ประเพณีรดน้ำ - ด้ำหัวขอพรคณำจำรย์
ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ๒๕๕๙

ฉบับที่ ๑๓ ประจำเดือนเมษำยน พ.ศ.๒๕๕๙
และในเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐น. ของวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ได้
ร่วมจัดกิจกรรม “รดนาดาหัวคณาจารย์ สืบสานปีใหม่ไทย” ให้กับผูบ้ ริหาร อาจารย์
ประจาหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชัน ๒
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจ
จุบัณร่วมรดนาดาหัวในครังนีด้วย

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา รุ่น ๑ – ๘ และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ร่วมกันจัดกิจกรรมรดนาดาหัว
“ยุ ท ธศาสตร์ ฯ – บริ ห ารฯ สื บ สานวั ฒ นาธรรม รดน าขอพร
คณาจารย์ ” เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชัน ๒ หอประชุม
ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมีผู้บริหาร
คณาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม และให้พรแก่นักศึกษาเนื่องในวันสงกานต์

อบรมเชิงปฏิบัติกำร
“กำรเขียนรำยงำนวิทยำนิพนธ์และกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระอย่ำงมีคุณภำพ”
เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ มี น าคม ๒๕๕๙ ณ ห้ อ งประชุ ม อาคารเรี ย นรวม ตึ ก ๑๒ ชั น ๗ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระอย่างมี
คุณภาพ” โดยมี ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อรูปแบบการเขียนรายงานวิทยานิพนธ์
ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการเขียนรายงานวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพ
สาหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา และสาขาการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้มีคุณภาพและถูกต้องตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชายุทธศาสตร์
การบริหารและการพัฒนาจะจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง “เทคนิคการ
วางแผนกลยุทธ์” ให้กับอาจารย์ประจาสาขา อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ ๑-๗ และนักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ ๑โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง คือรศ.ดร.ดารงค์
วัฒนาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาหรับกิจกรรมจะจัดขึนในวันที่ ๓๐สิงหาคม
๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. –๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชัน ๒ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สำขำยุทธศำสตร์กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
จัดอบรมกำรวิจัยเชิงคุณภำพ และกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม
เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชัน ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร ๑๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม “การวิจัย
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ ๗ โดย รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ ประธานสาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรม ว่า ๑) เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ๒) เพื่อ
เปิดมุมมองและแนวคิด ใหม่ ๆ ในการทาวิจั ย และ ๓) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นาการทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกให้มีรูปแบบการวิจัยที่หลากหลายและมีคุณภาพ สาหรับวิทยากรในการอบรมครังนี
คือ ดร.พินิจ ลาภธนานนท์ จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ มาบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาที่ได้เข้ารับการอบรม

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เทคนิคกำรเขียนวิจัยทำงรัฐประศำสนศำสตร์”
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ๑๒ ชัน ๗ รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี
ดร.ปัญญา คล้ายเดช อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ให้เกียรติมา
แ
เป็นวิทยากรให้
ความรู้ สาหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึนเพื่อให้นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง
ท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย และสามารถกาหนดหัวข้อวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเป็น
ประโยชน์ต่อการปกครองและพัฒนาท้องถิ่น และสามารถเขียนรายงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้อย่างมีคุณภาพ

สอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
เมื่อ วัน ที่ ๒๒-๒๔ มีน าคม ๒๕๕๙ ที่ผ่า นมา ณ ห้อ งประชุม ปริญ ญาเอก ชั น ๘ อาคารเฉลิม พระเกีย รติ (อาคาร ๑๒)
งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย จั ด สอบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก
สาขาวิ ช ายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารและการพั ฒ นา รุ่ น ที่ ๗
โดยมีคณะกรรมการสอบภายนอกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม ผศ.ดร.ทองสุข วันแสน
จากมหาวิทยาลัย ราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.สุชาติ ลีตระกูล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตันยะ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา และกรรมการสอบผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก
เข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในครังนี

มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครังที่ 6
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กาหนดจัดโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ ครังที่ ๖ เรื่อง สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ ๑๑-๑๒
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์สนั สกฤตศึกษา เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพฯ โดยแบ่งรูปแบบการนาเสนอ
ผลงานวิจัยเป็น ๒ ประเภทคือ การนาเสนอด้วยวาจา และการนาเสนอด้วยโปสเตอร์ สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๐๒ – ๓
มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก กาหนดจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสติ ธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่
๒๘-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.buuconference.buu.ac.th
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ วช. เชิญร่วมจัดการสัมมนาวิจยั ยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครังที่ ๕
ด้วย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน กาหนดจัดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย จีน ครังที่ ๕ หัวข้อเรื่อง หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย - จีน : ปัจจุบันสู่อนาคต ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
ภายใต้การจัดงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vijaichina.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครังที่ ๔๐
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายจากสานักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของ
รัฐ (ทคบร.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครังที่ ๔๐
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แก่นิสิต นักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในระดับปริญญาโท จานวน ๒
ทุน ไม่เกินทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท และระดับปริญญาเอก จานวน ๒ ทุน ไม่เกินทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.constitutionalcourt.or.th หรือ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔ ๗๖๗๕

