ประชุม วิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัย
“Interdisciplinary Research for Local
Development Sustainability”

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รศ.ดร.ทวนทอง
เชาวกีรติพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.ณัฐดา วงษ์นายะ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.สมชัย
วงษ์นายะ ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เข้า
ร่วมการประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติครั้งที่ ๑๕ ในหัวข้อ “National and International
Conference on Interdisciplinary Research for Local
Development Sustainability” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ
ของเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นเวทีนาเสนอผลงานวิจัย
ของนักวิชาการและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษานอกจากนี้ได้เข้าร่วม
การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนกรกฎำคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย ผศ.ดร.ณัฐดา วงษ์นายะ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการ
นาเสนองานวิจัยสาขาสหวิทยาการด้านสังคมสาศตร์ ซึ่งมีนักวิจัย นิสิตนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยในเครือข่าย และมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยจานวน
๒๗๖ ผลงาน

ภายในงานดั งกล่ า วมี นั กศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาเอก สาขายุ ท ธศาสตร์ ก าร
บริหารและการพัฒนา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา และ
สาขาการปกครองท้องถิ่น ร่วมนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และแบบโปสเตอร์
จานวน ๔๓ คน ซึ่งได้รับรางวัลการนาเสนอดีเด่น ประเภท Oral Presentation
กลุ่มยุทธศาสตร์/การบริหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คือนายประภัสร์ อ่อนฤทธิ์ นักศึกษา
ปริ ญ ญาเอก สาขายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารและการพั ฒ นา ประเภท Poster
Presentation กลุ่ ม บริ ห ารการศึ ก ษา ๓ รางวั ล คื อ นายวิ ท ยา สวนกุ ห ลาบ
น.ส.ศรั นย์ ภัท ร์ อิน ทรรัก ษาทรั พ ย์ และ น.ส.รั ตติ ยา วงศ์ หิรั ญ ตระกู ล นัก ศึก ษา
ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา และประเภท Poster Presentation กลุ่มการ
วิจัยทางการศึกษา คือ น.ส.ปิยธิดา วงศ์ประสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการ
บริหารการศึกษา

ประชุมชี้แจงขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระระดับมหาบัณฑิต
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ได้จดั ประชุมนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริการการศึกษา
และสาขาการปกครองท้องถิน่ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนและขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ /
การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางและขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์
/การค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งแจกคูม่ ือทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระระดับมหาบัณฑิต
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้นักศึกษาเนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งการกากับและควบคุมคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การจัดการศึกษา จึงได้มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทาง หลักเกณฑ์การวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ และการสาเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

สัมมนาวิชาการนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ “Chalk to online I’m
fine teacher” และการสัมมนาวิชาการ “วางแผนรบ จบสองปี” ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์
ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข และ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล ในฐานะคณะกรรมการ
อานวยการจัดกิจกรรม กล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ให้นักศึกษา มีกาหนด ๒ วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโทได้ทราบ
เทคนิค วิธี และขั้นตอนการทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความก้าวหน้ารวมทั้งสาเร็จ
การศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพในเวลาที่เหมาะสม สาหรับการสัมมนา
ในครั้งนีไ้ ด้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์อาทิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ,ดร.วราธร อภิรัตน์,
อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ, คุณอรสา หมื่นสิทธิแพทย์ โดยมีนักศึกษา
ระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนักศึกษา
ระดับปริญญาโทสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมกว่า ๔๕ คน

กำรสอบวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
เมื่อวันที่ ๗ , ๑๐ -๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทีผ่ ่านมา ณ ห้องประชุมปริญญาเอก ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) งานประสาน
ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ รศ.ดร.สาราญ มีแจ้ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม จากมหาวิทยาลัยราชธานี ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตันยะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชศรีมา และกรรมการสอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกร่วมรับฟัง และศึกษารูปแบบวิธีการสอบวิทยานิพนธ์ของ ซึ่งภายหลังจาก
การสอบ ได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับว่าที่ดุษฎีบณ
ั ฑิต จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อน ๆ และนักศึกษารุ่นน้อง

นักศึกษำ ป.เอก สำขำยุทธศำสตร์ จัดสัมมนำ
“ปั ญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทย แก้ไขอย่ำงไร”
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา ร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ ๖ สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนดจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง
“ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทย แก้ไขอย่างไร” เพื่อสร้างองค์ความรู้
และความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และทาให้ได้ทราบแนวคิดที่หลากหลายในการพัฒนา และแก้ปัญหาการอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ของดาไทย ซึ่งจะนามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ทั้งนี้เป็นการให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้นาองค์ความรู้ที่
ได้จากกระบวนการเรียนการสอนไปใช้ในการจัดสัมมนาได้อย่างเหมาะสม โดยมีกาหนดจัดขึ้นในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น

บัณฑิตวิทยำลัยรับสมัครนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มรภ.กำแพงเพชร ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๘
.ปริญญาเอก.
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ ๘
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๒
ขายใบสมัคร ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
และรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
.ปริญญาโท.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ขายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ติดต่อสอบถามได้ที่
- ปริญญาเอก ห้องงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้น ๗ อาคารเรียน
รวม ตึก ๑๒ โทรศัพท์ ๐๙๑-๘๓๖-๕๒๗๙ ,๐๘๑-๗๘๕-๙๔๘๑ ,๐๕๕-๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๗๗๐
- ปริญญาโท สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารเรียนรวม ตึก ๑๒ โทรศัพท์
โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๐๐-๕๕๕๐ ,๐๕๕-๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๗๘๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) และสภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่ งประเทศอินเดีย
รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๕๘
สานักงานคณกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย
(Indian Council of Social Siciance Research,ICSSR) ได้ตกลงแลกเปลี่ยนนักวิจัย ตาม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่าไทย-อินเดีย เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย
ของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทาการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ทางการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์ วช. ได้เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร. ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๔๕๖

กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ "Education Towards Global Competence in the 21st Century"
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "Education Towards Global Competence in the 21st Century"
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยสาหรับคณาจารย์
และนิสิต นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน กระตุ้นและส่งเสริมให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของวิจัยในด้านการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นการเปิดเวทีเสนอผลงาน
วิชาการผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และการสร้างเครือข่ายงานวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้สนใจ
เข้าร่วมประชุม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ E-mail :
swuice2015@gmail.com,เว็บไซต์ http://www.swuice.com โทร.๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๕๕๗๙
สานักวิชาสังคมศาสตร์ มร.เชียงราย เชิญร่วมประชุมวิชาการงานสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ระดับชาและนานาชาติ
ด้วยสานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง และวิทยาลัยครูหลวงพระบาง
จะดาเนินการจัดประชุมทางวิชาการงานสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ระดับชาและนานาชาติ เรื่อง การพัฒนาภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น สังคมไทยและอาเซียน ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
แสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สานักวิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๘๐ หมู่ ๙ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย โทร./โทรสาร. ๐๕-๓๗๐๒-๘๗๐
หรือที่ www.social.crru.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญร่วมการประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กาหนดจัดการประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่
๑๐ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขึ้นในวันอังคาร ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น ๑ อาคารรัตน
คุณากร (อาคาร ๑๑) มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี โดยผูส้ นใจสามรถลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมงานได้
ที่ https://goo.gl/gfxWIS หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารรัตนคุณากร
มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท์ ๐๒-๙๙๗-๒๒๒๒ ต่อ ๔๐๐๑-๔๐๐๕, ๔๐๒๕-๔๐๒๖ หรือ e-mail : gradcon58@gmail.com

