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สารจากอธการบดี

กรรมการสภามหาวทยาลัย 2559

ราชภัฏกําแพงเพชรวชาการ คร้ังท่ี 12

ปลาบึกเกมส คร้ังท่ี 15 /  English is Easy / 
KPRU ASEAN Ambassador

ตรุษจน 2559 / ลูกเสือสามัญรุนใหญ / 
“เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย”
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 ÊÇÑÊ´Õทานผูอานวารสารประชาสัมพนัธ “KPRU News” เนือ่งใน

ประเพณีสงกรานต ประจําป 2559 ไดเวียนมาบรรจบอีกคร้ัง ขอใหทุกทานมีแต
ความสุขกับเทศกาลสงกรานต คิดสิ่งใด มุงหวังสิ่งใดสมปรารถนา มีความสําเร็จ
ในหนาที่การงานและสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคและภัยอันตรายทั้งปวง
ในปใหมไทย สําหรับวารสารประชาสัมพันธ KPRU News ฉบับที่ 3 นี้ ไดรวบรวม
ขาวสาร ความเคล่ือนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาไดดาํเนินโครงการ

และกิจกรรมใดบางที่ตอบสนองนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ 
รวมถึงตอบสนองตอนโยบายดานการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล พรอมทัง้กจิกรรม
ที่จัดขึ้นเปนประจําทุกปของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ นิทรรศการราชภัฏกําแพงเพชร
วชิาการ ครัง้ที ่12 “พฒันาทองถิน่ไทย เทดิไท 88 พรรษา” การแขงขนักฬีาปลาบกึเกมส
ครั้งท่ี 15 “มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กีฬาสรางสามัคคี สามัคคีสรางชาติ” 

โครงการฝกอบรมวิชาผูกาํกับลกูเสอืสามัญรุนใหญ ขัน้ความรูเบือ้งตน (Scout B.T.C) 
รุนที่ 1 - 3 ประจําป 2559 เปนตน พรอมทั้งการเปดรับสมัครนักศึกษาใหม 
ปการศกึษา 2559 นอกจากนีย้งัขาวสารดีๆ  ทีน่าตดิตามอกีมากมาย ขอเชญิทกุทาน
ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมไดในวารสารขาวประชาสัมพันธ Kpru News 
ฉบับนี้คะ แลวพบกันใหมฉบับหนากับ Kpru News ฉบับท่ี 4

ÑÊ Õ    ป ั ัั Õ KPRU N ” ื ใÑ Õ    ั ัั Õ “KPRU N ” ื่ ใ
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ประเภทคัดเลือกทั่วไป 1 มกราคม - 20 พฤษภาคม 2559 
ยื่นใบสมัครหรอสมัครดวยตัวเอง ที่มหาวทยาลัยฯ พรอมคาสมัคร

ภาคกศ.บป. (เสาร - อาทิตย) 1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2559 
ยื่นใบสมัครหรอสมัครดวยตัวเอง ที่มหาวทยาลัยฯ พรอมคาสมัคร

สมัคร Online ไดที่ www.kpru.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
คณะครุศาสตร สาขาวิชาเคมี

ÊÒÃ¨Ò¡Í¸Ô¡ÒÃº´Õ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใหความสําคญัในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาใชกับการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการ การบริการวิชาการ และการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ใหดําเนินไปไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี 
โดยมีเปาหมายใหเปน e-University โดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพือ่พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยัใหมคีณุภาพ 
ประหยัด รวดเร็ว กาวทันเทคโนโลยี ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได

ผูชวยศาสตราจารยสุวทย  วงษบุญมาก
อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เปดรับสมัครนักศึกษาใหม ป 2559 
KAMPHANG PHET RAJABHAT UNIVERSITY

