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รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย  วงษบุญมาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเย่ียมสมาชิก

 และติดตามผลการดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกําแพงเพชร

 การปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสูการขับเคล่ือนประเทศ
 “ทองเท่ียวตลาด 3 วิถี ที่ทาขุนราม”

 การระบุและประเมินปญหาสิ่งแวดลอม

 ขอแสดงความยินดี
 รวมพลังสรางสรรค มุงม่ันสามัคคี เรียนรูวิถีไทยสูวิถีมรดกโลก

 ตรุษจีน ประจําป 2563

 การประชุมเครือขายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
 การประชุมสภาผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย

 ASEAN Young Leaders มรภ.กําแพงเพชร เขาเย่ียมคาราวะเอกอัครราชทูต

 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 นิทรรศการราชภัฏกําแพงเพชรวิชาการ
 การขับเคล่ือนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

 การขับเคล่ือนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏในความรวมมือระหวางจังหวัดตาก 

 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 การแสดงละครเวที “THE RED BALLOON”

 พิธีรับสนองพระราชโองการแตงต้ังนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 การบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพ

 การประกวดธิดาผาปลอม
 “ปลาบึกเกมส คร้ังท่ี 19”

 นิทรรศการ “ประตูสูอาชีพ จากใจพี่สูใจนอง”

 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร.

 โครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม”

 ลงนามบันทึกขอตกลงกับกรมสงเสริมวัฒนธรรม

 กิจกรรม “จิตอาสา รวมตาน COVID-19”

 มรภ.กําแพงเพชร แจกแอลกอฮอลเจล ฟรี

 มอบหนากากอนามัยใหโรงพยาบาลกําแพงเพชร
 มรภ.อุตรดิตถ ศึกษาดูงานดานการบริหารงานบุคคล

 บัณฑิตนอย ประจําปการศึกษา 2562

 การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
 การประชุมวิชาการ “ชากังราว นครแหงศิลป ถิ่นมรดกโลก”

 ละครเวทีนิเทศศาสตร “กาลคร้ังหนึ่ง...ทวิภพ”

 ขอแสดงความยินดี
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.พธูรําไพ  ประภัสสร

หัวหนางานประชาสัมพันธ

กองบรรณาธิการขาว

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี

ดร.พิมพนารา  บรรจง

นางวรรณภา  สุวรรณพงษ

นายสมศักดิ์  พูนใจสม

นายวุฒิชัย  ตรุษลักษณ

จัดทําโดย

งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 “ไมประมาท การดอยาตก” คือสิ่งท่ีรัฐบาลกระตุนเตือนอยูเปนประจํา 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สิ่งท่ีพวกเราคนไทยทําไดมากที่สุด 
นั่นคือ สวมหนากากอนามัย เวนระยะหางทางสังคม และปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน อยางเครงครัด
เพื่อสวนรวม เพื่อชาติ
 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ไดกาํหนดมาตรการเหลือ่มเวลาทาํงานและการปฏบิตัิ
งานที่บาน (Work From Home) ใหสอดคลองกับแถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 
26 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 เพื่อลดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นอกจากนี้ 
ในชวงระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดจัดกิจรรม จิตอาสา
รวมตานโควิด 19 ดวยการผลิตแอลกอฮอลเจล แจกจายใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
ประชาชน รวมถึงกิจกรรมการใหความรูแกประชาชน และการมอบหนากากอนามัยแกโรงพยาบาล
กําแพงเพชร เพ่ือรวมเปนสวนหนึ่งของสังคมในการเฝาระวังสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากนี้
ยงัมกีจิกรรมอ่ืนๆ อกีมากมายใหทกุทานไดตดิตามอานในวารสารประชาสัมพนัธ KPRU NEWS ฉบบัที ่2 ประจําเดือน
มกราคม - มีนาคม 2563 คะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 การวิจัยเปนพันธกิจหลักท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร โดยมุงเนนการพัฒนาทองถิ่นตามศาสตร
พระราชา ดังน้ันมหาวิทยาลัยฯ จึงไดสงเสริมสนับสนุนให
คณาจารย บุคลากรและนักศึกษาดําเนินการวิจัยท่ีเห็นผล
อยางเปนรปูธรรม เพือ่สรางองคความรูใหม การพัฒนาการเรยีน
การสอน  ตลอดจนการสรางคุณคา มูลคาของสินคา การบริการ
ใหกบัทองถิน่ เปนการยกระดบัศกัยภาพการแขงขันและการหลดุพน
กับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง อาทิเชน
 - งานวิจัยเร่ือง การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัด
สารพฤกษเคมีจากชิ้นสวนเม็ดกาแฟ เพื่อนําไปประยุกตใชกับ
ผลิตภัณฑเวชสําอาง
 - งานวิจัยเรื่อง การผลิตเม็ดบีตบริโภคไดจากขาวทอน
ไรดเบอรี่
 - งานวจิยัเรือ่ง รปูแบบการพฒันาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
ในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนบานเสรีราษฏร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
 - งานวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑสื่อ
การทองเท่ียว โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีปรากฎตัวทางไกล 
เพ่ือยกระดับการบริการนักทองเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร
จังหวัดกําแพงเพชร เปนตน
 - การวิจยัเพ่ือพฒันาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21
 ทัง้นีง้านวจิยัในอนาคตจะมุงเนนไปทีก่ารสรางองคความรู
และนวตักรรมทีต่อยอดเชงิพานชิยเพ่ือพฒันาเศรษฐกจิฐานราก  
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีศูนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน (UBI) เปน
หนวยงานสนับสนุน สงเสริมการวิจัยเชิงธุรกิจ การตลาด 
เทคโนโลยี และพัฒนาผลิตภัณฑ จากวิชาการสูมืออาชีพใหกับ

