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นานาสาระ
ปรับเกณฑ์ประกันคุณภาพจบป.ตรีอนุมัติ 30 ตัวชี้วัด  

ให้สถานศึกษายื่นเด็กขอกู้ยืมเรียน
¹ÒÂªÑÂ¾Ä¡É� àÊÃÕÃÑ¡É� àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ (¡ÍÈ.) à»�´à¼Â¼Å¡ÒÃ»ÃÐªØÁ

ºÍÃ�´ ¡ÍÈ. Ç�Ò ·Õè»ÃÐªØÁÁÕÁµÔàËç¹ªÍºãË�»ÃÑº»ÃØ§ËÅÑ¡à¡³±�áÅÐá¹Ç»¯ÔºÑµÔà¡ÕèÂÇ¡Ñº

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÒ ¾.È.2558 à¾×èÍãË�ÊÍ´ÃÑº¡Ñº¹âÂºÒÂ

ÃÑ°ºÒÅ áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂ¹Í¡¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑºÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

(ÊÁÈ.) «Öè§ÍÂÙ�ÃÐËÇ�Ò§¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂ¹Í¡ÃÍºÊÕè 

â´ÂËÅÑ¡à¡³±�»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ÃÐ´Ñº»ÃÔÒµÃÕãËÁ�¹Õé¡íÒË¹´ãË�ÁÕ 30 µÑÇªÕéÇÑ´

¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ ¾Ã�ÍÁ·Ñé§ÁÕà¡³±�¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ 5 ÃÐ´Ñº ä´�á¡� ´ÕÁÒ¡ ´Õ ¾Íãª� µ�Í§»ÃÑº»ÃØ§ 

áÅÐµ�Í§»ÃÑº»ÃØ§àÃ�§´�Ç¹ µÅÍ´¨¹¡íÒË¹´à»�ÒËÁÒÂãË�à»�¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò 

¨ÐäÁ�¡íÒË¹´Ç�Òà¡³±�¼�Ò¹¤×Íà·�ÒäËÃ� áµ�¨Ð¡íÒË¹´ãË�·Ø¡Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒµÑé§à»�ÒËÁÒÂä»ãË�

¶Ö§ÃÐ´Ñº´ÕÁÒ¡ ·Ñé§¹Õé ËÒ¡¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÍÍ¡ÁÒÇ�ÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒäÁ�¼�Ò¹ã¹¨Ø´ã´¨ÐÁÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ 

¾Ñ²¹Òâ´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡ãË�»ÃÑº»ÃØ§â´ÂÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒàÍ§¡�Í¹ ËÒ¡ÂÑ§µÔ´¢Ñ´»�ËÒË¹�ÇÂ§Ò¹

µ�¹ÊÑ§¡Ñ´¨ÐÊ�§à¨�ÒË¹�Ò·Õèà¢�Òä»´ÙáÅ áÅÐ¶�ÒÂÑ§äÁ�´Õ¢Öé¹¨ÐÁÕ 2 ÁÒµÃ¡ÒÃÁÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµ�Íä» ¤×Í 

1. ÁÒµÃ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¼Åµ�ÍÊÒ¸ÒÃ³ª¹ áÅÐ 2. ÁÒµÃ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

¨Ø à́́ �¹¢Í§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹áººãËÁ� ¤×Í ¡ÒÃäÁ�ãª�à¡³±�à́ ÕÂÇÇÑ´¼Å¡Ñº·Ø¡Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 

áµ�¨ÐÁÕà¡³±�ÁÒµÃ°Ò¹áµ¡µ�Ò§µÒÁÊÒ¢ÒÇÔªÒ áÅÐ¢¹Ò´¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ â´Â ÊÍÈ. 

¨ÐãË�Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·Ø¡áË�§àÃ�§»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ãË�áÅ�ÇàÊÃç¨ÀÒÂã¹à´×Í¹ ¡.Â. à¾×èÍãË�à´ç¡

ÃÐ´Ñº»ÃÔÒµÃÕä´�ÁÕâÍ¡ÒÊ¡Ù�Â×Áà§Ô¹¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãË�¡Ù�Â×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (¡ÂÈ.) àÃÕÂ¹ 

à¹×èÍ§¨Ò¡à§×èÍ¹ä¢Ë¹Öè§¢Í§ ¡ÂÈ. ¡íÒË¹´ãË�Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·Õè¨Ð¡Ù�Â×Áà§Ô¹ãË�à´ç¡µ�Í§ÁÕ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂ¹Í¡·Õè¼�Ò¹¡ÒÃÃÑºÃÍ§¨Ò¡ÊÁÈ. ËÃ×Íãª�¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹

¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ áµ�à¹×èÍ§¨Ò¡ÍÒªÕÇÐà¾Ôè§à»�´ÊÍ¹ÃÐ´Ñº»ÃÔÒµÃÕ ¢³Ð·Õè ÊÁÈ. ÂÑ§ÍÂÙ�ÃÐËÇ�Ò§

¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂ¹Í¡ÃÍºÊÕè ́ Ñ§¹Ñé¹ ÊÍÈ.̈ Ðãª�ª�Í§·Ò§¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒá·¹ 

 
 
 
 
 

 
·ÕèÁÒ: ¢�ÒÇÊ´ ©ºÑºÇÑ¹·Õè 30 Ê.¤. 2559 

http://www.kroobannok.com/article-79888.html 
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บทความสาระน่ารู้

การดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน
ÇÔ¸ÕáÃ¡ ¤×Í ÃÕºÍÒº¹éíÒ·Ñ¹·ÕËÅÑ§¨Ò¡â´¹½¹  à¾ÃÒÐ¨ÃÔ§æ áÅ�ÇÊÒàËµØ·Õè·íÒãË�àÃÒà»�¹ËÇÑ´
¨Ò¡¡ÒÃâ´¹½¹¹Ñé¹ÁÒ¨Ò¡ÊÀÒÇÐÃ�Ò§¡ÒÂ·Õèà»ÅÕèÂ¹á»Å§¡Ð·Ñ¹ËÑ¹ ã¹¢³Ð·Õèâ´¹½¹·íÒãË�ÀÙÁÔ¤Ø�Á¡Ñ¹
·íÒ§Ò¹ä́ �äÁ�´Õ¾Í Ê�§¼ÅãË�µÑÇÃ�ÒÂÍÂ�Ò§àª×éÍäÇÃÑÊä¢�ËÇÑ´¹Ñé¹ÊÒÁÒÃ¶à¢�ÒÊÙ�Ã�Ò§¡ÒÂáÅÐ·íÒãË�à¡Ô´
¡ÒÃµÔ´àª×éÍ¡ÅÒÂà»�¹ä¢�ËÇÑ ä́́ � ©Ð¹Ñé¹à¾×èÍ»�Í§¡Ñ¹äÁ�ãË�à»�¹ËÇÑ´ ·Ø¡¤ÃÑé§·Õèấ ¹½¹¤ÇÃÃÕºÍÒº¹éíÒ
à¾×èÍ»ÃÑºÍØ³ËÀÙÁÔÃ�Ò§¡ÒÂáÅÐªíÒÃÐÅ�Ò§àª×éÍâÃ¤ÍÍ¡¨Ò¡Ã�Ò§¡ÒÂ 

ÇÔ¸Õµ�ÍÁÒ¡ ¤×Í ËÁÑè¹Å�Ò§Á×ÍãË�ÊÐÍÒ´ àª×éÍâÃ¤ä¢�ËÇÑ´ãª�Ç�Ò¨ÐÍÂÙ�á¤�ã¹¹éíÒ½¹à·�Ò¹Ñé¹ 
áµ�ÍÂÙ�ã¹·Ø¡æ ·ÕèàÅÂÃÍºµÑÇàÃÒ ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¨Ö§à»�¹ÊÔè§¨íÒà»�¹ÍÂ�Ò§ÁÒ¡ â´Âà©¾ÒÐ
¡ÒÃÅ�Ò§Á×Í á¤�à¾ÕÂ§àÃÒËÁÑè¹Å�Ò§Á×ÍãË�ÊÐÍÒ´¡ç»ÅÍ´ÀÑÂ¨Ò¡àª×éÍä¢�ËÇÑ ä́́ �áÅ�Ç áµ�¶�ÒäÁ�ÊÐ́ Ç¡ 
¨ÐÅ�Ò§Á×Í¨ÃÔ§æ ¡çãª�à¨ÅÅ�Ò§Á×Íá·¹ä´�àËÁ×Í¹¡Ñ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§äÁ�¤ÇÃ¹íÒÁ×Íä»ÊÑÁ¼ÑÊ
¡ÑºãºË¹�Òº�ÍÂæ äÁ�Ç�Ò ËÙ µÒ ¨ÁÙ¡ »Ò¡ ¡çÅ�Ç¹áµ�à»�¹·Ò§à¢�Ò¢Í§àª×éÍâÃ¤ä´�·Ñé§¹Ñé¹ ´Ñ§¹Ñé¹
¨Ö§¤ÇÃËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃãª�Á×ÍÊÑÁ¼ÑÊãºË¹�Òâ´Â·ÕèÂÑ§äÁ�ä´�Å�Ò§Á×ÍãË�ÊÐÍÒ´ 

ÇÔ¸Õ·ÕèÊíÒ¤Ñ«Öè§¨íÒÅ×ÁäÁ�ä´�à´ç´¢Ò´ ¤×Í ¾ÂÒÂÒÁÍÂ�ÒãË�¶Ù¡ÂØ§¡Ñ´ à¾ÃÒÐÂØ§à»�¹¾ÒËÐ
âÃ¤ä¢�àÅ×Í´ÍÍ¡·ÕèÊíÒ¤Ñ â´Âà©¾ÒÐÂØ§ÅÒÂ «Öè§ÁÑ¡¨ÐÁÕÁÒ¡ã¹ª�Ç§Ë¹�Ò½¹ à¹×èÍ§¨Ò¡
¨ÐÁÕºÃÔàÇ³·ÕèÁÕ¹éíÒ¢Ñ§ÁÒ¡à»�¹¾ÔàÈÉ áÅÐºÃÔàÇ³·ÕèÁÕ¹éíÒ¢Ñ§¹ÕèÅ�Ð¤×ÍáËÅ�§à¾ÒÐ¾Ñ¹¸Ø�ªÑé¹´Õ¢Í§ÂØ§àÅÂ 
¶�ÒäÁ�ÍÂÒ¡»�ÇÂ¡ç¤ÇÃ¨Ð¡íÒ¨Ñ´áËÅ�§à¾ÒÐ¾Ñ¹¸Ø�¢Í§ÂØ§ áÅÐËÒ·Ò§»�Í§¡Ñ¹äÁ�ãË�¶Ù¡ÂØ§¡Ñ´ 
â´Â¡ÒÃãª�ÂÒ·Ò¡Ñ¹ÂØ§·Ò¼ÔÇ ÍÕ¡·Ñé§¤ÇÃä»©Õ´ÇÑ¤«Õ¹»�Í§¡Ñ¹ä¢�ËÇÑ´ãË�ª�Ç§Ä´Ù½¹¨ÐàÊÕèÂ§·Õè̈ Ð
à»�¹ä¢�ËÇÑ´ãË�ä́ �§�ÒÂÁÒ¡ ·Ò§·Õè´Õ¤ÇÃä»©Õ´ÇÑ¤«Õ¹âÃ¤ä¢�ËÇÑ´ãË�·ÕèâÃ§¾ÂÒºÒÅ¨Ð´Õ·ÕèÊØ´ 

