วิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฉบับที่ ๒๖ ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าสาขาวิ ช าบริ ห ารการศึ ก ษา จั ด
วิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
บริ ห ารการศึ ก ษา ณ ห้ อ งเรี ย นปริ ญ ญาเอก ชั้ น ๘
อาคารเฉลิ มพระเกีย รติ (อาคาร ๑๒) โดยมี รศ.ดร.
วชิร ะ วิ ช ชุว รนั น ท์ เป็ น ประธานการวิ พากษ์ห ลั กสู ต ร
และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ประกอบด้ ว ย
รศ.ดร.ชูชีพ พุทธประเสริ ฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร. .เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
ผศ.ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ผศ.ดร.กานต์ อัมภานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์ ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกาแพงเพชร และดร.อภิชัย
นุช เนื่ อง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษาตากและกรรมการ
ภายในประกอบด้วย ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ดร.ประจบ ขวัญมั่น ผศ.ดร.
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงหลั กสู ตรให้ มีค วามทันสมัยสอดคล้ องกับสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

มรภ.นครปฐม ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร นาโดย ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลาการ ร่ วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ณ ห้อ งประชุ ม ชั้น ๘ อาคารเรีย นรวม ๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมี ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน ผู้อานวยการ
สานักงานบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การพัฒนาและกากับมาตรฐานและคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการให้บริการนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการหลักสูตรกับประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร

อบรมการทาวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (I-THESIS)
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อบรมเชิงปฏิบัติการการทา
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (I-THESIS) ณ ห้องประชุมชั้น ๗ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร
๑๒) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาการค้นคว้าอิสระทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มีความรู้และทักษะการทาวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คาแนะนาปรึกษา
กับอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน ๔๐ คน โดยวิทยากรอบรมครั้งนี้คือ คุณธีรยุทธ โกสินทร์ และ
คุณพัชวีณ์ ฉัตรชัยดารง จากบริษัท แฟคเกอร์ จากัด

สอบป้องกันดุษฎีนพิ นธ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา งานประสานดุษฎีบัณฑิต จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภาย
นอกจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น รศ.ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ ผู้อานวยการโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาแพงเพชร และกรรมการสอบผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกร่วมรับฟัง และศึกษารูปแบบวิธีการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งภายหลังจากการสอบ ได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความ
ยินดีกับว่าที่ดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อน ๆ และนักศึกษารุ่นน้อง

การอบรมการพัฒนาสานักงานสีเขียว (Green Office)
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมการพัฒนา
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัยสู่สานักงานสีเขียว (Green Office) ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคุณอุทุมพร
สอนบุญเกิด และคุณกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจถึงนโยบายสานักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัยมาตรการการประหยัดพลังงาน โดยนามาพัฒนา
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นสานักงานสีเขียวที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรให้มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสานักงาน เพื่อลดการใช้
พลังงาน ดาเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในอนาคต ภายในกิจกรรม
ประกอบด้วย กิจกรรม KM การพัฒนาสานักงานบัณฑิต
วิทยาลัยสู่สานักงานสีเขียว (Green Office) ส่วนใน
ภาคบ่ายมีกิจกรรม ๕ ส สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่ง
บรรยากาศ ของกิ จกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
พร้อมเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรเป็นอย่างดี

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั "บูรณาการงานวิจยั สู่การพัฒนาท้องถิน่ ทีย่ งั่ ยืน"

เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จัดการประชุมวิชาการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลาปางวิจัยครั้งที่ ๔ "บูรณาการงานวิจัยสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" โดยจะดาเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารโอฬาร โรจน์
หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง สาหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง โทร.๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๓๒ หรือ http://gnru๒๐๑๘.lpru.ac.th/index.php
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย "๕๐ ปีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดาเนินการจัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย
ครั้งที่ ๑๔ ( The 14th Mahasarakham University Research ) ภายใต้หัวข้อ "๕๐ ปีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน" (50 year Mahasarakham : Public Devotion is a
Virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://www.research.msu.ac./mrc14

การประชุมวิชาการระดับชาติวันเกษตรแม่โจ้ ๘๕ ปี ภูมิปญ
ั ญาแห่งการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กาหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้งานวันเกษตรแม่โจ้ ๘๕ ปี
ภูมิปัญญาแห่งการเกษตรตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ฝ่าย
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗
๓๔๑๑,๐ ๕๓๘๗ ๓๔๑๐ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.conference.mju.ac.th

การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยี“DIGITAL TRANSFORMATION AND THAILAND 4.0”
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ “DIGITAL TRANSFORMATION AND THAILAND 4.0”วันที่ ๒๙ – ๓๑
ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๙๙๐๐ ต่อ ๑๓๓,๑๑๘,๑๒๓ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://asconf.nida.ac.th/

