อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ชั้น ๗
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ (อาคาร ๑๒)
บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย จาก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรอบรม ใน
หัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ การ
ประกันคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.ทวนทอง
เชาวกีรติพงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา
กล่าวต้อนรับ
สาหรับ วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ๑) เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ๒) เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรและการประกันคุณภาพระดับหน่วยงานของบัณฑิต
วิทยาลัย
โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย คณะกรรมการ
ประจาสาขาการบริหารการศึกษา และสาขายุทธศาสตร์การ
บริหารและการพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอกและปริญญาโท ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน ๓๐ คน

ฉบับที่ ๑๑ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
เมื่อวันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ชั้น ๗อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร ๑๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์
วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง ซึ่งจัดขึ้นโดย
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา และสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

สาหรับกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกได้มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ
ขั้นสูง ด้วยโปรแกรม Lisrel, HTML โดยวิทยากร ประกอบด้วย รศ. ดร.สุภมาส
อังศุโชติ รศ. ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รศ. ดร.รัชนีกูล ภิญโญภา นุ วัฒน์
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษามีคุณภาพและสาเร็จการศึกษาได้ในเวลาที่เหมาะสม โดยผู้เข้ารับการอบรม
ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จานวน ๔๐ คน

อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)
นักศึกษาปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์ฯ
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
บัณฑิดตลอกผลงานทางวิ
วิทยาลัยกาหนดจั
เรื่อง “การตรวจสอบการคั
ชาการดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์”
(Plagiarism)”
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชายุทธศาสตร์
สาหรับการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการจัด
หารและการพัฒดนาจะจั
ดให้มีการฝึกอบรมเชิ
งปฏิบัตกิกศึารกษาระดั
เรื่อง “เทคนิ
กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวปฏิบัตการบริ
ิการตรวจสอบการคั
ลอกผลงานทางวิ
ชาการของนั
บบัณฑิคการ
ตศึกษา
วางแผนกลยุทธ์” ให้กับอาจารย์ประจาสาขา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
รวมทั้งมีการฝึกทักษะการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิ
ชาการด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาระดับปริญญาเอก
วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้
วามรู
้แก่นักกศึารบริ
กษาทีหารและการพั
่เข้าร่วมการอบรม
ซึ่งประกอบด้
ยนักศึบกปริ
ษาระดั
สาขาวิคชายุ
ทธศาสตร์
ฒนา รุ่นที่ ๑-๗
และนักศึกวษาระดั
ญญา บ
ปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒเอก
นา รุสาขาวิ
่นที่ ๗ชาการบริ
และเจ้หาารการศึ
หน้าที่บกัณษารุ
ฑิต่นวิทีท่ ๑โดยเชิ
ยาลัย ญเข้วิาทร่ยากรที
วมการอบรม
๒๕ารงค์
คน
่มีชื่อเสียงจคืานวน
อรศ.ดร.ด
วัฒนาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาหรับกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐สิงหาคม
๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. –๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมตะวัน
กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ เป็นประธานสภาฯ ในที่ประชุม
การประชุมได้มีการพิจารณา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ธรรมนูญสภาคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการหารือเรื่องการจัดประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้น
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ นี้

ประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เข้าร่วมประชุม
เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
(GNRU) ณ ห้องประชุมสีชมพู สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยที่ประชุม มีการ
ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงานงานทั่วไป การจัดการศึกษา การตรวจ
สอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (Plagiarism) และการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานสาหรับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือแต่ละแห่ง รวมทั้งการปรึกษาหารือถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมสัมมนาวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติฯ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๓ “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๒กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร จัดให้มีการสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญา โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมีคณะกรรมการ
สอบ โครงร่าง วิทยานิพนธ์ อาทิ รศ.ดร. พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ดร.ชัยรัตน์ บุมี ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล และ
ดร.วรวิทย์ สิทธิโสภณ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโทเข้าร่วมรับฟังและศึกษารูปแบบวิธีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.เชิญร่วมกิจกรรม Thailand Research Symposium ๒๐๑๖
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กาหนดจัดกิจกรรม Thailand Research
Symposium ๒๐๑๖ ขึ้น ระหว่างงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๗–๒๑
สิงหาคม ๒๕๕๙ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวย์ชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ เพื่อ
เปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นาเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ
ระดับประเทศ อันนาไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับ
ผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th/

มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก กาหนดจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๙ “The 5th Burapha University International
Conference 2016” ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ทาง
เว็บไซต์ http://www.buuconference.buu.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
บทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian 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

