ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าร่วมพิธี
ซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่ อ วั น ที่ ๖-๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ ที่ ผ่ า นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดพิธีซ้อมพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต ร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ โดยมี ดุ ษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
และมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา และ
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีซ้อมรั บและรับ
พระราชทานปริญญาบัตร โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์
ร่ว มแสดงความยิ น ดีและถ่ายภาพร่ ว มกัน และเข้ารั บ
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน
๒๕๖๐ ที่ ผ่ า นมา ณ หอประชุ ม ที ปั ง กรรั ศ มี โ ชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ฉบับที่ ๒๓ ประจาเดือนตุลาคม – พฤศจิ กายน พ.ศ.๒๕๖๐

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ กาแพงเพชร เป็นประธานในการเปิ ด
กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร ๑๒) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ รรม
ประกอบด้วย ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การ
บริหารและการพัฒนา และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจานวน ๓๕ คน โดยการปฐมนิเทศ
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน การทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และแนะนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ
โดยในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะเพื่อพูดคุยและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนจากอาจารย์ประจาหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความมั่ นใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและ
ระดับปริญญาโท ในอันที่จะสาเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ในระยะเวลาที่เหมาะสม

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
“การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์”
เ มื่ อ วั น ที่ ๒ ๑ กั น ย า ย น ๒ ๕ ๖ ๐ ที่ ผ่ า น ม า
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณั ฐ รดา วงษ์ น ายะ
คณบดี บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธี
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบ
การลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ ” ระหว่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ณ
ห้องประชุม ๘๐๑ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงนาม โดยมีมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จานวน ๘๕ แห่ง เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือฯ ในวันและเวลาดังกล่าว พร้อมกัน สาหรับ ระยะเวลาความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามบันทึก
ข้อตกลงฯ ไปจนถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น ๔
อาคารเรีย นรวมและอานวยการ ๑๔ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ กาแพงเพชร
ผู ้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ รดา วงษ์น ายะ คณบดีบ ัณ ฑิต วิท ยาลัย
พร้อ มด้ว ยคณะผู ้บ ริห าร และเจ้า หน้า ที ่เ ข้า รายงานการติด ตาม
ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานในระดับ หน่ว ยงาน จากคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ นายโอภาส เขียววิชัย
และ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ชัช ชัย พวกดี กรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อรายงานผลการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยใน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครพนมร่วมกับวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑
วิทยาลัยสงฆ์นครพนมร่วมกับวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ เรื่อง พระพุทธศาสนา:รากฐานทางวัฒนธรรมในลุ่มน้าโขง “Buddhism:Cultural Foundation in
Mekong Basin” ระหว่างวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งใหม่ (ด้านหลังวัดพระธาตุพนม)
ถนนบายพาส ต าบลธาตุ พ นม อ าเภอธาตุ พ นม จั ง หวั ด นครพนม ผู้ ส นใจสอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ โทรศั พ ท์
๐๔๒-๕๔๐๐๓๘ ต่อ ๑๒,๐๙๘-๖๔๕๑๔๑๕ หรือที่เว็บไซต์ http://conference.mcunkp.ac.th

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ ๑๐
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กาหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ ๑๐ เพื่อ
ส่งเสริม และสนับ สนุน การสร้า งงานวิจั ยของคณาจารย์ และบุค ลากรของมหาวิท ยาลั ย เพื่อให้ผลิ ตผงงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๓๕๖๖, ๐-๗๕๖๗๓๕๖๕, ๐-๗๕๖๗-๓๕๖๗ หรือที่เว็บไซต์ https://research.wu.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑
สานักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กาหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดน
ศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “คนและทรัพยากรในลุ่มน้าโขงภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน:การ
เปลี่ยนแปลง? การปรับตัว? และการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง?” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สานักวิชา
นวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สานักวิชา
นวัตกรรมสังคม โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๑-๖๖๖๗ หรือที่เว็บไซต์ http://www.mfu.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพใจการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ ในหัวข้อ “Embodying World’New Conditions and Values”
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สานักงานคณะ โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔๓๒๑๙ หรือที่เว็บไซต์ http://www.embodyinghusoc๒๐๑๘@cmu.ac.th

