
ค ำกลำ่วรำยงำน  
โดย อำจำรยเ์สำวรยี ์บญุสำ 

รองคณบดีคณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 
ในพธิเีปดิโครงกำรปฐมนิเทศนกัศกึษำ ประจ ำปกีำรศกึษำ 2560 

วนัพธุที ่12 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 
ณ หอประชมุจนัทนผ์ำ มหำวทิยำลยัรำชภฏัล ำปำง 

------------------------ 
 

เรยีน ท่ำนคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 ดิฉัน นำงสำวเสำวรีย์ บุญสำ รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและสื่อสำรองค์กร
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง ในนำมของ
คณะกรรมกำรจัด โครงกำรปฐมนิ เทศนักศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
ขอขอบพระคุณท่ำนเป็นอย่ำงยิ่งที่กรุณำมำเป็นประธำนในพิธีเปิดครั้งนี้ 
 ในกำรจัดโครงกำรคร้ังนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
 1 เพื่อแนะน ำรำยละเอียดเกี่ยวกับสำขำวิชำที่สังกัดภำยในคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  
 2. แนะน ำแนวทำงกำรศึกษำในมหำวิทยำลัย แนะน ำหน่วยงำนและสถำนที่ต่ำงๆ
ที่ส ำคัญ  
 3. เตรียมควำมพร้อมให้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 1 ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม โดยได้รับ
เกียรติจำกอำจำรย์ชยพล อินทรวงศ์ (อ.โพลำร์) จำกมหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต เป็น
วิทยำกรให้ควำมรู้ในหัวข้อ : “บุคลิกภำพที่ดีและกำรใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัยอย่ำงมี
ควำมสุขของนักศึกษำชั้นปีที่ ๑” 

บัดนี้ ได้เวลำอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่ำนคณบดีกล่ำวเปิดโครงกำรปฐมนิเทศ
นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 และให้โอวำทแก่นักศึกษำ เพื่อเป็นเกียรติต่อ
นักศึกษำผู้เข้ำร่วมโครงกำร อำจำรย์ และคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรต่อไป 
 ขอกรำบเรียนเชิญค่ะ 

 



ค ำกลำ่วเปดิงำน 
โดย ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.พงศธร  ค ำใจหนกั 

คณบดคีณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 
ในพธิเีปดิโครงกำรปฐมนิเทศนกัศกึษำ ประจ ำปกีำรศกึษำ 2560 

วนัพธุที ่12 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 
ณ หอประชมุจนัทนผ์ำ มหำวทิยำลยัรำชภฏัล ำปำง 

------------------------ 
เรยีน คณำจำรย ์คณะผู้จัดงำน และผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

กระผมมีควำมยินดีและเป็นเกียรติอย่ำงยิ่งที่ได้มำเป็นประธำนกำรเปิดโครงกำร
ปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 และขอต้อนรับนักศึกษำใหม่ทุกท่ำนเข้ำ
สูร่ั้วมหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง และต้อนรับสู่คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

กำรปฐมนิเทศในครั้งนี้จัดขึ้นถือเป็นโอกำสส ำคัญที่ท ำให้นักศึกษำทรำบถึงกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัยตลอดระยะเวลำที่ศึกษำใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำงแห่งนี้  และขอขอบคุณอำจำรย์ชยพล อินทรวงศ์ (อ.โพลำร์) 
วิทยำกรให้ควำมรู้หัวข้อ : “บุคลิกภำพที่ดีและกำรใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัยอย่ำงมี
ควำมสุขของนักศึกษำชั้นปีที่  ๑” ที่สละเวลำอันมีค่ำมำถ่ำยทอดควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ให้นักศึกษำในครั้งนี้ 

บัดนี้ ได้เวลำอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดงำนโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 และขออวยพรนักศึกษำใหม่ทุกคนจงใช้ชีวิตในรั้ว
มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง อย่ำงมีควำมสุข และขอให้กำรด ำเนินโครงกำรปฐมนิเทศ
นักศึกษำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำรประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงดีตำมที่มุ่ง
หมำยไว้  

ขอขอบคุณครับ 
 
 

 



ค ำกลำ่วรำยงำน  
โดย อำจำรยเ์สำวรยี ์บญุสำ  

รองคณบดีคณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 
ในพธิเีปดิโครงกำร Beginning camp และบ ำเพญ็ประโยชน ์ปกีำรศกึษำ 2560 

วนัองัคำรที ่11 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 
ณ หอประชมุจนัทนผ์ำ มหำวทิยำลยัรำชภฏัล ำปำง 

********************************** 
 

เรียน ท่ำนคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 ดิฉันนำงสำวเสำวรีย์ บุญสำ รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและสื่อสำรองค์กร
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง ในนำมของ
คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร Beginning camp และบ ำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 4            
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕60 ขอขอบพระคุณท่ำนเป็นอย่ำงยิ่งที่กรุณำมำเป็นประธำนใน
พิธีเปิดครั้งนี้ 
 ในกำรจัดโครงกำรคร้ังนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมได้รับกำรพัฒนำสติปัญญำ สังคม อำรมณ์ ร่ำงกำย และ
กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษำสิ่งแวดล้อม  
 2. เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษำระหว่ำงชั้นปี รุ่นพี่กับรุ่นน้องและ
คณำจำรย์ ก่อนเปิดเรียนปีกำรศึกษำ 2560 

บัดนี้   ได้เวลำอันสมควรแล้ว  ขอเรียนเชิญท่ำนคณบดีกล่ำวเปิดโครงกำร 
Beginning camp และบ ำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 4 ปีกำรศึกษำ ๒๕60 เพื่อเป็นเกียรติ
ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร อำจำรย์และคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรต่อไป 

ขอกรำบเรียนเชิญค่ะ 
 
 
 
 



ค ำกลำ่วเปดิงำน 
โดย ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.พงศธร  ค ำใจหนกั  

คณบดคีณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 
โครงกำร Beginning camp และบ ำเพญ็ประโยชน์ ปกีำรศกึษำ 2560 

วนัองัคำรที ่11 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 
ณ หอประชมุจนัทนผ์ำ มหำวทิยำลยัรำชภฏัล ำปำง  

********************************** 
เรยีน คณำจำรย ์คณะผู้จัดงำน และผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 กระผมมีควำมยินดีและเป็นเกียรติอย่ำงยิ่งที่ได้มำเป็นประธำนกำรเปิดโครงกำร
Beginning Camp และบ ำเพ็ญประโยชน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕60 ในวันนี ้
 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดโครงกำร Beginning Camp และ
บ ำเพ็ญประโยชน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕60 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมควำม
สำมัคคีและสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มของน้องใหม่กับรุ่นพี่และคณำจำรย์ และยังมี
กำรจัดกิจกรรมกำรบำยศรีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญให้กลับมำอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็น
สุข อำยุมั่นขวัญยืน เจริญก้ำวหน้ำประสบโชคชัย ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง 
รวมถึงกิจกรรมต่ำงๆที่เป็นกำรสร้ำงควำมประทับใจระหว่ำงรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 และรุ่นน้อง
ชั้นปีที่ 1 ระหว่ำงคณะฯและภำยในสำขำวิชำ  
 บัดนี้ ได้เวลำอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดงำนโครงกำร Beginning Camp และ
บ ำเพ็ญประโยชน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕60 และขอให้กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ทุกประกำรประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงดีตำมที่มุ่งหมำยไว้  

ขอขอบคุณครับ 
 

 
 

 


