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รศ.พรเพ็ญ โชชัย

ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

ผศ.ศิศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์

ผศ.มนูญ บูลย์ประมุข

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ .. คนใหม่

เสริ
สริมสร้างจริยธรรมและความโปร่งใส
ใสในการทํางานฯ
ที่ หอประชุมรัตนอาภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดี กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ การเสริมสร้างจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการทํ
ในการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมี
รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย ที่ปรึกษาอธิการบดี กล่าววรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม การจัดการประชุมครั้งนี้ จัด ขึ้น
เนื่องจากงานจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคคลากรได้เห็นว่า
การประพฤติปฏิบัติดี มีความสํานึกในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส่ ต รวจสอบได้ เป็ น จรรยาบรรณ
วิชาชีพของข้า ราชการและบุคลากรของรัฐ จึงมีความจํา เป็น ที่
มหาวิทยาลัยฯจะต้
จะต้องเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และ
บุค คลากร ดัง นั้น เพื่อให้ค ณาจารย์แ ละบุค คลากรมีค วามรู้ค วาม
เข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพจึงได้จจััดบรรยายพิเศษการเสริมสร้าง
จริยธรรมและความโปร่งใสในการทํ
ในการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากท่าน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ อาจารย์ ศิ ล ป์ ณ รงค์
ฉวี พั ฒ น์ และ อาจารย์ ม นู ญ บู ล ย์ ป ระมุ ข ที่ ไ ด้ เ ลื่ อ น
ตําแหน่ง ทางวิช ากรเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิ ลป์ณรงค์
ฉวีพัฒน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยศาสตราจ มนูญ บูลย์ประมุข

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
กองพัฒนานักศึกษา แจ้งกําหนดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 15 ส.ค. 2558 และ วันที่ 30 ก.ย. 2558 จะมีกิจกรรม
การประกวด Freshy 2015 ณ ห้องราชพฤกษ์ หอประชุม
ทีปังกรรัรัศมีโชติ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ

ปลูกป่ า .. สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี กําหนดจัดโครงการปลูกป่า “ล้านกล้า
มหามงคลเฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี” เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ 67 ไร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ในการช่ ว ย
กิ จ กรรมนี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ที่ จ ะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการ
ประเทศชาติเ ร่ง ฟื้น ฟูสภาพป่า ลําธารเพื่อให้ป่า เสื่อมโทรมได้
กลับคืนสภาพโดยเร็ว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและ
กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 4 ส่วนแยก 1
ร่วมดําเนินการโครงการปลูกป่า “ล้ล้านกล้า มหามงคลเฉลิมพระชนม์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
สยามบรมราชกุมารีใน
โอกาสครบรอบพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เม.ย.. 2558



ลดใช้พลังงาน การป้องกันอัคคีภยั
และบรรเทาสาธารณภัย

กําหนดการส่งข้อเสนอโครงการวิจยั
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา แจ้ ง กํ า หนดการส่ ง ข้ อ เสนอ
โครงการวิ จั ย ตามกรอบวิ จั ย ของ วช.
วช ปี ง บประมาณ 2559
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาช่วยบริการการจัดส่งให้กับ วช.
วช
ในการให้บริการกับอาจารย์ที่จะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการ
สนับสนุนจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบการวิจัย
ประจําปีงบประมาณ 2559 ของ วช.
วช สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้ง
กําหนดการในการจัดส่ งข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบต่า ง
ให้ กั บ นางสาวสุ ม าภรณ์ บดี รั ฐ (วุ้ น ) ดั ง รายละเอี ย ดกํ า หนดการ
ต่อไปนี้
1 สําหรับอาจารย์ที่ต้องการให้
องการให้สถาบันวิจัยดําเนินการกรอเข้
การกรอ าระบบ NRMS ให้
ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการทั้ง ไฟล์word
word และ Pdf พร้อมลายเซ็น scan ภายใน
วันที่ 10 ส.ค. 2558
2 สําหรับอาจารย์ที่ต้องการให้สถาบันวิจัยดําเนินการออกหนังสือนําส่งการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2559 อาจารย์ต้องส่งเอกสาร ดังนี้
1. เอกสารต้นฉบับที่มการลงนามจากผู
ีการลงนามจากผู้บริหารหน่วยงาน พร้อมสําเนา รวม
เป็น 10 ชุด
2. แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จํานวน 2 ชุด
ภายใน วันที่ 15 ส.ค. 2558
3. สําหรับอาจารย์ที่ต้องการให้สถาบันวิจัยดําเนินการส่งข้อเสนอโครงการ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2559 อาจารย์ต้องส่งเอกสาร ดังนี้
-แบบหนั
แบบหนังสือนําส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2559
จํานวน 1 ฉบับ
- เอกสารต้นฉบับที่มีการลงนามจากผู้บริหารหน่วยงาน พร้อมสําเนา รวมเป็น
10 ชุด
- แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS
MS word และ PDF) จํานวน 2 ชุด ภายใน
วันที่ 18 ส.ค. 2558

กองกลาง สํา นั ก งานอธิ ก ารบดี กํา หนดจั ด กิจกรรม
โครงการลดใช้พ ลัง งาน การป้อ งกัน อั ค คีภัย และบรรเทาสา
ธารณภัย ในวัน จั น ทร์ ที่ 10 ส.ค. 2558 โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์
เพื่อให้บุค ลากรและนัก ศึก ษาได้เ ข้าใจและตระหนัก ถึง ความ
จํา เป็น ที่จะต้องมีก ารลดการใช้พลัง งานภายในมหาวิทยาลั ย
และสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัยการ
หมายเหตุ อาจารย์ที่ต้ องการให้ส ถาบันวิจัยและพัฒนา จั ด
เฝ้าระวังเพื่อป้องกักันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในอาคาร
บุ ค ลากรได้ มมีี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะภาคทฤษฏี แ ละภาคปฏิ บั ติ ผู้ เ ชี่ ย วชาญให้ ช่ ว ยตรวจสอบข้ อ เสนอโครงและให้ คํ า แนะนํ า เพื่ อ
ปรับแก้ให้สมบูรณ์ ก่อนส่งให้กับ วช.
วช โปรดส่งข้อเสนอโครงการให้กับ
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทํ
ารทํางานและในชีวิตประจําวัน
นางสาวสุมาภรณ์ บดีรัฐ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่

