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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

“พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบูรณาการ
องค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น”

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

กองบรรณาธิการ :
-

นางพรพรรณ ดอนพนัส
นางสาวปณิตา คล้ายนิล
นายสุเทพ เกิดปราง
นางสาวสายน้ำ�ผึ้ง บุญมา
นางสาวรัตณา แย้มกลิ่น
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นานาสาระ
จี้ทบทวนเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียน
ÊÁÒ¾Ñ¹¸¹ÔÊÔµ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯·ÑèÇ»ÃÐà·Èä´ÍÍ¡á¶Å§¡ÒÃ³ ¡Ã³Õ·Õè Í¸Ô¡ÒÃº´Õ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å (ÁÁ.) ã¹°Ò¹Ð»ÃÐ¸Ò¹·Õè»ÃÐªØÁ Í¸Ô¡ÒÃº´ÕáË§»ÃÐà·Èä·Â(·»Í.)
áÅÐÍ¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ (Á¸.) ä´ãËÊÑÁÀÒÉ³ã¹àÃ×èÍ§·ÕèÊÁÒ¾Ñ¹¸¼Ù¹íÒ¹ÔÊÔµ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯·ÑèÇ»ÃÐà·È äÁàËç¹´ÇÂ¡Ñº¡ÒÃà»´-»´ÀÒ¤àÃÕÂ¹µÒÁÍÒà«ÕÂ¹
áÅÐ¢ÍãË¡ÅÑºä»ãªªÇ§àÇÅÒà»´-»´ÀÒ¤àÃÕÂ¹à´ÔÁ

