ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปการศึกษา 2560
มหาวิท ยาลัยราชภัฏธนบุรี เปดรับ สมัครบุคคลเขาศึก ษาระดับ บัณฑิตศึก ษา ปก ารศึก ษา 2560
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. หลักสูตรที่เปดรับสมัคร
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. กําหนดเวลาเรียนและเงื่อนไขในการเปดสอน
2.1 ภาคปกติ เรียนวันจันทร - วันศุกร ในเวลาราชการ
2.2 ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร และ/หรือ วันอาทิตย เวลา 08.00 - 17.00 น.
(หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย เวลา 08.00 - 17.00 น.
แบบ Block course)
2.3 หลักสูตรที่เปดรับสมัคร ถามีผูสมัครเขาเรียน นอยกวา 15 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิท ธิ์
ไมเปดสอน
3. สถานที่เรียน
3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 30 คน
3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 30 คน
4. คุณสมบัติของผูสมัคร
4.1 ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีห รือเทียบเทาทุกสาขาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
ใหการรับรอง
4.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอกําหนดของหลักสูตรที่สมัครเขาศึกษา
5. คูมือการรับสมัครและใบสมัคร
5.1 ผูสมัครสามารถซื้อใบสมัครไดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร สํานักงานโครงการ
บัณฑิตศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 2) ชั้น 12 วันจันทร - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 19.00 น. และ
วันศุกร วันเสาร วันอาทิตย เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารอํานวยการ (อาคาร 1) ชั้น 2
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5.2 ผูสมัครสามารถเขาดูร ายละเอียดเพิ่มเติม ของหลักสูตร และตัวอยางใบสมัคร จากเว็บไซต
http://dit.dru.ac.th/home/005 หรือ http://www.dru.ac.th ไปที่ คณะและหน วยงาน เลื อกโครงการ
บัณฑิตศึกษา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2890-1801 ตอ 2121 – 2123
6. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
6.1 ใบสมัครเขาศึกษา
6.2 ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
6.3 ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
พรอมสําเนา จํานวน 2 ชุด
6.4 ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
6.5 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ
พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
6.6 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
6.7 รูปถายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
(รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา แตงกายชุดสุภาพ ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
6.8 หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน และหนังสือรับรองคุณสมบัติ
6.9 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด
หมายเหตุ การรับรองสําเนาหลักฐาน และเอกสารการสมัครในขอ 6 ทั้งหมด ผูสมัครตองเปนผูลงนาม
รับรองสําเนาทุกฉบับดวยตนเอง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไมคืนเอกสารการสมัครหลังจากรับสมัครแลว
7. การยื่นใบสมัครและคาใชจายในการสมัคร
7.1 ผูสมัครตองตรวจสอบวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2560 (ขอ 4 คุณสมบัติของ
ผูสมัคร) หากมหาวิทยาลัยตรวจพบวาคุณสมบัติของผูสมัครไมตรงตามประกาศ ถือวาผูสมัครผูนั้นไมมีสิทธิ์
เขาศึกษา
7.2 สมัครโดยตรง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 2) ชั้น 12 วันจันทร - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 19.00 น. และวันศุกร วันเสาร
วันอาทิตย เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือสมัครโดยตรง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน อาคารอํานวยการ (อาคาร 1) ชั้น 2
7.3 ผูสมัครจะตองนําหลักฐาน และเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไวใน ขอ 6 ยื่นพรอม
ใบสมัคร ชําระคาธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท และชําระคาคูมือการรับสมัคร 150 บาท ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย
จะไม คื นค าธรรมเนี ยมการสมั ครให ไม ว าด วยเหตุ ผ ลประการใดก็ ตาม ยกเว นกรณี ส าขาวิ ชาที่ รั บ สมั คร
มีเหตุขัดของไมสามารถเปดได
8. กําหนดการรับสมัคร การสอบสัมภาษณ การรายงานตัว การปฐมนิเทศ และการเปดภาคเรียน
8.1 รอบที่ 1
เปดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ – วันศุกรที่ 31 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันศุกรที่ 31 มีนาคม 2560
ทางปายประกาศโครงการบัณฑิตศึกษา และ
ทางเว็บไซต http://dit.dru.ac.th/home/005
หรือ http://www.dru.ac.th
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สอบสัมภาษณ วันอาทิตยที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันจันทรที่ 3 เมษายน 2560
ทางปายประกาศโครงการบัณฑิตศึกษา และ
ทางเว็บไซต http://dit.dru.ac.th/home/005
หรือ http://www.dru.ac.th
รายงานตัว ปฐมนิเทศ วันอาทิตยที่ 9 เมษายน 2560
เปดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 วันอาทิตยที่ 23 เมษายน 2560
8.2 รอบที่ 2
การซื้อใบสมัคร การยื่นใบสมัคร การสัมภาษณ การประกาศผล การรายงานตัว การปฐมนิเทศ
และการเปดเรียน ดําเนินการตลอดปการศึกษา 2560 ตามกําหนดเวลาเรียนและเงื่อนไขในการเปดสอน ตามขอ 2
.
9. สถานที่สอบสัมภาษณ
9.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 2) ชั้น 12 หอง
2122
9.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุท รปราการ สํานักสง เสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร
อํานวยการ (อาคาร 1) ชั้น 2
10. สถานที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
10.1 ป า ยประกาศโครงการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ (อาคาร 2) ชั้ น 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10.2 เว็ บ ไซต โครงก าร บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา http://dit.dru.ac.th/home/005 ห รื อ เว็ บ ไซ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี http://www.dru.ac.th ไปที่คณะและหนวยงาน เลือกโครงการบัณฑิตศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2560
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง)
อธิการบดี

