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นานาสาระ
เมื่อเทคโนโลยีล้างสมองเด็ก อะไรจะเกิดขึ้น?
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บทความสาระน่ารู้
ข้อคิดการตัดสินผู้อื่น
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·ÕèÁÒ¢Í§¢�ÍÁÙÅ : http://www.kwamru.com/277 

ข่าวการเผยแพร่ผลงานวิจัย
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย กำ หนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำ ปี 2558 ระหว่าง
วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 043-202-221 หรือ 043-202-414-14 http://cscd2015.kku.ac.th
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“พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบูรณาการ
องค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น” Graduate News

4

08
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ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2558

 ที่ปรึกษา :
- ผศ.ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ
- ดร.กิตติวงค์ สาสวด

 กองบรรณาธิการ :
- นางพรพรรณ ดอนพนัส
- นางสาวปณิตา คล้ายนิล
- นายสุเทพ เกิดปราง
- นางสาวสายน้ำ ผึ้ง บุญมา
- นางสาวรัตณา แย้มกลิ่น

 เรียบเรียงข่าว :

- นางสาวปณิตา คล้ายนิล

 สถานที่ติดต่อ :

อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : (038) 500000 ต่อ 6350, 
6352, 6355 สายตรง : (038) 535430 
Fax : (038) 535430

E-mail : grad.rru@gmail.com
www.facebook.com/grad.rru
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ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
เดือนกรกฎาคม

5-6 กันยายน 2558

12-13 กันยายน 2558

- เรียนตามปกติ

- สอบปลายภาคการศึกษาที่ 3/2557
- สัปดาห์สุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
(เข้าปกแข็ง) พร้อมบทความวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ หรือหลักฐาน
การเผยแพร่วิทยานิพนธ์สำ หรับผู้ที่จะสำ เร็จการศึกษาโดยไม่ต้อง
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนถัดไป

โครงการ/ประชุม/สัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

เม่ือวันท่ี 19 ส่ิงหาคม 2558 ณ สวนอัมพร
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สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ปีการศึกษา 2558
วันท่ี 30 สิงหาคม 2558

ณ ห้อง 729 ช้ัน 2 อาคารบัณฑิตศึกษา


