
เสวนาพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ธนาคารนํ้าใตดิน กาวตอตามรอยพอ” เพื่อการบริหารจัดการนํ้า
อยางสมดุลและยั่งยืน ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ โดยมีนางกุลดา พันธุเตี้ย รองผูวา
ราชการจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธานในพิธี กอนการเสวนาพิเศษ ไดมีพิธลี งนามขอตกลงความรวมมือการให
บริการวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าตามหลักธนาคารนํ้าใตดิน จากนั้นทานเจาคุณสมาน แสงสี ประธาน
สถาบันนํ้านิเทศศาสนาคุณ ไดบรรยายความเปนมาของโครงการฯ
การจัดเสวนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรองคความรูในการบริหารจัดการนํ้าเพื่อแกไขปญหานํ้าทวมนํ้าแลงตลอดจน
การบําบัดนํา้ เสียใหกบั บุคลากร หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในทองถิน่ รวมทัง้ เพือ่ สรางเครือขายสงเสริมความรวมมือ
สําหรับผูที่สนใจในการบริหารจัดการนํ้าภายใตหลักการธนาคารนํ้าใตดิน ซึ่งคาดวาจะเปนโครงการที่เกิดประโยชนและสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการในการบริหารจัดการนํา้ ของหนวยงานองคกรทีเ่ กีย่ วของ และสามารถนําหลักการไปประยุกตใชใหเหมาะสม
กับพื้นที่ในการบริหารจัดการนํ้าอยางสมดุลและยั่งยืนตอไป

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานในพิธีเปด โครงการ
อบรมใหความรู Green Office ณ หองประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อใหผูบริหารและบุคลากร มีองคความรู
ดานสํานักงานสีเขียว สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งมีสวนทําใหบุคลากรมีความภาคภูมิใจและ
มีกําลังใจในการทํางานและเพื่อสงเสริมใหสํานักงานนําเกณฑสํานักงานสีเขียว Green Office ไปประยุกตใช วิทยากรโดย
รองศาสตราจารยสยาม อรุณศรีมรกต ผูเชี่ยวชาญ
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ คณบดีคณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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ฉบับที่ 16 ประจําเดือน กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรม Startup ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เปนประธานในพิธี
ณ หองประชุมราชพฤกษ ชัน้ 3 อาคารทีปง กรรัศมีโชติ กิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ใหนกั ศึกษารูจ กั วางแผนการดําเนินชีวติ ระหวางเรียน
หรือหลังจบการศึกษา ใหนักศึกษาไดรูจักตลาดแรงงานในปจจุบันและจะไดเตรียมวางแผนอาชีพที่ตนเองสนใจ และเพื่อให
นักศึกษานําความรูท ไี่ ดรบั ไปปรับใชในชีวติ จริงใหมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ไดรบั เกียรติวทิ ยากรจาก PageQQ ครูบอส ขวัญพัฒน จริยคุณกุลภัทร

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 องคการบริหารนักศึกษา ภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จัดพิธีไหวครู “นอมจิตวันทาบูชาครู” ประจําปการศึกษา 2560 ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ โดยมี
รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี เปนประธานในพิธีและใหโอวาทแกนักศึกษา พรอมดวยคณะผูบริหารและ
คณาจารยเขารวมพิธี ภายในพิธไี หวครู มีการจัดประกวดพานไหวครู ซึง่ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทความคิดสรางสรรค
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก สาขาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และประเภท
สวยงาม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ชั้นปที่ 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอแสดงความยินดีกบั นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศกึ ษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และอาจารยผูควบคุม
ควารางวัล “ชนะเลิศ” Fusion jazz Thailand university 2017 จากสมาคม
ดนตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร นํานักศึกษาเขารวมการประกวดมารยาทไทยในโครงการ
ธนชาต ริเริม่ เติมเต็ม เอกลักษณไทย ระดับภูมภิ าค ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และไดเปนตัวแทนเขาแขงขันชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 13 กันยายน 2560
ณ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
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เมีอ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารยสวุ ทิ ย วงษบญ
ุ มาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร นําทีมผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวนกวา
300 คน ออกกําลังกาย เตนแอโรบิก 30 นาที ทุกวันพุธ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยไดรบั เกียรติจากนายธานี ธัญญาโภชน
ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร มารวมเตนแอโรบิก พรอมดวยศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร หัวหนา
สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร และบุคลากรจากแขวงการทางกําแพงเพชร มารวมออกกําลังกายในครัง้ นี้
ณ ลานหนาอาคารทีปง กรรัศมีโชติ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สงเสริมใหมสี ขุ ภาพแข็งแรง มีจติ ใจแจมใสและ
ความตื่นตัวในการทํางาน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ
12 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ ชัน้ 1 เพือ่ เปนการ
จัดหาโลหิตสํารองใหมีปริมาณเพียงพอ ตอการชวยเหลือ
ผูปวยและผูไดรับผลกระทบ รวมทั้งไดรับบาดเจ็บในพื้นที่
จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดใกลเคียง โดยมีนกั ศึกษา อาจารย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป เดินทาง
มารวมบริจาคโลหิตอยางตอเนือ่ ง ตัง้ แตเวลา 08.30 - 15.00 น.
มีจํานวนยอดบริจาคโลหิตในครั้งนี้ถึง 244 ราย

เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจติ รศิลป
และประยุกตศลิ ป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจดั การแสดง
ผลงาน นิทรรศการโครงการศิลปะนิพนธ ณ บริเวณลานชัน้ 2 อาคาร
ทีปงกรรัศมีโชติ โดยมีผูชวยศาสตราจารยสุชิน รอดกําเหนิด คณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนประธานในพิธี สําหรับ
การจัดการแสดงผลงานนิทรรศการฯ มีเปาหมายเพื่อใหนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 สาขาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ไดเรียนรูซึ่งกระบวนการ
การสรางสรรคผลงานทางศิลปะ โดยมีการวางแผนการนําองคความรู
ภายในระยะเวลาตลอด 4 ป มากลั่นกรองใหไดผลงานศิลปะตอหนึ่ง
บุคคล โดยจัดแสดงงานในระหวางวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และ
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรมแหเทียนจํานําพรรษา
ประจําป 2560 โดยมีผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการ
นักศึกษา เปนประธานในพิธี ซึง่ มีคณะผูบ ริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรเขารวมพิธี ณ วัดวังยาง ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร กิจกรรมนี้จัดขึ้น
เพื่อเปนการรวมกันอนุรักษวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังเปนกิจกรรมที่สอดคลอง ตามนโยบายการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ใหกับนักศึกษาเปนผูที่มีความเกง ดี มีความสุข และภาคภูมิใจในความเปนไทย