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม e-University มาระยะหนึ่งแลว และมีระบบตางๆ 
ดังนี้ 
 ระบบสําหรับผูบริหาร (4 ระบบ) 1. ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร
และการตัดสินใจ (KPRU MIS) 2. ระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D GF KPRU) 
3. ระบบเอกสารทางอเิลก็ทรอนกิส (Binary Documents) 4. ระบบสารสนเทศ
การบริหารแผนกลยุทธ (SPIS) 
 ระบบสําหรับบุคลากร (14 ระบบ) 1. ระบบการบริหารงานบุคคล
แบบอิเล็กทรอนิกส (e-Personal) 2. ระบบปฏิทินกิจกรรม (e-Calendar) 
3. ระบบเอกสารทางอเิลก็ทรอนกิส (Binary Documents) 4. ระบบสารสนเทศ
เพือ่การบริหารและการตัดสนิใจ (KPRU MIS) 5. สารสนเทศงานบริการวิชาการ 
(โครงการ/กจิกรรม) 6. สือ่อเิลก็ทรอนิกสเพ่ือการเรียนการสอน (e-Learning) 
7. ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพฯ (CHE QA ONLINE SYSTEM Vesion III) 
8. บรกิารอเีมลสาํหรบับคุลากร E-mail Address 9. ระบบกรอกผลการเรยีน
ออนไลน และวิเคราะหศักยภาพผูเรียน 10. ตรวจสอบจํานวนผลการเรียน
นักศึกษาเพื่อจัดทํา มคอ.5 11. ตรวจสอบขอมูลตารางสอน สําหรับอาจารย
ผูสอน 12. ระบบสารสนเทศจัดการงานประกันคุณภาพ 13. พิมพใบรายชื่อ
นักศึกษา 14. ระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D GF KPRU)       
 ระบบสําหรับนักศึกษา (11 ระบบ) 1. ตารางเรียน ตารางสอน 
ตารางสอบ 2. ตรวจสอบผลการเรียน 3. สือ่อเิลก็ทรอนิกสเพือ่การเรียนการสอน 
(e-Learning)  4. สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร (e-Testing) 5. โปรแกรม 
speexx 6. สื่อ EDLTV 7. e-mail สําหรับนักศึกษา 8. ลงทะเบียนเรียน
ออนไลน 9. ระบบประเมินการสอนออนไลน 10. ระบบรับสมัครนักศึกษา
สําหรับนักศึกษา 11. ระบบหองสมุดอัตโนมัติ (The Automated Library 
System) และกําลังพัฒนาระบบตางๆ ขึ้นอีกมากมาย เพื่อจุดมุงหมายของ
การทํางาน และการใชประโยชนทีส่ะดวก รวดเร็ว ทกุที ่ทกุเวลา ใหกบันกัศึกษา 
อาจารย บุคลากร และบุคคลทั่วไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักสูตรใหม
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รศ.ดร.โสรีช  โพธิแกว
นายกสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.เจริญวิชญ  สมพงษธรรม
ผูทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท
ผูทรงคุณวุฒิ

รศ.บุญสวาท  พฤกษิกานนท
ผูทรงคุณวุฒิ

รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง
ผูทรงคุณวุฒิ

ดร.สมพร  จองคํา
นายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สุกัญญา  โฆวิไลกูล
ผูทรงคุณวุฒิ

นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน
ผูทรงคุณวุฒิ

นายสุชาติ  ตรีรัตนวัฒนา
ผูทรงคุณวุฒิ

นายสมจิตร  ลิ้มลือชา
ผูทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก
ผูทรงคุณวุฒิ

นายอนุสสรณ แสงพุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ

นายอํานาจ  นันทหาร
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผศ.สุวิทย  วงษบุญมาก
อธิการบดี

ผศ.รัตนา  รักการ
ผูแทนผูบริหาร

รศ.ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ
ผูแทนผูบริหาร

ผศ.สุชิน  รอดกําเหนิด
ผูแทนผูบริหาร

ผศ.อรอนงค  แจมผล
ผูแทนผูบริหาร

รศ.ดร.สมชัย  วงษนายะ
ผูแทนคณาจารยประจํา

รศ.ดร.ระมัด  โชชัย
ผูแทนคณาจารยประจํา

ผศ.แดนชัย  เครื่องเงิน
ผูแทนคณาจารยประจํา

อ.ชูวิทย  ไชยเบา
ผูแทนคณาจารยประจํา

รศ.ดร.พิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

ผศ.วิสิฐ  ธัญญะวัน
เลขานุการมหาวิทยาลัย
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 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จดันทิรรศการ ราชภฏักาํแพงเพชรวชิาการ ครัง้ที ่12 “¾Ñ²¹Ò·ŒÍ§¶Ôè¹ä·Â 
à·Ô´ä·Œ 88 ¾ÃÃÉÒ” ระหวางวันที่ 28 - 30 มกราคม 2559 ภายในงานประกอบไปดวย การแสดงนิทรรศการ

ทางวชิาการ นทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ “½¹ËÅÇ§” การแขงขนักจิกรรมทางวชิาการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ นิทรรศการอาเซียน การจัดแสดงนิทรรศการ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมท้ังการประกวดขับรองเพลงลูกทุงและหางเคร่ือง การแสดงดนตรีและนาฏศิลป

นานาชาติ ครัง้ที ่6 โดยเปนการแสดงจากสถาบันอดุมศกึษา และการแสดงนานาชาติจากประเทศ อนิโดนเีซยี มาเลเซีย 
ฟลิปปนส อินเดีย เวียดนาม เกาหลีใต เปนตน

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํ
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            เมือ่วนัที ่20 กมุภาพันธ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 
จดัการแขงขันกีฬาระหวางคณะ ปลาบึกเกมส คร้ังท่ี 15 “ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÃÒªÀÑ̄ ¡Ó á¾§à¾ªÃ ¡ÕÌÒÊÃŒÒ§ÊÒÁÑ¤¤Õ ÊÒÁÑ¤¤ÕÊÃŒÒ§ªÒμÔ” กจิกรรม

ประกอบไปดวย การประกวดขบวนพาเหรดของนักศึกษาทั้ง 5 คณะ 

กิจกรรมการแขงขันกรีฑา และกีฬาพ้ืนบาน และปดทายดวยการ

ประกวดกองเชียรและฉากประกอบอัฒจันทรเชียรของแตละคณะ 
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

»ÅÒºÖ¡à¡ÁÊ � ¤ÃÑé§·Õè 15

 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ 2559 งานวเิทศสมัพนัธ

และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 
จดักจิกรรมบรรยายพเิศษ English is Easy 

ณ หองประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ 
โดยเชิญวิทยากร คุณแอนดรู บิกซ ผูเช่ียวชาญทาง

ภาษาองักฤษมาบรรยาย เพือ่เปดโอกาสและสรางเวที

สําหรับนักศึกษาไดนําเสนอความรู ความสามารถ
ดานตางประเทศ และพัฒนาศักยภาพดานภาษา

อังกฤษใหดียิ่งขึ้น

 เมือ่วนัที ่19 กมุภาพันธ 2559 งานวิเทศ 
สัมพันธและกิจการอาเซียน จัดกิจกรรม 

KPRU ASEAN Ambassador 2016 

ระหวางวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ 2559 

ณ หองประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปงกร

รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
สําหรับกิจกรรมน้ีจัดข้ึนเพ่ือคัดเลือกตัวแทน

นักศึกษาจํานวน 33 คน เพื่อเปนฑูตอาเซียน

ในการทําหนาท่ีประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ 

และแลกเปลีย่นในตางประเทศ อนัจะกอใหเกดิ

แรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และสามารถกาวไปสูการเปนเยาวชนรุนใหม

ของอาเซียน ไดอยางภาคภูมิใจ

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News KPRU News
ฉบับที่ 3 มกราคม - กุมภาพันธ 2559
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 เมือ่วนั 18 ก.พ. 2559 โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร รวมกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการตรุษจีน กิจกรรมนี้จัดขึ้น

เพ่ือใหนกัศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนและบุคคลท่ีสนใจ ไดมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับภาษา ประเพณี

และวัฒนธรรมจีนในชวงเทศกาลตรุษจีน ณ หนาอาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร

 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 

“เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย” ระหวางวันที่ 

7 - 8 มีนาคม 2559 โดยกิจกรรมน้ีไดรับการสนับสนุนจากทาง บริษัท 
แพนไดแด็กติก จํากัด รวมกับ บริษัท เค.บี.เอ็ม เทคโนโลยี จํากัด กิจกรรมนี้

จัดขึ้นเพ่ือใหผูเขารับการอบรม ซึ่งประกอบไปดวย อาทิ ครู - อาจารย ศิษยเกา

และผูที่สนใจจากมหาวิทยาลัย และสถาบันอาชีวะศึกษา ไดนําความรู

และประสบการณที่ไดรับจากการอบรมไปพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนตอไป ณ หองประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 คณะครุศาสตร จัดโครงการฝกอบรมวิชา

ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้นความรูเบ้ืองตน (Scout B.T.C) รุนที่ 1 - 3 ประจําป 2559 

กิจกรรมน้ีจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับความรูเกี่ยวกับกิจการลูกเสืออยางถูกตอง 

โดยดําเนินกิจกรรมฝกอบรม ณ คายรามจิตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

แแ

เพือ่ใหนกัศึกษาโ

2559 



559

วารสารประชาสัมพันธวารสารประชาสัมพันธ KPRU News
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 สาํนกัประกันคณุภาพการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร จดักจิกรรมบรกิารวชิาการ 

â¤Ã§¡ÒÃ “1 ª‹ÇÂ 9” ใหกับโรงเรียนในเครือขาย ซึ่งแบงเปน 1. กิจกรรมคายวิชาการจํานวน 4 คาย ประกอบไปดวย 

คายวิทยาศาสตร คายภาษาอังกฤษ คายคณิตศาสตร และคายภาษาไทย โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเครือขาย
เขารวมคาย จาํนวน 1,014 คน 2. กจิกรรมติวเขมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเพ่ือสอบ O-Net ระดับชัน้ ป.6 จาํนวน 

4 รายวิชา ประกอบไปดวยคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย โดยมีนักเรียนจากโรงเรียน

เครือขายเขารวมจํานวน 365 คน

 เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 เวลา 15.30 น. 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ดาํเนนิการประชมุคณะกรรมการศษิยเกาคณะวทิยาการจดัการ  
และรวมวางแผนงานสาํหรบัการกอตัง้ชมรมฯ โดยมวีตัถปุระสงค

เพือ่เปนศนูยกลางในการตดิตอประสานงาน สาํหรับจดักิจกรรม
และบาํเพญ็ประโยชน ระหวางศษิยเกาและศษิยปจจบุนั ทัง้ยงั

เปนการประชาสมัพนัธใหกบัชมรมศษิยเกาคณะวทิยาการจดัการ 

ณ หองประชุมช้ัน 1
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