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งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สวสัดทีานผูอานวารสารประชาสมัพนัธ KPRU NEWS ทกุทาน มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร กาวเขาสูปที ่47 ซึง่มหาวทิยาลยั
ราชภัฏกําแพงเพชรกอตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2516 ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น เราไดผลิตบัณฑิต

เพื่อออกไปรับใชสังคมอยางมากมาย นอกจากผลิตบัณฑิตแลว เรายังมีการดําเนินงานในดานงานวิจัย งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และงานบริการวิชาการแกชุมชน ซึ่งในปงบประมาณ 2563 นี้ เราไดดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งในปนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรรวมกับชุมชน
ทองถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน KPRU OTOP ขึ้นมาหลากหลายผลิตภัณฑ ซึ่งทุกทานสามารถเขาชมและ
เลือกซื้อไดที่ https://asl.kpru.ac.th/kpruotop/
 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผานมา ไดสรางความกังวลใจ
ใหประชาชนชาวไทยเปนอยางมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น เราไดจัด
กิจกรรมเพื่อชวยเหลือพี่นองประชาชนในพื้นท่ี ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หลายกิจกรรม อาทิ โครงการจางงานประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019, 
การจัดกิจกรรมจิตอาสา KPRU และกิจกรรม KPRU ปนสุขใหนะ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนสอนในรูปแบบ Hybrid 
เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และวิถีชีวิตแบบใหม (NEW NORMAL) ที่เกิดขึ้นในยุค “COVID-19” ซึ่งทาํใหผูคนทั่วโลกเขาสู 
“ความปกติรูปแบบใหม” ในทุกๆ ดาน ทั้งไลฟสไตล ธุรกิจ สาธารณสุข และการศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ติดตามอาน
ไดใน KPRU NEWS ฉบับนี้คะ 

บทบรรณาธิการ

ฉบับท่ี 3 ประจําปงบประมาณ 25633
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 สารจากผูบริหาร
 ตอนรับเปดภาคเรียน
 การเรียนการสอนในระบบ HYBRID คืออะไร

 ราชภัฏกําแพงเพชรโพลล
 การคัดเลือกผูสมัคร "โครงการจางงานประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณ

 การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019"

 ปฐมนิเทศวิศวกรสังคมในโครงการจางงานประชาชน ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ

 การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

 KPRU ปนสุขใหนะ

 มรภ.กําแพงเพชร รวมปนสุข กับชุมชนบานวังยาง

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2563"

 ประกาศผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอ “Smart Start IDEA By GSB Startup”

 คณะวิทยาการจัดการรวมกับชมรมศิษยเกาคณะวิทยาการจัดการ สงธารน้ําใจ 

 “KPRU ปนสุขใหนะ”

 เปดศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดกําแพงเพชร

 ลงนามถวายพระพร สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชิน ีเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศนทําความสะอาดสวนสาธารณะ

 การประชุมคณะกรรมการส่ิงแวดลอมระดับหนวยงาน คร้ังท่ี 1/2563

 KPRU ขับเคล่ือนโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น 2563

 มรภ.กาํแพงเพชร ลงพ้ืนท่ีใหคําปรึกษา ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนระดับจงัหวดั

 กิจกรรม “จิตอาสา KPRU ปนสุขสูชุมชน”

 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

 เตรียมความพรอมในการเขารับการตรวจประเมินโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office)

 การแขงขัน KPRU Idea To Startup 2020 “การนําเสนอไอเดีย สูการเปนธุรกิจสตารทอัพ”

