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นานาสาระ

ม.44 ไม่ใช่สูตรสำ เร็จแก้ปัญหาอุดมศึกษา
"ËÁÍÍØ´Á" ªÕé Á.44 ¤ÇÃãª�à©¾ÒÐàÃ×èÍ§¨íÒà»�¹¨ÃÔ§æ-©Ø¡à©Ô¹ ÍÂ�ÒàËÇÕèÂ§áËàËÁÒÃÇÁ

¨Ñ´¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ·Ñ é§ËÁ´ ¢³Ð·Õè �¨§ÃÑ¡� ¡çäÁ�ÍÂÒ¡ãË�ãª� áµ�¶�Ò¨íÒà»�¹¡ç¨Ñ´¡ÒÃ

à©¾ÒÐÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·ÕèÁÕ»�ËÒÁÒ¡æ ÂéíÒµ�Í§¹Ö¡¶Ö§ÍÔÊÃÐ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ´�ÇÂ 

ÇÑ¹¹Õé(23 ÁÔ.Â.)È.¹¾.ÍØ´Á ¤ªÔ¹·Ã Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å (ÁÁ.) »ÃÐ¸Ò¹·Õè»ÃÐªØÁ

Í¸Ô¡ÒÃº´ÕáË�§»ÃÐà·Èä·Â (·»Í.) ¡Å�ÒÇ¶Ö§ ¡Ã³Õ·Õ èÁÕ¡ÃÐáÊ¢�ÒÇÇ�Ò ¾Å.Í.´ÒÇ�¾§É� 

ÃÑµ¹ÊØÇÃÃ³ ÃÁÇ.ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ ÁÕá¹Ç¤Ô´·Õè¨Ðãª�ÍíÒ¹Ò¨µÒÁÁÒµÃÒ 44 ¢Í§ÃÑ°¸ÃÃÁ¹Ù

áË�§ÃÒªÍÒ³Ò Ñ̈¡Ãä·Â(©ºÑºªÑèÇ¤ÃÒÇ) ¾.È.2557 ÁÒá¡�ä¢»�ËÒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ

ã¹Ê¶ÒºÑ¹ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒÇ�Ò µ¹ä´�¢�ÒÇàª�¹¡Ñ¹ áµ�äÁ�·ÃÒºã¹ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ ÍÂ�Ò§äÃ¡çµÒÁ

Ê�Ç¹µÑÇàËç¹Ç�Ò Á.44 ¹�Ò¨Ðãª�¡ÑºàÃ×èÍ§·Õè¨íÒà»�¹ ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÁÒ¡æ áÅÐàÃ×èÍ§©Ø¡à©Ô¹ 

áµ�àÃ×èÍ§ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒµ¹ÁÍ§Ç�Ò äÁ�¨íÒà»�¹µ�Í§ãª� à¾ÃÒÐÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂµ�Ò§æ ÁÕ¡®ËÁÒÂ

·Õè¨Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá¡�»�ËÒä´� áµ�ËÒ¡äÁ�ÊÒÁÒÃ¶á¡�ä¢ä´�¨ÃÔ§æ ÃÁÇ.ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ ¡çÁÕÍíÒ¹Ò¨

·Õè¨Ðà¢�ÒÁÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃä´�ÍÂÙ�áÅ�Ç ÍÂ�Ò§äÃ¡çµÒÁ¢³Ð¹ÕéÁÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·ÕèÁÕ»�ËÒà¾ÕÂ§ 2-3 áË�§ 

¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 100 ¡Ç�ÒáË�§ «Öè§¶×ÍÇ�Ò¹�ÍÂÁÒ¡ ´Ñ§¹Ñé¹ äÁ�¤ÇÃãª�ÍíÒ¹Ò¨ Á.44 

ÁÒàËÇÕèÂ§áËáÅÐàËÁÒÃÇÁãª�¡ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·Ñé§ËÁ´ 

´�Ò¹ ´Ã.¨§ÃÑ¡ ÇÑªÃÔ¹·Ã�ÃÑµ¹� ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃá·¹Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� (Á¡.) 

¡Å�ÒÇÇ�Ò ¡ÒÃãª� Á. 44 ã¹¡ÒÃá¡�ä¢»�ËÒÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ¹Ñé¹ ¶×ÍÇ�Òà»�¹ÊÔ·¸Ôì·ÕèÊÒÁÒÃ¶·íÒä´� 

áÅÐÍÒ¨¨Ðª�ÇÂá¡�»�ËÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·ÕèÁÕ»�ËÒÁÒ¡æ à·�Ò¹Ñé¹ «Öè§¡çà»�¹»�ËÒà©¾ÒÐ¡ÅØ�Á

áÅÐÁÕ í̈Ò¹Ç¹¹�ÍÂ ´Ñ§¹Ñé¹ ¶�ÒàÅ×Í¡ä´�µ¹äÁ�ÍÂÒ¡ãË�ãª� Á.44 áÅÐÍÂÒ¡ãË�¤íÒ¹Ö§¶Ö§

¤ÇÒÁà»�¹ÍÔÊÃÐ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ à¾ÃÒÐàª×èÍÇ�Ò¢³Ð¹Õé¤§äÁ�ÁÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂäË¹·ÕèºÃÔËÒÃ

¨Ñ´¡ÒÃäÁ�´Õ ËÃ×ÍÍÂÒ¡ãË�ãª� Á.44 à¾ÃÒÐ·Ø¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂµ�Ò§ÁÕ¡®ËÁÒÂ¢Í§µÑÇàÍ§ÍÂÙ�áÅ�Ç 

 

 

 

 

 

·ÕèÁÒ:  à´ÅÔ¹ÔÇÊ� 
http://www.kroobannok.com/article-79223.html 
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บทความสาระน่ารู้

