
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วงษบุญมาก 
อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 
• ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี 
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
และกิจการนกัศึกษา 
 
 
• อาจารย ดร.เลเกีย เขียวดี 
รักษาการผูอาํนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
• อาจารย ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
หัวหนากลุมงานกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
• นางสาวปราณี แผนดี 
• นายณะราทิ นอยมวง 
• นายกิตติกร กลาแข็ง 
• นายอนุวฒัน แนไพร 
• นางสาวโสรยา วรนุช 
• นางสาวกัญญารัตน คํามี 
• นายกิตติศักด์ิ นิ่มลพ 
• นายทนงศักด์ิ กาคําตะ 
• นายอัฉรยิะ งามงอนคีร ี
• นายวุฒชิัย อาจกลา 
• นางสาวนารีรัตน กนกสิงห 
 
 
• นายอนุวฒัน แนไพร 
 
 
• กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 69 หมู 1 
ต.นครชมุ 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 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดําเนินงานจัด

กิจกรรมโครงการประกวดส่ือสรางสรรค เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดใชความรู
ความสามารถทางดานการผลิตสรางสรรค ส่ือตางๆ และสามารถนําไปใช
ประชาสัมพันธได โดยกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2562 และ 6 มีนาคม 
2562 ณ อาคารกจิกรรมนักศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

วันท่ี 2 มีนาคม 2562  เปนการตัดสินผลงานการประกวด โดยมี
คณะกรรมการ 5 ทาน และวันที่  6 มีนาคม 2562 ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย 
พวกดี รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เปนประธานในพิธี
มอบรางวัลแกนกัศึกษาท่ีไดรับรางวัลดังนี ้

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 

รวมทั้งส้ิน 16 รางวัล มีเงินรางวัลสูงสุด 5,000 บาท พรอมโลรางวัล 
รวมมูลคารางวัลทั้งส้ินกวา 25,000 บาท 

ที่ปรึกษา 

บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ 

ผูจัดทํา 

สถานที่ติดตอ 

ปที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2            จดหมายขาว กองพัฒนานักศึกษา 

ผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศกึษา ประจําปการศึกษา 2562 

    
วันท่ี 20 มีนาคม 2562 องคการบริหารนักศึกษามีกําหนดจัดเลือกต้ังนายกองคการบริหารนักศึกษา ประจําปการศึกษา 

2562 โดยมีผูสมัคร 1 คน คือ หมายเลข 1 นายจันทพร เกษภูงา หัวหนาพรรคพลังพัฒนาสักทอง หลังจากที่คณะกรรมการนับ
คะแนน อยางไมเปนทางการ  ผลปรากฎวา นายจันทพร เกษภูงา ไดรับคะแนนเสียงทั้งหมด 2,540 คะแนน  จากผูมาใชสิทธิ์เลือกต้ัง 
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 (ซ่ึงในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกต้ังตําแหนงนายกองคการบริหารนักศึกษามีเพียงคนเดียว/พรรคเดียว ไมมีคูแขง ใหมีการ
ลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเลือกต้ังไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน ผูมีสิทธิเลือกต้ัง และมากกวาจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไม
ประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ัง) แตอยางไรก็ตามตองรอผลประกาศจากมหาวิทยาลัย พรอมคําส่ังแตงต้ังอยางเปนทางการอีกครั้ง 

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา ประจําป 2562 

 
วันที่ 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 ซ่ึงภายในงานประกอบดวยกิจกรรมสัมมนา
และเทศนสอนนกัศึกษาถึงหลักะรรม คุณธรรม จริยธรรม และนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข โดย
ทานพระปลัดนําบุญ สัมปนโน และพระครูสังฆรักษสุรินทร จารุธมฺโม 

งานเลี้ยงขอบคุณ ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอนและนักกีฬา 
วันเสารที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. กองพัฒนานักศึกษา ไดจัดงานเล้ียงขอบคุณผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผู

ฝกสอนและนักกีฬา พรอมทั้งมอบเกียรติบัตร ใหแกผูจัดการทีมผูฝกสอนและผูชวยผูฝกสอน ในการเขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลยัราชภัฎกลุมภาคเหนือคร้ังท่ี 31 “กลวยไขเกมส” และกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยคร้ังที่ 46 “ราชภัฎอุบลราชธานี
เกมส” ที่ผานมา โดยมีทาน รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีใหเกียรติมาเปนประธานในงาน และ ผูชวย
ศาสตราจารยชัชชัย พวกดี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี อาจารย ดร.เลเกีย เขียวดี รักษาการ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่กองพัฒนานักศึกษา ใหเกียรติเขารวมงานเลี้ยงในครั้งนี้ โดยมีผูฝกสอนและ
นักกีฬาเขารวมงาน 250 คน ณ หองประชุมสุพรรณิการ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 