 การเตรียมความพรอมกอนเรียน โครงการครูรัก(ษ)ถิ่น ประจําปการศึกษา 2563

 ราชภัฏจิตอาสา "เติมฝน แตมสี ทําความดีดวยหัวใจ" คร้ังท่ี 6

 จิตอาสา KPRU ปนสุขสูชุมชน 28 กรกฎาคม 2563

 ขอแสดงความยินดีกับ รศ. และผศ. คนใหม

 กําหนดมาตรการชวยเหลือนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด

 ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ชวยเหลือสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
ฉบับท่ี 3 ประจําปงบประมาณ 2563
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 ในชวงท่ีผานมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีการปรับตัวเพ่ือเตรียม
ความพรอมรับสถานการณตางๆ ทีก่าํลงัจะเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะการปรับบทบาทของ
มหาวิทยาลัยใหเปนเสาหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนทองถ่ินดวยองคความรู 
งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฐานเศรษฐกิจมูลคาสูง 
(Value-based Economy) โดยในชวงเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทีผ่านมา มหาวิทยาลยัฯ 
ไดมีการทบทวนแผนกลยุทธ โดยมีประเด็นสําคัญคือการจัดทําแผนพัฒนาตามจุดเนนของ
มหาวิทยาลัย (Repositioning Plan) ซึ่งเปนผลจากพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 มาตรา 24 ที่กําหนดใหมีการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัย
ราชภฏักาํแพงเพชร ไดวเิคราะหผลการดาํเนนิงาน (Performance) และศกัยภาพ (Potential)  
พบวามหาวทิยาลยัฯ จดัเปนสถาบนัอดุมศกึษาในกลุมยทุธศาสตรการพฒันาชมุชนเชงิพืน้ที่ 
(Area-based and Community) ซึ่งทิศทางการเปล่ียนแปลงมีหลายประเด็นที่เราตอง
จัดระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพใหเปนตามเปาหมายของการเปน Area-based 
and Community University เชน การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรู
ตลอดชีวิตของชุมชน (Lifelong Learning) การผลิตบัณฑิตรวมกับสถานประกอบการ
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในทองถ่ิน การสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนโดยการมีสวนรวมกับภาคีเครือขายทั้งในลักษณะ In-cash และ In-kind 
การสรางผลงานวิชาการประเภทรับใชสังคม การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
สูมาตรฐานสากล U-Multirank และ Time Higher Education (THE) รวมถึงการสราง
ความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยจากการจัดทําหลักสูตรระยะสั้นสําหรับ กลุม 
Non Age Group เปนตน
 สําหรับพันธกิจดานการบริการวิชาการ จะเห็นไดวา 2-3 ปที่ผานมา กระบวนการ
ใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ไดปรับเปล่ียนรูปแบบไปคอนขางมาก จากเดิมที่
สวนใหญเปนการนําองคความรูไปถายทอดโดยการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพียงอยางเดียว 
แตในปจจบุนัไดเปลีย่นบทบาทเปนการบรกิารวชิาการโดยยดึหลกัพนัธกจิสมัพนัธมหาวทิยาลยั
กับสังคมทองถิ่น (University Engagement) เปนตัวขับเคลื่อน โดยทุกคณะไดรับ
มอบหมายพื้นที่เปาหมายเพื่อพัฒนาใหสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ทุกมิติ ทั้งมิติดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและส่ิงแวดลอม โดยการมีสวนรวมกับภาคี
เครอืขายตางๆ และใหความสําคญักบัการมสีวนรวมของคนในชมุชนเปนฐานในการพฒันา
พื้นที่ ซึ่งในแตละพื้นที่ก็จะมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย แตกตางกันไปข้ึนอยูกับบริบท ปญหา
ความตองการ ทนุทรพัยากรทางสงัคมของพืน้ท่ีนัน้ๆ ซึง่จากการตดิตามประเมนิผลโครงการ
อยางตอเนื่อง พบวา หลายพื้นที่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง เปนความภาคภูมิใจของ
ผูรับผิดชอบโครงการ และมหาวิทยาลัยเปนอยางย่ิง เชน การพัฒนาพ้ืนที่ หมู 8 
บานใหมศรีอุบล ต.นิคมทุงโพธ์ิทะเล อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ไดรับการพิจารณาคัดเลือก
เปนหมูบานที่มีกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน ประเภทหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น 
เปนสุข” ดเีดนระดบัจงัหวดั หรอื โครงการพัฒนาผลติภณัฑ OTOP เพือ่ยกระดบัมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน มีผลงานการพัฒนาโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดพัฒนา 
"ผาทอมือยอมสีศิลาแลงกําแพงเพชร ลายดอกพิกุล” ของกลุมผาทอยอมสีธรรมชาติ