นักศึกษา ศิษยเกา ผูประกอบการ และทองถ่ิน โดยทําหนาท่ี
บมเพาะปลุกปน ผูประกอบการใหม (Entrepreneurs) พัฒนา
สูบริษัทจัดตั้งใหม (Start-up Companies) และพัฒนาสูบริษัท
เต็มรูปแบบในอนาคต (Spin-off Companies)
 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยฯ มกีารดําเนินการประกันคณุภาพ
การศึกษาท่ีนาเช่ือถือท้ังในระดับหลักสตูร ระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย คอืมรีะบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมนิผล ในแตละองคประกอบคณุภาพตามดชันบีงชีท้ีก่าํหนด 
โดยใชเกณฑกลุมมหาวทิยาลยัราชภฏั และในปจจบุนัไดนาํเกณฑ
การประกันคุณภาพ (ASEAN University Network-Quality 
Assurance: AUN-QA) ถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญ ครอบคลุม
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา และไดรับ
การยอมรับระดับสากลมาใชนํารองในบางหลักสูตร สุดทายนี้
มหาวิทยาลัยฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชน
ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนตางๆ ในจังหวัดกําแพงเพชรและพื้นท่ี
ใกลเคียง โดยไดจัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะความรู ทางวิชาการ
ทีเ่หมาะสมกบัชวงวยั คอื กจิกรรมการพฒันาทกัษะทางวชิาการ
นกัเรยีนช้ัน มธัยมศกึษาปที ่6  กจิกรรมคายวชิาการแบบ Active 
Learning ประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อเตรียมสอบ O-Net และ
กจิกรรมการพฒันาทักษะทางวชิาการนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษา
ปที่ 3 เพื่อเตรียมสอบ NT ตลอดจนกิจกรรมการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษา เปนตน
 ดงันัน้จงึมัน่ใจไดวา “มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร” 
เปนมหาวทิยาลยัฯ ทีม่คีวามพรอมในการเปนสถาบนัอดุมศกึษา
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพ ที่จะนําพาทองถิ่นไปสู
การเปลี่ยนแปลง การสรางนวัตกรรม องคความรู งานวิจัย และ
การเสนอทางเลือก ในการแกปญหา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ใหสามารถแขงขันได

รศ. ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
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การปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ปงบประมาณ 2563

 วันที่ 13 มกราคม รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี พรอมดวย ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 
รองอธิการบดี เขารวมการประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดี ที่รับผิดชอบดานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ 
องคมนตรี
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แหง ไดดาํเนนิการปฏิบตัมิาตลอดใน 4 ประเด็น ไดแก แนวทางการปฏิบตัิ
ภารกิจรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับกรมสงเสริมวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเด็นตอมาคือความคืบหนาของการทําวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ SCD Journal 
โดยจะเขาสูระบบ ThaiJo เพื่อเตรียมออกวารสารเลมแรก พรอมกับมอบหมายงานผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ทั้ง 6 ภูมิภาค ประเด็นที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่จะรวมมือกับสํานักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เร่ือง
ฐานขอมลูระดบัตาํบลสาํหรบัมหาวทิยาลัยราชภฏัทัง้ 38 แหง และประเด็นสดุทาย เปนขอเสนอแนะจากองคมนตรี
ในดานการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาเชิงพื้นท่ี ณ หองประชุมชั้น 5 อาคาร 100 ป 
สมเด็จพระศรีนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

 วันที่ 14 มกราคม 2563 รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี เขารวมการประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 1(151)/2563 โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา ประธาน
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.) เปนประธานการประชุม  ณ หองประชุมชั้น 5 อาคาร 
100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี
 โดยในที่ประชุมไดมีการลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหง กับ
สาํนักงานกองทุนสรางเสริมสขุภาพ เพือ่พฒันาฐานขอมลูขนาดใหญระดบัตาํบลเพ่ือการพัฒนาทองถิน่ 
จากน้ันเปนการบรรยายพิเศษเร่ือง แนวทางการสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง 38 แหง กับกรมสงเสริมวัฒนธรรม เรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเปนศูนยขอมูลวิชาการ
ดานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสูมรดกไทย โดยอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ีเสด็จเยี่ยมสมาชิก

และติดตามผลการดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกําแพงเพชร 

และทรงเปดชมรมศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

          วันที่ 23 มกราคม 2563  ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเย่ียมสมาชิกและติดตามผลการดําเนิน
โครงการ TO BE NUMBER ONE  จังหวัดกําแพงเพชร ทรงเปดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER 
ONE ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จากน้ันเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนยเพื่อนใจ 
TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) คร้ังท่ี 1(151)/2563
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ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสูการขับเคล่ือนประเทศ

 วันที่ 15 มกราคม 2563 รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี เขารวมการสัมมนาแลกเปล่ียน
ความคิด เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสูการขับเคล่ือนประเทศ โดยมีพลเอกประจิน จั่นตอง 
ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เปนประธานในพิธี
เปดการสัมมนา ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
 งานสัมมนานี้จัดขึ้นเพ่ือสรางความรับรูและเขาใจบทบาทหนาท่ีของแตละกลุมมหาวิทยาลัย
อันจะนําไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวมตามยุทธศาสตรชาติและ
แผนปฏิรูปประเทศ

การระบุและประเมินปญหาส่ิงแวดลอม และการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดลอม 

ประจําปงบประมาณ 2563

 “ทองเที่ยวตลาด 3 วิถี ที่ทาขุนราม”
 วันที่ 24 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรรวมกับชุมชนตําบลทาขุนราม อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร จัดโครงการสงเสริมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม “ทองเที่ยวตลาด 3 วิถี ที่ทาขุนราม” 
จัดข้ึนเพ่ือสงเสริมงานประเพณีทองถ่ินของตําบลและสงเสริมการทองเท่ียว และเพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน รวมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีใหคงอยูสืบไป ภายในกิจกรรมประกอบดวย 1.การจัดจําหนาย
อาหารพืน้บาน สนิคาชมุชน ของดตีาํบลทาขนุราม 2.การสาธติและแสดงอาหาร 3 วถิ ี(วถิภีาคเหนอื วถิภีาคกลาง 
วิถีภาคอีสาน) 3.นิทรรศการ “ภาพเกาเลาเรื่องตําบลทาขุนราม” 4.การประกวดการแตงกาย 3 วิถี ตําบล
ทาขุนราม (วิถีภาคเหนือ วิถีภาคกลาง วิถีภาคอีสาน) ซึ่งจะจัดข้ึนทุกวันศุกรและเสาร สัปดาหสุดทายของ
ทุกเดือน ตั้งแตเวลา 16.00-22.00 น. ณ ฝายทากระดาน หมูที่ 9 ตําบลทาขนุราม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

 วนัที ่27 มกราคม 2563 ทีห่องประชุมรวงผ้ึง ชัน้ 8 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14) 
ผศ.รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานในการอบรมเรื่อง การระบุและประเมิน
ปญหาส่ิงแวดลอม และการตรวจประเมินการจัดการส่ิงแวดลอม ประจําป งบประมาณ 2563 
ใหกับหนวยงานที่จะเขาสมัครรับการตรวจประเมินโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) โดยมี 
รศ.ดร.สยาม อรณุศรีมรกต รองคณบดีฝายมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมและวิเทศสัมพนัธ คณะส่ิงแวดลอม
และทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากร
 สาํหรบัการจดัการอบรมในคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค เพือ่สรางความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการตรวจ
ประเมินตามเกณฑสํานักงานสีเขียว (Green Office) และเพื่อรวมกันวิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอม
ภายในอาคารท่ีเขารวมโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ประจําปงบประมาณ 2563
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 วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
โดยสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑและกราฟฟก คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จัดโครงการประชุมเครือขายออกแบบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ และแขงขันทักษะการออกแบบ ครั้งท่ี 4 
ณ หางสรรพสินคาโรบินสันไลฟสไตลกําแพงเพชร โดยกิจกรรม
การประชุมเครือขายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
การแขงขันทักษะของนักศึกษา การแขงขันทักษะ Sketch Design 
การแขงขันทักษะการใชโปรแกรมออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
การแขงขนัทกัษะการถายภาพ และการแขงขนัการนําเสนอสรางสรรค 
การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารยนักศึกษาของแตละ
สถาบัน เพื่อเปนการประชาสัมพันธหลักสูตร

รวมพลังสรางสรรค มุงม่ันสามัคคี เรียนรูวิถีไทยสูวิถีมรดกโลก

การประชุมเครือขายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

และแขงขันทักษะการออกแบบ ครั้งท่ี 4

 วันที่ 31 มกราคม 2563 ที่หองประชุมชั้น 2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร จดัโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารคายอาสาบาํเพญ็ประโยชน
เพือ่สงเสรมิสรางจรยิธรรมและบูรณาการการเรยีนรูงานประกนัคณุภาพการศึกษา เพือ่ทาํนบุาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 “รวมพลังสรางสรรค มุงม่ันสามัคคี เรียนรูวิถีไทย สูวิถีมรดกโลก” 
ระหวางวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2563
 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ สงผลใหมคีณุลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงคตามอัตลกัษณ อกีทัง้การสงเสริม
การเปนผูนํานักศึกษาใหสามารถเขาใจงานประกันคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดจน
สามารถสรางเครือขายดานงานประกันคณุภาพการศึกษาได โดยมีรปูแบบของกิจกรรมดังกลาว
ประกอบดวย 5 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมแลกเปล่ียนองคความรูแนวปฏิบัติที่ดีดานการจัด
กิจกรรมท่ีบูรณาการงานประกันคุณภาพการศึกษาของแตละสถาบันการศึกษา,กิจกรรม
สันทนาการเพ่ือสรางสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนตางสถาบัน, กิจกรรมจิตอาสา, เรียนรูและศึกษา
วัฒนธรรมทองถิ่น และกิจกรรมเรียนรูวิถีไทยสูวิถีมรดกโลก

 วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ 2563 โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร 
จัดโครงการตรุษจีน ณ ศาลาลานอเนกประสงค ขางอาคาร
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กิจกรรมนี้จัดขึ้น
เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมจีน
อีกทั้งยังเปนการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาฯ โครงการ
ตรุษจีนประจําปนี้ เริ่มดวยพิธีบวงสรวงฯ การแสดงจากโปรแกรม
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และการประกวด
รองเพลง พรอมกับจัดบูทกิจกรรมใหไดรวมสนุกกันอีกมากมาย และ
มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมมารวมโครงการในครั้งนี้

μÃØÉ Ṏ¹ »ÃÐ í̈Ò»‚ 2563
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 วันอังคารท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 ที่หองประชุมดาวเรือง ชั้น 9 
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 
เปนเจาภาพจัดการประชุมสภาผูบรหิารบัณฑติศกึษาแหงประเทศไทย (สคบท) 
คร้ังที ่1/2563 โดยม ีผศ.รต.หญงิ ดร.วรรณ ีศขุศาสตร ประธานสภาคณะผูบรหิาร
บัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท) เปนประธานในการประชุม
 โอกาสน้ี รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี ไดกลาวตอนรับและ
แนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พรอมดวย รศ.ดร.ณัฐรดา วงษนายะ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมใหการตอนรับ
และเขาประชุมดังกลาว

 วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาํแพงเพชร นาํเยาวชน ASEAN Young Leaders ซึง่เปนนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
และนักเรียนในพ้ืนทีบ่รกิารวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ จาํนวน 22 คน เขาเย่ียมคารวะเอกอัครราชทูต
สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม ณ สถานทตูสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม ประจาํประเทศไทย 
โดยมี Ms. Tran Thi Thu Trang, Head of Political Section ใหการตอนรับ พรอมดวย 
Mr. Nguyen Tien Cuong, First Secretary และ Mr. Tran Thanh Tuan, Second Secretary.
 สําหรับการเขาเย่ียมคารวะในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือรับฟงการบรรยายใหความรู
เก่ียวกับบทบาทของประเทศเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนกับการพัฒนาเยาวชน รวมถึง
รับทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนดานอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนและรูจักประเทศ
เวียดนามมากข้ึน

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.กําแพงเพชร เปนเจาภาพจัดการประชุม

สภาผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท) ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563

เยาวชน ASEAN Young Leaders มรภ.กําแพงเพชร

เขาเย่ียมคาราวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 วันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2563 ที่อาคารทีปงกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
รศ.ดร.สวุทิย วงษบญุมาก อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร เปนประธานในพธิเีปด นทิรรศการราชภัฏ
กําแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 16 “เปดประตูสูอนาคต” ระหวางวันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2563 มีวัตถุประสงค
เพ่ือประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใหเปนที่รูจักแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภายในเขตพื้นที่
จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย อีกท้ังเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรตางๆ 
ของแตละคณะ เพือ่สงเสรมิกจิกรรมแนะแนวการศกึษาตอใหกบันักเรยีนทีม่ารวมงาน ซึง่เปนแนวทางในการเลอืก
สาขาที่ใช คณะที่ชอบ เพื่ออาชีพในฝน นอกจากน้ียังมีการเปดรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2563 
มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษาในแตละคณะ มีการจัดกิจกรรมการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ มากกวา 20 รายการ มีการแขงขัน KPRU DANCE CONTEST 2020 และการแขงขันการประกวด
เคร่ืองแตงกายจากวัสดุรีไซเคิล เปนตน
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การประชุมการดําเนินงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

การประชุมการดําเนินงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาทองถิ่นในความรวมมือระหวางจังหวัดตาก กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 ที่หองประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและ
อาํนวยการ (อาคาร 14) รศ.ดร.สวุทิย วงษบญุมาก อธกิารบด ีพรอมดวยคณะผูบรหิาร 
คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมประชุมการดําเนินงานโครงการ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ในความรวมมือระหวาง
จงัหวัดกําแพงเพชรกบัมหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 
โดยมีนายประทีป ตระกูลสา หัวหนาสํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธาน
การประชุม  
 การประชุมในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อติดตามผลการดําเนินโครงการตาม
ยทุธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
และแผนการดําเนินงานโครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมไปถึง
การพจิารณาความเช่ือมโยงระหวางแผนพฒันาการศกึษาของจังหวัดกาํแพงเพชรและ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และการพิจารณาแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 ที่หองประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก 
รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ประชุมการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ในความรวมมือระหวางจังหวัดตากกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุงโรจน 
รองผูวาราชการจังหวัดตาก เปนประธานการประชุม
 การประชมุในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค เพือ่ตดิตามผลการดําเนนิโครงการตามยทุธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพฒันาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนการ
ดําเนินงานโครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงการพิจารณาความเช่ือมโยง
ระหวางแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตากและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร และการพิจารณาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร จดัการแสดงละครเวท ีเรือ่ง "The Red Balloon" ซึง่การแสดง
ในครั้งน้ีมีกําหนดขึ้นแสดง 2 รอบ ระหวางวันที่ 21-22 กุมภาพันธ 2563 เวลา 19.00 น. ที่หอง
ประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับการแสดงละครเวทีนี ้
จดัข้ึนเพือ่ฝกประสบการณใหกบันกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ และเพือ่ระดมกองทนุสาํหรบั
ใหนักศึกษาที่ขาดแคลนดานทุนทรัพยทางการศึกษา ไดกูยืมเพื่อใชในการศึกษาเลาเรียนตอไป 
นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร และสาขาดนตรีศึกษา รวมสรางสรรคละครเวที
ดังกลาว
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 วนัที ่20 กมุภาพนัธ 2563 ทีห่องประชมุทองอไุร ชัน้ 9 อาคารเรยีนรวมและอาํนวยการ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีรายนามดังนี้
 1. รศ.ดร.โสรีช โพธิ์แกว เปน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
 2. รศ.ดร.สมบัติ นพรัก เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 3. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 4. รศ.สุรชัย ขวัญเมือง เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 5. ผศ.ดร.เจรญิวิชญ สมพงษธรรม เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 6. รศ.ดร.วิทยา จันทรศิลา เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 7. รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 8. ดร.สมพร จองคํา เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 9. นายสมจิตร ลิ้มลือชา เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 10. นายสุชาติ จึงกจิรุงโรจน เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 11. นายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 12. รศ.วรวุฒิ เทพทอง เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการการบริหารหลักสูตรใหมี
คณุภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพือ่การเผยแพร (Thai Qualification 
Register : TQR) กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โครงการน้ีจัดขึ้นเพ่ือใหมีความเขาใจ
ในการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR) เพื่อใหเกิดการเรียนรูและสามารถเชื่อมโยงผลลัพธการเรียนรู
ทีก่าํหนดในหลักสตูร (มคอ.2) ใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/สาขาวิชา และเพื่อใหสามารถวิเคราะห
เหตุปจจัยท่ีนําไปสูผลลัพธการเรียนรู และสามารถสะทอนผลลัพธการเรียนรูเปนหลักฐานเชิงประจักษ
 ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบูรณวัลย สัตยารักษวิทย ตําแหนง ที่ปรึกษาดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มาเปนวิทยากรใหความรูและแลกเปลี่ยนความรู

พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

การบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อการเผยแพร (Thai Qualification Register : TQR)

กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 วันที่ 18 มีนาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดการแสดงละครเวทีนิเทศศาสตร เรื่อง 
“กาลคร้ังหน่ึง...ทวิภพ” ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยผานการถายทอดสด FACEBOOK LIVE แฟนเพจ KPRU WORLD 
OF MOUTH ภายใตการดูแลของอาจารยธัญรดี บุญปน ประธานโปรแกรมวิชา
นเิทศศาสตร และ ผศ.ดร.พธรูาํไพ ประภสัสร ผูอาํนวยการสาํนกัศลิปะและวฒันธรรม
 สาํหรบัละครเวทีนเิทศศาสตร จะจดัแสดงระหวางวนัท่ี 18-20 มนีาคม 2563 
ผานการถายทอดสด FACEBOOK LIVE แฟนเพจ Word Of Mouth KPRU 
เวลา 18.30 น. เปนตนไป

ละครเวทีนิเทศศาสตร “กาลครั้งหน่ึง...ทวิภพ”
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"พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. และเกียรติบัตร

ใหแกคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร" ประจําปการศึกษา 2562

นิทรรศการนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ูปการศึกษา 2562 
ประตูสูอาชีพ จากใจพี่สู ใจนอง"

 วันที่ 1 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาํแพงเพชร จดักจิกรรมกีฬาระหวางคณะ “ปลาบึกเกมส 
ครัง้ที ่19” ระหวางวนัที ่24 กมุภาพนัธ - 1 มนีาคม 2563 
โดยม ีรศ.ดร.สวุทิย วงษบญุมาก อธิการบดฯี เปนประธาน
ในพิธีเปด พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมนี้จัดข้ึนเพื่อสงเสริมการใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ใหรูจกันํา้ใจนักกีฬา “รูแพ รูชนะ รูอภัย” และสรางความ
สามัคคีในหมูคณะ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

 วนัท่ี 4 มนีาคม 2563 เวลา 9.30 น. ฝายฝกประสบการณ
วิชาชีพครู จัดนิทรรศการนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

ปการศึกษา 2562 "ประตูสูอาชีพ จากใจพ่ีสูใจนอง" ระหวาง
วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ณ หองราชพฤกษ (ชั้น 3) หอประชุม
ทีปงกรรัศมีโชติ โดยมี รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท คณบดี

คณะครุศาสตรเปนประธาน ภายในงานมีนิทรรศการของ
นักศึกษาฝกประสบการณฯ จัดแสดงผลงานระหวางออกฝก

ประสบการณในแตละโรงเรียน รวมไปถึงการเสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณของแตละกลุม ในการออกฝกประสบการณสอน
ในสถานศึกษา จากตัวแทนนักศึกษา ตลอดระยะเวลาของ

การออกฝกประสบการณสอนฯ

 เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะครุศาสตร จัดกิจกรรม "การจัดพิธี

มอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. และเกียรติบัตรใหแก

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศกึษาคณะครุศาสตร" ประจําปการศึกษา 2562 
ณ หอประชมุรตันอาภา มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร และมอบทนุการศกึษา 
เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมวิ่งการกุศล "EDU RUN 2020 วิ่งเพื่อนอง" 
ใหกบัตัวแทนนักศกึษาคณะครุศาสตร ทีไ่ดรบัการพิจารณาทุน โดย รศ.ดร.วชิระ 

วิชุวรนันท คณบดีคณะครุศาสตร ใหเกียรติเปนผูมอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 วนัที ่4 มนีาคม 2563 กองพัฒนานักศกึษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏักาํแพงเพชร จดักจิกรรม “วนัราชภัฏ ถนนวัฒนธรรม” 

โดยมี รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีฯ เปนประธาน
ในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเห็นคุณคา

ความสําคญัของศิลปวฒันธรรม ประเพณี และเพ่ือสนบัสนนุ

ใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมออกรานจําหนายสินคา เพื่อสราง

รายไดระหวางเรียน ภายในงานจัดการประกวดขับรอง
เพลงไทยลกูทุง การประกวดการแสดงศลิปวฒันธรรมสรางสรรค 

และการประกวดธิดาผาปลอม จัดข้ึนตั้งแตเวลา 18.00 น. 
เปนตนไป ระวางวนัท่ี 4-5 มนีาคม 2563 ณ ลานหนาอาคาร

ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 วนัท่ี 5 มนีาคม 2563 ทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 
จัดโครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลิน

วัฒนธรรม” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักศึกษา

เกิดความตระหนักและเห็นคุณคาความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อีกทั้งสนับสนุนใหนักศึกษา

ทํากิจกรรมออกรานคาเพื่อสรางรายไดระหวางเรียน 
โดยกําหนดจัดกิจกรรมระหวางวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 

 การประกวดธิดาผาปลอม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม” ป 2563

ตั้งแตเวลา 17.00 น. เปนตนไป ณ บริเวณลานกิจกรรม
หนาอาคารทปีงกรรศัมีโชต ิมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

โดยวันที่ 5 มีนาคม 2563 มีการบรรเลงเพลงไทยจาก

วงปพาทยมอญ มหาวิทยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร การแสดง

จากชมรมมง และชมรมทูบนีมัเบอรวนั และการประกวดธิดา

ผาปลอม ประจําป 2563 โดยมีผูเขาประกวดจํานวน 16 คน 
บรรยากาศเปนไปดวยความสนุกสนานตลอดท้ังค่ําคืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 วันที่ 10 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยสํานักบริการวิชาการและ
จดัหารายได รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จดักจิกรรม “จติอาสา รวมตาน COVID-19” 
ภายในงาน รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี พรอมดวย ผูบริหาร อาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา รวมกันทํากิจกรรม “KPRU DIY แอลกอฮอลเจล สูไวรัส COVID-19” โดยรวมกัน
จัดทําแอลกอฮอลเจล ซึ่งมีดวยกัน 2 สูตร คือ สูตรที่ 1 ใช Cabopol SF-1 และสูตรที่ 2 
ใช Cabopol-940 จํานวน 4,000 ขวดๆ ละ 30 มิลลิลิตร จากนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะนําแอลกอฮอลเจล 
ดงักลาว ไปแจกฟรีใหกบัพีน่องประชาชนชาวจังหวัดกาํแพงเพชร ณ บรเิวณหนาสาํนกังานหอการคา
จงัหวดักาํแพงเพชร หรอืบรเิวณตลาดไนทบารซา กาํแพงเพชร ในวนัพฤหสับดทีี ่12 มนีาคม 2563 
เวลา 17.00 น. เปนตนไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรม 

“จิตอาสา รวมตาน COVID-19”

 วนัที ่12 มนีาคม 2563 ทีห่นาสํานักงานหอการคาจังหวัดกาํแพงเพชร 
บริเวณตลาดไนทบารซา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรม 
“จิตอาสา รวมตานไวรัส COVID-19” นําโดย รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก 
อธิการบดี พรอมดวย ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี และ
คณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
แจกแอลกอฮอลเจล ขนาด 30 ml จํานวน 4,000 ขวด และคูมือการปองกัน

ตวัเองจากไวรสัโคโรนา 2019 ใหกบัพีน่องประชาชนชาวจงัหวัดกาํแพงเพชร 
ในโอกาสนีอ้ธกิารบดไีดมอบแอลกอฮอลเจล จาํนวน 100 ขวด ใหกบัหอการคา
จังหวัดกําแพงเพชร

 วันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่โรงพยาบาลกําแพงเพชร รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก 
อธกิารบด ีพรอมคณบดคีณะพยาบาล งานวเิทศสมัพันธและกจิการอาเซยีน และนกัศกึษา
ตางชาต ิสาธารณรฐัประชาชนจนี มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร นาํหนากากอนามยักวา 
5,357 ชิน้ พรอมดวยเงนิสนบัสนนุจาํนวน 2,000 บาท มอบใหกบัโรงพยาบาลกําแพงเพชร 
โดยมี พญ.รจนา ขอนทอง ผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร เปนผูรับมอบ
          สาํหรับหนากากอนามยั และเงนิสนบัสนนุดงักลาว เปนความประสงคของนกัศึกษา
ชาวจีนที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อมอบใหโรงพยาบาลสามารถนํา
หนากากอนามัยไปจัดสรรใหบุคลากรในโรงพยาบาลสามารถนําไปใชได ซึ่งในปจจุบัน
หนากากอนามัยขาดแคลนจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19

มรภ.กําแพงเพชร แจกแอลกอฮอลเจล 

ฟรี 4,000 ขวด

มรภ.กําแพงเพชร มอบหนากากอนามัย 5,300 ชิ้น
ใหโรงพยาบาลกําแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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          วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่หองประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวม
และอํานวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รศ.ดร.สุวิทย 
วงษบญุมาก อธกิารบด ีกลาวตอนรบัสภาคณาจารยและขาราชการฯ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏอุตรดิตถ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมี ผศ.ดร.วิษณุ 
บัวเทศ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ฯ และคณะกรรมการสภา
คณาจารยและขาราชการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมใหการ
ตอนรับและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานบุคคล การจายคาตอบแทน 
การจัดสวัสดิการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 วันที่ 12 มีนาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
จัดกิจกรรม "บัณฑิตนอย" ประจําปการศึกษา 2562 ณ ลานเขาแถว
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร โดยมี รศ.ดร.วชิระ วิชุวรนันท 
คณบดี คณะครุศาสตร เปนประธานกลาวแสดงความยินดี อีกทั้งให
โอวาทและเปนผูมอบเกียรติบัตรแกบัณฑิตนอย และ ผศ.ดร.วรพรรณ 
ขาวประทุม ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
เปนผูกลาวรายการวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรม ซึ่งมีจํานวนบัณฑิต
ทีจ่บการศกึษาระดบัช้ันอนุบาล 3 มจีาํนวนท้ังหมด 9 คน ซึง่ในกจิกรรม

มีทั้งผูปกครอง คณะครู และคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
กําแพงเพชร มาเขารวมเปนจํานวนมาก

 วันที่ 13 มีนาคม 2563 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดโครงการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ
สามัญรุนใหญ ขั้นความรูเบื้องตน (Scout B.T.C) ประจําป
การศกึษา 2562 โดยมี รศ.ดร.วชริะ วชิชุวรนนัท คณบดคีณะครศุาสตร
เปนประธานในพิธี กิจกรรมน้ีจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา
คณะครศุาสตรนาํความรูทีไ่ดรบัไปจดักจิกรรมลกูเสอืไดอยางถกูตอง
และสามารถเปนผูบงัคบับญัชาลกูเสือท่ีดตีามมาตรฐานของสาํนกังาน
ลูกเสือแหงชาติ รวมทั้งสามารถสอนกิจกรรมลูกเสือในระหวาง
ฝกประสบการณวิชาชีพครูไดอยางถูกตองและเหมาะสม จัดข้ึน 
ณ คายรามจิตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สภาคณาจารยและขาราชการฯ มรภ.อุตรดิตถ 

ศึกษาดูงานดานการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กําแพงเพชร

บัณฑิตนอย ประจําปการศึกษา 2562

การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

ข้ันความรูเบ้ืองตน (Scout B.T.C) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เครือขาย
ศลิปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครัง้ที ่10 (ICAC10) สาํหรับการจัดการประชุม
วิชาการนานาชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นระหวางวันท่ี 11-13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาํแพงเพชร ซึง่มวีตัถุประสงคดงันี ้(1) เพือ่เปนเวทีในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
และผลงานสรางสรรคดานศิลปวฒันธรรมในระดับนานาชาติ (2) เพือ่สงเสรมิและสนบัสนนุ
การเรียนการสอนดานศิลปะและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ (3) เพื่อสรางเครือขาย
ความรวมมือในการแลกเปล่ียนทางดานวิชาการ การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศลิปวฒันธรรมรวมกนัในระดบันานาชาต ิและ (4) เพือ่สงเสรมิการนาํองคความรูภมูปิญญา
ทองถิ่นสูผลงานวิชาการและผลงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
 สําหรับหัวขอในการประชุมวิชาการในคร้ังน้ี มีจํานวน 7 หัวขอ ประกอบไปดวย 
(1) ประวัติศาสตรและมรดกโลก (2) ภาษา วรรณกรรมและภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
(3) การศึกษาและนวัตกรรมสรางสรรคทางวัฒนธรรม (4) ศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม 
(5) การจัดการและการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (6) ศิลปะ ดนตรีและศิลปะการแสดง และ 
(7) การสื่อสารทางวัฒนธรรม

การประชุมวิชาการนานาชาตเิครอืขายศลิปวฒันธรรมมหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย 

ครัง้ท่ี 10 (ICAC10)  “ชากังราว นครแหงศลิป ถิน่มรดกโลก”

มรภ.กําแพงเพชร ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศกับกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ

 วนัท่ี 25 มนีาคม 2563 รองศาสตราจารย ดร.สวุทิย วงษบญุมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือผานระบบวดิโีอคอนเฟอเรนซ ระหวางมหาวทิยาลยัราชภฏั 
38 แหง ทั่วประเทศ และกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
เร่ือง ความรวมมือในการขับเคล่ือนงานวัฒนธรรมและมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม
  ในโอกาสนี ้พลเอกดาวพงษ รตันสวุรรณ องคมนตร ีเปนประธาน
ในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ 
ซึ่งความรวมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการเตรียมการฟนฟู
เศรษฐกิจฐานรากภายหลังจากสถานการณ COVID-19 คลี่คลาย โดยใช
วฒันธรรมและภูมปิญญาของชุมชนทองถิน่เปนฐาน และใชการบรูณาการ
องคความรูวิชาการที่สอดรับกับบริบทของพื้นที่ในทุกมิติเปนตัว
ขับเคลื่อน ซึ่งไดกําหนดแผนปฏิบัติการที่กรมสงเสริมวัฒนธรรมและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะดําเนินการทันทีเมื่อผานพนวิกฤติ
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ประกอบดวย
 การนํานวัตกรรมและเทคโนโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับ
วฒันธรรมและมรดกทางภูมปิญญาดานวัฒนธรรมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชน

 การจัดทําขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน
ทองถิ่นใหสามารถขึ้นทะเบียนระดับชาติและระดับสากล เพื่อสรางฐาน
การทองเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีจ่ะนาํรายไดมาสูชมุชนทองถิน่อยางตอเนือ่ง
และยั่งยืน
 การสรางการมสีวนรวมของนกัศึกษา คณาจารย และชมุชนทองถิน่ 
ในลักษณะ Area Based เพื่อตอยอดสรางสรรควัฒนธรรมทองถิ่นใหมี
มูลคาเพิ่มกลับคืนสูคนในชุมชน
 การพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมผาไทยสูสากล ซึง่จะเปนการขยาย
ตลาดและสรางมูลคาเศรษฐกิจเพื่อสรางงานสรางรายไดใหกับชุมชน
 ในการนี ้มหาวทิยาลยัราชภัฏทัว่ประเทศและกรมสงเสรมิวฒันธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม จะเร่ิมดําเนินการตามแผนปฏิบัติการผานระบบ
เทคโนโลยีทางไกลในหวงมาตรการฉุกเฉิน ณ ขณะนี้ เพื่อใหสามารถนํา
โครงการตางๆ ที่มุงเนนการกระตุนเศรษฐกิจลงสูชุมชนทองถ่ินในทันที
หลังจากประเทศไทยเขาสูภาวะปกติจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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