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สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 

 
 

   ในโอกาสท่ีผมเขา้รับการสรรหาและได้รับการคัดเลือกแต่งต้ังใหทํ้าหน้าท่ี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจากสภามหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 29 กันยายน 2555 
ท่ีผ่านมาและ ได้เร่ิมปฏิบัติงานในหน้าท่ีต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 
ผมมีความ ต้ังใจ ท่ีจะพัฒนางานของบัณฑิตวิทยา ลัย ไป สู่ คุณภาพ 
มาตรฐาน ตอบสนองความหวัง ความต้องการของคณาจารย์ นักศึกษา 
รวมท้ังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอน้อมรับทุกความคิดเห็นและความร่วมมือ            
จากทุกท่านในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยให้ มีความก้าวหน้าต่อไป 

 
          
                               ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

     บริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล        ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 8 ประจําเดือนตุลาคม 2555 1 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ 
 

  ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาตรี กศ.บ. (ประวัติศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) มศว.พิษณุโลก 
 ปริญญาโท กศ.ม. (การประถมศึกษา) มศว.ประสานมิตร 
 ปริญญาเอก กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มศว.ประสานมิตร 
   
  ประสบการณ์การทาํงานที่สาํคัญ 
   > รับราชการครู สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง่ชาติ (สปช.)  
      เป็นเวลา 14 ปีเศษ 
   > ทําหน้าท่ีศึกษานิเทศก์จังหวัด 2 ป ี
   > อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 14 ปีเศษ 
   > ผู้อํานวยการสํานักวจิยัและบริการวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 
   > วทิยากรและกรรมการบริหารศูนยเ์ครือขา่ยสมศ. มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 
   > ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐาน 
      และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
   > ผู้ประเมินอภิมานภายนอกของ สมศ. 
   > รองคณบดีฝ่ายวางแผนวจิยัและประกนัคุณภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 
   
  ผลงานทางวิชาการ 
  > เอกสารประกอบการสอนเร่ือง การศึกษากับการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2549  
   > รายงานวิจยั เร่ือง การศึกษาความเป็นมาและปัญหาความต้องการของกลุ่ม 
      ผลิตสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของท่ีระลึกในจังหวัด 
      ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2548 ได้รับทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   > รายงานการสังเคราะห์งานวิจยัเพื่อแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ กรณีภาคกลาง 
       และภาคตะวนัออก พ.ศ. 2549 ได้รับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 

 วิสัยทัศน์ 
 บริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  
    มีประสิทธภิาพและยึดหลักธรรมาภบิาล 
 

  นโยบายการบริหารบณัฑิตวิทยาลัย 
 

   > พัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
   > บริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มปีระสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและมีธรรมาภิบาล 
   > ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจดัการหลักสูตรบณัฑิตศึกษาใหมี้ความคล่องตัวและเขม้แขง็ 
   > สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัองค์กรภายนอกท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
   > ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัและการบริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการ  
      ของสังคมและท้องถิ่น 

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 
 

20 ตุลาคม 2555         ลงทะเบียนจองรายวิชาเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
        หากมีปัญหาในการลงทะเบียน ติดต่อ 0-3853-5430 
3 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2555   ชําระเงินลงทะเบียนผ่านธนาคารตามท่ีระบุในใบ Pay in 
3-4 พฤศจิกายน 2555      วันแรกของการเรียน  ภาคเรียนท่ี 2/2555                                  
        ลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา 
10-11 พฤศจิกายน 2555      เรียนตามปกติ 
17-18 พฤศจิกายน 2555      เรียนตามปกติ 
24-25 พฤศจิกายน 2555      เรียนตามปกติ 

ฉบับนี้มีอะไร 
   แสดงความยินดีกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    1 

   สารจากคณบดี       1 

   ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2555     1 

   แสดงความยินดีกับรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                            2 

   ข่าวประชาสัมพันธ์                   2     

   ข่าวเผยแพร่งานวิจัย                              2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ดร.กิตติวงศ์  สาสวด          ผศ.ดร.ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ 
       รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย          รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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    ที่ปรึกษา            :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ  ดร.กิตติวงศ์ สาสวด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ                                                                                                       
 กองบรรณาธิการ   :  นางธิดาพร ประทุมวี  นางสาวปณิตา คล้ายนิล  นางพรพรรณ ดอนพนัส นางสาวแก้วกาญจน์ หงส์นิมิตชัย นางสาวญาดา เรียมริมมะดัน 

 

     บริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล            ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 8 ประจําเดือนตุลาคม 2555 2 

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                                                    

 

      ประกาศสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดงานประชุมวิชาการประจําปี 2555 เรือ่ง สุขภาพ    
   ของประชาชนในประชาคมอาเซียน: โอกาสและความทา้ทาย และการแสดงปาฐกถา ณัฐ ภมรประวติั  
   ครั้งที่ 26 "สุขภาพของประชาชนในประชาคมอาเซียน: โอกาสและความท้าทาย" ระหว่างวันที่  
   15-16 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ  
   สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม www.aihd.mahidol.ac.th/seminar2012  

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
            ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดทําวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย            
   ออกเผยแพร่ ประจําทุกๆ ปี ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ต้ังแต่บัดนี้ จนถึงวันที่              
   30 พฤศจิกายน 2555 สามารถส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย  
   สามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่  http://graduate.uru.ac.th  

ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย 


