
 

 

โครงการบริการวิชาการ 
“การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการสูป่ระชาคมอาเซียนและอาเซียน+3” 

ระหว่างบัณฑิตวิทยาลยั คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
และหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

     พฒันาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     และบูรณาการองค์ความรู้สู่การพฒันาท้องถิ่น       ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 ประจําเดือนพฤษภาคม 2555 

ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 3 ประจําเดือนพฤษภาคม 2555               http://grad.rru.ac.th 

                

 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต               
  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ รุ่นที่ 4 เข้าร่วมโครงการ 
  ขับเคลื่อนพลังชุมชนท้องถ่ินสู่เครอืข่ายตําบลน่าอยู่ เพื่อศึกษา     
  ดูงานและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  การจัดการสุขภาพในชุมชน ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม  
   2555 ณ องค์การบรหิารส่วนตําบลป่าคลอก อําเภอถลาง  
  จังหวัดภูเก็ต 

ปฏิทินวิชาการ 
 
   28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2555      - เรียนตามปกติ/สัปดาห์การสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 3/2554 
   5 - 11 พฤษภาคม 2555           - เรียนตามปกติ 
   12 - 18 พฤษภาคม 2555            - เรียนตามปกติ 
   19 - 25 พฤษภาคม 2555           - เรียนตามปกติ 
   26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555     - เรียนตามปกติ 
   2 มิถุนายน - 8 มิถุนายน 2555         - ศึกษาด้วยตนเองจากส่ือการเรียนการสอน คร้ังท่ี 3 

ฉบับนี้มีอะไร 
 ปฏิทินวิชาการ            1 
 กิจกรรมศึกษาดูงาน            1 
 แนะนําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต          1                  
 -  โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
   “การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสู่ประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3”     1 
 -  โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมหลักสูตร 
   “เส้นทางการค้าและโลจิสติกส์สู่ประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3”        1    
 ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย           2 
 - กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา                 2 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต        
       สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

Master of Science Program in Science Education (M.Sc.) 
  ปรัชญาหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา       
วิทยาศาสตรศึกษามุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถในระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา                 
โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

 

วัตถุประสงค์                                                           
       1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ   
ทางวิชาการระดับสูงที่สามารถพัฒนาตนเอง และงาน            
ด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
       2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในด้านการ
สร้างกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และการทําวิจัยที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลตลอดจนสามารถบูรณาการ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนา
ท้องถ่ินและสังคมได้ 
       3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

จํานวนหน่วยกิต  
       รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

กิจกรรมศึกษาดูงาน 

แนะนําหลักสูตรใหม่ 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                                 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

         

 เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2555  บัณฑิตวิทยาลัย  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ราชนครินทร์ และหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทํา           
โครงการ บันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ  “การเพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสู่ประชาคม
อาเซียนและอาเซียน+3” โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและอาเซียน+๓ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล         
  เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราช-
นครินทร์และหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีหลักสูตร  “ เส้นทางการค้าและโลจิสติกส์สู่
ประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3” ข้ึน ภายใต้โครงการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ง ขันของผู้ประกอบการสู่ประชาคมอาเ ซียนและ
อาเซียน+3” ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

       บัณฑิตวิทยาลัย และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เห็นความสําคัญในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน จึงจัดโครงการศึกษาดูงานและประสานการ
ทําความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 
2555 ณ มหาวิทยาลัยจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

1 

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
“การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

สู่ประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3” 

โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมหลักสูตร  
“เส้นทางการค้าและโลจิสติกส์สู่ประชาคมอาเซียนและอาเ ซียน+3” 
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     พฒันาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     และบูรณาการองค์ความรู้สู่การพฒันาท้องถิ่น       ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 ประจําเดือนพฤษภาคม 2555 

                       
         
       

          
       
  

คณะกรรมการตรวจประ เมิ นคุณภาพการศึ กษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เ ข้าตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 ของสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
ระหว่างวันที่ 28 และ 30 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

 

     ที่ปรึกษา           :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน เสกขุนทด  ดร.ชัชวาล มงคล  อาจารย์ขณิดา จรุงจิตต์                                                                                                      
กองบรรณาธิการ  :  นางธิดาพร ประทุมวี  นางสาวปณิตา คลา้ยนิล  นางพรพรรณ สุวรรณวิก  นางสาวแก้วกาญจน์ หงส์นิมิตชัย  นางสาวญาดา เรียมริมมะดัน 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 422 ถนนมรุพงษ์  ตําบลหน้าเมอืง  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์  24000 
   อีเมล : grad.rru@gmail.com    โทรศพัท์ : 0-3853-5430      แฟกซ์ : 0-3853-5430        เว็บไซต์ : http://grad.rru.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ตัง้แต่บัดนี้ จนถึง 17 มิถุนายน 2555                                                                                                  

  
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                                                   
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                                                    
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ                                             
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ                                        
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม                                               
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                              
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
 
 การสมัคร   
 ขอรับรายละเอียดการสมัคร ต้ังแต่บัดนี้ จนถึง 17 มิถุนายน 2555  ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย  
อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โทร 0-3853-5430 , 0-3850-0000 ต่อ 6350                     
หรือดาวน์โหลดรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://grad.rru.ac.th 
 1. สมัครด้วยตนเอง  ต้ังแต่บัดนี้ จนถึง 17 มิถุนายน 2555  
           2. สมัครทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์ ต้ังแต่บัดนี้ จนถึง 13 มิถุนายน 2555                                        
    (โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสําคัญ) 
 

 ตรวจสอบรายชื่อผูมี้สิทธิ์สอบ เลขที่นัง่สอบ และสถานทีส่อบ 
 ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://grad.rru.ac.th ต้ังแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป   

 การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ขอรับหลักฐานการเข้าสอบ ณ ห้องสอบ และต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา 
และสถานท่ีที่กําหนด ดังต่อไปน้ี 
  สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555                                                                 
   - 09.00 น. - 12.00 น. สอบความรู้เฉพาะสาขา                                                   
   - 13.00 น. - 15.00 น. สอบความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ   
  สอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.                        
 การประกาศผลสอบ                                                                                            
 มหาวิทยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555                      
ณ บอร์ดบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 7 และทางเว็บไซต์ http://grad.rru.ac.th                                                    
 การรายงานตัวและปฐมนิเทศ                                                                                                            
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555               
จะต้องรายงานตัว และเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555                                         
 กําหนดวันเปดิเรียน                                                                                                      
 เร่ิมเรียนภาคเรียนที่ 1/2555 ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป 

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

   มหาวิทยาลัยบูรพาและเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก              
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University            
International Conference 2012" ระหว่างวันที่ 9-11 
กรกฎาคม 2555 ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่                                  
http://www.buu2012.buu.ac.th/  

         มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทําวารสารมหาวิทยาลัย
นเรศวร นักวิจัยและนักศึกษา ร่วมส่งบทความเพ่ือลงตีพิมพ์
ในวารสารฯ ได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                    
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่                                   
http://dra.research.nu.ac.th/nu_journal/index.aspx  

        บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังที่ 
24 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ อาคาร ดร.เจริญ            
คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ําไท
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่   02-350-3608-9                     
เว็บไซต์ http://conference.bu.ac.th/grc24  

กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 

2 


