


บทบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษา

รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย  วงษบุญมาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 สารจากผูบริหาร
 พิธีนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวันคลายวันสวรรคต

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

 พิธีวางศิลาฤกษอาคารพระสังฆราชานุสรณ

 จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร

 กิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดี ดวยหัวใจ" ประจําป 2562

 MOU การรับนักเรียนตางชาติระดับมัธยมปลายเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี

 AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis

 เชียรลีดดิ้งชิงแชมปประเทศไทย 2019

 MOU การพัฒนาบุคลากรดานกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2562

 Design in daily life (มุมมองการออกแบบในชีวิตประจําวัน)

 แนะนําสาขาวิชาเพ่ือเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และการสอบสัมภาษณ 

 นักศึกษาใหม รอบท่ี 1

 นิทรรศการ “ภาษาไทย 4.0 เพิ่มพูนนวัตกรรม”

 การแสดงละครเวทีทศชาติชาดก  เร่ืองพระเวสสันดรและพระมหาชนก

 ราชภัฏลอยกระทง  ประจําป 2562

 "หนูนอยลอยกระทง" ประจําป 2562

 สภาการพยาบาลตรวจเย่ียมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มรภ.กําแพงเพชร

 โรงเรียนชากังราววิทยา ศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร มรภ.กําแพงเพชร

 งานแถลงขาว  “EDU RUN วิ่งเพ่ือนอง” คร้ังท่ี 1

 การอบรมใหความรู ดานสิง่แวดลอม ตามเกณฑสาํนักงานสีเขียว (Green Office)

 "การวัดและประเมินผลการศึกษา (การตัดเกรดอิงเกณฑและอิงกลุม)"

 โครงการอบรมหลักสูตร OBE และ ELO Writing มรภ.กําแพงเพชร

 Innovation Club By GSB Startup

 "กาวตอไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใตยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

 สูการเปนมหาวิทยาลัยเชิงพื้นท่ี"

 เตรียมความพรอมเพื่อเตรียมสอบ O-NET

 วันพอแหงชาติและวันชาติ ประจําป 2562

 โครงการสอบธรรมศึกษา ประจําปการศึกษา 2562

 รวมบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 2562

 นิทรรศการนักศึกษา "Design Grand Opening" คร้ังท่ี 1

 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 

 CHAMPIONSHIP 2020 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ

 การจัดการเรียนรู  STEM

 การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 6 “งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืน” 

 MOU (ตออายุ) บันทึกความตกลง อบรมผูขอใบอนุญาตขับข่ี

 โครงการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน

 ขอแสดงความยินดี
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ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2563
บรรณาธิการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พธูรําไพ  ประภัสสร

หัวหนางานประชาสัมพันธ

กองบรรณาธิการขาว

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี

ดร.พิมพนารา  บรรจง

นางวรรณภา  สุวรรณพงษ

นายสมศักดิ์  พูนใจสม

นายวุฒิชัย  ตรุษลักษณ

จัดทําโดย

งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

“การเรียนรูไมมีวันส้ินสุด”ประโยคคลาสสิค ที่เปนแรงผลักดันใหผูคนมากมาย 
เกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ หลายคนเรียนเพื่อใหไดรู หลายคนเรียนเพื่อใหสามารถ
จัดการกับปญหา และหลายคนเรียนเพื่อใหเปนประสบการณ สถาบันอุดมศึกษาถือเปนเครื่องมือ
การพฒันาประเทศและพฒันาชมุชนทีส่าํคญั เพราะเปนแหลงสรางความรูในการพฒันาประเทศ 
เปนแหลงสรางคนออกไปพฒันาประเทศ และเปนแหลงชวยเหลอืประเทศในการแกปญหาตาง  ๆ  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงเปนสถาบันการศึกษาเพื่อทองถิ่น มีหนาที่พัฒนา
ความรูใหกับนักศึกษา ควบคูไปกับชุมชนในยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีกาวลํ้าอยางไมหยุดนิ่ง  
 KPRU NEWS ฉบับน้ี ทักทายทานผูอาน ดวยเร่ืองของการเรียนรู ซึ่งการสรางการเรียนรู
เปนหนาที่สําคัญของสถาบันการศึกษา แมวาเทคโนโลยี ยุคสมัย จะเปลี่ยนแปลงไป แตการเรียนรูยังคง
ตองทําอยูตลอดเวลา สําหรับ KPRU NEWS ฉบับนี้ เปนฉบับแรกของปงบประมาณ 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  อยางไมหยุดนิ่ง เพื่อใหสอดรับกับการพัฒนาการเรียนรูอยางไมสิ้นสุด
ใหกับนักศึกษา ชุมชน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ติดตามอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดในฉบับนี้คะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
   ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2563
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 จากภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม พัฒนาการของ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะ Disruptive Technology ที่เปลี่ยนแปลงโลก 
และสถานการณโควิด-19 ไดทําใหการเรียนรู การทํางาน และวิถี
การดํารงชีวติเปล่ียนไป จาํนวนประชากรวัยเรยีนลดลง พฤติกรรมและ
ความตองการการศึกษา และการเรียนรูของคนยุคใหมเปล่ียนเปน
การเรียนรูออนไลน การจัดการศึกษาเปนแบบเปด การศึกษา
ไรพรมแดน การศึกษาท่ีเนนสมรรถนะ ความตองการ Reskill, Upskill 
และภาวะการแขงขันในตลาดการศึกษาและตลาดงานมีมากขึ้น
รวมทั้งนโยบายของรัฐ และทิศทางการจัดการศึกษายุคใหม
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงมี
นโยบายเรงดวน โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ดังนี้
 1. การควบรวมหลักสูตร/การใชทรัพยากรรวมกัน
 ดําเนินการรวบรวมหลักสูตรที่มีความซํ้าซอนหรือใกลเคียงกัน 
โดยเฉพาะหลกัสตูรทีม่จีาํนวนนกัศกึษาลดลง หรอืมกีารออกกลางคนัสงู 
จัดการศึกษาหลักสูตรใหม ที่เปนหลักสูตรเชิงบูรณาการหรือหลักสูตร
ระดับสูงขึ้น และจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
 2. การจัดหลักสูตรระยะสั้นและการเพิ่มมูลคาของหลักสูตร
ที่เปดสอน
  2.1 สนบัสนนุการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน การสะสม
หนวยกิต การสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร การจัดการเรียนการสอน
ออนไลนที่ไดมาตรฐาน โดยหลักคิดการเพิ่มมูลคาของหลักสูตรที่มีอยู
โดยไรกาํแพงหลกัสตูรและคณะทีส่งักดั เปนการจดัการหลักสตูรรวมกนั 
มกีารจดัทาํขอบงัคบัเรือ่งคลงัหนวยกิตของมหาวิทยาลยัตามประกาศของ 
สกอ. เปนการเรงดวน
  2.2 สงเสริมการจัดการศึกษาและประสบการณการเรียนรู
โดยการแสวงหาและมีความรวมมือ/เครือขายกับสถาบัน องคกร และ
สมาคมทางวชิาการและวชิาชพีทีเ่กีย่วของทัง้ในระดบัทองถิน่ ระดบัชาติ 
และระดับสากล
  2.3 กาํหนดใหทกุหลักสูตรใชความรูและประสบการณของ
อาจารย เทคโนโลยี เครือ่งมอือปุกรณทีม่อียูเพือ่สรางนวตักรรม ผลติผล 
ผลติภณัฑ ไปสูการบรกิารทางวชิาการแกสงัคมและสามารถพึง่พาตนเองได

 3. การพัฒนาหลักสูตรใหม
  3.1 พฒันาหลักสตูรเชิงบรูณาการบรรจุในแผนยุทธศาสตร
ของมหาวทิยาลยั/แผนวชิาการและวจิยัของมหาวทิยาลยั  โดยผานกลไก
การบริหารของคณะกรรมการประจําคณะ และสภาวิชาการและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ พรอมเหตุผลความจําเปน ผลการศึกษา/
วเิคราะหเบือ้งตน และความตองการของสังคมพรอมหลักฐานท่ีเกีย่วของ 
และไมตองเพิ่มอัตรากําลัง
  3.2 จัดใหมีการศึกษาความเปนไปได ความตองการของ
ตลาดงานทั้งในทองถ่ินและสังคม และความพรอมตามท่ีกําหนดไว
ในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558 โดยเฉพาะตามองคประกอบของการประกนัคณุภาพหลกัสูตร  
ดานศักยภาพของอาจารย การกํากับมาตรฐาน หลักสูตร การเรียน
การสอน สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู และผลการวเิคราะหจดุคุมทนุประกอบ
 4. การลดการออกกลางคันของนักศึกษา
  4.1 จัดใหมีการศึกษาและวิจัยการออกกลางคันของ
นักศึกษายอนหลัง 5 ป จําแนกเปนรายคณะและรายหลักสูตร เปนการ
เรงดวนที่สุด
  4.2 จัดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรเรงดวนเพ่ือการลด
การออกกลางคัน
  4.3 จัดให มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลต อ
สภามหาวิทยาลัย
 5. การสรางนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ
 สงเสริม สนับสนุน กําหนดใหอาจารยทําวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ ที่เนนการสรางนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่นๆ 
และผลงานรับใชสังคม ที่มีผลนําไปสูการพัฒนาการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการตามประกาศ กพอ  การสรางรายไดและสรางชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สุวิทย วงษบญุมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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พิธีนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เน่ืองในวันคลายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

พธิวีางศลิาฤกษอาคารพระสังฆราชานุสรณ สมเด็จพระสงัฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณสังวร

 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและ
อาํนวยการ  มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จดัพธินีอมราํลกึในพระมหากรณุาธคิณุ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลาย
วนัสวรรคต 13 ตลุาคม 2562 โดยม ีรศ.ดร.สวุทิย วงษบญุมาก อธกิารบด ีพรอมดวยคณะผูบรหิาร 
คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เขารวมพิธี
 ภายในกิจกรรมประกอบดวย อธิการบดีไดนํากลาวนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมี
พระมหากรุณาธคิณุแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระราชทานนาม "ราชภัฏ" ใหเปนชือ่ประจําสถาบัน 
พรอมทั้ง พระราชทาน พระราชลัญจกรเปนตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ นํามาซ่ึงความ
ภาคภมูใิจ จากนัน้ผูเขารวมพธิยีนืสงบนิง่ และมีการขบัเสภา และมีการขบัรองและบรรเลงเปยโน 
เพลง "พระผูทรงเปนนิรันดร"

 เมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 2562 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนการสวนพระองค ในการน้ี 
รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เขารวมรับเสด็จ

 วนัที ่3 ตลุาคม 2562 พพิธิภณัฑสถานจงัหวดักาํแพงเพชร เฉลมิพระเกยีรต ิสาํนกัศลิปะและวฒันธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดพิธีวางศิลาฤกษ อาคารพระสังฆราชานุสรณ สมเด็จพระสังฆราชเจา 
กรมหลวงวชิรญาณสังวร ณ พื้นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร ถนนปนดําริห อาํเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขาธิการคณะธรรมยุต รักษาการ
เจาคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) ประธานพิธีฝายพระสงฆ และ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผูวาราชการจังหวัด
กําแพงเพชร ประธานพิธีฝายฆราวาส
 พระราชญาณปรีชา ผูชวยเจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร มีดําริและดําเนินการกอสราง อาคารพระสังฆ
ราชานุสรณ “สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณณะสังวร” ณ พื้นที่ตั้ง พิพิธภัณฑสถานจังหวัด
กําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เพื่อการนอมถวายเปนพระกุศล เทิดพระเกียรติเฉลิมพระนาม สมเด็จ
พระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณณะสังวร และเปนการรวมแรงกายแรงใจ สนองพระสังฆราชูปถัมภ 
แหงสมเด็จพระสังฆราชเจา ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่ทรงมีตอชาวกําแพงเพชรมาอยางตอเนื่องยาวนาน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร

 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่หองประชุม
วชิราปราการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร
ศนูยราชการจงัหวัดกาํแพงเพชร อาํเภอเมอืง จงัหวัดกาํแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร ระหวาง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีนายแพทยปริญญา นากปุณบุตร 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร และรศ.ดร.สุวิทย 
วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เปนผูลงนาม

 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. 
ที่หองประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อําเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดพิธี
ลงนามบนัทกึขอตกลงความรวมมือ การจดัการศกึษา
สาขาพยาบาลศาสตร ระหวางสํานกังานสาธารณสุข
จงัหวัดสโุขทยั กบั มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย และ รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนผู
ลงนาม

 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก ลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
โดยนายแพทยธีระพงษ แกวภมร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พรอมดวย 
ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตรใหมีคุณภาพ ตอบสนองตอความ
ตองการของระบบบริการสุขภาพ
 เพื่อใหสามารถเปดดําเนินการหลักสูตรฯ ไดในปการศึกษา 2563 เพื่อเปดโอกาส
ทางการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรแกนักเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัด
ตาก จงัหวัดสุโขทัย จงัหวดัพิจติรเปนหลกั ซึง่เปนการดําเนินการท่ีตองอาศัยความรวมมือจาก
สถาบนัการศกึษาพีเ่ลีย้ง ผูทรงคณุวฒุสิาขาพยาบาลศาสตร และหนวยงานดานสาธารณสขุ
ในพ้ืนที่
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MOU การรับนักเรียนตางชาติระดับมัธยมปลายเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี

AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis

 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณคลอง
ดานหนาอาคาร หอประชุมรัตนอาภา กองพัฒนานักศึกษารวมกับ
องคการบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดี 
ดวยหัวใจ” ซึ่งในกิจกรรมประกอบไปดวย การทําความสะอาด
คูคลอง เก็บขยะในแหลงนํ้าโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ และพ้ืนที่รอบๆ 
บริเวณมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี
ฝายกิจกรรมนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และ ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี 
ผูอํานวยการ กองพัฒนานักศึกษา รวมท้ังนายกองคการบริหาร
นักศึกษา โดยมีนักศึกษาจากชมรมจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร, ชมรมสรางสรรคสังคม, ชุมนุมจิตอาสาคณะครุศาสตร 
และองคการบริหารนักศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมนี้ดวย

 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ใหการตอนรับคณะจากโรงเรียน Qujing Qilin Changxin 
Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นําโดย 
Mr.Zheng Miao Shui ประธานผูบริหารโรงเรียน ซึ่งเดินทางมาลงนามความรวมมือ
ทางวชิาการ (MOU) ณ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ประเทศไทย ณ หองประชมุ
ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ โดยทั้งสองฝายจะสรางความรวมมือ
ทางวชิาการรวมกนัในการจดัสงนกัเรยีนระดบัมธัยมปลายมาศกึษาตอระดบัปริญญาตรี 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร การแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากร การจัด
กิจกรรมคายภาษาและวัฒนธรรมรวมกัน ตลอดจนการจัดอบรมภาษาจีนและ
ภาษาไทยระยะส้ันรวมกันดวย

 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
จัดโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 

ณ หองประชุมครุรุมสกั 1 อาคารคณะครุศาสตร โดยมี รศ.ดร.สวุทิย วงษบญุมาก อธกิารบดีเปนประธาน
ในพิธี
 สําหรับโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA จัดข้ึนเพื่อสนับสนุนการสรางความรู ความเขาใจ
ใหแกผู บริหารและอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร อีกทั้งยังเปนการสงเสริมความเขมแข็งทาง
การศึกษาใหกับมหาวิทยาลัยในกลุมเครือขายราชภัฏ ในการเตรียมความพรอมดานบุคลากร ที่จะนํา
ไปสูการพัฒนาคณุภาพของหลกัสตูรทีด่ขีึน้และเพิม่ศกัยภาพทางการแขงขนัไดในอนาคต โดยมีวทิยากร
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย รศ.ดร.เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ ผศ.ดร.อาจร ีศภุสธุกีลุ สถาบนัยทุธศาสตรทางปญญาและวจิยั และ ผศ.ดร.สรายทุธ 
จันทรมหเสถียร มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดี ดวยหัวใจ" ประจําป 2562
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เชียรลีดด้ิงชิงแชมปประเทศไทย 2019

