
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
 

บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในภาพรวมผ่านทาง
สายตรงอธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏกำแพงเพชร  URL:  https: / /www.kpru.ac. th/ th/mailto-
president/index.php และนอกจากนี้บุคคลภายนอกยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ
หน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน ได้ดังนี้ 

1. ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
ด้านการผลิตบัณฑิต ได้จากหน่วยงานภายใน 7 หน่วยงาน ดังนี้ 

1.1 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของคณะครุศาสตร์ เข้าผ่านเว็บไซต์หลักของคณะครุศาสตร์  
โดยคลิกที่ URL: https://edu.kpru.ac.th/ ในส่วนของช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของคณะครุศาสตร์อยู่ใน
หน้าหลักเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ ดังภาพที่ 1 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ 
  

คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         
แสดงความคิดเห็น 

https://www.kpru.ac.th/th/mailto-president/index.php
https://www.kpru.ac.th/th/mailto-president/index.php
https://edu.kpru.ac.th/


 
 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าเว็บไซต์สายตรงคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 

 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าเว็บไซต์แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         
แสดงความคิดเห็น 



1.2 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าผ่านเว็บไซต์หลัก 
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคลิกที่ URL: https://huso.kpru.ac.th/main/ ในส่วนของช่องทาง
การรับฟังความคิดเห็นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังภาพที่ 4 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  

คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         
แสดงความคิดเห็น 

https://huso.kpru.ac.th/main/


 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงหน้าเว็บไซต์การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะถึงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

  



1.3 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าผ่านเว็บไซต์หลักของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคลิกที่ URL: https://scitech.kpru.ac.th/scitech/ ในส่วนของช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดังภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าเว็บไซต์การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 

คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         
แสดงความคิดเห็น 

https://scitech.kpru.ac.th/scitech/


1.4 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของคณะวิทยาการจัดการ เข้าผ่านเว็บไซต์หลักของคณะ
วิทยาการจัดการ โดยคลิกที่ URL: https://fms.kpru.ac.th/ ในส่วนของช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของ   
คณะวิทยาการจัดการอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ ดังภาพที่ 8 

 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ 
 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงหน้าเว็บไซต์การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะถึงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         
แสดงความคิดเห็น 

https://fms.kpru.ac.th/


1.5 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าผ่านเว็บไซต์หลักของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคลิกที่ URL: https://techno.kpru.ac.th/techno/ ในส่วนของช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังภาพที่ 10 
 

 

 
ภาพที่ 10 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 
 
 

คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         
แสดงความคิดเห็น 

https://techno.kpru.ac.th/techno/


 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงหน้าเว็บไซต์การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะถึงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 



1.6 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าผ่านเว็บไซต์
หลักของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคลิกที่ URL: https://maesot.kpru.ac.th/th/ ในส่วน
ของช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดอยู ่ในหน้าหลักเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดังภาพที่ 12 

 
 

ภาพที่ 12 แสดงหน้าหลักเว็บไซตม์หาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
 

 
ภาพที่ 13 แสดงหน้าเว็บไซต์การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะถึงผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย                            

ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 

คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         
แสดงความคิดเห็น 

https://maesot.kpru.ac.th/th/


1.7 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าผ่านเว็บไซต์หลักของคณะพยาบาล
ศาสตร์โดยคลิกที ่ URL: https://reg.kpru.ac.th/th/ ในส่วนของช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของ  คณะ
พยาบาลศาสตร์อยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ ดังภาพที่ 14 

 

 
 

ภาพที่ 14 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ภาพที่ 15 แสดงหน้าเว็บไซต์การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะถึงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         
แสดงความคิดเห็น 

https://reg.kpru.ac.th/th/


2. ภารกิจด้านการวิจัย บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานด้าน
การวิจัย ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบด้านการวิจัย 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าผ่านเว็บไซต์หลักของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาโดยคลิกที่ URL: https://research.kpru.ac.th/th/ ในส่วนของช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังภาพที่ 16 

 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         
แสดงความคิดเห็น 

https://research.kpru.ac.th/th/


 

 
 

ภาพที่ 17 แสดงหน้าเว็บไซต์การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
  



3. ภารกิจด้านการบริการวิชาการ บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ
หน่วยงานด้านการบริการวิชาการ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการรับผิดชอบด้านการบริการวิชาการ 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ เข้าผ่านเว็บไซต์หลักของ 
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ โดยคลิกที่ URL: https://asl.kpru.ac.th/main/ ในส่วนของช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็นของสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้อยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์สำนักบริการวิชาการและจัดหา
รายได้ ดังภาพที่ 18 
 

