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KPRU News
ฉบับที่ 21 ประจําเดือน ธันวาคม 2560

 สวัสดีทานผูอานวารสารประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

KPRU NEWS ฉบับที่ 21 ประจําเดือนธันวาคม 2560 ทุกทาน ในเดือนธันวาคมนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปญญาบดี 

ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมกลางน้ํา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และ

การรบับรจิาคโลหติโดยสภากาชาดไทย และนอกจากนีย้งัมีกจิกรรมอืน่ๆ ทีส่าํคัญ อาท ิ

กจิกรรมราชภัฏถนนคนเดินตลาดนัดคนไทย สวมใสผาทอ, การแขงขนักฬีาระหวางคณะ 

ปลาบึกเกมส ครั้งที่ 17 เปนตน ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดใน KPRU NEWS ฉบับนี้คะ

บทบรรณาธิการ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
ฉบับที่ 21 ประจําเดือน ธันวาคม 2560
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พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)

การขบัเคล่ือนเพือ่การพฒันาทองถิน่ของมหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร

 ในวารสารประชาสัมพันธ KPRU News ฉบับกอน ไดกลาวถึงแผนยุทธศาสตรใหม 
ระยะ 20 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (พ.ศ.2561 – 2580) โดยมี 4 ยุทธศาสตร ไดแก 
การพฒันาทองถ่ินดวยพนัธกจิสมัพนัธมหาวิทยาลัยกบัสงัคมทองถ่ิน (University Engagement) 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยใหทันสมัย
 สําหรับฉบับนี้ขอกลาวถึงแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถ่ิน (University 
Engagement) เพือ่ใหเราชาวมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชรไดตระหนักรวมกนัในการดาํเนนิ
พันธกิจเพื่อไปสูวิสัยทัศน “การเปนมหาวิทยาลัยท่ีเปนท่ีพึ่งทางวิชาการของทองถ่ินใหมีความ
เขมแข็งอยางย่ังยืน”
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) คืออะไร? 
 พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป ประกอบดวย การผลิตบัณฑิต การบริการ
วชิาการ การวิจยั และการทํานบุาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยพันธกิจท่ีมคีวามเก่ียวของกับสงัคม

โดยตรงคือ พันธกิจการบริการวิชาการ ซึ่งเดิมนั้นเปนการบริการในลักษณะของการ “ให” ตาม
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของแตละมหาวิทยาลัย ซึ่งในบางครั้งอาจไมสอดคลองกับปญหา
และความตองการของสังคม รวมถึงเมือ่ไดดาํเนนิใหบริการวชิาการไปแลวอาจทําใหไมเกดิความ
ยัง่ยนืเนือ่งจากเปนการกระทําโดยมหาวิทยาลัยเพยีงฝายเดียว แตหลักการพัฒนาท่ีประสบความ
สาํเร็จน้ันจะตองมีลกัษณะของการมีสวนรวมเพ่ือใหการพัฒนาเกิดความย่ังยนื ดงักลาวน้ี จงึเปน
จุดเปล่ียนสําคัญของการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่เปนเพียงผูใหไปสูการทํางานรวมกัน
ในลักษณะภาคีเครือขาย เปนความรวมมือ เปนขอตกลง เปนพันธสัญญา เปนหุนสวนกัน 
(engagement) ระหวางมหาวิทยาลัย ภาคีเครือขาย และชุมชนหรือสังคมในพื้นที่ โดยทุกสวน
ถอืวาเปนผูมสีวนไดสวนเสยี (stakeholders) พนัธกจิสมัพนัธนีจ้ะเปนการเชือ่มโยงระหวางพันธกจิ
หลักทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยเขาดวยกันอยางมียุทธศาสตรและเปนระบบ โดยภายใน
มหาวทิยาลัยกจ็ะตองสงเสรมิใหเกดิความรวมมอืในลกัษณะการระดมสรรพกําลงัของหนวยงาน
ภายในทั้งระดับคณะ สํานัก สถาบัน และระดับหลักสูตร รวมถึงการสรางภาคีเครือขายระหวาง
มหาวทิยาลยักบัหนวยงานภายนอกมหาวทิยาลยั โดยมเีปาหมายสาํคญั คอื “ประโยชนทีเ่กดิขึน้
แกชุมชนทองถ่ิน”

 พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) นี้จะอยูภายใต
หลักการ 4 หลักดวยกัน กลาวคือ 
 1) Partnership คือ รวมคิดรวมทําแบบหุนสวนกับเครือขายตางๆ  
 2) Mutual Benefi ts คือ เกิดประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝาย 
 3) Scholarship คือ มีการใชความรูและเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางเครือขาย
และชุมชน และ 
 4) Social Impact คือ เกิดผลกระทบตอสังคมที่สามารถประเมินได 
 โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดพ้ืนที่เปาหมายเปนตัวตั้ง และมหาวิทยาลัยกับชุมชน
จะรวมคิดและรวมทํากิจกรรมรวมกัน มีการใชความรูหรือเกิดการเรียนรูรวมกัน เกิดประโยชน
รวมกันและเกิดผลกระทบท่ีดีตอสังคมที่ประเมินได 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงมีปฏิญญารวมกันที่จะดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ภายใตการดําเนินงาน University Engagement
 ดวยพระราโชบายในสมเดจ็พระเจาอยูหวั รชักาลท่ี 10 ทีม่พีระประสงคใหมหาวิทยาลยั
ราชภัฏปฏิบัติพันธกิจเปนสถาบันหลักที่จะพัฒนาประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชน 
เปนประโยชนแกภมูภิาคและทองถ่ิน โดยกระทรวงศึกษาธิการไดมนีโยบายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทุกแหงประสานความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัดในการกําหนดหมูบานเปาหมาย ที่จะให
มหาวิทยาลยัเขาไปชวยพัฒนา เพือ่ทาํงานใหเขาเปาในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถิน่
มากขึ้น
 สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หลังจากที่ไดกําหนดแผนยุทธศาสตร
ระยะ 20 ป โดยมปีระเดน็ยุทธศาสตรการพฒันาทองถิน่ดวยพนัธกจิสมัพนัธ ดงัทีไ่ดกลาวไวแลว 
ไดมอบหมายใหสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได เปนหนวยงานหลักในการประสาน
การดําเนนิงาน University Engagement โดยมีสถาบนัวจิยัและพัฒนา สาํนกัศลิปะและวฒันธรรม 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานสนับสนุนเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศ 
งานวิจัยนวัตกรรมและขอมูลทองถิ่น สวนคณะ ตลอดจนหลักสูตรตางๆ จะเปนหนวยงานหลัก
ในการรวมดําเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร มแีนวทางนโยบายอยางไรในการดําเนินการตามยุทธศาสตร 
University Engagement
 หลังจากที่ไดกําหนดยุทธศาสตร University Engagement แลว มหาวิทยาลัยได
กําหนดนโยบายการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถ่ินโดยจัดทําประกาศ
ฉบับ  ณ  วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560 เพื่อเปนแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผนงานบริการ
วชิาการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 ใหกบัหนวยงานตางๆ เปนกลไกสาํคญัในการขบัเคลือ่น 
โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
ระดับคณะ / ศูนย / สํานัก / สถาบัน
 โครงการบริการวิชาการท่ีจะเสนอตองมีรูปแบบการดําเนินงานท่ีเนนเพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ และหนวยวิชาชีพ ที่มีการจัด
