
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
>  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
 นายจักรตรี  จันทร์เทียม 
 นายณัฐธ์เนศ  มหาศักย์ศิริ   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

>  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 นายเสกสรร  ชัยนุรัตน ์
 นางสาวพรรณิภา  เนื้อนา 
 นายกิติภูมิ  วรพิพฒัน ์
 นางสาวชรีภรณ์  ชนะสงคราม 
 นายอรรคพล  ดวงสีเสน 
 นางพชัรา  เขมวิรัตน ์
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     บริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล        ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 11 ประจําเดือนมกราคม 2556 

ฉบับนี้มีอะไร 
- แสดงความยินดีกับผูส้ําเรจ็การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     1 
- บัณฑิตวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ 2556        1 
- เชิญเข้าร่วมโครงการทําบุญอาคารบัณฑิตศึกษา         1 
- ปฏิทินวิชาการ          1 
- ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย        2 
- ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพรผ่ลงานวิจัย       2   

 

ปฏิทินวิชาการ 
 

2 - 3 กุมภาพันธ ์2556  เรียนตามปกติ 
   9 - 10 กุมภาพันธ ์2556  เรียนตามปกติ     
   16 - 17 กุมภาพันธ ์2556 สอบปลายภาคการศึกษาท่ี 2/2555 
    - สัปดาหสุ์ดท้ายของการส่งวทิยานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์       
    (เข้าปกแข็ง) พร้อมบทความจากวิทยานิพนธ์เพื่อ
    เผยแพร่/หลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์สําหรับ 
    ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องรักษาสภาพการ
    เป็นนักศึกษาในภาคเรียนถัดไป 

1 

แสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2555 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
   >  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
        นายอมรินทร์  ซําสุรีย ์
        นางสุจิตรา วรพฒุ 
        นางสมพงษ์  พรงาม 

       นายพงศ์รพี  ปรีดานนท ์
 > สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
        นางสาวจินดา  พันธ์แอ 

   > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   นางสาวอรุณรัตน์  บุ่งนาม 

        นางสาวนภาภรณ์  แสงฤทธิ์ 
 



     บริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล        ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 11 ประจําเดือนมกราคม 2556 

     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  

อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์  โทร 0-3853-5430 , 0-3850-0000              
ต่อ 6350 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ 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-              
   ราชภฏัราชนครินทร์ ขอรับหลักฐานการเข้าสอบ ณ ห้องสอบ และต้องเข้ารับการสอบข้อเขยีน 
   หรือสอบสัมภาษณ์ 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                                                    

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ได้ขยายเวลา           
การส่งบทความวจิัยเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ คร้ังท่ี 11 จากเดิม
วันท่ี 15 มกราคม 2556 ขยายเวลาถึง 31 มกราคม 2556  

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร จัดประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 9 ในวันท่ี 23 มีนาคม 2556  
ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภฏั-       
พระนคร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิัย
ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คร้ังท่ี 1 
หัวข้อ "สหวิทยางานวิจยั เพือ่พัฒนาสู่อาเซียน" ในวันท่ี 16-17 
มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ชาญชัยอะเคเด้ียม 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้สนใจสามารถส่งบทความภายใน    
วันท่ี 20 มกราคม 2556 ได้ที่ www.bkkthon.ac.th  

มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก จัด
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University Interna-
tional Conference 2013" ในวันท่ี 4-6 กรกฎาคม 2556 ณ 
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี สามารถดูรายละเอยีดและลงทะเบียนพร้อม
ส่งบทความวจิยัได้ทางเวบ็ไซต์ http://www.buu2013.buu.ac.th 

สถาบนัแหง่ชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวทิยาลัยมหดิล 
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2ในหัวข้อ "การพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน" ในวันท่ี 21-22 
มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจยั
จุฬาภรณ์ ถนนวภิาวดี กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จดัประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจําป ี2556 ในหัวข้อ "ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการ
พัฒนา" ในวันศุกร์ที ่3 พฤษภาคม 2556 ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี ผู้สนใจส่งบทความงานวิจัยเขา้ร่วมนําเสนอ ผ่าน
ทาง http://www.east.spu.ac.th/spuccon2013 ต้ังแต่บัดน้ี
เป็นต้นไป 

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 


