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นานาสาระ

จี้ครูไทยต้องปรับวิธีสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์
¤ÃÙÃÒ§ÇÑÅÊÁà´ç¨à¨�Ò¿�Ò ÁËÒ¨Ñ¡ÃÕ»ÃÐà·Èä·Â¤¹áÃ¡ÊÐ¡Ô´àµ×Í¹¤ÃÙä·ÂÂ¡ÃÐ´Ñº¡ÒÃÊÍ¹

ãË�·Ñ¹ Economy 4.0 à¹�¹ÊÍ¹à´ç¡ãË�¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË�ÊÃ�Ò§ÊÃÃ¤�Í§¤�¤ÇÒÁÃÙ�à¾×èÍà¢�ÒÊÙ�

âÅ¡ÂØ¤´Ô¨Ô·ÑÅ 

 

ÇÑ¹¹Õé (23 ¡.¤.) ¹ÒÂà©ÅÔÁ¾Ã ¾§È�¸ÕÃÐÇÃÃ³ ¤ÃÙÃÒ§ÇÑÅÊÁà´ç¨à¨�Ò¿�ÒÁËÒ¨Ñ¡ÃÕ¤¹áÃ¡

¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ä´�¡Å�ÒÇã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡ÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´

à¾×èÍªÕéá¨§áÅÐ·íÒ¤ÇÒÁà¢�Òã¨ËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¤ÃÙ¼Ù�ÊÁ¤ÇÃä´�ÃÑºÃÒ§ÇÑÅÊÁà´ç¨à¨�Ò¿�Ò

ÁËÒ¨Ñ¡ÃÕ¤ÃÑé§·Õè 2 »ÃÐ¨íÒ»� 2560 «Öè§¨Ñ´â´ÂÁÙÅ¹Ô¸ÔÃÒ§ÇÑÅÊÁà´ç¨à¨�Ò¿�ÒÁËÒ¨Ñ¡ÃÕ Ã�ÇÁ¡Ñº

¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤ØÃØÊÀÒ ¡ÃÁ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� áÅÐÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹

Ê�§àÊÃÔÁÊÑ§¤ÁáË�§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾àÂÒÇª¹ (ÊÊ¤.) Ç�Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�¢Í§¤ÃÙ

ÂØ¤ Education 4.0 µ�Í§»ÃÑº¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊÍ¹ãË�à¢�Ò¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¼�Ò¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ 

«Öè§»�¨¨ØºÑ¹âÅ¡à¢�ÒÊÙ�ÂØ¤»¯ÔÇÑµÔÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¤ÃÑé§·Õè 4 (Economy 4.0) ·Õèà¹�¹¡ÒÃãª�·Ñ¡ÉÐ

¡ÒÃ¤Ô´ÊÃ�Ò§ÊÃÃ¤�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕÃÐ´ÑºÊÙ§ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁ Í§¤�¤ÇÒÁÃÙ�à¾×èÍà¾ÔèÁÁÙÅ¤�Ò

ãË�ÊÔ¹¤�ÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ ©Ð¹Ñé¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�áÅÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹µ�Í§»ÃÑº¡ÃÐºÇ¹·ÃÃÈ¹�ãËÁ�

·Õè à¹�¹¡ÒÃÊÍ¹ ¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË�á¡�»�ËÒä´� à¾×èÍãË�¼Ù�àÃÕÂ¹ÊÒÁÒÃ¶ÊÃ�Ò§Í§¤�¤ÇÒÁÃÙ�áÅÐ

