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นานาสาระ
อย่าคิดว่าทำ กับเด็ก...แล้วไม่ผิด

¤¹àÃÒ¨Ðà»�¹Á¹ØÉÂ�¼Ù�ÁÕã¨ÊÙ§¡Ç�ÒÊÑµÇ�·Ñé§ËÅÒÂä´�¹Ñé¹ µ�Í§¼�Ò¹¡ÒÃ·´ÅÍ§«éíÒáÅ�Ç«éíÒÍÕ¡Ç�Ò¨ÐÍ´¡ÅÑé¹ËÃ×ÍÍ´·¹µ�Í

ÊÔè§ÂÑèÇÂØÍÒÃÁ³�·Ñé§ËÅÒÂ ËÃ×ÍÁÕâÍ¡ÒÊ¡ÃÐ·íÒ¼Ô´áÅ�ÇÍ´¡ÅÑé¹µ�ÍÊÔè§¹Ñé¹æ ä´�ËÃ×ÍäÁ� ËÒ¡Í´Ã¹·¹äÁ�ä´� ä»¡ÃÐ·íÒ¼Ô´¢Öé¹

¤ÇÒÁ¼Ô´¹Ñé¹Â�ÍÁÁÕâ·É·Ñé§Ë¹Ñ¡áÅÐàºÒµÒÁáµ�¡ÃÃÁËÃ×Í¼Å¢Í§¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¹Ñé¹µÍºÊ¹Í§ ÅÍ§ÁÒÈÖ¡ÉÒªÕÇÔµ¢Í§

¼Ù�ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·�Ò¹Ë¹Öè§ 

¹ÒÂ·Í§ä´�à´Ô¹·Ò§â´ÂÊÒÃÃ¶»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ¢Í§ º¢Ê. à¾×èÍ¡ÅÑºº�Ò¹µ�Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ ¾Í´Õä´�¹Ñè§ã¡Å�ÅÒÇÑÅÂ� à´ç¡ÊÒÇ

¹Ñ¡àÃÕÂ¹Á.»ÅÒÂ¤¹Ë¹Öè§ Ë¹�ÒµÒ¨ÔéÁÅÔéÁáººÊÒÇÇÑÂÃØ�¹ÊäµÅ�à¡ÒËÅÕ äÇ�¼ÁË¹�ÒÁ�Ò¹�ÒÃÑ¡¹�ÒªÑ§ ¶Ù¡ÍÑ¸ÂÒÈÑÂÂÔè§¹Ñ¡ 

¨Ö§ÊÍº¶ÒÁÇ�Ò �Ë¹Ùà´Ô¹·Ò§ä»äË¹ÁÒ” à´ç¡µÍºÇ�Ò �ä»ÊÍºâ¤Çµ�Ò¾ÔàÈÉÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ.....ã¹¡ÃØ§à·¾Ï ¡íÒÅÑ§¡ÅÑºº�Ò¹¤�Ð 

¤Ø³ÅØ§Å�Ð¤Ðà´Ô¹·Ò§ä»äË¹..” ¡çà»�¹º·Ê¹·¹Ò·ÑèÇæ ä» ÊÃ�Ò§¤ÇÒÁ¤Ø�¹à¤ÂÃÐËÇ�Ò§à´Ô¹·Ò§ áµ�ËÅÑ§à·ÕèÂ§¤×¹áÅ�Çµ�Ò§¡çà§ÕÂº

áÅÐ¹Í¹ËÅÑºº¹Ã¶â´ÂÊÒÃ ¨¹¡ÃÐ·Ñè§àÇÅÒ»ÃÐÁÒ³µÕÊÍ§ à´ç¡ÊÒÇÃÙ�ÊÖ¡µÑÇÇ�ÒÁÕÁ×ÍÅ�Ç§à¢�Òä»ã¹¡Ò§à¡§ÂÕ¹Ê�áÅÐ Ñ̈ºµ�Í§

ÅÙºäÅ�¶Ù¡ÍÇÑÂÇÐÊíÒ¤Ñ ¨Ö§ãª�Á×ÍËÂÔ¡áÅÐ¼ÅÑ¡ÍÍ¡ áÅÐà¢�Òã¨Ç�Òà»�¹Á×Í¢Í§ªÒÂ·Õè¹Ñè§ÍÂÙ�¢�Ò§æ µ¹ (·Õè¹Ñè§ 2D) 

