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นิสิตปริญญำโทจัดงำน
“รดน้ ำ ดำหัว สืบสำนประเพณีสงกรำนต์ ประจำปี ๒๕๕๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้ว ยคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย จัดการประชุมเรื่อง..แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย
(พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๗ ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคาร ๑๒ โดย
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประธานสาขา
และอาจารย์ ประจาหลักสูตรและ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ซึง่ ที่ประชุม
ได้ระดมความคิดเห็นและร่วมกันกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางในการกากับมาตรฐาน
การศึกษาตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสริมงาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
โดยมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการหน่วยงานและบุคลากรในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ได้จัด
กิจกรรม “รดน้าดาหัว.....สืบสานวัฒนาธรรมประเพณีสงกรานต์” ณ ห้อง
ประชุมกาสะลอง ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ให้แก่ผู้บริหารและคณาจารย์ประจาหลักสูตรโดยมี อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการศึกภายนอกมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์
ประจาหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

บัณฑิตวิทยำลัย จัดประชุมกำรประกันคุณภำพ-กำรจัดทำคู่มือวิทยำนิพนธ์และกำรจัดทำSOP
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมเตรียม
ความพร้ อ มการประกั น คุ ณ ภาพ การจั ด ทาเอกสารคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งาน (Standard Operating Procedure : SOP) และการจั ด ทาคู่ มื อ
วิทยานิพนธ์ เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่จาเป็นต้องจัดระบบการบริหารจัดการในภารกิจทีร่ ับผิดชอบ จึงได้มีการจัดการ
ประชุมอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ได้มีการประชุมการจัดทาเอกสารคูม่ ือการปฎิบัติงาน (SOP) โดยระบุวิธีการปฏิบัติงานให้
เป็นขั้นตอนโดยละเอียดเพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน และเพื่อพัฒนางานการให้บริการสาหรับคณาจารย์ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงาน และระดับหลักสูตร โดยที่ประชุมได้หารือ
เกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่บัณฑิตวิทยารับผิดชอบ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา และในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ได้จัดการ
ประชุมการพัฒนาคูม่ ือทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยปรับปรุงแนวปฏิบตั ิและขั้นตอนในการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แบบฟอร์มการทาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ และรายละเอียดการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและบรรณานุกรมให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง
และทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือสาหรับนักศึกษา อาจารย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ผูต้ รวจสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ต่อไป

สอบวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
เมื่อวันที่ ๑ และวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่าน บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่เป็น
คณาจารย์ภายในและผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่สนใจร่วมรับฟังและศึกษา รูปแบบและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.กาแพงเพชร
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชรร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการและการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๑๕ ในหัวข้อ “National and International Conference on
Interdisciplinary Acadamic & Research for Local Development Sustainability”ภายใต้ความร่วมมือของ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีการจัดประชุมขึ้นทุกปี เพื่อเป็นเวทีนาเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการและนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๕๘ นี้ ณ อาคาร ๑๔ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทั้งนี้ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สนใจเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัย สามารถแจ้งชื่อและสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โทรศัพท์..๐๘๕-๔๐๐-๕๕๕๐ หรือ ๐๕๕-๗๐๖-๕๕๕
ต่อ ๑๗๘๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (รับผลงานของนักศึกษาจานวนจากัด) หรือผู้สนใจ
สามารถดูรายละเอียดโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ http://gs.nsru.ac.th/gnru/index.php?page=index หรือสอบถามได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐๕๖ – ๒๑๙๑๐๐ ต่อ ๑๒๑๐ – ๑๒๑๓ โทรสาร ๐๕๖ –
๘๘๒๒๘๘ Email : graduate@nsru.ac.th

บัณฑิตวิทยำลัย..จัดอบรมแผนกลยุทธ์ : โอกำสและควำมท้ำทำยในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
สาขาวิช ายุ ทธศาสตร์ก ารบริหารและการพัฒนา จัดอบรม
เรื่ อ ง แผนกลยุ ท ธ์ : โอกาสและความท้ า ทายในการ
เข้าสู่ป ระชาคมอาเซียน โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) ศูนย์ศึกษา
ธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ( Harvard University)
ให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผู้สอน ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตลอดจน
นักศึกษาและศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก ในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

บุคลกำรบัณฑิตวิทยำลัย และสถำบันวิจยั และพัฒนำ ร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรำนต์...ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมรดน้าดาหัวแก่ผู้บริหาร
คณาจารย์ อ าวุ โ สของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และสถาบั น วิ จั ย เพื่ อ ร่ ว มสื บ สานประเพณี ร ดน้าดาหั ว และขอพรเนื่ อ งใน
วันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสานสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยฯ อันจะนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากจะมี กิ จ กรรมรดน้าดาหั ว แล้ ว ยั ง มี ก าร
รั บ ประทานอาหารร่ ว มกั น โดยบรรยากาศเป็นไป อย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 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
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
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
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนเข้าร่วมนาเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนเข้าร่วมนาเสนอในการประชุม
วิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://6th.iclg.in.th/en

