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สารจากอธการบดี
พิธมอบพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2559
นิทรรศการการศึกษาและการเจรจาความรวมมือทางวชาการ
ณ สาธารณรัฐประชาชนจน,
ครุศาสตรสดุดี ประจําป 2559
ทบทวนแผนกลยุทธประจําป 2559
นําเสนอนวัตกรรมหรอแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
นิทรรศการศิลปนิพนธ,
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน,
การเขยนบทความวจัยและบทความวชาการเพื่อตีพิมพเผยแพร
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ปองกันอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย,
วันสุนทรภูประจําป 2559
มหาวทยาลัยราชภัฏพระนครศรอยุธยา ศึกษาดูงาน,
มหาวทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ศึกษาดูงาน
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ที่ปรกษา
รองศาสตราจารยสุวทย วงษบุญมาก
อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
และคณะกรรมการบรหารมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
บรรณาธการ
รองศาสตราจารย ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
หัวหนางานประชาสัมพันธ
กองบรรณาธการขาว
นางสาววรรณภา รอดจันทร
นายสมศักดิ์ พูนใจสม
นางสาววภา รักไทย
จัดทําโดย
งานประชาสัมพันธ
มหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บทบรรณาธิการ
“Ä´Ù½¹” เปนฤดูแหงการเพาะปลูก เปรียบเสมือนกับการทํางานของ

มหาวิทยาลัย ที่มีหนาที่ผลิตเมล็ดพันธุทางปญญา และเพาะชําใหเติบโตเปนตนไมใหญ
ที่สามารถสรางคุณประโยชนใหกับสวนรวม เฉกเชนกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ...
สวัสดีทานผูอานวารสารประชาสัมพันธ Kpru News ทุกทาน เขาสูฤดูฝน
อยางเปนทางการแลวนะคะ ฝนตกมากขึน้ ปริมาณความชืน้ ในอากาศเพิม่ ขึน้ แถมบางวัน
อากาศก็รอนมากกวาปกติ เปนผลทําใหรางกายปรับตัวรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ไดไมทนั ดังนัน้ รักษาสุขภาพกันดวยนะคะ Kpru News ฉบับนี้ เรามีขา วสารและกิจกรรม
ที่นาสนใจของมหาวิทยาลัย ตลอดเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ที่ผานมา เริ่มตนดวย
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําป 2559, พิธีรับมอบพิพิธภัณฑเรือนไทย
เฉลิมพระเกียรติฯ, กิจกรรมเชิดชูเกียรติ “ครุศาสตรสดุดี”, การเขารวมนิทรรศการ
การศึกษานานาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมอืน่ ๆ อีกมากมาย ใหทา นไดตดิ ตาม ในวารสารประชาสัมพันธ
ฉบับนี้ ขออํานวยอวยพรใหทุกทานมีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดวสันตฤดู แลวพบกันใหม
ฉบับหนา...
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สารจากอธิการบดี

รองศาสตราจารยสุวทย วงษบุญมาก
อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ฉบับนี้จะขอกลาวถึงการจัดสวัสดิการใหกับบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในเรือ่ งอาคารทีพ่ กั อาศัย
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย หลักเกณฑการเขาพักและ
การบริหารอาคารสถานที่ พ.ศ. 2559 และไดรบั ความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
ผูม สี ทิ ธิเขาพักอาศัย คือ ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ และลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร และมีหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรทีพ่ กั อาศัย
ใหกับผูขอเขาพักอาศัย ดังนี้
1. การจัดสรรอาคารทีพ่ กั อาศัยจะกระทําตอเมือ่ มีอาคาร
ทีพ่ กั อาศัยวางอยู โดยใหคณะกรรมการหรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมาย
พิจารณาจากคุณสมบัติของผูขอเขาพักอาศัยตามหลักเกณฑ
ดังนี้
1.1 อายุราชการ (รวมกันแลวตองไมเกิน 15 คะแนน)
การนับคะแนนอายุราชการใหคาํ นวณนับเปนคะแนนเพิม่
ปละ 1 คะแนน นับแตวนั ทีบ่ รรจุเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตหกเดือนขึ้นไป ใหถือวาปฏิบัติ
หนาที่มาแลวครบหนึ่งป

