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บันทึกเทปถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่ อวั นที่ 17 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์สุ วิท ย์ วงษ์ บุญ มาก อธิการบดี มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชร น าคณะผู้บ ริหาร
คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีต่อชาว
ราชภัฏทั่วประเทศ และปวงชนชาวไทยเสมอมา

มอบทุน SET ประจาภาคเรียนที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อเกื้อกูล
การศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาผู้ประพฤติดี และเรียนดี พร้อมกล่าว
แสดงความขอบคุ ณ ที่ ท างมู ล นิ ธิ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเมตตากั บ นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด โดยมีอาจารย์ดาลัด อนุตตรังกูล พร้อมด้วย
ดร.ไพศาล เครือแสง ผู้บริหารมูลนิธิ The SET Foundation มอบ
ทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน
150 ทุน แบ่งเป็นประเภททุนต่อเนื่อง จานวน 100 ทุน ๆ ละ 10,000
บาท และประเภททุนสงเคราะห์ จานวน 50 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ณ
ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องใจวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2560
เมื่ อ วั น ที่ 19 กรกฎาคม 2560 คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อ
ถ ว า ย เ ป็ น พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล แ ด่ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม
2560 ณ คณะวิ ท ยาการจั ด การ ชั้ น 1 เพื่ อเป็ น การจั ด หาโลหิ ต
ส ารองให้ มีป ริ ม าณเพี ย งพอ ต่ อการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยและผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ รวมทั้งบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด
กาแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิต
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรับบริจาคตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. มีจานวน
ยอดบริจาคโลหิตในครั้งนี้ถึง 244 ราย
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โครงการสารวจผู้มีรายได้น้อย

กีตาร์เพื่อสร้างความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
และจั ด หารายได้ ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด การประชุ ม ชี้ แจงพนั กงานแจงนั บ
โครงการส ารวจข้อ มู ล ผู้ มี รายได้ น้ อย โดยส านั ก งานสถิติ จั ง หวั ด
ก าแพงเพชร ณ ห้ อ งประชุ ม รั ต นาอาภา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ก าแพงเพชร ซึ่ ง มี น างกุ ล ดา พั น ธ์ เ ตี้ ย รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
กาแพงเพชร เป็นประธานในพิธี สาหรับโครงการนี้เป็นการประชุม
ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล โครงการส ารวจข้อ มู ล ผู้ มี
รายได้ น้ อ ย ให้ กับ พนั กงานแจงนั บ จ านวน 875 คน เจ้ า หน้ า ที่
วิชาการ 29 คน เจ้าหน้าที่สานักงานสถิติ 20 คน เพื่อให้พนักงาน
แจงนับ มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ในระเบียบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้ข้อมูลที่
มีคุณภาพครบถ้วนถูกต้อง การเก็บรวมรวมข้อมูลจานวนผู้มีรายได้
น้อยจังหวัดกาแพงเพชร 175,000 คน ใช้ระยะเวลาการเก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2560 โปรแกรมวิชาดนตรี
ศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ จั ด การอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการกีตาร์เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 วัน
ดังนี้ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 วิทยากรโดยอาจารย์เผด็จ
เนตรภักดี (กีตาร์คลาสสิ ค,Classical Guitar) และวันพุธที่ 19
กรกฎาคม 2560 วิทยากรโดย อาจารย์นครินทร์ ธีระภินันท์ หรือ
กอล์ฟ วงทีโบน (กีตาร์แจ๊ส ,Jazz Guitar) กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
กีตาร์ ไปสู่นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

รณรงค์ปลูกจิตสานึกรู้คุณแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 19 กรฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเ ปิดโครงการปลูกฝัง
อุดมการณ์ค วามรักชาติ โดยมี พ.อ.โสภณ นั นทสุว รรณ รอง ผบ.กกล.รส.จว.กพ. เป็ นประธาน วิ ทยากรโดย พ.อ.พงษ์ยุ ทธ งามเกษม
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. 31 นาทีมขุนศึก 3/1 ทีมวิทยากร รณรงค์ปลุกจิตสานึกรู้คุณแผ่นดิน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 2 ,000 คน
ประกอบด้วย นักศึกษา คณาจารย์ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชร นักศึกษาวิช าทหาร และรักษาดินแดนจิตอาสา ณ ห้องประชุ ม
ราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

ขอแสดงความยินดี
เมื่ อวั น ที่ 17 กรกฎาคม 2560 สานั กศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดมารยาทไทยในโครงการ ธนชาต
ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ระดับภูมิภาค ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
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ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานภาพถ่าย
“EVERY PICTURE TELLS A STORY”

National Geographic ขอเชิญนักศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงาน
ภาพถ่ายในหัวข้อ “EVERY PICTURE TELLS A STORY” ผู้ได้รับ
คั ด เลื อ ก 30 คน จะได้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ Workshop เทคนิ ค การ
ถ่า ยภาพและการท างานแบบช่ า งภาพสารคดี สั ม ผัส เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมใหม่ๆ จากกล้องถ่ายภาพโอลิมปัส และร่วมทริปถ่ายภาพเพื่อ
ลองวิชาในสถานที่และสถานการณ์จริง หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่
22 กรกฎาคมนี้เท่านั้น อ่านกติกาโครงการ Olympus: Every Picture
Tells a Story Season 2 โดย National Geographic เพิ่มเติมได้ที่
www.ngthai.com/olympus2017

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่
27 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00 น.
27 กรกฎาคม 2560
เวลา 13.00 น.
27 กรกฎาคม 2560
เวลา 14.00 น.
28 กรกฎาคม 2560
เวลา 07.00 น.

รายละเอียด
จัดส่งบุคลากรร่วมกิจกรรม คณะละ 15 คน ศูนย์/สานัก/สถาบัน/กอง ละ 3 - 5 คน และนักศึกษา จานวน 50 คน
(บุคลากรแต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์/นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบ)
จัดส่งบุคลากรร่วมกิจกรรม คณะละ 20 คน ศูนย์/สานัก/สถาบัน/กอง ละ 5-10 คน และนักศึกษา จานวน 50 คน
(นักศึกษาแต่งกายด้วยเสื้อสีดา กางเกงวอม)
กิจกรรมทาความสะอาดหน่วยงานของตนเอง (Big Cleaning Day ณ คณะ / ศูนย์/สานัก/สถาบัน/กอง ของตนเอง
จัดส่งบุคลากรร่วมกิจกรรม คณะละ 20 คน ศูนย์/สานัก/สถาบัน/กอง ละ 5-10 คน และนักศึกษา จานวน 50 คน
(นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ)

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

