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นานาสาระ
“อาภรณ์” ยอมรับปัญหาธรรมาภิบาลในมหา’ลัยแก้ยาก 
ชี้จะแก้ได้อยู่ที่ตัวบุคคล ระบุการแก้กฎหมายเป็นแค่
การแก้ปัญหาทางอ้อม ขณะที่การใช้ ม.44 ก็แค่เป็นการ

แก้เฉพาะหน้า
ÇÑ¹¹Õé (25 ¾.¤.) ¹.Ê.ÍÒÀÃ³� á¡�¹Ç§È� àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ(¡¡Í.) 
à»�´à¼Â¶Ö§»�ËÒ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇ�Ò »�¨¨ØºÑ¹ËÅÒÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁÕ»�ËÒ
¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ ´Ùä´�¨Ò¡¢�ÍÃ�Í§àÃÕÂ¹µ�Ò§æ ·Ñé§·Õèà»�¹¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ�§ÃÐËÇ�Ò§ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¡Ñº¼Ù�ºÃÔËÒÃ, ¼Ù�ºÃÔËÒÃ¡ÑººØ¤ÅÒ¡Ã ËÃ×ÍàÃ×èÍ§ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹äÁ�ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ 
áµ�ËÒ¡·Ø¡¤¹ã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÂÖ´ËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ »�ËÒ¡ç¨ÐäÁ�à¡Ô´ «Öè§·Õè¼�Ò¹ÁÒ
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ(Ê¡Í.) ¡ç¾ÂÒÂÒÁÊ�§àÊÃÔÁãË�·Ø¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ÁÕ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ â´ÂÁÕ·Ñé§ËÅÑ¡ÊÙµÃ¾Ñ²¹Ò¼Ù�ºÃÔËÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã áµ�µ�Í§
ÂÍÁÃÑºÇ�ÒàÃ×èÍ§¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅà»�¹àÃ×èÍ§ºØ¤¤Å áÅÐ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¡çäÁ�ãª�àÃ×èÍ§§�ÒÂ  

àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ ¡¡Í. ¡Å�ÒÇµ�Íä»Ç�Ò ¡ÒÃ¨ÐãË� Ê¡Í. á¡�ä¢¡®ËÁÒÂµ�Ò§æ à¾×èÍá¡�ä¢»�ËÒ
¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ¹Ñ é¹ à»�¹àÃ× èÍ§·Õ èÊÒÁÒÃ¶·íÒä´� áµ�µ¹ÁÍ§Ç�Òà»�¹¡ÒÃá¡�»�ËÒ·Ò§Í�ÍÁ 
à¾ÃÒÐ¶�Ò·Ø¡¤¹ÁÕ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ à»�¹¤¹´Õ ÁÕ¤ÇÒÁâ»Ã�§ãÊ äÁ�àËç¹á¡�»ÃÐâÂª¹�Ê�Ç¹µÑÇ
ËÃ×Í¾Ç¡¾�Í§ ¡ÒÃá¡�ä¢¡®ËÁÒÂ¡çäÁ�¨íÒà»�¹ Ê�Ç¹¢�ÍàÊ¹ÍãË�ãª�ÁÒµÃÒ 44 ÃÑ°¸ÃÃÁ¹Ù
áË�§ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãä·Â(©ºÑºªÑèÇ¤ÃÒÇ) ¾.È. 2557 ÁÒá¡�ä¢»�ËÒ¹Ñé¹ ¡çà»�¹¡ÒÃá¡�ä¢à©¾ÒÐË¹�Ò 
à¾ÃÒÐËÒ¡ºØ¤¤ÅäÁ�¹íÒËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅÁÒãª� àÁ×èÍÂ¡àÅÔ¡ãª�ÁÒµÃÒ 44 »�ËÒµ�Ò§æ ¡ç¨Ð
¡ÅÑºÁÒàËÁ×Í¹à´ÔÁ 

“ÊíÒËÃÑºàËµØ¡ÒÃ³�·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ®¾ÃÐ¹¤Ã·ÕèÁÕ¡ÒÃÁÍ§Ç�ÒÊÒàËµØË¹Öè§
à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ�§àÃ×èÍ§¼Å»ÃÐâÂª¹�ã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Í¡àÇÅÒËÃ×ÍËÅÑ¡ÊÙµÃ¾ÔàÈÉ¹Ñé¹ 
Ê¡Í. ·íÒË¹�Ò·Õèà¾ÕÂ§ÃÑº·ÃÒºËÅÑ¡ÊÙµÃ Ê�Ç¹¤�Òãª�¨�ÒÂ·Õè¤�Í¹¢�Ò§ÊÙ§à¾ÃÒÐ¼Ù�àÃÕÂ¹µ�Í§¨�ÒÂàÍ§
·Ñé§ËÁ´ äÁ�àËÁ×Í¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ»¡µÔ·ÕèÃÑ°¨Ðª�ÇÂ¨�ÒÂºÒ§Ê�Ç¹ áÅÐ»�¨¨ØºÑ¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ÁÕ¡ÒÃà»�´ËÅÑ¡ÊÙµÃ¾ÔàÈÉ¡Ñ¹ÁÒ¡ ¡ç·íÒãË�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÅÐÍÒ¨ÒÃÂ�ÁÕÃÒÂä´�´�ÇÂ�àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ
¡¡Í. ¡Å�ÒÇ 

 

 

·ÕèÁÒ: à´ÅÔ¹ÔÇÊ� ÇÑ¹¾Ø¸·Õè 25 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2559 
http://www.kroobannok.com/article-78979.html 
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บทความสาระน่ารู้

การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย
ÇÑ¹¹ÕéÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾ã¹áµ�ÅÐª�Ç§ÇÑÂãË�á¢ç§áÃ§ÍÂÙ�µÅÍ´àÇÅÒÁÒ½Ò¡¡Ñ¹¤�Ð 
 
ª�Ç§·Õè 1 ÍÒÂØ 0-6 »� àÃÔèÁ¨Ò¡ËÔ§µÑé§¤ÃÃÀ�¤ÇÃä»½Ò¡¤ÃÃÀ�áÅÐµÃÇ¨ÊÁèíÒàÊÁÍ à¾×èÍãË�
·ÒÃ¡ä´�ÃÑº¡ÒÃ´ÙáÅáÅÐ¤ÅÍ´ÍÂ�Ò§»ÅÍ´ÀÑÂ ¨Ò¡¹Ñé¹¨¹¶Ö§ÍÒÂØ 6 »� ·ÒÃ¡µ�Í§ä´�ÃÑºÇÑ¤«Õ¹
¾×é¹°Ò¹¤Ãº¶�Ç¹ áÅÐä´�ÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨·Ò§´�Ò¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ� áÅÐ¾ÄµÔ¡ÃÃÁµ�Ò§æ 

 
ª�Ç§·Õè 2 ÍÒÂØ 7-18 ÊÔè§ÊíÒ¤Ñ ¤×Í ¡ÒÃàµÃÕÂÁµÑÇãË�ÇÑÂ¹Õéà»�¹ÇÑÂ¼Ù�ãË�·Õèá¢ç§áÃ§·Ñé§´�Ò¹
Ã�Ò§¡ÒÂáÅÐ¨Ôµã¨ ÁÕÍÒÃÁ³�·Õèá¨�ÁãÊ ÁÕÀÙÁÔ¤Ø�Á¡Ñ¹·Ò§¤ÇÒÁ¤Ô´ ÊÒÁÒÃ¶´ÙáÅµ¹àÍ§
ãË�Ë�Ò§ä¡Å¨Ò¡ÂÒàÊ¾µÔ´ âÃ¤µÔ´µ�Í·Ò§à¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸� 

 
ª�Ç§·Õè 3 ÍÒÂØ 19-60 ÇÑÂ·íÒ§Ò¹â´ÂÇÑÂ¹ÕéÁÑ¡à»�¹âÃ¤·ÕèÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñº¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃãª�ªÕÇÔµ 
àª�¹ âÃ¤Í�Ç¹ àºÒËÇÒ¹ âÃ¤¨Ò¡ºØËÃÕè ÊØÃÒ ËÃ×ÍâÃ¤·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡Ñº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ àª�¹ 
»Ç´¡Å�ÒÁà¹×éÍ âÃ¤à¤ÃÕÂ´ à»�¹µ�¹ ¨Ö§¨íÒà»�¹µ�Í§µÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾ÊÁèíÒàÊÁÍ 

