
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
และกิจการนักศึกษา 
 
 
• อาจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี 
รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
• อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
• นางสาวปราณี แผนดี 
• นายณะราทิ น้อยม่วง 
• นายกิตติกร กล้าแข็ง 
• นายอนุวัฒน์ แนไพร 
• นางสาวโสรยา วรนุช 
• นางสาวกัญญารัตน์ ค ามี 
• นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ 
• นายทนงศักดิ์ ก๋าค าต๊ะ 
• นายอัฉริยะ งามงอนคีรี 
• นายวุฒิชัย อาจกล้า 
• นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์ 
 
 
• นายอนุวัฒน์ แนไพร 
 
 
• กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 69 หมู่ 1 
ต.นครชุม อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 62000 
โทรศัพท์ 055-706-555 ตอ่ 1303,1372  
เว็บไซต์ https://std.kpru.ac.th 

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

ที่ปรึกษา 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่าง

วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ อ 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 พิธีเปิดและการบรรยาย เกณฑ์มาตรฐาน
ตามหลักสูตรกิจกรรม, เรียนอย่างไรให้ส าเร็จการศึกษา, การเรียนรู้และการ
สืบค้นด้วยตนเอง กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ 

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 กิจกรรมการอบรมมารยาทไทย โดย ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม การตรวจสุขภาพ การแสดงจากชมรมเชียร์ลีดดิ้งและชมรม
ทูบีนัมเบอร์วัน และสันนทนาการ 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กิจกรรม “สักทอง น้องใหม่ ไหว้พระ” เป็น
การจัดขบวนเดินเท้าแห่กองผ้าป่า และผ้าห่มพระบรมธาตุ ระยะทางกว่า 5 
กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัยไปยังวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ต าบลนครชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

วั นที่  27  มิ ถุ น ายน  2562 พิธี อัญ เชิญตราพระราชลัญจกร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีรับเข็มตราพระ
ราชลัญจกร และพิธีประดับตราพระราชลัญจร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วันที่  28 มิถุนายน 2562 กิจกรรมกองพัฒนาพบนักศึกษา โดย
อาจารย์เลเกีย เขียวดี รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ 

ผู้จัดท า 

สถานที่ติดต่อ 

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2            จดหมายขา่ว กองพัฒนานักศึกษา 

โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ด าเนินการโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง โดยเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักศึกษาใน
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร และอ าเภอกงไกลาส กับ อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ปัจจุบันนอกจากมหาวิทยาลัยแล้ว ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการศึกษา คือ ผู้ปกครองและชุมชน ทางมหาวิทยาลัยต้องรู้สภาพปัญหาต่างๆ 
ที่แท้จริง ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ซึ่งถือเป็นผู้ที่จะพัฒนาชาติ 
บ้านเมืองต่อไป มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านขึ้น  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ป กครองและมหาวิทยาลัย ให้
นักศึกษากล้าที่จะพูดคยุกับทางมหาวิทยาลัยมากขึ้น เพ่ือชี้แจงข้อมูลข่าวสาร สวัสดิการ และทุนการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไข
และลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา เป็นการเสริมสร้างพัฒนานักศึกษามีจิตอาสาเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต 

ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2559-2560 

 
ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ แทนพระองค์

ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาสวนดุสิต ประจ าปี
การศึกษา 2559-2560  นั้น เพ่ือให้งานพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้
เรียนเชิญรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา และผู้แทนฝ่ายอัญเชิญปริญญาบัตร เข้าร่วมประชุม
เตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักรและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปี
การศึกษา 2559-2560 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารส านั กงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการ
วิชาการ อาจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา และ นายณะราทิ น้อยม่วง เจ้าหน้าที่กองพัฒนา
นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และได้ข้อสรุปว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือยังไม่มีก าหนด แต่คาดว่าจะมีก าหนดการในเร็วๆ นี้ หากมีก าหนดอย่างเป็นทางการออกมาแล้ว 
ทางกองพัฒนานักศึกษาจะรีบด าเนินการแจ้งข่าวสารให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา และขอให้ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์และแฟนเพจกอง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร https://std.kpru.ac.th 

 