หลังรับประทานอาหาร ทำ ให้ง่วงนอนจริงหรือ???
ÁÑ¡ÁÕ¤¹¾Ù´Ç�Ò Ë¹Ñ§·�Í§µÖ§ Ë¹Ñ§µÒËÂ�Í¹ ËÅÒÂ¤¹Ê§ÊÑÂÇ�Ò ËÅÑ§ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃáÅ�Ç
·íÒãË�§�Ç§¹Í¹¨ÃÔ§ËÃ×Í? ËÅÑ§ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃÁÕ¼Å·íÒãË�§�Ç§¹Í¹ä´�¨ÃÔ§æ 

à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊÑè§§Ò¹ã¹ÊÁÍ§ª�ÒÅ§ áÅÐ¨íÒ¹Ç¹àÅ×Í´·Õèä»àÅÕéÂ§ÊÁÍ§ÁÕ¨íÒ¹Ç¹
Å´¹�ÍÂÅ§ à¾ÃÒÐàÅ×Í´¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡áÅÐÃÐººÊÑè§¡ÒÃã¹ÊÁÍ§¶Ù¡¹íÒä»ãª�ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
Â�ÍÂÍÒËÒÃ àÁ×èÍàÃÒÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃà¢�Òä» ¡ÃÐà¾ÒÐ¡ç¨ÐàÃÔèÁ·íÒ§Ò¹ áÅÐ´Ö§àÅ×Í´¨Ò¡Ê�Ç¹µ�Ò§æ 
ÁÒª�ÇÂÂ�ÍÂÍÒËÒÃ 

¨Ö§·íÒãË�¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ã¹ÊÁÍ§ª�ÒÅ§ ¨Ö§·íÒãË�àÃÒÃÙ�ÊÖ¡Í�Í¹à¾ÅÕÂáÅÐ§�Ç§¹Í¹ä´�
«Öè§¨ÃÔ§æ áÅ�Ç¡ÒÃ¹Í¹ÃÐËÇ�Ò§ÇÑ¹à»�¹àÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 15-30 ¹Ò·Õ ¨ÐÊ�§¼Å´Õ¡ÑºÃ�Ò§¡ÒÂ 
à»�¹¡ÒÃªÒÃ�¨áºµãË�¡ÑºÃ�Ò§¡ÒÂ ·íÒãË�¡ÅÑºÁÒÊÙ�¡Ñº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ä´�áººÊ´ª×è¹ÍÕ¡¤ÃÑé§ 

¡ÒÃ¹Í¹ËÅÑºà»�¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÍÂ�Ò§Ë¹Öè§ã¹Ã�Ò§¡ÒÂ ÁÕ¡ÒÃËÅÑè§ÎÍÃ�âÁ¹·Õè¤Çº¤ØÁ
¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµÍÍ¡ÁÒ ÁÕ¡ÒÃ«�Í§á«ÁÍÇÑÂÇÐ·ÕèÊÖ¡ËÃÍ áÅÐª�ÇÂàÊÃÔÁÊÃ�Ò§¤ÇÒÁµ�Ò¹·Ò¹
¡ÒÃµÔ´àª×éÍä´�´�ÇÂÅÍ§ÊÑ§à¡µ´Ù ¤¹Í´¹Í¹ÁÑ¡à»�¹ËÇÑ´§�ÒÂà¹×èÍ§¨Ò¡ÀÙÁÔ¤Ø�Á¡Ñ¹Å´Å§
à¾ÃÒÐ¾Ñ¡¼�Í¹äÁ�à¾ÕÂ§¾Í 

 

 

 

 

 

 

 

 

·ÕèÁÒ: http://www.¤ÇÒÁÃÙ�ÃÍºµÑÇ.com 

 

 

 

 

 



บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School

บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
“พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบูรณาการ
องค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น” Graduate News

2

06
June

ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 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

บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School

บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
“พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบูรณาการ
องค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น” Graduate News

3

06
June

ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 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

grad.rru.ac.th

ข่าวการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
เดือนกรกฎาคม

2-3 กรกฎาคม 2559
9-10 กรกฎาคม 2559
16-17 กรกฎาคม 2559
23-24 กรกฎาคม 2559
25 กรกฎาคม 2559
30-31 กรกฎาคม 2559

- เรียนตามปกติ
- งดการเรียนการสอน เนื่องจากใช้สถานที่ในการสอบ กพ.
- หยุด ตามประกาศคณะรัฐมนตรี
- เรียนตามปกติ
- วันสุดท้ายของการชำ ระเงินลงทะเบียนและรักษาสภาพนักศึกษา
- เรียนตามปกติ
- ยื่นเรื่องขอลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ (สำ หรับ ป.โท)
  และสอบวัดคุณสมบัติ (สำ หรับ ป.เอก)

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊØâ¢·ÑÂ¸ÃÃÁÒ¸ÔÃÒª ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁ¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÃÐ´ÑºªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 6 
ã¹ÇÑ¹·Õè 25 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2559 ³ ÍÒ¤ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ 80 ¾ÃÃÉÒÏ Ê�§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ 
ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 31 ÊÔ§ËÒ¤Á 2559 µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ (02) 504-7568-9 
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โครงการ/ประชุม/สัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการทิศทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหลังเปิด AEC ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวข้อ “ธุรกิจรากหญ้า พัฒนาเศรษฐกิจสู่ AEC”

วันที่ 21 มิถุนายน 2559
ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี 3/2558
วันที่ 25 มิถุนายน 2559

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา
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ประชุมคณะกรรมการอำ นวยการบัณฑิตวิทยาลัย คร้ังท่ี 6/2559
วันที่ 29 มิถุนายน 2559

ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำ นวยการ


