การจัดอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู

ฉบับที่ ๕ ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสัมมนา
“ปั ญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทย แก้ไขอย่างไร”

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๕๘ ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดี เป็นประธานในการเปิด
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง
“ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ของเด็กไทย แก้ไขอย่างไร”
เมื่อวันที่ ๘–๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา
เป็นประธานในการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เปิดการอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู ณ ห้องประชุมกาสะลอง
ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา ร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยความร่วมมือระหว่าง
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ ๖ โดยจัดขึ้น เพื่อ ๑) รับฟัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และสานักงาน เขตพื้นที่
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วม
การศึกษา ประถมศึกษากาแพงเพชรเขต ๑
การสัมมนา 2) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ทั้งนี้ รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ ประธานคณะกรรมการ
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทย
บริหาร ศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สาหรับในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
กาแพงเพชร กล่วาว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒ และปีที่ ๓ ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ นักวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน
ของตน โดยนาเอาความรู้ที่เข้ารับการพัฒนาและประสบการณ์ไปใช้
พัฒนางานการเรียนการสอน และพัฒนาผลงานของตนเองได้ รวมไปถึง
การส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมจัดทาการวิจัย
ในชั้นเรียน โดยวิทยากรในการอบรม ได้แก่ ผศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส และ ดร.ประจักษ์ ศรสาลี ซึ่งมี
ครูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
เข้าร่วมโครงการจานวน ๔๒ คน

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการทดลองใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (GNRU E-Thesis)
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคาร ๑๕ ชั้น ๒
ห้อง Computer Laboratory ๑ , ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ปาณิสรา จรัสวิญญู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับ
ปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น และสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ เข้า ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การทดลองใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกGNRU
ส์ ( E-Thesis)
ร่วมกับ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือจานวน ๘ แห่ง
ซึง่
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัภฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ได้ร่วมกันจัดทาโครงการพัฒนาระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (GNRU E-Thesis) ขึ้น เพื่ออานวยความสะดวก
ให้ นักศึกษาในเครือข่ายสามารถจัดทารูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และยังอานวยความสะดวกให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์สามารถตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบดังกล่าวได้ครอบคลุมขั้นตอนการทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ไปจนถึงการได้เล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปริญญาเอก ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) งานประสานดุษฎี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตันยะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชศรีมา
ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.ทองสุข วันแสน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
จากมหาวิทยาลัยราชธานี และกรรมการสอบผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกร่วมรับฟัง และศึกษารูปแบบ
วิธีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดจัดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์”
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา จะจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์”
ให้กับอาจารย์ประจาสาขา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา รุ่นที่ ๑-๗ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ ๑ โดยเชิญ
วิทยากรที่มีชื่อเสียง คือ รศ.ดร.ดารงค์ วัฒนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาหรับกิจกรรมจะ
จัดขึ้นในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มรภ.กาแพงเพชร ปี การศึกษา 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

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรือ่ ง “ สหวิทยาการ: ความท้าทายทางการวิจยั และวิชาการ”
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับวิทยาลัยบริหารศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายสหวิทยาการแห่ง
ราชบัณฑิตยสถาน และคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กาหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ เรื่อง “ สหวิทยาการ: ความท้าทายทางการวิจัยและวิชาการ” ในวันที่ ๒๙-๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.libarts.mju.ac.th หรือ
สอบถามได้ที่ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร.๐๕๓-๘๗๕๗๓๐ ต่อ ๑๗๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เชิญร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ I-CREAMS ครั้งที่ ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กาหนดจัดการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ I-CREAMS ครั้งที่ ๑ (The 1st International Conference on Research
and Education, Arts, Management, and Science) "สร้างสรรค์งานวิจัยให้ได้ความสุขอย่าง
ยั่งยืน" มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนาเสนอ
แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดยติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่
http://icreams.reru.ac.th ผู้ที่จะนาเสนอผลงานทางวิชาการ จะต้องส่งผลงานเพื่อพิจารณาเข้าร่วมนาเสนอ ภายในวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๘ โดยส่งข้อมูลผลงานวิจัยในระบบลงทะเบียนได้ที่ http://icreams.reru.ac.th
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "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
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