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นานาสาระ
ย้ำ ประเมินจัดสอนป.เอกไม่ใช่จับผิด

“ÊÁËÇÑ§�à¼Â»ÃÐàÁÔ¹ÁËÒ�ÅÑÂ»� 59 à¹�¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃÅ´¤ÇÒÁ«éíÒ«�Í¹
µÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹ ÂéíÒ»ÃÐàÁÔ¹ÃÐ´Ñº»ÃÔÒàÍ¡à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò äÁ�ä´� Ñ̈º¼Ô´ 
 

ÇÑ¹¹Õé (18 Á.¤.) È.´Ã.ÊÁËÇÑ§ ¾Ô¸ÔÂÒ¹ØÇÑ²¹� »ÃÐ¸Ò¹¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹
áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÒàÍ¡¢Í§¤³Ð ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ (¡¡Í.) 
à»�´à¼ÂÇ�Ò àÁ×èÍàÃçÇ æ ¹Õé µ¹ä´�ËÒÃ×Í¡Ñº ¹.Ê.ÍÒÀÃ³� á¡�¹Ç§È� àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ ¡¡Í. à¡ÕèÂÇ¡Ñº
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹Ê¶ÒºÑ¹ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ «Öè§àËç¹µÃ§¡Ñ¹Ç�Ò ¨Ò¡¹Õé¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹µ�Ò§æ µ�Í§·íÒ
áºººÙÃ³Ò¡ÒÃ à¾×èÍäÁ�à¡Ô´¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹«éíÒ«�Í¹ àª�¹ ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÀÒÂã¹¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ (Ê¡Í.) áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÒàÍ¡ 
¢Í§ ¡¡Í. µ�Í§»ÃÐàÁÔ¹ä»¾Ã�ÍÁæ ¡Ñ¹ áÅÐäÁ�«éíÒ«�Í¹ à¾×èÍÊ¶ÒºÑ¹¨Ðä´�äÁ�µ�Í§ÁÒàÊÕÂàÇÅÒ
ãË�¢�ÍÁÙÅá¡�¼Ù�ÁÒ»ÃÐàÁÔ¹¨Ò¡Ë¹�ÇÂ§Ò¹µ�Ò§æ ËÅÒÂ¤ÃÑé§ ¨¹àÊÕÂàÇÅÒã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹
¡ÒÃÊÍ¹ â´Âã¹ÇÑ¹·Õè 26 Á.¤. ¹Õé Ê¡Í. áÅÐ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÒàÍ¡ ̈ Ð»ÃÐªØÁ¡Ñ¹ÍÕ¡¤ÃÑé§ à¾×èÍ Ñ̈´·íÒ¤Ù�Á×Í¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹·Õè
ÁÕ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃÍÂ�Ò§à»�¹ÃÙ»¸ÃÃÁáÅÐªÑ´à¨¹ÁÒ¡ ¢Öé¹¡�Í¹·Õè¨Ð¹íÒä»»ÃÐàÁÔ¹¨ÃÔ§ 

È.́ Ã.ÊÁËÇÑ§ ¡Å�ÒÇµ�Íä»Ç�Ò ¢�ÍÂéíÒÇ�Ò¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÒàÍ¡ 
¢Í§ ¡¡Í. à»�¹¡ÒÃä»µÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò äÁ�ãª�¡ÒÃ¨Ñº¼Ô´ ËÃ×ÍàÍÒâ·ÉÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
´Ñ§¹Ñé¹ ¡ÒÃµÃÇ¨¨ÐÁÕµÑÇá·¹¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃ�ÇÁà»�¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ´�ÇÂ à¾×èÍáÊ´§ãË�àËç¹Ç�Ò 
Ê¡Í. ¨ÃÔ§ã¨áÅÐÊÃ�Ò§¤ÇÒÁàª×èÍã¨ãË�á¡�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇ�Ò ¡ÒÃµÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹à»�¹ä»µÒÁ
¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ äÁ�ÁÕ¾Ç¡ã¤Ã «Öè§àº×éÍ§µ�¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¨Ðáº�§à»�¹ 3 ¡ÅØ�Á ¤×Í 1) ¡ÅØ�Á·Õèµ�Í§
»ÃÐàÁÔ¹¡�Í¹ ¤×Í Ê¶ÒºÑ¹·Õè¶Ù¡Ã�Í§àÃÕÂ¹«Öè§ÁÕ 20 ¡Ç�ÒáË�§ 2) ¡ÅØ�Á·Õè¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾Íãª� 
áÅÐ 3) ¡ÅØ�Á·Õè¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´ÕáÅÐ´ÕÁÒ¡ ·Ñé§¹Õéà©¾ÒÐ¡ÅØ�Á·Õè 3 ¹Õé¨ÐäÁ�Å§ä»µÃÇ¨ áµ�¨ÐãË�
Ê�§¢�ÍÁÙÅÁÒÇ�ÒÁÕÍÐäÃ´Õ à¾×èÍ¨Ðä´�»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�ãË�¡ÅØ�ÁÍ×è¹æ ä´�àÃÕÂ¹ÃÙ�µ�Íä» 
 

 

·ÕèÁÒ Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾�à´ÅÔ¹ÔÇÊ� ÇÑ¹·Õè 18 Á¡ÃÒ¤Á 2559  

http://www.kroobannok.com/article-77776 
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บทความสาระน่ารู้

คิดแบบ “ผึ้ง” หรือว่า “แมลงวัน”

ÊÁÁØµÔ Ç�ÒàÃÒ¨Ñº¼Öé§¨íÒ¹Ç¹ 6 µÑÇ ãÊ�ã¹¢Ç´ áÅÐ¨ÑºáÁÅ§ÇÑ¹ 6 µÑÇ ãÊ�ã¹ÍÕ¡¢Ç´ 
¨Ò¡¹Ñé¹ÇÒ§¢Ç´¹Í¹Å§ â´ÂËÑ¹¡�¹¢Ç´ä»ÂÑ§Ë¹�Òµ�Ò§·ÕèÁÕáÊ§ÊÇ�Ò§¡Ç�Ò 

àÃÒ¨Ð¾ºÇ�Ò�¡ÅØ�Á¼Öé§¨Ð¾ÂÒÂÒÁºÔ¹ÍÍ¡·Ò§¡�¹¢Ç´ ̈ ¹¡ÃÐ·Ñè§ÁÑ¹µÒÂ¨Ò¡¡ÒÃ¢Ò´ÍÒËÒÃ
ËÃ×ÍÇ�ÒËÁ´áÃ§ 

ã¹¢³Ð·ÕèáÁÅ§ÇÑ¹ ¨ÐºÔ¹Ç¹ÍÂÙ�ã¹¢Ç´ª¹ä»ª¹ÁÒ áµ�¡ç¨Ð¤�ÍÂæ ·ÂÍÂºÔ¹ËÒ·Ò§ÍÍ¡ 
ÁÒ¨Ò¡¢Ç´ä´� ¨Ò¡½��§¤Í¢Ç´ ·ÕèÍÂÙ�µÃ§¡Ñ¹¢�ÒÁ¡Ñº¡�¹¢Ç´«Öè§ËÑ¹ä»·Ò§Ë¹�Òµ�Ò§ 

·íÒäÁ¼Å¡ÒÃ·´ÅÍ§¨Ö§ÍÍ¡ÁÒáºº¹Õé�. 

¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�àª×èÍÇ�Ò ¼Öé§à»�¹ÊÑµÇ�·Õè©ÅÒ´ ÁÕÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙ� ¾Ç¡ÁÑ¹ÃÙ�Ç�ÒËÒ¡ºÔ¹ä»
ã¹·ÔÈ·Ò§·ÕèÁÕáÊ§ÊÇ�Ò§¨Ðà»�¹·Ò§ÍÍ¡¨Ò¡ÃÑ§ áµ�àÁ×èÍÁÑ¹µ�Í§ÁÒÍÂÙ�ã¹¢Ç´ «Öè§à»�¹
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�·Õè¼Öé§äÁ�à¤Â»ÃÐÊºÁÒ¡�Í¹ ÁÑ¹¡çÂÑ§¤§àª×èÍã¹¤ÇÒÁ¤Ô´áººà´ÔÁæ äÁ�à»ÅÕèÂ¹á»Å§ 
¤×Í µ�Í§ºÔ¹ÍÍ¡·Ò§áÊ§ÊÇ�Ò§à·�Ò¹Ñé¹ 

áµ�ÊíÒËÃÑºáÁÅ§ÇÑ¹ à»�¹ÊÑµÇ�·ÕèäÁ�ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´à»�¹µÃÃ¡ÐÍÐäÃ ´Ñ§¹Ñé¹ àÁ×èÍÁÑ¹¶Ù¡¨ÑºäÇ�
ã¹¢Ç´ ÁÑ¹¨Ö§ºÔ¹ª¹¼¹Ñ§¢Ç´á¡Ð·Ò§ä»àÃ×èÍÂæ ¨¹ã¹·ÕèÊØ´¡ç¾º¡Ñº·Ò§ÍÍ¡ 

¡ÒÃ·´ÅÍ§¹ÕéáÊ´§ãË�àËç¹Ç�Ò ¤¹©ÅÒ´¡çÊÒÁÒÃ¶·Õè¨Ð¾ÅÒ´¾ÅÑé§Å�ÁàËÅÇä´� ËÒ¡ÁÕ
¤ÇÒÁÃÙ�áµ�ÂÖ´µÔ´¡ÃÍºà´ÔÁæ ã¹¢³Ð·Õè¼Ù�äÁ�ÃÙ� ËÒ¡·íÒã¹ÊÔè§·Õèáµ¡µ�Ò§ ¡çÍÒ¨»ÃÐÊº
¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ä´�àª�¹¡Ñ¹ 

 

 

·ÕèÁÒ: http://www.kwamru.com/300 
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ข่าวการเผยแพร่ผลงานวิจัย
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅµÐÇÑ¹ÍÍ¡ ¡íÒË¹´¨Ñ´

»ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹Ò·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅµÐÇÑ¹ÍÍ¡ ¤ÃÑé§·Õè 9 

ã¹ÇÑ¹·Õè 11-12 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2559 ³ âÃ§áÃÁá¡Ã¹´�¨ÍÁà·ÕÂ¹ ¾ÒàÅÊ ¾Ñ·ÂÒ ¨.ªÅºØÃÕ 

Ê�§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 25 ÁÕ¹Ò¤Á 2559 µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ 

(038) 358-201 µ�Í 8508-8510 â·ÃÊÒÃ (038) 358-142  http://ird.rmutto.ac.th/ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒª¾Ä¡É� ä´�¨Ñ´·íÒÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� (E-Journal) "ª×èÍ

ÇÒÃÊÒÃÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒª¾Ä¡É�" »�·Õè 2 ©ºÑº·Õè 1 

¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� - ¾ÄÉÀÒ¤Á ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 5 ÁÕ¹Ò¤Á 2559 µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

à¾ÔèÁàµÔÁ (02) 432-6101-5 µ�Í 1220 http://e-journal.rpu.ac.th 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÃÐ¹¤Ã ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃà¾×èÍ¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ

ÃÐ´ÑººÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒ¤ÃÑé§·Õè 12 ã¹ÇÑ¹·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2559 ³ Ë�Í§»ÃÐªØÁ¡Ô¨¨Ò·Ã ÍÒ¤ÒÃ

»�ÂÁËÒÃÒª ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÃÐ¹¤Ã Ê�§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 29 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2559 

µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁ àµÔÁ (02) 544-8032 â·ÃÊÒÃ (02) 522-6603 

http://grad.pnru.ac.th 

ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃºÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒ

ÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 6 ã¹ÇÑ¹·Õè 11-12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2559 ³ ÈÙ¹Â�ÊÑ¹Ê¡ÄµÈÖ¡ÉÒ 

à¢µ·ÇÕÇÑ²¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï Ê�§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 20 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2559 µÔ´µ�Í

ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ (02) 849-7502-3 http://conference.su.ac.th 

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
เดือนกุมภาพันธ์

13-14 กุมภาพันธ์ 2559

20-21 กุมภาพันธ์ 2559
27-28 กุมภาพันธ์ 2559

- สัปดาห์แรกของการเรียนการเรียนที่ 2/2558
- ลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา(สำ หรับนักศึกษาทำ วิทยานิพนธ์
  หรือการค้นคว้าอิสระ) หรือลาพักการเรียน
- เรียนตามปกติ
- เรียนตามปกติ
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2559

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

 กองบรรณาธิการ :
- นางพรพรรณ ดอนพนัส
- นางสาวปณิตา คล้ายนิล
- นายสุเทพ เกิดปราง
- นางสาวสายน้ำ ผึ้ง บุญมา
- นางสาวรัตณา แย้มกลิ่น

 เรียบเรียงข่าว :

- นางสาวปณิตา คล้ายนิล

 สถานที่ติดต่อ :

อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
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
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โครงการ/ประชุม/สัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา

ประชุมคณะกรรมการอำ นวยการบัณฑิตวิทยาลัย คร้ังท่ี 1/2559
วันที่ 25 มกราคม 2559

ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำ นวยการ


