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ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙÇÔªÒ¤³ÔµÈÒÊµÃ ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¡Ñ¹¢Í§¨íÒ¹Ç¹ªØ´áÃ¡æ ·Õè·Ø¡¤¹ÃÙ¨Ñ¡áÅÐà¤Âãª¡Ñ¹·Ø¡
¤¹ ¤×Í ¡ÒÃºÇ¡ Åº ¤Ù³ ËÒÃ ¡ÒÃ¡ÃÐ·í Ò¡Ñ¹¹íÒÁÒãªã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹¡ Í¹·Õè¨ÐÁÕ ÊÑÅÑ¡É³
àËÅÒ¹Õ´
é ÇÂ«éíÒä» àÃ×èÍ§·ÕèÂÒ¡·ÕèÊØ´ã¹¡ÅØÁ¹Õé ¤§Ë¹ÕäÁ¾¹àÃ×èÍ§¡ÒÃËÒÃ ÊÑÅÑ¡É³·Õèãªá·¹
¡ÒÃËÒÃ·Õè¤Ø¹µÒ¼ÙàÃÕÂ¹ ¤×Í ÷
ã¹» 1616-1703 ÊÑÅÑ¡É³ ÷ á·¹¡ÒÃËÒÃ ä´¶Ù¡¹íÒÁÒãª¤ÃÑé§áÃ¡ â´Â ¨ÍË¹ ÇÍÅÅÔÊ
(John Wallis) ·Õè » ÃÐà·ÈÍÑ § ¡ÄÉáÅÐÊËÃÑ ° ¡àÁÃÔ ¡ Ò áµ ä Á ¤ Í Âá¾Ã Ë ÅÒÂã¹·ÇÕ » ÂØâÃ»
à¹×èÍ§¨Ò¡¡Í¹Ë¹Ò¹Ñé¹ ä´ãªà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂâ¤ÃÍ¹ ( : ) ¨¹ªÔ¹áÅÇ

» 1923 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáË §ªÒµÔ à¡Õè ÂÇ¡Ñ º¤³Ô µÈÒÊµÃ ã¹»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ ¡Ò ¡Å ÒÇÇ Ò
à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂËÒÃ (÷) áÅÐà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂâ¤ÃÍ¹ ( : ) äÁä´¶Ù¡¹íÒÁÒãªªÔÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹ áÅÐ·Ò§
- นางสาวปณิตา คล้ายนิล
¸ÃØ¡Ô¨¨ÃÔ§¨Ñ§ ÊÇ¹ãË¹íÒÁÒãªã¹ÇÔªÒ¾Ôª¤³Ôµà·Ò¹Ñé¹ ¨Ö§ÁÕ¡ÒÃ¹íÒà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂàÈÉÊÇ¹
(- ËÃ×Í /) ÁÒãª á·¹à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂËÒÃ (÷) ã¹»¨¨Ø ºÑ¹ à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ·Õè ¡ÅÒÇÁÒäÁÇÒ¨Ðà» ¹
สถานที่ติดต่อ :
à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂËÒÃ (÷) à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂâ¤ÃÍ¹ ( : ) áÅÐà¤Ã×èÍ §ËÁÒÂàÈÉÊÇ¹ (- ËÃ×Í /)
อาคารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ä´¶Ù¡¹íÒÁÒãªã¹¤³ÔµÈÒÊµÃ áÅÐÈÒÊµÃªÑé¹ÊÙ§µÒÁÅÑ¡É³Ð¢Í§ÇÔªÒ áÅÐä´à¾ÔèÁ¢Öé¹ÁÒãËàËç¹
ราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ã¹ÃÙ»¢Í§àÈÉÊÇ¹ ãªá·¹¡ÒÃËÒÃ
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àÍ¡ÊÒÃÍÒ§ÍÔ§: National Committee on Mathematical Requirement, Mathematical
Association of America, Inc. (1932, P. 81)
http://www.kroobannok.com/1680
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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÒ´ãË ¡íÒË¹´»ÃÐªØÁËÒ´ãËÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ áÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 7 ã¹ÇÑ¹·Õè 23 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2559
³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÒ´ãË ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 31 Á¡ÃÒ¤Á 2559 µÔ´µÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ 074-200-300 µÍ 108
â·ÃÊÒÃ 074-200-316 http://www.hu.ac.th/Conference2016
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ËÁÙºÒ¹¨ÍÁºÖ§ ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔÃÒªÀÑ¯ËÁÙºÒ¹¨ÍÁºÖ§ÇÔ¨ÑÂ ¤ÃÑé§·Õè 4
ã¹ÇÑ¹·Õè 1 ÁÕ¹Ò¤Á 2559 ³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ËÁÙºÒ¹¨ÍÁºÖ§ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 8 Á¡ÃÒ¤Á 2559 µÔ´µÍ
ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ 032-261-790-7 µÍ 1200-3 http://irdmcru.mcru.ac.th
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨áÅÐÈÔÅ»ÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÅÒ¹¹Ò ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ·Ò§ºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨
áÅÐÈÔÅ»ÈÒÊµÃ ÃÐ´ÑºªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 2 ã¹ÇÑ¹·Õè 3 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2559 ³ ÈÙ¹Â»ÃÐªØÁáÊ´§ÊÔ¹¤Ò¹Ò¹ÒªÒµÔ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ
µÔ´µÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ 053-921-444 µÍ 2685 http://balajhss.com
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ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
เดือนมกราคม
2-3 มการาคม 2559
9-10 มกราคม 2559
16-17 มกราคม 2559
23-24 มกราคม 2559
30-31 มกราคม 2559

-

หยุด วันขึ้นปีใหม่
เรียนตามปกติ
เรียนตามปกติ
เรียนตามปกติ
สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2558
สัปดาห์สุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อม
บทความวิทยาานิพนธ์ที่เพื่อเผยแพร่ หรือหลักฐานการเผยแพร่
วิทยานิพนธ์สำ�หรับผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาโดยไม่ต้องรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาในภาคเรียนถัดไป
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โครงการ/ประชุม/สัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำ�ริ(ป่าชายเลน)
วันอาทิตย์ท่ี 20 ธันวาคม 2558
ณ กองพันลาดตะเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
อำ�เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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สารภีสม
ั พันธ์ ครัง้ ที่ 7
วันศุกร์์ท่ี 25 ธันวาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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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 :
- นางสาวปณิตา คล้ายนิล

สถานที่ติดต่อ :
อาคารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
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

grad.rru.ac.th
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มอบกระเช้าสวัสดีปใี หม่หน่วยงาน
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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