ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
……………………………………………………………………………………………..

บัณ ฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราชนครินทร์ กาหนดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลื อกนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
จานวนรับ
หลักสูตร/สาขา
ตามแผน/แบบ
๑.๑ หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์และนวัต กรรม แบบ ๑.๑/๕ คน
เพื่อการพัฒนา
แบบ ๒.๑/๕ คน
๑.๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
แผน ก๒/๓๐ คน
๑.๓ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
แผน ก๒/๓๐ คน
๑.๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
แผน ก๒/๑๕ คน
๑.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม แผน ก๒/๑๐ คน
เพื่อการพัฒนา
แผน ข/๑๐ คน
๑.๖ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
แผน ก๒/๑๐ คน
แผน ข/๑๐ คน
หมายเหตุ : หลั กสู ตรครุศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิชาหลั กสู ตรและการสอน รับนั กศึกษา แผน ก แบบ ก๒
แบบไม่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จานวน ๑๐ คน และแบบขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู จานวน ๒๐ คน
*ในกรณีที่สาขาวิชามีจานวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์
ในการจั ดการเรีย นการสอนดังกล่ าวไปเป็น ภาคการศึกษาหรือปี การศึกษาถัดไป หรืออยู่ในดุล ยพิ นิจของ
คณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการอานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้ส มัค รเข้า เป็น นัก ศึก ษาจะต้อ งสาเร็จ การศึก ษาไม่ต่ากว่า ระดับ ปริญ ญาตรี หรือ เทียบเท่า
สาหรับ ผู้ส มัค รเข้า ศึก ษาต่อ ระดับ มหาบัณ ฑิต และส าเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท สาหรับ ผู้ส มัค ร
เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และให้ เ ป็ น ไปตามคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รในแต่ ล ะหลั ก สู ต รได้ ที่
http://grad.rru.ac.th
/๓. รายละเอียด

-๒๓. รายละเอียดการรับสมัคร
ขอรั บ รายละเอี ย ดการรั บ สมั ค ร ตั้ งแต่ วัน จั น ทร์ ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๕ – วัน ศุ ก ร์ที่ ๑๗
มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โทรศัพท์ ๐๓๘-๕๐๐-๐๐๐ ต่อ ๖๓๕๐ หรือ ๖๓๕๒ และ ๐๓๘-๕๓๕๔๓๐ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่
http://grad.rru.ac.th, Facebook: บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.ราชนครินทร์ , Application line: บัณฑิตวิทยาลัย
มรร
๔. การรับสมัคร
๔.๑ สมัครสอบด้วยตนเองโดยดาเนินการดังนี้
๔.๑.๑ สมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
๔.๑.๒ กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มการสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์
http://grad.rru.ac.th หรือที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๔.๑.๓ กรอกข้อมูลเสร็จ พิมพ์ใบสมัคร ส่งเอกสารการสมัครได้ที่สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พร้อมรับรองสาเนาเอกสาร) ดังนี้
๑) ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๒) สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จานวน ๑ ชุด
๓) สาเนาใบปริญญาบัตร จานวน ๑ ชุด
๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ชุด
๕) หลักฐานการเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
๔.๑.๔ ชาระค่าสมัคร จานวน ๔๐๐ บาท
๔.๒ สมัครทางอินเตอร์เน็ต
๔.๒.๑ สมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
๔.๒.๒ กรอกข้อ มูล ส่ ว นตั วลงในแบบฟอร์ม การสมั ครผ่ านระบบอิน เทอร์เน็ต ที่ เว็บ ไซต์
http://grad.rru.ac.th
๔.๒.๓ กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมสแกนและแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้
๑) ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๒) สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ชุด
๓) สาเนาใบปริญญาบัตร จานวน ๑ ชุด
๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ชุด
๕) หลักฐานการเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) พร้อมรับรองสาเนา
๔.๒.๔ ชาระค่าสมัครผ่านธนาคาร และแนบหลักฐานการชาระค่าสมัคร
๔.๒.๕ ส่งข้อมูลและไฟล์เอกสารแนบมาที่ e-mail: gradnewrru@gmail.com
๕. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ
ผู้ส มัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ มีสิท ธิ์ส อบ ที่นั่ งสอบ และสถานที่ สอบ ผ่ านเว็บไซต์
http://grad.rru.ac.th และ Facebook: บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.ราชนครินทร์ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน
๒๕๖๕ เป็นต้นไป
/๖. การคัดเลือก...

-๓๖. การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ผู้สมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอรับ
หลักฐานการเข้าสอบ ณ ห้องสอบ และต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่
ทีป่ ระกาศ ดังต่อไปนี้
สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. สอบความรู้เฉพาะสาขา
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. สอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
๗. การประกาศผลการสอบ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ จะประกาศชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ าศึ ก ษา ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บอร์ดบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น ๑ และทางเว็บไซต์ http://grad.rru.ac.th
และ Facebook: บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.ราชนครินทร์
๘. การรายงานตัว และการปฐมนิเทศ
ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามสถานที่ที่กาหนดภายหลัง
๙. กาหนดวันเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๕
วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา)
รักษาราชการแทนอธิการบดี

ที่

/๒๕๖๕

ช่องทางการติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