â´Âá¶Å§¡ÒÃ³ÃÐºØÇÒ ÊÁÒ¾Ñ¹¸¹ÔÊÔµ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯·ÑèÇ»ÃÐà·È ä´¾Ô¨ÒÃ³Ò
áÅÐµÑé §¢ÍÊÑ§à¡µÇÒ·Õè ·»Í. ÍÒ§ÇÒä´·º·Ç¹àÃ×èÍ§¹ÕéáÅ Ç áµ ¢Íà·ç¨¨ÃÔ§ËÒä´ÁÕ ¡ÒÃÃÑº¿ §
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¨Ò¡¼Ù¹íÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÑèÇ»ÃÐà·È áÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ«Öè§à»¹¼Ùä´ÃÑº¼Å¡ÃÐ·ºâ´ÂµÃ§
¨Ò¡ÁµÔ¢Í§ ·»Í. áµÍÂÒ§ã´ ÊÇ¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õè ·»Í. ÍÒ§ÁÒ¡ÅÒÇ¶Ö§áµ¢Í´Õ äÁä´¡ÅÒÇ¶Ö§
เรียบเรียงข่าว :
¢ÍàÊÕÂ¹Ñé¹ ÊÁÒ¾Ñ¹¸¹ÔÊÔµ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÏ ÂÑ§µÑé§¢ÍÊÑ§à¡µÇÒ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ´Ñ§¡ÅÒÇà»¹¤íÒ¡ÅÒÇ
- นางสาวปณิตา คล้ายนิล
ÍÒ§ÅÍÂæ à¾ÕÂ§à¾×èÍÃÑ¡ÉÒÀÒ¾ÅÑ¡É³¢Í§ ·»Í. ËÃ×ÍäÁÍÂÒ§äÃ ËÒ¡§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ´Ñ§¡ÅÒÇ
ÁÕÍÂÙ¨ÃÔ§¡ç¤ÇÃ¹íÒÁÒáÊ´§µÍÊÒ¸ÒÃ³Ðª¹ à¾×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¼ÙÁÕÊÇ¹à¡ÕèÂÇ¢Í§ã¹á¼¹´Ô¹¹Õé
¨Ðä´¹íÒÁÒ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÒ¤ÇÒÁàËç¹¢Í§ ·»Í. ¶Ù¡µÍ§ ªÍº¸ÃÃÁ áÅÐàËÁÒÐÊÁ´ÇÂàËµØ
สถานที่ติดต่อ :
áÅÐ¼ÅËÃ×ÍäÁ à¾ÃÒÐÁµÔàËÅÒ¹Õéà¡ÕèÂÇ¢Í§¶Ö§¹ÔÊÔµ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¤ÃÙÍÒ¨ÒÃÂ áÅÐ»ÃÐªÒª¹¼Ù·Ã§ÀÙÁÔ
อาคารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ·Ñé§á¼¹´Ô¹
ราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง Í¹Öè§ µÒÁ·Õè ·»Í. ãËàËµØ¼ÅáÅÐ¤ÇÒÁàËç¹ÇÒ ¡ÒÃãËªÇ§àÇÅÒ¡ÒÃà»´-»´ÀÒ¤àÃÕÂ¹ µÃ§¡Ñº
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹ áÅÐ»ÃÐà·Èã¹á¶ºÂØâÃ» ¨ÐÊ§¼Å´ÕµÍ ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¤Ò´ÇÒ
โทรศัพท์ : (038) 500000 ต่อ 6350,
ÍÕ¡»ÃÐÁÒ³ 2-3 » ¨Ðà¢ÒÊÙËÅÑ¡à¡³±à´ÕÂÇ¡Ñ¹ÍÂÒ§àµçÁÃÙ»áºº¹Ñé¹ ÊÁÒ¾Ñ¹¸¹ÔÊÔµ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÏ
6352, 6355 สายตรง : (038) 535430
àËç¹ÇÒ»ÃÐà´ç¹¹Õéà»¹àÃ×èÍ§ã¹Í¹Ò¤µ «Öè§á¹Ç¤Ô´¹Õéà¡ÕèÂÇ¢Í§¡Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐà·Èã¹á¶ºÂØâÃ»
Fax : (038) 535430
«Öè§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÂÑ§ËÒ§ä¡Å »ÃÐ¡Íº¡ÑºÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ »ÃÐà¾³ÕÇÑ²¹¸ÃÃÁ ¡ÒÃàÁ×Í§¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§
E-mail : grad.rru@gmail.com
áÅÐÇÔÇÑ²¹Ò¡ÒÃ·Ò§´Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÂÑ§äÁÊÍ´¤ÅÍ§¡Ñº»ÃÐà·È¡ÅØÁÍÒà«ÕÂ¹ ´Ñ§¹Ñé¹ àÃÒ¨Ö§¤ÇÃ
www.facebook.com/grad.rru
»ÃÑº¾×é¹°Ò¹·Ò§´Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¡ÅØÁ»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹ ãËÁÑè¹¤§áÅÐÂÑè§Â×¹¡Í¹ ¨Ò¡¹Ñé¹
¨Ö§¤ÍÂ¹íÒÁµÔ¢Í§¡ÅØÁ»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹ ä»ÊÃÒ§¾Ñ¹¸¡Ô¨·Ò§´Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡Ñº¡ÅØÁ»ÃÐà·È
àª§à¡¹ (¡ÅØÁ»ÃÐà·ÈÂØâÃ») µÍä»ã¹Í¹Ò¤µÍÑ¹ã¡Å ´Ñ§¹Ñé¹ ¢ÍãË ·»Í. ¹íÒÁµÔ¢Í§ÊÁÒ¾Ñ¹¸
¹ÔÊÔµ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯·ÑèÇ»ÃÐà·È ä»·º·Ç¹ÍÕ¡¤ÃÑé§ «Öè§ËÒ¡ ·»Í. àËç¹´ÇÂ
¡ÑºÁµÔ¢Í§ ÊÁÒ¾Ñ¹¸¹ÔÊÔµ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÏ ·Ò§ÊÁÒ¾Ñ¹¸Ï àª×èÍÇÒ¨ÐÊÃÒ§¤ÇÒÁà¢Áá¢ç§ãË¡Ñº
Ç§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¡ÅØÁã¹»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐ»ÃÐà·È ÍÒà«ÕÂ¹ÍÂÒ§ÁÑè¹¤§áÅÐÂÑè§Â×¹µÍä»
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¨Ò¡¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¢Íà·ç¨¨ÃÔ§ ÁÕ¤ÇÒÁªÑ´à¨¹áÅÇÇÒ ÁµÔ´Ñ§¡ÅÒÇ¢Í§ ·»Í. äÁÁÕ¡®ËÁÒÂ
ÃÍ§ÃÑºáÅÐäÁÁÕÊÀÒ¾ºÑ§¤Ñº ËÒ¡à»¹à¾ÕÂ§¡ÒÃ¢Í¤ÇÒÁÃÇÁÁ×ÍµÒÁà¨µ¹ÒÃÁ³¢Í§ ·»Í.
ã¹¡ÒÃà»´ »´ÀÒ¤àÃÕÂ¹µÒÁÍÒà«ÕÂ¹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹»ÃÐà·Èä·Âà·Ò¹Ñé¹ ´Ñ§¹Ñé¹ ÊÁÒ¾Ñ¹¸
¹ÔÊÔµ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÏ ¨Ö§¢ÍãËÍ¸Ô¡ÒÃº´Õ·Ø¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂä´¾Ô¨ÒÃ³Ò·º·Ç¹ÍÕ¡¤ÃÑé§ à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹
·Ò§´Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§»ÃÐà·ÈªÒµÔµÍä»
·ÕèÁÒ: à´ÅÔ¹ÔÇÊ ÇÑ¹·Õè 15 àÁÉÒÂ¹ 2559
http://www.kroobannok.com/article-78608
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“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
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บทความสาระน่ารู้
“ซ้ำ�ชั้น”ทำ�เด็กตั้งใจเรียน-ตราบาป
àÁ×è Í ÇÑ ¹·Õè 17 àÁÉÒÂ¹ ¹ÒÂÍ´Ô ÈÑ ¡ ´Ôì ÁØ § ªÙ ¼Ù Íí Ò¹ÇÂ¡ÒÃÊí Ò¹Ñ ¡ §Ò¹à¢µ¾×é ¹·Õè ¡ ÒÃÈÖ ¡ ÉÒ
ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ (Ê¾Á.) à¢µ 19 (àÅÂ-Ë¹Í§ºÑÇÅíÒÀÙ) áÅÐÃÍ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´ (È¸¨.) àÅÂ
à»´ à¼Â¡Ã³ÕÊíÒ¹Ñ¡ §Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ (Ê¾°.) àµÃÕÂ ÁàÊ¹Í¢ÍÁÙÅ
¼Å¡ÒÃÇÔà ¤ÃÒÐË¢ Í ´Õ¢ Í àÊÕÂ ¢Í§¡ÒÃàÃÕÂ ¹«éí Ò ªÑ é¹ Êí Ò ËÃÑº ¹Ñ¡ àÃÕÂ ¹·Õ èà ÃÕÂ ¹äÁ¼ Ò ¹ ãË
¾Å.Í.´ÒÇ¾§É ÃÑµ ¹ÊØÇÃÃ³ ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ ¡ ÉÒ¸Ô ¡ ÒÃ (È¸.) ¾Ô¨ ÒÃ³ÒÇ Ò
¤ÇÒÁ¨ÃÔ§á¹Ç·Ò§ãËà´ç¡àÃÕÂ¹«éíÒªÑé¹¹Ñé¹ âÃ§àÃÕÂ¹µÒ§æ ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍÂÙáÅÇ ÍÂÒ§ÊÁÑÂ·Õèµ¹
à»¹¼ÙÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ Ê¾Á. à¢µ 26 (ÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ) ã¹» 2556-2557 ÁÕâÃ§àÃÕÂ¹ã¹ÊÑ§¡Ñ´
ãË ¹Ñ ¡ àÃÕ Â ¹µ¡«éíÒ ªÑé ¹ ÍÂÙ Ë ÅÒÂÃÒÂ ËÅÑ § « Í ÁàÊÃÔ Á áÅ Ç ¼Å¡ÒÃàÃÕ Â ¹áÅÐ¾ÄµÔ ¡ ÃÃÁ
¢Í§à´ç¡äÁ´Õ¢Öé¹
¹ÒÂÍ´ÔÈÑ¡´Ôì¡ÅÒÇÇÒ ÊÔè§·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ¤×Í àÁ×èÍ ·Ò§âÃ§àÃÕÂ¹àÍÒ¨ÃÔ§â´Â¡ÒÃàªÔ ¼Ù»¡¤ÃÍ§
ÁÒÃÑºÃÙÇÒ¨ÐµÍ§ãËà´ç¡«éíÒªÑé¹ ¼Ù»¡¤ÃÍ§¨ÐÂÒÂÅÙ¡ä»àÃÕÂ¹âÃ§àÃÕÂ¹Í×è¹á·¹ ÅÑ¡É³Ð·Õè¾º ¤×Í
ÁÑ ¡ Â ÒÂä»âÃ§àÃÕÂ ¹Ë Ò§ä¡Å âÃ§àÃÕÂ ¹¢¹Ò´àÅç¡ ·Õè ÁÕ ¹Ñ¡ àÃÕÂ ¹äÁ ¡Õè ¤ ¹ áÅÐâÃ§àÃÕÂ ¹µ ¹·Ò§
¡çäÁä´µÔ´µÒÁµÍÇÒËÅÑ§ÂÒÂâÃ§àÃÕÂ¹áÅÇà´ç¡ÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÍÂÒ§äÃºÒ§ ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ
ÁÕ ºÒ§ÃÒÂ·Õè à´ç ¡ÃÑ ¡âÃ§àÃÕ Â¹à´Ô ÁÁÒ¡ áÅÐ¢ÍÍÂÙ âÃ§àÃÕ Â¹à´Ô ÁáÁ ¨Ðµ Í§«éí ÒªÑé ¹ â´Âà¤Â¾º
ÅÑ ¡ É³Ð¹Õé 4-5 ¤¹ «Öè § à´ç ¡ ¡ç Â Í ÁÃÑ º Ç Ò à» ¹ ¼Å¨Ò¡¾ÄµÔ ¡ ÃÃÁµÑ Ç àÍ § àª ¹ à¶Åä¶Å
äÁÊ¹ã¨àÃÕÂ¹ äÁÁÒÊÍº áµËÅÑ§¨Ò¡àÃÕÂ¹«éíÒªÑé¹ à´ç¡¨Ð»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ¨Ò¡à´ÔÁ
·ÕèäÁµÑé§ã¨àÃÕÂ¹ ¡çËÑ¹ÁÒµÑé§ã¨àÃÕÂ¹´Õ¢Öé¹
¹ÒÂ¾ÔÉ³Ø µØÅÊØ¢ ¼ÙµÃÇ¨ÃÒª¡ÒÃ È¸. »¯ÔºÑµÔË¹Ò·ÕèÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃÀÒ¤ (È¸À.) 17 ¡ÅØÁ¨Ñ§ËÇÑ´
à¾ªÃºÙÃ³ ¾ÔÉ³ØâÅ¡ µÒ¡ ÍØµÃ´Ôµ¶ áÅÐÊØâ¢·ÑÂ ¡ÅÒÇÇÒ àÃ×èÍ§ãËà´ç¡µ¡«éíÒªÑé¹ ·Õè¼Ò¹ÁÒ
ÁÕà ÊÕÂ §ÇÔ¨ ÒÃ³·Ñé§ ¢Í ´ÕáÅÐ¢Í àÊÕÂ ½ÒÂ·ÕèäÁÍ ÂÒ¡ãËà ´ç¡ µ¡«éíÒªÑé¹ÁÍ§ÇÒ¨Ð¡ÅÒÂà»¹
µÃÒºÒ»¢Í§à´ç¡ ´Ò¹¨ÔµÇÔ·ÂÒÊ§¼ÅãËà´ç¡ÊÙàÊÕÂ¤ÇÒÁàª×èÍ ÁÑè¹ã¹µÑÇàÍ§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé
ÁÍ§ÇÒÊÙàÊÕÂâÍ¡ÒÊ ÊÙàÊÕÂ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã áÅÐÊÙàÊÕÂàÇÅÒ ÊÇ¹ÍÕ¡½ÒÂ·ÕèÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ ÁÍ§ÇÒ
ã¹àÁ×èÍ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹¢Í§à´ç¡äÁä´¤Ø³ÀÒ¾µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ ¡ç¤ÇÃãËà´ç¡àÃÕÂ¹«éíÒªÑé¹
à¾×èÍà¾ÔèÁàµÔÁ¤Ø³ÀÒ¾ «Öè§àÃ×èÍ§¹Õéµ¹ÁÍ§ÇÒâÃ§àÃÕÂ¹ ¤ÃÙ áÅÐ¼Ù»¡¤ÃÍ§ ¤ÇÃÃÇÁ¡Ñ¹´ÙáÅà´ç¡
à¾ÃÒÐáµÅÐ¤¹ÍÒ¨ÁÕ»ËÒäÁàËÁ×Í¹¡Ñ¹ ·Ñé§¹Õé ËÒ¡à»¹¹âÂºÒÂ¢Í§ È¸. ã¹ÊÇ¹¢Í§µ¹
¾ÃÍÁ·Õè¨Ð¹íÒä»ªÇÂªÕéá¨§·íÒ¤ÇÒÁà¢Òã¨ã¹·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´ (È¸¨.)

grad.rru.ac.th

·ÕèÁÒ: Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾ÁµÔª¹
http://www.kroobannok.com/article-78619
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ข่าวการเผยแพร่ผลงานวิจัย

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

ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃàÊ¹Í
¼Å§Ò¹ÇÔ¨Ñ Â ÃÐ´Ñ º ºÑ ³ ±ÔµÈÖ ¡ ÉÒáË§ ªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 40 ã¹ÇÑ¹·Õè 20-21 µØ ÅÒ¤Á 2559
³ ÈÙ¹Â»ÃÐªØÁ¹Ò¹ÒªÒµÔ©ÅÍ§ÊÔÃÔÃÒªÊÁºÑµÔ¤Ãº 60 » ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã
ÇÔ·ÂÒà¢µËÒ´ãË Ê§¼Å§Ò¹ÇÔ¨Â
Ñ ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ã¡®Ò¤Á 2559 ÊÍº¶ÒÁ
กองบรรณาธิการ :
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ (074) 286-996-7, (074) 286-981-8 â·ÃÊÒÃ (074) 286-992
- นางพรพรรณ ดอนพนัส
http://www.grad.psu.ac.th
- นางสาวปณิตา คล้ายนิล
- นายสุเทพ เกิดปราง
ËÅÑ¡ÊÙµÃ»ÃÑªÒ´ØÉ®ÕºÑ³±Ôµ ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâÅ¨ÔÊµÔ¡ÊáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁ (ËÅÑ¡ÊÙµÃ
- นางสาวสายน้ำ�ผึ้ง บุญมา
¹Ò¹ÒªÒµÔ) ÃÇÁ¡Ñº¡ÅØÁÊÒ¢ÒÇÔªÒâÅ¨ÔÊµÔ¡ÊáÅÐÃÐºº¢¹Ê§·Ò§ÃÒ§ ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ
- นางสาวรัตณา แย้มกลิ่น
¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 7 ã¹ÇÑ¹·Õè 18-21 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559 ³ âÃ§áÃÁ
à«ç¹·ÒÃÒ á¡Ã¹´ ºÕª ÃÕÊÍÃ· ¨.ÀÙà¡çµ Ê§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 31 ÊÔ§ËÒ¤Á 2559
ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ (02) 889-2138 µÍ 6203 http://oscm-forum.org/oscm-2016
เรียบเรียงข่าว :
¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃÍµ
Ø ÊÒË¡ÃÃÁ Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅÒà¨Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§
- นางสาวปณิตา คล้ายนิล
¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¤ÃÑé§·Õè 14 áÅÐ¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ
ÃÐ´ÑºªÒµÔ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¤ÃÑé§·Õè 6 ã¹ÇÑ¹·Õè 17 ÁÔ¶¹
Ø ÒÂ¹ 2559 ³ ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅÒà¨Ò¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§ Ê§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
สถานที่ติดต่อ :
ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 30 àÁÉÒÂ¹ 2559 ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ (02) 329-8000 µÍ 3720
อาคารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง â·ÃÊÒÃ (02) 329-8435 http://www.inded.kmitl.ac.th/DRLE
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

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
เดือนพฤษภาคม
7-8 พฤษภาคม 2559 14-15 พฤษภาคม 2559 21-22 พฤษภาคม 2559 28-29 พฤษภาคม 2559 -
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หยุด วันฉัตรมงคล
เรียนตามปกติ
เรียนตามปกติ
เรียนตามปกติ

บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

“พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบูรณาการ
องค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น”

04

April
ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2559
Graduate News

โครงการ/ประชุม/สัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา
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
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ประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครัง้ ที่ 4/2559
วันที่ 4 เมษายน 2559
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำ�นวยการ

บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

“พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบูรณาการ
องค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น”

ที่ปรึกษา :

04

April
ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2559
Graduate News

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบต
ั กิ าร “เทคนิคการทำ�วิทยานิพนธ์ให้ประสบความสำ�เร็จ”
วันที่ 23 เมษายน 2559
ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำ�นวยการ

- 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
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โครงการอบรมสัมมนาปฏิบต
ั กิ าร “การประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
วันที่ 25-26 เมษายน 2559
ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี

