 การรายงานตัว และขึ้นทะเบียนนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมารายงานตัวตามที่
กาหนดในประกาศ หากพ้นกาหนดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
การรายงานตัวและขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องนา
เอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มายืนและแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ใน
วันที่ 4 เมษายน 2557
1.รูปถ่ายชนิดสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 3 แผ่น
2.ต้นฉบับใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับ
ปริญญาตรี พร้อมฉบับสาเนา จานวน 2 ชุด
3.บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัว

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

เปิดรับ

ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2555
เป็นหลักสูตรที่เอือ้ ต่อการทาผลงานทางวิชาการ
(ค.ศ.3 และ 4 หรือระดับชานาญการพิเศษและเชีย่ วชาญ ได้
อย่างดียิ่ง ทั้งนี้ได้รบั การอนุมัตจิ ากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอน
ครอบคลุมตามมาตรฐานสาระความรู้ของคุรุสภา 11 มาตรฐาน ซึ่ง
เป็นพืน้ ฐานในการเตรียมตัวไปสอบเพือ่ ขอใบอนุญาตปฏิบัตกิ าร
สอนได้ และเมื่อเรียนจบแล้วสามารถนาไปสมัครสอบเป็น
ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ นักการศึกษา ครูและบุคลาการทาง

ข้าราชการฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายสาเนาทั้งด้านหน้าและ

การศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่21 มีนาคม 2557 ค่าเล่า

ด้านหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน จานวน 1 แผ่น

เรียนเทอมละ 20,000 บาท

4.ทะเบียนบ้านฉบับจริง และฉบับถ่ายสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
5.ใบรับรองสุขภาพจากแพทย์ที่ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จานวน 1 ฉบับ

 การปฐมนิเทศนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สนใจติดต่อได้ที่

นักศึกษาระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
รุ่นที่ 6
สนใจติดต่อสอบถามได้ท่ี
 ศูนย์ประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย

093-4794-936 หรือ 086-6400-853

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาห้อง232

และสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่

อาคาร 2 ครุศาสตร์ ชั้น 3หรือ อาคารพวงแสด

htt://research.grad.snru.ac.th
htt://grad.snru.ac.th

ข้างหอประชุมมหาวชิราลงกรณ ฯลฯ
 เบอร์โทรติดต่อ 086-6400-853 หรือ
093-4794-936หรือ 093-4511-051

ผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษาทุกคน จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 4 เมษายน 2557 (วัน เวลา และ
สถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษา)

 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์
 htt://research.grad.snru.ac.th
 htt://grad.snru.ac.th

 การลงทะเบียน
ผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษาจะลงทะเบียนเรียนใน วันที่ 19
เมษายน 2557

6.รูปถ่ายชนิดสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3
แผ่น

ดังนัน้ ถ้าผู้สมัครไม่ได้เข้าสอบหรือไม่มสี ิทธิ์เข้าสอบด้วย

 การซื้อใบสมัคร
 ซื้อใบสมัครด้วยตนเอง

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

-งานคลัง อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

-ราคาชุดละ 100 บาท

หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง

-ทุกวัน เวลา 08.30 – 15.00 น.

และเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่า

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ด้วยการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549

 เอกสารในการสมัคร
1.สาเนาใบปริญญาบัตร หรือสาเนาใบรับรอง
คุณวุฒิ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน 1 ชุด
2.สาเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับ

 วิธีการรับสมัคร
ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
พร้อมทั้งชาระเงินค่าสมัคร จานวน 300 บาท ยื่นเอกสาร
การสมัครได้ทีศ่ ูนย์ประสานงานสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา

ปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละเอียด (Transcript) โดย

การศึกษา ห้อง 232 อาคารคณะครุศาสตร์ ชัน้ 3

ระบุคะแนนหรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้ จานวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ –

3.สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จานวน 1 ฉบับ

16 มีนาคม 2557

4.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตร
ประจาตัวข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
5.หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนหรือ
นามสกุล สาเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ อย่างละ 1 ชุด (กรณีชื่อ

3.ค่าสมัครที่กาหนดไว้มใิ ช่คา่ ธรรมเนียมการสอบ

 หมายเหตุ
1.เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสาเนาทุกรายการ ให้ถา่ ย
สาเนาโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น
2.ก่อนยืนหรือส่งใบสมัคร ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่า

นามสกุลไม่ตรงกับปริญญาบัตร หรือTranscript)หลักฐาน

มีคุณสมบัตติ รงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของสาขาวิชาที่

การแสดงการได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นหรือครูต้นแบบ ฯลฯ

สมัครหรือไม่

เหตุผลใดก็ตามสานักงานบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัคร
ให้

 กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
กิจกรรมการดาเนินงาน
1.จาหน่ายใบสมัคร และสมัคร
ด้วยตนเอง
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบ
สัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
3.สอบข้อขียน
4.สอบสัมภาษณ์
5.ประกาศผลสอบ
6.รายงานตัวขึน้ ทะเบียนเป็น
นักศีกษาและปฐมนิเทศ
7.เริ่มเรียน

ระยะเวลา
1 กุมภาพันธ์ ถึง
16 มีนาคม 2557
19 มีนาคม 2557
22 มีนาคม 2557
22 มีนาคม 2557
26 มีนาคม 2557
4 เมษายน 2557
19 เมษายน2557

 การประกาศผลสมัครสอบ
1.การมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ณ สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตาม
กาหนดการรับสมัคร
2.การมีสิทธิ์เข้าศึกษาจะประกาศผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
ณ สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามกาหนดการรับสมัคร

