
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พธูรําไพ ประภัสสร ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ

วฒันธรรม ทีป่รกึษาชมรมทบูนีมัเบอรวนั และผูควบคมุทีม Perfect Skill มหาวทิยาลยั

ราชภัฏกําแพงเพชร ตัวแทนเขตภาคเหนือ เขารับพระราชทานเกียรติบัตรจาก 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ 
To Be Number One ที่ไดเขารวมกิจกรรมการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับ

ประเทศ To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 

2018 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2561 ณ หางสรรพสินคาเดอะมอลล บางกะป 
กรุงเทพมหานคร
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3 การแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความซ่ือสัตย

สุจริตและมุงมั่นในการบริหารงานใหสําเร็จ

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางมีธรรมาภิบาล

Startup Boot Camp Kpru

KPRU Fun Run 2018

MOU โครงการติดตามตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ

ตามแนวคิดประชารัฐ

มอกลวยไข เกมส

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 7 

"วิทยาการจัดการวิชาการ"

ต๋ีจําลอง หมวยจําแลง

การเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา 

หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสําเร็จ รุนที่ 1

โครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรเสริมสรางทักษะ

และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจาง

ASEAN Leadership 2018

โครงการฝกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอดภัย

หองปฏิบัติการที่เก่ียวของกับสารเคมี (ESPReL) คร้ังที่ 2

กองบรรณาธการขาว
ผูชวยศาสตราจารย 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 23 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2561

บทบรรณาธิการ

 สวัสดีทานผูอานวารสารประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร KPRU NEWS 
ฉบับที่ 23 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 ทุกทาน ในเดือนกุมภาพันธนี้ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน

ราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีองคประธานโครงการ To Be Number One พระราชทานเกยีรตบิตัร
แกผูชวยศาสตราจารย ดร.พธูรําไพ ประภัสสร ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ปรึกษาชมรม
ทูบีนัมเบอรวัน และผูควบคุมทีม Perfect Skill มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตัวแทนเขตภาคเหนือ 
ในการเขารวมการแขงขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018 
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2561 ณ หางสรรพสินคาเดอะมอลล บางกะป และ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สําคัญ อาทิ จัดการแขงกีฬาประเพณีอาจารยและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมภาคเหนือ คร้ังที่ 1 "มอกลวยไขเกมส", วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง KPRU Fun Run 2018, กิจกรรม Startup Boot 
Camp Kpru, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ และกิจกรรม ASEAN Leadership 2018 

เปนตน ติดตามความเคล่ือนไหวและกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดใน KPRU NEWS ฉบับนี้คะ
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เรื่อง การแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและมุงมั่นในการบริหารงานใหสําเร็จ

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางมีธรรมาภิบาล

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร เปนสวนราชการระดับกรม สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ มีพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ประกอบดวย การผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 เพือ่ใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชรเกิดประโยชนสงูสดุและเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวมถึงใหการบริหารจัดการในภาครัฐปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
และเกดิธรรมาภิบาลในสงัคมไทย ในฐานะของผูบรหิารมหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชรมีความตระหนักและเหน็ความสาํคญั
ในเรื่อิงดงักลาว จงึประกาศเจตนารมณทีแ่นวแนวาจะบรหิารงานดวยความซือ่สตัยสจุรติ และใหความสาํคัญกับการบรหิารงาน
อยางมีคุณธรรม และพรอมที่จะรับผิดชอบหากเกิดความไมเปนธรรมหรือการทุจริตขึ้นในหนวยงาน เพื่อใหสาธารณชน
เกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของหนวยงานที่เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
 ขาพเจา รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงขอประกาศเจตจํานง
อันมุงมั่นแนวแนตอสาธารณชนวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และมุงมั่นในการบริหารงานใหสําเร็จตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยอยางมีธรรมาภิบาล เพื่อเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ดังนี้
 1. เปนแบบอยางท่ีดขีองบคุลากรและนาํองคกรใหเปนองคกรท่ีมคีณุธรรมและความโปรงใส โดยจะตระหนกัไวเสมอวา 
"ความซื่อสัตยสุจริต" คือ แกนแทที่มีคุณคายิ่งของคนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
 2. บริหารราชการใหเปนไปตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพขรใหเปนหนวยงานที่มี
คุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ ความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน การเสริมสรางวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และการสื่อสาร
ภายในองคกร
 3. มุงมั่นตั้งใจที่จะทําใหผลผลิตตามพันธกิจเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ อันไดแก บัณฑิตท่ีมีความรู

