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3 สารจากผูบรหาร
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสิรกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
12 สิงหามหาราชนี
พิธรับสนองพระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งอธการบดีฯ
วันวทยาศาสตรแหงชาติ 2560
"ปลูกดาวเรองดวยใจ ถวายพอ"
แมลูกผูกพัน วันแมแหงชาติ
แอโรบิกรวมพลคนรักแม 12 สิงหาคม มหาราชนี
นักเรยนในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร

 สวัสดีทานผูอานวารสารประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร KPRU NEWS ฉบับที่ 17 

ประจําเดือนสิงหาคม 2560 สําหรับเดือนสิงหาคมที่ผานมา เปนเดือนที่สําคัญยิ่งอีกเดือนหนึ่งของปวงชน
ชาวไทย นั่นคือวันที่ 12 สิงหาคม “วันแมแหงชาติ” ประจําป 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ไดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เพื่อสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ทั้งยังเปนการแสดงความจงรักภักดี ของชาวราชภัฏกําแพงเพชร
ทีม่ตีอสมเด็จพระนางเจาสิรกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ ในรชักาลท่ี 9 นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมอืน่ๆ ทีส่าํคัญ ภายใน
เดอืนสงิหาคม อาท ิพธิรีบัสนองพระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตัง้อธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร พิธีถวายพานพุมสักการะพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย เน่ืองในวันวิทยาศาสตรแหงชาติ โครงการ
ปลูกดาวเรืองเพื่อพอ การสรางเครือขายเด็กและเยาวชนเพื่อสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด กิจกรรมองคกร
แหงความสขุ Happy Workplace KPRU โครงการมหาวทิยาลยัฯ รวมใจลดใชพลงังานและการแขงขนั To Be Number One 

KPRU 2017 เปนตน ติดตามความเคล่ือนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดใน KPRU NEWS ฉบับนี้คะ

การสรางเครอขายเด็กและเยาวชน เพื่อสรางภูมิคุมกันและ
ปองกันยาเสพติด
To Be Number One KPRU 2017 (ครั้งที่ 4)
ปฐมนิเทศนักศึกษาตางชาติ ประจําปการศึกษา 2560
เสนทางสูการเปนนักปกครองมืออาชพ
การซอมแผนการปองกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย
คุณรักลูก ครูรักศิษย รวมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
Thailand Research Expo 2017
ขอแสดงความยินดี
กิจกรรมองคกรแหงความสุข Happy Workplace KPRU
มหาวทยาลัยฯ รวมใจลดใชพลังงาน"
อาจารยสหกิจศึกษา

กองบรรณาธการขาว
ดร.ศุภโชคชัย  นันทศร
อาจารยพิมพนารา  บรรจง
นางสาววรรณภา  รอดจันทร
นายสมศักดิ์  พูนใจสม
นายวุฒิชัย  ตรุษลักษณ
จัดทําโดย
งานประชาสัมพันธ
มหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่ปรกษา
รองศาสตราจารยสุวทย  วงษบุญมาก
อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
และคณะกรรมการบรหารมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
บรรณาธการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พธูรําไพ  ประภัสสร 
หัวหนางานประชาสัมพันธ

KPRU News
ฉบับที่ 17 ประจําเดือน สิงหาคม 2560
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สารจากผูบริหาร

 เมื่อทุกทานไดอาน KPRU News ฉบับนี้ ทานคงไดทราบผลการตรวจ
ประเมนิคณุภาพการศกึษาระดบัคณะและระดบัมหาวทิยาลยัเปนทีเ่รียบรอยแลว 

ซึ่งนายินดีที่พวกเราทุกคนไดรวมมือรวมใจกันดําเนินงาน ปรับปรุง พัฒนางาน 
ใหมีความมาตรฐาน มีคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ และมีแนวโนมในการพัฒนาสูงขึ้น

ทุกป ในปการศึกษา 2559 ผลการประเมินในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 

พวกเรายังคงรักษาคุณภาพในระดับ “ดี” อยางตอเนื่อง เกณฑการประกันคุณภาพ

ที่ สกอ. กําหนดนี้เปนเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่า ซึ่งพวกเราสามารถพัฒนางานใหสูงกวา

