การบรรยายพิเศษ
“การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐ”

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“การ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐ”โดยได้รับเกียรติจาก
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ เมื่อศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ (ชั้น ๓)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมี นายธานี ธัญญาโภชน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร กล่าวให้การต้อนรับ และ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุ-ประสงค์การจัดงาน
สาหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้
บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนแนวคิดในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมีผู้เข้าร่วม รับฟัง
การบรรยายพิเศษกว่า ๑,๔๐๐ คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วน
ราชการ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจน
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นอกจากนี้ในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลและแนว
ทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐอีกด้วย

ฉบับที่ ๙ ประจาเดือนพฤศจิ กายน - ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

รายงานความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์
เมื่อวันที่ ๒๙พฤศจิกายน ๒๕๕๘ณ ห้องประชุมชั้น ๗ – ๘ อาคาร เฉลิม
พระเกียรติ (อาคาร ๑๒)มหาวิทยาลัยราชภักาแพงเพชร
ฏ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการ จัดกิจกรรมติดตามความก้าวหน้า
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
เพื่อ ติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทุกรุ่น รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการและข้อเสนอแนะในการทา
วิทยานิพนธ์กับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดย
อาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกให้สาเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม

กิจกรรมอบรมสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน๒๕๕๘ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล
ในงานวิจัยและการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ ๘ และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รุ่นที่ ๒ โดยมีรองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
ฑิตวิทยาลั
ยกทาหนดจั
ดการฝึ
กอบรมเชิมาเป็
งปฏินวิบทัตยากร
ิการ เรื่อง “เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์”
และเทคโนโลยีบัสณ
ารสนเทศ
มหาวิ
ยาลัยราชภั
ฏกาแพงเพชร
สาหรับการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาในการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย ในฐานข้อมูล
ต่างๆ เพื่อจะนามาอ้างอิงในเรียนและการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชายุทธศาสตร์การ

งานสานสัมพันธ์น้องพี่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงสาน
สัมพันธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโทรุ่นใหม่ โดยมีอาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คือ รองศาสตราจารย์ดร.พิสมัย รบชนะ
ชัย พูลสุข, ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล ให้เกียรติมาร่วมงาน ภายใต้บรรยากาศความเป็นกันเองและสนุกสนานระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ทั้งนี้มีกิจกรรมการสุ่มจับพี่รหัสให้กับรุ่นน้องการแนะนาตัวของรุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง อีกทั้ง
ยังมีการแสดงดนตรีต้อนรับของรุ่นพี่อีกด้วย ณ ห้องคุรุ ร่มสัก ๑ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

กิจกรรมทาบุญบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม
ทาบุญ ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) โดยมี
รองศาสตราจารย์
ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการจัด
บัณฑิตศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์
ดร.สมชัย วงษ์นายะ ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทาบุญ เลี้ยงพระ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกันของ
คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นส่วน
ร่วมในการทานุบารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นดุษฎีบัณฑิต
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมกับบัณฑิต
วิทยาลัย กาหนดจัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นดุษฎีบัณฑิต ในวันที่
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ห้อง ๔๖๕๐๑ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกาแพงเพชร เพื่อได้รับความรู้ และระบบที่ดีในการคิด การทางาน ความสามารถที่
จะช่วยให้วิทยานิพนธ์มีคุณภาพ ส่งผลให้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างมี
คุณภาพ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๕ปี ๒๕๑๖
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อ
นาเสนองานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๕ปี ๒๕๑๖ในหัวข้อ”ASEAN and
Globalization:NewParadigm,Interdependency, Democracy, and Accountability
(N.I.D.A)” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘พฤษภาคม ๒๕๕๙ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ http://www.icada2016.nida.ac.th/
สานักวิชาสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงราย เชิญร่วมประชุมวิชาการงานสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ระดับชาและนานาชาติ
ด้วยสานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาปาง และวิทยาลัยครูหลวงพระบาง จะดาเนินการจัดประชุมทางวิชาการงานสังคมศาสตร์
วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เพื่อความ
ยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น สังคมไทยและอาเซียน ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
แสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
ได้ที่ โทร./โทรสาร. ๐๕-๓๗๐๒-๘๗๐ หรือที่ www.social.crru.ac.th
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ๒๕๕๙
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ๒๕๕๙ (The National and International Graduate
Research Conference 2016) ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานเข้า
ร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๐๒๔๒๐โทรสาร ๐-๔๓๒๐-๒๔๒๑ E-mail : graduate@kku.ac.th Url: http://gs.kku.ac.th/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เครือข่ายสห
วิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตสถานได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๘ภายใต้หัวข้อการจัดงานประชุมวิชาการ “บูรณาการ
ศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑
เมษายน ๒๕๕๙ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยสามารถนาส่งบทความวิจัยฉบับเต็ ม ได้ที่
เว็บไซต์ http://rdi.npru.ac.th/conference8 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐พฤศจิกายน ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กาหนดจัดโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4“สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา นาพาสังคม”
ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงาน
และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๓๒-๒๖๑๗๙๐ ต่อ ๑๒๐๐ หรือที่
http://irdmcru.mcru.ac.th
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดรัสมัครกองทุนโครงการ พวอ.ประจาปีงบประมาณ 2559
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จัดโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม(พวอ.) เพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีการเปิดรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก และทุน
เสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๒๒๗๘-๘๒๒๖
หรือที่ http://rriphd.trf.or.th

