
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
และกิจการนักศึกษา 
 
 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี 
รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
• อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
• นางสาวปราณี แผนดี 
• นายณะราทิ น้อยม่วง 
• นายกิตติกร กล้าแข็ง 
• นายอนุวัฒน์ แนไพร 
• นางสาวโสรยา วรนุช 
• นางสาวกัญญารัตน์ ค ามี 
• นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ 
• นายทนงศักดิ์ ก๋าค าต๊ะ 
• นายอัฉริยะ งามงอนคีรี 
• นายวุฒิชัย อาจกล้า 
• นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์ 
 
 
• นายอนุวัฒน์ แนไพร 
 
 
• กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 69 หมู่ 1 
ต.นครชุม อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 62000 
โทรศัพท์ 055-706-555 ตอ่ 1303,1372  
เว็บไซต์ https://std.kpru.ac.th 

 https://www.facebook.com/std.kpru 

ที่ปรึกษา 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
23 มกราคม 2563 เวลา 19.50 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

ในการนี้ ทรงเปิดชมรม ทู บี นัมเบอร์วัน และศูนย์เพ่ือนใจทู บี นัมเบอร์ 
วัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ได้น้อมน าหลักการด าเนินงาน
โครงการทู บี นัมเบอร์ วัน มาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษา จ านวน 4,427 คน โดยชมรม
ทู บี นัมเบอร์ วันฯ ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี 2558  สมาชิกได้ร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้ 
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ทุกปี  โดย
ในปี 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ ส าหรับศูนย์
เพ่ือนใจ ทู บี นัมเบอร์ วัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ มีอาสาสมัครประจ าศูนย์ฯ 30 คน คอยผลัดเปลี่ยนกันเข้าไปดูแลและให้
ค าปรึกษา ยึดหลักการท างานคือ อยู่กันแบบครอบครัว น้องพ่ีสามารถพ่ึงพากัน
ได้  กิจกรรมในศูนย์ฯ มีบริการให้ค าปรึกษาปัญหาต่างๆ เช่น ความรัก ครอบครัว
และการเรียน ทั้งยังมีกิจกรรมพัฒนาอีคิวและกิจกรรมสร้างสุข เช่น การเต้น การ
สอนแต่งหน้าและการเรียนแอคติ้ง 

บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ 

ผู้จัดท า 

สถานที่ติดต่อ 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2            จดหมายขา่ว กองพัฒนานักศึกษา 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
 โดยกระบวนการจัดการจัดการความรู้ (QA.KM) ปีการศึกษา 2562 

 
วันท่ี 25 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ กองพัฒนานักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย ์ผล

ประเสริฐ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทนักศึกษากับการประกันคณุภาพการศึกษา 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยโดยกระบวนการจดัการจัดการความรู้ (QA.KM) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 
200 คน ในโครงการมีการบรรยายพิเศษเรื่อง กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยโดยกระบวนการ PDCA 
และการจัดท าโครงการนักศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจม่แจ้ง ผู้อ านวยการส านักประกันคณุภาพการศึกษา 
และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมสนับสนนุการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการจดัการความรู้ QA.KM ให้นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดให้นักศึกษาท้ัง 5 คณะ โดยให้
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดกรอบมาตรฐานใหม้หาวิทยาลัยมีการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัเพื่อใหน้ักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ มทีักษะและมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสรมิการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งรวมทัง้จัดระบบให้ทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการประกันคณุภาพทุกกิจกรรมหรือโครงการโดยใช้กระบวนการ
คุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง 

ขอเชิญนักศึกษาท่ีมีความสามารถทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ปีการศกึษา 2562 เพ่ือชิงเงินรางวัลพรอ้มเกียรติบัตร 

 
1. การประกวดสื่อหนังสั้น (Short Film) หัวข้อ “จิตอาสา” รางวัลสนับสนุน 
- เงินรางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- เงินรางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร 

2. การประกวดโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ (Poster Campaign) หัวข้อ “ค่านิยม 12 ประการ รางวัลสนับสนุน 
- เงินรางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- เงินรางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกยีรติบตัร 

3. การประกวดออกแบบโลโก้กองพัฒนานักศึกษา (LOGO) รางวลัสนับสนุน 
- เงินรางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- เงินรางวัลรางชมเชย จ านวน 3 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

ส่งใบสมัครได้กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ต้ังแต่บัดน้ี - 20 กุมภาพันธ์ 2563 และ ส่งผลงานได้ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
รายละเอียด https://std.kpru.ac.th/th/hotnews/media_contest_2562.php 

 

https://std.kpru.ac.th/th/hotnews/media_contest_2562.php

