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"ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ร่วมกับกองทั พ
ภาคที่ 3 และจังหวัดกาแพงเพชร จัดโครงการปลูกต้นไม้
"ล้ า นกล้ า มหามงคล เฉลิ ม พระชนม์ " เนื่ อ งในโอกาส
ครบรอบ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โดยมีพลตรีคู่ชีพ เลิศหงิม รองแม่ทัพภาคที่
3 เป็นประธานในพิธี เปิด และผศ.สุวิทย์ วงษ์บุ ญมาก
อธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
และนายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการ จ.กาแพงเพชร
ร่วมกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน โดยกิจกรรมนี้มี คณาจารย์
ข้าราชการ ทหาร ตารวจ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงาน
ต่างๆ และนักศึกษาจานวน 1,653 คน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้
ที่มีทั้งต้นสัก ต้นพะยูง ต้นประดู่ และต้นมะขาม ณ บริเวณ
พื้นที่ 67 ไร่ ของมหาวิทยาลัยฯ

อัญเชิญตราพระราชลัญจกร
ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานใน
พิ ธี อั ญ เชิ ญ ตราพระราชลั ญ จกร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนมอบตัวเป็นศิษย์
และพิธรี ับเข็มตราพระราชลัญจกรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม ที่พระราชทานนาม " ราชภัฏ " และ
ตราประจามหาวิ ทยาลัย นั บเป็ นพระมหากรุณาธิ คุณและ
เกี ย รติ ย ศสู ง สุ ด แก่ ช าวมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว พระ
ราชอาณาจักร โดยนาม " ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคน
ของพระราชา" ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ร่วมพิธี

ตัดชุดปกติขาว และ ชุดสูท
ฝ่ายจัดหารายได้ ขอแจ้งถึง คณาจารย์และบุคลากร
ทุกท่านที่ประสงค์จะ ตัดชุดปกติขาว และชุดสูทเพื่อใช้ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร สามารถลงชื่อเพื่อแจ้งความจานงได้
ที่ คุณพิชญนันท์ ณ ร้านค้าสหกรณ์ของมหาวิทยาลัย
ตั้ ง แต่ บั ด นี้ จนถึ ง วั น ที่ 20 ส.ค. 2558 สอบถาม
เพิ่มเติมโทร 1153

สักทอง น้องใหม่ ไหว้พระ
องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา
นานักศึกษาใหม่ภาคปกติประจาปี 2558 จานวน 1,653 คน
เดิ น ขบวนไปสั ก การะพระบรมธาตุ เ จดี ย าราม(นครชุ ม ) จ.
กาแพงเพชร หนึ่ ง ในกิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ โดย
กิจกรรมนี้ใช้ชื่อกิจกรรมว่า “สักทอง น้องใหม่ ไหว้พระ” โดยมี
รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและโครงการพิเศษ พร้อมด้วย คณาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรม กิจกรรมนี้นับว่าเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งรุ่นพี่
และรุ่นน้องได้ทากิจกรรมที่ดีร่วมกัน ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ให้กับนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ในปัจจุบันจะห่างหาย
จากการเข้าวัดทาบุญกันไปทุกที ทางองค์การบริหารนักศึกษา
จึงได้เห็นความสาคัญของการปลูกฝังนักศึกษาให้มีความใกล้ชิด
กับศาสนามากยิ่งขึ้น กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็น
กิจกรรมที่สร้างสรรค์สร้างความสนุกสนานกลมเกลียว ช่วยให้
นักศึกษาใหม่ที่มาจากคนละที่ได้เรียนรู้กันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่
ละกิจกรรมจึงเน้นที่สร้างความสามัคคี ความสนุกสนาน แฝงไป
ด้วยความรู้ และสร้างคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมๆกัน เพื่อ
เป็นการปลูกฝัง ให้นั กศึกษาใหม่ มีความอ่อนน้อม เสียสละ
และอดทน พร้ อ มที่ จ ะใช้ ชี วิ ต ในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ ย่ า งมี
ความสุข




ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
กองกลาง สานักงานอธิการบดี กาหนดจัดโครงการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณ
ขยะภายในมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบสาธารณูปโภค
ด้านสิ่งแวดล้อม และบุคลากรจะได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ การนาขยะ บางส่วนกลับ ไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่ม
มูลค่า ตลอดจนสามารถนาไปฝาก/จาหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม
โดยสถานที่ในการดาเนินโครงการ คือ 1. อาคารนวัตกรรม
การศึ ก ษา (คณะครุ ศ าสตร์ อาคารใหม่ ) 2.อาคารคณะ
มนุษ ยศาสตร์ ฯ (อาคารใหม่ ) 3. อาคารเรียนรวมและ
อานวยการ (อาคาร 14) 4. อาคารเรียนรวม (อาคาร 12) 5.
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ (หอประชุมใหม่)
จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการโดย
การเปิดบัญชี ธนาคารขยะหรือนาวัสดุรีไซเคิลมาจาหน่ายได้ที่
ธนาคารขยะ กองกลาง ชั้น 1 อาคาร 14 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป





ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐอาจารย์ธัญรดี บุญปัน อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง อาจารย์ศภุ โชคชัย นันทศรี นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง นางสาววรรณภา รอดจันทร์นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์
และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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