ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
เรื่อง กําหนดการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีความประสงคจะเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
(ภาคพิเศษ) ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
1.1 สาขาวิชามวยไทย (ศศ.ม.) จํานวน 20 คน
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
2.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) จํานวน 25 คน
2.2 สาขาวิชาการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการประเมินผลทางการศึกษา (ค.ม.) จํานวน 20 คน
1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดรับสมัคร ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย (ศศ.ม.)
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกสาขา
2) มีประสบการณหรือมีความสนใจเกี่ยวกับมวยไทย
3) คุณสมบัติอื่น ๆ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิธีสอบคัดเลือก
1) การสอบขอเขียน
2) การสัมภาษณ
3) การตรวจสุขภาพ
1.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.)
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือเทียบเทา
2) คุณสมบัติอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงหรืออยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิธีสอบคัดเลือก
1) การสอบขอเขียนทางการศึกษา/การบริหารการศึกษา และการสอบสัมภาษณ
2) สอบความสามารถด านภาษาอั งกฤษสํ า หรั บ บั ณฑิ ต ศึ กษาตามเกณฑ มาตรฐานที่ ส าขาวิ ช า/
มหาวิทยาลัยกําหนด
หมายเหตุ : ผลสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ ไมนํามารวมกับผลการสอบคัดเลือกแตผูสมัคร
จะต องเขาสอบทุกคน (ยกเว นผูส มัครที่ยื่ นผลการสอบผ านภาษาอังกฤษจากสถาบัน อื่น ๆ ทั้งในและต างประเทศ
ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐานในระยะเวลาไมเกิน 2 ป)
/1.3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต...

-๒1.3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการประเมินผลทางการศึกษา (ค.ม.)
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกสาขา
2) คุณสมบัติอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
วิธีสอบคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ
2. สถานที่เปดสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
3. กําหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ รายงานตัว และเปดภาคเรียน
รับสมัคร
ตั้งแตบัดนี้ – 22 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
สอบคัดเลือก/สัมภาษณ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลสอบ
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
รายงานตัวและปฐมนิเทศ
วันที่ 4 สิงหาคม 2561
เปดภาคเรียน
วันที่ 13 สิงหาคม 2561
4. สถานที่รับใบสมัครและรับสมัคร
4.1 สมัครดวยตนเอง ณ อาคาร 6 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (ทุกวัน
ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ)
4.2 สมัครทางอินเตอรเน็ต ดาวนโหลดใบสมัครจาก http://graduate.mcru.ac.th/v2/ และ scan เอกสาร
ประกอบการสมัครมายัง E-mail : graduatemcru@gmail.com
4.3 สมัครทางไปรษณีย ดาวนโหลดใบสมัครจาก http://graduate.mcru.ac.th/v2/ และสงเอกสารประกอบการ
สมัครมายัง
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
(หมายเหตุ : โดยนับวันประทับตราไปรษณีย)
5. หลักฐานประกอบการสมัคร
5.1 รูปถายสี ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
5.2 สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 ชุด
5.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 3 ฉบับ
5.4 สําเนาบัตรประชาชนและ/หรือสําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 3 ฉบับ
5.5 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (กรณีชื่อ-สกุล ไมตรงกับหลักฐานอื่น) จํานวน 3 ฉบับ
5.6 ใบรับรองแพทย (เฉพาะสาขาวิชามวยไทย)

/6. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ...

-๓6. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท
7. คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 100,000 บาท
ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
หมายเลขโทรศัพท 0–3226–1790-7 ตอ 3501-6 หรือ 063-228-0955
โทรสาร 032-261078
Facebook : https://www.facebook.com/GraduateMcru/
E-mail : graduatemcru@gmail.com
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลงชื่อ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