บานหนองจอกพฒันา อ.คลองขลงุ จ.กาํแพงเพชร  ไดรบัรางวัล
ที่ 1 การประกวดผาประจําจังหวัดกําแพงเพชร เปนตน 
ผลพลอยไดสําคัญจากการลงพัฒนาพ้ืนที่จากโครงการตางๆ 
พบวา ประชาชนและหนวยงานภาคีเครือขายไดใหคําชื่นชม 
เกิดความเช่ือมั่นและมีความรูสึกวามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เปนที่พึ่งไดอยางแทจริง
 นอกจากน้ี ในชวงสถานการณ COVID มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรไดทําหนาที่สําคัญในการชวยเหลือสังคม 
ชุมชนทองถิ่น จากกิจกรรมและมาตรการตางๆ เชน โครงการ
จางงานประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ภายใตโครงการพัฒนา
ชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ดวยองคความรูและเทคโนโลยี 
ที่เราเรียกวา “วิศวกรสังคม” เพื่อเปนกลไกสําคัญในการ
ขบัเคลือ่นการพฒันาพืน้ทีเ่ปาหมาย จาํนวน 37 พืน้ที ่ครอบคลุม
ทัง้จงัหวดักาํแพงเพชรและจงัหวดัตาก ซึง่จะมโีครงการตอเนือ่ง
ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใตโครงการยกระดบัเศรษฐกจิ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ หรือโครงการ 1 ตําบล 
1 มหาวิทยาลัย รวม 60 พื้นที่
 จะเหน็ไดวาการปรบับทบาทของมหาวทิยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชรในคร้ังนี้ เรามิไดมุงเนนวิธีการหรือกิจกรรมใด
กิจกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ แตจะเนนเปาหมายสําคัญในการ
พฒันาชุมชนทองถิน่ โดยการบูรณาการทุกพนัธกจิเขาดวยกนั 
มหาวิทยาลัยฯ เชื่อวา ดวยศักยภาพ ความรู ความสามารถ 
ประสบการณทีส่ัง่สมเปนความเชีย่วชาญของบคุลากรของเรา 
จะเปนพลงัสาํคญัในการขบัเคลือ่นมหาวิทยาลยัไปสูเปาหมาย
ไดไมยาก เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจรวมกัน

พวกเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
#คนของพระราชา

ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ
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ปฐมนิเทศวิศวกรสังคมในโครงการจางงานประชาชน ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร ดําเนินการพิจารณาคัดเลือก

ผูสมัครโครงการจางงานประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ

จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 

รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ 

เปนผูควบคุมการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติ

ของผูสมคัร ณ หองประชมุลีลาวด ีชัน้ 2 อาคารทปีงกร

รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ทั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจะประกาศรายชื่อ

ผู ผานการคัดเลือก ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 

ทางเว็ปไซตของมหาวิทยาลัย และจดักจิกรรมปฐมนิเทศ

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ 055 706 555 ตอ 7907

การคัดเลือกผูสมัคร "โครงการจางงานประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019"

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาํแพงเพชร จดัปฐมนเิทศวศิวกรสงัคม 
ในโครงการจางงานประชาชน ทีไ่ดรบัผลกระทบ

จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (covid-19) ผานระบบออนไลน 

โดยมี รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี 

กลาวตอนรบัและกลาวเปดโครงการปฐมนิเทศฯ 

ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี

ฝายวางแผนพฒันาและบริการวชิาการ นาํเสนอ

ที่มาของโครงการ บทบาทหนาที่ของวิศวกร

สงัคมและผลงานท่ีคาดหวัง (ผานระบบออนไลน) 

โดยมีผู ผ านการคัดเลือกเขารวมปฐมนิเทศ
จาํนวน 185 คน เพ่ือรับฟงและสรางความเขาใจ

รวมกัน กอนเดินทางไปรายงานตวัและปฏบิตังิาน

ในพื้นที่เปาหมายจํานวน 37 พื้นที่ ในจังหวัด

กําแพงเพชร และจังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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KPRU
 ปนสุขใหนะ

