ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
ที่ปรึกษา
• รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และกิจการนักศึกษา
บรรณาธิการ
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี
รักษาการผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
• อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
กองบรรณาธิการ
• นางสาวปราณี แผนดี
• นายณะราทิ น้อยม่วง
• นายกิตติกร กล้าแข็ง
• นายอนุวัฒน์ แนไพร
• นางสาวโสรยา วรนุช
• นางสาวกัญญารัตน์ คามี
• นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ
• นายทนงศักดิ์ ก๋าคาต๊ะ
• นายอัฉริยะ งามงอนคีรี
• นายวุฒิชัย อาจกล้า
• นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์
ผู้จัดทา
• นายอนุวัฒน์ แนไพร
สถานที่ติดต่อ
• กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 69 หมู่ 1
ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706-555 ต่อ 1303,1372
เว็บไซต์ https://std.kpru.ac.th
https://www.facebook.com/std.kpru

การสัมภาษณ์ กยศ. รายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
วันที่ 6 ก.ค. 2562 กองพัฒนานักศึกษาดาเนินการจัดการสัมภาษณ์
กยศ.รายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมและเป็นไปในแนวทางเดียวกันแก่ผู้ เข้ารับการสั มภาษณ์ จึงได้
ดาเนินการสัมภาษณ์รวมกัน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนัก ศึกษา
(SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งมีคณะกรรมการการสัมภาษณ์จานวน
26 คน และผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 430 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. จองคิวในระบบจองคิวสั มภาษณ์ นักศึกษากองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา KPRU
2. รายงานตัวตามลาดับคิว เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารความเรียบร้อย
รอบสุดท้าย
3. เมื่อสั มภาษณ์เสร็จแล้ ว คณะกรรมการจะส่ งคะแนนให้ เจ้าหน้าที่
บันทึกลงในคอมพิวเตอร์
4. จากนั้นกองพัฒนานักศึกษาจะดาเนินการประมวลผลคะแนนเพื่อ
เรียงลาดับคะแนนของนักศึกษา
ทั้งนี้กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานครั้งนี้ และทาให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์และราบรื่นมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงนักศึกษาที่ช่วยงานในวันดังกล่าว
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จดหมายข่าว กองพัฒนานักศึกษา

พิธีมอบทุน The SET Foundation ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รอง
อธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ร่วมต้อนรับคณะ
มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเดินทาง
มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปีการศึกษา 2562 โดยเป็นทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง
จานวน 25 ทุน ทุนละ 20,000 บาท จากนั้นคณะกรรมการมูลนิธิ อธิการบดี คณะผู้บริ หารของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมอบทุนให้กับ
นักศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการมูลนิธิ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทางมูลนิธิได้ให้ความเมตตากับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเทิดพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประจาปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและราลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภั ฏทั่วประเทศ ตลอดจน
แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
สาหรับกิจกรรมเทิดพระเกียรติดังกล่าว ประกอบด้วย พิธีทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จานวน 68 รูป ณ
อาคารทีป๎งกรรัศมีโชติ, กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จานวน 2,068 ต้น ณ บริเวณริม รั้วมหาวิทยาลัย บริเวณถนนเรียบคลอง
ด้านหน้ามหาวิทยาลัย , ริมรั้วด้านประตูหลังมหาวิทยาลัย , พื้นที่ฝ๎่งตรงข้ามคลองด้านหน้ามหาวิทยาลัย , พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระ
เกี ย รติ แ ละถวายพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก และเนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว , การแสดงราถวายพระพร และกิจกรรมแปรอักษรเทิดพระเกียรติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร จานวน 2,000 คน เป็นตัวอักษร เลข ๑๐ เพื่อสื่อถึงในหลวงรัชกาลที่ 10 และตามด้วยตัวอักษร ทรงพระเจริญ
มรภ.กพ ข้อมูลจาก กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พิธีไหว้ครู 2562 “น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที”

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์
ชั้น 3 อาคารทีป๎ งกรรั ศมี โ ชติ องค์ การบริ ห ารนั กศึ ก ษา กองพัฒ นา
นั ก ศึ ก ษา และส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ก าแพงเพชร จั ด พิ ธี แ สดงตนเป็ น พุ ท ธมามกะและพิ ธี ไ หว้ ค รู ประจ าปี
การศึกษา 2562 “น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญํูกตเวที ” โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญ มาก อธิ การบดีม หาวิทยาลัยราชภั ฏ
กาแพงเพชร ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรร่วมพิธีฯ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา (SAC) โดยมี อาจารย์ ดร.อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิท ยาเขตจักรพงษภูวนารถ เป็น ประธานคณะกรรมการ และ คณะกรรมการ 2
ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์ อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ร่วมด้วยในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้