ความสามารถ มีคุณธรรมและจิตอาสา สอดคลองกับความตองการของสังคม การวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาทองถิ่น สังคมและประเทศชาติได โครงการการบริการวิชาการท่ีสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นเกิดความเขมแข็ง เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การเผยแพร ถายทอด และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและประเทศชาติใหคงอยูเปนรากฐาน
ที่สําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป
 4. บรหิารงานงบประมาณของมหาวิทยาลยัซึง่เปนงบประมาณของประเทศชาติ ใหเกดิประสิทธผิล อยางมปีระสทิธภิาพ 
และเกิดความคุมคา อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนามหาวิทยาลัย ทองถิ่น สังคมและประเทศชาติ
 5. ใหความสําคัญกับการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตอง ครบถวน ตรงไปตรงมา 
ไมปดบัง หรือบิดเบือนขอมูล
 6. กาํกบัใหกระบวนการจัดซือ้จดัจางเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครดั รวมถงึทาํการเปดเผยขอมลูการจัดซือ้จดัจาง
ทุกกระบวนการ และกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อปองกันการทุจริตและการเกิดผลประโยชนทับซอนจากกระบวนการจัดซื้อ
จัดจาง
 7. เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในกระบวนการบริหารงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งการแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ และการมีสวนรวมในการดําเนินการ
โครงการ
 8. เปดใหบุคคลภายนอกหรือผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสในการรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมติดตาม
ตรวจสอบ โดยหากมีเรื่องรองเรียนเกิดข้ึน จะดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนตามระเบียบกฎหมายอยางเครงครัด และจะแจงผล
การจัดเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบตามกําหนดเวลาที่เหมาะสม
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 9. กํากับใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความมุงมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงหลักการบริการดวยความ

เต็มใจ เปนธรรมและเทาเทียม เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 10. บริหารมหาวิทยาลัยใหปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ทั้งการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตโดยตรง 
โดยขอประกาศเจตจํานงอยางแนวแนวา จะไมยอมรบั ไมทนตอพฤติกรรมการทุจรติในการปฏิบตังิานทกุประเภท ไมเพิกเฉย
และพรอมที่จะดําเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต รวมถึงไมเรียกรองรับสินบน หรือการใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชน
จากบุคคลอื่น เพื่อปองกันมิใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมอันเขาขายการทุจริตตอหนาที่
 อนึ่ง เพื่อใหเกิดพลังในการผลักดันใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปนหนวยงานที่มีคุณธรรมและความโปรงใส 
จึงขอใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรทุกคนยึดมั่นในหลักการของ "ความซื่อสัตยสุจริต" เปนพื้นฐานสําคัญ
ในการปฏิบตังิานโดยเครงครัด โดยกําหนดนโยบายเพ่ือใหยดึถอืเปนแนวทางปฏิบตัใิหเกดิวฒันธรรมคุณธรรมในองคกร ดงันี้
 1. ดานความโปรงใส ใหบุคลากรทุกคนใหขอมูล เปดเผยและการเขาถึงขอมูลตางๆ รวมถึงขอมูลการดําเนินงาน
ตามภารกิจของหนวยงานที่ดําเนินการอยางตรงไปตรงมา ไมปดบัง หรือบิดเบือนขอมูลโดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
รวมไปถึงการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานดานตางๆ ของ
หนวยงาน
 2. ดานความรับผิด ใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอยางครบถวนเครงครัด มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน

ใหสําเร็จตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามภาระหนาที่ และมีความรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงาน
 3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมรับ
สินบน ไมใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชน ปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย รวมถึงการกระทําที่เขาขายผลประโยชน
ทับซอน ยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
 4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ใหบคุลากรทุกคนรวมกันปลูกฝงและสรางวัฒนธรรมสุจรติในองคกรท่ีแสดงถึง
พฤตกิรรมและทัศนคตขิองบคุลากร ไดแก การใหความสําคัญกับการถายทอดพฤติกรรมการทาํงานท่ีด ีมคีณุธรรมและซ่ือสัตย
สุจริตใหแกกันอยูเสมอ ไมยอมรับ ไมทนตอพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภท ไมเพิกเฉยและพรอมที่จะ
ดําเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต สามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม เห็นความสําคัญและ
เกดิความตระหนกัถึงผลการทุจริต เกดิความอายและกลวัทีจ่ะกระทาํการทจุรติ พรอมแจงเบาะแสหรอืใหขอมลูแกงานตรวจสอบ

ภายในเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยฯ
 5. ดานคณุธรรมการทาํงานในหนวยงาน ใหบคุลากรทกุคนปฏบิตังิานตามคูมอืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิานอยาง
เครงครัดและยึดหลักถูกตอง เปนธรรม เทาเทียมและไมเลือกปฏิบัติ ยึดมั่นคุณธรรมในการบริหารงานท้ังดานบุคคล 
งบประมาณ การมอบหมายงาน ใหมคีวามโปรงใสและสามารถตรวจสอบได รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอือ้ตอการปฏิบตังิาน
ของบุคลากร
 6. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน ใหทุกหนวยงานใหความสําคัญกับการบริหารงานแบบมีสวนรวมเพ่ือใหเกิด

การรับรูถึงเจตจํานงสุจริต โดยมีการกําหนดรูปแบบ ชองทาง วิธีการ การสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อใหบุคลากรในหนวยงาน
ไดรับทราบอยางทั่วถึงและสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งการกํากับติดตามใหบุคลากรปฏิบัติงาน
ตามเจตจํานง 5 ดาน ขางตน

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561

(รองศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
ฉบับท่ี 23 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2561

4



 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรัตนาปารค จังหวัดพิษณุโลก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรม Startup Boot Camp Kpru "คายสรางสรรค
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน" ระหวางวันที่ 15-17 กุมภาพันธ 
2561 สําหรับกิจกรรมนี้เปนโครงการตอเนื่องมาจากกิจกรรม Idea to startup camp ซึ่งจัดไป
เม่ือวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ที่ผานมา โดยไดทําการคัดเลือกทีมนักศึกษาที่ผานเขารอบ
การ Pitching จํานวนทั้งสิ้น 30 ทีม เขารวมกิจกรรมในคร้ังนี้ ภายในกิจกรรม ประกอบดวย 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เจาะลึก Business Model Canvas (BMC) โมเดลแหงความสําเร็จ, 
แผนการเงินสําหรับผูประกอบการ Startup, อุตสาหกรรมเปาหมายระบบเช่ือมโยงดิจิตอล, 
การสรางตนแบบผลิตภัณฑ (Phototype) เปนตน โดยมี คุณเศรษฐพงศ ผดุงพิสุทธิ์, 
คุณอธิศ ปทุมวรรณ, ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์, คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล เปนวิทยากร
 รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี เปดเผยวากิจกรรม Startup Boot Camp Kpru มีวัตถุประสงค
ที่ตองการผลักดันใหนักศึกษา สามารถสรางกิจการ/ธุรกิจของตัวเองในดานตางๆ ไดตั้งแตยังเรียนอยูในร้ัวมหาวิทยาลัย

MOU â¤Ã§¡ÒÃμ Ố μÒÁμÃÇ¨ÊÍºáËÅ‹§¡íÒà¹Ố ÁÅ¾ÔÉμÒÁá¹Ç¤Ố »ÃÐªÒÃÑ°

 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
จัดโครงการ KPRU Fun Run 2018 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 
14 กุมภาพันธ 2561 โดยมีจุดสตารทที่หนาอาคารทีปงกรรัศมีโชติ 
รวมระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ผูชนะในแตละรุนที่วิ่งเขาเสนชัยในลําดับที ่
1-5 จะไดรบัถวยรางวลัพรอมเหรยีญทีร่ะลกึ สวนผูทีเ่ขารวมการแขงขนั
แลววิ่งเขาเสนชัย 700 คนแรก จะไดรับเหรียญท่ีระลึก โดยมี
ผูเขารวมจาํนวนกวา 1,000 คน แบงออกเปน 3 ประเภท คอื นกัศกึษา 
บุคลากร และบุคคลทั่วไป 
 ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก กลาววา 
ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ ของทุกป เปน "วันราชภัฏ" สืบเนื่องจาก วันที่ 
14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี 
รวมพธิลีงนามบันทึกขอตกลงความรวมมอืทางวชิาการ (MOU) ภายใตโครงการตดิตาม
ตรวจสอบแหลงกําเนดิมลพษิตามแนวคดิประชารฐั เพือ่สงเสรมิใหปฏบิตัติามกฎหมาย
สิง่แวดลอม รวมกบั นายพิจติร วฒันศักดิ ์รองผูวาราชการจงัหวดักาํแพงเพชร, สาํนกังาน
สิ่งแวดลอมภาคท่ี 4 สํานักงานประมงจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานพลังงานจังหวัด
กําแพงเพชร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
กําแพงเพชร ณ หองนครชุม โรงแรมเพชรโฮเต็ล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม สถาบนั
ราชภัฏ แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ และไดมีพระมหา 
กรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ใหอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
สวนพระองค เปนตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม
หาที่สุดมิได เปนสิ่งที่นําความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู
ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
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 เมือ่วนัที ่9 กมุภาพันธ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 
เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาประเพณีอาจารยและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ คร้ังที่ 1 "มอกลวยไขเกมส" 
ระหวางวันท่ี 9-11 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาํแพงเพชร โดยวันที ่9 กมุภาพันธ 2561 จดัพธิเีปดข้ึนอยางย่ิงใหญ 
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย 
ดร.สมเกยีรต ิสายธน ูอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง ประธาน
ทีป่ระชมุอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏกลุมภาคเหนอื เปนประธาน
ในพิธีเปด สําหรับการแขงขันกีฬาฯ มีทั้งหมด 14 ประเภท และมี
มหาวทิยาลยัราชภฏัเขารวมการแขงขนัดงันี ้มหาวทิยาลัยราชภฏั
ลาํปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในเวลา 20.00 น. กิจกรรม
งานเล้ียงสังสรรคตอนรับอาจารยและบุคลากรจากท้ัง 8 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุมภาคเหนือ

 วนัที ่11 กมุภาพนัธ 2561 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย
สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
มอบธงเจาภาพจดัการแขงขนักีฬาประเพณอีาจารยและบคุลากรฯ 
ในครั้งตอไป ใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย "เชียงรายเกมส" 
ซึง่มผีูชวยศาสตราจารย ดร.จาํรสั กลิน่หนู รองอธิการบดีเปนผูรบัมอบ 
สําหรับปนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปนเจาเหรียญทอง
ในการแขงขันกีฬา โดยควาเหรียญทองมาทั้งสิ้น 8 เหรียญทอง 
5 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง ไดรับถวยรางวัลรวมกีฬา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับรางวัลขบวนพาเหรด
ยอดเยี่ยม

 เม่ือวันที ่2 กมุภาพนัธ 2561 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ศูนยแมสอด จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 7 "วิทยาการจัดการวิชาการ" ภายใตชื่อ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

สูประเทศไทย 4.0 ซึง่มกีารนาํเสนอผลงานวชิาการและมกีารบรรยายพเิศษ ในหวัขอเรือ่ง 

"การวิจัยทางสังคมศาสตรยุคประเทศไทย 4.0" โดยวิทยากรช่ือดัง รองศาสตราจารย 
ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมครั้งนี้

มีวัตถุประสงค เพื่อเปนการสรางองคความรูและแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือเปนการสานตอ

การประชุมวิชาการระดับชาติของเครือขายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุมภาคเหนอื โดยมผีูเขารวมนาํเสนอผลงานและผานการคดัเลือกจาํนวนทัง้สิน้ 134 เรือ่ง 

แบงออกเปนการนําเสนอแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation) จํานวน 51 เรื่อง และ

การนําเสนอโดยภาคโปสเตอร (Poster Presentation) จํานวน 83 เร่ือง จัดขึ้น 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ศูนยแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 7 

"วิทยาการจัดการวิชาการ"
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 กลุมงานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ 
หลักสูตรเสริมสรางทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจาง ภายใตระเบียบ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ และแนวทางปฏิบตัทิีเ่ก่ียวของ ระหวาง
วนัที ่17-18 กมุภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โครงการสัมมนาฯ 
จัดขึ้นเพื่อสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบ
ทีเ่กีย่วของกับพระราชบัญญตักิารจัดซือ้จดัจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครฐั พ.ศ.2560 รวมถึงกฎกระทรวง ประกาศ และแนวทางปฏบิตัทิีเ่ก่ียวของ เปนตน 
ซึ่งมีคุณอธิวัฒน โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ กรมชลประทาน และ
คุณมนูญ ปานอุทัย หัวหนากลุมงานพัสดุ อาคารและสถานที่ สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร เปนวิทยากร และมีผูเขารวมสัมมนากวา 300 คน 
ประกอบดวย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป

