ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มีนำคม – เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๘
จัดกิจกรรมรดนา้ ดาหัว สาขายุทธศาสตร์ฯ

อบรมการการวางแผนกลยุทธ์
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๒
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “กำรวำงแผนกลยุทธ์” โดยวิทยากรใน
การอบรมครั้ ง นี้ คื อ ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ วุ ฒิ ชั ย
ธนำพงศธร มาบรรยายให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
แก่นักศึกษาปริญญาเอก และคณาจารย์ จานวน ๑๒๐ คน

สาหรับ การฝึกอบรมในครั้ง นี้ เป็ น การจั ด กิจ กรรม
เสริมประสบการณ์ให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และนั ก ศึ ก ษา ระดั บ
ปริญญาเอก โดยมีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นักศึกษาและศิษย์เก่าดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่น ๑ – ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้าดาหัว “สืบสำนประเพณีไทย ยุทธศำสตร์ร่วมใจ
รดนำขอพรครูบำอำจำรย์” ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน โดยมี ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี ผศ.รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารฯ และคณาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

อบรมการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม
เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม
“การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การ
บริหารและการพัฒนา รุน่ ที่ ๗

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์
การบริหารและการพัฒนา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ ๑) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย
เชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ๒) เพื่อเปิดมุมมอง และแนวคิดคิดใหม่ในการทาวิจยั และ ๓) เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกให้มีรูปแบบการวิจัยทีห่ ลากหลายและมีคุณภาพ
สาหรับวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ ดร.พินิจ ลาภธนานนท์ จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเชีย่ วชาญการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มาบรรยายให้ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการวิจัยแก่นักศึกษา เพือ่
นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดทาวิทยานิพนธ์ต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ (อาคาร ๑๒) โดยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน จัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และแนวทางพัฒนาการดาเนินงานการจัดบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงพิจารณาในวาระต่าง ๆ
ได้แก่ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่องแนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาโท พ.ศ.
๒๕๕๘ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่องแนวปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปริญญาโท พ.ศ.
๒๕๕๘ ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาแพงเพชร จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและระบบการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยในที่ประชุมมีการหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันกาหนดนโยบายระบบการ
ให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาฯ โดยเฉพาะการตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการทาวิทยานิพนธ์ทุก
ขั้นตอน รวมทั้งการติดตามและประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องซึ่งเป็นกลไกสาคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารบริหารงานท้องถิน่
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น นาโดย
ดร.พิษณุ บุญนิยม อาจารย์ประจาสาขาฯ รายวิชาแนวโน้มการบริหารงานท้องถิ่นในทศวรรษหน้า ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารงานท้องถิ่น กับองค์การบริหารส่วนตาบลนาบ่อคา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน
ท้องถิ่น และเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
จานวน ๑๔ คน

แต่งตัง้ คณะกรรมการประจาบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น ซึ่งแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.ชยุต วิจิตรสุนทร ดารงตาแหน่งประธานกรรมการประจาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
และ อาจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต ดารงตาแหน่งประธานกรรมการประจาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น แทนประธานฯ คนเก่าที่
หมดวาระลง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เชิญเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรนำนำชำติในวันสหวิทยำกำร ครังที่ ๔
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ใน
วันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๔ เรื่อง "สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน" (Princess Maha
Chakri Sirindhorn Congress on "Interdisciplinary Research and Sustainable
Development") ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inrit-2015.com

มหำวิทยำลัยรำมคำแหง โครงกำรปรัชญำดุษฎีบัณฑิตทำงสังคมศำสตร์ เชิญเข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
เชิญชวนเข้าร่วมและนาเสนอผลงาน ในโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http:/www.phd.ru.ac.th โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๕๔๙ โทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๕๔๙

สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จัดกำรฝึกอบรม โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดหลักสูตรการอบรม “โครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านวิจัย จึงขอเชิญชวนบุคลากร สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อได้
ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โทร.๐๘๐-๕๗๒-๒๗๑๕ ในเวลาราชการ
E-mail:ird_ssru@ssru.ac.th เว็บไซต์ http://rdi.ssru.ac.th/researchcenter

วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น เชิญชวนเข้ำร่วมนำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนเข้าร่วมนาเสนอในการประชุม
วิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://6th.iclg.in.th/en

