การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๕

ฉบับที่ 48 ประจำเดือน กันยำยน 2565

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปรี ย านุ ช พรหมภาสิ ต
รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นประธาน
เปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๕ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง รองคณบดี
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ ก ล่ า วรายงานวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กรรม
และมี ผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมประกอบด้ ว ย รองศาสตราจารย์ วิ สิ ฐ
ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา
วงษ์ น ายะ คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ผู้ บ ริ ห าร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกสาขาวิชา

การบริหารการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการปฐมนิเทศจานวนกว่า
๕๐ คน สาหรับการปฐมนิเทศครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู แ้ ละ
ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ การจัด การเรีย นการสอนระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา ทั้ง ในระดับ
ปริญญาเอกและระดับปริญญาโท เพื่อให้นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีความ
พร้อม ความมั่นใจ และแนวทางการศึกษาและสาเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ ตรี ย มความพร้อ มด้า นต่ า ง ๆ ในการเข้ า ศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาต่อไป

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
“การเขียนบทความวิจยั เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่”
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่” สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชายุทธศาสตร์
การบริหารและการพัฒนา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าว
ตอนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งกิจกรรมการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตี พิมพ์เผยแพร่
ผลงานในวารสารวิชาการ และการประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยเพื่อประกอบการขอสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
จากการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้กับ
นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปได้นาไปศึกษาต่อ
ยอดและใช้ ใ นการอ้ า งอิ ง ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ การอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการดังกล่าวได้รับเกีย รติจาก รศ.ดร.ธิติ พั ฒ น์
เอี่ยมนิรันดร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดร.
พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ และผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
รองคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดย
ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอก สาขาวิ ช ายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารและการ
พั ฒ นา สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจจานวนทั้งสิ้น 50 คน

ประช ุมกรรมการปรับปร ุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาด ุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาย ุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดการประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) และแบบ
ออนไลน์ร่วม โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานหอการค้าไทย นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดตาก ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี ดร.วิทยา ทัศนไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองลานพั ฒนา
ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในประกอบด้วย ผศ.ดร.ณัฐร
ดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ผศ. ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส ผศ.
ดร.ชาลี ตระกูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ตลอดจนเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง และ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในท้ องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งผลสรุปที่ได้จากการประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ทางคณะกรรมการประจา
หลักสูตรจะนาไปวิพากษ์หลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง

วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาด ุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาย ุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) และแบบ
ออนไลน์ร่วม โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย ศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
มหาวิทยาลัยราชธานี ผศ.วัลลภ ทองอ่อน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในประกอบด้วย ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ดร.สุภาพร
พงศ์ภิญโญโอภาส ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล นอกจากนั้นยังมีศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วม ประกอบด้วย นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ
ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า
ดร.วิทยา ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตาบลคลอง
ลานพัฒนา ดร.รัชดาพร รอดหิรัญ ดร.รัชดาพร รอด
หิรัญ ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดกาแพงเพชร ดร.อุดม อิน
ทา รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมกรุงเทพมหานคร เขต ๒ ซึ่งการวิพาก์หลักสูตร
ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การ
บริ ห ารและการพั ฒ นา ให้ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
ตลอดจนเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันและอนาคต
และเพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของบัณฑิตที่จะ
เข้ามาศึกษาต่อ ร่วมไปถึงผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ่นและ
พื้นที่ใกล้เคียง

วิพากษ์หลักสูตรคร ุศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาด ุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการประชุมวิพากษ์วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) และแบบออนไลน์ร่วม โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพ
รัก รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม ดร.สุพล จันต๊ะคาด ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น นอกจากนั้นยังมีศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วม ประกอบด้วย นายอุทัย เพ็ชรหิน นาย
ธนวัฒน์ ฉัตรเงิน ซึ่งการวิพาก์หลักสูตรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา ให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ตลอดจนเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ในปั จ จุ บั น และอนาคต และเพื่ อ ให้ ต อบรั บ กั บ ความต้ อ งการของบั ณ ฑิ ต ที่ จ ะเข้ า มาศึ ก ษาต่ อ ร่ ว มไปถึ ง ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ในท้ อ งถิ่ น และพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง

สาขาวิชาย ุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา งานประสานดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ประกอบด้วย
ศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกรรมการภายในประกอบด้วย รศ.ดร.สมชัย วงษ์
นายะ รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว และผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง โดยมี รศ.
ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวทยาลัย เป็นประธานในการดาเนินการสอบ ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ และศึกษารูปแบบวิธีการสอบในครั้งนี้

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 55
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัด การประชุม วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึก ษา ครั้งที่ 55
(รูปแบบออนไลน์) The 55th National Graduate Research Conference (55th# NGRC 2022_Online Conference):
"The Future of Higher Education and Research Post COVID-19" “อนาคตอุดมศึกษาและการวิจัยหลังโควิ ด-19”
(The Future of Higher Education and Research Post COVID-19) วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 ณ การประชุมออนไลน์
และจัดงานที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ติดต่อสอบถาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์: 044-009-009 ต่อ 1536 หรือ 044-272-827 E-mail: graduate@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
"ราชภัฏกรุ งเก่า ครั้งที่ 5"
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 5" วันที่ 15 - 16
ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติตต่อสอบถาม สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์: 035-276-577 E-mail: arucon@aru.ac.th

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุ ด รธานี ครั้ ง ที่ 15: " Mixed-Methods as a way to reach 21 st Century Goal" The 15 th UDRU National Graduate Research
Conference (15th# UDRU GRC): "Mixed-Methods as a way to reach 21st Century Goal" บรรยายพิเศษเรื่อง "Mixed-Methods as
a way to reach 21 st Century Goal" วันที่ 29 ตุ ล าคม 2565 ติ ด ต่ อสอบถาม: บั ณ ฑิ ต วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์: 042-211-040 ต่อ 1701 E-mail: udru.ngrc@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต // วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรนิ ทร์ ครั้งที่ 13 The 13th
Rajamangala Surin National Conference (13th# RSNC 2022) หั ว ข้ อ : “วิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
BCG” (Research and Innovation for BCG Development) วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565 ณ Hybrid Conference,
การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ , จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อ
สอบถาม แผนกวิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน วิ ท ยาเขตสุ ริ น ทร์ หมายเลขโทรศั พ ท์ :
044-513-236 ต่ อ 1300 หรื อ คุ ณ จั ก ริ น ทร์ สนุ ก แสน หมายเลขโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ : 087 -778- 1 90
E-mail: rsnc2022.info@gmail.com

