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ฉบับนี้มีอะไร 
 

 
ปฏิทินวิชาการ       1 
ประมวลภาพกิจกรรม       1 
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการฯ  1 
โครงการความร่วมมอืการฝึกอบรมหลักสูตร  “Benchmarking”   1  
กิจกรรมศึกษาดูงาน       1 
แนะนําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     2 
 

ปฏิทินวิชาการ 
 

7-8 เมษายน 2555      -ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรยีนการสอนครั้งที่ 1 
10  เมษายน 2555    -วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา 
     -วันสุดท้ายของการเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
     -วันสุดท้ายของการลงทะเบียนจองรายวิชา และเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน 
     *กรณีไม่ชําระคา่ลงทะเบียนเรยีน หลังจากน้ีต้องเสียค่าปรับ 
     *กรณีไม่ชําระคา่ลงทะเบียนรักษาสภาพ หลังจากน้ีต้องเสียค่าคืนสภาพ 
       การเป็นนักศึกษา 
14-15 เมษายน 2555   -ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนการสอนครัง้ที่ 2 
28-29 เมษายน 2555   -สัปดาห์การสอบกลางภาค 
   

 
 

       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
และเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ศึกษาดูงาน Peng xing-        
experimental school และ Tsinghua University 
Shenzhen เมื่ อวันที่  22 -  25 เมษายน  2555               
ณ ฮ่องกง - เซินเจ้ิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักศึกษาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
รุ่นที่  3 และเ จ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย  ศึกษาดูงาน        
Bao Tian Hospital และ Tsinghua University Shenzhen 
เมื่อวันที่ 23 - 26 เมษายน 2555 ณ ฮ่องกง - เซินเจ้ิน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมหลักสูตร  “Benchmarking” 
โดย บัณฑิตวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   

 และสภาอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ  
เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

      บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์           
ในวารสารวิชาการ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักการการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ตลอดจนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ียังเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม และงานสร้างสรรค์ทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์วารสารวิชาการ
เป็นตัวชี้วัดที่สํานักมาตรฐานการศึกษากําหนดไว้ในการประเมินคุณภาพทางการศึกษา  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2555 - 1 เมษายน 2555 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ     

        บัณฑิตวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โดยความร่วมมือ 
กับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Benchmarking”ประกอบด้วย 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิติั โดยมุ่งเนน้ให้ผู้เขา้รับการฝึกอบรม สามารถนําไปใชไ้ด้จริง อันจะนําไปสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์กร โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2555 ณ ห้องโชคอนันต์ 
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หลักฐานการสมัคร  1. ใบสมัครสอบคัดเลือก    2. ใบรายงานผลการเรียน                  
Transcript (สําเนาพร้อมตัวจริง)  3. บัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน (สําเนา) 
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
การสมัคร   ขอรับรายละเอียดการสมัครต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2555               
ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                  
โทร 0-3853-5430 ,0-3850-0000 ต่อ 6350, 6352 หรือดาวน์โหลดรายละเอียด   
ที่เว็บไซต์ http://grad.rru.ac.th 
      1.สมัครด้วยตนเอง  ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2555  
      2.สมัครทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์ ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2555 
(วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง) 

 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

Master of Education Program in Education Administration (M.Ed.) 
ปรัชญาของหลักสตูร  ผลิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรระดับผู้นําทางการศึกษา  
ให้มีศักยภาพในการบริหารการศึกษา เพ่ือก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ  การเมือง และสังคมโลก 
โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือแผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์
(12 หน่วยกิต) และแผน ข ค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) 
ค่าธรรมเนียมการศกึษา ผู้เข้าศึกษาต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งจ่าย
เป็นงวด จํานวน 6 งวด งวดละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท กรณีสําเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ค่าธรรมเนียมแบ่งจ่าย
เป็นงวด จํานวน 4 งวด งวดละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
Master of Education Program in Curriculum and Instruction (M.Ed.) 

ปรัชญาของหลักสตูร มุ่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถใน
การเป็นผู้นําการบริหารวิชาการ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียน 
การสอน  ให้สัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษา 
ของชาติ 
โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือแผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์
(12 หน่วยกิต) และแผน ข ค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) 
ค่าธรรมเนียมการศกึษา ผู้เข้าศึกษาต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งจ่าย
เป็นงวด จํานวน 6 งวด งวดละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
Master of Education Program in English Language Teaching (M.Ed.) 

ปรัชญาของหลักสตูร มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการส่ือสารและ
มีทักษะในการสอน ประยุกต์ทฤษฎีและมีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 
โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือแผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์
(12 หน่วยกิต) และแผน ข ค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) 
ค่าธรรมเนียมการศกึษา ผู้เข้าศึกษาต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งจ่าย
เป็นงวด จํานวน 6 งวด งวดที่ 1-3 งวดละ 25,000 บาท งวดท่ี 4-6 งวดละ 15,000
บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท 

วิทยศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
Master of Science Program in Industrial Management (M.Sc.) 

ปรัชญาของหลักสตูร มุ่งพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการงานอุตสาหกรรม 
โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือแผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์
(12 หน่วยกิต) และแผน ข ค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต) 
ค่าธรรมเนียมการศกึษา ผู้เข้าศึกษาต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งจ่าย
เป็นงวด จํานวน 6 งวด งวดละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 138,000 บาท 
   

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
Master of Public Health Program in Health Management (M.P.H.) 

ปรัชญาของหลักสตูร มีเจตจํานงในการผลิตนักจัดการสุขภาพให้มีความรู้ ควบคู่ไป
กับการปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสากล
ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือแผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์
(12 หน่วยกิต) และแผน ข ค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) 
ค่าธรรมเนียมการศกึษา ผู้เข้าศึกษาต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งจ่าย
เป็นงวด จํานวน 5 งวด งวดละ 26,400 บาท รวมเป็นเงิน 132,000 บาท 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
Master of Public Administration Program in Public Administration (M.P.A.) 

ปรัชญาของหลักสตูร มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ 
ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารองค์การท่ีพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม           
จิตสาธารณะ มีความรู้ความเช่ียวชาญทางการบริหาร การปกครอง มีทักษะการเป็น
ผู้นํา มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์  
โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือแผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์
(12 หน่วยกิต) และแผน ข ค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) 
ค่าธรรมเนียมการศกึษา ผู้เข้าศึกษาต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งจ่าย
เป็นงวด จํานวน 6 งวด งวดละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 138,000 บาท 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  Master of Business Administration  Program in Business Administration (M.B.A) 

ปรัชญาของหลักสตูร  มีเจตจํานงผลิตมหาบัณฑิตและพัฒนานักธุรกิจหรือ
ผู้ประกอบการให้ได้รับความรู้ในการบริหารธุรกิจ โดยการวิจัยและการบูรณาการ        
องค์ความรู้และประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาและบริหารกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืนและ
สามารถแข่งขันในระบบเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ได้ โดยยึดหลักธรรมาธิบาลเป็นสําคัญ 
โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือแผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์
(12 หน่วยกิต) และแผน ข ค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) 
ค่าธรรมเนียมการศกึษา ผู้เข้าศึกษาต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งจ่าย
เป็นงวด จํานวน 6 งวด งวดละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 138,000 บาท 
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