ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 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

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภักกาแพงเพชร 29 กันยายน 2562
วั น อาทิ ต ย์ ที่ 29 กั น ยายน 2562 ที่ อ าคารที ปั ง กรรั ศ มี โ ชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดพิธีทาบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ครบรอบ 46 ปี “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ” โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อม
ด้ว ยคณะผู้บริห าร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ภายในงาน
ประกอบด้วยพิธีสักการะพระพุทธวิธานปัญญาบดี พิธีทาบุญ พิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง พระสงฆ์จานวน 29 รูป และพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
นาม “สถาบันราชภัฏ ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
พุทธศักราช 2535 และพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระ
ราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ จากนั้นเป็นพิธี
กล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหา
กรุ ณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หั ว รัช กาลที่ 10 ที่พระองค์ทรง
ห่วงใยมหาวิทยาลัยราชภัฎ และทรงมีพระเมตตา เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร
ให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี
ข่าว/ภาพ : จากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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จดหมายข่าว กองพัฒนานักศึกษา

พิธีไหว้ครู "น้อมจิตวันทา บูชาครู" นักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ (กศ.บป.) ปีการศึกษา 2562
วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจการนักศึกษา (SAC) กองพัฒนานักศึกษา ได้
จัดพิธีไหว้ครู "น้อมจิตวันทา บูชาครู" ของนักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรประจาการ(กศ.บป.) จานวนทั้งสิ้น
125 คน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นประธานจุดธูปเทียนพร้อมทั้ง
เป็นผู้แทนคณาจารย์ให้โอวาสแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประปีการศึกษา 2562 ทุกคน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. ประจาปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดโครงการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
กยศ. ประจ าปี ก ารศึ กษา 2562 โดยมีร องศาสตราจารย์ ดร.สุ วิทย์ วงษ์บุ ญมาก เป็นประธานและกล่ า วต้อ นรับ วิทยากรจาก
ธนาคารกรุงไทยสานักงานใหญ่ คุณกอบศักดิ์ ด้วงนา หัวหน้ าส่วน ผู้จัดการบริหารโครงการภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ เวลา 13.00 - 15.30 น. ซึ่งมีจานวนผู้เข้าร่วมกว่า 1,300 คน กิจกรรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้
ความเข้าในแก่นักศึกษาในเรื่อง หลักเกณฑ์ ระเบียบการกู้ยืมเงิน การโอนเงินกู้ การชาระหนี้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้
กยศ. เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักศึกษาหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็น
ค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา กองทุนนับเป็นกลไกสาคัญของ
ภาครัฐบาล ที่ให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศเพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและรู้ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนในระบบ
e-Studentloan
ต้อนรับคณะเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กองพัฒนา
นักศึกษาร่วมต้อนรับคณะเครือข่ายวิชาชี พสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ นาโดย ภก.ดร.คทา บัณฑิตานุกูล รองประธานโครงการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสุขภาวะ นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส กรรมการฯนพ.ชัย กฤติยาภิชาตกูล กรรมการฯ และคณะ มาตรวจเยี่ยม
ชมเสริมกาลังใจโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ซึ่งการตรวจเยี่ยมชมงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจเยี่ยมชมให้ กาลั งใจ แนะน าการดาเนิ น งานการขับเคลื่ อนมหาวิทยาลั ยปลอดบุห รี่ รวมถึงการเปิด เวทีแลกเปลี่ ยนบอกเล่ า
ประสบการณ์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่อีกด้วย