¹Í¡¨Ò¡¹Õé¡ç¤ÇÃ¾¡Ã�ÁËÃ×ÍàÊ×éÍ¡Ñ¹½¹µÔ´¡ÃÐà»�ÒÊíÒËÃÑºË¹�Ò½¹àÍÒäÇ�àÅÂ ÍÂ�Ò¤Ô´Ç�ÒÇÑ¹¹Õé
ÍÒ¨¨ÐäÁ�µ¡ à¾ÃÒÐà»�Â¡½¹ÁÒáÅ�ÇäÁ�ÊºÒÂ¨Ðà»�¹»�ËÒãË�á¡µÑÇàÃÒàÍ§ÀÒÂËÅÑ§ ·ÕèÊíÒ¤Ñ
¤ÇÃËÒâÍ¡ÒÊ¾Ñ¡¼�Í¹ãË�ÁÒ¡æ ËÑ¹ÁÒ´×èÁ¹éíÒÍØ�¹á·¹¹éíÒàÂç¹ à¾×èÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÍºÍØ�¹á¡�Ã�Ò§¡ÒÂ
äÇ�àÊÁÍ áÅÐ¤ÇÃÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂà¾×èÍãË�Ã�Ò§¡ÒÂá¢ç§áÃ§ÍÂÙ�àÊÁÍ äÁ�ÂÒ¡àÅÂÊíÒËÃÑºÇÔ¸Õ»�Í§¡Ñ¹
äÁ�ãË�µÑÇàÍ§»�ÇÂË¹�Ò½¹ ÍÂ�ÒÅ×ÁÅÍ§ä»·íÒ¡Ñ¹ 

 
 
 
 
 
 

·ÕèÁÒ: http://www.salapanya.com 
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- ดร.กิตติวงค์ สาสวด

 กองบรรณาธิการ :
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- นางสาวปณิตา คล้ายนิล

 สถานที่ติดต่อ :
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www.facebook.com/grad.rru
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ข่าวการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒáË§ ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 8 ã¹ÇÑ¹·Õè 

30 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2559 ³ Ë�Í§»ÃÐªØÁªÑé¹ 3 ÍÒ¤ÒÃ 1 ¤³Ð¹ÔµÔÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒáË§ ¡ÃØ§à·¾Ï 

¢ÍàªÔÍÒ¨ÒÃÂ� ºØ¤ÅÒ¡Ã ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ ËÃ×Í¼Ù�Ê¹ã¨ Ê�§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2559 

µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ (02) 310-8557 â·ÃÊÒÃ (02) 310-8553 www.grad.ru.ac.th 

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Ò¹ÒªÒµÔ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ Ã�ÇÁ¡Ñº ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨íÒ»ÒÊÑ¡ áÅÐ

ÇÔ·ÂÒÅÑÂ»Ò¡à« ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ»ÃÐªÒª¹ÅÒÇ ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ ã¹ÇÑ¹·Õè 

13-15 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559 ³ ÊÐºÒÂ´Õ ÇÑÅàÅ�Â� ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ»ÃÐªÒª¹ÅÒÇ µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ (045) 352-000 µ�Í 3220 â·ÃÊÒÃ (045) 474-141  

 Ê¶ÒºÑ¹¾ÃÐ»¡à¡Å�Ò ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹¾ÃÐ»¡à¡Å�Ò ¤ÃÑé§·Õè 18 ã¹ÇÑ¹·Õè 4-6 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2559 

³ ÈÙ¹Â�»ÃÐªØÁÊË»ÃÐªÒªÒµÔ ¶.ÃÒª´íÒà¹Ô¹¹Í¡ ¡ÃØ§à·¾Ï Ê�§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 19 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2559 

µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ (02) 141-9505, (02) 141-9672, (02) 141-9673 http://kpi.ac.th/kpicongress18 

 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁ ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ ÊÑ§¤Á¤ÇÒÁÃÙ�áÅÐ´Ô¨Ô·ÑÅ 2016 ã¹ÇÑ¹·Õè 

17 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2559 ³ Ë�Í§ Auditorium1 ÍÒ¤ÒÃ 11 ªÑé¹ 14 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁ Ê�§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ

ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè  30 ÊÔ §ËÒ¤Á 2559 µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃ ÒÂÅÐ àÍÕÂ´ (02) 579-1111 µ�Í 2000 

http://kds2016.spu.ac.th 

 ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ� ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÃÐ´Ñº

ºÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒáË�§ªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 42 ã¹ÇÑ¹·Õè 10 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2560 ³ ÈÙ¹Â�»ÃÐªØÁ¹Ò¹ÒªÒµÔ âÃ§áÃÁ´ÔàÍçÁ

à¾ÃÊ ¨.àªÕÂ§ãËÁ� Ê�§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 30 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2559 µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ 

(053) 942-405-6 â·ÃÊÒÃ (053) 942-405 www.grad.cmu.ac.th  

 ÇÔ·ÂÒÅÑÂºÑ³±ÔµàÍàªÕÂ ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ 

¤ÃÑé§·Õè 4 ã¹ÇÑ¹·Õè 7 µØÅÒ¤Á 2559 ³ ÇÔ·ÂÒÅÑÂºÑ³±ÔµàÍàªÕÂ ¨.¢Í¹á¡�¹ (043) 246-536-8 µ�Í 403 

â·ÃÊÒÃ (043) 246-539 http://grad.cas.ac.th  

 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ ä´�¨Ñ´·íÒÇÒÃÊÒÃÇÔ Ñ̈ÂÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ 

Ê�§¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃà¾×èÍ¹íÒàÊ¹ÍÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2559 µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

à¾ÔèÁàµÔÁ (054) 466-666 â·ÃÊÒÃ (054) 466-714 

 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ� ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ¹Ò¹ÒªÒµÔä·ÂÈÖ¡ÉÒ ¤ÃÑé§·Õè 13 ã¹ÇÑ¹·Õè 15-18 

¡Ã¡®Ò¤Á 2560 ³ ÈÙ¹Â�»ÃÐªØÁáÅÐáÊ´§ÊÔ¹¤�Ò¹Ò¹ÒªÒµÔ à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ 7 ÃÍº¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ 

¨.àªÕÂ§ãËÁ� Ê�§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 30 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2559 µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ 

(053) 943-664, (053) 943-661-2 â·ÃÊÒÃ (053) 942-670 http://www.icts13.chiangmai.cmu.ac.th/13th.php 

 ¤³ÐÊÑµÇá¾·ÂÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ� ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ÊÑµÇ�ÀÒ¤àË¹×Í 
»ÃÐ¨íÒ»� 2559 ã¹ÇÑ¹·Õè 13-14 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559 ³ âÃ§áÃÁ´ÔàÍçÁà¾ÃÊ àªÕÂ§ãËÁ� .̈àªÕÂ§ãËÁ� Ê�§¼Å§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â
ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 15 µØÅÒ¤Á 2559 µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ (053) 948-071 â·ÃÊÒÃ (053) 948-065 
http://www.vet.cmu.ac.th/conference2016 
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2559

 ที่ปรึกษา :

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

 กองบรรณาธิการ :

- นางพรพรรณ ดอนพนัส
- นางสาวปณิตา คล้ายนิล
- นายสุเทพ เกิดปราง
- นางสาวสายน้ำ ผึ้ง บุญมา
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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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โครงการ/ประชุม/สัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการบริการวิชาการ “กฎหมายช่วยพัฒนาประเทศในการเข้าสู่ AEC อย่างไร”
วันที่ 3 สิงหาคม 2559

ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา


