ปที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 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

โครงการประกวดสื่อสรางสรรค ปการศึกษา 2561
กองพั ฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภั ฏกําแพงเพชร ดําเนินงานจัด
กิจกรรมโครงการประกวดสื่ อสร างสรรค เพื่อส งเสริม ใหนัก ศึกษาได ใช ความรู
ความสามารถทางด า นการผลิ ต สร า งสรรค สื่ อ ต า งๆ และสามารถนํ า ไปใช
ประชาสัมพันธได โดยกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2562 และ 6 มีนาคม
2562 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วั น ที่ 2 มี น าคม 2562 เป น การตั ด สิ น ผลงานการประกวด โดยมี
คณะกรรมการ 5 ทาน และวันที่ 6 มีนาคม 2562 ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย
พวกดี รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เปนประธานในพิธี
มอบรางวัลแกนกั ศึกษาที่ไดรับรางวัลดังนี้
1. การประกวดสื่อหนังสั้น (Short Film) หัวขอ "จิตอาสา" จํานวน 5
รางวัล
2. การประกวดโฆษณาทางสิ่งพิมพ (Poster Campaign) หัวขอ
"คอรรัปชั่น" จํานวน 5 รางวัล
3. การประกวดภาพถายเลาเรื่อง (Photo Story) หัวขอ "มลพิษทาง
อากาศ" จํานวน 6 รางวัล
รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล มีเงินรางวัลสูงสุด 5,000 บาท พรอมโลรางวัล
รวมมูลคารางวัลทั้งสิ้นกวา 25,000 บาท
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จดหมายขาว กองพัฒนานักศึกษา

ผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 องคการบริหารนักศึกษามีกําหนดจัดเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา ประจําปการศึกษา
2562 โดยมีผูสมัคร 1 คน คือ หมายเลข 1 นายจันทพร เกษภูงา หัวหนาพรรคพลังพัฒนาสักทอง หลังจากที่คณะกรรมการนับ
คะแนน อยางไมเปนทางการ ผลปรากฎวา นายจันทพร เกษภูงา ไดรับคะแนนเสียงทั้งหมด 2,540 คะแนน จากผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง
3,352 คน คิดเปนรอยละ 75.78 บัตรดี 2,540 บัตร บัตรเสีย 274 บัตร และไมประสงคลงคะแนน 2,538 บัตร จึงทําให
หมายเลข 1 นายจันทพร เกษภูงา หัวหนาพรรคพลังพัฒนาสักทอง ถูกเลือกเปนนายกองคการบริหารนักศึกษา ประจําปการศึกษา
2562 (ซึ่งในกรณีที่มีผูสมัครรั บเลือกตั้งตําแหนงนายกองคการบริ หารนักศึกษามีเพียงคนเดียว/พรรคเดียว ไมมีคูแขง ใหมีการ
ลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเลือกตั้งไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน ผูมีสิทธิเลือกตั้ง และมากกวาจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไม
ประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้ง) แตอยางไรก็ตามตองรอผลประกาศจากมหาวิทยาลัย พรอมคําสั่งแตงตั้งอยางเปนทางการอีกครั้ง
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา ประจําป 2562

วัน ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.
ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เปนประธานในพิธี ซึ่งภายในงานประกอบดวยกิจกรรมสัมมนา
และเทศนสอนนักศึกษาถึงหลักะรรม คุณธรรม จริยธรรม และนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข โดย
ทานพระปลัดนําบุญ สัมปนโน และพระครูสังฆรักษสุรินทร จารุธมฺโม
งานเลี้ยงขอบคุณ ผูจัดการทีม ผูฝก สอน ผูชวยผูฝกสอนและนักกีฬา
วันเสารที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. กองพัฒนานักศึกษา ไดจัดงานเลี้ยงขอบคุณผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผู
ฝ ก สอนและนั ก กี ฬ า พร อ มทั้ง มอบเกี ย รติ บั ต ร ให แ ก ผู จั ด การที ม ผู ฝ ก สอนและผู ช ว ยผู ฝ ก สอน ในการเข า ร ว มการแข ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุมภาคเหนือครั้งที่ 31 “กลวยไขเกมส” และกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 46 “ราชภัฎอุบลราชธานี
เกมส” ที่ผานมา โดยมี ทาน รองศาสตราจารย ดร.สุ วิท ย วงษ บุ ญมาก อธิก ารบดีใหเ กียรติมาเปนประธานในงาน และ ผูชว ย
ศาสตราจารย ชัชชั ย พวกดี ผู ช วยศาสตราจารย ดร.ปรี ยานุช พรหมภาสิ ต รองอธิ การบดี อาจารย ดร.เลเกี ย เขี ย วดี รักษาการ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่กองพัฒนานักศึกษา ใหเกียรติเข ารวมงานเลี้ยงในครั้งนี้ โดยมีผูฝกสอนและ
นักกีฬาเขารวมงาน 250 คน ณ หองประชุมสุพรรณิการ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

