
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
• ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ัชชยั พวกดี 
รองอธิการบดฝี่ายศิลปวัฒนธรรม 
และกิจการนกัศึกษา 
 
 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขยีวดี 
รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
• นางสาวปราณี แผนดี 
• นายณะราทิ น้อยม่วง 
• นายกิตติกร กล้าแข็ง 
• นายอนุวัฒน์ แนไพร 
• นางสาวโสรยา วรนุช 
• นางสาวกัญญารัตน์ ค าม ี
• นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ 
• นายทนงศักดิ์ ก๋าค าต๊ะ 
• นายอัฉริยะ งามงอนคีร ี
• นายวุฒิชัย อาจกล้า 
• นางสาวนารีรัตน์ กนกสงิห ์
 
 
• นายอนุวัฒน์ แนไพร 
 
 
• กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 69 หมู่ 1 
ต.นครชุม อ.เมอืง  จ.ก าแพงเพชร 62000 
โทรศัพท์ 055-706-555 ต่อ 1303,1372  
เว็บไซต์ https://std.kpru.ac.th 

 https://www.facebook.com/std.kpru 

ท่ีปรึกษา 

 

 
 

โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 
 กิจกรรม ราชภัฏจิตอาสา รักป่ารักษ์โลก 

วันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร น า
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและ
กิจการนักศึกษา พร้อมผู้น าองค์การบริหารนักศึกษาและนักศึกษาชมรมจิตอาสา 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยาน ผู้น าชุมชนและประชาชนจิตอาสาชุมชนต าบลคลองน้ า
ไหล จ านวนประมาณ 150 คน ด าเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ินตามพระ
บรมราโชบาย กิจกรรม ราชภัฏจิตอาสา รักป่ารักษ์โลก ณ ป่าชุมชนคลองน้ าไหล 
อุทยานแห่งชาติคลองลาน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร โดยมีกิจกรรม
ประกอบด้วยการจัดท าแนวป้องกันไฟป่าและเก็บขยะบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน 
กิจกรรมในครั้งนี้ท าให้นักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยมีจิตส านึกอนุรักษ์ป่าไม้ 
มีจิตสาธารณะ ท างานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมถึงชุมชนได้รับทราบถึง
ภารกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งจะมี
ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถ่ินอื่นๆ ต่อไป 

บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ 

ผู้จัดท า 

สถานท่ีติดต่อ 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2            จดหมายข่าว กองพฒันานักศกึษา 

จิตอาสา ร่วมตา้น COVID-19 

 
 วันที่ 10 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จัดกิจกรรม “จิตอาสา ร่วมต้าน COVID-19” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธาน ภายในงานประกอบด้วย อธิกาบดี 
พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ อ่านประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 พ.ศ. 2563 จากน้ันผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันท ากิจกรรม "KPRU DIY แอลกอฮอล์เจล สู้
ไวรัส COVID-19" ด้วยกันร่วมกันจัดท าแอลกอฮอล์เจล ซ่ึงมีด้วยกัน 2 สูตร คือ สูตรที ่1 ใช้ Cabopol SF-1 และสูตรที่ 2 ใช้ Cabopol-940 จ านวน 
4,000 ขวด ๆ ละ 30 มิลลิลิตร จากน้ัน มหาวิทยาลัยฯ จะน าแอลกอฮอล์เจลดังกล่าว ไปแจกฟรีให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดก าแพงเพชร ณ 
บริเวณหน้าส านักงานหอการค้าจังหวัดก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้น 

การสัมภาษณ์นักศึกษา กยศ. KPRU วันเสาร์ท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 
การสมัภาษณ์นักศึกษา กยศ. กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา KPRU วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกจิกรรมนกัศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย 
เขียวดี รักษาการผูอ้ านวยการกองพฒันานักศึกษา เป็นประธานการสัมภาษณ์ มีคณาจารยจ์ากคณะทั้ง 5 คณะ ร่วมเปน็คณะกรรมการ
สัมภาษณ์จ านวนทั้งสิ้น 25 ท่าน และนักศึกษาที่เข้ารับการสัมภาษณ์จ านวน 1,150 คน ทั้งนี้การสัมภาษณ์ดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย ทางกองพัฒนานักศึกษาขอขอบคุณ คณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา ที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี และขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจและเว็บไซต์ของกองพฒันานักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ https://std.kpru.ac.th 

ผลเลือกต้ังนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจ าปี 2563 
โดยใช้วิธีเลือกต้ังในระบบออนไลน์ 

 

ผลเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจ าปี 
2563 ได้แก่ พรรคพัฒนาสักทอง ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้ใช้สิทธ์ิเลือกตั้งออนไลน์จ านวน 3,126 คน 
2. มีผู้เลือกหมายเลข 1 จ านวน 2,798 คน คิดเป็น

ร้อยละ 89.507 
3. มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนจ านวน 328 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10.493 