¹ÇÑµ¡ÃÃÁãËÁ�ãË�ÊÍ´ÃÑº¡Ñº Economy 4.0 

 
ÍÒ¨ÒÃÂ�à©ÅÔÁ¾Ã ¡Å�ÒÇµ�Íä»Ç�Ò Å�ÒÊØ´ World Economic Forum (WEF) «Öè§à»�¹Í§¤�¡Ã
·Õè¨Ñ´ÍÑ¹´Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢�§¢Ñ¹¢Í§»ÃÐà·È·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ÃÐ´ÑºâÅ¡ ä´�à¼Âá¾Ã�¢�ÍÁÙÅ
¡ÒÃ¨Ñ´ÍÑ¹´ÑºáºÃ¹´�·Õè·Ã§ÍÔ·¸Ô¾Å 10 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡¢Í§âÅ¡¨Ò¡ Millward Brown Brandz 
ranking ¾ºÇ�ÒÍÑ¹´Ñº 1 ¡Ùà¡ÔéÅ (GOOGLE) 2 áÍ»à»��Å (APPLE) 3 äÁâ¤Ã«Í¿·� (Microsoft) 
4 AT&T (àÍ·Õ áÍ¹´� ·Õ) 5 à¿ÊºØ�¡ (FACEBOOK) 6 ÇÕ«Ò (VISA) 7 ÍàÁ«Í¹ (AMAZON) 
8 àÇÍÃÔ«Í¹ (Verizon) 9 áÁ¤â´¹ÑÅ´� (McDonald’s) áÅÐ 10 äÍºÕàÍçÁ (IBM) «Öè§ÊÐ·�Í¹
ãË�àËç¹Ç�Ò âÅ¡¢Í§àÃÒä´�¡�ÒÇà¢�ÒÊÙ� Economy 4.0 áÅ�Ç ©Ð¹Ñé¹·Ñ¡ÉÐ·Õè¤ÃÙà¤Âãª�ÊÍ¹ã¹Í´Õµ
¨Ö§µ�Í§ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºãË�¼Ù�àÃÕÂ¹ÁÕ·Ñ¡ÉÐ·ÕèÊÍ´ ÃÑº¡Ñº¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃáÃ§§Ò¹ã¹ÀÒ¤àÈÃÉ°¡Ô¨´�ÇÂ 
 
 
 
 
 

·ÕèÁÒ: à´ÅÔ¹ÔÇÊ� 

http://www.kroobannok.com/article-79489 
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บทความสาระน่ารู้

ทนายความชั้นหนึ่งคืออะไร?
ã¤Ã·Õèà¤ÂàËç¹á¼�¹»�ÒÂµÒÁÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ËÃ×ÍÍÍ¿¿�È¢Í§ºÃÔÉÑ··¹ÒÂ¤ÇÒÁÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ºÒ§·ÕèáÅ�Ç 
ÁÕà¢ÕÂ¹Ç�Ò ·¹ÒÂ¤ÇÒÁªÑé¹Ë¹Öè§ ËÅÒÂ¤¹¤§à¢�Òã¨Ç�ÒÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹·¹ÒÂ¤ÇÒÁ¹Õé¨Ðµ�Í§à¡�§
áÅÐ´Õá¹�¹Í¹¡Ñ¹ãª�äËÁ? 
 
áµ�¨ÃÔ§æ áÅ�ÇäÁ�ä´�à»�¹ÍÂ�Ò§·Õèà¢�Òã¨¡Ñ¹ µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ·¹ÒÂ¤ÇÒÁ ¾.È. 2508 (©ºÑºà¡�Ò) 
ä´�ÃÐºØÇ�Ò ·¹ÒÂ¤ÇÒÁ¤×Í¼Ù�·Õèä´�¨´·ÐàºÕÂ¹áÅÐÃÑºãºÍ¹ØÒµ¨Ò¡à¹µÔºÑ³±ÔµÂÊÀÒ 
«Öè§¨Ðáº�§ÍÍ¡à»�¹·¹ÒÂ¤ÇÒÁªÑé¹Ë¹Öè§áÅÐ·¹ÒÂ¤ÇÒÁªÑé¹ÊÍ§·¹ÒÂ¤ÇÒÁªÑé¹Ë¹Öè§¹Ñé¹
¨ÐÁÕÊÔ·¸ÔÇ�Òã¹ÈÒÅä´�·ÑèÇÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã ·¹ÒÂ¤ÇÒÁªÑé¹ÊÍ§ÁÕÊÔ·¸ÔÇ�Ò¤ÇÒÁã¹ÈÒÅ
ã¹à¢µ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÇÁ 10 ¨Ñ§ËÇÑ´µÒÁ·ÕèÃÐºØäÇ�ã¹ãºÍ¹ØÒµ 
 
áÅÐÁÕÊÔ·¸ÔÇ�Ò¤ÇÒÁã¹ÈÒÅÍØ·¸Ã³�áÅÐÈÒÅ®Õ¡Òà©¾ÒÐ¤´Õ·ÕèÈÒÅªÑé¹µ�¹ã¹à¢µ¨Ñ§ËÇÑ´´Ñ§¡Å�ÒÇ
ä́ �¾Ô¨ÒÃ³ÒËÃ×ÍÊÑè§ áÅÐÁÕÊÔ·¸ÔµÒÁ»ÃÐà´ç¹ä»Ç�Ò¤ÇÒÁã¹ÈÒÅÍ×è¹ä́ �´�ÇÂ ·¹ÒÂ¤ÇÒÁªÑé¹Ë¹Öè§
¨Ðµ�Í§à»�¹ÊÒÁÑÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊÁÒªÔ¡ÇÔÊÒÁÑáË�§à¹µÔºÑ³±ÔµÂÊÀÒ Ê�Ç¹·¹ÒÂ¤ÇÒÁ
ªÑé¹ÊÍ§¨Ðµ�Í§ÊÍº¤ÇÒÁÃÙ�ä́ �µÒÁ·Õèà¹µÔºÑ³±ÔµÂÊÀÒ¾¡íÒË¹´ãË�ÁÕ¡ÒÃÊÍº ËÃ×ÍÍ¹Ø»ÃÔÒ
ËÃ×Í»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃã¹ÇÔªÒ¹ÔµÔÈÒÊµÃ�¨Ò¡Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·Õèà¹µÔºÑ³±ÔµÂÊÀÒàËç¹Ç�ÒÁÕÁÒµÃ°Ò¹
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè¼Ù�ä́ �ÃÑºÍ¹Ø»ÃÔÒ ËÃ×Í»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃ¤ÇÃà»�¹·¹ÒÂ¤ÇÒÁä́ � 
 
áµ�»�¨¨ØºÑ¹µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ·¹ÒÂ¤ÇÒÁ ¾.È. 2525 äÁ�ä´�ÁÕ¡ÒÃáº�§·¹ÒÂ¤ÇÒÁ
ÍÍ¡à»�¹·¹ÒÂ¤ÇÒÁªÑé¹Ë¹Öè§áÅÐªÑé¹ÊÍ§ÍÕ¡µ�Íä»áÅ�Ç ·¹ÒÂ¤ÇÒÁ·Ø¡¤¹·ÕèÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ
µÒÁ·Õè¡®ËÁÒÂ¡íÒË¹´¨ÐÁÕÊÔ·¸ÔàËÁ×Í¹¡Ñ¹·Ø¡¤¹ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 



บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School

บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
“พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบูรณาการ
องค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น” Graduate News

2

07
July

ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2559

 ที่ปรึกษา :

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

 กองบรรณาธิการ :

- นางพรพรรณ ดอนพนัส
- นางสาวปณิตา คล้ายนิล
- นายสุเทพ เกิดปราง
- นางสาวสายน้ำ ผึ้ง บุญมา

 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

07
July

ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2559

 ที่ปรึกษา :

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

 กองบรรณาธิการ :

- นางพรพรรณ ดอนพนัส
- นางสาวปณิตา คล้ายนิล
- นายสุเทพ เกิดปราง
- นางสาวสายน้ำ ผึ้ง บุญมา

 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
เดือนสิงหาคม

6-7 สิงหาคม 2559

13-14 สิงหาคม 2559
20-21 สิงหาคม 2559

27-28 สิงหาคม 2559

- เรียนตามปกติ
- สัปดาห์สุดท้ายของการยื่นคำ ร้องขอสอบ เนื่องจาก
  การขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2558
- หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
- เรียนตามปกติ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ป.โท) 
  และผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (สำ หรับ ป.เอก)
- เรียนตามปกติ

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ� ä´�¨Ñ´·íÒÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ� 
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2559

 ที่ปรึกษา :

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

 กองบรรณาธิการ :

- นางพรพรรณ ดอนพนัส
- นางสาวปณิตา คล้ายนิล
- นายสุเทพ เกิดปราง
- นางสาวสายน้ำ ผึ้ง บุญมา

 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

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิทยากร : ดร.เทพนคร ทาคง

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2559
ณ ห้องหงส์ทอง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตคนใหม่ คุณชิษณุ ภู่อยู่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา
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ประชุมคณะกรรมการอำ นวยการบัณฑิตวิทยาลัย คร้ังท่ี 7/2559
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำ นวยการ


