สาขาวิชาย ุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา ศึกษาด ูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (EGAT)

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คณาจารย์
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารและการพั ฒ นา และ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร นาโดย
รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาดูงาน
ณ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ งประเทศไทย (EGAT) ส านั ก งานใหญ่
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสาธิต ครองสัตย์
ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้ต้อนรั บและ
บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) สานักงานใหญ่

ฉบับที่ 46 ประจำเดือน กรกฎำคม 2565

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและการจัดการพลังงานไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง
และยั่งยืน เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยนวัตกรรม
พลังงานทดแทน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ
ถึงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนอันเป็น
ประโยชน์ ต่อ สิ่งแวดล้อ มระดับประเทศ การก าหนดนโยบายความมั่น คงทางด้าน
พลั ง งานไฟฟ้ า และเพื่ อ ทราบถึ ง นวั ต กรรมที่ ส ร้ า งความยั่ ง ยื น ด้ า นพลั ง งาน
กระบวนการก าหนดกลยุ ท ธ์ และแนวทางการจั ด ท าแผนด้ า นพลั ง งานไฟฟ้ า ที่
ตอบสนองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อไป
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สาขาวิชาย ุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดการบรรยายพิเศษและสัมมนา
เรือ่ ง "กลย ุทธ์การทาวิทยานิพนธ์ให้สาเร็จและมีความส ุข
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดการบรรยายพิเศษและสัมมนา เรื่อง "กลยุทธ์การทา
วิทยานิพนธ์ให้สาเร็จและมีค วามสุ ข" ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ แปซิ ฟิค ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติ จาก
ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ใน
แนวคิดองค์ความรู้ในการวิจัย การวางแผน การบริหารและแนวทางการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ เพื่อพัฒนาการทาวิจัยและวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น และเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ได้อย่างคุณ ภาพและมีความสุข สาหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการบรรยายพิเศษและสัมมนาครั้งนี้ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
จานวน ๒๐ คน

การประเมินค ุณภาพภายในหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องเรียนเรียนปริญญาเอก ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ฝ่านระบบออนไลน์ นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชนก จรัสวิญญู ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ คณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมีนางสาวกิตติยา ลาเต๊ะ ทาหน้าที่เป็นเลขานุการ ซึ่งการประเมินคุณภาพภายใน
ครั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง อาจารย์ ดร.พลอยพรรณ
สอนสุวิทย์ อาจารย์ธัญรดี บุญปัน และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ให้การตอนรับและนาเสนอข้อมูลผลการดาเนินงาน เพื่อประเมินคุณภาพภายในระดับ
หน่วยงานในของบัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเพื่อการดาเนินงานของหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการหลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพต่อไป

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) “ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดทาวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และขั้นตอนการดาเนินงานจัดทาวารสารวิชาการฯ ในระบบ ThaiJounal
Online ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจากองบรรณาธิการวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โดยมี รศ.
ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดการความรู้ (KM) ครั้งนี้ได้รับเกรียติจาก ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายทวิช ปิ่นวิเศษ เจ้าหน้าที่งานวารสาร ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา มาแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดา เนินงาน
วารสาร เพื่อให้การดาเนินงานของกองบรรณาธิการวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เป็นไป อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพที่ดีต่อไป

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
จัดการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
การประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 22 และปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) "ชีวิตวิถีใหม่
ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล" วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ติดต่อ
สอบถาม ผู้ประสานงานหลัก: สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์หมายเลขโทรศัพท์:
056-219-100 ต่อ 1200, 1208, 1209, 1211 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 097-924-5216
.
E-mail: graduate@nsru.ac.th
จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติการบริหาร การจัดการ
การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัด การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติการบริหาร การจัดการ
การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจาปี 2565 ( NCAME 2022) หัวข้อ: “ความท้าทายในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคหลังการระบาดโควิด-19” วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ การประชุมออนไลน์ Deadline
submission: 4 พฤศจิกายน 2565 Website: https://rcim-ncame.rcim.in.th/ ติดต่อสอบถาม วิทยาลัยนวัตกรรมการ
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