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การแขงขันกีฬา "รวมใจเกมส" ประจําป 2561

"กีฬาสีและวันเด็กสุขสันต" อนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 

ประจําปการศึกษา 2561

กิจกรรม Idea to Startup Camp 2018

GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018

นิทรรศการราชภัฏกําแพงเพชรวิชาการ คร้ังที่ 14

"สรางโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทองถ่ิน"

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน 

ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ทําบุญปใหม คณะวิทยาการจัดการ ประจําป 2561

หมูบานทองเที่ยว 3 วิถีที่ทาขุนราม

ประชุมคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน

ดวยโปรแกรม speexx
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KPRU News
ฉบับที่ 22 ประจําเดือน มกราคม 2561

บทบรรณาธิการ

 สวัสดีทานผูอานวารสารประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
KPRU NEWS ฉบับท่ี 22 ประจําเดือนมกราคม 2561 ทุกทาน ในเดือนมกราคมน้ี 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ไดจดัการแขงขนักฬีาอาจารยและบคุลากร ประจาํป 

2561 “รวมใจเกมส” ขึน้เพือ่ใหบคุลากรไดแสดงถงึความสามารถและพัฒนาศักยภาพ
ทางดานกีฬา อีกทั้งยังเปนการสรางความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัยฯ อีกดวย 

และนอกจากน้ียังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สําคัญ อาทิ นิทรรศการราชภัฏกําแพงเพชร

วชิาการ ครัง้ที ่14 กจิกรรม Idea to Startup Camp 2018 และกจิกรรม GLOW 

Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018 เปนตน ตดิตามความเคล่ือนไหวและ

กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดใน KPRU NEWS ฉบับนี้คะ
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 ตอจากวารสารประชาสัมพันธ KPRU News ฉบับที่ 21 ประจําเดือนธันวาคม 2560 สําหรับฉบับนี้ขอกลาวถึงแนวทาง
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตอไปในระดับหลักสูตรคะ
ระดับหลักสูตร
 โครงการบรกิารวิชาการทีจ่ะเสนอตองมีรปูแบบการดาํเนนิงานทีเ่นนเพือ่ใหเกดิการเรยีนรูและพฒันากลุมเปาหมายหรอืประเดน็
ที่กําหนดโดยมีลักษณะการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
 1) โครงการท่ีเสนอจะตองกําหนดประเด็น พื้นที่ หรือ ชุมชนเปาหมายท่ีชัดเจน โดยอาจใชประเด็น พื้นที่ หรือ ชุมชนเปาหมาย
ที่คณะ หรือ มหาวิทยาลัยกําหนดไวแลวก็ได
 2) กลุมเปาหมายหลักของโครงการจะตองเปนบุคคลภายนอก แตนักศึกษาที่เขารวมโครงการเพ่ือเพิ่มความรูและประสบการณ
ตองเปนเพียงผูสังเกตการณเทานั้น โดยสัดสวนของบุคคลภายนอกจะตองมีมากกวา รอยละ 70
 3) ตองมีการระบุ วิธีการ/รูปแบบ ของกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแกสังคมเขากับการจัดการเรียนการสอน 
โดยระบุรายวิชา เนื้อหาและจํานวนนักศึกษาของรายวิชานั้นใหชัดเจน
 4) วตัถปุระสงคของโครงการท่ีเสนอนอกจากเปนการใหบรกิารวิชาการแกกลุมเปาหมายท่ีกาํหนดแลวจะตองกําหนดวัตถปุระสงคเชงิพฤติกรรม
ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยจะตองกําหนดตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม วิธีการวัดและประเมิน และเกณฑการประเมินใหชัดเจน
 5) ผูรับผิดชอบรายวิชาจะตองจัดทํารายงานผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแยกจากรายงานประเมินผลโครงการ 
โดยใหจัดทําตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 6) ผลลัพธที่ไดจากการประเมินผลโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอน จะตองกําหนดแนวทางการนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการของ
หลักสูตรที่ชัดเจนอยางใดอยางหน่ึง ดังนี้
  6.1) การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีมีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ 6.3) การขยายผลสูการเปดรายวิชาใหม 
  6.2) การขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา โดยตองสามารถระบุการปรับปรุงที่ชัดเจน 6.4) การตอยอดสูหนังสือหรือตํารา

ปจจุบันมหาวิทยาลัยดําเนินการ University Engagement ไปแลวอยางไร
 มหาวิทยาลัยไดกําหนดพ้ืนที่ชุมชนเปาหมายรวมกับจังหวัดกําแพงเพชรในป 2561 โดยไดเริ่มดําเนินโครงการพันธกิจสัมพันธแลว ดังนี้

พื้นท่ีเปาหมาย ประเด็นการพัฒนา หนวยงานภายในที่รวมดําเนินการ

1. ตําบลระหาน อําเภอบึงสามัคคี
เปาหมายการพัฒนา
   การพัฒนาฐานการผลิตสินคาเกษตร 
และยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
“กลวย”

1. สงเสริมการปลูกกลวยแปลงใหญ
2. สงเสริมการรวมกลุม/การสรางนวัตกรรมการแปรรูปกลวย
3. การใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจากตนกลวย
4. การพัฒนาบรรจุภัณฑ
5. การจัดทําระบบบัญชี สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ
6. สงเสริมอาชีพดวยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ตําบลทาขุนราม อําเภอเมือง 
เปาหมายการพัฒนา
   หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

1. การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการประกอบอาชีพ
2. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/การเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว
   กับแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัด/เสนทางจักรยานภายในชุมชน/จัดกิจกรรม
   การจําลองการทองเที่ยวภายในชุมชน/สรางแหลงเรียนรูภายในชุมชน
3. สงเสริมการใชพลังงานทดแทน การผลิตแกสจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
   ภายในชุมชน
4. การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
5. การสงเสริมการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมของชุมชน
6. การสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชน

- สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะครุศาสตร

3. หมูบานกะเหรี่ยงนํ้าตก ตําบลคลองลานพัฒนา 
อําเภอคลองลาน
เปาหมายการพัฒนา
   หมูบานทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชาติพันธ

1. การรวบรวมขอมูลและจัดทําสารสนเทศวัฒนธรรม ภูมิปญญาเพื่อพัฒนาสูสินคาและบริการทองเที่ยว
2. การพัฒนายุวชนมัคคุเทศก
3. การสงเสริมชองทางการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวสูสากล

   หลักสูตรตางๆ ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

4. ตําบลนิคมทุงโพธิ์ทะเล อําเภอเมือง
เปาหมายการพัฒนา
   ผลิตสินคาเกษตร และยกระดับอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป “มะนาว”

1. สงเสริมการปลูกมะนาวแปลงใหญ
2. สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรและการวางแผนการผลิตและการสรางเครือขาย
3. การสรางนวัตกรรมการแปรรูปมะนาว
4. การพัฒนาบรรจุภัณฑ
5. การจัดทําระบบบัญชี สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ
6. สงเสริมอาชีพดวยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. ตําบลสระแกว อําเภอเมือง
เปาหมายการพัฒนา
   ยกระดับการผลิตสินคาเกษตร “กลวยไข
กําแพงเพชร” เพื่อสงเสริมใหเปนอัตลักษณ
ของเมืองกําแพงเพชร

1. การศึกษาขอมูลทางการเกษตรเพื่อขอข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
   (Geographical Indication) ของจังหวัดกําแพงเพชร 
2. สงเสริมการปลูก/และการวิเคราะหพื้นที่ที่เหมาะสม
3. การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเก็บรักษาและการขนสง
4. การตลาดและการสงออก
5. การแปรรูปและการพัฒนาบรรจุภัณฑ

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. หมูบานปาคา ตําบลโปงนํ้ารอน อําเภอคลองลาน
เปาหมายการพัฒนา
   ยกระดับการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง
ตามแนวพระราชดําริ

1. สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรและการวางแผนการผลิตและการสรางเครือขาย
2. การสรางนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ
4. การจัดทําระบบบัญชี สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ
4. สงเสริมอาชีพดวยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 นับเปนจุดเร่ิมตนที่สําคัญที่เราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดรับรูและตระหนักรวมกันในการดําเนินการ University Engagement สําหรับผลท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการจะเปน
อยางไร จะไดนําเสนอในโอกาสตอไป

¾Ñ¹¸¡Ô¨ÊÑÁ¾Ñ¹¸ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÑºÊÑ§¤Á (University Engagement)
¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ŒÍ§¶Ôè¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ¡íÒá¾§à¾ªÃ

กรรม

ผลโครงการ 

ปรับปรุงกระบวนการของ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ
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 เม่ือวนัที ่26 มกราคม 2561 โรงเรยีนอนบุาลราชภฏั

กําแพงเพชร คณะครุศาสตร จัดกิจกรรม "กีฬาสีและ

วันเด็กสุขสันต" ประจําปการศึกษา 2561 โดยมี
รองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท คณบดีคณะ

ครุศาสตร เปนประธาน ภายในกิจกรรมประกอบดวย 

การเดินขบวนพาเหรด การแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 

กิจกรรมน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อใหนักเรียนไดมีการพัฒนา

ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม ทั้งยังสงเสริม
ใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามัคคีเปนหมูคณะ 

มีระเบียบวินัย รูแพ รูชนะ รูอภัย บรรยากาศการแขงขัน

กีฬาเปนไปดวยความอบอุน และสนุกสนาน เน่ืองจาก

มีผูปกครองมารวมงาน และรวมใหกําลังใจแกนักเรียน

เปนจํานวนมาก

"¡ÕÌÒÊÕáÅÐÇÑ¹à´ç¡ÊØ¢ÊÑ¹μ�"
Í¹ØºÒÅÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ »ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561

 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดการแขงขันกีฬา 

"รวมใจเกมส" ประจําป 2561 ณ อาคารแขงขันกีฬาในรม (ฟุตซอล) โดยมีรองศาสตราจารย

สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี เปนประธาน กิจกรรมการแขงขันกีฬา "รวมใจเกมส" จัดขึ้น
เพือ่ใหบคุลากรไดแสดงถงึความสามารถและพฒันาศกัยภาพทางดานกฬีา อกีทัง้ยงัเปนการ

สรางความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัยฯ นี้ โดยมีการแบงเปน 6 สี ประกอบดวย 1.สีฟา 

คณะครุศาสตร 2.สแีสด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.สชีมพู คณะวิทยาการจัดการ 
4.สีเหลือง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5.สีมวง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ

สีแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแมสอด ซึ่งกิจกรรมในภาคเชาเปนการเดินขบวน

พาเหรดของแตละคณะสี การแขงขันกีฬา 4 ประเภท ประกอบดวย ฟุตซอล วอลเลยบอล

ทมีผสม บาสเก็ตบอลชาย และแชรบอล สวนในภาคค่ํามีการจดังานเล้ียงสงัสรรค ตอนรับปใหม 

"พนัผกูและผูกพนัธ" ประจําป 2561 ณ ลานหนาอาคารทีปงกรรัศมโีชติ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กําแพงเพชร
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GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018

 เมือ่วันที ่18 มกราคม 2561 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
รวมกบั กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาํนกังานนวตักรรม
แหงชาติ และ Start up Thailand Acadamy จัดกิจกรรม Idea 
to Startup Camp ระหวางวนัที ่18-20 มกราคม 2561 ณ หองประชมุ
ราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ โดยมีรองศาสตราจารย
สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี เปนประธาน
 รองศาสตราจารยสวุทิย วงษบญุมาก อธกิารบดี เปดเผยวา 
การพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มตนนั้นตองพัฒนาผลิตภัณฑ
ควบคูกับการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Business Model 
Innovation) แตสวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษาจะเชี่ยวชาญ
ทางดานเทคโนโลยีแตขาดองคความรูทางดานการดําเนินธุรกิจ 
การออกแบบ และการตลาด ตลอดจนขาดความชํานาญในการทํา
ธุรกรรมตางๆ เชน ดานบัญชี ดานนิติกรรม ดานบุคคล ดังนั้นจึงมี
ความจาํเปนมกีารพัฒนาความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial) 
และเรงสรางอยางเปนระบบ นอกเหนอืจากการพฒันาเชงิเทคโนโลยี
เพียงอยางเดียว โดยการจัดต้ังโปรแกรมเพ่ือบมเพาะและเรงสราง
วสิาหกิจเร่ิมตน (Accelerator Program) เพือ่สรางใหเกดิมาตรฐาน
ในการถายทอดองคความรูและสรางมาตรฐานในการคัดเลือก
วสิาหกจิเร่ิมตนในระยะ Pre-Seed เพือ่พจิารณาขอรับสิทธปิระโยชน
หรือเงินทุนใหเปลา (Grants) ซึ่งจะชวยผลักดันการสรางธุรกิจ
นวัตกรรมท่ีมีความเขมแข็งและสามารถเติบโตไดอยางรวดเร็ว 

ผานการพัฒนาความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) 
ภายใตระบบพีเ่ล้ียง (Mentor) โดยมีเปาหมายคอื อาจารย นกัศกึษา 
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไดรับความ
อนุเคราะหจากวิทยากรผูเช่ียวชาญ จํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 
1) คณุวรียทุธ เชือ้ไทย รองผูอาํนวยการสํานกับริการผูประกอบการ 
สํานักงานสงเสริมวิชาสหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 2) 
คณุเศรษฐพงศ ผดงุพิสทุธิ ์กรรมการผูจดัการบริษทั จโีนซสิ จาํกดั 
3) คณุสมศักดิ ์บญุคาํ ผูกอตัง้และประธานเจาหนาทีบ่รหิาร บรษิทั 
โลเคิลอไลค จํากัด 4) คุณอธิศ ปทุมวรรณ กรรมการผูจัดการ 
บรษิทั โนวเลจเซน็ทรลั จาํกดั 5) คณุนนัทชยั สนิทดัการ กรรมการ
ผูจดัการ บรษิทั Design Sense & Marketing Limited Partnership 
จํากัด 6) ดร.วิลาส ฉํ่าเลิศวัฒน CEO บริษัท บัดนาว จํากัด
7) ดร.ธิติ มหบุญพาชัย ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีและ
พณิชยการและเทคโนโลยี และ 8) คุณนัฐพงษ จารวิจิต ผูพัฒนา
และผูกอตั้งสารทอัพลิลูนา (Liluna) ซึ่งมีผูเขารวมโครงการเปน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพร จํานวน 645 คน และ
อาจารย จํานวน 79 คน กิจกรรมประกอบดวยการเสวนา
โดยวทิยากรผูเช่ียวชาญ การแบงกลุม work shop และ การนาํเสนอ
แผนธุรกิจของนักศึกษา เพื่อทําการเฟนหาสุดยอดแผนธุรกิจ 
ในการเขารวมโครงการในระดับประเทศ

 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี 
เปนประธานพิธีเปดโครงการ GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018 
โครงการนีเ้ปนการสงเสรมิความเสมอภาคระหวางเพศหญงิชาย ในรปูแบบของคายพฒันา
ทักษะชีวิตเยาวชน โดยจัดข้ึนระหวางวันท่ี 18-22 มกราคม 2561 ณ หองประชุม
รัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ภายใตความรวมมือระหวางเทศบาลตําบล
เทพนคร รวมกับอาสาสมัครของหนวยสนัตภิาพสหรัฐอเมริกา โรงเรียนบานเทพนคร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กและเยาวชนฝกทักษะ และ
สรางพฤติกรรมใหม ในการเปนผูนํา เชื่อมั่นในความสามารถและคุณคาในตนเอง ไดรับ
ความรูเรือ่งความเสมอภาคทางเพศ เปนตน ซึง่มผีูเขารวมโครงการจาํนวนทัง้สิน้ 103 คน 
ประกอบดวย นักเรียน อาจารย เจาหนาท่ีจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาสาสมัคร
อเมริกัน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร จัดนิทรรศการราชภัฏกําแพงเพชรวิชาการ 
ครั้งที่ 14 "สรางโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทองถ่ิน" 

โดยมีรองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี 
เปนประธาน สาํหรบัการจดังานนิทรรศการครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค

เพือ่ประชาสัมพนัธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใหเปนที่

รูจักแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภายในเขตพ้ืนที่จังหวัด
กําแพงเพร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย 

อีกทั้งเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรตางๆ ของแตละคณะ 

เพือ่สงเสรมิกจิกรรมแนะแนวการศกึษาตอใหกบันกัเรยีนท่ีมา

รวมงานซ่ึงเปนแนวทางในการเลอืกอาชีพในอนาคต นอกจากน้ี 
ภายในงานมกีารจดัแสดงผลงานวจิยั ผลงานนวตักรรม ผลงาน

นกัศกึษา ทีโ่ดดเดนของแตละคณะ กจิกรรมเลนเกมสแจกของ
รางวัล รวมถึงกจิกรรมมอบประกาศนียบตัรใหกบันกัวจิยัดีเดน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป 2559-2560 

โดยกจิกรรมมีระหวางวนัท่ี 25-26 มกราคม 2561 ณ หองประชมุ
ราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร

 เมือ่วนัที ่20 มกราคม 2561 สาํนักศลิปะและวัฒนธรรม 

จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ชั้น 2 และทําบุญถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆ 

จํานวน 9 รูป โดยมีผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี 

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
เปนประธาน พรอมท้ังผูชวยศาสตราจารย ดร.พธรูาํไพ ประภัสสร 

ผูอาํนวยการสํานกัศลิปะและวัฒนธรรม ซึง่มคีณาจารย บคุลากร 
และนักศึกษา จํานวน 130 คน รวมพิธีและทําบุญถวาย

ภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆ จากวัดปาสมเด็จชัยรังสี จัดขึ้น 

ณ สาํนกัศลิปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร

นิทรรศการราชภัฏกําแพงเพชรวิชาการ คร้ังที่ 14
"สรางโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทองถ่ิน"
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 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ 
จัดกิจกรรมทําบุญปใหม ประจําป 2561 โดยมีคณาจารย 

บคุลากร และนกัศกึษา รวมทาํบญุตกับาตร ขาวสารอาหารแหง 

แดพอแม ครูบาอาจารย ซึ่งมีหลวงพอสมบูรณ กันตสีโล และ

พระครูวัชร บุญญากร เจาอาวาสวัดปา ชัยรังสี ใหโอวาทและ

แสดงธรรมเทศนาแดคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ โดยกิจกรรมเริ่มต้ังแตเวลา 07.00 น. 

ณ หองประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร

ทําบุญปใหม คณะวิทยาการจัดการ 

ประจําป 2561

 เมือ่วนัที ่6 มกราคม 2561 องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร รวมกับ 
คณะวทิยาการจดัการ สาํนกับรกิารวชิาการและจดัหารายได มหาวทิยาลยัราชภฏั

กาํแพงเพชร และองคการบรหิารสวนตาํบลทาขุนราม จดักจิกรรมหมูบานทองเท่ียว 
3 วิถีที่ทาขุนราม และโครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีตําบลทาขุนราม 

ณ ฝายทากระดาน ต.ทาขุนราม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร โดยกิจกรรมประกอบดวย 

(ในชวงเชา) เวลา 08.30-09.00 น. พิธีเปด “หมูบานทองเที่ยว 3 วิถีที่ทาขุนราม” 
โดยมีนายองอาจ สังคหัตถากร นายอําเภอเมืองกําแพงเพชร เปนประธาน 

เวลา 09.30-12.00 น. กิจกรรมปนจักรยาน เพื่อสุขภาพและนั่งรถชมหมูบาน
ทองเท่ียว 3 วิถีที่ทาขุนราม พรอมรวมทํากิจกรรมและเรียนรูวิถีวัฒนธรรมของ

ชุมชนทาขุนราม ผานสถานท่ีทองเที่ยว อาทิเชน ชมวัฒนธรรมภาคเหนือ ที่บานหมู 5 

วัดใหมสุวรรณภูมิ ชมวัฒนธรรมภาคกลาง พื้นเมืองดั้งเดิม ที่บานหมู 1 วัดอุทุมพร 
บานหมู 2 วัดตะเคียนทอง ชมวัฒนธรรมภาคอีสาน ที่บานหมู 4 กิจกรรม

การใชชีวิตภาคอีสาน เปนตน และเวลา 17.00-21.00 น. นายไพโรจน แกวแดง 

รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธานในพิธีเปด “โครงการสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณี ตําบลทาขุนราม (3 วิถี)” พรอมดวย รองศาสตราจารย

สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และหัวหนาสวน
ผูนําทองถ่ิน ประชาชน มารวมงาน จากนั้นรับชมการแสดงการฟอนรํา 3 วิถีของ

ทาขุนราม ชมการแสดงของนักเรียนในตําบลทาขุนราม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี ้

เพือ่สงเสรมิการทองเทีย่ว สงเสรมิงานประเพณทีองถิน่ของตาํบลทาขนุราม อกีท้ัง

เปนการสืบสานวัฒนธรรมใหคงอยูสืบไป
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ฉบับที่ 22 ประจําเดือน มกราคม 2561
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 วนัที ่30 มกราคม 2561 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จดัการประชมุคณะกรรมการสงเสรมิคณุธรรมและ

ความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ หองประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
(อาคาร 14) โดยมผีูชวยศาสตราจารยรตันา รกัการ รองอธิการบดีฝายบรหิาร เปนประธานในการประชุม ซึง่เมือ่ป 2560 

มหาวิทยาลัยไดเขารบัการประเมินตามเกณฑการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Intergrity and Transparecy Assessment : ITA) จากสํานักงาน ป.ป.ช. ไดรับผลการประเมินคาเฉลี่ย

คะแนนรวมอยูที่ 79.85 อยูในระดับสูง สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยไดจัดทําคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการดาํเนินงาน จากนัน้มีการแจงในท่ีประชมุถงึปฏทินิการประเมนิคณุธรรมและประชมุเพือ่ชีแ้จงและระดม
ความคิดเห็นในการพิจารณาเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ศูนยภาษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลนดวยโปรแกรม speexx ณ หองปฏิบัติการภาษา ชั้น 5 อาคาร

ศนูยภาษาและคอมพวิเตอร มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร โดยมนีกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตนและมธัยมศกึษา
ตอนปลาย จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 และ 41 เขารวมแขงขัน และ

ไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาวใหคําอวยพรแกผูเขารวมการแขงขัน 

พรอมรวมประกาศรางวัลและมอบเกียรติบัตรแกผูเขาแขงขันที่ไดรับรางวัลในแตละสาขา


