Graduate School News

ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2559

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำ�นาจคุณพระศรีรัตนตรัย
หลวงพ่อพุทธโสธร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ที่ปรึกษา : อ.ดร.วรพล แวงนอก ผศ.ดร.กัญภร เอี่ยมพญา อ.อรชุมา หนูน้อย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช
บรรณาธิการ : นางพรพรรณ ดอนพนัส
กองบรรณาธิการ : นางสาวปณิตา คล้ายนิล นางสาวสายน้ำ�ผึ้ง บุญมา นายสุเทพ เกิดปราง
เรียบเรียงข่าว : นางสาวปณิตา คล้ายนิล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-3853-5430

1

Graduate School News

ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย
ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม
อักขราวิสุทธิ์ ณ ห้อง 711 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา

ที่ปรึกษา : อ.ดร.วรพล แวงนอก ผศ.ดร.กัญภร เอี่ยมพญา อ.อรชุมา หนูน้อย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช
บรรณาธิการ : นางพรพรรณ ดอนพนัส
กองบรรณาธิการ : นางสาวปณิตา คล้ายนิล นางสาวสายน้ำ�ผึ้ง บุญมา นายสุเทพ เกิดปราง
เรียบเรียงข่าว : นางสาวปณิตา คล้ายนิล
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โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันอาทิตย์ท่ ี 18 ธันวาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จด
ั พิธไี หว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2559 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2
อาคารเรียนรวมและอำ�นวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2559
วันพฤหัสบดีท่ี 22 ธันวาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย
ได้ประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2559 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวม
และอำ�นวยการ

ที่ปรึกษา : อ.ดร.วรพล แวงนอก ผศ.ดร.กัญภร เอี่ยมพญา อ.อรชุมา หนูน้อย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช
บรรณาธิการ : นางพรพรรณ ดอนพนัส
กองบรรณาธิการ : นางสาวปณิตา คล้ายนิล นางสาวสายน้ำ�ผึ้ง บุญมา นายสุเทพ เกิดปราง
เรียบเรียงข่าว : นางสาวปณิตา คล้ายนิล
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โครงการบัณฑิตจิตอาสาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมภาคใต้
วันที่ 15-19 ธันวาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ มูลนิธจิ ริยธรรม
พร้อมพูน สาขาม่วงงาม ช่วยบริจาคเงินสมทบทุน
เพือ
่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้ำ�ท่วม ณ จังหวัดทางภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำ�หนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4
ชัน้ 2 อาคารปฏิบต
ั กิ ารเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ส่งผลงานวิจย
ั
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ติดต่อสอบถามรายละเอียด (075) 673-770 โทรสาร (075) 673-756
http://alc.wu.ac.th
สำ�นักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำ�หนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ส่งผลงานวิจัย ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ติดต่อสอบถาม
รายละเอียด (045) 617-982 โทรสาร (045) 643-607 http://www.sskru.ac.th/
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำ�หนดจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจย
ั บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ
และนานาชาติ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขส่งผลงานวิจย
ั
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ติดต่อสอบถามรายละเอียด (043) 202-420 โทรสาร (043) 202-421
http://conference.kku.ac.th/nigrc2017
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำ�หนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา ส่งผลงานวิจัย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 ติดต่อสอบถาม
รายละเอียด (074) 200-300 ต่อ 211 โทรสาร (074) 424-776 http://www.hu.ac.th/Conference
สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำ�วารสาร “สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ” โดยจัดพิมพ์
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลงานวิจัยได้ตลอดปี ติดต่อสอบถามรายละเอียด (074) 609-600
โทรสาร (074) 609-619 http://libapp.tsu.ac.th/OJS
ที่ปรึกษา : อ.ดร.วรพล แวงนอก ผศ.ดร.กัญภร เอี่ยมพญา อ.อรชุมา หนูน้อย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช
บรรณาธิการ : นางพรพรรณ ดอนพนัส
กองบรรณาธิการ : นางสาวปณิตา คล้ายนิล นางสาวสายน้ำ�ผึ้ง บุญมา นายสุเทพ เกิดปราง
เรียบเรียงข่าว : นางสาวปณิตา คล้ายนิล
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