กิจกรรมการบูรณาการเขากับการเรียนการสอนหรือพันธกิจอ่ืน โดยมีรายละเอียดท่ีเปนแนว
ปฏิบัติดังนี้
 1) ใหทกุหนวยงานจดัทาํระบบและกลไกการดาํเนนิงานพนัธกจิสมัพนัธมหาวิทยาลยั
กับสังคมทองถ่ิน เพื่อเตรียมความพรอมหนวยงานและกําหนดเปาหมายในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นดวยองคความรูตามศาสตรของแตละคณะอยางจริงจัง
 2) ใหทุกหนวยงานกําหนดพื้นที่ หรือ ชุมชนเปาหมายที่ชัดเจน โดยใชฐานความรู
เดิม เชน งานวิจัย นวัตกรรม องคความรูจากการบริการวิชาการ หรือเครือขายเดิมที่มีอยู ทั้งนี้
หากเปนชุมชนเปาหมายใหม จะตองแสดงใหเห็นถึงแนวทางการสรางเครือขาย หรือการไดรับ
ความเห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
 3) ในการกําหนดประเด็นเพื่อชี้นํา แกปญหา หรือพัฒนาพื้นที่/ชุมชนเปาหมาย 
จะตองมีการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมาย หรือมีการระบุปญหาของชุมชนที่ตองการ
แกไขใหชัดเจน 
 4) ในการกําหนดประเด็นเพื่อชี้นํา แกปญหา หรือพัฒนาชุมชนเปาหมาย จะตอง
ระบุองคความรูที่ใชในการดําเนินงานแกไขปญหาใหชัดเจน โดยองคความรูที่ใชควรเปนองคความรู
ที่สามารถดําเนินการในลักษณะการบูรณาการศาสตรตางๆ ของหนวยงาน เชน ระดับคณะ ควร
มีแนวทางใหทุกหลักสูตรไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ ทั้งนี้หากมีความจําเปนที่จะตอง
บูรณาการขามศาสตรของคณะอ่ืนดวย ใหคณะประสานการทํางานในลักษณะภาคีเครือขาย
ระหวางคณะ โดยคณะเจาของพืน้ทีเ่ปนผูรบัผดิชอบงบประมาณในการดาํเนนิโครงการ หรอือาจ
ดําเนินการในลักษณะการสมทบงบประมาณรวมกัน (matching fund) ก็ได
 5) ประเด็นท่ีกําหนดเพ่ือช้ีนํา แกปญหา หรือพัฒนาชุมชนเปาหมาย จะตองมี
เปาหมายหลัก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เชน การทําใหเกิดรายไดที่เพิ่มขึ้น หรือการสราง
ประโยชนอืน่แกชมุชนหรอืสงัคม โดยจะตองสามารถประเมินความสาํเรจ็ของการบริการวิชาการ
ในลักษณะของการทาํใหเกดิผลลพัธทีด่ขีึน้ และสรางความพงึพอใจตอชมุชนและสงัคมอยางตอเนือ่ง
และย่ังยนื สาํหรับคณะครุศาสตร ควรมีเปาหมายหลักเพ่ือยกระดับคณุภาพการศึกษาใหกบักลุม
เปาหมายในระดับสถานศึกษา
 6) ในการวางแผนดําเนินงานโครงการ และการปฏิบตังิานตามโครงการจะตองมกีาร 
บูรณาการการทํางานกับหนวยงานทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือองคกรภาคประชาชน
ที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม
 7) ในการวัดผลจากการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ตองมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
เปนรูปธรรม พรอมระบุระยะเวลาในการติดตามผลการนําไปใชประโยชน และ/หรือ การแกไข
ปญหา ภายหลังจากการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 
 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมระดับหลักสูตร ขอเชิญทุกทานติดตามอานไดใน KPRU 
NEWS ฉบับที่ 22 ประจําเดือนมกราคม 2561 คะ
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พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปญญาบดี 

ขึ้นประดิษฐาน 

 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาํแพงเพชร รวมกับเหลากาชาดจังหวดักําแพงเพชร จดักิจกรรมออกหนวยเคล่ือนท่ี
รับบริจาคโลหิต ตั้งแตเวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ภายในกิจกรรมประกอบดวย การตรวจรางกาย

กอนบรจิาคโลหติ และการรบับรจิาคโลหติ โดยเลอืดทีไ่ดรบัจากการบรจิาคจะถกูนํา

ไปสํารองไว ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เพื่อชวยเหลือผูปวย

ในโอกาสตอไป

Ë¹Öè§ËÂ´àÅ×Í´ ÊÒ¹μ ‹ÍªÕÇÔμ

 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดพิธีอัญเชิญ

พระพุทธวิธานปญญาบดี ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมกลางน้ํา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาํแพงเพชร ในภาคเชา เวลา 06.00 น. พธิบีวงสรวง เวลา 06.29 น. พธิอีญัเชญิ

พระพุทธวิธานปญญาบดี เวลา 07.30 น. พระสงฆเจริญพระพุทธมนต และเวลา 08.30 น. 

การแสดงระบําถวายพระพุทธวิธานปญญาบดี โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และใน

ภาคคํ่า เวลา 17.09 น. พิธีสวดมนตและพิธีปดทองไหวพระพุทธวิธานปญญาบดี เวลา 
18.00 น. เปนตนไป กจิกรรมการแสดงมหรสพสมโภชของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั

กําแพงเพชร

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ
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 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดงานราชภัฏถนนคนเดิน สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

"ตลาดนัดคนไทย สวมใสผาทอ" ณ ลานหนาอาคารทีปงกรรัศมีโชติ ระหวางวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ภายในงานประกอบดวย
การออกรานจําหนายสินคาและอาหาร การประกวดรองเพลงลูกทุง การประกวดธิดาผาปลอม และการประกวดหนุมชากังราว 

สาวเมืองกําแพง และการแตงกายดวยชุดผาไทยของผูเขารวมงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรู

อนุรักษสงเสริมเผยแพร ตระหนักและเห็นคุณคาความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรม โดยงานราชภัฏถนนคนเดินจะจัดขึ้น
ทุกวันพุธและพฤหัสบดีแรกของเดือน

 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 องคการบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภฏักาํแพงเพชร จดัการแขงขันกฬีาระหวางคณะ "ปลาบึกเกมส ครัง้ที ่17" ประจําปการศกึษา 

2560 ระหวางวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมี

รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี เปนประธานในพิธี พรอมดวยคณะผูบริหาร 
นักศึกษา และเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเขารวมงาน สําหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้น

เพื่อเปนการสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหรูจักมีนํ้าใจ

นักกีฬา "รูแพ รูชนะ รูอภัย" ทั้งใหนักศึกษาท้ัง 5 คณะ เกิดความรักใคร ความสามัคคีกัน 

ดวยการเชือ่มโยงสานสมัพนัธดวยกฬีา ภายใตแนวคดิ "สปรติและมติรภาพ ความหวงัและพลงัใจ" 

ซึ่งการแขงขนักีฬาในครัง้น้ีมกีารดาํเนนิการแขงขันกีฬาทัง้สิน้ 9 ชนิด ประกอบดวย วอลเลยบอล 
บาสเกตบอล เซปกตะกรอ เปตอง แบดมินตัน ฟุตซอล ฟุตบอล กรีฑา และกีฬาพื้นบาน โดยใน

พิธีเปดมีการจัดการประกวดขบวนพาเหรดของนักศึกษาทั้ง 5 คณะ และมีการโชวสปริตเชียร

ของแตละคณะ ซึง่สรางความย่ิงใหญตระการตาและแสดงพลังแหงความคิดสรางสรรคใหแกผูชม

อยางนาทึ่ง ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ
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ศิลปหัตถกรรมนักเรยนภาคเหนือ 2560

 เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2560 สถาบนัวจิยัและพัฒนา จดัการประชุมวชิาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 4 (The 4th Kamphaeng Phet Rajabhat University National Conference) โดยมี

รองศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานในพิธี การประชุมนี้

จัดข้ึนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะดานการเขียนบทความ เผยแพรองคความรูจากการวิจัยและ

องคความรูทางวิชาการที่มีคุณภาพ อีกท้ังเพื่อสรางเครือขายทางวิชาการของบุคลากรและ
หนวยงานในการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีนักวิจัยและนักวิชาการสงบทความ