1.2 สถานภาพ
1.2.1 บุคลากรทีม่ คี สู มรสเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ใหคํานวณนับเปน 20 คะแนน
1.2.2 บุคลากรที่ไมมีคูสมรส หรือที่คูสมรสมิไดเปน
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ใหคํานวณนับเปน 10 คะแนน
1.3 ความเดือดรอนและจําเปน
1.3.1 กรณีเชาบาน ใหพิจารณาจากระยะเวลาการเชา
โดยนับตัง้ แตวนั ทีบ่ รรจุเปนบุคลากร ทัง้ นีใ้ หคาํ นวณนับเปนคะแนนเพิม่
ปละ 1 คะแนน
1.3.2 กรณีพกั อาศัยกับผูอ นื่ ใหคาํ นวณนับเปนระยะทาง
หางจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต 20 กิโลเมตรขึ้นไป ทั้งนี้ใหคํานวณ
นับเปนคะแนนเพิ่ม 1 คะแนน และใหคํานวณนับเพิ่มอีก 1 คะแนน
ทุกๆ ระยะทาง 10 กิโลเมตร
2. หากคณะกรรมการ หรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมายไดพจิ ารณาและ
มีมติจัดสรรอาคารที่พักในครั้งหนึ่งครั้งใดแลว ใหจัดทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย และประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
3. ผูข อเขาพักอาศัยทีไ่ ดรบั จัดสรรใหเขาพักอาศัยในอาคารทีพ่ กั
หากไมใชสิทธิ์ในการเขาพักตามที่ไดรับจัดสรร คณะกรรมการมีสิทธิ
ที่จะไมรับพิจารณาในการขอรับจัดสรรอาคารที่พักในครั้งตอไป
4. ผูพ กั อาศัยในอาคารทีพ่ กั อาศัยตามระเบียบนีม้ สี ทิ ธิพกั อาศัย
ไดเปนระยะเวลาไมเกินสิบหาป นับตัง้ แตวนั ทีม่ ปี ระกาศใหเขาพักอาศัย
ในอาคารที่พักอาศัย
สําหรับขอมูลและรายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมานี้
สามารถสอบถามเพิม่ เติมไดทกี่ องกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร โทรศัพท 055-706555 ตอ 1051
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เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นําโดย รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี พรอมดวย
คณะผูบ ริหาร อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ถวายการตอนรับ เจาประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม
เจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึง่ มีกาํ หนดการปฏิบตั ศิ าสนกิจ พิธมี อบพิพธิ ภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และ
ศูนยจริยศึกษา สิรินธร ในพระสังฆราชูปถัมภ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ใหเปน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2559
โดยมี รศ.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีฯ เปนประธานในพิธีเปด
ซึง่ กิจกรรมประกอบไปดวย กิจกรรมบูมนองสักทอง นันทนาการ การบรรยายพิเศษ
ในหัวขอ “ÃÒªÀÑ¯ ¤¹¢Í§¾ÃÐÃÒªÒ ¢ŒÒ¢Í§á¼‹¹´Ô¹” โดย พันเอกถิรวัฒน บุญเพ็ญ
ราชองครักษประจํา กรมราชองครักษ บรรยาย (ทอลคโชว) จาก โซ AF7 ศิลปนตนแบบ
เยาวชน พิธีฝากตัวเปนศิษย “พระพุทธวิธานปญญาบดี” พระประจํามหาวิทยาลัย
พิธีอัญเชิญตราราชพระลัญจกร และพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนเปนศิษยมหาวิทยาลัย
พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร และพิธีบายศรีสูขวัญสักทอง เปนตน ณ หองประชุม
ราชพฤกษ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ
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เมื่อวันที่ 23 - 28
มิถนุ ายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร นําโดย รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน
รองอธิการบดี ฝายวิชาการและคณะ เดินทางเขารวม
งานนิทรรศการการศึกษา ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรั
ศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรการรับนักศึกษาตางชาติ นอกจากนี้ไดเดินทางไปเยี่ยมชมและเจรจาความรวมมือ
ทางวิชาการ ณ สถาบันการศึกษา ในเมืองคุนหมิง ไดแก วิทยาลัยการทองเที่ยวยูนนาน โรงเรียนภาษาตางประเทศคุนหมิง และ
มหาวิทยาลัยคุนหมิง ซึ่งทั้ง 3 สถาบันฯ ใหการตอนรับอยางดียิ่ง และพรอมที่จะดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ
รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในดานตางๆ นอกจากนั้น ทางคณะฯ ไดเขาเยี่ยมคารวะสถานกงสุลใหญ
ณ นครคุนหมิง โดยมีคุณพรภพ อวมพิทยา กงสุลใหญ ใหการตอนรับ สําหรับการเดินทางในครั้งนี้
ประสบผลสําเร็จและมีแนวโนมเปนไปในทางที่ดีเปนอยางมาก
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เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2559 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการยกยองเชิดชู
เกียรติ “¤ÃØÈÒÊμÃÊ´Ø´”Õ ประจําป 2559 กิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่
ยกยองเชิดชูปชู นียบุคคลทีท่ าํ ตนเปนแบบอยางแกผรู ว มอาชีพในเขต
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยและเผยแพรเกียรติคณ
ุ ของปูชนียบุคคล
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
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ทบทวนแผนกลยุทธ

ประจําป 2559

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 กองนโยบาย
และแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “ทบทวน
แผนกลยุทธประจําป 2559 เพื่อถายทอดสูแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําป 2560 และยกรางกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ป 2561 - 2565” โดยเชิญวิทยากรพิเศษจํานวน 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
กิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ใหเกิดการมีสว นรวมในการแสดงความคิดเห็นจากผูบ ริหารคณาจารย
และบุคลากร สามารถนําขอมูลมาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2560
และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ป 2561 - 2565 ใหบรรลุตามกรอบและเปาหมาย
ที่กําหนด ณ หองประชุมราชพฤกษ (ชั้น 3 ) อาคารทีปงรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการนําเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องหลักสูตร
หนวยงานสนับสนุน ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรม และดานวิจัย
โดยมี รองศาสตราจารย ดร.โสรีช โพธิแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เปนประธานในพิธีเปด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อใหบุคลากร
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูน วัตกรรม แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องแตละหนวยงาน โดยมีการ
นําเสนอผลงานทัง้ สิน้ 42 ผลงาน แบงเปนผลงานของหลักสูตร จํานวน 10 ผลงาน
ผลงานดานบริการวิชาการ จํานวน 20 ผลงาน ผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน 2 ผลงาน และผลงานดานการวิจยั จํานวน 1 ผลงาน นําเสนอผานเวทีและโปสเตอร
จํานวน 18 ผลงาน และมีผลงาน อีก 24 ผลงาน นําเสนอโปสเตอรเพียงอยางเดียว
ณ หองประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป และประยุกตศิลป คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ
ประจําป 2559 ระหวางวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2559 โดยมี รศ.มัย ตะติยะ
รองอธิการบดี ฝายกิจการนักศึกษาเปนประธานในพิธีเปดนิทรรศการ กิจกรรมนี้
จัดขึ้นเพื่อเผยแพรผลงานสรางสรรคทางศิลปกรรม ซึ่งเปนผลผลิตที่ไดจาก
การประมวลทักษะ ความรูทั้งดานทฤษฎีและดานปฏิบัติในการเรียนตลอด
4 ชั้นป ตอสาธารณะชน ของนักศึกษาสาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตรฯ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการอบรม “เรื่อง
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร” โดยเรียนเชิญ
วิทยากรพิเศษ คุณภูมวิ ฒ
ั น รัตนผล ผูช ว ยเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มาบรรยายพิเศษ กิจกรรมนี้
จัดขึ้นเพื่อใหขาราชการพลเรือนและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย มีความรู ความเขาใจเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ณ หองประชุมรัตนอาภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดอบรม “การเขียนบทความ
วิจยั และบทความวิชาการเพือ่ ตีพมิ พเผยแพร” โดยเชิญวิทยากร
พิเศษ ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร มาบรรยาย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อใหคณาจารยมีความรู
ความเขาใจในการเขียนบทความจากงานวิจัยและงานวิชาการ
เพื่อตีพิมพเผยแพร ณ หองประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปงกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2559 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จัดโครงการการลดใชพลังงานและการใหความรูเรื่องการปองกันอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย
ในสถานศึกษา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสรางความรู ความเขาใจ และสรางทัศนคติ
การใชพลังงานไฟฟาภายในมหาวิทยาลัยฯ ณ หองประชุมลีลาวดี
อาคารทีปงกรรัศมีโชติ

เมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร จัดกิจกรรมวันสุนทรภู ประจําป 2559 โดยมี
ดร.ชัยรัตน บุมี คณบดีคณะครุศาสตรเปนประธานในพิธีเปด
กิจกรรมภายในงานประกอบไปดวย การแสดงละครทรงเครื่อง
ตอน หนีนางผีเสือ้ สมุทร โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรม
รวมตอบคําถาม และรับฟงการขับเสภา สดุดสี นุ ทรภู ณ ลานกิจกรรม
อาคารคณะครุศาสตร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 รศ.มัย ตะติยะ
รองอธิการบดีฝา ยบริหารฯ พรอมดวยตัวแทนเจาหนาที่
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร รวมใหการตอนรับและใหการแนะนําโครงสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ใหกับคณะคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 60 คน ณ หองประชุมชั้น 9
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14)

เมือ่ วันที่ 22 - 24 มิถนุ ายน
2559 สภาคณาจารย แ ละ
ขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ จัดโครงการศึกษาดูงาน
การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ของบุคลากรสายวิชาการ จํานวน
20 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
โดยมี รศ.สุวทิ ย วงษบญ
ุ มาก อธิการบดีฯ
และคณะผูบ ริหาร เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ
ใหการตอนรับและแลกเปลีย่ นเรียนรูก ารทําผลงาน
ทางวิชาการเพื่อใหไดตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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