เกณฑได โดยสามารถใชเกณฑ EdPEx มาประยุกตใหรวมกับเกณฑ สกอ. หรือการ
ประยุกตใชเกณฑ AUNQA มาดําเนินการพัฒนาหลักสูตร และในระดับสํานักสามารถ

ใชมาตรฐาน ISO ได 

 เกณฑการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในที ่สกอ. กาํหนด มคีวามเชือ่มโยงตัง้แตระดบั
หลักสูตรคณะ จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ดังน้ันจุดเริ่มตนของการประกันคุณภาพภายในจึงขึ้นอยูกับ

หลักสูตรที่เปนหนวยงานที่ใกลชิดนักศึกษาที่สุด เวลาผานไปเกือบ 1 ภาคการศึกษา หลายๆ หลักสูตร 

ดําเนินงานไปหลายประการ เพื่อเปนภาพทบทวนการดําเนินงาน จึงขอนําเสนอวงจร PDCA เพื่อการพัฒนา

การดําเนินงานของหลักสูตร หวังวาอาจารยประจําหลักสูตรคงไดใชเปนแนวทางกระตุนเตือนการทํางานไมมากก็นอย

วา

การ
ามารถ

งตัง้แตระดบั
ยในจึงขึ้นอยูกับ

ษา หลายๆ หลักสูตร 

งจร PDCA เพื่อการพัฒนา
ระตนเตือนการทํางานไมมากก็นอย

- คณะ/อาจารยประจําหลักสูตรทบทวนระบบและกลไก

จากสวนกลางวาเหมาะสมกับหลักสูตรหรือไม

- อาจารยประจําหลักสูตรจัดทํา Gap Analysis ตามระบบ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

- จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร ทบทวนแผนพัฒนาอาจารย/
แผนพัฒนานักศึกษา/แผนพัฒนาบุคลากร
- จดัทาํปฏิทนิปฏิบตังิานตามระบบกลไกการประกันคณุภาพ
หลักสูตร

- ทําความเขาใจเกณฑการประกันคุณภาพอยางถองแท
- ประยุกตใชเกณฑคุณภาพอื่นรวมกับเกณฑ สกอ. เพื่อให

การดําเนินงานพัฒนาเพิ่มขึ้น

- คณะ/อาจารยประจําห

จากสวนกลางวาเหมาะสมกั

- อาจารยประจําหลักสูตร

กลไกการประกันคุณภาพกา

- จัดทําแผนพัฒนาหลักสู
แผนพัฒนานักศึกษา/แผนพั
- จดัทาํปฏิทนิปฏิบตังิานต

ษาระดับหลักสูตร

บทวนแผนพัฒนาอาจารย/
บุคลากร
บบกลไกการประกันคณุภาพ

ันคุณภาพอยางถองแท
รวมกับเกณฑ สกอ. เพื่อให

Plan
- ดําเนินการตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน

- ประเมนิตนเองวามอีะไรบางทีท่าํแลว อะไรบางทีย่งัไมไดทาํ 

ตางจากเกณฑหรือไม มีอะไรท่ีทําไดมากกวา 1 รอบ มีอะไร

ที่ทําไดดีจนเปน Best Practice

- อะไรท่ียงัไมไดทาํใหรบีดาํเนินการโดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับ
นักศึกษา เนื่องดวยมีระยะเวลาจํากัด ทั้งในภาคการศึกษาที่ 1 
และ 2
- เก็บภาพรวมขอมูล/หลักฐาน

- นําผลการดําเนินงานมาเขียนเปน SAR ของภาคการศึกษา

ที่ 1 และ SAR, มคอ 7 ของภาคการศึกษาที่ 2

- ดําเนินการตามแผน/ปฏิ

- ประเมินตนเองวามอีะไรบ

ตางจากเกณฑหรือไม มีอะไ

ที่ทําไดดีจนเปน Best Prac

- อะไรท่ียงัไมไดทาํใหรบีดาํ
นักศึกษา เนื่องดวยมีระยะเว
และ 2

ไดมากกวา 1 รอบ มีอะไร

การโดยเฉพาะท่ีเกีย่วของกบั
กัด ทั้งในภาคการศึกษาท่ี 1 

ปน SAR ของภาคการศึกษา
ารศึกษาที่ 2

Do

- ประเมินความกาวหนาจากแผนทั้งหมดที่ไดทําไว

- ประเมินวัตถุประสงค เปาหมาย ของโครงการ กิจกรรม
- ตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองภาคการศึกษาที่ 1 
เปนตนไปตามเกณฑหรอืไม เพ่ือการปรับปรุงพฒันาครบ 2 รอบ 

