
  

 

                          
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�               
เป�นส�วนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเท�าคณะ ก�อตั้งข้ึนเม่ือ   
ป' พ.ศ. 2551 ดําเนินการโดยอาศัยพันธกิจและแผนปฏิบัติ  
ราชการท่ีสอดคล5องกับวิสัยทัศน� เพื่อให5เกิดประสิทธิภาพ          
และประสิทธิผลสูงสุดกับมหาวิทยาลัย                                     
           จดหมายข�าวบัณฑิตวิทยาลัยฉบับนี้ เป�นอีกหนึ่ง  
ช�องทางการสื่อสารข5อมูลต�างๆ สู�ประชาคมและสาธารณะ  
โดยกําหนดเผยแพร�เดือนละ 1 ฉบับ ท้ังในรูปแบบสิ่งพิมพ�  

และระบบอิเล็กทรอนิกส� ท่ีเผยแพร�บนเว็บไซต�ของบัณฑิตวิทยาลัยและส�งผ�านระบบ e
-document เน5นการนําเสนอผลการดําเนินงาน  ประชาสัมพันธ�กิจกรรมต�างๆ ของ
คณาจารย� นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให5ผู5อ�านทราบความเคลื่อนไหวและการ
เปลี่ยนแปลงของบัณฑิตวิทยาลัย  ซ่ึงฉบับปฐมฤกษ�นี้ เสนอเร่ืองราวต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในเดือนมีนาคม 55 บัณฑิตวิทยาลัยน5อมรับและรอคอยเสียงติชมทุกอย�าง เพื่อปรับเติม
เสริมแต�งให5ฉบับต�อๆ ไป สมบูรณ�ยิ่งข้ึน 
 

               
                                               ผู5ช�วยศาสตราจารย� ดร. สายฝน เสกขุนทด 
               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 

พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   และบูรณาการองค�ความรู�สู�การพัฒนาท�องถ่ิน                       ป#ที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมีนาคม 2555 1 

ป#ที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ�  ประจําเดือนมีนาคม 2555             http://grad.rru.ac.th 

 
 

 

  สารจากคณบดี                 1 

  ประวัติความเป�นมาของบัณฑิตวิทยาลัย  1 
  ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    1 

  ประมวลภาพกิจกรรม     1-2 

  ข�าวประชาสัมพันธ�บัณฑิตวิทยาลัย    2 

     พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 กําหนดให5
สถาบันราชภัฏสามารถเปMดสอนท้ังในระดับปริญญาตรี 
และสูงกว�าปริญญาตรีได5 สถาบันราชภัฏราชนครินทร�ได5
เ ร่ิม เต รียมความพร5อมในการเปMดการสอนระดั บ
บัณฑิตศึกษาตั้งแต�ป'พ.ศ.2538 โดยได5จัดทําโครงการ
พัฒนาอาจารย�ให5มีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน และมีความรู5เป�น
ปOจจุบัน โดยจัดโครงการความร�วมมือในการพัฒนา
อาจารย�กับมหาวิทยาลัย ควีนส�แลนด� และมหาวิทยาลัย
อีดิธคอแวน ประเทศออสเตเลีย และจัดทําความร�วมมือ

กับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล5าเจ5าคุณทหารลาดกะบัง 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2542 สถาบันฯ ได5แต�งตั้งคณะทํางานเตรียมการเปMดสอน

หลักสูตรศิลปะศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร�เพื่อการพัฒนา และคณะกรรมการ
สภาสถาบันราชภัฏอนุมัติให5เปMดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ป'การศึกษา 2543 นับเป�นหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกของสถาบันราชภัฏราชนครินทร� 

วันท่ี 11 ธันวาคม 2542 ได5มีประกาศสถาบันราชภัฏราชนครินทร� เร่ือง การ
จัดบัณฑิตศึกษา   โดยจัดให5มีสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มีผู5ประสานงาน
บัณฑิตศึกษาเป�นหัวหน5า 

วันท่ี 5 มกราคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม คร้ังท่ี 1/2551 
ให5จัดตั้งหน�วยงานบัณฑิตศึกษาเป�นส�วนงานภายในมีฐานะเทียบเท�าคณะ โดยใช5 ช่ือ 
"บัณฑิตวิทยาลัย" 

