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ประชาสัมพันธ์

โครงศึกษาดูงานการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงานวารสารวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ (TCI 1) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 10 มกราคม 2560
เวลา 10.30 น. โดยอาจารย์ภญ
ิ ญารัช บรรเจิดพงศ์ชย
ั (บรรณาธิการวารสาร) และอาจารย์ ดร.ประภาพร มโนรัตน์
ให้การต้อนรับ

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
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คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงานบริหารจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุม 1-314 ชัน้ 3
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยรองศาตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้
รองศาตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ ให้การต้อนรับ

คณะผูบ้ ริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการหลักสูตร
ระเบียบ และข้อบังคับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย โดยผูช้ ว
่ ยศาสตราจารย์
ดร.กมลณัฎฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ให้การต้อนรับ
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ข่าวการเผยแพร่วิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
▶คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่าย กำ�หนดจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 30 มิถนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ จ.นครปฐม ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 17 เมษายน 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
(034) 255-096 www.smartssociety.com
▶สำ�นักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำ�หนดจัดประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (075) 672-227, (075) 672-241, (075) 672-201
http://wms.dyndns.tv/
▶มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กำ�หนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำ�ปี 2560
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี ส่งผลงานได้ภายใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (038) 743-690-9 ต่อ 2506, 2507
โทรสาร (038) 743-700 http://www.east.spu.ac.th/spuccon2017
▶สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชถัฏยะลา ได้จัดทำ�วารสารวิชาการ “วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.” กำ�หนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (073) 299-635 http://journal.yru.ac.th
▶สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำ�หนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 9 ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 473-700 ต่อ 1600
โทรสาร (02) 473-700 ต่อ 1601 http://www.thaisim.or.th
▶คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำ�หนดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จ.สงขลา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (074) 286-657 โทรสาร (074) 286-676
http://www.iw2libarts.psu.ac.th

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

3

