ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ที่ปรึกษา
• รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และกิจการนักศึกษา
บรรณาธิการ
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี
รักษาการผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
• อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
กองบรรณาธิการ
• นางสาวปราณี แผนดี
• นายณะราทิ น้อยม่วง
• นายกิตติกร กล้าแข็ง
• นายอนุวัฒน์ แนไพร
• นางสาวโสรยา วรนุช
• นางสาวกัญญารัตน์ คํามี
• นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ
• นายทนงศักดิ์ ก๋าคําต๊ะ
• นายอัฉริยะ งามงอนคีรี
• นายวุฒิชัย อาจกล้า
• นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์
ผู้จัดทา
• นายอนุวัฒน์ แนไพร
สถานที่ติดต่อ
• กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 69 หมู่ 1
ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706-555 ต่อ 1303,1372
เว็บไซต์ https://std.kpru.ac.th
https://www.facebook.com/std.kpru

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ กอง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้ อ งกั น ปั ญ หายาเสพติ ด โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ชั ช ชั ย พวกดี รอง
อธิ ก ารบดี ฝ่ า ยศิ ล ปวั ฒ นธรรมและกิ จ การนั ก ศึ ก ษา เป็ น ประธานกล่ า วเปิ ด
โครงการในครั้งนี้ โดยนางสาวปราณี แผนดี หัวหน้างานเวชศึกษาป้องกันและ
บริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษาได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพ
ติด และเพื่อให้นักศึกษามีจิตสํานึก มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยยาเสพ
ติ ด ที่ มี ผ ลต่ อ ร่ า งกายและจิ ต ใจ สํ า หรั บ โครงการนี้ จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 6 -7
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร และ เรือนจํากลางจังหวัดกําแพงเพชร
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จดหมายข่าว กองพัฒนานักศึกษา

ประชุมผู้ปกครองและเซ็นสัญญา กยศ. ปีการศึกษา 2562

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษานัดพบและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี รักษาการผู้อํานวยการ
กองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานและชี้แจงรายละเอียดการกู้ยืมเงิน การทําสัญญา และกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ให้ได้รับทราบโดยทั่ว
กัน กองพัฒนานักศึกษาได้ดําเนินการจัดการให้ นักศึกษาทําสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ค้ําประกันและมีอาจารย์ในแต่
ละคณะเป็นพยานในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ และดําเนินการตรวจสอบแบบยืนยันให้กับนักศึกษาอีกด้วย เพื่อที่จะทําให้ขั้นตอนการทํา
สั ญญาเสร็ จ สิ้ น ภายในวัน เวลาที่กําหนดและลดเวลาของผู้ ปกครองในการเดิ น ทางมามหาวิทยาลั ยหลายครั้ง ซึ่งมีนักศึกษาและ
ผู้ปกครองเข้ารับบริการตั้งแต่ 8.00 - 17.30 น. จํานวนกว่า 1,000 คน ทั้งนี้กองพัฒนานักศึกษาขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้
การดําเนินงานเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี
ปฐมนิเทศและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 งานนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ร่วมกับ ศูนย์การฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ จัดโครงการปฐมนิเทศ
และรับรายงานตั วนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา 2562 โดย
พ.อ.พงษ์ ยุ ท ธ งามเกษม ผบ.ศู น ย์ ก ารฝึ ก นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร มณฑล
ทหารบกที่ 31 ได้ดําเนินการรับสมัครและรับ รายงานตัวนักศึกษาวิชา
ทหาร ชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 ประจําปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม
สุ พ รรณิ ก าร์ อาคารกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา (SAC) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร พร้อมปฐมนิเทศและชี้แจงนโยบายของ นรด. และหลักสูตร
การฝึกแบบใหม่ให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร โดยมีอาจารย์พัตรา คําสีหา เป็น
ผู้ประสานงานและดูแลงานนักศึกษาวิชาทหาร
ส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0

วัน ที่ 14 สิ งหาคม 2562 กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาจั ด โครงการ
ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะชี วิ ต และทั ก ษะอาชี พ ยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ ง มี กิ จ กรรม
บรรยายเรื่อง การพัฒนาอาชีพสู่นักขายออนไลน์และแนวทางการสร้างช่อง
ทางการขายออนไลน์ โดย นายศศิพงษ์ บุญยงค์ รักษาการผู้จัดการหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ณ ห้องประชุมจําปา
ชั้น 4 อาคารกิจกรรมนักศึกษา และ กิจกรรมฝึกอบรมการจัดดอกไม้ใน
โหลแก้ว โดย นายไกรจักร คําบุญเรือง และนายเอกพงษ์ เครือคําจิ๋ว ณ
ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแนะแนวช่องทางการสร้างอาชีพ
และสร้างรายเสริมให้แก่นักศึกษา ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริม
ระหว่างเรียนหรือเป็นอาชีพในอนาคตได้

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พร้อมคณาจารย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษา
ใหม่ ภาค กศ.บป. ประจําปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม สุพรรณิการ์
ทั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ เรียนอย่างไรให้สําเร็จการศึกษา โดย ผศ.วิสิฐ
ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, การติดต่อกองพัฒนา
นักศึกษา โดย ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและ
กิจการนักศึกษา และการเรียนรู้และการสืบค้นด้วยตนเอง โดย นายอนุชา
พวงผกา สํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ซึ่ งวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นวันเริ่มต้นชีวิตของ
นักศึกษาใหม่ ในการเข้ามาหาความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้ชีวิต
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจาปี 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ จัด
โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจําปี 2562 โดยมี ผศ.ชัชชัย พวกดี รอง
อธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธาน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร ได้ขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ในสถาบัน อุด มศึ กษาอย่างต่อ เนื่ องเป็ น ประจํา ทุ กปี โดยมีวั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหายาเสพติด สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของยาเสพติด มีนักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 1,500 คน และ
ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลการแข่งขันการประกวดรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