¨Ö§ÊÐ¡Ô´à¾×èÍ¹ ÃÔ¹ã¨ ·Õè¹Ñè§¢�Ò§æ (·Õè¹Ñè§ 2B) ãË�ÅØ¡ä»ºÃÔàÇ³Ë¹�ÒË�Í§¹éíÒ·�ÒÂÃ¶¤Ñ¹´Ñ§¡Å�ÒÇ áÅ�ÇàÅ�ÒàÃ×èÍ§ãË�¿�§ «Öè§ÃÔ¹ã¨

¡çãË�¡ÒÃÊÍ´¤Å�Í§¡Ñ¹ 

¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¾¹Ñ¡§Ò¹µ�Í¹ÃÑºº¹Ã¶â´ÂÊÒÃ¤Ñ¹´Ñ§¡Å�ÒÇ¡çãË�¡ÒÃÇ�Òä´�ÃÑº·ÃÒºàÃ×èÍ§¨Ò¡ÅÒÇÑÅÂ� â´Âá¹Ð¹íÒäÁ�ãË�âÇÂÇÒÂ

áÅÐäÁ�ãË�¡ÅÑºä»¹Ñè§àºÒÐà´ÔÁÍÕ¡àÅÂ ÅÒÇÑÅÂ�à»�¹à´ç¡·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ðà»�¹¼Ù�ãË� ÁÕÊµÔ´Õ ¨Ö§â·ÃÈÑ¾·�ºÍ¡áÁ�ãË�á¨�§¤ÇÒÁ

¡ÑºµíÒÃÇ¨à¾×èÍ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¡®ËÁÒÂ àÁ×èÍÃ¶â´ÂÊÒÃ¨Í´·ÕèÊ¶Ò¹Õ¢¹Ê�§¨Ñ§ËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õ ÁÕµíÒÃÇ¨ÁÒÃÍ¾º

áÅÐ¤Çº¤ØÁµÑÇ¹ÒÂ·Í§ä»ÂÑ§Ê¶Ò¹ÕµíÒÃÇ¨ ¹ÒÂ·Í§»¯ÔàÊ¸Ç�ÒÁÔä´�¡ÃÐ·íÒ¡ÒÃ·Õè¶Ù¡¡Å�ÒÇËÒâ´ÂÍ�Ò§Ç�ÒÍÂÙ�´�Ò¹¢ÇÒÁ×Í

µÔ´Ë¹�Òµ�Ò§ áÅÐà»�¹¤¹¶¹Ñ´¢ÇÒ à»�¹ä»äÁ�ä´�·Õè¨Ðãª�Á×Í¢�Ò§«�ÒÂ·ÕèäÁ�¶¹Ñ´»Å´¡ÃÐ´ØÁáÅÐÃÙ´«Ô»¡Ò§à¡§ÂÕ¹Ê� ¢Í§à´ç¡

ÊÒÇä´� â´Â·Õè¼Ù�àÊÕÂËÒÂäÁ�ÃÙ�ÊÖ¡µÑÇáÅÐäÁ�âÇÂÇÒÂ ¨Ö§äÁ�ÍÒ¨ÃÑº¿�§ä´� 

¶Ö§áÁ�¨ÐäÁ�ÁÕ¾ÂÒ¹ºØ¤¤Åã´æ ¾ºàËç¹¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ´Ñ§¡Å�ÒÇ áµ�ã¹ª�Ç§ÃÐÂÐàÇÅÒ¹Ñé¹ µ�Ò§¤¹¡çËÅÑºãËÅ äÁ�ÁÕã¤ÃÊ¹ã¨

·Õè¨Ðµ×è¹¢Öé¹ÁÒà¾×èÍÊÑ§à¡µ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¢Í§¼Ù�¶Ù¡¡Å�ÒÇËÒ ¢�Íà·ç¨¨ÃÔ§àª×èÍä´�Ç�Ò¢�ÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙÃÒÂ¹Õé·Õèä´�¡ÃÐ·íÒ¡ÒÃÅ�Ç§ÅÐàÁÔ´

·Ò§à¾È¼Ù�àÊÕÂËÒÂ «Öè§à»�¹¼Ù�àÃÕÂ¹ËÃ×Í¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÍÑ¹à»�¹¤ÇÒÁ¼Ô´ÇÔ¹ÑÂÍÂ�Ò§Ã�ÒÂáÃ§ µÒÁÁÒµÃÒ 94 ÇÃÃ¤ÊÒÁ 

