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ฉบับที ๑๔ ประจําเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๙
รองอธิก ารบดีฝายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา เปนประธานเปดงาน โดยมีวิทยากร
บรรยาย คือ ดร.สุทธิพงษ ธรรมสอน ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม และ
ดร.ดัชนีย จะวรรณะ ศิษยเกาสาขายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา มาบรรยาย
ใหความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา รุนที่ ๕, ๖ และรุนที่ ๗ จํานวน ๕๐ คน เพื่อนํา
เทคนิคการวางแผนกลยุทธไปประยุกตใชในการทําวิทยานิพนธไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุม ชั้น ๗
อาคารเรี ย นรวม ๑๒ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการ
บัณ ฑิ ต ศึก ษา ประจํา สาขาวิช ายุ ทธศาสตรก ารบริ หารและการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรมฝกอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง เทคนิ ค การวางแผนกลยุ ท ธ เพื่อ ใหค วามรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและกําหนดแนวทางใน
การบรรลุจุดมุงหมายอยางเปนระบบ และการเชื่อมโยงกับการทํา
วิทยานิพนธ โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ
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เมื่อที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี เปนประธาน
ในการจัดอบรม เรื่อง“การเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพเผยแพร”
จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งไดรับเกียรติจาก
ศาสตราจารย ดร.รัตนะ บัวสนธ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเปนวิทยากร
บรรยายใหความรูแกผูเขารวมการอบรมจํานวน ๑๕๐ คน ประกอบดวย คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา และนักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สําหรับการฝกอบรมครั้งนี้เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมประสบการณและใหแนวทางในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ
เผยแพร ในวารสารวิชาการ ใหกับคณาจารย นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุม ชั้น ๗ อาคารเรียนรวม ๑๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการหนุนเสริมเพื่อติดตามและสงเสริมความกาวหนาใน
การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาใหสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม โดยมีอาจารยประจําสาขาวิชายุทธศาสตรการ
บริหารและการพัฒนา ประกอบดวย รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ รศ.ดร.สมชัย วงษนายะ รศ.ดร. สุนทรี ดวงทิพย และดร.สุภาพร
พงศภิญโญโอภาส ใหความรูและความเขาใจเรื่องการทําวิทยานิพนธกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารและ
การพัฒนาทุกรุนที่กําลังทําวิทยานิพนธ จํานวน 20 คน
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา ระหวางวันที่ ๒๐-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นําโดย ดร.พิษณุ บุญนิยม ที่ปรึกษาโครงการ เปน
อาจารย ผู ค วบคุ ม การศึ ก ษาดู ง าน ณ เขตปกครองพิ เ ศษฮ องกง และเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเซิ น เจิ้ น สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษามีโอกาสประสานแนวคิดทางวิชาการกับสภาพจริงที่ไดพบเห็นในการดูงานนอก
สถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับนักศึกษา และเปนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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เมื่อวันที่ ๒ - ๓ และ ๒๑ มิถุน ายน ๒๕๕๙ ที่ผานมา ณ หองประชุมปริญ ญาเอก ชั้น ๘ อาคารเฉลิม พระเกีย รติ (อาคาร
๑๒) งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย จั ด สอบโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
เอก สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา รุ น ที่ ๑
โดยมีค ณะกรรมการสอบภายนอกจากมหาวิทยาลัย ตา งๆ อาทิ รศ.ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ จากมหาวิทยาลัย เชีย งใหม
รศ.ดร.เทียมจันทร พาณิชผลินไชย จากมหาวิท ยาลัย นเรศวร ผศ.ดร.เจริญ วิช ญ สมพงษธ รรม จากมหาวิท ยาลัย ราชธานี
จัง หวัดอุบ ลราชธานี ผศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรรมการสอบผูท รงคุณ วุฒิจ ากภายใน
มหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกเขารวมรับฟงการสอบโครงรางวิทยานิพนธในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย เชิญเขารวมนําเสนอผลงานวิจยั การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจยั ครัง้ ที่ ๔"
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย กําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย
ครั้งที่ ๔" ระหวางวันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยสงบทความ
ผลงานวิจัยฉบับเต็มไดตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.RUNIRAC2016.bru.ac.th/
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เชิญเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรวี จิ ยั ครัง้ ที่ ๖
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย
ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอเชิญเขารวมการประชุมและ
นําเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซตของสถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี http://research.pbru.ac.th และติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๓๒-๓๙๓๒๗๗
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ วช
วช. เชิญรวมจัดการสัมมนาวิ
นาวิจยั ยุทธศาสตรไทย - จีน ครัง้ ที่ ๕
ดวย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ วช
วช. รวมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน กําหนดจัดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตรไทย จีน ครั้งที่ ๕ หัวขอเรื่อง หุนสวนทางยุทธศาสตรไทย - จีน : ปจจุบันสูอนาคต ระหวางวันที่ ๑๗-๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนยประชุมบางกอก
บางกอกคอนเวนชั
คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ
ภายใตการจัดงาน มหกรรมวิจัยแหงชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.vijaichina.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครัง้ ที่ ๔๐
ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับมอบหมายจากสํานักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และที่ประชุมคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ (ทคบร.) ใหเปนเเจจาภาพจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
ระหวางวันที่ ๒๐-๒๑
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.grad.psu.ac.th/
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ ประจําปงบประมาณ พพ.ศ. ๒๕๕๙
ดวยสํสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีความประสงคจะใหทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธประจําป
งบประมาณ พ.ศ.. ๒๕๕๙ แกนิสิต นักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับที่สูงกวาปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หรือผูที่ศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเทาในระดับปริญญาโท จํานวน ๒
ทุน ไมเกินทุนละ ๕๐
๕๐,๐๐๐ บาท และระดับปริญญาเอก จํานวน ๒ ทุน ไมเกินทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
สอบถามรายละเอี
รายละเอียดเพิ
ด ่มเติมไดที่ www.constitutionalcourt.or.th หรือ โทรศัพท ๐ ๒๑๔ ๗๖๗๕

