
 

  
 

  

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 

รศ.พรเพ็ญ โชชัย                         ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

KPRU NEWSLETTER  

เสริมสรา้งจริยธรรมและความโปร่งใส

ท่ี หอประชุมรัตนอาภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์
อธิการบดี กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ การเสริมสร้างจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมี
รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย ท่ีปรึกษาอธิการบดี กล่าว
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม การจัดการประชุมครั้งนี้
เนื่องจากงานจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคคลากรได้เห็นว่า 
การประพฤติปฏิบัติดี มีความสํานึกในหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส่ตรวจสอบได้ เป็นจรรยาบรรณ
วิชาชีพของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ 
มหาวิทยาลัยฯจะต้องเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และ
บุคคลากร ดังนั้นเพ่ือให้คณาจารย์และบุคคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพจึงได้จัดบรรยายพิเศษการเสริมสร้
จริยธรรมและความโปร่งใสในการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากท่าน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วงษ์บุญมาก 

LETTER  ฉบับท่ี 175 ปีที่ 5 ประจําวันท่ี 13-20

สริมสรา้งจริยธรรมและความโปร่งใสในการทาํงานฯ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
อธิการบดี กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ การเสริมสร้างจริยธรรมและ

ในการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมี 
โชชัย ท่ีปรึกษาอธิการบดี กล่าวรายงาน

การจัดการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น
เนื่องจากงานจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคคลากรได้เห็นว่า 
การประพฤติปฏิบัติดี มีความสํานึกในหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ยความโปร่งใส่ตรวจสอบได้ เป็นจรรยาบรรณ
 จึงมีความจําเป็นท่ี

จะต้องเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และ
บุคคลากร ดังนั้นเพ่ือให้คณาจารย์และบุคคลากรมีความรู้ความ

จัดบรรยายพิเศษการเสริมสร้าง
ในการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากท่าน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

    ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

ขอแสดงความยินดี กับ  อาจาร ย์ศิล ป์ณรงค์  
ฉวีพัฒน์  และ อาจารย์มนูญ บูลย์ประมุข ท่ีได้เ ล่ือน
ตําแหน่งทางวิชากรเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์  
ฉวีพัฒน์  และ ผู้ช่วยศาสตราจ

ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์  

     ปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม่

กองพัฒนานักศึกษา  แจ้งกําหนดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 
5 ส.ค. 2558  และ วันท่ี 
การประกวด Freshy 2015
ทีปังกรรัศมีโชติ  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ

 

20 ก.ค. 2558 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์.. คนใหม ่

ขอแสดงความยินดี กับ  อาจาร ย์ศิล ป์ณรงค์  
ฉวีพัฒน์  และ อาจารย์มนูญ บูลย์ประมุข ท่ีได้เ ล่ือน
ตําแหน่งทางวิชากรเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์  
ฉวีพัฒน์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  บูลย์ประมุข 

ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์          ผศ.มนูญ  บูลย์ประมุข 

ปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม ่

กองพัฒนานักศึกษา  แจ้งกําหนดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันท่ี 1-

และ วันท่ี 30 ก.ย. 2558 จะมีกิจกรรม
Freshy 2015 ณ ห้องราชพฤกษ์  หอประชุม

รัศมีโชติ  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลดใชพ้ลงังาน การป้องกนัอคัคีภยั

และบรรเทาสาธารณภยั 

กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี กําหนดจัดกิจกรรม
โครงการลดใช้พลังงาน การป้องกันอัคคีภัย และบรรเทาสา
ธารณภัย ในวันจันทร์ท่ี 10 ส.ค. 2558  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าใจและตระหนักถึงความ
จําเป็นท่ีจะต้องมีการลดการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย 
และสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัยการ
เฝ้าระวังเพ่ือป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในอาคาร
บุคลากรได้มีความรู้และทักษะภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและในชีวิตประจําวัน
และได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย

          ปลกูป่า .. สาํนกังานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี  กําหนดจัดโครงการปลูกป่า 
มหามงคลเฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี” เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ  บริเวณพ้ืนท่ี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
  กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเ พ่ือ ท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประเทศชาติเร่งฟ้ืนฟูสภาพป่า ลําธารเพ่ือให้ป่าเส่ือมโทรมได้
กลับคืนสภาพโดยเร็ว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและ
กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบท่ี 
ร่วมดําเนินการโครงการปลูกป่า “ล้านกล้า มหามงคลเฉลิมพระชนม์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
โอกาสครบรอบพระชนมายุ 5 รอบ ในวันท่ี 2 เม.ย. 
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ลดใชพ้ลงังาน การป้องกนัอคัคีภยั 

 

กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี กําหนดจัดกิจกรรม
โครงการลดใช้พลังงาน การป้องกันอัคคีภัย และบรรเทาสา

โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าใจและตระหนักถึงความ
จําเป็นท่ีจะต้องมีการลดการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย 
และสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัยการ

กันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในอาคาร 
มีความรู้และทักษะภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

ารทํางานและในชีวิตประจําวัน
งับเหตุอัคคีภัย 

สาํนกังานอธิการบดี   

กําหนดจัดโครงการปลูกป่า “ล้านกล้า 
รัตนราชสุดาฯ สยาม

ณ  บริเวณพ้ืนท่ี 67 ไร่ 

ท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
ลําธารเพ่ือให้ป่าเส่ือมโทรมได้

กลับคืนสภาพโดยเร็ว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและ
กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบท่ี 4 ส่วนแยก 1 

ล้านกล้า มหามงคลเฉลิมพระชนม์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน

. 2558 

กาํหนดการสง่ขอ้เสนอโครงการวิจยั
สถาบันวิ จั ยและพัฒนา  แจ้ ง

โครงการวิ จั ย  ตามกรอบวิ จัยของ  วช
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาช่วยบริการการจัดส่งให้กับ วช
ในการให้บริการกับอาจารย์ท่ีจะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือรับการ
สนับสนุนจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
อํานวยความสะดวกในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบการวิจัย 
ประจําปีงบประมาณ 2559 ของ วช
กําหนดการในการจัดส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบต่าง
ให้กับ นางสาวสุมาภรณ์ บดีรัฐ 
ต่อไปนี้ 
1 สําหรับอาจารย์ท่ีต้องการให้สถาบันวิจัยดําเนินการกรอ
ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการท้ัง ไฟล์word 
วันท่ี 10 ส.ค. 2558 
2 สําหรับอาจารย์ท่ีต้องการให้สถาบันวิจัยดําเนินการออกหนังสือนําส่งการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 
     1.  เอกสารต้นฉบับท่ีมีการลงนามจากผู้บริหารหน่วยงาน พร้อมสําเนา รวม
เป็น 10 ชุด 
      2.  แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย 
ภายใน วันท่ี 15 ส.ค. 2558 
     3. สําหรับอาจารย์ท่ีต้องการให้สถาบันวิจัยดําเนินการส่งข้อเสนอโครงการ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 
-แบบหนังสือนําส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 
จํานวน 1 ฉบับ 
- เอกสารต้นฉบับท่ีมีการลงนามจากผู้บริหารหน่วยงาน พร้อมสําเนา รวมเป็น 
10 ชุด 
- แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word 
วันท่ี 18 ส.ค. 2558 

หมายเหตุ อาจารย์ท่ีต้องการให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จัด
ผู้เชี่ยวชาญให้ช่วยตรวจสอบข้อเสนอโครงและให้คําแนะนําเพ่ือ
ปรับแก้ให้สมบูรณ์ ก่อนส่งให้กับ วช
นางสาวสุมาภรณ์ บดีรัฐ เจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันท่ี 
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กาํหนดการสง่ขอ้เสนอโครงการวิจยั 
สถาบันวิ จั ยและพัฒนา  แจ้ ง กํ าหนดการส่ ง ข้อ เสนอ

โครงการวิ จั ย  ตามกรอบวิ จัยของ  วช .  ปี งบประมาณ 2559 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาช่วยบริการการจัดส่งให้กับ วช. 
ในการให้บริการกับอาจารย์ท่ีจะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือรับการ
สนับสนุนจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบการวิจัย 

ของ วช. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้ง
กําหนดการในการจัดส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบต่าง
ให้กับ นางสาวสุมาภรณ์ บดีรัฐ (วุ้น) ดังรายละเอียดกําหนดการ

องการให้สถาบันวิจัยดําเนินการกรอเข้าระบบ NRMS ให้
word และ Pdf พร้อมลายเซ็น scan ภายใน 

สําหรับอาจารย์ท่ีต้องการให้สถาบันวิจัยดําเนินการออกหนังสือนําส่งการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2559 อาจารย์ต้องส่งเอกสาร ดังน้ี 

การลงนามจากผู้บริหารหน่วยงาน พร้อมสําเนา รวม

แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จํานวน 2 ชุด 

สําหรับอาจารย์ท่ีต้องการให้สถาบันวิจัยดําเนินการส่งข้อเสนอโครงการ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2559 อาจารย์ต้องส่งเอกสาร ดังน้ี 
แบบหนังสือนําส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2559 

เอกสารต้นฉบับท่ีมีการลงนามจากผู้บริหารหน่วยงาน พร้อมสําเนา รวมเป็น 

MS word และ PDF) จํานวน 2 ชุด ภายใน 

หมายเหตุ อาจารย์ท่ีต้องการให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จัด
ผู้เชี่ยวชาญให้ช่วยตรวจสอบข้อเสนอโครงและให้คําแนะนําเพ่ือ
ปรับแก้ให้สมบูรณ์ ก่อนส่งให้กับ วช. โปรดส่งข้อเสนอโครงการให้กับ 

เจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันท่ี 


