KPRU NEWSLETTER ฉบับที่ 266 ปีที่ 6 ประจาวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
องค์ก ารบริห ารนัก ศึก ษา (ภาคปกติ) กองพั ฒนานั ก ศึก ษา มหาวิท ยาลัย ราชภัฏก าแพงเพชร จัด โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2560
วั นที่ 12 มิถุ นายน 2560 รองศาสตราจารย์ สุวิท ย์ วงษ์บุ ญ มาก รั ก ษา
ราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด
กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
1. เกณฑ์มาตรฐานตามหลัก สูตรกิจกรรมพัฒนานัก ศึก ษา 2. เรีย นอย่างไรให้
สาเร็จการศึกษา 3. การเรียนรู้และการสืบค้นด้วยตนเอง 4. ประโยชน์ที่นักศึกษา
จะได้ รั บ จากกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา 5. เด็ ก พิ เ ศษจะปฏิ บั ติ ตั ว อย่ า งไรในรั้ ว
มหาวิทยาลัย จากนั้นในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการอบรมมารยาทไทย และในภาค
ค่าเป็น พิธี “บายศรีสขู่ วัญสานสัมพันธ์สักทองคล้องใจ”
วันที่ 13 มิถุ นายน 2560 กิ จรรมการรับ ฟั งบรรยายธรรม
พิเ ศษ เรื่อง “ความส านึก ในพระคุ ณของบิด า มารดา ผู้มีพระคุ ณ
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ” โดย พระครู
ใบฏีกานาบุญ สัมปันโน และพระครูสังฆรักษ์สุรินทร์ จารุธมฺโม และ
ในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมพี่พบน้อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
วัน ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2560 พิ ธีฝ ากตัว เป็ น ศิษ ย์ “พระพุ ท ธ
วิธานปัญญาบดี” พระพุทธรูปประจามหาวิทยาลัยฯ และตามด้วย
กิ จ กรรม “สั ก ทอง น้ อ งใหม่ ไหว้ พ ระ ” โดยการเดิ น เท้ า จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ไปสู่วัดพระบรมธาตุ พระอาราม
หลวง จากนั้นประกอบพิธีแห่ป้าห่มพระบรมธาตุ ถวายผ้าป่า และ
ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์
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วันที่ 15 มิถุ นายน 2560 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
โดยมี ร องศาสตราจารย์ สุ วิ ท ย์ วงษ์ บุ ญ มาก รั ก ษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เดินนาขบวนเสลี่ยงตรา
พระราชลั ญ จกร เข้ า สู่ ห้ อ งประชุ ม ราชพฤกษ์ อ ย่ า งยิ่ ง ใหญ่ เพื่ อ
อัญเชิญขึ้นบนเวที หน้าพระบรมฉายาลั กษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 จากนั้ น เป็ น พิ ธี น้ อ มร าลึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิ์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยฯ นา
กล่าวถวายความอาลัย และตามด้วยพิธีเจิมหน้าผากเพื่อความเป็น
สิริ มงคล และสร้า งขวั ญ ก าลั งให้ กั บ ผู้แ ทนนั ก ศึ ก ษา และในเวลา
09.30 น. เป็ น พิ ธี รั บ เข็ ม ตราพระราชลั ญ จกร ในภาคบ่ า ยมี ก าร
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เส้นทางสูค่ วามสาเร็จในรั้วมหาวิทยาลัย ” โดย
อาจารย์จตุพล ชมพูนิช
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจาปี 2560 และในเวลา 18.00 น. กิจกรรม Freshy Night
KPRU 2017 ซึ่งมีการจัดประกวด Freshy Boy and Freshy Girl KPRU 2017
สาหรับผู้ที่ได้รับตาแหน่ง Freshy Boy คือ นายภัคพงศ์ กุลบุตร โปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาแหน่ง Freshy Girl คือ นางสาว ฉัตรสิทธิ ประสิทธิเขตกิจ โปรแกรม
วิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตาแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน คือ นายพลวัฒน์ เเกว่นเขต โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ นางสาว มัทนา ลุ่มร้อย
โปรแกรมวิชาภาษอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
ตาแหน่งขวัญใจน้องใหม่ คือ นายธนภูมิ สนฉาย โปรแกรมวิชาการตลาด
คณะวิ ท ยาการจั ด การ และ นางสาว ยลดา รั ก นาค โปรแกรมวิ ช าภาษาจี น
คณะครุศาสตร์
ตาแหน่ง Mr. and Miss Companionship คือ นายนัฐวุฒิ มาดทอง คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นางสาว อรียา ดอนชาไพร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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แสดงความยินดี
รองศาสตราจารย์ และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คนใหม่
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร
จัดการประชุมสภามหาวิท ยาลั ย ฯ ครั้งที่ 7/2560 โดยก่อนเริ่มการ
ประชุม เป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้สาหรับข้าราชการ
และพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้ รั บ การเลื่ อ นหรื อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารง
ตาแหน่งทางวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิ์แก้ว
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรเป็นผู้ มอบ ซึ่ง มี ผู้ไ ด้รั บ
ตาแหน่งทางวิชาการจานวน 11 ท่าน

4

ที่ปรึกษา รศ.สุวทิ ย์ วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง นางสาววรรณภา รอดจันทร์
นายสมศักดิ์ พูนใจสม นายวุฒชิ ัย ตรุษลักษณ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โทรศัพท์ 055 706 555 โทรสาร 055 706 518