ในเรื่องที่ควรดําเนินการเพื่อใหเห็นผลชัดเจน
- ตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองภาคการศึกษาที่ 2 

เปนไปตามเกณฑหรือไม
- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

- ประเมินความกาวหนาจา

- ประเมินวัตถุประสงค เป
- ตรวจสอบรายงานการป
เปนตนไปตามเกณฑหรอืไม เ

ในเรื่องที่ควรดําเนินการเพ่ือ
- ตรวจสอบรายงานการป

เปนไปตามเกณฑหรือไม

นทงหมดทไดทาไว

ย ของโครงการ กิจกรรม
นตนเองภาคการศึกษาที่ 1 
รปรบัปรงุพฒันาครบ 2 รอบ

นผลชัดเจน
นตนเองภาคการศึกษาที่ 2 

ษาระดับหลักสูตร

Check

- แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหลักสูตรภายในคณะ ระหวาง

คณะและหลักสูตรเดียวกันตางมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษา Best 
Practice

- ปรับปรุงผลการดําเนินงาน

- แลกเปลี่ยนเรียนรูระหว

คณะและหลักสูตรเดียวกันต
Practice

- ปรับปรุงผลการดําเนินงา

กสูตรภายในคณะ ระหวาง

หาวิทยาลัยเพื่อศึกษา Best 

Act
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  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
(อาคาร 14) ภายในพิธีประกอบดวยการกลาวถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี โดย
รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี จากนั้นรวมกันรองเพลงสรรเสริญพระบารมี และ
รวมลงนามถวายพระพรชยัมงคล ซึง่จดัข้ึนเพือ่ถวายความจงรกัภกัดแีละนอมสาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุ 
แหงสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงอุทิศกําลังพระวรกาย
กาํลงัพระปญญาและกาํลงัพระราชทรพัย สรางความอดุมสมบรูณ และรเิริม่โครงการทีเ่ปนประโยชน
แกแผนดินอยางมากมาย โดยมีความมุงหวงัใหพสกนกิรของชาวไทยไดอยูอยางรมเยน็เปนสุข มชีวีติ
ความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางมั่นคงและยั่งยืน
 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี พรอมดวย
คณะผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมพิธีถวาย
เครือ่งราชสักการะและจุดเทยีนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ 
ในรชักาลที ่9 เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สงิหาคม 2560 ณ ลานอนรุกัษ
วฒันธรรมไทยสริจิติอทุยาน (รมิปง) เพือ่เปนการถวายความจงรกัภกัดแีละสาํนึกในพระมหากรณุาธคิณุ
ที่ทรงมีตอประชาชนทุกหมูเหลา

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดพิธีรับสนองพระราชโองการ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย 
ดร.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อานประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จากนั้น รองศาตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก 
รบัพระบรมราชโองการแตงตัง้อธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร กลาวสาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุ
และกลาวขอบคุณสภามหาวิทยาลัยฯ คณาจารย และบคุลากรท่ีใหการสนับสนนุตามลาํดบั พรอมดวย
ผูบริหารและบคุลากรทกุระดับมอบชอดอกไมแสดงความยนิดกีบัอธกิารบด ีจดัขึน้ ณ ชัน้ 9 อาคารเรยีนรวม
และอํานวยการ (อาคาร 14)

