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     บริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล        ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 10 ประจําเดือนธันวาคม 2555 

ฉบบัน้ีมีอะไร 
- ปฏิทนิวิชาการ                      1 
- โครงการ 72 ปีสารภีคืนถิ่น       1                    
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร        1 
“แนวความคิดทางปรัชญาสมัยใหม่ หลังสมัยใหม่ และการวจิัยทางการศึกษา”        
- โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานฯ      2 
- ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตวทิยาลัย            2 
- ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวจิัย      2   

 

 
ปฏิทินวิชาการ 

 

    29 - 30 ธันวาคม 2555 ศึกษาด้วยตนเองจากส่ือการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 
    5 - 6 มกราคม 2556 เรียนตามปกติ 
    12 - 13 มกราคม 2556 เรียนตามปกติ 
    19 - 20 มกราคม 2556 เรียนตามปกติ 
    26 - 27 มกราคม 2556 ศึกษาด้วยตนเองจากส่ือการเรียนการสอน ครั้งที่ 3  
    2 - 3 กุมภาพันธ์ 2556 เรียนตามปกติ 
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       บณัฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ ได้จดักจิกรรม “72 ปสีารภคืีนถิน่” ประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา             
ท่ีมีผลงานดีเยี่ยมและดีขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ที่เข้าร่วมงาน ณ ลานอาคารบัณฑิตศึกษา และจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“แนวความคิดทาง 
ปรัชญาสมัยใหม่ หลังสมัยใหม่ และการวิจัยทางการศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ในการทําวิจยัมากขึ้นและสามารถนําความรู้ที่ได้ 
ไปทําวิจัยท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสากล เป็นการฝึกทักษะการเขียนงานวิจัย และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา  
โดยได้รับเกยีรติจากศาสตราจารย ์ดร.จอหน์ วลิสัน (Prof. Dr. John Wilson) ซ่ึงเปน็ผู้ทรงคุณวฒิุท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการทําวจิยัและดร.ปรีชา ดิลกวฒิุสิทธิ ์          
เปน็วทิยากรในการจดัสัมมนาเชิงปฏบิติัการคร้ังน้ี เม่ือวนัท่ี 22 - 23 ธนัวาคม 2555 ณ หอ้งหงส์ทอง ช้ัน 2 อาคารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 
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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 
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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                                                    

โครงการพัฒนาบุคลากร  
ศึกษาดูงานการบริหารและการดําเนินงานสํานกังาน 

ในหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ 

                  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนา   
  บุคลากรศึกษาดูงานการบริหารและการดําเนินงานสํานักงานในหน่วยงาน           
  บัณฑิตวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ เพื่อศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ 
  ประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัต่างสถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย 
  แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
  ระหว่างวันท่ี 3-6 ธันวาคม 2555  


