ปที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
ที่ปรึกษา
• รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วงษบุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
• ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
และกิจการนักศึกษา
บรรณาธิการ
• อาจารย ดร.เลเกีย เขียวดี
รักษาการผูอาํ นวยการกองพัฒนานักศึกษา
• อาจารย ดร.ขวัญชัย ขัวนา
หัวหนากลุมงานกิจกรรมนักศึกษา
กองบรรณาธิการ
• นางสาวปราณี แผนดี
• นายณะราทิ นอยมวง
• นายกิตติกร กลาแข็ง
• นายอนุวฒ
ั น แนไพร
• นางสาวโสรยา วรนุช
• นางสาวกัญญารัตน คํามี
• นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ
• นายทนงศักดิ์ กาคําตะ
• นายอัฉริยะ งามงอนคีรี
• นายวุฒชิ ัย อาจกลา
• นางสาวนารีรัตน กนกสิงห
ผูจัดทํา
• นายอนุวฒ
ั น แนไพร
สถานที่ติดตอ
• กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 69 หมู 1
ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
โทรศัพท 055-706-555 ตอ 1303,1372
เว็บไซต https://std.kpru.ac.th
https://www.facebook.com/std.kpru

ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ที่ไดรับเหรียญรางวัลในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 46
"ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส" ดังนี้
1. มวยสากลสมัครเลน (ชาย) ไดเหรียญทองแดง
2. วอลเลยบอลชายหาด (หญิง) ไดเหรียญทองแดง
3. วอลเลยบอล (ชาย) ไดเหรียญทองแดง
4. ฟุตซอล (หญิง) ไดเหรียญทอง ไดแชมป 2 สมัยติดตอกัน
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จดหมายขาว กองพัฒนานักศึกษา

สงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการจัดการความรู (QA.KM) ปการศึกษา 2561

วัน ที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา กองกลาง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร จัดโครงการสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการจัดการความรู (QA.KM)
โดยมีรองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนประธานกลาวเปดในพิธี และผูชวย
ศาสตราจรย ดร. ขวัญดาว แจม ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา เปนวิทยากรใหความรู ซึ่งมีนักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ
เขารวมทั้งสิ้นกวา 300 คน ณ หองประชุมสุพรรณิการ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
KPRU FunRun 2019 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 14 กุมภาพันธ 2562

วิ่งฟนรันรวมระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ผูชนะในแตละรุ นที่วิ่งเขาเสนชัยในลําดับที่ 1-5 จะไดรับถวยรางวัลพรอมเหรียญที่
ระลึก สวนผูที่เขารวมการแขงขันแลววิ่งเขาเสนชัย 700 คนแรก จะไดรับเหรียญที่ระลึก รับสมัครนักวิ่งเพื่อชิงถวยรางวัล วิ่งฟรีทุกรุน
- อายุไมเกิน 15 ป ถวยรางวัล 1-5 ช/ญ
- ชมรมกรีฑา ถวยรางวัล 1-5 ช/ญ
- นักศึกษา ถวยรางวัล 1-5 ช/ญ
- บุคลากร KPRU ถวยรางวัล 1-5 ช/ญ
- ประชาชนทั่วไป ถวยรางวัล 1-5 ช/ญ
สามารถสมัครเขารวมการแขงขันไดตั้งแตวันที่ 10 - 31 ม.ค. 2562 และติดตอขอรับเบอรวิ่งไดที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
ระหวางวันที่ 4 - 8 ก.พ. 2562 เวลา 9.00-16.30 น. ติดตอสอบถาม คุณกิตติกร กลาแข็ง โทรศัพท 062-928-2596
ลงทะเบียนออนไลนไดที่ เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา หรือ https://std.kpru.ac.th/th/hotnews/kprufunrun2019.php
สวดมนต สรางเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นําชีวิต ประจําป 2562
วันที่ 28 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย ดร.สุวทิ ย วงษบุญมาก อธิการบดี เปนประธานในกิจกรรม “สวดมนต สรางเยาวชน
ที่ดี มี คุณ ธรรม นํ าชีวิต” ในโครงการเชิ ดชู สถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ณ ศาลาปฏิบั ติธรรมริ ม น้ํา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
กําแพงเพชร โดยพระมหาบุญเลิศ มหาวี โร ผูชวยเจาอาวาสวัดพระบรมธาตุ ได เทศนาธรรมและนําสวดธัมจักรกัปปวัตรณสูตร ซึ่งมี
ผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษา รวมสวดมนตเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 และเพื่อเปนความเปนสิริมงคลใหกับ
ตนเองและมหาวิทยาลัย

