ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย

ฉบับที่ ๗ ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
สัมมนาทางวิชาการ
“ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมกับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย
”

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัยขึ้น เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดาเนินงานของบัณฑิต
วิทยาลัย ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร
๑๒) ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สาราญ
มีแจ้ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา ประธานหลักสูตรสาขาพัฒนศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปกร และตัวแทนฝ่าย
และ กลุ่มงาน
ได้แก่ รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ ผศ.ปาณิสรา จรัสวิญญู
ดร.ประจักษ์ กึกก้อง อาจารย์ธัญรดี บุญปัน และนางสาวประยูร
แช่มช้อย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย แผน
ปฎิบัติราชการปี พ.ศ.๒๕๕๙ แผนกลยุทธ์และแผนการเงินบัณฑิต
วิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) เพื่อให้การดาเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมกับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ไทย" เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องคุรุร่มสัก ๒ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งจัดโดยนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
สาหรับโครงการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว มีการเสวนาโดยมีวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี และนายวิเชียร วงษ์ท้าว
ข้าราชการบานาญและอดีตผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ โดยการจัดสัมมนาใน
ครั้งนีใ้ นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม และเพื่อให้นักศึกษา
สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนา สะท้อนความคิด และนาเสนอกระบวน
ทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้สนใจ จานวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระ
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ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงพิจารณาในวาระต่าง ๆ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอนและ
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชายุทธศาสตร์
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เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ ๑ โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง คือ รศ.ดร.
แผนกลยุทธ์ดบารงค์
ัณฑิตวิวัทฒยาลั
ย (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)
นา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาหรับกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ประชุมคณะกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น ๘
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุม
คณะกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมีคณะกรรมการเข้า
ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาทิ เกณฑ์ความซ้าซ้อนและความ
คล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตลอดจนการจัด
อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘

สอบสัมภาษณ์นกั ศึกษาระดับปริญญาโท ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย
ดาเนินการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร ๑๒) โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตร ทั้งสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็น
กรรมการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๘

สัมมนา.นวัตกรรมท้องถิน่ สู่ชุมชนเข้มแข็งและยังยื
่ น
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ ที่ปรึกษาคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ นายทวิทัต ริ้วมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง นวัตกรรมท้องถิ่น สู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดยสมาคมบ่มเพาะวิสาหกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์
ไทย (Thai-BISPA) ซึ่งมีการนาเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสานัก
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) อาทิ นวัตกรรมทางธุรกิจ และนวัตกรรมทางสังคม สร้างชุมชนเข็ม
แข็ง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสินค้าชุมชนได้อย่างไร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54
ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนดจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๔ ระหว่าง
วันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยลงทะเบียนออนไลน์
ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอ ได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๙๔๒-๘๒๐๐ ต่อ ๘๒๓๑-๕,
โทรสาร ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐ ต่อ ๘๒๓๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กาหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ประจาปี ๒๕๕๘ "การจัดการความรู้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ ที่ ๒๑
(knowledge and Learning Management for 21st Century Skills Building)" ในวันที่ ๓๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยท่านที่สนใจ ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
สามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://www.uru.ac.th
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับชาติ ครั้งที่ ๑
ด้วยภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กาหนดจัดโครงการ
การประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับชาติ ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ คณะมนุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเชิญชวน
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานวิจัยเพื่อนาเสนอ ให้ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยสามารถสอบถามราละเอียดได้ที่ ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
โทร.๐๕๓ ๙๔๓ ๒๕๙ หรือจากเว๊ปไซต์
http://www.human.cmu.ac.th/cms/hc/index.php?contentid=18
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์
เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในสถาบัน
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการ
สนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะสนับสนุนทุน
วิทยานิพนธ์ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ภายใต้ประเด็นวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ให้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถส่งเอกสารการขอรับทุนมายัง ศจย. ได้ตั้งแต่วันที่ ๑
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป เพื่อนาเข้าสู่การพิจารณาต่อไป
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง จริยธรรม ความสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กาหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง
จริยธรรม ความสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการ และ
นักพัฒนา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.sep2015.org/
สานักวิชาสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงราย เชิญร่วมประชุมวิชาการงานสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ระดับชาและนานาชาติ
ด้วยสานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาปาง และวิทยาลัยครูหลวงพระบาง จะดาเนินการจัดประชุมทางวิชาการงานสังคมศาสตร์
วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เพื่อความ
ยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น สังคมไทยและอาเซียน ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
แสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
ได้ที่ โทร./โทรสาร. ๐๕-๓๗๐๒-๘๗๐ หรือที่ www.social.crru.ac.th

