การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
(Plagiarism)”

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒ ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา เป็นประธานใน
การจัดการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ ( Plagiarism)” ซึ่งจัดขึ้นโดยบัณฑิต
วิทยาลัย
สาหรับการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานทางวิชาการ รวมทั้งมีการฝึกทักษะการ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม
อักขราวิสุทธิ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่
นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑
เข้าร่วม
การอบรม จานวน ๑๙ คน

ฉบับที่ ๑๐ ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
ประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแสนหวี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ พร้อมกับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เ ข้าร่วม
ประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) โดยที่ประชุมมี
การปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือแต่ละแห่ง การปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการดาเนินงานของเครือข่ายฯ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์อิเลกทอร์นิกส์ ( E-Thesis)
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ( Plagiarism) รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
และการเลือกประธานเครือข่าย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งที่ประชุมได้ทาการคัดเลือกกรรมการ
เครือข่ายชุดใหม่ โดยประธานเครือข่ายฯ ได้แก่ คือ ผศ.ดร.วิรุณศิริ ใจมา คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รองประธานเครือข่ายฯ คนที่ ๑ คือ
ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร รองประธานเครือข่ายฯ คนที่ ๒ คือ ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สัมมนาเตรียมความพร้อมสู่การเป็นดุษฎีบัณฑิต
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหยกมณี
ชั้น ๕ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดสัมมนาเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นดุษฎีบัณฑิต ให้กับนักศึกษาปริญญาเอกสาขาบริหาร
การศึกษา รุ่นที่ ๑ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการทาดุษฎีนิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดจัดการฝึ กอบรมเชิ
งปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์”
โดยเชิญ รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ที่ปรึกษาอธิการบดี และ
ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ รวมทั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการบั
กษา ประจ
ข้อเสนอแนะหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาเอกสาขาบริ
หารการศึกษารุ่นทีณ่ ๑ฑิตจศึานวน
๑๙าสาขาวิ
คน ชายุทธศาสตร์
การบริหารและการพัฒนา จะจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการ
วางแผนกลยุทธ์” ให้กับอาจารย์ประจาสาขา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ ๑-๗ และนักศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ ๑ โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง คือ รศ.ดร.
ดารงค์ วัฒนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาหรับกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร จัดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ อาทิ รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์
และดร.สามารถ กมขุนทด โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโทร่วมรับฟังการสอบในครั้งนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๕๙
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อ
นาเสนองานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๕๙ ในหัวข้อ”ASEAN and
Globalization:NewParadigm,Interdependency, Democracy, and Accountability
(N.I.D.A)” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ http://www.icada2016.nida.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กาหนดจัดโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔“สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา นาพาสังคม”
ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงาน
และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๓๒-๒๖๑๗๙๐ ต่อ ๑๒๐๐ หรือที่
http://irdmcru.mcru.ac.th

สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท –เอก ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัด โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) เพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีการเปิดรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท-ปริญญา
เอก และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.๐-๒๒๗๘-๘๒๒๖ หรือที่ http://rriphd.trf.or.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เชิงชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เชิญชวนส่ง
บทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการVeridian E-Journal , Silpakorn University สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ โดยวารสารวิชาการดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล TCI ซึ่ง
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ที่สนใจสมัครและส่งบทความเพื่อ
พิจารณาเผยแพร่ได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal

