
 

 

 

     พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     และบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถ่ิน                 ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 5 ประจําเดือนกรกฎาคม 2555 1 

 

ฉบับนี้มีอะไร 
-  ปฏิทินวิชาการ                  1 

   กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย 

-  โครงการคลินิกวิทยานิพนธ์                 1 

-  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมทักษะเพื่อการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”     2 

-  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทําวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสําเร็จ”             2 

-  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                                                              2 

-  ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย                2 

 

ปฏิทินวิชาการ 
 

      4 –5 สิงหาคม 2555 เรียนตามปกติ 
      6 สิงหาคม 2555  วันสุดท้ายของการเพิ่ม-ถอนเปลี่ยนแปลงรายวิชา  

   วันสุดท้ายของการลงทะเบียนจองรายวิชา และเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน 

   วันสุดท้ายของการชําระเงินลงทะเบียนเรียนและรักษาสภาพนักศึกษา 

   * นักศึกษาไม่ชําระค่าลงทะเบียนเรียนตามกําหนด หลังจากน้ีต้องเสียค่าปรับ 
   * นักศึกษาไม่ชําระค่าลงทะเบียนรักษาสภาพตามกําหนด ต้องเสียค่าคืนสภาพ 

     11 - 12 สิงหาคม 2555 ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนการสอน คร้ังท่ี 2 

     18 - 19 สิงหาคม 2555  เรียนตามปกติ 
     25 - 26 สิงหาคม 2555  ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนการสอน คร้ังท่ี 3 

ปีที่ 1 ฉบับที ่5 ประจําเดือนกรกฎาคม 2555                                  http://grad.rru.ac.th 

               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เห็นถึงปัญหา             
และความสําคัญของการทาํวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ได้อย่างต่อเน่ือง               
โดยมีผู้ให้คาํปรึกษาและช่วยแนะนําในเร่ืองของกระบวนการทาํวิทยานิพนธ์ 
บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดทําโครงการ “คลินิกวิทยานิพนธ์” ข้ึน เพ่ือให้คาํปรึกษา           
ในเร่ืองของวิทยาการวิจัยทั่วไป สถิติและการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือวิจัย  
และฝึกปฏิบัติการเขียนวิทยานิพนธ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์              
ดร. สายฝน เสกขุนทด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร. ชัชวาล มงคล รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ดร. กานต์ เสกขุนทด และดร. มาริษ คณุากร เป็นผู้ให้คําปรึกษา
ประจําคลินิก เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 
อาคารบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โครงการคลนิิกวิทยานพินธ์  

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หอ้งประชุมบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา “มหาราชา” โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

สืบค้นวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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     พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     และบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถ่ิน                 ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 5 ประจําเดือนกรกฎาคม 2555 
    ที่ปรึกษา           :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน เสกขุนทด  ดร.ชัชวาล มงคล  อาจารย์ขณิดา จรุงจิตต์                                                                                                                                                                                 

กองบรรณาธิการ  :  นางธิดาพร ประทุมวี  นางสาวปณิตา คล้ายนิล  นางพรพรรณ ดอนพนัส นางสาวแก้วกาญจน์ หงส์นิมิตชัย  นางสาวญาดา เรียมริมมะดัน 
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          สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
สมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2555 ในวันที่  25-26 สิงหาคม 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                                                   
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://graduate.udru.ac.th/grc2012  

   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัย             
ในกํากับของรัฐ (ทคบร.) สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) และสาํนักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้ งที่  25              
การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ ในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  

 

        บัณฑิตวิทยาลัยเห็นความสําคัญ 
ของการวจิัย ซ่ึงเป็นกระบวนการแสวงหา
ความรูแ้ละความจริงอย่างเป็นระบบจึง 
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ              
“เสริมทักษะเพ่ือการสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”ขึ้น เพ่ือให้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานําความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถใช้เวลาไมน่าน
และได้ข้อมูลทีม่ีประสิทธิภาพตลอดจน  
ได้ผลการวจิัยที่มีคุณภาพ เมื่อวนัที ่20 
กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร
บัณฑิตศึกษา  

        บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทําโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทํา
วิทยานิพนธ์ให้ประสบความสําเร็จ” ขึ้น 
เพ่ือให้ผู้กําลังศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
สามารถจัดทําวิทยานิพนธ์ โดยนําความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการจดัทําวทิยานพินธใ์ห้ประสบ
ความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่ างนัก ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เกี่ยวกับแนวทางและเทคนิควิธีการวิจัย 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ณ ห้อง
หงส์ทอง ช้ัน 2 อาคารบัณฑิตศึกษา 
 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมทักษะเพ่ือการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” 
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา  

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทําวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสําเร็จ” 
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องหงส์ทอง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตศึกษา  

  

 โครงการอบรมสัมมนาพฒันาศักยภาพนักศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

        บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทําโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                    
โดยมีกิจกรรมที่สําคัญคือ กิจกรรมไหว้ครูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความรู้ความ
เข้าใจข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี            
ต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เมือ่วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องโชคอนนัต์ 
อาคารเรียนรวมและอาํนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์  