รวมนําเสนอ จํานวนท้ังสิ้น 154 บทความ จาก 20 หนวยงาน จัดข้ึน ณ อาคารนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือ ครั้ง 67 ณ จังหวัดกําแพงเพชร ระหวางวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 
เพือ่สบืสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวัรชักาลท่ี 6 เพือ่มุง
หวังใหเยาวชนไทยหันมาเอาใจใสในการเรียนวิชาชีพ ฝกฝนทักษาฝมือตนเองใหมีฝมือ
เปนเลิศ และรอบรูในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันเปนรากฐานสําคัญในการประกอบวิชาชีพ
ในอนาคต เปนเวทีใหนกัเรียนไดแสดงออกความรูความสามารถ ซึง่นบัเปนผลสาํเรจ็ของ
การจดัการศกึษาและเผยแพรผลงานดานการจัดการศึกษาสูสายตาสาธารณชน โดยการ
จัดงานไดเปล่ียนรูปแบบวิธีการจัดการแขงขันเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและบริบท
การจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกป กําหนดการจัดการแขงขันระดับภาค เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนเขาแขงขันระดับชาติ ระหวางวันที่ 11-13 กุมภาพันธ 2561 ณ ศูนยการประชุม
ธรรมศาสตรรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยแบงการแขงขันออกเปนระดับตางๆ ระดับ
กอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด ระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียน
ขยายโอกาส ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน และ ตอนปลาย ทกุสงักดั รวมโรงเรยีนขยายโอกาส
ที่เปดขั้นสูงสุดถึงชั้น ม.6 กิจกรรมท่ีใชในการแขงขันประกอบดวย กลุมสาระการเรียนรู
ปฐมวัย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษา
ตางประเทศ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมนักเรียน
เรียนรวม และกิจกรรมนักเรียนเฉพาะความพิการ ณ สนามการแขงขัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ
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 เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมใหญ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 

รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวชิาการ (MOU) โครงการพฒันาศกัยภาพผูเรยีนระดบัการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงใหสถานศึกษา
ในทองถิน่ ระหวางมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร กบั สาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาํแพงเพชร เขต 2 และ สถานศกึษา
ในเครือขายพัฒนา ซึ่งบันทึกขอตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค
ที่ตองการรวมมือกันทางวิชาการในการดําเนินงานการยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาในเครือขายพัฒนาในดานคุณภาพครู 
การจัดการเรียนการสอน การจัดคายวิชาการ การพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการอยางเขมขนแกนักเรียน ทั้งนี้ มีสถานศึกษาใน
เครือขายพัฒนา จํานวน 20 โรงเรียน ซึ่งระยะเวลาของความ
รวมมือตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้ มีผลใชบังคับนับแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 กันยายน 2561 โดยมีผูลงนามคือ 

รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภฏักาํแพงเพชร ดร.สมศักด์ิ เอีย่มดี รอง ผอ.สพป.กาํแพงเพชร 
เขต 2 รกัษาราชการแทน ผอ.สพป.กาํแพงเพชร เขต 2 กลุมบรหิาร

 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน จดัโครงการอบรมเชิงปฏบิตักิาร การสรางความเขาใจ

และเสวนาสหกิจศึกษา โดยมีรองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก 

อธิการบดี เปนประธาน การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้

มวีตัถปุระสงคเพือ่เสวนาสหกิจศกึษาและแลกเปล่ียนประสบการณ

ในการจัดการศึกษาและสรางความเขาใจใหแกบุคลากรสายสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร วทิยากรโดย ดร.สารลัย กระจง 

ผูเช่ียวชาญงานสหกิจศกึษา หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ จัดขึ้น ณ หองประชุม ลีลาวดี ชั้น 2 อาคาร

ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

งานบุคคล พยานคือ ผศ.อรอนงค แจมผล รองอธิการบดีฝายวจิยั
และประกันคุณภาพการศึกษา นายกฤษฏิ์อธิป ชุตินธรากร 
รอง ผอ.สพป.กําแพงเพชร เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.
กพ.2 กลุมสงเสริมการศึกษา, กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
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ฉบับที่ 21 ประจําเดือน ธันวาคม 2560
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ในศุภวาระดิถีขึ้นป�ใหม�

มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย
กิจก�าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน�ผล
สิ่งศักดิ์สิทธ�เสกสรรบันดาลดล
พรมงคลให�พร�อมพรั่งย่ังยืนนาน

Greetings of the New Year
Wishing you all success in the next

 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร จัดงาน X'MAS 4 YOU 

โดยมี ผูชวยศาสตราจารยชลชลิตา แตงนารา ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กลาววัตถุประสงค

การจัดงาน และไดรับเกียรติจากคณบดีคณะครุศาสตร รองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท 
เปนประธานกลาวเปดงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ การรองเพลงประสานเสียง 

การเลนเกมส รวมไปถึงการแจกของขวัญใหกับนักศึกษา ณ ลานนพเกา อาคารคณะครุศาสตร


