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ส
วัสดีทานผูอานวารสารประชาสัมพันธ KPRU NEWS ทุกทานคะ ในสังคมโลกยุคปจจุบันไดเนนถึง
ความสําคัญของความโปรงใสวาเปนมาตรการสําคัญที่จะชวยปองกันการทุจริตคอรัปชั่น ชวยใหหนวยงาน
และผูป ฏิบตั มิ คี วามรับผิดชอบ และมีการปฏิบตั งิ านหรือมีการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
สรางความเปนธรรมแกประชาชนผูรับบริการอยางทั่วถึง มิใชเฉพาะกลุมหรือพวกพอง ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนที่ภาครัฐจะตองมีมาตรการและแนวทางในการสรางความโปรงใส ใหเปนรูปธรรม เพื่อใหไดรับ
การยอมรับและเชือ่ ถือ และเมือ่ ป 2559 ทีผ่ า นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดคะแนน 87.96 คะแนน
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 ซึ่งอยูในลําดับที่ 4 จาก 77 สถาบันทั่วประเทศ นับเปนความภาคภูมิใจ และเปนกําลังใจ
ในการดําเนินงานดานการบริหารของมหาวิทยาลัยใหมคี วามโปรงใส ถูกตองและตรวจสอบได สําหรับ KPRU NEWS ฉบับที่ 14 ประจําเดือน
พฤษภาคม 2560 ไดรวบรวมขาวสารและกิจกรรมในรอบเดือนที่ผานมา อาทิ โครงการนําเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การจัดการความรู : ทําอยางไร
จึงเกิดประโยชนตอการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองคกร”, มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดรับการคัดเลือกอาคารควบคุมภาครัฐ
ที่มีการจัดทําระบบการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐดีเดน จํานวน 10 แหง จากทั้งหมด 876 แหง เปนตน นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมอื่นๆ ใหติดตามในวารสาร KPRU NEWS ฉบับนี้คะ...
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สารจากผูบริหาร
“การที่ไดไปพระราชทานปริญญาของราชภัฏมาตอเนื่องเปนเวลากวา 30 ป
ทําใหรูสึกมีความสุขและมีความผูกพันในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอยางมาก
เพราะวาก็หลายปแลว ไปทุกครั้งก็มีความสุข ก็อยากใหทุกคนมีกําลังใจที่จะทําให
มหาวิทยาลัยราชภัฏของเรา เปนประโยชนแกประชาชน
เปนประโยชนแกภูมิภาคและทองถิ่น จริงๆ จังๆ
ทั้งในเรื่องการดํารงชีวิต ในเรื่องความรูทั่วไป และขอสําคัญคือ
ผลิตคนดีที่เห็นประโยชนตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสังคม
คิดวามหาวิทยาลัยราชภัฏนี้จะเปนประโยชนและจะเปนกลไกที่จะพัฒนาประเทศได
ฒนาประเทศไดอยางยิ่ง
ถาเกิดตั้งใจรวมกันคุยกันมากๆ จะเปนสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนไดอยางมาก ....
พระราชดํารัสพระราชทานแกอธิการบดีและคณะ
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
ฤษภาคม พ.ศ.2560
จากกระแสพระราชดํารัสดังกลาว พวกเราเหลาราชภัฏจึงตองยอนกลับมาดู
ภารกิจหลักที่ไดกําหนดไวในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ยราชภัภััฏ
พ.ศ.2547 กลาวคือ “ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัพพฒ
ัฒ
ฒนนนาท
นา
นาท
าาทททออองถ
งถน
งถิ
ง ่น
ที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรูเชิดชูภูมิปปญญาของทองถิ่น
สรางสรรคศลิ ปวิทยา เพือ่ ความเจริญกาวหนาอยางมัน่ คงและยัง่ ยืนของปวงชน
นของปวงชน มีสว นรวม
ในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
รรมชาติและสิง่ แวดล
แวดลอ ม
อยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค ใหการศึกษา สงเสริมวิ
มวิชาการและวิชาชีชีพช้ชันั้ สูง
ทําการสอน วิจยั ใหบ ริการทางวิชาการแกสงั คม ปรับปรุง ถายทอดและพั
ทอดแ
ทอ
ดและะพัพฒน
ฒนาเ
ฒนาเทคโนโลยี
าเทค
ทคโน
โนโล
โลยีย
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
ะครู”
เปนโอกาสอันดีทกี่ อ นหนานีม้ หาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรอยู
พชรอยูร ะหวางการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย (Reprofiling) โดยกระบวนการมี
นการมีสว นรวมจาก
บุคลากรทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดดําเนินการมาตั้งแตชวงเดือนพฤศจิ
อนพฤศจิกายน
พ.ศ.2559 ที่ผานมา โดยไดนําเสนอรางแผนฯ ฉบับนี้ตอสภาคณาจารยและขาราชการ
องคการบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560 นําเสนอตอ
ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขารวมกวา 500 คน เมื่อวันที่
31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 รวมถึงนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2560 และขณะนี้ ผานการอนุมัติใหความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยแลว ตัง้ แตวนั ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ.2560 สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร
ฉบับนี้ มีจดุ เนนทีส่ อดคลองกับแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏใหเปนสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยใชชื่อวา แผนยุทธศาสตรใหม ระยะ 20 ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (พ.ศ.2561-2580) ทั้งนี้เพื่อใหเห็นถึงการบรรลุ
เปาหมายของวิสัยทัศนอยางชัดเจน ไดแบงวิสัยทัศนออกเปน 4 ระยะ ไดแก
ระยะที่ 1 (ป 2561-2565) คือ “การเปนมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามพรอมในการเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” ความพรอมในที่นี้ คือ ความพรอม
ทั้งศักยภาพภายในไมวาจะเปนบุคลากร ทรัพยากรและแหลงเรียนรูตางๆ ผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมที่ไดสรางสรรคภายใตบริบทของพื้นที่ องคความรูทางดานภูมิปญญา
ขอมูลทองถิ่นที่ไดทําการรวบรวมและจัดเก็บอยางเปนระบบ ความพรอมในสวนนี้
จะเปนพื้นฐานความรูที่จะนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นไดในอนาคต นอกจากนี้ศักยภาพ
ภายนอกก็ตอ งใหความสําคัญ ทัง้ ในแงของการสรางเครือขายองคกรตางๆ หรือเครือขาย
ภายในชุมชนเพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นแบบบูรณาการได อีกทั้งการ
สรางการยอมรับจากเครือขายหรือหนวยงานภายนอกเหลานั้น

ดร.ปรยานุช พรหมภาสิต

รองอธการบดีฝา ยว
ยวางแผนพั
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ฒนาและบรการวชาการ
ละบ
มหาวทยาลัยราชภัฏกํกาแพงเพชร

ระยะที่ 2 (ป 2566-2570)) คือ “การเปนมหาวิทยาลัยเพือ่ ทองถิ่น ปฏบั
ปฏิบตั พัิพนธ
นั ธธกิจ
เพื่ือช้ชีี้นํนํา แกปญหา
หาททองงถิิ่นแและสั
ละสังคม
คม”
ม” จากความพร
จากความพรอมและเค
มและเครืือขขายทเก
ยที่เกิดขึึ้น
ในระ
ใน
ใในระยะที
ระยะ
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จะเป
จะเป
เปนนฐฐานสํ
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ในการปฏิ
น ารร ฏิบัติพน
พัพันธกิกจ
กิจเพืพื่อใหหบรรลุลุวิสัยทัศน
ศนนในนระยะนี
ร ยะนี้
ผลที่เกิดขึ้นจากระยะที่ 1 จะทําใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทที่ชัดเจนในการชี้นํา หรือ
แกปญ หาใหกบั ชุมชนในพืน้ ทีบ่ ริการของมหาวิทยาลัย โดยในระยะ 5 ปนี้ มหาวิทยาลัย
จะมีมีีชุมชนเปาหมายซึ
จะ
หมายซงเกิ
่งเกิดจากการแ
จากการแบงความรับผิดชอบของคณะต
ชอบของคณะ างๆ
างๆ ไม
ไมนนอยกวา
