
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• 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 
• นายทนงศักดิ์ ก๋าค าต๊ะ 
• นายอัฉริยะ งามงอนคีรี 
• นายวุฒิชัย อาจกล้า 
• นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์ 
• นางสาวปาจรีย์ เงินรุ่ง 
 
 
• 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 

 

 
สร้างแกนน านักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคม (แม่ไก่) 2563 

วันที่ 17 พ.ย.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร น าโดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี 
รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้า
ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างแกนน านักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคม (แม่
ไก่)” จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17–19 พ.ย. 2563 ณ หอประชุมกาสะลองค า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธาน
เปิด โดยเชิญผู้น านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง เข้า
ร่วมการอบรมโดยมีทีมวิทยากรมากฝีมือจาก มรภ.สุราษฎร์ธานี มาให้องค์ความรู้ 
“กระบวนการวิศวกรสังคมสุราษฏร์ธานีโมเดล” ให้น้องๆ นักศึกษา เพ่ือพัฒนา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดึงศักยภาพของ
นักศึกษาราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ 
คอยให้ค าปรึกษาเพ่ือสร้างนักศึกษาให้คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผลลง
พ้ืนที่ชุมชนเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงกับชุมชนชาวบ้าน ปลายทาง คือ สร้ าง
ทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศ 

บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ 

ผู้จัดท า 

สถานที่ติดต่อ 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2            จดหมายขา่ว กองพัฒนานักศึกษา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างแกนน าราชภัฏวิศวกรสังคม KPRU” 

 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างแกนน าราชภัฏ

วิศวกรสังคม KPRU” ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ ์ช้ัน3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์
บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นประธานในพิธี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการด าเนินการขยายผลมาจากการ
ประชุมอธิการบดีและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ท้ัง 38 แห่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดทักษะการคดิ วิเคราะห์ เชิงเหตุผล และทักษะการสื่อสาร และสามารถใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาท้องถิน่ 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้กระบวนการท างานผ่านกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างวัฒนธรรมทางสังคม 
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดี และถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตมั่นคง มีคุณธรรม มี

งานท า อาชีพ และเป็นพลเมืองดี ที่มีระเบียบวินัย 

KPRU SAY NO AIDS 2020 

 
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลเกีย เขียวดี รักษาการ

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม KPRU SAY NO AIDS โดยมี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ก าแพงเพชร พร้อมด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็น
ปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ของส านักระบาดวิทยาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มของการเกิดโรคเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องทุกปี การมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัย จึงเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี อีกท้ังในปัจจุบันเยาวชนมีค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
การแต่งงาน มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย ส่วนใหญ่เพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ส่งผลให้เยาวชนติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และตั้ งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์เพิ่มมากข้ึน ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลก าแพงเพชร และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม KPRU SAY NO AIDS 
ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรให้ความส าคัญของการดูแล
สุขภาพทางเพศและพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศส าพันธ์มากยิ่งขึ้น 

การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนอื 

 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้แทนจากส านักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยพล

อากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ส ารวจการเตรียมความพร้อมและประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่จะทรงเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ในการนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษ า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองคณบดี และนายณะราทิ น้อยม่วง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมและ ร่วมต้อนรับ ณ ห้อง
ประชุมแม่ริม อาคารอ านวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้การเตรียมการรับเสด็จฯ 
การถวายความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 