 
ª�Ç§·Õè 4 ÍÒÂØµÑé§áµ� 60 »� ¢Öé¹ä» ÇÑÂ¹Õé¶×Íà»�¹ÇÑÂÊÙ§ÍÒÂØ ¹Í¡¨Ò¡ÁÕ¤ÇÒÁàÊ×èÍÁ¶´¶ÍÂ
¢Í§Ã�Ò§¡ÒÂáÅ�Ç ºÒ§ÃÒÂÂÑ§ÁÕâÃ¤»ÃÐ¨íÒµÑÇ´�ÇÂ ÊíÒËÃÑº¼Ù�»�ÇÂ·ÕèÁÕâÃ¤»ÃÐ¨íÒµÑÇ ¤ÇÃÃÑº
¡ÒÃµÃÇ¨ÃÑ¡ÉÒÊÁèíÒàÊÁÍáÅÐ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¤íÒá¹Ð¹íÒ¢Í§á¾·Â� àª�¹à´ÕÂÇ¡Ñº¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ·ÑèÇä» 
¤ÇÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃãË�¤Ãº 5 ËÁÙ� ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂ ¾Ñ¡¼�Í¹ãË�à¾ÕÂ§¾Í áÅÐ·íÒ¨Ôµã¨
ãË�Ã�ÒàÃÔ§á¨�ÁãÊ 

 

 

·ÕèÁÒ: http://www.¤ÇÒÁÃÙ�ÃÍºµÑÇ.com/ 
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ข่าวการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
เดือนมิถุนายน

4-5 มิถุนายน 2559

11-12 มิถุนายน 2559

13 มิถุนายน 2559
18-19 มิถุนายน 2559
25-26 มิถุนายน 2559

- เรียนตามปกติ
- วันสุดท้ายของการขอยกเลิกรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2558
- สอบประมวลความรู้ (ป.โท) และสอบวัดคุณสมบัติ (ป.เอก)
- สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2558
- สัปดาห์สุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อม
  บทความวิทยานิพนธ์ที่เพื่อเผยแพร่ หรือหลักฐานการเผยแพร่
  วิทยานิพนธ์สำ หรับที่จะสำ เร็จการศึกษาโดยไม่ต้องรักษาสภาพ
  การเป็นนักศึกษาในภาคเรียนถัดไป
- ลงทะเบียนจองรายวิชาเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
- หยุด วันหยุดของมหาวิทยาลัย
- สัปดาห์แรกของการเรียนภาคเรียนที่ 3/2558
- วันแรกการชำ ระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร
- ลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา (สำ หรับนักศึกษาทำ วิทยานิพนธ์
  หรือการค้นคว้าอิสระ) หรือลาพักการศึกษา

¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� ÇÔ·ÂÒà¢µÈÃÕÃÒªÒ ä´�¨Ñ´·íÒÇÒÃÊÒÃ 
Management Sciences Review ã¹ÃÙ»áºº¢Í§ÇÒÃÊÒÃÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� (E-Journal) µÔ´µ�Í
ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ (038) 352-380 https://www.facebook.com/ManagementSciencesReview  

¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ
ÃÐ´ÑºªÒµÔ´�Ò¹à·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤ÃÑé§·Õè 2 ã¹ÇÑ¹·Õè 19 µØÅÒ¤Á 2559 
³ ÈÙ¹Â�ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ¡Ò¨¹ÒÀÔàÉ¡ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ ¨.ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ 
Ê�§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 29 ¡Ã¡®Ò¤Á 2559 µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ 099-069-6889, 
090-909-6810 http://www.itech.ubru.ac.th/ncite2016 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ»·ØÁ¸Ò¹Õ ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÃÐ´ÑºªÒµÔ 
»ÃÐ¨íÒ»� 2559 ã¹ÇÑ¹·Õè 16 ¡Ã¡®Ò¤Á 2559 ³ ÍÒ¤ÒÃËÍ»ÃÐªØÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ»·ØÁ¸Ò¹Õ 
Ê�§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 15 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2559 µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ (02) 975-6967 
â·ÃÊÒÃ (02) 975-6967 http://www.ptu.ac.th 
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 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

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ ท้ัง 3 ท่าน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา

ประชุมคณะกรรมการอำ นวยการบัณฑิตวิทยาลัย คร้ังท่ี 4/2559
วันที่ 4 เมษายน 2559

ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำ นวยการ


