การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
(Plagiarism)”

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา เป็นประธานใน
การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)” ซึ่งจัดขึ้นโดยบัณฑิต
วิทยาลัย
สาหรับการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานทางวิชาการ รวมทั้งมีการฝึกทักษะการ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรมอักขรา
วิสุทธิ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่
เข้าร่วมการอบรม ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
รหัส ๕๗ เข้าร่วมการอบรม จานวน ๕๒ คน

ฉบับที่ ๘ ประจาเดือนตุลาคม – พฤศจิ กายน พ.ศ.๒๕๕๘
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ชั้น ๗อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดี เป็นประธานในการปฐมนิเทศ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘
สาหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
จานวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา รุ่นที่ ๘ และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๒ ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๗๑ คน
โดยการปฐมนิเทศ ในครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก และเพื่อให้นักศึกษามีความ
มั่นใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกทีจ่ ะสามารถสาเร็จ
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพในระยะเวลาที่เหมาะสม
ทั้งนี้ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและหน่วยงานหลายฝ่ายของมหาวิทยาลัย
ได้แก่ อธิการบดี คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการประจาสาขา คณาจารย์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน

การเข้าตรวจสอบประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน ประจาปี๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๗
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย รับ การเข้าตรวจสอบประเมินผลการวางระบบการ
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กาแพงเพชร นาโดย รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
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การควบคุมภายในของบัณฑิตวิทยาลัยในปีงบประมาณ วิพ.ศ.๒๕๕๙
นี้ บปริญญาโทและปริญญาเอก 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

ปฐมนิเทศการทาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ ๗
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขายุทธศาสตร์การบริหารและ
การพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศการทาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ ๗ เมื่อวันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร ๑๒) โดยมี คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.สมชัย
วงษ์นายะ รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และ รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ เป็นวิทยากร
ในการอภิปรายให้ความรู้ในการทาวิทยานิพนธ์
นอกจากนี้ยังมีดุษฎีบัณฑิตรุ่นพี่ ที่สาเร็จการศึกษาแล้วมาร่วมการอภิปราย
ถึงกลยุทธ์ในการทาวิทยานิพนธ์ให้สาเร็จ
และมีคุณภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนดจัดทาโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น โดยจัดการบรรยายพิเศษใน
หัวข้อ “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐ” ขึ้น โดยเรียนเชิญ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี มาบรรยายพิเศษ ในศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ (ชั้น ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สาหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่บุคลากรของหน่วยงาน องค์กรภาครัฐจังหวัด
กาแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนแนวคิดในการ
ปฎิบัติงานการให้บริการกับประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และ
บุคลากรในคณะ ศูนย์ สานัก ต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าวพร้อมกับร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจาสานักนายก โดย
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งรายชื่อเข้าร่วมได้ที่สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)
โทร. ๑๗๘๐ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดให้มีการสอบการศึกษาค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมีคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ
รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงษ์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล และดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโทรุ่นน้องเข้าร่วมรับฟังและศึกษารูปแบบและวิธีการสอบ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษารุ่นพี่

สานักวิชาสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงราย เชิญร่วมประชุมวิชาการงานสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ระดับชาและนานาชาติ
ด้วยสานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาปาง และวิทยาลัยครูหลวงพระบาง จะดาเนินการจัดประชุมทางวิชาการงานสังคมศาสตร์
วิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เพื่อความ
ยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น สังคมไทยและอาเซียน ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
แสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
ได้ที่ โทร./โทรสาร. ๐๕-๓๗๐๒-๘๗๐ หรือที่ www.social.crru.ac.th
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ๒๕๕๙
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ๒๕๕๙ (The National and International Graduate
Research Conference 2016) ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานเข้า
ร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๐๒๔๒๐ โทรสาร ๐-๔๓๒๐-๒๔๒๑ E-mail : graduate@kku.ac.th Url: http://gs.kku.ac.th/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เครือข่ายสห
วิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตสถาน ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๘ ภายใต้หัวข้อการจัดงานประชุมวิชาการ “บูรณาการ
ศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑
เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยสามารถนาส่งบทความวิจัยฉบับเต็ ม ได้ที่
เว็บไซต์ http://rdi.npru.ac.th/conference8 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง จริยธรรม ความสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กาหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง
จริยธรรม ความสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการ และ
นักพัฒนา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.sep2015.org/
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

