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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
“การใช้สถิติขนั้ สูงในการวิจยั สาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ และ ๒๕ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร. ปรี ย านุ ช พรหมภาสิ ต รั ก ษาราชการแทน
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร เป็ น ประธานเปิ ด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย สาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี ๒๕๖๕ ซึ่งดาเนินการจัดโดย
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มีกาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ และ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยมี อาจารย์ ดร.สุขุม มูลเมือง อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้
และทักษะในการใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย และเป็นการเตรียมพร้อมในการ
ทาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาหรับการอบรมครั้ง
นี้ เ ป็ น การอบรมระบบออนไลน์ ผ่ า นโปรมแกรม Google Meet ซึ่ ง มี
ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาระดับปริญญา
เอก ปริญญาโท ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม จานวน ๔๐ คน
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บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการการส่งเสริมค ุณภาพ
และการป้องกันการลอกเลียนผลงานในการทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมคุณภาพและการป้องกันการลอกเลียนผลงาน ในการทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการตรวจสอบความซ้าซ้อนในการทาวิทยานิพนธ์ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุ ทธิ์ รวมทั้งการทาวิทยานิพนธ์อิเลกทอร์
นิกส์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง รองคณบดีบัณฑิตวิท ยาลัย มา
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม ซึ่งประกอบด้วยนักศึ กษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษาและ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จานวน ๔๘ คน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรมแกรม Microsoft team

สาขาวิชาย ุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสอบป้องกันด ุษฎีนิพนธ์
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา งานประสานดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกจาก
มหาวิทยาลัยและภายใน ประกอบด้วย ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ดร.กิติพัทธ์ เอี่ยม
รอด ดร.สัมฤธิ์ ไวเปีย โดยมี รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ เป็นประธานกรรมการสอบ ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดั บปริญญาโท
ร่วมรับฟัง และศึกษารูปแบบวิธีการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams อีกด้วย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เครือข่ำยบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ
จัดกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรนำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ
การประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 22 และปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) "ชีวิตวิถี
ใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล" วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
ติดต่อสอบถาม ผู้ประสานงานหลัก: สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หมายเลข
โทรศัพท์: 056-219-100 ต่อ 1200, 1208, 1209, 1211 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 097-924-5216
.
E-mail: graduate@nsru.ac.th
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวั ต กรรมสร้ า งสรรค์ ครั้ ง ที่ 8 The 8th Conference on Research and Creative Innovations (8th# CRCI 2022
Online)ภายใต้หัวข้อ "...สู่วิจัยรับใช้สังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน"วันที่ 20 - 21
กรกฎาคม 2565 ณ การประชุมออนไลน์ วันที่ 25 เมษายน 2565 Website: https://crci.rmutl.ac.th/

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ศิลปศำสตร์วิชำกำร ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2: "ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และสุขภาวะกับ
นวั ต กรรมการพั ฒ นาสั ง คมอย่ า งยั่ ง ยื น " จั ด โดยคณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2565
ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท , จังหวัดเชียงใหม่ Website: http://www.libarts.mju.ac.th/libartsforum2/index.php
ติดต่อสอบถาม งานบริการวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมายเลขโทรศัพท์: 053-875-200 ต่อ 173

