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โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการเพื่อการพัฒนาและปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นตอบสนองต่อการพั ฒนา
ท้ อ งถิ่น ตามพันธกิ จของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ ทั้ งสองหลัก สูตร ได้ ดํา เนิ นการเปิดรับ นัก ศึกษาและผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมาเป็นระยะเวลา
ที่ เหมาะสม ควรแก่ การดํา เนิ น การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตร โดยมี ผู้วิ พากษ์ที่ มี ความเชี่ย วชาญ มี ความรู้ ความสามารถมาร่ ว มดํา เนิ น การวิพ ากษ์ ห ลัก สู ตรเพื่ อ ให้ได้
หลักสูตรที่มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สําหรับการวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารง ฐานดี ดร.ยุทธพล ทวะชาลี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เทียนน้อย คุณหญิง ดร.ณฐนนท ทวีสิน รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

บัณฑิตวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์จงึ ได้รว่ มกันพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิ ชาการบริหารการศึก ษา โดยได้ รับเกียรติจากผู้ท รงคุ ณวุฒิภายนอก สําหรับ การวิ พากษ์ห ลัก สูตร ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เสริ มศั กดิ์ วิศาลาภรณ์
ดร.วิ ลาวัลย์ มาคุ้ม ดร.กวิ นทร์ เกีย รติ นนธ์พ ละ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ไชยะ ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑู รย์ สิ น ลารั ตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ น้อยมณี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. โยธิน ศรีโสภา อาจารย์อํานาจ เดชสุภา ระหว่างวันที่ 6,9 พฤศจิกายน 2555 ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ปฏิทินวิชาการ

ฉบับนี้มีอะไร
- ปฏิทินวิชาการ
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา
และปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
- โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
- ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย
- ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
1

1
1

1 - 2 ธันวาคม 2555
3 ธันวาคม 2555

1
2
2

8 - 9 ธันวาคม 2555
15 - 16 ธันวาคม 2555
22 - 23 ธันวาคม 2555
29 - 30 ธันวาคม 2555

เรียนตามปกติ
วันสุดท้ายของการเพิ่ม-ถอนเปลี่ยนแปลงรายวิชา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนจองรายวิชา และเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน
วันสุดท้ายของการชําระเงินลงทะเบียนเรียนและรักษาสภาพนักศึกษา
* นักศึกษาไม่ชําระค่าลงทะเบียนเรียนตามกําหนด หลังจากนี้ต้องเสียค่าปรับ
* นักศึกษาไม่ชําระค่าลงทะเบียนรักษาสภาพตามกําหนด ต้องเสียค่าคืนสภาพ
ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 1
เรียนตามปกติ
สัปดาห์สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2555
ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 2

บริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล
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ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเพื่อการพัฒนา (รุ่น 4) ประจําปีการศึกษา 2555
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://grad.rru.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่อง การสอบประมวลความรู้นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิ เ ศษ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ประจําปีการศึกษา 2555

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

http://grad.rru.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บดั นี้ จนถึง 2 มิถุนายน 2556
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
การสมัคร
ขอรับรายละเอียดการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 2 มิถุนายน 2556
ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โทร 0-3853-5430 , 0-3850-0000 ต่อ 6350 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดที่เว็บไซต์
http://grad.rru.ac.th
1. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 2 มิถุนายน 2556
2. สมัครทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 พฤษภาคม 2556
(โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ตน้ ทางเป็นสําคัญ)
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นงั่ สอบ และสถานที่สอบ
ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://grad.rru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม
2556 เป็นต้นไป

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สถาบันวิจัยและพัฒนาและ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 9 แห่ง จัดประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสติ :
วันนักวิทยาศาสตร์ 2013 เรื่อง ปฎิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
เพื่อสังคมดีมีคุณภาพ ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (ศูนย์วทิ ยาศาสตร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราชภัฏราชนครินทร์ ขอรับหลักฐานการเข้าสอบ ณ ห้องสอบ และต้องเข้ารับการสอบ
ข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาํ หนด ดังต่อไปนี้
http://sci-tech.dusit.ac.th/sdnc2013
สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่นจัดงานประชุม
- 09.00 น. - 12.00 น. สอบความรู้เฉพาะสาขา
วิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปี 2556 ในหัวข้อ การศึกษาคือนวัตกรรม
- 13.00 น. - 15.00 น. สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
โดยจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ ห้องAuditorium ชั้น 2 อาคาร Digital
สอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น.
Multimedia Complex (ตึก15) มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน
การประกาศผลสอบ
ส่ งบทความได้ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 2555 และสามารถดู
มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน
รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://rsuconference.rsu.ac.th
2556 ณ บอร์ดบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคาร 7 และทางเว็บไซต์ http://grad.rru.ac.th
2

บริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2555

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

