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     พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     และบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถ่ิน                 ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 7 ประจําเดือนกันยายน 2555 1 

ฉบบัน้ีมีอะไร 
- ปฏิทินวิชาการ              1 
- โครงการปลูกปา่“9 ล้านกล้า 80 พรรษามหามงคล”   1 

   - โครงการการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ    1 
    “ภาวะผู้นาํสําหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่” 
    - ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย    2 

ปฏิทินวิชาการ 
 

      6 - 7 ตุลาคม 2555 เรียนตามปกติ 
     13 - 14 ตุลาคม 2555 เรียนตามปกติ 
     20 - 21 ตุลาคม 2555 สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2555 
   สัปดาห์สุดท้ายของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เข้าปกแข็ง) 
   พร้อมบทความจากวิทยานิพนธ์เพ่ือเผยแพร่/หลักฐานการเผยแพร่ 
   วิทยานิพนธ์สําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องรักษาสภาพ              
   การเป็นนักศึกษาในภาคเรียนถัดไป 

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
โครงการการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

“ภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่” 

โครงการปลูกป่า “ 9 ล้านกล้า 80 พรรษามหามงคล ” 

             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นประธานในโครงการการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“ภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารสถานศึกษายคุใหม่” โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
เพื่อให้ ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ด้านภาวะผู้นําสําหรับผู้นํายุคใหม่ 
และนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2555                
ณ ห้องศาลาแกว้ ช้ัน 1 อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

        ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            
จัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ คร้ังท่ี 3 ในวนัท่ี 23 พฤศจกิายน 2555 
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  
http://grad.cmu.ac.th/gradresearch3  

     ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงาน 
และสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จัดประชุมวิชาการ 
การประชุมเครือข่ายและนําเสนอผลงานทางวิชาการด้าน         
ลุ่มนํ้าโขงศึกษา คร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2555          
ณ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่                                   
http://www.la.ubu.ac.th/mekongconference2  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์
โดย ดร. ชัชวาล มงคล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ี
จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการปลูกป่า “9 ล้านกล้า 80 
พรรษามหามงคล” ประจําป ี2555 ในวนัพธุท่ี 5 กนัยายน 2555            
เวลา 10.00 น. ณ พื้นท่ีปลูกต้นไม้ของศูนย์การพัฒนา             
เขาหินซ้อน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลเขาหินซ้อน 
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก
พลเอกสุรยุทธ ์ จุลานนท์ องคมนตรี เปน็ประธานในพธิีเปิด
การปลูกปา่ตามโครงการฯ  
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    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 
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บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา  
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่บดัน้ี จนถึง 21 ตุลาคม 2555                                                                                                  

   
 ระดับปริญญาโท 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ                                        
  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
  
 การสมัคร   
 ขอรับรายละเอยีดการสมัคร ต้ังแต่บัดน้ี จนถึง 21 ตุลาคม 2555                                 
ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย  อาคารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์             
โทร 0-3853-5430 , 0-3850-0000 ต่อ 6350 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดท่ีเวบ็ไซต์ 
http://grad.rru.ac.th 
 1. สมัครด้วยตนเอง  ต้ังแต่บัดน้ี จนถึง 21 ตุลาคม 2555  
           2. สมัครทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์ ต้ังแต่บัดน้ี จนถึง 21 ตุลาคม 2555                                        
    (โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสําคัญ) 
 

 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่น่ังสอบ และสถานที่สอบ 
 ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://grad.rru.ac.th ต้ังแต่วันท่ี 26 ตุลาคม 2555 
เป็นต้นไป   

 การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย-             
ราชภัฏราชนครินทร์ ขอรับหลักฐานการเข้าสอบ ณ ห้องสอบ และต้องเข้ารับการสอบ
ข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กาํหนด ดังต่อไปน้ี 
 สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555                                                                 
  - 09.00 น. - 12.00 น. สอบความรู้เฉพาะสาขา                                                   
  - 13.00 น. - 15.00 น. สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ  
 สอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป                        
 การประกาศผลสอบ                                                                                            
 มหาวทิยาลัยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเ์ขา้ศึกษา ในวนัพฤหสับดีท่ี 1 พฤศจกิายน 2555 
ณ บอร์ดบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 1 อาคาร 7 และทางเว็บไซต์ http://grad.rru.ac.th                                                    
 การรายงานตัวและปฐมนิเทศ และวันเปิดเรยีน                                                                                                                                                                                                                  
 ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจกิายน 2555 

 

  

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา  
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บดัน้ี จนถึง 2 มิถุนายน 2556    

  
 ระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา 
  
 ระดับปริญญาโท 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา                                                  
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน                                                   
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ                                       
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม                                              
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                             
  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
          การสมัคร   
 ขอรับรายละเอยีดการสมัคร ต้ังแต่บัดน้ี จนถึง 2 มิถุนายน 2556                                 
ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย  อาคารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์             
โทร 0-3853-5430 , 0-3850-0000 ต่อ 6350 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดท่ีเวบ็ไซต์ 
http://grad.rru.ac.th 
 1. สมัครด้วยตนเอง  ต้ังแต่บัดน้ี จนถึง 2 มิถุนายน 2556 
           2. สมัครทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์ ต้ังแต่บัดน้ี จนถึง 29 พฤษภาคม 2556                                        
    (โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสําคัญ) 
 

 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่น่ังสอบ และสถานที่สอบ 
 ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://grad.rru.ac.th ต้ังแต่วันท่ี 31 พฤษภาคม 
2556 เป็นต้นไป   

 การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย-             
ราชภัฏราชนครินทร์ ขอรับหลักฐานการเข้าสอบ ณ ห้องสอบ และต้องเข้ารับการสอบ
ข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กาํหนด ดังต่อไปน้ี 
 สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556                                                                 
  - 09.00 น. - 12.00 น. สอบความรู้เฉพาะสาขา                                                   
  - 13.00 น. - 15.00 น. สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ  
 สอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น.                        
 การประกาศผลสอบ                                                                                            
 มหาวิทยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษา ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 
2556 ณ บอร์ดบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 1 อาคาร 7 และทางเว็บไซต์ http://grad.rru.ac.th                                                    

ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย 


