สาขาวิ ชายุทธศาสตร์การบริ หารและการ
พัฒนา จัดสัมมนาเรื่ อง“การประยุกต์ใช้
แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพี ยงในการ
ดารงชีวิต ในยุคโควิ ด – 19”

ฉบับที่ 40 ประจำเดือน มกรำคม 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565 นักศึกษาระดั บ
ปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์ การบริ หารและการพั ฒนา ได้
ดาเนินการจัดสัมมนาวิ ชาการเรื่ อง“การประยุ ก ต์ใช้ แนวความ คิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงในการ ดารงชีวิต ในยุคโควิด – 19”ผ่านอบรม
ออนไลน์ ระบบ Microsoft Teams โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหม
ภาสิ ต รั ก ษาราชการแทนอธิ กา รบดี ม หา วิ ท ยา ลั ย รา ชภั ฏ
กาแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ยังมี รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รอง
อธิการบดีฝ่า ยวิช าการ รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติ พงศ์
รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ และดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส อาจารย์
ประจาสาขาวิชาสาขาวิ ชายุท ธศาสตร์ก ารบริห ารและการพั ฒนา
ร่วมให้การต้อนรับวิทยากร

และผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลย
กาธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นวิทยาการบรรยาย
ให้ความรู้แนวคิด..ประสบการณ์และมุมมองในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในยุคโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์การโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน จึงนามาสู่การจัดกิจกรรมสัมมนาดังกล่าว เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วม
การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับวิธีการประยุกต์ใช้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดารงชีวิต ในยุคโควิด-19 และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ระดมสมองในด้านการ
ประยุกต์ใช้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ ดารงชีวิต ในยุคโควิด-19 สาหรับ
การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย กลุ่มตัวแทนจากจังหวัดตาก จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกาแพงเพชร และบุคลากรจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนใจเข้าร่วม จานวนกว่า 90 คน

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิ ตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนื อ (GNRU)
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิท ยาลั ย มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร และประธาน
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) เป็นประธานการประชุมเครือข่ายบั ณฑิตศึก ษาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์
ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารงานบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เครือข่าย ฯ ๗
แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ประชุมมีการรายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ภาคเหนือแต่ละแห่ง ตลอดจนปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดาเนินงานเครือข่าย อาทิ การดาเนินงานด้านกิจกรรมวิชาการและการจัดการศึกษาของแต่ ละแห่ง
การพิ จ ารณาแนวทางการพั ฒ นาวารสารวิ ชาการ และการหารื อเตรี ย มการจั ดการประชุ มสั มมนาวิ ช าการนาเสนอผลงานวิ จัย ระดั บ ชาติ เครื อข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๒ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ปฐมนิเทศกำรทำวิทยำนิพนธ์ระดั บบั ณฑิตศึกษำ
สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศการ
ทาวิทยานิพนธ์ให้กับนั กศึ กษาระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์ การบริ หารและการพัฒนา เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้ าใ จ
และแนวทางปฏิบัติที่ ดีในการดาเนิน การทาวิท ยานิ พนธ์ให้ ที่ คุณ ภาพ ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดในรูป แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมี
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ รองศาสตราจารย์
ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ และดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาสเป็นวิทยากร
ในการอภิปรายให้ความรู้ในการทาวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังมีดุษฎีบัณฑิตรุ่นพี่ ที่สาเร็จ การศึก ษาแล้ว ประกอบด้ว ย ดร.ภูรินท์ ชนิลกุล ดร.เอกพงศ์
เกยงค์ และดร.รัชดาพร รอดหิรัญ มาร่วมการอภิปรายให้กับนักศึกษาที่เข้ากิจกรรม ในเรื่องกลยุทธ์การทาวิทยานิพนธ์ให้สาเร็จอย่างมี คุณภาพ

ข่าวสารประชาสัมพ ันธ์
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
จัดการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

การประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดั บชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ภาคเหนื อ ครั้ ง ที่ 22 และปาฐกถาพิ เ ศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สั มพั น ธ์ ฤทธิ เ ดช (เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา) "ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ ของการศึ ก ษาในสั ง คมดิ จิทั ล " วั น ที่ 16 สิ ง หาคม 2565 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

“การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ข อเชิ ญ เข้า ร่ว มอบรม จั ด การอบรม การประชุ ม ทางวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 60
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The 60th Kasetsart University Annual Conference หัวข้อ: "เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิก
วิกฤตสู่ความยั่งยืน" (Next Normal KASETSART: Turning Crisis into Sustainability) วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2565
ณ การประชุมออนไลน์ และจัดงานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถ
ติ ดต่ อที่ สถา บั น วิ จั ยและ พั ฒน า แห่ ง ม หา วิ ทยา ลั ยเ กษตรศา สตร์ ม หา วิ ทยา ลั ยเ กษตรศา สตร์ หรื อ
https://annualconference.ku.ac.th/60/ หรือ QR

