กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน

ฉบับที่ ๑๒ ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
สาขาการบริหารการศึ กษาจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
เทคนิคเขียนบทความงานวิจัยเพือ่ การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงาน

เมื่อวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผา่ นมา ผศ.ดร.ณัฐรดา
วงษ์นายะ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ร่วม
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
ณ มอนเทอเร่ย์ พาร์ค รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร โดยกิจกรรมดังกล่าว
จัดขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บคุ ลากรของบัณฑิตวิทยาลัยได้รับ
การพัฒนาศักยภาพการทางาน เพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่ พัฒนา
กระบวนการทางานระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และ เพือ่ สร้าง
เสริมทัศนคติที่ดตี อ่ หน่วยงานตลอดจนตระหนักในคุณค่าของการ
ทางานของตนเองและเพือ่ นร่วมงาน โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย
การให้ความรู้และแนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การทางาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการ
ทางาน การจัดทาแผนพัฒนาตนเองและกิจกรรมนันทนาการเชื่อม
ความสามัคคีของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคมที่ผา่ นมา รศ.ดร.ทวนทอง
เชาวกีรติพงศ์ รองอธิการฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา
เป็นประธานในพิธเี ปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เทคนิคเขียนบทความงานวิจัยเพือ่ การตีพมิ พ์เผยแพร่
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาการบริหารการศึกษา ร่วมกับ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพือ่ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิต ในการเขียนบทความงานวิจัยเพือ่ การตีพมิ พ์ที่สามารถสื่อสารความคิด
และข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเขียนให้ถกู ต้อง กระชับ
และมีการใช้ภาษาที่ผู้อา่ นเข้าใจได้ง่าย
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ประกอบด้วยนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
และอาจารย์ รวมทั้งสิ้น ๔๖ คน

นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา จัดการศึกษาดูงาน
เมือ่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทีผ่ ่านมาทางหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร นาทีมโดย ดร.พฤฑฒฺพล พฤฑฒิกลุ , ดร.ประจบ ขวัญมัน่ , ดร.ขวัญชัย ขัวนา, อาจารย์ศรวัสศิริ ,
และนักศึกษาระดับปริญญโทสาขาวิชาการบริหาร จานวน ๒๑ คน จัดโครงการศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ศักยภาพนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ณ โรงเรียนสัตยาไส อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อานวยการ
โรงเรียนสัตยาไส ให้การต้อนรับนาชมโรงเรียน และโครงการต่างๆ ของโรงเรียนสัตยาไส ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้นักศึกษาได้มโี อกาส
ประสานแนวคิดทางวิชาการกับสภาพจริงทีไ่ ด้พบเห็น ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และได้เพิม่ พูนความรู้และประสบการณ์ตรงตาม
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดจัดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์”
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชายุทธศาสตร์
การบริหารและการพัฒนาจะจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง “เทคนิคการ
วางแผนกลยุทธ์” ให้กบั อาจารย์ประจาสาขา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดุษฎีบณ
ั ฑิต นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ ๑-๗ และนักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ ๑โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง คือรศ.ดร.ดารงค์
วัฒนาจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยสาหรับกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐สิงหาคม
๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. –๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปงั กร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

แ

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา

เมือ่ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ทีผ่ ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร จัดให้มกี ารสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญา โท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา โดยมีคณะกรรมการสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ อาทิ รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ร ศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส ดร.ชัยรัตน์ บุมี ดร.ภูมพิ พิ ฒ
ั น์ รักพรมงคล และ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ
โดยมีนักศึกษาระดับปริญญา โทเข้าร่วมรับฟังและศึกษารูปแบบวิธีการสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระอย่างมีคุณภาพ”
บัณฑิตวิทยาลัย กาหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่องการเขียน
รายงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระอย่างมีคณ
ุ ภาพ ในวันที่ ๒๖
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ตึก ๑๒ ชั้น ๗ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัด ให้กบั นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา และสาขาการปกครองท้องถิ่น เพือ่ ให้นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทารายงานวิทยานิพนธ์ และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้อย่างถูกต้องตาม รูปแบบทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยกาหนด

สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดอบรมการวิจยั เชิงคุณภาพ
และการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ร่วมกับ
บัณฑิตวิทยาลัย กาหนดจัดกิจกรรม การอบรม เรื่อง“การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม” ในวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๘ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) โดยมี วัตถุประสงค์ เพือ่ เป็นการเพิม่ พูน ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การวิจัยเชิง คุณภาพ และการวิจัย เชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม เป็นการ เปิดมุมมอง และ
แนวคิดคิดใหม่ ในการทาวิจัย และเพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกให้มรี ูปแบบการวิจัยทีห่ ลากหลาย และมีคณ
ุ ภาพ โดยเชิญ ดร.พินิจ ลาภธนานนท์
จากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ทมี่ คี วามรู้ความเชี่ยวชาญการวิจัยเชิงคุณภาพ
และการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร มาบรรยายให้ความรู
แก่้ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์”
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย กาหนด
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง เทคนิคการเขียนวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคาร
เรียนรวม ตึก ๑๒ ชั้น ๗ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร สาหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพือ่ ให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง
ท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการวิจัย และสามารถ
กาหนดหัวข้อวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ตอ่
การปกครองและพัฒนาท้องถิ่น ทัง้ นี้ เพือ่ ให้นักศึกษาสามารถเขียนวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทัง้ วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญร่วมจัดการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ มสธ.วิจยั ประจาปี ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กาหนดจัดการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจาปี ๒๕๕๙ เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนและผลักดันงานวิจัยสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๕๒๐๙ อาคารสัมมนา ๑ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ http://ird.stou.ac.th/stouconfence

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
ราชนครินทร์วิจยั และวิชาการครั้งที่ ๘
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กาหนดจัดงานประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการครั้งที่
๘ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร.๐-๓๘๕๑-๗๐๐๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เชิญร่วมประชุมวิชาการเพือ่ นาเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๑๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กาหนดจัดประชุมวิชาการเพือ่ นาเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๑๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ โทร.๐-๒๕๔๔-๘๐๓๒

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี ๒๕๕๙
ด้วยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กาหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี ๒๕๕๙ ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ที่
สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ http:/apheitconference.siam.edu

สถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๕ ปี ๒๐๑๖
สถาบันบัณฑิพฒ
ั นบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๕
ปี ๒๐๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้สนใจ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ โทร.๐-๒๗๒๗-๓๓๒๕ ถึง ๖