 
 

ภาพที่ 18 แสดงหน้าหลักเว็บไซตส์ำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

ช่องทางท่ี 1 
คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         

แสดงความคิดเห็น 

ช่องทางท่ี 2 
คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         

แสดงความคิดเห็น 

https://asl.kpru.ac.th/main/


 
ภาพที่ 19 แสดงหน้าเว็บไซต์การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะถึงผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ       

และจัดหารายได้ (ช่องทางท่ี 1) 

 

 
ภาพที่ 20 แสดงหน้าเว็บไซต์การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะถึงสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

(ช่องทางที่ 2) 



4. ภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ
หน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
รับผิดชอบด้านการบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าผ่านเว็บไซต์หลักของสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยคลิกที่ URL: https://acc.kpru.ac.th/main/ ในส่วนของช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังภาพที่ 21 

 

 

 
 

ภาพที่ 21 แสดงหน้าหลักเว็บไซตส์ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         
แสดงความคิดเห็น 

https://acc.kpru.ac.th/main/


 
ภาพที่ 18 แสดงหน้าเว็บไซต์สายตรงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 
ภาพที่ 22 แสดงหน้าเว็บไซต์แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

 
 



5. ภารกิจด้านการผลิตและพัฒนาครู บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ
หน่วยงานด้านการผลิตและพัฒนาครู ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ
ด้านการผลิตและพัฒนาครู 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของคณะครุศาสตร์ เข้าผ่านเว็บไซต์หลักของคณะครุศาสตร์ โดยคลิก
ที ่URL: https://edu.kpru.ac.th/ ในส่วนของช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของคณะครุศาสตร์อยู่ในหน้าหลัก
เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ ดังภาพที่ 23 

 

 

 
 

ภาพที่ 23 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ 
  

คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         
แสดงความคิดเห็น 

https://edu.kpru.ac.th/


 
 

ภาพที่ 24 แสดงหน้าเว็บไซต์สายตรงคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 

 

ภาพที่ 25 แสดงหน้าเว็บไซต์แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         
แสดงความคิดเห็น 



 นอกจากนี้ บุคคลภายนอกยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภายในที่มีหน้าที่สนับสนุนภารกิจหลักทั้ง 5 ภารกิจ ของหน่วยงาน ได้ดังนี้ 

1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงานอธิการบดี เข้าผ่านเว็บไซต์หลักของสำนักงานอธิการบดี 
โดยคลิกที่ URL: http://ga.kpru.ac.th/th/ ในส่วนของช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงานอธิการบดีอยู่
ในหน้าหลักเว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี ดังภาพที่ 26 

 

 
ภาพที่ 26 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี 

 

 
ภาพที่ 27 แสดงหน้าเว็บไซต์การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         
แสดงความคิดเห็น 

http://ga.kpru.ac.th/th/


2. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าผ่านเว็บไซต์หลัก
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคลิกที่ URL: https://arit.kpru.ac.th/ ในส่วนของช่องทาง
การรับฟังความคิดเห็นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์สำนัก          วิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังภาพที่ 28 

 

 
ภาพที่ 28 แสดงหน้าหลักเว็บไซตส์ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
ภาพที่ 29 แสดงหน้าเว็บไซต์สายตรงผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         
แสดงความคิดเห็น 

คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         
แสดงความคิดเห็น 

https://arit.kpru.ac.th/


 
ภาพที่ 30 แสดงหน้าเว็บไซต์แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 
  



3. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย เข้าผ่านเว็บไซต์หลักของบัณฑิตวิทยาลัยโดย
คลิกท่ี URL: https://graduates.kpru.ac.th/ ในส่วนของช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบัณฑิตวิทยาลัยอยู่
ในหน้าหลักเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ดังภาพที่ 31 

 
 
 

ภาพที่ 31 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
  

คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         
แสดงความคิดเห็น 

https://graduates.kpru.ac.th/


 

 

 
 
 

ภาพที่ 32 แสดงหน้าเว็บไซต์การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

  



4. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เข้าผ่านเว็บไซต์หลักของสำนัก
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยคลิกท่ี URL: https://qa.kpru.ac.th/main/ ในส่วนของช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นของสำนักประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดังภาพที่ 33 

 

 
 

ภาพที่ 33 แสดงหน้าหลักเว็บไซตส์ำนักประกันคุณภาพการศึกษา 
  

คลิ๊กท่ีนี่เพื่อ         
แสดงความคิดเห็น 

https://qa.kpru.ac.th/main/


 

 
 

ภาพที่ 34 แสดงหน้าเว็บไซต์การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะถึงผู้อำนวยการ 
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 

 