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม คร้ังท่ี 
7/2551 ให5ตราข5อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� ว�าด5วย การบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ.2551 และจัดให5มีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม คร้ังท่ี 
5/2553  ให5ตราข5อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� ว�าด5วย การบริหารและการ
ดําเนินงานของส�วนงานภายใน พ.ศ.2553  

วันท่ี 14 สิงหาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม คร้ังท่ี 
6/2553 ให5ตราข5อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� ว�าด5วย การบริหารและการ
ดําเนินงานของส�วนงานภายใน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 

วันท่ี 18 กันยายน 2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2553 ให5
ออกประกาศจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป�นส�วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท�า
ค ณ ะ  มี ช่ื อ เ รี ย ก เ ป� น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ว� า  “The Graduate School of Rajabhat                  
Rajanagarindra University” เรียกโดยย�อว�า “GRAD RRU” 

       

 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� ได5ตระหนักในความสําคัญของการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ด5วยเช่ือม่ันว�าวัฒนธรรมอันดีงามจะ
ช�วยปลูกฝOงรากฐานของจิตใจ ช�วยเสริมคุณค�าให5บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�  
เป�นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของชาติต�อไป โดยได5จัดกิจกรรมโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีทําบุญตักบาตร เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2555 ณ อาคาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�  

 

 
 

10-11 มีนาคม 2555  วันแรกของการเรียน               
               ภาคเรียนที่3/2554 

               ลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา 

7-8  เมษายน 2555   ศึกษาด5วยตนเองครั้งที่ 1 
10   เมษายน 2555    วันสุดท5ายของการลงทะเบียน/

               ชําระเงินและรักษาสภาพ 

       การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา องค�ประกอบท่ี9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา จําเป�นต5องมีเครือข�ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู5  ด5านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว�างสถาบันและมีกิจกรรมร�วมกัน  ตลอดจนมีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด5าน
การประกันคุณภาพ การศึกษาท่ีหน�วยงานพัฒนาข้ึนและเผยแพร�ให5หน�วยงานอื่นๆ สามารถ
นําไปใช5ประโยชน�  บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดให5บันทึกข5อตกลงความร�วมมือ เครือข�ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ระหว�างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร� ร�วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ข้ึนในวันท่ี 13 
มีนาคม 2555 ณ ห5องทองเจ5าพัฒน� ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม "สืบสานประเพณีทําบุญตักบาตร" 

โครงการบันทึกข�อตกลงความร�วมมือเครือข�ายประกันคุณภาพการศึกษา 
และวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาระหว�างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�  

และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 



ที่ปรึกษา            :  ผู5ช�วยศาสตราจารย� ดร. สายฝน เสกขุนทด  ดร.ชัชวาล มงคล  อาจารย�ขณดิา จรงุจิตต�                                                                                                                                                                          
กองบรรณาธกิาร :  นางธิดาพร ประทุมวี  นางสาวปณติา คล5ายนลิ  นางพรพรรณ สุวรรณวิก  นางสาวแก5วกาญจน� หงส�นิมิตชัย  นางสาวญาดา เรียมริมมะดัน

 

         บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 422 ถนนมรุพงษ�  ตําบลหน5าเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย�  24000 
              อีเมล : grad.rru@gmail.com    โทรศัพท� : 0-3853-5430      แฟกซ� : 0-3853-5430        เว็บไซต� : http://grad.rru.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัยเปZดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ป#การศึกษา 2555                  
ต้ังแต�วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ถึง 17 มิถุนายน 2555                                                                                                 

  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                                                   

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                                                    
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ                                             

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ                                        

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม                                               
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�                              

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

 การสมัคร   
 ขอรับรายละเอียดการสมัคร ต้ังแต�วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554-17 มิถุนายน 2555                        
  ณ  บัณฑิตวิทยาลัย  อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�   โทร 0-3853-5430 ,                      
  0-3850-0000 ต�อ 6350 หรือดาวน�โหลดรายละเอียดที่เว็บไซต� http://grad.rru.ac.th 
 1.สมัครด5วยตนเอง  ต้ังแต�วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554-17 มิถุนายน 2555  
              2.สมัครทางอินเทอร�เน็ตและไปรษณีย� ต้ังแต�วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 - 13 มิถุนายน 2555                              
(วันประทับตราไปรษณีย�ต5นทาง) 