áË�§¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔÃÐàºÕÂº¢�ÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¾.È. 2547 «Öè§ÁÕá¹Ç¾Ô¨ÒÃ³Òâ·É¢Í§ ¡.¤.(à´ÔÁ) 

áÅÐ¡.¤.È. ¹íÒÁÒ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇ�Ò ËÒ¡à»�¹¡ÒÃÍ¹Ò¨ÒÃÅÐàÁÔ´·Ò§à¾È¼Ù�àÂÒÇ� â´Â¡ÃÐ·íÒµ�ÍÍÇÑÂÇÐà¾È ¶×ÍÇ�Òà»�¹¤ÇÒÁ¼Ô´ÇÔ¹ÑÂ

ÍÂ�Ò§Ã�ÒÂáÃ§ ÃÐ´Ñºâ·É �»Å´ÍÍ¡¨Ò¡ÃÒª¡ÒÃ” 

ËÒ¡äÁ�ÍÂÒ¡ÃÑºâ·ÉË¹Ñ¡àËÁ×Í¹ÃÒÂ¹Õé â»Ã´ÍÂ�Ò¤Ô´Ç�Òà»�¹à´ç¡áÅ�ÇäÁ�ÁÕÍÐäÃ àËç¹à´ç¡¹�ÒÃÑ¡¡çµ�Í§Í´·¹ ¤Ô´Ç�Òà»�¹ÅÙ¡

à»�¹ËÅÒ¹ ÍÂ�ÒãË� Ô̈µµ¡µèíÒ´Ñ§µÑÇÍÂ�Ò§¢�Ò§µ�¹ ÁÔ©Ð¹Ñé¹ÍÒ¨µ�Í§ËÒ¤´ÕÍÒÒÂ�ÒÂä»ÍÂÙ�ã¹¤Ø¡á·¹ 

 

 

¤§¾ÔÊÔ¯°� äªÂÇ§È� 
¼Ù�ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÀÒÃ¡Ô¨àÊÃÔÁÊÃ�Ò§áÅÐÁÒµÃ°Ò¹ÇÔ¹ÑÂ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ¡.¤.È. 

·ÕèÁÒ: Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾�ÁµÔª¹ ÇÑ¹·Õè 24 ÊÔ§ËÒ¤Á 2558 
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บทความสาระน่ารู้
ท่านมองตัวเองอย่างไร?

ÊÒÇªÒÇäµ�ËÇÑ¹¼Ù�Ë¹Öè§ à»�¹âÃ¤ÊÁÍ§¾Ô¡ÒÃáµ�¡íÒà¹Ô´ (cerebral palsy) äÁ�ÊÒÁÒÃ¶à¤Å×èÍ¹äËÇä´�µÒÁ»Ã¡µÔáÅÐ¾Ù´äÁ�ä´� 

áµ�´�ÇÂ¤ÇÒÁÁØ�§ÁÑè¹áÅÐÈÃÑ·¸Ò à¸ÍÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¹¨º»ÃÔÒàÍ¡¨Ò¡ÊËÃÑ°Ï áÅ�ÇáÊ´§·ÑÈ¹¤µÔ¢Í§à¸ÍµÒÁ·Õèµ�Ò§æ 

à¾×èÍãË�¡íÒÅÑ§ã¨áÅÐª�ÇÂàËÅ×Í¼Ù�Í×è¹ 

¤ÃÑé§Ë¹Öè§ à¸Íä´àÃÑºàªÔä»ºÃÃÂÒÂ´�ÇÂ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ (à¸Í¾Ù´äÁ�ä´�µ�Í§ãª�ÇÔ¸Õà¢ÕÂ¹) ËÅÑ§ºÃÃÂÒÂàÊÃç¨ ÁÕ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤¹Ë¹Öè§
µÑé§¤íÒ¶ÒÁÇ�Ò �¤Ø³ÍÂÙ�ã¹ÊÀÒ¾¹ÕéµÑé§áµ�à¡Ô´ ¤Ø³à¤ÂÃÙ�ÊÖ¡¹�ÍÂã¨äËÁ? áÅ�Ç·�Ò¹ÁÍ§µÑÇàÍ§ÍÂ�Ò§äÃ 

¤íÒ¶ÒÁÍÑ¹ÅÐàÍÕÂ´Í�Í¹¹Õé ÊÃ�Ò§¤ÇÒÁµÐÅÖ§á¡�¼Ù�·ÕèÃ�ÇÁ¿�§ºÃÃÂÒÂÍÂ�Ò§ÁÒ¡ µ�Ò§Ë�Ç§Ç�Ò ¤íÒ¶ÒÁ¹Õé¨Ð¡ÃÐ·º¤ÇÒÁÃÙ�ÊÖ¡
¢Í§à¸Í »ÃÒ¡¯Ç�Ò à¸ÍËÑ¹Ë¹�Òä»ÂÑ§á¼�¹¡ÃÐ´Ò¹ à¢ÕÂ¹µÑÇË¹Ñ§Ê×ÍÇ�Ò 

�©Ñ¹ÁÍ§´ÙµÑÇàÍ§ÍÂ�Ò§äÃ?” 

à¸ÍËÑ¹Ë¹�ÒÂÔéÁãË�¼Ù�Ã�ÇÁ»ÃÐªØÁ áÅ�Çà¢ÕÂ¹¢�Í¤ÇÒÁµ�Í 

1. ©Ñ¹à»�¹¤¹¹ÔÊÑÂ¹�ÒÃÑ¡ÁÒ¡ 
2. ©Ñ¹ÁÕ¢Ò·ÕèàÃÕÂÇ§ÒÁ ÊÇÂ´Õ 
3. ¤Ø³¾�Í¤Ø³áÁ�ÃÑ¡©Ñ¹¨Ñ§ 
4. ¾ÃÐà¨�Ò ä´�ÁÍº¤ÇÒÁÃÑ¡á¡�©Ñ¹ 
5. ©Ñ¹ÇÒ´ÀÒ¾ä´� ©Ñ¹áµ�§Ë¹Ñ§Ê×Íä´� 
6. ©Ñ¹ÁÕáÁÇ·Õè¹�ÒÃÑ¡ 

áÅÐ�.¢³Ð¹Ñé¹ ·Õè»ÃÐªØÁà§ÕÂº¡ÃÔº äÁ�ÁÕàÊÕÂ§¾Ù´¨Òã´æ à¸ÍËÑ¹¡ÅÑºÁÒÁÍ§´Ù·Ø¡¤¹ áÅ�Çà¢ÕÂ¹¤íÒÊÃØ»º¹á¼�¹¡ÃÐ´Ò¹Ç�Ò  

�©Ñ¹ÁÍ§áµ�ÊÔè§·Õè©Ñ¹ÁÕ äÁ�ÁÍ§ÊÔè§·Õè©Ñ¹¢Ò´” 

ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹ àÊÕÂ§»ÃºÁ×Í´Ñ§Ê¹Ñè¹ã¹Ë�Í§ºÃÃÂÒÂ ¾Ã�ÍÁ·Ñé§¹éíÒµÒ·ÕèÊÐà·×Í¹ã¨¨Ò¡ËÅÒÂæ¤¹ ³ ÇÑ¹¹Ñé¹ ·ÑÈ¹¤µÔ
àªÔ§ÊØ¢¹ÔÂÁáÅÐº·¾ÔÊÙ¨¹�¢Í§à¸Í ä´�à¾ÔèÁ¡íÒÅÑ§ã¨á¡�¼Ù�¤¹ÍÂ�Ò§ÁÒ¡ÁÒÂ à¸Í¼Ù�à»�¹âÃ¤ÊÁÍ§¾Ô¡ÒÃ¹Õé ¤×Í ¹.Ê.ËÇÒ§
àËÁ�Â àËÅÕÂ¹ (Huang Meilian) ÈÔÅ»ÈÒÊµÃ´ØÉ®ÕºÑ³±Ôµ¨Ò¡ UCLA ¼Ù�à¤Â¨Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃÀÒ¾à¢ÕÂ¹Ê�Ç¹µÑÇËÅÒÂ¤ÃÑé§
ã¹äµ�ËÇÑ¹ 

�©Ñ¹ÁÍ§áµ�ÊÔè§·Õè©Ñ¹ÁÕ äÁ�ÁÍ§ÊÔè§·Õè©Ñ¹¢Ò´” ©Ñ¹ªÍº·ÑÈ¹¤µÔµ�ÍªÕÇÔµáºº¹Õé «Öè§¶Ù¡ËÅÑ¡ÊØ¢ÀÒ¾ Ô̈µáÅÐÊºÒÂã¨´�ÇÂ 
¤ÇÒÁÊØ¢äÁ�ä´�ÍÂÙ�·Õè¤Ø³¤ÃÍº¤ÃÍ§ÊÔè§ã´ÁÒ¡á¤�äË¹ áµ�ÍÂÙ�·Õè¤Ø³ÁÕ·ÑÈ¹¤µÔÍÂ�Ò§äÃã¹¡ÒÃÁÍ§ÊÔè§µ�Ò§æ ¨§ËÑ¹ÁÒÁÍ§
ÊÔè§·Õè´Õã¹µÑÇàÍ§ Å×Áã¹ÊÔè§·Õèà»ÅÕèÂ¹á»Å§äÁ�ä´� Å×ÁÍ´Õµ·Õè¼�Ò¹ä» ÁÍ§ä»¢�Ò§Ë¹�ÒáÅ�Ç·íÒÇÑ¹¹ÕéãË�´Õ·ÕèÊØ´ 

 

·ÕèÁÒ: http://www.kwamru.com/233 
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ข่าวการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ Ñ̈ÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÂÐÅÒ ä´� Ñ̈´·íÒÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃã¹ª×èÍÇÒÃÊÒÃ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÂÐÅÒ µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁä´� 073-299-635 ËÃ×Í 091-862-6900 
http://research.yru.ac.th/e-journal 

 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í¹á¡�¹ â´Â½�ÒÂÇÔ¨ÑÂáÅÐ¡ÒÃ¶�ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ Ñ̈ÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò Ã�ÇÁ¡ÑºÍ§¤�¡ÃÀÒ¤Õ
à¤Ã×Í¢�ÒÂ ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ »ÃÐ í̈Ò»� 2558 ÃÐËÇ�Ò§ÇÑ¹·Õè 23-25 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2558 
³ âÃ§áÃÁà«ç¹·ÒÃÒ áÍ¹´� ¤Í¹àÇ¹ªÑè¹ à«¹àµÍÃ� ¢Í¹á¡�¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡�¹ µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
à¾ÔèÁàµÔÁä´� 043-202-221 ËÃ×Í 043-202-414-14 http://cscd2015.kku.ac.th 

 Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ Ñ̈ÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡Ò¨¹ºØÃÕ ä´� Ñ̈´·íÒÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃã¹ª×èÍÇÒÃÊÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ÃÒªÀÑ¯¡Ò¨¹ºØÃÕ µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁä´� 034-534-030 http://www.kru.ac.th/journal 

 ÊÁÒ¤ÁÃÑ°ÈÒÊµÃ�áË�§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� Ã�ÇÁ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹à¤Ã×Í¢�ÒÂ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔªÒªÕ¾ ·Ñé§ÀÒÂã¹
áÅÐÀÒÂ¹Í¡»ÃÐà·È ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃºÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 7 áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 2 ã¹ÇÑ¹·Õè 25 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2558 ³ ¤³ÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� áÅÐÇÑ¹·Õè 29 Á¡ÃÒ¤Á 2559 ³ âÃ§áÃÁà¤ÂÙâÎÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� 
µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁä´� 02-940-0232 áÅÐ 09-2950-0889 
www.facebook.com/Political.Science.Association.KU 

 Ê¶ÒºÑ¹áË�§ªÒµÔà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà´ç¡áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 12 ã¹ÇÑ¹·Õè 24-26 
¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2558 ³ âÃ§áÃÁÁ³à±ÕÂÃ ÃÔàÇÍÃ�ä«µ� ¡ÃØ§à·¾Ï µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁä´� 
02-441-0602-8 µ�Í 1207 â·ÃÊÒÃ 02-441-0167 www.ieathailand2015.com 

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
เดือนตุลาคม

3-4 ตุลาคม 2558
10-11 ตุลาคม 2558
17-18 ตุลาคม 2558
25-26 ตุลาคม 2558

31 ต.ค.-1 พ.ย. 2558

- เรียนตามปกติ
- เรียนตามปกติ
- เรียนตามปกติ
- เรียนตามปกติ
  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
- เรียนตามปกติ
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง
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โครงการ/ประชุม/สัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 

วันท่ี 20 กันยายน 2558 ณ ห้องเจ้าพระยา ช้ัน 3 อาคารบัณฑิตศึกษา