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพานพุม
สกัการะพระบิดาแหงวทิยาศาสตรไทย ในวนัวทิยาศาสตรแหงชาต ิประจาํปการศกึษา 2560 
ณ หอประชุมรัตนอาภา โดยมีรองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เปนประธานในพิธ ีและผูชวยศาสตราจารยปรชัญา ชะอุมผล เปนผูกลาว
รายงานผลการจัดสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค เม่ือวันที่ 12-14 กรกฎาคม 
2560 การจัดพิธถีวายพานพุมสักการะพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย เพือ่เปนการเทิดพระเกียรติ 
แดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 แหงราชวงศจักรี พระองคทรงเปน
พระมหากษัตริยที่ทรงมีวิจารณญาณ ถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ทรงเปนแบบอยางของการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหเกิดการศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยไดเจริญกาวหนามีพัฒนาการอยางตอเนื่องÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ
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 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการ 
สืบสานประเพณี ทําความดี เขาพรรษา "ปลูกดาวเรืองดวยใจ ถวายพอ" 
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี
ผูชวยศาสตราจารยสุชิน รอดกําเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ เปนประธานในพิธี 
พรอมดวยผูบรหิาร คณาจารย เจาหนาที ่และนกัศกึษาคณะมนษุยศาสตรฯ จาํนวนกวา 
300 คน รวมกันปลูกดอกดาวเรืองจํานวน 1,500 ตน ณ บริเวณดานหลังอาคาร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (หลังใหม) ทั้งนี้เพื่อใหดอกดาวเรืองออก
บานสะพรั่งในชวงเดือนตุลาคม ซึ่งดอกดาวเรืองมีสีเหลืองเปนสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
เพื่อใชประดับสถานที่ราชการในชวงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเปนพระราชกุศลและแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี  และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
 เมือ่วันที ่15 สงิหาคม 2560 สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จดักิจกรรม "ปลกูดาวเรือง
เพื่อพอ" โดยมีรองศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานในพิธี พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร รวมกนัปลกูดอกดาวเรอืง จาํนวน 2,000 ตน ทัง้นีเ้พือ่ใหดอกดาวเรอืงบานสะพรัง่ ในชวงเดอืนตลุาคม 
ซึ่งดอกดาวเรืองมีสีเหลือง เปนสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือใชประดับสถานที่ราชการ
ในชวงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเปนพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได

 เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2560 โรงเรยีนอนบุาลราชภฏักาํแพงเพชร จดักจิกรรม “แมลกูผกูพนั” 
ในวนัแมแหงชาต ิโดยมผีูชวยศาสตราจารย ดร.วชริะ วชิชวุรนนัท คณะบดคีณะครศุาสตร มหาวทิยาลยั
ราชภัฎกําแพงเพชร เปนประธาน เปดกรวยดอกไม วางพานพุมเงิน พุมทอง ถวายราชสักการะ 
พระบรมฉายาลกัษณสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ ในรชักาลที ่9 ณ หอประชมุรตันอาภา 
มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร กจิกรรม "แมลกูผกูพันธ วนัแมแหงชาติ" จดัขึน้เพ่ือเปนการแสดง
ความจงรักภักดีแดองคสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเปนการสราง
จติสาํนกึ ความผกูพนัความกตญักูตเวทจีากลกูทีม่ตีอแม รวมทัง้สงเสริมอนรุกัษวฒันธรรมประเพณี
อันดีงามของสถาบันครอบครัวไทย

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นํานักศึกษาและบุคลากร 
รวมเตนแอโรบิก โครงการรวมพลคนรักแม 12 สิงหา มหาราชินี ประจําป 2560 ณ สนามกีฬาชากังราว ริมแมนํ้าปง 
อําเภอเมืองกําแพงเพชร กิจกรรมน้ีจัดข้ึนโดยสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายสงเสริม
ใหขาราชการและบุคลากรในหนวยงานไดออกกําลังกายทุกวันพุธ ใหประชาชนทุกเพศทุกวัยไดออกกําลังกาย
อยางพรอมเพรียงกัน เสริมสรางสุขภาพรางกายใหสมบูรณแข็งแรง

 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สํานักพระราชวัง เขาตรวจสอบสถานะ การเปนนักเรียนในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจําปการศึกษา 2560 โดยมีนางกุลดา พันธเตี้ย รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร เปนตัวแทนในการเขาตรวจสอบ 
โดยมีจํานวนนักศึกษาในพระราชานุเคราะห ทั้งหมด 59 คน แบงเปน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 41 คน และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ศูนยแมสอด จํานวน 18 คน 
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ชั้น 8 อาคาร
เรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14)
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 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการสรางเครือขายเด็ก
และเยาวชนเพ่ือสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
เปนประธานในพิธี ณ หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางภูมิคุมกัน
และเสริมสรางความเขมแขง็ใหกบัแกนนําเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาท่ีอาศัยอยูในชุมชน ในการปองกันยาเสพติด สาํหรับโครงการ
สรางเครือขายเด็กและเยาวชนฯ จัดขึ้นภายใตความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ ชมรม TO BE NUMBER ONE 
มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ในการดาํเนนิการจดัโครงการสรางภูมคิุมกนัและปองกันยาเสพตดิในกลุมเดก็และเยาวชนนอกสถานศกึษา 
โดยประสานกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่อําเภอพรานกระตาย อําเภอไทรงาม และ
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร โดยการจัดอบรมเยาวชนและแกนนําชุมชน เพื่อขยายผลการดําเนินงานและนําเสนอผลงาน
ในพื้นที่ 3 อําเภอ จํานวน 31 โครงการ ซึ่งไดดําเนินงานโครงการในพื้นที่ดังกลาวเสร็จสิ้นแลว

