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ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล

ผศ.วิสิฐ ธัญญะวัน

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติดว้ ยเทคโนโลยี สูว่ ิถีแห่งนวัตกรรม”
ผศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น
ประธานพิ ธีเปิ ดงานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่ งชาติป ระจาปี
2558 (ส่วนภูมิภาค) โดยมี ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล คณบดีคณะ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เป็ น ผู้ ก ล่ า วรายงานการจั ด
กิจกรรม ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสาคัญในการผลิตบัณฑิต
การวิจัยและการให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีพื้นที่ให้บริการในเขตจังหวัดกาแพงเพชร ตาก
และใกล้ เคี ยง ได้จั ดงานสัป ดาห์ วิทยาศาสตร์แ ห่ง ชาติส่ ว น
ภูมิภาคเป็นประจาทุ กปี และในปี 2558 ได้กาหนดจัดงาน
ระหว่างวันที่ 17 – 20 ส.ค. 2558 ภายใต้คาขวัญของงานว่า
“จุ ด ประกายความคิ ด พั ฒ นาชี วิ ต ด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ต้อนรับ .. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมกิจกรรมการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละเยี่ ย มชมมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ภายใต้โครงการความร่ว มมือทางวิชาการใน
ระดับอาเซียน
โดยมี ผศ.รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการ
ต้อนรับ รศ.ดร.สมจันทน์ บุญพันธ์มี คณบดี พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
และมี ผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร
คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับ
และร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียน
รวมและอานวยการ (อาคาร 14 )

วิพากษ์ค่มู ือปฏิบัติงานหลักและวิเคราะห์ค่างานฯ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ขอเชิญร่วมโครงการ
วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและการวิเคราะห์ค่างานระดับ
ชานาญการและช านาญการพิ เศษ โดยได้รับ เกียรติจาก
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง มาเป็นวิทยากรในการ
ให้ความรู้
ระหว่างวันที่ 24 - 25 ส.ค. 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี
ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ




ไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ ไทย

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน
ศู น ย์ ภ าษา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ กาแพงเพชร
ขอเชิญนักศึกษาร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน
ชิงทุนการศึกษากว่า 7,000 บาท สามารถสมัครได้ทั้ง
ประเภททีม และ ประเภทเดี่ยว โดยจะมีการแข่งขันในวันที่
26 ส.ค. 2558 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 5 อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 24 สิงหาคม 2558 สอบถาม
ได้ที่สานักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์

วั น ที่ 15-16 ส.ค. 2558 ส านั ก ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรม จั ด พิ ธี ไ หว้ ค รู แ ละครอบครู น าฏศิ ล ป์ ไ ทย
ประจาปี 2558 ณ หอศิลปะดุริยนาฎ สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีคณาจารย์
นั ก เรี ย นจากชุ ม นุ ม
นาฏศิ ล ป์ ศู น ย์ จ ริ ย ศึ ก ษา สธ.
กาแพงเพชร นักศึกษาจากชมรมศิลปะการ แสดงเข้าร่วม
ในพิธี
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง เป็น
ประธานประกอบพิธี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีไหว้ครู
และครอบครูนาฏศิลป์ไทยนั้นก็เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียม
อันดีงามให้สืบต่อไป และยังเป็นการแสดงถึงความเคารพ
ต่อครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งได้ ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ลูกศิษย์
อีกด้วย





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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