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วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่ อ วั น ที่ 27 กรกฎาคม 2560 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏกาแพงเพชร จั ด พิ ธี เฉลิ ม พระเกีย รติ สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หัว มหาวชิ ราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
ภาคเช้า พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสักการะ โดยรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉาลักษณ์ กล่าวนาถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระ
พรชัยมงคล ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี

ภาคบ่ า ย พิ ธี เ ปิ ด โครงการขุ ด ลอกคู ค ลองก าจั ด วั ช พื ช และมหาวิ ท ยาลั ย สะอาด
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วัน เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ ว่า
ราชการจังหวัดกาแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และคุณ ประสานชัย คงอรุณ เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร ร่ว มกันดาเนิน
กิจกรรมเพื่อให้เหล่าคณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ได้ร่วม
กิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ แสดงความสามัคคีของบุคคลในชาติ และแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีร่ว มปกป้ องและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันสาคัญของชาติ ณ บริเวณคันคลองหน้าสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
และเมื่ อ วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น.
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพขร จั ด พิ ธี ท าบุ ญ ตั ก บาตรข่ า วสาร
อาหารแห้ง พระสงฆ์จานวน 29 รูป ณ บริเวณริมสระปลาบึก เพื่อ เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 65 พรรษาโดยมี ท่ า นรอง
ศาสตราจารย์ รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน
อธิการบดีฯ เป็นประธานพิธี และมีคณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก
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พิธีไหว้ครู
นักศึกษาภาค กศบป. ประจาปี 2560

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครู ของนักศึกษาภาค กศบป. ประจาปี 2560 เพื่อเป็น
การราลึกถึงพระคุณของครู ผู้สั่งสมความรู้ให้ศิษย์ มีความเจริญก้าวหน้า มีอาชีพ เป็นคนดีของ โดยมี รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการ
นักศึกษา และ คณาจารย์ นักศึกษาภาค กศ.บป. ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

โครงการอบรม Green Office 2017

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
อบรมให้ความรู้ Green Office ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมหาวิทยาลัยต้องการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวด้วยการดาเนินการให้สถานที่ทางานเป็นสานักงานสีเขียวเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถทาให้บุคลากรเกิดความตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อนตามนโยบายของรัฐบาลและที่สาคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ออกมาในปริมาณต่า เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น มีองค์ความรู้ด้านสานักงานสีเขียว สร้างจิตสานึกและการ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนทาให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจและมีกาลังใจในการทางาน และเพื่อส่งเสริมให้
สานักงานน าเกณฑ์สานักงานสีเขีย ว Green Office ไปประยุกต์ใช้ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรี มรกต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางเวรรักษาการ ประจาเดือนสิงหาคม
ตรวจสอบตารางเวรรักษาการณ์ ประจาเดือนสิงหาคม 2560 ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์
กองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี หรื อ บอร์ ด ประชาสั ม พัน ธ์ ชั้ น 1 อาคารเรีย นรวมและ
อานวยการ และดาว์นโหลดได้แล้ววันนีท้ ี่ www.kpru.ac.th
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ขอแสดงความยินดี

โครงการอบรม Startup

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช า
ดนตรี ศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และอาจารย์ผู้ควบคุม
คว้ า รางวั ล “ชนะเลิ ศ ” Fusion jazz thailand
university 2017 จากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่ อ วั น ที่ 26 กรกฎาคม 2560 กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา จั ด
โครงการอบรม Startup ให้กับ นักศึกษาชั้ นปีที่ 1 มหาวิ ทยาลั ย
ราชภั ฏ ก าแพงเพชร โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ชั ช ชั ย พวกดี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธาน
ในพิ ธี ณ ห้ อ งประชุ ม ราชพฤกษ์ ชั้ น 3 อาคารที ปั ง กรรั ศ มี โ ชติ
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษารู้จักวางแผนการดาเนินชีวิตระหว่าง
เรี ย นหรื อ หลั ง จบการศึ ก ษา ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รู้ จั ก ตลาดแรงงานใน
ปัจจุบันและจะได้เตรียมวางแผนอาชีพที่ตนเองสนใจ และที่สาคัญ
เพื่อให้นักศึกษานาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตจริงให้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ได้รับเกียรติวิทยากรจาก PageQQ ครูบอส ขวัญพัฒน์ จริยคุณกุลภัทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

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

