
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
และกิจการนักศึกษา 
 
 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี 
รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 

 
 

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“47 ปี คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นประธาน
ในพิธีท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร “47 
ปี คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา ร่วมพิธีกว่า 500 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 ตั้งอยู่เขตหมู่บ้านวัง
ยาง หมู่ที่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ปีพุทธศักราช 
2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2535  

ปีพุทธศักราช 2541 จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาแม่สอด ณ 
ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และในปีวันที่  15 มิถุนายน 2547 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยฯ จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
พระสงฆ์จ านวน 29 รูป บริเวณริมสระปลาบึก ท่ามกลางสายฝนอันชุ่มช่ า เพ่ือ
เป็นสริมงคลแก่มหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ภาพข่าวจาก งานประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ 

ผู้จัดท า 

สถานที่ติดต่อ 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2            จดหมายขา่ว กองพัฒนานักศึกษา 

ราชภัฏจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ 

 

 
ราชภัฏจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา จัด

กิจกรรมราชภัฏจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการ
นักศึกษา น านักศึกษาท ากิจกรรมท าความสะอาดสถานที่ต่างๆ ประกอบไปด้วย วัดพระบรมธาตุนครชุม ตลาดนครชุม วัดวังยาง และ
บริเวณพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย 

เปิดโลกชมรม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 
วันที่ 16 กันยายน 2563 องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดกิจกรรม เปิดโลกชมรม ประจ าปี

การศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ขวัญ
ชัย ขัวนา หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา กล่าวให้โอวาทนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในกิจกรรม 
ประกอบด้วย การแสดงและการแนะน าชมรมต่างๆ จ านวนทั้งหมด 15 ชมรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทั้งนี้ภายใน 1 ปีการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สามารถเลือกชมรมได้คนละ 1 
ชมรมเท่านั้น โดยจะต้องท ากิจกรรมร่วมกับชมรมให้ครบตามก าหนดจึงจะผ่านกิจกรรม จากนั้นประธานชมรมจะส่งรายชื่อผู้ผ่าน
กิจกรรมให้กับกองพัฒนานักศึกษาในการด าเนินการเช็คกิจกรรมต่อไป 

 

 


