พิธีไหว้ครู
นักศึกษาระดับปริญญาเอก

ฉบับที่ ๖ ประจาเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
“ประเมินคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นประธานในพิธีไหว้ครู
ประจาปี ๒๕๕๘ ของนักศึกษาระดับปริญญา เอก สาขา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา และสาขาการบริหาร
การศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องกาสะลอง ชั้น ๒
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และ
นักศึกษาเข้าร่วมพิธีกันอย่างอบอุ่น
พิธี ไหว้ครู ของนักศึกษาระดับ ปริญญาเอก จัดขึ้น เป็น
ประจาทุกปี โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศิษย์ได้มีโอกาสร่วมกัน
แสดงมุทิตาจิต แสดงความกตัญญู และน้อมราลึกถึงพระคุณครู
อาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้พร้อมคุณธรรมโดยมุ่งหวังให้ศิษย์
ได้ประสบความสาเร็จ และบรรลุปลายทางแห่งการศึกษาอย่างที่
มุ่งหวังและตั้งใจไว้และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง
คณาจารย์และศิษย์ อีกทั้งเพื่อแสดงออกถึงประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีที่สืบทอดต่อกันมา

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน
๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องสานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัยชั้น ๗ อาคารเรียน
รวม ๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ผศ.ดร.ณัฐรดา
วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน จากคณะผู้ ตรวจ
ประเมินคุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร นาโดย ผศ.วิสิฐ ธัญญะวัน
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน และกรรมการ ประกอบด้วย รศ.ดร.ระมัด โชชัย
ผศ.ขาลี ตระกูล และ อ.วรรณพรรณ รักษ์ชน โดยมี น.ส.ประยูร แช่มช้อย ทาหน้าที่
เลขานุการ เพื่อประเมินผลการนาเสนอผลการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
จัดงานมุทติ าจิตเกษียณอายุราชการ

“ยุทธศาสตร์รวมใจ สานสายใยผูกพัน วันมุทิตาจิต”
งานประสานงานดุษฎีบัณฑิต ร่วมกับคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา ยุทศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๗ ได้ร่วมกันจัดงาน
มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการให้กับ รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ อาจารย์ประจา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ที่
เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ โดยใช้ชื่องานว่า “ยุทธศาสตร์
รวมใจ สานสายใยผูกพัน วันมุทิตาจิต” เพื่อเป็นการแสดงมุฑิตาจิตรกับอาจารย์ที่ได้
ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชายุทธศาสตร์
การบริหารและการพัฒนา ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ จนถึงรุ่นที่ ๗
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต
ให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ได้มีการจัดชุดการแสดงพิเศษภายในงาน
อีกด้วย

การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรือ่ ง “เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์”
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดี เป็นประธานในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการวางแผน
กลยุทธ์” ซึ่งจัดขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดจั
ดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์”
สาหรับการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เทคนิคการ
วางแผนกลยุทธ์ให้อาจารย์ประจาสาขา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
บัณฑิญตญาเอก
วิทยาลัยและคณะกรรมการบั
ฑิตศึกษา
าสาขาวิสาขาวิ
ชายุทธศาสตร์
ระดับปริญญาโทและปริ
ดุษฎีบัณฑิต นักศึกณษาระดั
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ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ ๑-๗ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก การ
วางแผนกลยุทธ์” ให้กับอาจารย์ประจาสาขา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขาวิชาการบริ
่ ๑ ซึง่ นอกจากนั
สูตร
วิทยานิหพารการศึ
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บัณฑิต นัรับกศึความรู
กษาระดั้ตามหลั
บปริญกญาเอก
แล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังจัดให้มีกิจกรรมเสริ
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รุ่นที่น่ ๑-๗
และนักศึกษาระดับ้งปริ
วิทยากรที่มีชื่อเสียง คือ รศ.ดร.ดารงค์ วัฒนา และคณะ
ฬาลงกรณ์
ทยาลั
ย ่นที่ ๑ โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง คือ รศ.ดร.
เอกจากจุ
สาขาวิ
ชาการบริมหหาวิ
ารการศึ
กษารุ
ดารงค์ วัฒนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาหรับกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

“ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา”
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ๑ ชั้น ๘ อาคาร
เรียนรวม ๑๒ รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จากคณะผู้ ตรวจประเมิน
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร นาโดย รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลิไชย
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน และคณะกรรมการประกอบด้วย ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ
และ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง โดยนาเสนอผลการดาเนินงานของหลักสูตรในปี พ.ศ. ๒๕๕๗

สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดทาวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและความรู้
ทางวิชาการ และรวมถึงข้อมูลอื่นๆ จึงขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือบท
วิจารณ์หนังสือที่มีแนวคิดทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ การส่งเสริมธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กระบวนการยุติธรรม
คุณธรรม/จริยธรรมหรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย
ส่งไฟล์ต้นฉบับบทความผ่านระบบการส่งบทความออนไลน์ ได้ที่ www.ombudsman.go.th/
ombudsmanstudies (หัวข้อ “วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน”) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๙๑๔๖

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์
เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในสถาบัน
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการ
สนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะสนับสนุนทุน
วิทยานิพนธ์ประจาปี พ.ศ.2558 ภายใต้ประเด็นวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ให้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถส่งเอกสารการขอรับทุนมายัง ศจย. ได้ตั้งแต่วันที่ 1
กันยายน พ.ศ.2558 เป็นต้นไป เพื่อนาเข้าสู่การพิจารณาต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เชิญร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ I-CREAMS ครั้งที่ ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กาหนดจัดการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
I-CREAMS ครั้งที่ ๑ (The 1st International Conference on Research and Education, Arts,
Management, and Science) "สร้างสรรค์งานวิจัยให้ได้ความสุขอย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนาเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดยติดตามรายละเอียดและลงทะเบียน
ได้ที่ http://icreams.reru.ac.th ผู้ที่จะนาเสนอผลงานทางวิชาการ จะต้องส่งผลงานเพื่อพิจารณาเข้าร่วม
นาเสนอ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยส่งข้อมูลผลงานวิจัยในระบบลงทะเบียนได้ที่
http://icreams.reru.ac.th

สานักวิชาสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงราย เชิญร่วมประชุมวิชาการงานสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ระดับชาและนานาชาติ
ด้วยสานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลาปาง และวิทยาลัยครูหลวงพระบาง จะดาเนินการจัดประชุมทางวิชาการงานสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑๒
ระดับชาและนานาชาติ เรื่อง การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น สังคมไทย
และอาเซียน ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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