 วนัที ่19 ตลุาคม 2562 ชมรมเชยีรลดีด้ิงมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร เขารวมการแขงขนักฬีาเชยีรลดีดิง้ชงิแชมปประเทศไทย 
THAILAND NATIONNAL CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2019 ระหวางวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแหงชาต ิ
ควารางวัลการแขงขันดังนี้
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแขงขันประเภท Cheerleading solo.
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแขงขันประเภท Cheerleading double.
 3. รางวัลอันดับที่ 5 การแขงขันประเภท Cheerleading double.
 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันประเภท Cheerleading small group.
 5. รางวัลอันดับที่ 5 การแขงขันประเภท Cheerleading small group.
 6. รางวัลอันดับที่ 6 การแขงขันประเภท Cheerleading team.
 7. รางวัลอันดับที่ 7 การแขงขันประเภท Cheerleading team.
 8. รางวัลอันดับที่ 4 การแขงขันประเภท Cheerleading All Star.
 9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขนัประเภท Urban Cheerdance .
 10. รางวัลอันดับที่ 6 การแขงขันประเภท Cheerdance double.
 11. รางวัลอันดับที่ 9 การแขงขันประเภท Cheerdance double.
 12. รางวัลอันดับที่ 7 การแขงขันประเภท Cheerdance.

 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่หองประชุมดารารัตน ชั้น 4 อาคาร
เรยีนรวมและอาํนวยการ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จดัพธิบีนัทึกขอตกลงความรวมมอื
ทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรดานกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวาง มหาวิทยาลัย
ราชภฏักาํแพงเพชร วทิยาลยัเทคนคิกําแพงเพชร วทิยาลยัเทคนคินครสวรรค วทิยาลยัเทคนคิตาก 
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว และวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
        บันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการ เพื่อให
ความรูและพฒันาบคุลากรดานอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ วทิยกุระจายเสียง โทรทัศนและ
โทรคมนาคม ใหกบันกัเรยีน นกัศกึษาในพ้ืนทีจ่งัหวดักําแพงเพชร และจังหวดัใกลเคยีง และ
เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรในการทํางานทั้งในเชิงวิชาการ
และปฏบิตักิาร เพือ่ใหทนัตอความตองการของการพัฒนาองคกรและการแขงขนัทางเศรษฐกจิ
ไดอยางทันทวงที โดยบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ มีอายุ 1 ป นับตั้งแตวันที่ลงนาม

 วันท่ี 30 ตุลาคม 2562 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑและกราฟก 
คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม จดัสมัมนา เรือ่ง Design in daily life (มมุมองการออกแบบในชวีติประจาํวนั) 
โดยมี ผศ.นรุตม บุตรพลอย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนประธานในพิธี มีวัตถุประสงค
เพือ่การใหความรู ความเขาใจในเรือ่งมมุมองการออกแบบในชวีติประจาํวนั เพือ่ทําความเขาใจถงึมุมมอง
ตางๆ ในการออกแบบและเพื่อเสริมสรางความรูใหกับผูเขารวมการสัมมนา วิทยากรโดย ผศ.อุษา 
อินทรประสิทธ อาจารยสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และอาจารยนฤพนธ คมสัน อาจารยสาขาวิชาการออกแบบ
สื่อนวัตกรรมภาควิชาศิลปะการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Design in daily life (มุมมองการออกแบบในชีวิตประจําวัน)

MOU การพัฒนาบุคลากร
ดานกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2562
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 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

จัดกิจกรรมแนะนําสาขาวิชาที่เลือกเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาํแพงเพชร โดยมี รศ.ดร.สวุทิย  วงษบญุมาก อธกิารบดีมหาวิทยาลยั

ราชภัฏกําแพงเพชรเปนประธานในพิธี ภายในกิจกรรมประกอบดวย 

การแสดงดนตรี Folk song จากนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การแสดงเชียรลีดดิ้ง จากชมรม

เชยีรลดีดิง้ การแนะนาํสาขาวิชาทีเ่ลอืกเพือ่เขาศึกษาตอ จากทัง้ 6 คณะ 

และการสอบสมัภาษณ นกัศกึษาใหม รอบที ่1 ซึง่มหาวทิยาลยัราชภฏั

กําแพงเพชร เปดรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2563 ในรอบที่ 2 

ชวงเดือนธันวาคม 2562 เปนตนไป

 วนัท่ี 30 ตลุาคม 2562 โปรแกรมวชิาภาษาไทย คณะครศุาสตร 
จัดกิจกรรมนิทรรศการ “ภาษาไทย 4.0 เพิ่มพูนนวัตกรรม” โดยมี 
ผศ.อมรา ศรีแกว รองคณบดีคณะครุศาสตรเปนประธานในพิธี 
มวีตัถปุระสงคเพือ่สงเสรมิกจิกรรมการใชภาษาไทย และการจดัแสดง
ผลงานของนกัศกึษา ชัน้ปที ่4 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครศุาสตร  
กจิกรรมภายในงานประกอบดวย การแสดงราํเพลงรากไทย การโตวาที
ในหวัขอเร่ือง “คาํศพัทสแลงดีกวาคาํไทยพ้ืนฐานจริงหรือไม?” และ
การจัดนิทรรศการ มีผูเขารวมกิจกรรม กวา 100 คน จัดขึ้น ณ หอง
ประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 หองประชุม ครุรมสัก 2 ชั้น 3 คณะครุศาสตร 
มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร โปรแกรมวชิาสงัคมศกึษา จดัการแสดงละครเวที
ทศชาติชาดก เรือ่งพระเวสสันดรและพระมหาชนก โดยม ีรศ.ดร.วชริะ วชิชวุรนนัท 
คณบดคีณะครศุาสตรเปนประธานพธิ ีซึง่มวีตัถปุระสงคเพือ่ปลกูฝงคานยิม คณุธรรม 
จรยิธรรมใหเกดิความรูและเขาใจเร่ืองทศชาติชาดก การบรูณาการการเรียนการสอน
กบัศลิปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการอีกทัง้พฒันาสมรรถนะความเปนครูของ
นกัศึกษาใหสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูทีห่ลากหลาย และเสริมสมรรถนะ
ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มาบูรณาการในการจัดกิจกรรม อาทิ ความสามารถ
ในการส่ือสาร ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการคิดและการ
แกไขปญหา การคิดรูปแบบละครเวทีอยางสรางสรรค และความสามารถในการใช
ทักษะชีวิตในการรวมมือกันทํางานเปนทีม

