
ปีที่ 1 ฉบับที ่9 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2555                                        http://grad.rru.ac.th 

     บริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล        ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 9 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2555 

ฉบบัน้ีมีอะไร 
- ปฏิทินวิชาการ                   1 
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา     1 
  และปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
- โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  1 
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

   - ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย         2 
   - ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวจิัย         2   

ปฏิทินวิชาการ 
 

1 - 2 ธันวาคม 2555 เรียนตามปกติ 
    3 ธันวาคม 2555  วันสุดท้ายของการเพิ่ม-ถอนเปลี่ยนแปลงรายวิชา  

   วันสุดท้ายของการลงทะเบียนจองรายวิชา และเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน 

   วันสุดท้ายของการชําระเงินลงทะเบียนเรียนและรักษาสภาพนักศึกษา 
   * นักศึกษาไม่ชําระค่าลงทะเบียนเรียนตามกําหนด หลังจากน้ีต้องเสียค่าปรับ 

   * นักศึกษาไม่ชําระค่าลงทะเบียนรักษาสภาพตามกําหนด ต้องเสียค่าคืนสภาพ 
    8 - 9 ธันวาคม 2555  ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนการสอน คร้ังท่ี 1 
    15 - 16 ธันวาคม 2555 เรียนตามปกติ 
    22 - 23 ธันวาคม 2555 สัปดาห์สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2/2555 
    29 - 30 ธันวาคม 2555 ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนการสอน คร้ังท่ี 2  

โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการเพ่ือการพัฒนาและปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  

                  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ท้ังสองหลักสูตร ได้ดําเนินการเปิดรับนักศึกษาและผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมาเป็นระยะเวลา 
ท่ีเหมาะสม ควรแก่การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีผู้วิพากษ์ท่ีมีความเช่ียวชาญ มีความรู้ ความสามารถมาร่วมดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้ได้    
หลักสูตรท่ีมีคุณภาพต่อไป ท้ังน้ีได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สําหรับการวพิากษห์ลักสูตร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย ์ดร.ดํารง ฐานดี ดร.ยทุธพล ทวะชาลี                   
รองศาสตราจารย ์ดร.วิชัย เทียนน้อย คุณหญิง ดร.ณฐนนท ทวีสิน รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 - 12.00 น.                         
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

     บณัฑิตวทิยาลัยและคณะครุศาสตร์จงึได้ร่วมกนัพฒันาหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา และดําเนินการวพิากษห์ลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สําหรับการวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์                              
ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ไชยะ ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ น้อยมณี                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. โยธนิ ศรีโสภา  อาจารยอ์ํานาจ เดชสุภา ระหวา่งวันท่ี 6,9 พฤศจิกายน 2555 ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 

1 



            ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  
    เร่ือง การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา          
    ภาคพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ       
    จัดการเพื่อการพัฒนา (รุ่น 4) ประจาํปีการศึกษา 2555    
    สามารถดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่                                                          
    http://grad.rru.ac.th 
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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 

         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 

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                                                    

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
 เร่ือง การสอบประมวลความรู้นกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ  
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
ประจําปกีารศึกษา 2555 

  ประกาศสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                         
จัดทําวารสารบัณฑิตศึกษา เป็นวารสารราย 2 เดือน สามารถดูรายละเอยีด
เพิ่มเติมได้ที่ http;//grad.snru.ac.th หัวข้อแนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ
บทความ  

          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต  
  ร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สถาบันวจิัยและพัฒนาและ 
  เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 9 แห่ง จัดประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต:  
  วันนักวิทยาศาสตร์ 2013 เร่ือง ปฎิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21                
  เพื่อสังคมดีมีคุณภาพ ในวันท่ี 14 มีนาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์และ  
  เทคโนโลย ี(ศูนยว์ทิยาศาสตร์) อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  
  ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
  http://sci-tech.dusit.ac.th/sdnc2013  

          ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาช่ืนจัดงานประชุม 
   วิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป ี2556 ในหัวข้อ การศึกษาคือนวัตกรรม   
   โดยจัดขึ้นในวันท่ี 4 เมษายน 2556 ณ ห้องAuditorium ช้ัน 2 อาคาร Digital 
   Multimedia Complex (ตึก15) มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้สนใจสามารถลงทะเบยีน 
   ส่งบทความได้ต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 2555 และสามารถดู 
   รายละเอยีดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://rsuconference.rsu.ac.th 

2 