30 ชุุมชชน ((คณะละ
คณะละ 1 ชมชน
ชุมชน ตอ
ตอป) ซซึ่งชุมชนต
นตางๆ
างๆ เหลานี
เหลานี้ีจะเป
ะเปนฐา
ฐานสํสาคคััญใในการเข
นการเขาสู
การพั
กา
า พัฒนาท
าททองถ
งถิถ่นในร
ในระยะที
ร ยะะ ่ 3 ตอไ
อไไปป
ระยะที่ 3 (ป 2571-2575) คือ “การเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ใหมีความเขมแข็ง” จากฐานชุมชนที่เกิดขึ้นในระยะที่ 2 เมื่อมหาวิทยาลัยไดเขาไป
สรางกลไกในการแกปญหาและพัฒนาอยางตอเนื่องแลว ชุมชนเหลานั้นจะสามารถ
พัฒนาตนเองไปสูความเขมแข็งไดในที่สุด ทั้งนี้กลไกการพัฒนาจะตองอยูบนฐานของ
การมีสวนรวมของคนในพื้นที่และองคกรเครือขายตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งแตการรวม
สะทอนปญหา รวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการและรวมประเมินผล ซึง่ มหาวิทยาลัย
เชื่อวาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนที่เกิดขึ้นในระยะนี้ จะเปนรากฐานสําคัญ
ที่จะทําใหชุมชนทองถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองไดในที่สุด
ระยะที่ 4 (ป 2576-580) ซึ่งเปนระยะสุดทายของแผนฉบับนี้ มหาวิทยาลัย
มีความมุง หวังทีจ่ ะเปน “มหาวิทยาลัยทีเ่ ปนทีพ่ งึ่ ทางวิชาการของทองถิน่ ให
ใหมคี วาม
เขมแข็งอยางยั่งยืน” จากกระบวนการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการมาตลอด
การม
3 ระยะที่ผานมา
มา จะทําใหองคกรเครือขายหรือชุมชนตางๆ เหลานั้นสามารถนําคความรู
และหลักการในการแก
แกปญ หาและพัฒนาไปประยุกตใชในการพัฒนาทองถิน่ ชุมชนขอ
ชนของ
ตนเองได ถึงแมมหาวิทยาลัลัยจะยายฐานการทํางานไปยังชุมชนอื่นแลว เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาทองถิ่นใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืนในที่สุด
จากวิสยั ทัศนดงั กลาว มหาวิทยาลัยยจึจึงกําหนดจุดเนนเชิงยุทธศาสตรในแผนใหม
ฉบับนี้ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 1.การพัฒนาทองถิ่นดวยพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคมทองถิน่ (University Engagement) 2.การยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและพัฒนาครูรูและบุคลากรทางการศึกษา 3.การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิ
ณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคม 4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิ
าวิทยาลัยใหทันสมัย ไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเปนองคกรแหงนวัตกรรม
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดานประเด็นยุทธศาสตร ขอเชิญทุกทานติดตามอานไดใน
KPRU NEWS ฉบับที่ 15 ประจําเดือนมิมถถนา
นุ ายน
นายน
ยนน 25
256
2560
560
60 คคคะะ
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการทําดีเพือ่ พอ อบรมทําดอกไมจนั ทน
“รอยใจประดิษฐดอกไม ถวายพอ” นําโดย ดร.รุงธรรม ศรีวรรธนศิลป
หัวหนาศูนยนวัตกรรม หัตถศิลปแผนดินสยาม กําแพงเพชร บุคลากรสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม เปนวิทยากร โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560
จัดอบรมใหกับประชาชนทั่วไป ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 จัดอบรมใหกับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ณ หอศิลปะดุรยิ นาฏ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และวันที่ 17-18
พฤษภาคม 2560 จัดอบรมใหกับกลุมผูสูงอายุ เทศบาลตําบลปากดง จังหวัด
กําแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดรับโล
ประกาศเกียรติคุณ ในการคัดเลือกอาคารควบคุม
ภาครัฐ ที่มีการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน
ในอาคารควบคุมภาครัฐดีเดน จํานวน 10 แหง
จากทั้งหมด 876 แหง โดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

รศ.ดร.สุณีย บุญพิทักษ และดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ ไดรับรางวัล
บทความที่ดีที่สุด (Best Paper Awards) ผศ.วสุนธรา รตโนภาส
และอาจารยประพล จิตคติ ที่ไดรับรางวัล การนําเสนอที่ดีที่สุด
(Best presentation Awards) ในงานการประชุม International
Conferences of Technology and Social sciences 2017
ณ ประเทศญี่ปุน ซึ่งในครั้งนี้มีคณาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เขารวมนําเสนอผลงานดวยกันทั้งสิ้น 12 ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ วารสารพิกุล วารสาร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสักทอง :
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สทวท.)