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
จัดกิจกรรมการประกวดแขงขันรองเพลงและเตนประกอบเพลง cover dance ภายใตโครงการ 
To Be Number One KPRU 2017 ครั้งที่ 4 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยมีผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการ
นักศึกษา เปนประธาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกล

ยาเสพติดและอบายมุข เปนแรงผลักดันใหนักศึกษากลาแสดงออก สําหรับการแขงขันแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1.ประเภทรองเพลง รางวัล
ชนะเลิศ นางสาวนันทนัช จารุฤกษ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2.ประเภท Cover Dance รางวัลชนะเลิศ 
Perfect Skill ชมรมทูบีนัมเบอรวัน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ คือ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ณัฐธิกานต ปนจุไร 2. อาจารยสุกมล สามเพชรเจริญ และ 3. อาจารยเอกวุฒิ โลหะการก

 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 งานวิเทศสัมพันธและกิจการอาเซียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาตางชาติ ประจําปการศึกษา 2560 ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14) 
โดยมีรองศาสตราจารยสวุทิย วงษบญุมาก อธกิารบดี เปนประธานในพิธแีละกลาวตอนรบันกัศกึษาตางชาติ 
พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สําหรับปการศึกษา 
2560 มีนักศึกษาตางชาติใหม ซึ่งประกอบดวยนักศึกษาโปรแกรม 2+2 จากวิทยาลัยการทองเท่ียวยูนนาน ภายใตความรวมมือทางวิชาการ 
(MOU) นักศึกษาปกติ 4 ป และนักศึกษาแลกเปล่ียนจาก University Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย รวม 25 คน โดยปจจุบันมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร มีนักศึกษาตางชาติระดับปริญญาตรีรวมทั้งส้ิน 35 คน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีนโยบายที่จะรับนักศึกษา
ตางชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อสรางมาตรฐานการศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สูความเปนเลิศในการจัดการศึกษาที่เปนสากลอยางยั่งยืน

 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร เรื่อง 
"เสนทางสูการเปนนกัปกครองมอือาชีพ" วทิยากรโดย นายนอย พะโยม นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองหลวง  
และ ดร.สมิตา อรรควงษ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง ณ หองประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคาร
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร โครงการนีจ้ดัขึน้เพือ่ใหนกัศกึษาโปรแกรมวชิารัฐประศาสนศาสตร ชัน้ปที ่1,3 
และ 4 รวมถึงบุคคลทั่วไป เกิดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของนักปกครองและไดรับแนวทางท่ีจะกาวไปสู
เสนทางของนักปกครองในอนาคต

ในพื้นที่ 3 อําเภอ จํานวน 331 โครงการ ซึ่งไดดําเนินงานโครงการในพ้ืนท่ีดังก

 เมื่อวันที่ 1
จัดกิจกรรมการปปรระะก
To Be Nummber One K
กํําแพงเพชร โโดยมมีีผผูชชววยยศศาาสสตตร
นนัักศศศึึกกษษษาาา เเเปปปนนนปปรระะธธาานน กกิจจกกรรรรมมนน้ีจั

าา พพติด ลล ออบาาย ุขข ปปนแแร ผผลัั ดดดั ใใหหนักก ึกกษาากลลาาแแสสดดงงออออกก สสําาหหรรับบกกาารรแแขขงงขขันน
ชชนะเลิศ นางสาวนันทนััช จ รฤฤกษษ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณณะมมนนุษษยยศศาสตรและสังค
Perfect Skill ชมร ททู ีนนั เเบอรวัน สํานักศิลปะและวัฒนธธรรรรมม มมหหาาววิททยยาาลลัยยรราาชภััฏกํา
11. ผูชช ยยย าาา ตต าาาจาร  ณัฐฐฐธิกาา ตต ปนน ุไไร 2. าาจ รรยสุกก ลล าาามเพพชชรรเเจจรริญญญ แแแลลละะ 33. ออาาาจจจ รรรยย