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรม 

"KPRU ปนสุขใหนะ" ธารน้ําใจจากชาวราชภัฏ

กาํแพงเพชรสูผูทีไ่ดรบัผลกระทบ จากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) นําโดย รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก 

อธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย 

เจาหนาที่ บุคลากร นายกสโมสรอาจารยและ

ขาราชการฯ และอดีตประธานชมรมศิษยเกา 

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยั
ราชภฏักําแพงเพชรและผูมจีติศรทัธาไดรวมบรจิาค 

อาหาร เคร่ืองดื่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค ใสไวในตู 

“KPRU ปนสุข” ณ บริเวณหนาอาคารนํ้าเพชร 

(ธนาคารกรุงเทพ) มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร

 วันจันทรที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 
09.00 น .  ผศ .ดร .ปรียานุช พรหมภาสิต

รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและบริการ
วิชาการพรอมดวยคณาจารย เจาหนาที่ และ

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

รวมกิจกรรม “ตูปนสุข” ณ บริเวณปอมตํารวจ 
สายตรวจราชภัฏ ซึ่งจัดขึ้นภายใตความรวมมือ

ของชาวบานบานวังยาง กรรมการหมูบาน อสม. 

ชรบ. หมู 1 ตําบลนครชุม รวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาํแพงเพชร โดยการนําอาหาร เคร่ืองด่ืม 

และเคร่ืองอุปโภคบริโภค ใสตูปนสุข เพื่อมอบ

ใหกับผู ยากไร และผู ที่ไดรับผลกระทบจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั

โคโรนา 2019

มรภ.กําแพงเพชร รวมปนสุข 
กับชุมชนบานวังยาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2563 เพื่อยกรางแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2564 และจัดทํา Institutional 

Repositioning Plan ตามจุดเนนเชิงยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งใชวิธีการจัดการประชุมแบบ Social Distancing 

โดยกาํหนดใหมกีารเวนระยะหางระหวางกันเพือ่เปนมาตรการปองกนัโรค Covid-19 และแยกเปนกลุมยอย จาํนวน 6 กลุม ดงันี้ 
 1. ดานการผลิตบัณฑิต

 2. ดานการพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

 3. ดานการวิจัย

 4. ดานการบริการวิชาการ

 5. ดานการผลิตและพัฒนาครู

 6. ดานการบริหารจัดการ

จัดขึ้นระหวางวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563

รางวัลที่ 1 มูลคา 10,000 บาท
รางวัลที่ 2 มูลคา 5,000 บาท

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2563"

รางวัลที่ 3  มูลคา 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 : ทีม IT  Studio
 นายสุวิทย  สุขจันทร
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 : ทีม I
 นายวัชระพล  กลิ่นจันทรกลั่น
 คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชาการตลาด

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 : ทีม THE  End
 นายวัชระพล  กลิ่นจันทรกลั่น
 คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชาการตลาด
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 2 : ทีม Smart Troponin
 นางสาวสกาวเดือน  อิ่มชา
 คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 : ทีม M USHROOM
 นายวัชระพล  กลิ่นจันทรกลั่น
 คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชาการตลาด
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 2 : ทีม Bell
 นายลักษณะ  ตาลนอย
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

ประกาศผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอ “Smart Start IDEA By GSB Startup”

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 : ทีม Exigent
 นายทศพล  นอยเนารัง / นายลักษณะ  ตาลนอย
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 : ทีม Family Happyness
 นางสาวสกาวเดือน  อิ่มชา
 คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 : ทีม Bell_minor
 นายลักษณะ  ตาลนอย
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 : ทีม บุรินทร
 นายบุรินทร  จันทรเมา
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 : ทีม NNM V.2
 นายทศพล  นอยเนารัง
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 : ทีม Exigent
 นายวราวุธ  โมลาลาย
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 : ทีม Carolyn
 นายพีระศักดิ์  อัสมิมานะ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (แมสอด)

รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 : ทีม ST
 นางสาวสุวิศา  สระทองเทียน
 คณะครุศาสตร
 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 : ทีม สํารับกับขาว
 นายณัชพล  กันทา
 คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชาการตลาด

ภายใตโจทย “ประกวด Creative Idea เปลี่ยนวิกฤติ พลิก COVID-19 เปนโอกาส”ประจําเดือนเมษายน 2563

ภายใตโจทย “ประกวด Creative Idea นวัตกรรมธุรกิจเพื่อสุขภาพโดยคนไทยกาวไกลสูสากล”ประจําเดือนพฤษภาคม 2563

ภายใตโจทย “ประกวด Creative Idea กลยุทธธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเทรนดใหม ปรับใชยุค New Normal”ประจําเดือนมิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 วนัที ่29 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. คณะวทิยาการ

จดัการ รวมกบั ชมรมศิษยเกาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏกําแพงเพชร สงธารนํ้าใจ “KPRU ปนสุขใหนะ” แกผู

ยากไรในสถานการณ COVID 19 นําโดย ผศ.การันต 

เจริญสุวรรณ คณบดีฯ, นายสุวัฒน ตรีบุพชาติสกุล ประธาน

ชมรมศิษยเกาฯ พรอมดวยบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมกันนําขาวสาร 
อาหารแหง ไขไก นํ้าดื่ม และยาสามัญประจําบาน ใสตูปนสุข 

“KPRU ปนสุขใหนะ”

 ในโอกาสนี้ คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดทําถุงยังชีพ 

จํานวน 20 ชุด มอบใหกับนายบุญทิน นนทคํา ผูใหญบาน
หมู 1 บานวงัยาง ตาํบลนครชมุ อาํเภอเมอืง จงัหวดักาํแพงเพชร 

นําถุงยังชีพดังกลาว ไปแจกจายใหกับผูปวยติดเตียง และ
ประชาชนผูยากไรทีไ่มสามารถเดินทางมาดวยตนเองได สาํหรับ

ตูปนสุข “KPRU ปนสุขใหนะ” ตั้งอยูที่ บริเวณหนาอาคาร

นํ้าเพชร (ธนาคารกรุงเทพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 วนัที ่1 มถินุายน 2563 ทีค่ณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาํแพงเพชร รวมกบั สาํนกังานเกษตรและสหกรณจงัหวดักาํแพงเพชร เปดศูนยเทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัด
กําแพงเพชร โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปนประธาน คกิออฟ “ศนูยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation 
Center หรือ AIC)” พรอมกัน 77 จังหวัดทั่วประเทศ 
 ซึง่จงัหวัดกาํแพงเพชรจัดตัง้ศนูยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and 
Innovation Center : AIC) ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมี รศ.ดร.สุวิทย 
วงษบญุมาก อธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร, ผศ.ดร.ปรยีานชุ พรหมภาสติ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผศ.ดร.ปรัชญา ชะอุมผล คณะบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นายสมยศ มโนวงค 
เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร หัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 
สํานักงานพาณิชยจังหวัดกําแพงเพชร, สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, สภาเกษตรกร
จงัหวดัฯ สภาอุตสาหกรรมทองเทีย่วจังหวดัฯ ประธานศูนยเรยีนรูการเพ่ิมประสทิธภิาพ
สินคาเกษตร ผูแทนภาคเอกชน ผูแทน Young Smart Farmer Smart Farmer และ
คณะกรรมการบริหารศูนย AIC จังหวัดรวมในพิธีเปด

คณะวิทยาการจัดการ รวมกับ ชมรมศิษยเกาคณะวิทยาการจัดการ

สงธารน้ําใจ “KPRU ปนสุขใหนะ” แกผูยากไร ในสถานการณ COVID-19

เปดศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

จังหวัดกําแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี 

พรอมดวยผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ลงนามถวายพระพร สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนิ ีเนือ่งในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณลานกิจกรรม 

ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14)

 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. 

รศ.ดร.สวุทิย วงษบญุมาก อธิการบดมีหาวทิยาลัย
ราชภัฏกาํแพงเพชร รวมกจิกรรมจติอาสาพฒันา

ปรับภูมิทัศน ทําความสะอาดสวนสาธารณะ 

เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็
พระนางเจาฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณหนาท่ี

วาการอําเภอเมืองกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร

 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่หองประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ (อาคาร 14) กองกลาง สํานักงานอธิการบดี รวมกับ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการส่ิงแวดลอมระดับหนวยงาน 
(สํานักศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 1/2563 โดยมี
ผศ.รตันา รกัการ รองอธิการบดี เปนประธานในท่ีประชุม สาํหรบัการประชุมครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค
เพ่ือพิจารณาการดําเนินการโครงการสํานักงานสีเขียว ประจําปงบประมาณ 2563 ในประเด็น 
และสิง่ทีต่องดาํเนนิการโครงการสาํนกังานสเีขยีว (Green Office) ของสาํนกัศลิปะและวฒันธรรม 
โดยมกีองกลาง สาํนกังานอธิการบดี เปนพีเ่ล้ียงในการดําเนนิโครงการดังกลาว สาํนักงานสเีขยีว 
(Green Office) เปนหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ไปสูมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ในอนาคต เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย 
และเพ่ือลดใชทรัพยากรของโลก และสรางจิตสํานึกใหนักศึกษา เจาหนาที่ และบุคลากร 
ลดการใชพลังงาน ลดปริมาณขยะ และเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศนทําความสะอาดสวนสาธารณะ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมระดับหนวยงาน คร้ังที่ 1/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรประชุมวางแผนการดําเนินงาน
โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น รวมกับธนาคารออมสิน ภาค 7 โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล ผูอํานวยการ
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได พรอมดวยทีมงานอาจารยที่ปรึกษาและตัวแทนนักศึกษา
เขารวมประชมุ ในสวนของธนาคารออมสนิ ภาค 7 นาํโดยนายดาํหล ิตนัเยีย่น ตาํแหนงผูชวยผูอาํนวยการ
ธนาคารออมสิน ภาค 7 หนวยสถาบันการเงินชุมชน พรอมคณะ เขารวมประชุม
 โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อนําองคความรูของสถาบันอุดมศึกษา
ไปรวมสรางสรรคภูมิปญญา สรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือใหเกิดความเขมแข็งของระบบ
เศรษฐกิจฐานราก ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุมองคกรชุมชน โดยใน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จะใหนักศึกษาเปนผูดําเนินการโดยมีอาจารยเปนที่ปรึกษา
 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดขยายเวลาตอเนื่องไปจนถึงปงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยธนาคารออมสินไดสนับสนุนงบประมาณใหมหาวิทยาลัย จํานวนท้ังสิ้น 1,000,000 บาท มีทีม
นักศึกษาเขารวมโครงการจํานวน 7 ทีม โดยมีสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได เปนหนวย
ขับเคลื่อนโครงการ และบูรณาการการทํางานรวมกับคณะและหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย

 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได นําโดย ผศ.ดร.ปรียานุช 
พรหมภาสิต รองอธิการบดี รวมเตรียมการพื้นที่และใหคําปรึกษาแกแกนนําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ หมู 8 บานใหมศรีอุบล ตําบล
นิคมทุงโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ในการเขารับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน ประเภทหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น 
เปนสุข” ดีเดนระดับจังหวัด
 การพัฒนาพื้นที่ชุมชนเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หมู 8 บานใหมศรีอุบล ตําบลนิคมทุงโพธ์ิทะเล อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 
เปนพื้นที่เปาหมายตอเนื่องเปนปที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรดําเนินการตามโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสงเสริมรายไดแกประชาชน ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
 หมู 8 บานใหมศรีอุบล ตําบลนิคมทุงโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กําแพงเพชร มีเปาหมายสําคัญคือการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสรางรายได
ใหแกชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดวางรากฐานการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน ตลอดปที่ผานมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดมอบหมายใหสํานักบริการวิชาการฯ รับผิดชอบพื้นที่เพื่อพัฒนา
รวมกับชุมชนและหนวยงานในพื้นที่ เชน เทศบาลตําบลนิคมทุงโพธ์ิทะเล พัฒนาชุมชนอําเภอ นิคมสรางตนเองทุงโพธ์ิทะเล จ.กําแพงเพชร 
มาอยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เชน

 - กิจกรรมลดรายจายในครัวเรือน เชน การทําน้ํายาอเนกประสงคจากมะนาวซึ่งเปนผลผลิตสําคัญ
ของชุมชนในยามท่ีผลผลิตออกมากทําใหราคาตกต่ํา/การรวมกลุมเลี้ยงปลานิลและแปลงผักสวนครัว
รอบบอซึ่งเปนโครงการที่นักศึกษา “วิศวกรสังคม KPRU” ดําเนินการเอง โดยสํานักบริการวิชาการฯ 
สนับสนุนงบประมาณและใหคําปรึกษา/การจัดทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีของกลุม และการจัดทําถัง
ปุยหมักครัวเรือนจากเศษอาหาร
 - การพัฒนากลุมผาทอผาขาวมาใหมีความหลากหลายและสรางอัตลักษณ รวมทั้งสรางเปนศูนยการ
เรียนรูผาทอภูมิปญญาของชุมชน เปนตน
 และส่ิงทีเ่ปนความหวังของผูนาํ แกนนํา และประชาชนในชุมชนท่ีอยากใหเกิดขึน้ คอื การทําโคกหนองนา 
โมเดล ในพ้ืนที่สาธารณะของชุมชนเพ่ือสรางประโยชนรวมกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ไดสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือผลักดันใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เชน การพาผูนาํและแกนนําในพ้ืนท่ีไปศึกษาดูงาน 
การปรับพื้นที่ และการสงเสริมความรูจนทําใหในปจจุบันสามารถฟนฟูพื้นที่โคก หนอง นาโมเดลไดสําเร็จ 
เพื่อเปนศูนยการเรียนรูตนแบบอยางยั่งยืนตอไป                                   #ราชภัฏคนของพระราชา

KPRU ขับเคล่ือนโครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น 2563

มรภ.กําแพงเพชร ลงพ้ืนท่ีใหคําปรึกษา หมู 8 บานใหมศรีอุบล จังหวัดกําแพงเพชร 

ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนระดับจังหวัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2563

11



 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี นําโดย นางสาวเกศกนก ไทยแท 

นายกสโมสรอาจารยและขาราชการฯ พรอมดวย บคุลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมปนสุขสูชุมชน 

ในกิจกรรม “จิตอาสา KPRU ปนสุขสูชุมชน” เพื่อถวาย

เปนพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลาเจาอยูหวั เนือ่งใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 

โดยการนาํเครือ่งอปุโภค บรโิภค มาใสตู KPRU ปนสขุใหนะ 

เพ่ือมอบใหกบัผูยากไร ทีไ่ดรบัผลกระทบจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยจะมี

การนําอาหาร เคร่ืองด่ืม และของใชทีจ่าํเปนในชีวติประจําวนั 
มาใสตูปนสุข ทุกวันศุกร เวลา 11.00 น. ไปจนถึงวันที่ 28 

กรกฎาคม 2563

 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี นําโดย ดร.มะลิวัลย 

รอดกําเหนิด ผูอํานวยการกองกลาง จัดกิจกรรม
ใหความรูเรื่องกาซเรือนกระจก และถายทอด

องคความรูเรื่องสํานักงานสีเขียว แกบุคลากรและ

เจาหนาที่ของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร 
เฉลมิพระเกียรติ สาํนกัศลิปะและวัฒนธรรม เพือ่ให

ความรูและตระหนกัถงึความสาํคญัของกาซเรือนกระจก 

อีกทั้งเปนการรักษามาตรฐานของสํานักงานสีเขียว 

(Green Office) และเพ่ือถายทอดองคความรู 

รวมไปถึงเทคนิค และวิธีการดําเนินการ เพื่อเตรียม
ความพรอมในการเขารับการตรวจประเมนิโครงการ

สาํนกังานสีเขยีว (Green Office) ของพพิธิภณัฑสถาน

จังหวัดกําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม ในป 2563

กิจกรรม “จิตอาสา KPRU ปนสุขสูชุมชน” เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

เตรียมความพรอมในการเขารับการตรวจประเมินโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office)
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 วนัที ่25 มถินุายน 2563 ที ่หองประชุมครุรมสกั 1 ชัน้ 3 โปรแกรม

วิชาการประถมศึกษาจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเรียนของ

นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะครุศาสตร ระหวางวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2563 ซึ่งเปนนักศึกษา

โครงการครูรัก(ษ)ถิ่น จํานวน 32 คน และนักศึกษาภาคปกติ จํานวน
28 คน รวม 60 คน โดยมี รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีกลาว

ตอนรบัและใหโอวาทกบันกัศึกษา และกลาวตอนรบัเขาสูคณะครศุาสตร 

โดย รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท คณบดีคณะครุศาสตร นอกจากนี้ภายใน

กจิรรมยงัมพีธิลีงนามสญัญารบัทนุโครงการครูรกั(ษ)ถิน่ รุนที ่1 ปการศึกษา 

2563 อีกดวย

การแขงขัน KPRU Idea To Startup 2020  

“การนําเสนอไอเดีย สูการเปนธุรกิจสตารทอัพ”

การเตรียมความพรอมกอนเรียน โครงการครูรัก(ษ)ถิ่น 
ประจําปการศึกษา 2563

 วันท่ี 25 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

จัดแขงขัน KPRU Idea To Startup 2020  “การนําเสนอไอเดีย สูการ

เปนธรุกจิสตารทอพั” ซึง่มนีกัศกึษาทีผ่านการคดัเลอืกเขาแขงขนัทัง้หมด 

12 ทมี และ รศ.ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝายวิจยัและประกัน

คุณภาพการศึกษา เขาชมการแขงขันของนักศึกษา โดยมีคณะกรรมการ

ตัดสิน ไดแก ผศ.การันต เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผศ. แดนชัย เคร่ืองเงิน อาจารยประจําโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารยพลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ อาจารย

ประจําโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป อาจารยเศวต สมนักพงษ อาจารย

ประจําโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และนายศศิพงษ บุญยงค 

ผูจัดการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยกําแพงเพชร ณ หองจําปา 

ชั้น 4 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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  องคการบริหารนักศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

จัดโครงการราชภัฏจิตอาสา "เติมฝน แตมสี 

ทาํความดดีวยหวัใจ" ครัง้ที ่6 ประจาํปการศกึษา 

2562 ระหวางวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2563 

ณ โรงเรยีนบานหนองผกัหนาม จงัหวดักาํแพงเพชร

 วันท่ี 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 

อาคารเรียนรวมและอาํนวยการ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จดักจิกรรม
จติอาสา KPRU ปนสขุสูชมุชน เพือ่ถวายเปนพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี 

รศ.ดร.สวุทิย วงษบญุมาก อธกิารบดฯี เปนประธานในพธิ ีพรอมดวยผูบรหิาร 

คณาจารย เจาหนาที ่และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร รวมพิธี
ดังกลาว

 ภายในกิจกรรมประกอบดวย พธิถีวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวั พธิมีอบเส้ือจติอาสามหาวิทยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร กจิกรรม

จิตอาสา พัฒนา ขุดลอก คูคลอง โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

และกิจกรรม KPRU ปนสุขใหนะ โดยการนําเคร่ืองอุปโภค บริโภค มาใส
ตู KPRU ปนสุข เพื่อมอบใหกับผูยากไร ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ณ บรเิวณอาคารน้ําเพชร 

หนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 ทัง้นี ้มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร จะดาํเนนิจดักจิกรรมจิตอาสา 

พฒันา ขดุลอก คคูลอง โดยรอบมหาวทิยาลยั ทกุวนัพุธ และกจิกรรม KPRU 
ปนสุขใหนะ ทุกวันศุกร เวลา 11.00 น. ไปจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ราชภัฏจิตอาสา "เติมฝน แตมสี ทําความดีดวยหัวใจ" คร้ังที่ 6

จิตอาสา KPRU ปนสุขสูชุมชน เพื่อถวายเปนพระราชกุศล

ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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