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      ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่ทุกท่าน 
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ปฏิทินวิชาการ 
 

      25 - 26 สิงหาคม 2555 ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 

      1 - 2 กันยายน 2555 เรียนตามปกติ / สัปดาห์การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 / 2555 

      8 - 9 กันยายน 2555 เรียนตามปกติ 

      15 - 16 กันยายน 2555 เรียนตามปกติ 

      22 - 23 กันยายน 2555 เรียนตามปกติ 

      29 - 30 กันยายน 2555 เรียนตามปกติ 

ฉบับนี้มีอะไร 
- ปฏิทินวิชาการ               1 

    - สารจากคณบดี       1 

    - บัณฑิตวิทยาลัยแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่   1 

    - พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ   2 
    - ประชุมการจัดทําแผนงบประมาณ งบประมาณประจําปี 2556   2 

    - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 2 

    - โครงการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ     2 

    - ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย     2 

สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
   สารถึงดุษฎบีณัฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน 
           
   เน่ืองในโอกาสมหามงคลพิธพีระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ ประจําปกีารศึกษา 2553 -2554 ดิฉันขอแสดง
ความช่ืนชมยินดีกับทุกท่าน ท่ีมีความพากเพียรพยายาม และมีความอุตสาหะใน
การศึกษาจนสําเร็จการศึกษา สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัว  
โดยทุกท่านย่อมมีความปรารถนาความสําเร็จในด้านการสร้างความเจริญม่ันคงใน
ชีวิตและหน้าท่ีการงาน ซ่ึงการท่ี จะประสบผลสําเร็จได้ ต้องมีความมุ่งม่ัน มานะ 
พยายาม  มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม  มีคุณธรรม มีความม่ันคงในเจตนาของ
ตนเองและมีเป้าหมายในชีวิตของตนเอง เพราะอนาคตอาจจะต้องเผชิญกับ
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นมาจากการเปล่ียนแปลงอันรวดเร็ว ดังน้ันทุกท่าน ต้องมีมุมมอง           
ท่ีชัดเจน มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อท่ีจะก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จ 
นอกจากการคิดได้แล้ว ต้องสามารถดําเนินการตามส่ิงท่ีคิดให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ด้วย 

           ท้ายน้ี ขออวยพรให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ทุกท่าน                      
ประสบความสําเร็จในชีวติ มีความสุข ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน และนําความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะท่ีได้จากการศึกษาเล่าเรียนไปประยกุต์ใช้                      
ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ให้มากท่ีสุด    

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด) 
                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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     มหาวิทยาลัยรังสิตได้จดัพิมพ์วารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES 
( RJAS )  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร RJAS ซ่ึงมีกําหนดการออกวารสารจํานวน 2 เล่ม/ปี                
( เดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ) ร่วมส่งบทความทางวิชาการ
เพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสาร RJAS เล่มที่ 3 ฉบับที่ 1 ( มีกําหนดออกในเดือนมกราคม -
กุมภาพันธ์ 2556) ได้ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันปิดรับต้นฉบับในวันที่ 30 กันยายน 2555 นี้ 
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www.rsu.ac.th/rjas  

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

 
         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์  24000 

              อีเมล : grad.rru@gmail.com    โทรศัพท์ : 0-3853-5430      แฟกซ์ : 0-3853-5430        เว็บไซต์ : http://grad.rru.ac.th 

            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมเสนอผลงานวิจัย                
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555         
โดยเปิดรับสมัครบทคัดย่อและผลงานวิจัยฉบับเต็ม ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2555                                  
ถึง 23 กนัยายน 2555  

    สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทีเ่ว็บไซต์  http://www.grad.cmu.ac.th/gradIII/ 

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย 
พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน เสกขุนทด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเน่ืองในวโรกาส 
  เฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ”  
  เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2555 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์   

 

ประชุมการจัดทําแผนงบประมาณ ประจําปี 2556 

     
       บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมการทําแผนงบประมาณ ประจาํปี 2556                            

ทุกสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา 

       

 โครงการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

              

               ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.สายฝน เสกขุนทด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา               
สหวิทยาการเพื่อการจัดการ เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2555 ณ ห้องมหาชนก ช้ัน 5  

   อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

     การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 

               บัณฑิตวิทยาลัยร่วมจัดนิทรรศการแสดงศักยภาพด้านการประกันคุณภาพ    
   การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปกีารศึกษา 2554 ระหว่างวันท่ี 29 - 31 สิงหาคม 2555 

ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน ๒ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 