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 งานวิเทศสัมพันธและกิจการอาเซียน จัดกิจกรรม
นักศึกษาตางชาติ ประจําปการศึกษา 2560 ณ หอองประชุมช้ัน 9 อาคารเรียนรวมและอํานวย
โดยมีรองศาสตราจารยสวุทิย วงษบญุมาก อธกิารบบด ีเปนประธานในพิธแีละกลาวตอ
พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรมหหาวิทยาลัยราชภัฏกําแ
560 มีนักศึกษาตางชาติใหม ซ่ึงประกอบดวยนักศึกษาโปปรรแกรม 2+2

U) นักศึกษาปกติ 4 ป และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University K
ฏกําแพงเพชร มีนักศึกษาตางชาติระดับปริญญาตรีรวมท้ังส้ิน 
ติเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติภ

รับในระดับชาติและนานาชาติ สูความเปนเลิศในการ

 
และสังคมศา
"เสนทางสูการเปนนั
และ ดร.สมิตา อรรควงษ 
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร โ
แลละ 4 รวมถึงบุคคลทั่วไป เกิดความรูความเข
เสนทางขขอองนักปกครองในอนาคต

ื่ ั ี่ ิ โ ิ ั ่ ่
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 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 กองกลางสํานักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม “การซอมแผนการปองกัน
อัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย” โดยมี รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีเปนประธานในพิธี 
และมบีคุลากรทีป่ฏิบตัหินาท่ีประจาํอาคารเรยีนรวมและอาํนวยการ (อาคาร 14) รวมประชมุเพือ่ทาํความเขาใจ
และลงมอืฝกซอม โดยไดรบัความรวมมอืกบัศนูยปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 8 กาํแพงเพชร เทศบาล
ตําบลนครชุม และองคการบริหารสวนตําบลนครชุม รวมประชุมและทําหนาที่วิทยากรในวันฝกซอม

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย รวมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ” 
ณ หองประชมุคณะวทิยาการจัดการ ชัน้ 1 โดยมรีองศาสตราจารยสวุทิย วงษบญุมาก อธกิารบด ีเปนประธาน ภายในงานประกอบดวยกจิกรรม
การเสวนารวมกันระหวางสาํนกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาํแพงเพชร ผูจดัการฝายทรัพยากรมนุษย บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเซน็เตอร จาํกัด (มหาชน) 
สาขากําแพงเพชร ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ผูปกครองและศิษยเกา จากน้ันเปนการประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม
และตัวแทนผูปกครอง ชั้นปที่ 1-4 กิจกรรมถายทอดความรูและประสบการณการเรียนการจัดกิจกรรม การอบรมสัมมนาในโครงการตางๆ 
จากรุนพีสู่รุนนองและกจิกรรมบายศรสีูขวญั เพือ่เปนการสานสมัพันธและใหความรูความเขาใจแกนกัศกึษา และผูปกครอง ใหเกดิความเชือ่ม่ัน
ในการศึกษาในสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจยักลวยไข ในงาน “มหกรรม
งานวิจัยแหงชาติ 2560” Thailand Research Expo 2017 ระหวางวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 
ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร เซน็ทรลัเวลิด กรงุเทพฯ  โดยมหาวทิยาลยั
ราชภัฏกําแพงเพชร สงโปสเตอรบทความวิชาการและงานวิจัยเขารวมประกวด จํานวน 6 เร่ือง ประกอบดวย 
1. การจดัการความรูภมูปิญญาทองถิน่การปลกูกลวยไขอยางมคีณุภาพของเกษตรกร ในจังหวดักาํแพงเพชร  
2. แนวทางการลดตนทุนในการปลูกกลวยไขในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร 3. ไซรัปกลวยไข 4. ไวนกลวยไข 
5. การใชประโยชนจากกลวยไขในการทาํฟลมบรโิภค และ 6. เครือ่งแปรรปูกลวยเพือ่ใชในสนิคา OTOP 
ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นักศึกษาและอาจารย โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ควา 3 รางวัล ในงานการประชุมสมัมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิของราชภัฏนครสวรรค ครัง้ท่ี 2 “ทองถิน่ภวิฒัน” การขับเคลือ่นนวตักรรม
ทองถ่ินสูประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมแกรนดฮิลล รีสอรท แอนด สปา จังหวัดนครสวรรค

 เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก 
อธิการบดี มอบชอดอกไมแสดงความยินดีใหกับนางสาวณัฐมน อาจกลา 
หรอืนองแอม นกัศกึษาโปรแกรมวิชาสงัคมศกึษา ชัน้ปที ่3 คณะครศุาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย 
ควาเหรยีญทอง จากการแขงขนักฬีาซเีกมสครัง้ที ่29 ณ ประเทศมาเลเซยี

Best Poster Presentation (ไทย)
เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพ

ชุด การสอนระบบผลิตไฟฟาพลังงานน้ํา

ทมีนกัวจิยั ผศ. วาทีร่อยตร ีวรวฒุ ิบตุรด ีและ
นางสาวสิริรัตน เดชา

Best Poster Presentation (International)
Title: Battery Charging Station Using 

Solar Energy for Mobile Phone.
ทีมนักวิจัย Rungpailin Panyajarenying, 
ueathaweekun, Rungpailin Panyajarenying, 
Teeraguth Teamchoi, Saowalak Yodwinyuwong, 
Ussadang Boonsri

Best Oral presentation 
เรื่อง  ถานอัดแทงจากเหงามันสําปะหลัง

ทีมนักวิจัย ยุทธพงษ กําแพงเมืองทอง, ศราวุฒิ 
หนอปรีดา, นิวดี คลังสีดา, อัษฎางค บุญศรี
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 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 สภาคณาจารยและขาราชการฯ รวมกับ โครงการจัดตั้ง
ศนูยเสรมิสรางและสนับสนุนองคกรสุขภาวะ ประจําพ้ืนทีจ่งัหวดักาํแพงเพชร ตาก นครสวรรค 
อุทัยธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรมองคกรแหงความสุข Happy 
Workplace KPRU ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมี
รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี เปนประธานพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให
ผูเขาอบรมเกิดความรู ความเขาใจเก่ียวกับองคกรสุขภาวะ (Happy Workplace) อันเปน
แนวทางในการเสรมิสรางความสมดลุระหวางชวีติและการทาํงาน ทาํใหเกดิความสขุในการทาํงาน
และกอใหเกิดทักษะในการสรางเสริมสุขภาวะในองคกร ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมเปนผูบริหาร 
อาจารย และเจาหนาที่ จํานวน 74 คน วิทยากรโดย นายศรัณยพัส ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคม
เสริมสรางองคกรสุขภาวะ

 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาจารย
สหกิจศึกษา” ณ หองประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ โดยมี 
รองศาสตราจารยสวุทิย วงษบญุมาก อธกิารบดเีปนประธาน ซึง่มอีาจารยนเิทศ
สหกิจศึกษาเขารวมอบรม จํานวน 39 คน และ ดร.อลงกต ยะไวทย ผูอํานวยการ 
สาํนกัสหกจิศกึษา มหาวทิยาลยัวงษชวลติกลุ เปนวิทยากร การอบรมเชิงปฏบิตักิาร
ในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเพ่ิมพูนความรู สรางความเขาใจ และสรางอาจารย
นิเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเพ่ิมขึ้น พรอมท้ังนําความรู
ไปใชในการนิเทศนักศึกษาที่ฝกสหกิจศึกษาได

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 งานไฟฟาและอนุรักษพลังงาน กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการอนุรักษ
พลังงาน "มหาวิทยาลัยฯ รวมใจลดใชพลังงาน" ณ หองประชุมลีลาวดี ชั้น 2 
อาคารทีปงกรรัศมีโชติ โดยมีผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ รองอธิการบดี
ฝายบริหารเปนประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปนการกระตุนบุคลากร
และนักศึกษาใหเกิดจิตสํานึกและสรางความกระตือรือรนในการใชพลังงาน
ใหมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาภายใน
มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร สงเสรมิใหบคุลากรและนกัศกึษาไดเขาใจและ
ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีการลดการใชพลังงานภายในมหาวิทยาลัย 
อีกทั้งยังเปนการสรางทัศนคติที่ดีในการรวมมือและสรางความกระตือรือรน
ใหกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในการประหยัดพลังงานไฟฟา   


