เสวนา: ชาติพนั ธุ์กับการพัฒนา “มองเมืองใหม่
ผ่านเส้นสาย ลายผ้าปกาเกอะญอ”

เมื่ อวั น ที่ ๒๕ ตุ ลา ค ม ๒ ๕ ๖๒ บั ณฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร สถาบั น สื่ อ เด็ ก และเยาวชน
องค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม และชมรมนักยุทธศาตร์เพื่อการ
พัฒนาสังคม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Dinner Talk ชาติพันธุ์กับการ
พั ฒ นา “มองเมื อ งใหม่ ผ่ า นเส้ น สายลายผ้ า ปกาเกอะญอ ”
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย จังหวัดกาแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิต
แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร เป็นประธานในพิธี เปิด
ซึ่ง รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการกิจกรรม
เพื่อ สะท้ อนมุ มมองการพัฒ นากลุ่มชาติพั นธุ์จั งหวั ดกาแพงเพชร
ภายใต้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยน
มุมมองและสร้างความร่วมมือในการออกแบบเมืองที่คานึงถึงความ
ทั่วถึงและความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่ม และเพื่อเผยแพร่ความ
หลากหลายของทุ น ทางวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาของชาวปกา
เกอะญที จะข่อ บ้ านเพชรนิย ม ต าบลสั กงาม อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร บรรยากาศภายในงานมีการจัดนิทรรศกาล

ฉบับที่ ๓๓ ประจำเดือน ตุลำคม-ธันวำคม ๒๕๖๒
การจาหน่ายเสื้อผ้ากระเป๋าที่ผลิตจากผ้าทอ และการจัดซุ้มอาหารของพี่น้องชาวปะกา
เกอะญอ หมู่บ้านทีจะข่อ จังหวัดกาแพงเพชร ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดการเสวนา
โดยมี ดร.ประคอง สายจั น ทร์ ผู้ จั ด การส านั ก งานพื้ น ที่ พิ เ ศษ ๔ นางฐิ ฏิ ย า
หาญวีรโยธิน สานักงานจังหวัดกาแงเพชร นายปราโมช เจธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัด
กาแพงเพชร นางทั ศนี ย์ คงไทย นายกองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลสัก งาม และรศ.
ดร.ณั ฐ รดา วงษ์ น ายะ คณบดีบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ก าแพงเพชร
เป็นวิทยากรที่เข้าร่วมเสวนา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
และบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน อาจารย์ นักวิชาการ
นักวิ จัย เด็ก เยาวชน นักศึ กษาระดับปริญญาโทและปริ ญญาเอก และสื่ อมวลชน
จานวน ๑๒๐ คน

ปฐมนิเทศการทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ได้จัด
กิจกรรมการปฐมนิเทศการทาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) โดยมี คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
เป็นวิทยากร ในการอภิปรายให้ความรู้ในการทาวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยัง มีดุ ษฎีบัณ ฑิ ตรุ่นพี่ ที่สาเร็จการศึกษาแล้วมาร่วมการอภิปราย
ถึงกลยุทธ์ในการทาวิทยานิพนธ์ให้สาเร็จ อย่างมีคุณภาพอีกด้วย

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารเฉลิ มพระเกียรติ (อาคาร๑๒) การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น
เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษากับอาจารย์ประจาหลักสูตรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
นักศึ ก ษารุ่ น พี่กับ นั กศึ กษารุ่ น น้ องในการทาวิทยานิพนธ์ และเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าและคุณภาพในการทาวิ ท ยานิพ นธ์
สาหรับการประชุม ครั้ งนี้ มี นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช ายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารและการพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๕๐ คน

สำนักงำนกำรวิจยั แห่งชำติ (วช.) จัดสัมมนำวิจยั ยุทธศำสตร์ไทย – จีน ครัง้ ที่ 9
การสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงำนทำงวิชาการ เพื่อนาเสนอในงานสัมมนา
วิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “ความสัมพันธ์การทูตไทย – จีน 45 ปี: การแบ่งปัน
ประสบการณ์และความร่วมมือในอนาคต” โดยงานจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 ณ
โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ถึง ภายในวันที่ 5 มิถุนายน
2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.vijaichina.com/events/1719

มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกำรประชุมวิชำกำร และนำเสนอผลงำนวิจยั ระดับชำตินำนำชำติ ครัง้ ที่ 7
สานักการวิจยั และบริการวิชาการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกาหนดจัดการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติครั้งที่เจ็ดเรื่องนวัตกรรมการ
เรียนรูส้ ู่การพัฒนาสู่ชุมชน(The 7 NEU National and International Conference 2020 (NEUNI 2020)”Learning
Innovation for Community Develoment “)ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจยั นาเสนอผลงานการวิจัยและ
แลกเปลีย่ นความรู้ประสบการณ์ดา้ นวิชาการของคณาจารย์นักวิจัยและนิสติ นักศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติในการนี้
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันเครือข่ายจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านคณาจารย์บุคลากรนักวิจัยนิสติ
นักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานเข้าร่วมนาเสนอในการประชุมวิชาการและขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่http://neunic2020.neu.ac.th

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรจี ดั ประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครัง้ ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในวันที่ 4
กันยายน 2563 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อเป็นเวทีในการนาเสนอ
ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึ กษาในสาขาต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป
กิจกรรมภายงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์และการจัด
นิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายและภายนอกมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยฯ จึงขอเชิญชวนให้อาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและ
ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://conference.kru.ac.th