ป#ที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ�  ประจําเดือนมีนาคม 2555             http://grad.rru.ac.th 

            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� มีภารกิจจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให5ได5มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548 ซ่ึงการ
ดําเนินการเพื่อให5ได5คุณภาพ และมาตรฐานนั้น  บทบาทหน5าท่ีหลักสําคัญอยู� ท่ี
คณะกรรมการผู5รับผิดชอบหลักสูตรท่ีจะบริหารจัดการหลักสูตรให5ได5คุณภาพและ
มาตรฐาน รวมท้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และการค5นคว5าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย
จึงจัดประชุมสัมมนาเร่ือง บทบาทหน5าท่ีณะกรรมการผู5รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย�
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และการค5นคว5าอิสระ:คุณภาพบัณฑิตศึกษา โดยได5 รับเกียรติ
จากรองศาสตราจารย�  ดร .ชนิตา  รักษ�พล เ มือง  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย            
เป�นวิทยากรในโครงการ เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2555 ณ ห5องทองเจ5าพัฒน� ช้ัน4 อาคาร
เรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�  

            บัณฑิตวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ราชนครินทร� โดยความร�วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได5ดําเนิน
โครงการฝfกอบรมหลักสูตร “ การพัฒนาภาวะผู�นําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหาร”ซ่ึงการจัดโครงการในคร้ังนี้  ได5รับเกียรติจากนางสาวอรพินท� เสริมประภาศิลปg 
ท่ีปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรม  จังหวัดฉะเชิงเทรา รองศาสตรจารย� ดร.ทองฟู         
ศิริวงศ�  อาจารย�ภาวินท�  ชินะโชติ  อาจารย�ศุภภัค วิศาลเวชกิจ  และอาจารย�วนัสนันท�   
ไม5จันทร� ร�วมเป�นวิทยากรในการอบรม เม่ือวันท่ี 23 –24 มีนาคม 2555 ห5องโชคอนันต� 
ช้ัน 2  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�  

พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   และบูรณาการองค�ความรู�สู�การพัฒนาท�องถ่ิน                       ป#ที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมีนาคม 2555 

ผู5ช�วยศาสตรจารย� ดร. สายฝน  เสกขุนทด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย�ระดับ

บัณฑิตศึกษาและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข5าร�วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   
การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ�แห�งประเทศไทย คร้ังท่ี ๓๔ และการประชุม

วิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู5ทางวิชาการระหว�างกัน         

ตามข5อตกลงความร�วมมือเครือข�ายประกันคุณภาพการศึกษา และวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา         

กับบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2555                           

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร�  กรุงเทพมหานคร 
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ข�าวสารประชาสัมพันธ�เผยแพร�วิทยานิพนธ� 

       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
ภายใต5ช่ือ " วลัยลักษณ�วิจัยทางการจัดการ คร้ังท่ี 1 "                  
ในวันอังคารท่ี 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น.         
ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� ผู5ท่ีสนใจ
ส�งบทคัดย�อภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2555 สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได5ท่ี http://wms.wu.ac.th  

โครงการประชุมสัมมนา เร่ือง บทบาท หน�าที่คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� และการค�นคว�าอิสระ: คุณภาพบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 

  โครงการความร�วมมือการฝaกอบรมหลักสูตร  
“การพัฒนาภาวะผู�นําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร” 

โดยบัณฑิตวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�และสภาอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ�แห�งประเทศไทยคร้ังที่ ๓๔ 

และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ 

  โครงการฝaกอบรมปฏิบัติการเทคนิค               
การเขียนบทความทางวิชาการ 
 เพื่อตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ 

    วันท่ี 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 
ณ  ห5องทองเจ5าพัฒน� 

ช้ัน 4 อาคารเรียนและอํานวยการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 