 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.00 น. 
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
จัดกิจกรรม "ตี๋จําลอง หมวยจําแลง" คอนเทสต โดยมี
รองศาสตราจารยสวุทิย วงษบญุมาก อธกิารบด ีเปนประธาน 
ซึง่กจิกรรมประกอบดวยการประกวด "ตีจ๋าํลอง หมวยจาํแลง" 
ชิงทุนการศึกษามูลคารวมกวา 6,000 บาท ณ หอประชุม
รัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบตักิาร เรือ่ง "การเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศกึษา หลกัสตูร 9 พฤติกรรม 
9 ความสําเร็จ รุนที่ 1" ระหวางวันที่ 23-24 กุมภาพันธ 2561 ณ หองประชุมทองกวาว ชั้น 2 
อาคารทีปงกรรัศมีโชติ โครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมดานพฤติกรรมใหกับ
นักศึกษากอนออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยการเสริมสรางความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานท่ีนายจางตองการใน 9 พฤติกรรม ประกอบดวย พฤติกรรมความ
ซื่อสัตย ความรับผิดชอบการมีระเบียบวินัย ความขยันอดทน การทํางานเปนทีม ความคิด
สรางสรรค ใฝเรียนรู การประหยัด และพฤติกรรมความปลอดภัย โดยมีคุณสุทัศน เชื้ออินทร 
และคุณบุญเรือง สุนทรสลิษฏกุล นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ สํานักงานพัฒนา
ฝมอืแรงงานอตุรดติถ เปนวิทยากร และมผีูเขารวมโครงการ จาํนวนทัง้สิน้ 92 คน ประกอบดวย
นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการทองเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (GIS)
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ฉบับที่ 23 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2561
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 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 เวลา 18.00 น. 

ณ วนาลีรสีอรท อทุยานแหงชาตคิลองลาน อาํเภอคลองลาน 

จังหวัดกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดย
งานวิเทศสัมพันธและกิจการอาเซียน จัดกิจกรรม ASEAN 

Leadership 2018 โดยมี H.E.Dato’ Jojie Ssmuel 

เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจําประเทศไทย ใหเกียรติ

มาเปนประธานในพิธเีปด โอกาสน้ี รองศาสตราจารยสวุทิย 

วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เปดเผยวา กจิกรรมน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่สงเสริมและสนับสนนุ

ใหนักศึกษามีภาวะความเปนผูนํา มีแรงจูงใจในการพัฒนา

ศักยภาพดานภาษาตางประเทศของตนเอง และเพ่ือให

เครือขายเยาวชนอาเซียนเกิดการเรียนรูและแบงปน

ประสบการณ ภาษาและวัฒนธรรมอยางกลมกลืน โดยใน
ครัง้นี ้มตีวัแทนนักศกึษาไทยและนกัศกึษาในกลุมประเทศ
อาเซียน จํานวน 150 คน รวมกิจกรรม ประกอบดวย 

นกัศกึษาจากประเทศพมา (Dagon University, Myanmar) 
ประเทศมาเลเซยี (University Kuala Lumpur, Malaysia) 
ประเทศฟลิปปนส (West Visayas State University, 

Philippines) ประเทศกัมพูชา และประเทศจีน นอกจากน้ี 

ยังมีตัวแทนนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติจาก
เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ไดแก มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จงัหวัดพษิณโุลก
และจังหวัดลําปาง เขารวมดวย ทั้งนี้ โครงการ ASEAN 

Leadership 2018 จดักิจกรรมระหวางวันที่ 2-6 กมุภาพันธ 
2561 ซึ่งประกอบไปดวยการบรรยายพิเศษ กิจกรรม 

ASEAN Rally Activity, กจิกรรมทาํฝายนํา้ (สามัคคอีาเซยีน 

กลุมสมัพนัธ) กจิกรรมการเรยีนรูความเปนไทย และกจิกรรม 
English Camp เปนตน

 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 คณะครุศาสตร จัดโครงการฝกอบรมและ

พัฒนายกระดับความปลอดภัยหองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของกับสารเคมี (ESPReL) 

คร้ังที่ 2 ใหกับนักศึกษาคณะครุศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยม ี

รองศาสตราจารย ดร.รัตนา สนั่นเมือง, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศจี สุวรรณศรี, 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริมาส เฮงรัศมี และ ดร.วิสาข สุพรรณไพบูลย จาก

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนวิทยากร ประกอบดวยการบรรยาย นโยบายสงเสริม

ความปลอดภยัของหองปฏบิตักิารทีเ่กีย่วกบัสารเคมแีละการขบัเคลือ่น (พ.ศ.2559-

2563) การบริหารระบบการจัดการดานความปลอดภัย หลักการและแนวทาง

การสํารวจความปลอดภัยหองปฏิบัติการโดยใช ESPReL Checklist work shop 
ฝกประเมินความเสี่ยง เปนตน ณ หองครุรมสัก 1 อาคารคณะครุศาสตร


