ประชุมเครือข่ำยบัณฑิตศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ (GNRU)

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนพฤษภำคม – มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๘

อบรม....กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ : โอกำสและควำมท้ำ ทำย
ในกำรเข้ำสู่ ประชำคมอำเซี ยน

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา บัณฑิต
วิทยาลัย นาโดย ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา (ชั้น ๑๓) อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยในทีป่ ระชุมได้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และนาเสนอผลการดาเนิน
งานจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง พร้อมกับ
แนะนาผูบ้ ริหาร/ผู้ประสานงานระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการสาธิตการใช้งานระบบวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-thesis) การหารือเกี่ยวกับการประเมิน
บทความวิชาการในวารสารเครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ และการ
หารือเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๕
ที่จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๕๘ นี้

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา ได้จัดอบรม เรื่อง แผนกลยุทธ์ : โอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร โดยมี ผศ.สุวิทย์ วงศ์บุญมาก อธิการบดีเป็นประธาน
ในพิธีเปิด

สาหรับการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ( Harvard University) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับอาจารย์
ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอน ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ตลอดจนนักศึกษาและศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน ๑๒๐ คน

บัณฑิตวิทยำลัย มรภ.กำแพงเพชร
ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรและกำรนำเสนอ
ผลงำนวิจยั ระดับชำติและนำนำชำติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชรร่ว มเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติครั้ งที่ ๑๕ ในหัว ข้อ “National and International Conference on Interdisciplinary
Acadamic & Research for Local Development Sustainability”ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ซึ่งมีการจัดประชุมขึ้นทุกปี เพื่อเป็นเวทีนาเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปีนี้มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นี้ ณ อาคาร ๑๔ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสอบถามรายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โทรศัพท์ ๐๘๕๔๐๐-๕๕๕๐ หรือ ๐๕๕-๗๐๖-๕๕๕ ต่อ ๑๗๘๐ หรือสามารถดูรายละเอียดโดยตรงได้ที่เว็บไซต์
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

กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร กำรเผยแพร่งำนวิจยั ระดับชำติและนำนำชำติ
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่าน สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชายุทธศาสตร์
การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ณ
ห้องประชุม ชั้น ๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในพิธี
สาหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์
เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับ
สนุนให้นักวิจัยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ การอบรมครั้งนี้มนี ักวิจัย นักศึกษาและศิษย์เก่า
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เข้าร่วมการอบรม จานวน ๑๒๐ คน

กำรสอบวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม และ วันที่ ๒๔ และ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่าน บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสอบวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่เป็นคณาจารย์ภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

ประชุมชี้ แจงขั้นตอนกำรทำวิทยำนิพนธ์ /กำรค้นคว้ำอิสระระดับมหำบัณฑิต
ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งว่าจะมีการจัดประชุมนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริการ
การศึกษา และสาขาการปกครองท้องถิ่น เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนและขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ ของ
นักศึกษาในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการชี้แจงให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบถ้วนในภาคเรียนสุดท้าย ได้ ทราบแนวทางและขั้นตอนการทา
วิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระพร้อมทั้งมีการแจกคู่มือทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระระดับมหาบัณฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้
นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ในการบริหารจัด
รวมทั้งการกากับและควบคุมคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้มีการปรับปรุง
ขั้น ตอน แนวทาง หลั ก เกณฑ์ ก ารวิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ และการส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) และสภำวิจัยสังคมศำสตร์แห่ งประเทศอินเดีย
รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๕๘
สานักงานคณกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย
(Indian Council of Social Siciance Research,ICSSR) ได้ตกลงแลกเปลี่ยนนักวิจัย ตาม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่าไทย-อินเดีย เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย
ของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทาการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ทางการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์ วช. ได้เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร.๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๔๕๖

กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ "Education Towards Global Competence in the 21st Century"
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "Education Towards Global Competence in the 21st Century"
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยสาหรับคณาจารย์
และนิสิต นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน กระตุ้นและส่งเสริมให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของวิจัยในด้านการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นการเปิดเวทีเสนอผลงาน
วิชาการผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และการสร้างเครือข่ายงานวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้สนใจ
เข้าร่วมประชุม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ E-mail :
swuice2015@gmail.com,เว็บไซต์ http://www.swuice.com โทร.๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๕๕๗๙
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช จัดประชุมกำรนำเสนอผลงำนวิจยั ระดับชำติและนำนำชำติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี (PSU) มหาวิทยาลัยซายน์(USM) ประเทศสหพันธ์รัฐมาเลเซีย และ
มหาวิทยาลัยแมสซี (MU) ประเทศนิวซีแลนด์ ได้จัดประชุมการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนีส้ ามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://graduate.nstru.ac.th/nakhonsiconference

วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิน่ มหำวิทยำลัยขอนแก่น เชิญชวนเข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนเข้าร่วมในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://6th.iclg.in.th/en

