บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

“พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบูรณาการ
องค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น”

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

กองบรรณาธิการ :
-

นางพรพรรณ ดอนพนัส
นางสาวปณิตา คล้ายนิล
นายสุเทพ เกิดปราง
นางสาวสายน้ำ�ผึ้ง บุญมา
นางสาวรัตณา แย้มกลิ่น

เรียบเรียงข่าว :
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บทความสาระน่ารู้
ข้อคิดการตัดสินผู้อื่น
·ÕèÊ¹ÒÁºÔ¹¹Ò¹ÒªÒµÔ ÁÕ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ÊÒÇ ºØ¤ÅÔ¡´Õ¤¹Ë¹Öè§ ¨íÒà»¹µÍ§ÃÍàÇÅÒà¤Ã×èÍ§ÍÍ¡ ÍÕ¡ 2 ªÑèÇâÁ§
ã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹à¤Ã×èÍ§ à¾×èÍä»»ÅÒÂ·Ò§ à¸Í¨Ö§ä´«×éÍË¹Ñ§Ê×ÍÍÒ¹àÅ¹ áÅÐ¤Ø¡¡Õé 1 ËÍ áÅÇ¡çËÒ·Õè¹Ñè§
à¾×èÍÍÒ¹áÅÐ¡Ô¹¤Ø¡¡Õé¦ÒàÇÅÒ
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¢Ò§æ à¸ÍÁÕªÒÂË¹ØÁ ¹Ñè§ÊºÒÂàËÂÕÂ´¢ÒÍÂÒ§ÊºÒÂÍÒÃÁ³ äÁÊ¹ã¨ã¤Ã ÇÒ¨ÐÁÕã¤Ã¹Ñè§ÍÂÙ¢Ò§æ à¢Ò
áµà¸Í¡çä´ä»¹Ñè§·Õè¢Ò§æ ªÒÂË¹ØÁ¹Ñè¹ à¹×èÍ§¨Ò¡äÁÁÕ·ÕèÇÒ§Í×è¹æ áÅÇ ÊÑ¡¤ÃÙË¹Öè§ ¢³Ð·Õèà¸ÍÍÒ¹Ë¹Ñ§Ê×Í
ªÒÂË¹ØÁ¡çËÂÔº¤Ø¡¡ÕéÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡¶Ø§·ÕèÇÒ§ÍÂÙÃÐËÇÒ§¤¹·Ñé§ÊÍ§ áÅÇ¡Ô¹ÁÑ¹·ÕÅÐªÔé¹ à¸ÍÁÍ§´ÇÂ¤ÇÒÁ
§Ø¹§§ »¹â¡Ã¸ áµäÁµÍ§¡ÒÃÁÕ»ËÒ à¸Í¨Ö§¢Áã¨áÅÐ·íÒà»¹äÁÊ¹ã¨
à¸ÍàÃÔèÁ ÃÙÊÖ¡àº×èÍ·Õè¨Ð¡Ô¹¤Ø¡¡ÕéáÅÐà½ÒÃÍàÇÅÒ ã¹¢³Ð·ÕèªÒÂË¹ØÁ «Öè§à»¹¼Ù¢âÁÂäÃÂÒ§ÍÒÂ ¡íÒÅÑ§¡Ô¹¤Ø¡¡Õé
àÃ×èÍÂæ à¸ÍàÃÔèÁ âÁâËáÅÐ¤Ô´ã¹ã¨ÇÒ ¶ÒËÒ¡©Ñ¹äÁãª¤¹ÁÕªÒµÔ¡ÃÐ¡ÙÅ áÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÙ§ÅÐ¡ç ©Ñ¹¨Ðª¡
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ªÔé¹ÊØ´·ÒÂ à¸ÍËÂØ´áÅÐÍÂÒ¡ÃÙÇÒªÒÂË¹ØÁ ¹Ñè¹¨Ð·íÒÍÂÒ§äÃ ªÒÂË¹ØÁ ¤ÍÂæ ËÂÔº¤Ø¡¡ÕéªÔé¹ÊØ´·ÒÂ
áÅÇËÑ¡ÍÍ¡à»¹ÊÍ§·Í¹ Ê§ãËà¸Í¤ÃÖè§ªÔé¹áÅÐ¡Ô¹àÍ§¤ÃÖè§ªÔé¹ à¸ÍÃÑº¨Ò¡ªÒÂË¹ØÁ ÍÂÒ§ÃÇ´àÃçÇ
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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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ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
เดือนกรกฎาคม
5-6 กันยายน 2558

- เรียนตามปกติ

12-13 กันยายน 2558

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

โครงการ/ประชุม/สัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกบั
มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต ทีเ่ ข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เมือ
่ วันที่ 19 สิง่ หาคม 2558 ณ สวนอัมพร
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สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2558
วันที่ 30 สิงหาคม 2558
ณ ห้อง 729 ชัน้ 2 อาคารบัณฑิตศึกษา