á¹Ð¹íÒÊÒ¢ÒÇÔªÒà¾×èÍà¢ŒÒÈÖ¡ÉÒμ ‹ÍÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ
áÅÐ¡ÒÃÊÍºÊÑÁÀÒÉ³ � ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹ ÃÍº·Õè 1

การแสดงละครเวทีทศชาติชาดก  เรื่องพระเวสสันดรและพระมหาชนก

ิ ไไไไไไไไไไไไไ 

นทร ศการ “ภาษาไทย 4.0 เพ่มพูน ตกร ม”
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 องคการบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดงาน 
“ราชภัฏลอยกระทง” ประจําป 2562 ตอน สายนที
รวมใจ สูสายใยราชภัฏลอยกระทง ณ บริเวณลานกิจกรรม 
หนาอาคารทีปงกรรัศมีโชติ
 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภฏักาํแพงเพชร จดังานประเพณ ี“ราชภฏัลอยกระทง” 
ประจาํป 2562 ขึน้อยางยิง่ใหญตระการตา นาํโดยกจิกรรม
ขบวนแหกระทงอันวจิติรงดงามของแตละคณะ เพือ่สบืสาน
เอกลักษณความเปนไทย พรอมทั้งความยิ่งใหญของ
ดอกไมไฟ แสง ส ีเสียงและการแสดงนาฏศิลป ในพิธเีปด
งานราชภฏัลอยกระทง โดยม ีรศ.ดร.สวุทิย วงษบญุมาก 
อธิการบดี เปนประธานในพิธี
 สําหรับงานราชภัฏลอยกระทง ประจําป 2562 
จดัขึน้ระหวางวนัที ่18-19 พฤศจกิายน 2562 ตัง้แตเวลา 
17.00 น. เปนตนไป ณ บริเวณลานกิจกรรม หนาอาคาร

ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

าชภัฏลอยกระท   ป ะจําป� 2562าชภัฏลอยกระท   ป ะจําป� 2562

        วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ลานกิจกรรม ของ
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรม "หนูนอยลอยกระทง" 
ประจําป 2562 โดยมี ดร.วรพรรณ ขาวประทุม ผูอํานวยการโรงเรียนฯ 
เปนผูกลาววัตถุประสงคและความสําคญัของประเพณีลอยกระทง พรอมท้ัง
ไดจัดลานสระนํ้าใหเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นนํากระทงของตนเองมาลอย
และสวมใสผาไทย ทัง้นีย้งัมผีูปกครอง คณะครขูองโรงเรยีนฯ มารวมกจิกรรม
อยางสนุกสนาน

“หนูน�อยลอยกระทง” ประจําป� 2562
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 วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 สภาการพยาบาลลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มเพือ่การประเมนิ
สถาบนัของโครงการจดัตัง้คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
โดยมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล คือ รศ.สุปาณี เสนาดิสัย, 
รศ.ดร.พรจนัทร สายทองด,ี ผศ.ดร.วลัลา ตนัตโยทยั, ผศ.ดร.สนุทราวด ีเธียรพเิชษฐ 
และอาจารย ดร.สุภารัตน วังศรีคูณ รองคณบดีฝายพัฒนาการจัดการศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ทั้งนี้ หลังจากคณะพยาบาลฯ ไดรับผลการตรวจประเมินอยางเปน
ลายลักษณอักษรที่ถูกตองตามหลักการดําเนินงานของสภาการพยาบาลแลว 
จะดาํเนินการประชาสมัพนัธรบัสมคัรนกัศกึษาพยาบาลของมหาวทิยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร รุนแรก ปการศึกษา 256

 วนัที ่20 ธนัวาคม 2562 ทีอ่าคาร SAC 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยมีคณาจารยและเจาหนาที่
ของคณะพยาบาลศาสตร ใหการตอนรับ
คณะครแูละนักเรยีนจากโรงเรียนชากงัราววิทยา 
ศึกษาดูงานหองปฏิบัติการและการทํางาน
ของคณะพยาบาลศาสตร ทัง้น้ียงัไดรบัความรู 
ขอแนะนาํ และการแนะแนว เพือ่เปนแนวทาง
ในการเขาศึกษาเปนนักศึกษา ประจํา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

 วนัท่ี 15 พฤศจกิายน 2562 คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
ไดกาํหนดจดังาน “EDU-RUN วิง่เพือ่นอง” ครัง้ที ่1 เพือ่มุงสงเสรมิใหนกัศึกษา 
อาจารย ศษิยเกาและประชาชนท่ัวไปไดรวมสมทบทุนการศึกษาของนักศึกษาครู
ทีเ่รียนด ีมคีวามประพฤตดิแีตขาดทนุทรพัย พรอมทัง้เปนการสงเสรมิใหผูทีส่นใจ
รวมโครงการไดเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย เพื่อมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ
แข็งแรง ในวันอาทิตยที่ 12 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ซึ่งแบงเสนทางว่ิงเปน 2 ระยะ ไดแก วิ่งชมมหาวิทยาลัยระยะ 5 กิโลเมตร  และ
วิง่ชมเมอืงกาํแพงระยะ 11 กโิลเมตร การลงทะเบยีนทานจะไดรบัเสือ้ 1 ทาน/1 ตวั 
และรับเหรียญที่ระลึกเฉพาะผูเขาเสนชัยเทาน้ัน

สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มรภ.กําแพงเพชร

โรงเรียนชากังราววิทยา ศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร มรภ.กําแพงเพชร

งานแถลงขาว  “EDU RUN วิ่งเพื่อนอง” คร้ังที่ 1
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 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่หองประชุมรัตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภฏักาํแพงเพชร แมสอด กองกลาง สาํนกังานอธกิารบด ีจดัโครงการอบรมใหความรูดานสิง่แวดลอม 
ตามเกณฑสํานักงานสีเขียว (Green Office) ประจําปงบประมาณ 2563
 ผศ.รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานในพิธีเปดโครงการอบรมใหความรู
ดานสิ่งแวดลอม ตามเกณฑสํานักงานสีเขียว (Green Office) ประจําปงบประมาณ 2563 โดยมี 
รศ.ดร.สยาม ศรีอรุณมรกต คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากร 
ใหความรูแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  เพื่อเปนการขยายผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมสํานักงานสีเขียว (Green Office) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หลังจากที่ไดสงอาคาร 14 เขารับการประเมินโครงการดังกลาว และ
ไดรับรางวัลเหรียญทองในระดับประเทศนั้น นํามาซึ่งการวางแผนและพัฒนาการดําเนินโครงการไปสู
อาคารอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยในปงบประมาณ 2563 ไดตั้งเปาหมายการขยายผลไปที่ อาคาร
กองพฒันานกัศึกษา อาคาร 12 (บณัฑติวทิยาลยั) พพิธิภณัฑสถานจงัหวดักาํแพงเพชร เฉลมิพระเกยีรติ 
(สํานักศิลปะและวัฒนธรรม) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด) 
เพื่อใหสอดรับกับเปาหมายในการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ในอนาคต

 วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่หองประชุมพุทธชาด ชั้น 2 
คณะมุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาํนกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จดักจิกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ "การวัดและประเมินผลการศึกษา (การตัดเกรดอิงเกณฑและอิงกลุม)" 
โดย รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานในการกลาวเปดกิจกรรม
และพรอมกบัแจงรายละเอียดขอบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร วาดวยการจดัการ
ศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2562 โดย อาจารยจริพงค พวงมาลัย หวหนางานทะเบียนและ
ประมวลผล สาํนักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน อกีทัง้ยังมกีารบรรยายเรือ่ง "การวดัผล
และประเมินผลการศึกษา (การตัดเกรดแบบอิงเกณฑและอิงกลุม)" โดยอาจารย ดร.จารุนนัท 
ขวัญแนน ประจําสาขาวิจัย วัดผลและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร

 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา รวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทําหลักสูตรตามแนวทาง Outcomes-Based Education 
(OBE) และวิธีการเขียนผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO Writing) สําหรับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารยผูสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธาน
ในพิธีเปดโครงการอบรมฯ โดยจัดข้ึนเพ่ือใหผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอน สามารถกําหนด

ผลการเรียนรูที่คาดหวังในระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) พัฒนา ปรับปรุงและ
ออกแบบโครงสรางหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา รวมทั้งจัดทําแผนที่กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู
ตามแนวคิด Outcomes-Based Education (OBE) โดยใชเกณฑ AUN-QA เปนแนวทาง ตลอดจนสามารถ
กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังในระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes, CLOs) วิธีการจัด
การเรยีนการสอนและวธิกีารวดัผลประเมนิผล ใหเชือ่มโยงและสอดคลองกบัผลการเรยีนรูในระดบัหลกัสตูรได  
ซึ่งมีทีมวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการประเมินของ AUN-QA นําโดย รศ.ดร.เภสัชกรหญิงกัญญดา อนุวงศ, 
ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล, ผศ.ดร.สรายุทธ จันทรมหเสถียร และอาจารยบพิธ ฉุยฉาย

การอบรมใหความรู

ดานสิ่งแวดลอม ตามเกณฑสํานักงานสีเขียว (Green Office) 

ประจําปงบประมาณ 2563 

"การวัดและประเมินผลการศึกษา (การตัดเกรดอิงเกณฑและอิงกลุม)"

โครงการอบรมหลักสูตร OBE และ ELO Writing มรภ.กําแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
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 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดการประชุม 
"กาวตอไปของมหาวทิยาลัยราชภัฏภายใตยทุธศาสตรชาตแิละแผนปฏิรปูประเทศสูการเปนมหาวทิยาลยัเชงิพืน้ที"่ 
ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี เปนประธานในพิธีเปด
โครงการประชมุ "กาวตอไปของมหาวทิยาลยัราชภฏัภายใตยทุธศาสตรชาตแิละแผนปฏริปูประเทศสูการเปนมหาวทิยาลยั
เชิงพื้นที่" โดยมี รศ.ดร.รงค บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐและอดีตรองศาสตราจารย 
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนวิทยากร โครงการประชุมในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรของ
มหาวทิยาลยัทกุระดบั มคีวามเขาใจทศิทางการพฒันาประเทศเพือ่นาํไปสูการปรบัตวัของมหาวทิยาลยั ภายใตสถานการณ
ที่เปล่ียนแปลงในยุคปจจุบัน ภายใตนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป พ.ศ. 2561-2580 และแผนปฏิรูป
ประเทศ 11 ดาน ประกอบกับนโยบายการปรับยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 
โดยมุงเนนสูการปรบัตวัมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชรใหกลายเปนมหาวทิยาลยัเชงิพืน้ที ่(Area-based University) 
ที่มีบทบาทที่สําคัญในการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 วนัที ่28 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร จดักจิกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือเตรียมสอบ 
O-NET วิชาภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระยะที่ 3 โดยมี รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนประธานในพิธ ี

วิทยากรโดย ครูลิลลี่ วิทยากรผูเชี่ยวชาญระดับประเทศดานภาษาไทย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทําหนาที่เปน
พี่เลี้ยงใหแกโรงเรียนและทํางานรวมกับสถาบันการศึกษาในทองถิ่น และเพื่อรวมกันพัฒนาผลคะแนนการสอบ 
O-NET ทุกรายวิชาใหเพิ่มข้ึน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร เขารวม
กิจกรรม จํานวน 1,600 คน จัดขึ้น ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร

"กาวตอไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใตยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

สูการเปนมหาวิทยาลัยเชิงพื้นท่ี"

เตรียมความพรอมเพ่ือเตรียมสอบ O-NET

Innovation Club By GSB Startup
 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร จัดพิธีเปด “Innovation Club By GSB 
Startup” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมกับธนาคารออมสินสํานักงานใหญ จัดพิธีเปด “Innovation Club By GSB 
Startup” โดยมี นายอนุรักษ เสง่ียมจิตร ผูชวยผูอํานวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกคาผูประกอบการ SMEs Start Up 
เปนประธานในพิธี พรอมดวย รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี กลาวตอนรับและกลาวขอบคุณธนาคารออมสิน และ
กลาวรายงานการจัดโครงการโดย รศ.ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ รองอธิการบดี
  ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ในโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการวิสาหกิจเร่ิมตน (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ระหวาง ธนาคารออมสิน 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา ซึ่งมีวัตถุประสงค
 1. เพื่อสนับสนุนผูประกอบการใหเขาถึงแหลงทุน
 2. สามารถยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหมีความสามารถในการแขงขัน
 3. ใหความรูและคาํปรึกษากบัผูประกอบการอยางครบวงจร และสงตอผูประกอบการในความดแูลของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏกําแพงเพชรใหกับธนาคาร ใหสามารถเขาถึงบริการ
 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดดําเนินกิจกรรมรวมกับธนาคารออมสินอยาง
ตอเนื่อง อาทิ 1. กิจกรรมการประกวด Idea สรางสรรค Smart Start Idea By GSB 2. โครงการ “Innovation Club by 
GSB” โดยธนาคารออมสินไดสนบัสนนุงบประมาณจํานวน 500,000 บาท เพือ่จดัทาํพืน้ที ่Co-Working Space ในมหาวิทยาลัย 
ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12 ) ชั้น 1
 นอกจากน้ีภายในงาน ไดมีพิธีมอบรางวัลการประกวด Smart Start Idea By GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย
ประจําเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2562 และพิธีมอบรางวัลการประกวด Idea Wow By GSB Startup ประจําเดือน
กันยายน 2562 ระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรมวันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันพอแหงชาติ และวันชาติ 

ประจําป 2562 ภายในงานประกอบดวยพิธีถวายพานพุมดอกไม เบื้องหนาพระบรม

ฉายาลักษณ โดย ผศ.รัตนา รักการ รองอธิการบดี ประธานในพิธี พรอมดวยผูแทน

จากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตามดวยพิธีกลาวถวายราชสดุดีนอมรําลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ และถวายความเคารพพรอมกันหนาเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ

ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 วนัที ่29 พฤศจกิายน 2562 เวลา 08.00 น. มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จดัพธิเีปดโครงการ

สอบธรรมศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 “90 ป สอบธรรมศึกษา สรางสังคมอุดมปญญาวิถีพุทธ” 

สนามสอบ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 สําหรับการจัดสอบธรรมศึกษาในป 2562 ไดเขาสูปที่ 90 ซึ่งไดกําหนดใหมีการจัดสอบในวันที่ 

29 พฤศจิกายน 2562 พรอมกันกับสนามสอบธรรมศึกษาจํานวนกวา 6,000 แหง ทั่วประเทศ โดยมี

ผูสมคัรสอบธรรมศึกษารวมกวา 2 ลานคน สาํหรบัมหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชรมีพระราชญาณปรีชา 

ผูชวยเจาอาวาสวดับวรนเิวศวหิาร เปนประธานในพธิฝีายสงฆ และมีนายเชาวลติร แสงอุทยั ผูวาราชการ

จงัหวดักาํแพงเพชร เปนประธานฝายฆราวาสในพธิเีปดโครงการสอบธรรมศกึษา ประจาํปการศกึษา 2562 

โดยมี รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กลาวตอนรับ การจัดสอบ

ธรรมศึกษาในคร้ังน้ี กําหนดสอบ 4 วิชา ประกอบดวย วิชาเรียงความแกกระทูธรรม, วิชาธรรม, วิชาพุทธ 

และวิชาวินัย

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ทีห่องประชุมชัน้ 1 คณะวิทยาการจัดการ จดักิจกรรม
รวมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

วันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  วันพอแหงชาติและวันชาติ  ประจําป 2562

โครงการสอบธรรมศึกษา ประจําปการศึกษา 2562
“90 ป สอบธรรมศึกษา สรางสังคมอุดมปญญาวิถีพุทธ”

รวมบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่โรบินสันไลฟสไตล กําแพงเพชร หลักสูตรออกแบบ
ผลติภณัฑและกราฟก คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จดัแสดง
ผลงานนิทรรศการนักศึกษา "Design Grand Opening" คร้ังท่ี 1 โดยมี รศ.ดร.สุวิทย 
วงษบุญมาก อธิการบดี เปนประธานในพิธีเปด การจัดแสดงผลงานนิทรรศการนักศึกษา 
"Design Grand Opening" คร้ังที่ 1 จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑและกราฟก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
 ภายในงานประกอบดวยการจัดแสดงผลงานนิทรรศการนักศึกษา การแสดงแฟช่ันโชว
ออกแบบเคร่ืองประดับ "The Art of Nature Jewelry Design" และการแสดงแฟช่ันโชว
ออกแบบชดุผาไทยแฟช่ัน "อนรุกัษศลิปผาถิน่ไทย ดาํรงไวในแผนดนิ" ซึง่เปนผลงานของนกัศกึษา
หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑและกราฟก งานนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุนความสนใจใหกลุมผูบริโภค
ไดรับความรูและประสบการณจากการจัดนิทรรศการงานออกแบบ เพื่อเปนการสรางสรรค
รปูแบบของผลงานตางๆ ใหดแูปลกตาและนาสนใจอยางไมมทีีส่ิน้สดุ และเพือ่เปนการฝกทกัษะ
ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามาประยุกตใชในทางปฏิบัติจริง 

โดยจัดการแสดงผลงานระหวางวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562

 วนัเสารที ่14 ธนัวาคม 2562 ชมรมทูบนีมัเบอรวนั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เขารวมในการแขงขัน 
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 
CHAMPIONSHIP 2020 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ 
ณ เมญา ไลฟสไตล ช็อปปง เซ็นเตอร จังหวัดเชียงใหม 
ซึ่งทีม perfect skills ชมรมทูบีนัมเบอรวัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ผานรอบคัดเลือกเขาไปแขงขันตอ
ในวันอาทิตยที่ 15 ธันวาคม 2562 ไดลําดับที่ 6

 วนัที ่19 ธนัวาคม 2562 คณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จดักจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิาร การจดัการเรยีนรู STEM 
โดยม ีรศ.ดร.ยภุาด ีปณะราช เปนประธานในพธิ ีมวีตัถปุระสงคเพือ่สงเสริมการพฒันาการเรยีนการสอนในรปูแบบสะเตม็ศกึษา ใหกบันกัศกึษา
จาก 5 โปรแกรมวิชา ประกอบดวย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัย โปรแกรมวิชา การประถมศึกษา จํานวน 150 คน วิทยากรโดย 
ดร.ณฐัธดิา พรหมยอด และ นางสาวณญาดา ณ นคร นกัวชิาการสาขาวทิยาศาสตร
ภาคบังคับ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดข้ึน
ระหวางวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ หองประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปงกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

นิทรรศการนักศึกษา "Design Grand Opening" ครั้งท่ี 1

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020

รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ

การจัดการเรียนรู  STEM
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 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่  6 “งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” โดยมี

รศ.ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ เปนประธานในพิธี 

มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย เจาหนาที่ นักศึกษา และผูที่สนใจ

ของสถาบนัอดุมศกึษาหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และหนวยงานตางๆ ไดนาํเสนอผลงานวจิยั

และผลงานวิชาการเพื่อเผยแพรสูสาธารณชน เปดโอกาสใหไดแลกเปล่ียนเรียนรูและยกระดับ

คุณภาพผลงานทางวิชาการ สงเสริมและสรางความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนาองคความรู

ในศาสตรสาขาตางๆ ซึ่งมีผูทรงคุณวุฒิจาก 25 หนวยงานรวมวิพากษผลงานและผูทรงวุฒิ

ที่รวมตรวจประเมินบทความ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหดิล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เปนตน มผีูรวมนาํเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจยั จาํนวน

ทั้งสิ้น 133 บทความ แบงเปน นําเสนอภาคโปสเตอร 81 บทความ และนําเสนอภาคบรรยาย 

52 บทความ มีหนวยงานที่สงบทความท้ังสิ้น 19 หนวยงาน จัดขึ้น ณ หองประชุมครุรมสัก 

ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่หองประชุมรวงผ้ึง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดพิธี (ตออายุ) ลงนามบันทึก
ความตกลง โดยมี รศ.ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนผูกลาว
ตอนรับพรอมท้ังลงนามความตกลง รวมกับสํานักงานขนสงกําแพงเพชร นําโดย นายสุรชัย ทับยา 
เปนผูรับมอบอํานาจจากกรมขนสงทางบก ในการจัดการอบรมสําหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถและ
ผูขอตออายใุบอนญุาตขบัรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต เพือ่ใหการดาํเนนิการดานการจดัอบรมฯ นัน้
ดําเนินตอไปได  

 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่หองประชุมดาวเรือง ชั้น 9 
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14) เวลา 13:00 น. 
กองกลางสํานักงานอธิการบดีจัดโครงการอบรมการประเมิน
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น เพ่ือให
ความรูและทําความเขาใจในการเตรียมตวัเขียนเอกสารเพ่ือเขาสู
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน วิทยากรโดย รศ.สุรชัย ขวัญเมือง มีผูเขารวม
โครงการจํานวน 50 คน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

“งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” 

MOU (ตออายุ) บันทึกความตกลง อบรมผูขอใบอนุญาตขับข่ี
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