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ผานการรับรองคุณภาพของ TCI (ศูนยดัชนีอางอิง
วารสารไทย) จัดอยูใน วารสารกลุมที่ 2 จนถึง 31
ธันวาคม 2562 และอยูในฐานขอมูล TCI
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เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี
ฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ไดรับเชิญจากวงดุริยางค
แหงชาติไทเป ประเทศไตหวัน รวมบรรเลงระนาดเอกในการแสดง
คอนเสิรต The Charm of Siam ณ หอประชุม Zhongzheng, Taipei
Zhongshan Han คอนเสิรต ครัง้ นีป้ ระกอบดวยนักดนตรีจากวงดุรยิ างค
แหงชาติไทเป ประเทศไตหวัน และนักดนตรีจากประเทศไทย โดยมี

การแสดงดนตรีไทยแบบดั้งเดิมและการบรรเลงดนตรีไทยรวมกับ
วงดุริยางคแหงชาติไทเป Chinese Orchestra เพื่อแสดงใหเห็น
ถึงความหลากหลายของดนตรีไทยและการผสมผสานดนตรีสองชาติ
เขาดวยกัน ชวยใหผูชมไดรับสุนทรียที่งดงามและสามารถสัมผัสได
ในความแตกตางของดนตรีแตสามารถเขากันไดอยางกลมกลืนและ
ไพเราะ

1. “¡ÒÃÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ : ¨íÒà»š¹ÍÂ‹Ò§äÃÊíÒËÃÑºÍÒ¨ÒÃÂ¼ÙŒÊÍ¹ÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ”
รศ.สุวิทย วงษบุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนประธานเปดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จําเปนอยางไรสําหรับอาจารยผูสอนระดับอุดมศึกษา”
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ โครงการนี้จัดขึ้นตามโครงการ
1 อาจารย 1 ผลงานวิชาการดานการวิจยั โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยมีความรู ทักษะ และเจตคติ
ที่ดีตอการวิจัยและการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิทยากรโดย รศ.ดร.เทียมจันทร พานิชยผลินไชย อาจารย
ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งผูเขารวมกิจกรรม ไดแก ผูบริหารและอาจารยในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
2. “¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ : ·íÒÍÂ‹Ò§äÃ¨Ö§à¡Ô´»ÃÐâÂª¹μ‹Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤¹ ¾Ñ²¹Ò§Ò¹áÅÐ¾Ñ²¹ÒÍ§¤¡Ã”
ผศ.อรอนงค แจมผล รองอธิการบดีฝา ยวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา เปนประธานเปดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ตามโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรู (Knowledge Management) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุม
กาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ โดยมี รศ.ดร.เทียนจันทร พานิชยผลินไชย เปนวิทยากร โครงการนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความรู ทักษะ และเจตคติ
ที่ดีตอการจัดการความรู และสามารถจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริหารจัดการในพันธกิจอื่น ๆ
เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 รศ.สุวทิ ย วงษบญุ มาก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร นําทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวนกวา 120 คน เขารวม
การแขงขันกีฬาประเพณีเจาหนาที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แหง ครั้งที่ 8
“พิงคนครเกมส” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมีอธิการบดี ผูแทนผูบริหาร นายกสโมสร
บุคลากรเจาหนาที่ และทัพนักกีฬาบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แหง ไดแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จ.พิษณุโลก, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระหวางวันที่ 15-17
พฤษภาคม 2560 มีการแขงขันทั้งหมด 5 ชนิดกีฬา ไดแก ฟุตบอล แชรบอล เปตอง เซปกตะกรอ
วอลเลยบอล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ควาถวยรางวัลชนะเลิศ จํานวน 2 ถวย
จากการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลทีมชายและทีมหญิง
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เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
นําโดย รศ.สุวิทย วงษบุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ และ
ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษนายะ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมเพือ่ ชีแ้ จง
ทําความเขาใจ และปรึกษาหารือ โครงการธนาคารนํ้าใตดิน (Ground
Water Bank) ภายใตความรวมมือระหวางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร กับสถาบันนํา้ นิเทศศาสนคุณ และชมรมนักยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนาสังคม โดยมีผูแทนจากหนวยงานราชการภายในจังหวัด
กําแพงเพชร อาทิ สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร ทองถิน่ จังหวัดกําแพงเพชร
เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
จังหวัดกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลวังหามแห และประชาสัมพันธ
จังหวัดกําแพงเพชร เปนตน เขารวมการประชุม ณ หองประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14)
สําหรับโครงการธนาคารนํ้าใตดินเปนการบริหารจัดการนํ้าเพื่อใหมี
นํ้าใชในชวงหนาแลง แตนํ้าไมทวมในหนาฝนซึ่งเปนการแกปญหาในการ
บริหารจัดการนํ้าอยางยั่งยืน ดวยการเติมนํ้าใสลงในใตดินเพื่อกักเก็บไว
เหมือนเปนการฝากนํา้ ไวกอ นแลวคอยถอน (สูบ) เอามาใชในชวงทีฝ่ นไมตก

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
รวมกับ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี สํานักบริการวิชาการ สถาบันวิจยั
และพัฒนา และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดโครงการนําเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของ
หลักสูตร หนวยงานสายสนับสนุน ดานบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรม
และดานวิจยั โดยมี รศ.สุวทิ ย วงษบญ
ุ มาก รักษาราชการแทนอธิการบดี
เปนประธานในพิธีเปด ณ หองประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โครงการนีจ้ ดั ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค คือ 1.เพือ่ ใหบคุ ลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูน วัตกรรม/
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องหลักสูตร หนวยงานสายสนับสนุน งานบริการวิชาการ
งานดานศิลปวัฒนธรรม และงานดานการวิจัย 2. เพื่อใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เกิดองคความรูจากการเขารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีบทเรียนความรู
ในการพัฒนาบุคลากร

โครงการนําเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไดดําเนินการมา
อยางตอเนื่อง เปนครั้งที่ 8 โดยครั้งนี้มีหนวยงานเสนอผลงานมาทั้งสิ้น
58 ผลงาน แบงเปนผลงานของหลักสูตรจํานวน 8 ผลงาน ผลงานของ
สายสนับสนุน 14 ผลงาน ผลงานดานบริการวิชาการ จํานวน 18 ผลงาน
ผลงานดานศิลปวัฒนธรรม 3 ผลงาน และผลงานดานการวิจยั 15 ผลงาน
โดยนําเสนอผานเวทีและโปสเตอร จํานวน 19 ผลงาน และมีผลงาน
อีก 39 ผลงาน ที่นําเสนอผานโปสเตอรอยางเดียว
สําหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิผูใหขอเสนอแนะ ประกอบดวย
1. ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2. ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
3. ดร.สุภาพร พงษภิญโญโอภาส ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ผศ.นรุตต บุตรพลอย คณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในนามตัวแทนผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร และงานวิเทศสัมพันธฯ เดินทางไป
มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เพื่อสานตอความรวมมือทางวิชาการและกระชับ
ความสัมพันธระหวางสองมหาวิทยาลัยกาวสูป ท ี่ 3 โดยมีนกั ศึกษามหาวิทยาลยราชภัฏกําแพงเพชร
จํานวน 22 คน เดินทางไปเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร เปนระยะเวลา
1 เดือน ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2560 โอกาสนี้ไดเขาประชุมหารือความรวมมือ
ทางวิชาการในอนาคตกับ Prof. Dato’ Dr. Mazliham Mohd Su’ud อธิการบดีมหาวิทยาลัย
กัวลาลัมเปอร และ Prof. Dr. Shahrulniza Musa คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (UniKL MIIT)
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนความรวมมือในอนาคต
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