สาขาวิชายุทศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา รุ่นที่ ๑๐

ฉบับที่ ๓๐ ประจาเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๒

จัดสัมมนาเรือ่ ง “คุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย”

เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ ที่ ผ่ า นมา
นักศึกษาสาขาวิชายุทศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
รุ่นที่ ๑๐ ได้จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา เรื่อง คุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงวัย ณห้องประชุมกาสะลอง และห้องประชุม
ทองกาว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยการจัดการสัมมนา
ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการเรียนการสอนระดับ
ดุษฎีบัณฑิต ซึ่งการสัมมนาเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงวัย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนวคิดคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการสร้างองค์ความรู้ในด้านการดูแล
สุขภาพ การป้องกัน และการรักษาตนเอง โดยมีคณะวิทยากรมาให้ความรู้
จากหลายภาคส่ ว น อาทิ กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม สภาเด็ ก และเยาวชน
อาสาสมัครสาธารณะสุข การสัมมนาในครั้งมีผู้เข้าร่วมจานวนกว่า ๘๐ คน
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสาคัญ ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ทางวิ ช าการด้ ว ยโ ปรแกรมอั ก ขราวิ สุ ท ธิ์ โ ดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ดร.ประจักษ์ กึกก้อง และอาจารย์พลอยพรรณ
สอนสุวิทย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
ที่ เ ข้ า ร่ ว มการอบรม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษาและนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอกสาขาวิ ช ายุ ทธศาสตร์ ก ารบริ ห ารและการ
พัฒนา จานวนกว่า ๔๐ คน

ประชุมหารือกาหนดจัดโครงการบริการวิชาการ..บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2562
“ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร รศ.ดร.ณัฐรดา
วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดการประชุมเพื่อ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามโครงการบริ การวิชาการแก่สังคม ประจาปี ๒๕๖๒ “โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่ วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น
โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นาชุมชน สาธารณสุข ตัวแทนชุมชน กลุ่มสตรี และเยาวชน เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ร่วมกันกาหนดแผนการจัดโครงก ารบริการ
วิชาการเสนอความต้องการของท้องถิ่นชุมชน เป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่ น โดยหลังจากการประชุมได้กาหนดวันเวลา สถานที่
การจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศาสตร์พระราชากับ การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลสักงาน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร

การประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ
น าเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 19 (The 19th Graduate Studies of Northern Rajabhat University Network
Conference) “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (Education for Sustainable Community Development)
ใน
วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร 0-5388-5990 หรือที่ http://gnru2019.cmru.ac.th
ประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี 2562
การประชุมวิช าการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2562
"การศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ตั ล : ความท้ า ทายของมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ " The 3rd National
Conference on Education in the Digital Era: Challenges for Humanities and Social Sciences
วัน ที่ 10 มิถุน ายน 2562 ณ อาคารสิ ริวิทยา คณะศิล ปศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหิ ดล ศาลายา, จังหวัด
นครปฐม ผู้ ที่ ส นใจสามารถติด ต่ อ ได้ ที่ ง านวิจั ย และวิ ช าการ คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย มหิ ด ล
โทรศัพท์ 02-441-4401-4 หรือ http://www.la.mahidol.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา 6th International Conference on Management Science,
Innovation and Technology 2 0 1 9 Faculty of Management Science, Suan Sunandha
Rajabhat University (ICMSIT 2019)วันที่ 14 มิถุนายน 2562ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-160-1490-5 หรือที่ www.fms.seru.ac.th

