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 “Ä´Ù½¹” เปนฤดูแหงการเพาะปลูก เปรียบเสมือนกับการทํางานของ
มหาวิทยาลัย ที่มีหนาที่ผลิตเมล็ดพันธุทางปญญา และเพาะชําใหเติบโตเปนตนไมใหญ 
ที่สามารถสรางคุณประโยชนใหกับสวนรวม เฉกเชนกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ...  
 สวัสดีทานผูอานวารสารประชาสัมพันธ Kpru News ทุกทาน เขาสูฤดูฝน
อยางเปนทางการแลวนะคะ ฝนตกมากข้ึน ปริมาณความช้ืนในอากาศเพ่ิมขึน้ แถมบางวัน
อากาศก็รอนมากกวาปกติ เปนผลทําใหรางกายปรับตัวรับสภาพอากาศที่เปล่ียนแปลง
ไดไมทนั  ดงันัน้รกัษาสขุภาพกนัดวยนะคะ Kpru News ฉบบันี ้เรามขีาวสารและกจิกรรม
ที่นาสนใจของมหาวิทยาลัย ตลอดเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ที่ผานมา เริ่มตนดวย
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําป 2559, พิธีรับมอบพิพิธภัณฑเรือนไทย
เฉลิมพระเกียรติฯ, กิจกรรมเชิดชูเกียรติ “ครุศาสตรสดุดี”, การเขารวมนิทรรศการ
การศึกษานานาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน 
 นอกจากนี ้ยงัมกีจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย ใหทานไดตดิตาม ในวารสารประชาสมัพันธ 
ฉบับนี้ ขออํานวยอวยพรใหทุกทานมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ตลอดวสันตฤดู แลวพบกันใหม
ฉบับหนา...

3 สารจากอธการบดี

4 พิธมอบพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ

5 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2559

 นิทรรศการการศึกษาและการเจรจาความรวมมือทางวชาการ 

6 ณ สาธารณรัฐประชาชนจน,
 ครุศาสตรสดุดี ประจําป 2559

7 ทบทวนแผนกลยุทธประจําป 2559

8 นําเสนอนวัตกรรมหรอแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร

 นิทรรศการศิลปนิพนธ,
9 คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน,
 การเขยนบทความวจัยและบทความวชาการเพ่ือตีพิมพเผยแพร

10 ปองกันอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย,
 วันสุนทรภูประจําป 2559

11 มหาวทยาลัยราชภัฏพระนครศรอยุธยา ศึกษาดูงาน,
 มหาวทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ศึกษาดูงาน
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 ฉบับนี้จะขอกลาวถึงการจัดสวัสดิการใหกับบุคลากร
ของมหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร ในเรือ่งอาคารทีพ่กัอาศยั 
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย หลักเกณฑการเขาพักและ
การบรหิารอาคารสถานที ่พ.ศ. 2559 และไดรบัความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
 ผูมสีทิธิเขาพกัอาศัย คอื ขาราชการ พนกังานมหาวิทยาลัย 
พนกังานราชการ และลกูจางประจําของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
กาํแพงเพชร และมหีลกัเกณฑการพจิารณาจดัสรรทีพ่กัอาศัย
ใหกับผูขอเขาพักอาศัย ดังนี้  
 1. การจดัสรรอาคารทีพ่กัอาศยัจะกระทาํตอเม่ือมีอาคาร
ทีพ่กัอาศยัวางอยู โดยใหคณะกรรมการหรือผูทีไ่ดรบัมอบหมาย 
พิจารณาจากคุณสมบัติของผูขอเขาพักอาศัยตามหลักเกณฑ 
ดังนี้
  1.1 อายรุาชการ (รวมกันแลวตองไมเกนิ 15 คะแนน)
 การนับคะแนนอายุราชการใหคาํนวณนบัเปนคะแนนเพิม่ 
ปละ 1 คะแนน นบัแตวนัทีบ่รรจุเปนบคุลากรของมหาวิทยาลัย 
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตหกเดือนขึ้นไป ใหถือวาปฏิบัติ
หนาที่มาแลวครบหนึ่งป 

สารจากอธิการบดี
  1.2 สถานภาพ
   1.2.1 บคุลากรทีม่คีูสมรสเปนบคุลากรในมหาวทิยาลัย 
ใหคํานวณนับเปน 20 คะแนน
   1.2.2 บุคลากรท่ีไมมีคูสมรส หรือที่คูสมรสมิไดเปน
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ใหคํานวณนับเปน 10 คะแนน
  1.3 ความเดือดรอนและจําเปน
   1.3.1 กรณีเชาบาน ใหพิจารณาจากระยะเวลาการเชา 
โดยนบัตัง้แตวนัทีบ่รรจุเปนบุคลากร ทัง้นีใ้หคาํนวณนบัเปนคะแนนเพ่ิม 
ปละ 1 คะแนน
   1.3.2 กรณพีกัอาศัยกบัผูอืน่ ใหคาํนวณนบัเปนระยะทาง
หางจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต 20 กิโลเมตรขึ้นไป ทั้งนี้ใหคํานวณ
นับเปนคะแนนเพิ่ม 1 คะแนน และใหคํานวณนับเพิ่มอีก 1 คะแนน 
ทุกๆ ระยะทาง 10 กิโลเมตร
 2. หากคณะกรรมการ หรอืผูทีไ่ดรบัมอบหมายไดพจิารณาและ
มีมติจัดสรรอาคารที่พักในครั้งหนึ่งครั้งใดแลว ใหจัดทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย และประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
 3. ผูขอเขาพกัอาศยัท่ีไดรบัจดัสรรใหเขาพกัอาศยัในอาคารทีพ่กั 
หากไมใชสิทธิ์ในการเขาพักตามที่ไดรับจัดสรร คณะกรรมการมีสิทธิ
ที่จะไมรับพิจารณาในการขอรับจัดสรรอาคารที่พักในครั้งตอไป
 4. ผูพกัอาศัยในอาคารท่ีพกัอาศัยตามระเบียบนีม้สีทิธพิกัอาศัย
ไดเปนระยะเวลาไมเกนิสบิหาป นบัตัง้แตวนัทีม่ปีระกาศใหเขาพกัอาศัย
ในอาคารที่พักอาศัย
 สําหรับขอมูลและรายละเอียดอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวมาน้ี 
สามารถสอบถามเพิม่เตมิไดทีก่องกลาง สาํนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยั
ราชภัฏกําแพงเพชร โทรศัพท 055-706555 ตอ 1051

รองศาสตราจารยสุวทย  วงษบุญมาก
อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นําโดย รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี พรอมดวย
คณะผูบรหิาร อาจารยและบคุลากรของมหาวทิยาลยัฯ ถวายการตอนรบั เจาประคณุสมเดจ็พระวนัรตั กรรมการมหาเถรสมาคม 

เจาอาวาสวดับวรนเิวศวหิาร ซึง่มกีาํหนดการปฏบิตัศิาสนกจิ พธิมีอบพพิธิภณัฑสถานจงัหวดักาํแพงเพชร เฉลมิพระเกยีรต ิและ

ศูนยจริยศึกษา สิรินธร ในพระสังฆราชูปถัมภ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ใหเปน

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จดัปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2559 
โดยมี รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีฯ เปนประธานในพิธีเปด 

ซึง่กจิกรรมประกอบไปดวย กจิกรรมบมูนองสักทอง นนัทนาการ การบรรยายพเิศษ

ในหัวขอ “ÃÒªÀÑ¯ ¤¹¢Í§¾ÃÐÃÒªÒ ¢ŒÒ¢Í§á¼‹¹´Ô¹” โดย พันเอกถิรวัฒน บุญเพ็ญ 

ราชองครกัษประจาํ กรมราชองครกัษ บรรยาย (ทอลคโชว) จาก โซ AF7 ศลิปนตนแบบ

เยาวชน พิธีฝากตัวเปนศิษย “พระพุทธวิธานปญญาบดี” พระประจํามหาวิทยาลัย 
พิธีอัญเชิญตราราชพระลัญจกร และพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนเปนศิษยมหาวิทยาลัย 
พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร และพิธีบายศรีสูขวัญสักทอง เปนตน ณ หองประชุม

ราชพฤกษ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ
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 เมื่อวันท่ี 23 - 28 
มถินุายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร นําโดย รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน 

รองอธิการบดี ฝายวิชาการและคณะ เดนิทางเขารวม
งานนิทรรศการการศึกษา ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรการรับนักศึกษาตางชาติ นอกจากนี้ไดเดินทางไปเยี่ยมชมและเจรจาความรวมมือ

ทางวิชาการ ณ สถาบันการศึกษา ในเมืองคุนหมิง ไดแก วิทยาลัยการทองเที่ยวยูนนาน โรงเรียนภาษาตางประเทศคุนหมิง และ
มหาวิทยาลัยคุนหมิง ซึ่งทั้ง 3 สถาบันฯ ใหการตอนรับอยางดียิ่ง และพรอมท่ีจะดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ 

รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในดานตางๆ นอกจากนั้น ทางคณะฯ ไดเขาเยี่ยมคารวะสถานกงสุลใหญ 
ณ นครคุนหมิง โดยมีคุณพรภพ อวมพิทยา กงสุลใหญ ใหการตอนรับ สําหรับการเดินทางในคร้ังนี้

ประสบผลสําเร็จและมีแนวโนมเปนไปในทางท่ีดีเปนอยางมาก

 เมือ่วนัที ่25 มถินุายน 2559 คณะครศุาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จดัโครงการยกยองเชดิชู
เกียรต ิ“¤ÃØÈÒÊμÃ �Ê´Ǿ Õ”“¤ÃØÈÒÊμÃ �Ê´Ǿ Õ” ประจําป 2559 กจิกรรมน้ีจดัขึน้เพือ่
ยกยองเชดิชูปชูนยีบคุคลทีท่าํตนเปนแบบอยางแกผูรวมอาชพีในเขต
ความรับผดิชอบของมหาวิทยาลัยและเผยแพรเกียรติคณุของปูชนยีบคุคล
ทางการศึกษาใหเปนที่ประจักษแกสังคม โดยมีการแบงรางวัลเปน 3 ประเภท 
ดังนี้ 1.ประเภทผูบริหาร ไดแก อาจารยสาโรจน ชาญเชี่ยว, อาจารยสมนึก ยุวพันธ 
2.ประเภทครูผูสอน ไดแก อาจารยวินิจศรี พูลเขียว, อาจารยประมูล อนุชปรีดา, 
อาจารยกอบกุล นิลาภรณ 3.ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ไดแก อาจารยทองสุข คงหอม 
ณ หองประชุมทับทิมสยาม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ศสาธารณรัฐ
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เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 กองนโยบาย
และแผน สาํนักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏั

กาํแพงเพชร จดัโครงการประชุมเชิงปฏิบตักิาร “ทบทวน

แผนกลยุทธประจําป 2559 เพ่ือถายทอดสูแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําป 2560 และยกรางกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลยั ป 2561 - 2565” โดยเชญิวทิยากรพิเศษจาํนวน 6 ทาน 
ไดแก 1. รศ.ดร.โสรีย โพธิแกว 2. รศ.สุวิทย วงษบุญมาก 3. รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู 

4. นายนิยม ไวยรัชพานิช 5. ดร.กฤษณพงษ กีรติกร 6. รศ.ดร.ชวงโชติ พันธุเวช 

กจิกรรมนีจ้ดัขึน้เพือ่ใหเกดิการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจากผูบรหิารคณาจารย 

และบุคลากร สามารถนําขอมูลมาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2560 

และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ป 2561 - 2565 ใหบรรลุตามกรอบและเปาหมาย
ที่กําหนด ณ หองประชุมราชพฤกษ (ชั้น 3 ) อาคารทีปงรัศมีโชติ

ทบทวนแผนกลยุทธ 
ประจําป 2559

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
ฉบับที่ 5 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 7



 เม่ือวนัที ่19 พฤษภาคม 2559 สาํนกัประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวทิยาลยั
ราชภัฏกําแพงเพชร จดัโครงการนําเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบตัทิีด่ขีองหลักสูตร 
หนวยงานสนับสนุน ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรม และดานวิจัย 
โดยมี รองศาสตราจารย ดร.โสรีช  โพธิแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เปนประธานในพิธีเปด กิจกรรมน้ีจัดขึ้นเพ่ือใหบุคลากร
มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูนวัตกรรม แนวปฏบิตัทิีด่ขีองแตละหนวยงาน โดยมกีาร
นาํเสนอผลงานท้ังสิน้ 42 ผลงาน แบงเปนผลงานของหลักสตูร จาํนวน 10 ผลงาน 
ผลงานดานบริการวิชาการ จํานวน 20 ผลงาน ผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรม 
จาํนวน 2 ผลงาน และผลงานดานการวิจยั จาํนวน 1 ผลงาน นาํเสนอผานเวทีและโปสเตอร 
จํานวน 18 ผลงาน และมีผลงาน อีก 24 ผลงาน นําเสนอโปสเตอรเพียงอยางเดียว 
ณ หองประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป และประยุกตศิลป คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ 
ประจําป 2559 ระหวางวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2559  โดยมี รศ.มัย ตะติยะ 
รองอธิการบดี ฝายกิจการนักศึกษาเปนประธานในพิธีเปดนิทรรศการ กิจกรรมน้ี
จัดขึ้นเพ่ือเผยแพรผลงานสรางสรรคทางศิลปกรรม ซึ่งเปนผลผลิตที่ไดจาก
การประมวลทักษะ ความรูทั้งดานทฤษฎีและดานปฏิบัติในการเรียนตลอด 
4 ชั้นป ตอสาธารณะชน ของนักศึกษาสาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตรฯ

 เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการอบรม “เร่ือง 
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร” โดยเรียนเชิญ
วทิยากรพเิศษ คณุภูมวิฒัน รตันผล ผูชวยเลขาธกิาร
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มาบรรยายพิเศษ กิจกรรมน้ี
จัดขึ้นเพื่อใหขาราชการพลเรือนและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย มีความรู ความเขาใจเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ณ หองประชุมรัตนอาภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดอบรม “การเขียนบทความ
วจิยัและบทความวชิาการเพือ่ตีพมิพเผยแพร” โดยเชิญวทิยากร
พิเศษ ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร มาบรรยาย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อใหคณาจารยมีความรู 
ความเขาใจในการเขียนบทความจากงานวิจัยและงานวิชาการ
เพื่อตีพิมพเผยแพร ณ หองประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปงกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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 เมือ่วนัที ่24 มถินุายน 2559 กองกลาง สาํนักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
จัดโครงการการลดใชพลังงานและการใหความรูเรื่องการปองกันอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย

ในสถานศึกษา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสรางความรู ความเขาใจ และสรางทัศนคติ

การใชพลังงานไฟฟาภายในมหาวิทยาลัยฯ  ณ หองประชุมลีลาวดี 

อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

 เมือ่วนัที ่27 มถินุายน 2559 โปรแกรมวชิาภาษาไทย 

คณะครุศาสตร จัดกิจกรรมวันสุนทรภู ประจําป 2559 โดยมี 

ดร.ชัยรัตน บุมี คณบดีคณะครุศาสตรเปนประธานในพิธีเปด 
กิจกรรมภายในงานประกอบไปดวย การแสดงละครทรงเคร่ือง 

ตอน หนนีางผีเส้ือสมุทร โดยนักศกึษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย กจิกรรม

รวมตอบคําถาม และรับฟงการขับเสภา สดดุสีนุทรภู ณ ลานกิจกรรม 

อาคารคณะครุศาสตร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 รศ.มัย ตะติยะ 

รองอธิการบดีฝายบริหารฯ พรอมดวยตัวแทนเจาหนาที ่
บคุลากรกองพฒันานกัศกึษา และนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั

กาํแพงเพชร รวมใหการตอนรบัและใหการแนะนาํโครงสรางมหาวทิยาลยัราชภัฏ
กําแพงเพชร ใหกับคณะคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 60 คน ณ หองประชุมชั้น 9 

อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14)

 เมือ่วนัท่ี 22 - 24 มถินุายน 
2559 สภาคณาจารยและ

ขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อตุรดติถ จดัโครงการศึกษาดูงาน 

การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ของบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 
20 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 

โดยม ีรศ.สวุทิย วงษบญุมาก อธกิารบดฯี 
และคณะผูบรหิาร เปนตัวแทนมหาวทิยาลยัฯ 

ใหการตอนรบัและแลกเปลีย่นเรยีนรูการทาํผลงาน

ทางวิชาการเพื่อใหไดตําแหนงทางวิชาการ
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