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ฉบับนี้มีอะไร 
 -  ปฏิทินวิชาการ               1 
 -  โครงการบริการวิชาการ        
    “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสู่ประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3”       1          
 -  พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 66 ปี          1 
 -  โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 24                                 2 
 -  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ                                                                                                                                         
    “บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้านสูก่ารเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน”                       2 
 -  ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย              2 

ปฏิทินวิชาการ 
     23 มิถุนายน  2555     ลงทะเบียนจองรายวิชาเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต  

      หากมีปัญหาในการลงทะเบียน ติดต่อ 0-3853-5430 

     23 มิถุนายน - 6 สิงหาคม 2555    ชําระเงินลงทะเบียนผ่านธนาคารท่ีระบุในใบ Pay in 

     7-8 กรกฎาคม 2555    วันแรกของการลงทะเบียน   

     14-15 กรกฎาคม 2555    เรียนตามปกติ 

     21-22 กรกฎาคม 2555    เรียนตามปกติ 

     28-29 กรกฎาคม 2555     ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนการสอน คร้ังท่ี 1 

โครงการบริการวิชาการ 
“การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสู่ประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3” 

ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
และหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.นภดล เชนะโยธิน คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับคุณวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานหอการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทําโครงการ             
ความร่วมมือทางวิชาการสําหรับการฝึกอบรมข้ึนภายใต้หลักสูตร “เส้นทางการค้าและโลจิสติกส์สู่ประชาคมอาเซียนและอาเซียน +3” 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไปเม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา และจัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีเม่ือวันที่ 28 
พฤษภาคม 2555 และศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตปกครองพิเศษเมืองเซินเจ้ิน ในวันที่ 30, 31 พฤษภาคม 2555 และ 
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการค้า การลงทุนและระบบ          
โลจิสติกส์ในประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3 ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 32 คน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการหอการค้าและสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 25 คน และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ราชนครินทร์ จํานวน 7 คน 

พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 66 ปี 

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมถวายพานพุ่มเงิน-ทอง เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-              
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 66 ปี ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 9.00 – 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์  และวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา  9.00 – 9.30 น. 
ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
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ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

   มหาวิทยาลัยบูรพาและเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก               
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University            
International Conference 2012" ระหวา่งวันท่ี 9-11 
กรกฎาคม 2555 ณ เมืองพัทยา จ.ชลบรีุ                                  
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่                              
http://www.buu2012.buu.ac.th/  

      มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทําวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 
นักวิจัยและนักศึกษา ร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ 
ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป                                                          
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่                                   
http://dra.research.nu.ac.th/nu_journal/index.aspx  

    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี จัดโครงการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย คร้ังท่ี 5 ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 
2555 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี  

โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 24  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แห่งชาติครั้งที่ 24 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                
วิทยาเขตกล้วยน้ําไท 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ                                                                                                  
“บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้นสู่การเป็นนักจัดการสุขภาพชมุชน” 

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และดร.วรพล แวงนอก                  
อาจารย์ประจําวิชาสัมมนาการจัดการสุขภาพ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านสู่การเป็นนักจัดการสุขภาพ” จัดโดยนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทศบาลนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เชิญเข้าร่วมโครงการราชนครินทร์วิจัยพัฒนาท้องถ่ิน  
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา “มหาราชา”  

   ระหว่างวันที ่19 - 21 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 

 

วันที่  เวลา กิจกรรม 

  19 กรกฎาคม 2555     13.00 –16.00 น.   คลินิกวิทยานิพนธ์   

  20 กรกฎาคม 2555      9.00 - 12.00 น. รอบเช้า 
  13.00 - 16.00 น. รอบบ่าย   

  เสริมทักษะเพื่อการสืบค้นข้อมูลทาง 
  การวิจยัด้านการศึกษาและสังคมศาสตร์ 

  21 กรกฎาคม 2555      9.00 - 16.00 น.   สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทํา   
  วิทยานิพนธ์ให้ประสบความสําเร็จ” 

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา 
“พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์”                            

ในวันอาทิตย์ที ่22 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  
 

 � � � � พิธีไหว้ครูประจาํปีการศึกษา 2555 
 � � � � การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมระดับบัณฑิตศึกษา 
 � � � � ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 


