ฉบับที่ ๑๗ ประจาเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

พิธีถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัด พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อ
พสกนิกรชาวไทย ตลอดการครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี โดยจัดพิธี เมื่อวันที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ลานหน้าอาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร ๑๔)
โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร พ ร้อมด้วย คณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เข้าร่วมพิธอี ย่างพร้อมเพียงกัน

พิธีทาบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้จัดพิธีทาบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร โดยมี รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พร้อมด้วยผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จานวน ๔๔ รูป

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร และอาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมสภา
คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัย
รังสิต ก่อนการประชุมมีการยืนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ หลัง จากนั้น มีการ ประชุม หารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดาเนินงานของสภาฯ อาทิ การพัฒนาฐานข้อมูล อาจารย์พิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการประชาสัมพันธ์ การจัดงานประชุมวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ และนานาชาติ ครั้งที่ ๕
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกทั้งยังมีเรื่องเสนอ
พิจารณา อาทิ การกาหนดเจ้าภาพการจัดการประชุมสามัญ สคบท. และเจ้าภาพ
การจัดประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ประจาปี ๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)
โดยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน และ เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ เกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
การจัดอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis)
รวมถึงพิจารณาในวาระต่าง ๆ อาทิ การพิจารณาแผนการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา รุ่นที่ ๘ และรุ่นที่ ๙ การพิจารณาแผนการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รุ่นที่ ๒ และ รุ่นที่ ๓ ร่างแผนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา
ระดับปริญญาโท และการพิจารณาการขยายเวลาการรับสมัคร
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

ศิษย์เก่าสาขายุทธศาสตร์ฯประชุมเตรียมจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก ๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีจัดประชุมหารือของ
ศิษย์เก่าสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา เพื่อเตรียมจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า ซึ่งในที่ประชุมศิษย์เก่ามีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการกิจกรรมต่างๆ ในชมรมศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
และ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของสาขาฯ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสาขาฯ

สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสอบวิทยานิพนธ์ สาหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมีคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ที่เป็นคณาจารย์ภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่สนใจร่วมรับฟังและศึกษา
รูปแบบและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ขอเชิญร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยการนาเสนอแบบ
ภาคบรรยาย และการนาเสนอภาคโปสเตอร์ โดยสามารถศึกษารูปแบบบทความฉบับเต็ม
(Full Paper) รูปแบบการจัดทาโปสเตอร์ และรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์http://research.kpru.ac.th/conference3 โดยส่งผลงานได้ ตั้งแต่ บัดนี้
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ สอบถามข้อมูลได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ๐๕๕-๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๗๐, ๔๒๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business : Sus-LaB
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย กาหนดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับ
นานาชาติ A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business : Sus-LaB ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร สาหรับคณาจารย์ที่สนใจส่งผลงานวิจัยภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยสามารถสมัครเข้าร่วม
ประชุมได้ที่ http://slb.rmutr.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมประชุม The 6 th International Graduate Research Conference
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพ
จัดประชุม The 6th International Graduate Research Conference (6th iGRC2017) ในวันศุกร์ที่ ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้สนใจ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๕๓ ๙๔๒๔๐๕ หรือดูรายละเอียดได้
ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/conference2017/igrc.php

