
การรายงานตัว และขึ้นทะเบยีนนักศกึษา 
     ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมารายงานตัวตามที่ก าหนดใน
ประกาศ  หากพ้นก าหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  การรายงานตัวและ

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องน าเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มาย่ืน

และแสดงต่อเจา้หน้าที่ในวันที่ 14 พ.ย. 2560 

     1. รูปถ่ายชนิดสี  ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 แผ่น 

     2. ต้นฉบับใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี พร้อม

ฉบับส าเนา จ านวน 2 ชุด 

     3. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง 

พร้อมฉบับถ่ายส าเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน 

จ านวน 1 แผ่น 

     4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง และฉบับถ่ายส าเนา จ านวน 1 แผ่น  

การปฐมนเิทศนักศกึษา 
     ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ในวันที่ 14 พ.ย. 2560 (วัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในวัน

ประกาศผลผูม้ีสิทธิ์เข้าศกึษา)  
 

การลงทะเบียน 
     ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในวันที่ 18 พ.ย. 2560  
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและเป็นไปตามข้อบังคับ  

มหาวิทยาลั ยราชภัฏสกลนครว่ าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2549 

 

 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2559 

เหมาะส าหรับครูผู้ สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  นักวิชาการ  อาจารย์

มหาวิทยาลัยและผู้ที่ขาดทักษะด้านเทคนิคการท าวิจัย 
    สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มีมาตรฐานตรงตามระเบียบของ 

ก.ค.ศ. คือ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถน าไปปรับเพิ่มเงินเดือนและวุฒิ

การศึกษาได้ และยังมีประโยชน์ต่อการท าผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อน

วิทยฐานะไดส้ าหรับครูผู้สอนในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพราะเป็นสาขา

ที่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและมีประโยชน์โดยตรงต่อ ครู 

ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เหมาะส าหรับผู้ที่รัก

ความก้าวหน้าทางวิชาการและง่ายต่อการท า คศ.3 คศ. 4 และ คศ.5 

ขณะที่เรียนก็สามารถปรึกษาเร่ืองการท าผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้  

นอกจากนี้ นักศึกษาที่เคยเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครูมาแล้ว 

เมื่อสมัครเรียน ป.โท สาขานี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อย

ละ 40 หรือคนที่เคยเรียนจบปริญญาโทสาขาอื่นๆ มาแล้ว แต่ยังไม่

สามารถท าวิจัยด้วยตนเองได้ ก็สมัครเรียนได้  (ค่าเล่าเรียนเทอมละ 

20,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 5 เทอม) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง

วันท่ี 31 ตุลาคม 2560   

    หลักสูตรนีข้อรับประกันว่าเรยีนจบทุกคนถ้ามาเรียนจริง จบได้ภายใน

ปีคร่ึง หรือ 5 ภาคเรียน เพราะอาจารย์เอาใจใส่ในการท าวิทยานิพนธ์ 

สอนแบบตัวต่อตัว โทรปรึกษาได้ตลอดเวลาจนเรียนจบ สาขาวิชาการ

วิจัยและพัฒนาการศึกษาเป็นสาขาที่ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยกับการ

เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สอนโดยเน้นทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง

และการออกแบบการวิจัย สถิต ิการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

 สนใจตดิต่อได้ที่ 093-4794-936  หรือ  086-2385-505  

 
บัณฑิตวิทยาลัย   

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เปดิรับสมัครนักศกึษาเพิ่มเติม 

ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  

สาขาวชิาการวจิัยและพฒันาการศกึษา รุ่นที่ 7   

ต้ังแต่วันนี้ จนถงึ 31 ต.ค. 2560  

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 

 ศูนย์ประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัย 

และพัฒนาการศึกษา อาคารพวงแสด ข้างหอประชุม 

มหาวชิ ร า ล งกรณ  ห รือส า นั ก ง า น บัณฑิ ต วิ ทย าลั ย 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 เบอร์โทรตดิตอ่ 093-4794-936 หรือ 086-2385-505 

 ศกึษาข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ีเว็บไซต์ 

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

 http://grad.snru.ac.th 



เอกสารในการสมัคร 
     1. ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ ซึ่งรับรอง

ส าเนาถูกต้องแล้ว จ านวน 1 ชุด 

     2. ส าเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาตรีอย่างละเอียด 

(Transcript) โดยระบุคะแนนหรือค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได ้ จ านวน 1 ชุด 

     3. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  จ านวน 1 ชุด 

     4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ 

จ านวน 1 ฉบับ 

     5. รูปถ่ายชนิดสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 แผ่น 

     6. หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน (ถ้ามี) ตามแบบฟอร์ม

ของมหาวิทยาลัย (แนบท้ายคู่มือการสมัคร) อย่างละ 1 ชุด  

     7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  

ส าเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ อย่างละ 1 ชุด (กรณีชื่อสกุลไม่ตรงกับ

ปรญิญาบัตร หรือ Transcript) หลักฐานการแสดงการได้รับคัดเลือกเป็น

ครูดีเด่นหรือครูต้นแบบ เป็นต้น 
 

การซื้อใบสมัคร 

     1 .  ซื้ อ ใบสมัครด้ วยตนเอง  ที่ ง านคลั ง  อาคาร 10 ชั้ น  1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ราคาชุดละ 100 บาท ทุกวัน เวลา 

08.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

     2. ซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์  ราคาชุดละ 150 บาท โดยส่งเงินทาง

ธนาณัติสั่ งจ่ายนาม “บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร” ไปรษณีย์ธาตุนาเวง จ่าหน้าซองถึง บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

(วงเล็บมุมซองว่าสมัครสอบปริญญาโท) พร้อมเขียนชื่อและที่อยู่ของ 

ผู้สั่งซือ้ใบสมัครด้วยตัวบรรจงแนบมากับซองธนาณัติด้วย 

 

วิธีการสมัคร 

     1 .  สมัครด้วยตนเอง  ผู้มาสมัคร ย่ืนใบสมัครและเอกสาร

ประกอบการสมัคร พร้อมทั้งช าระค่าสมัคร จ านวน 300 บาท ย่ืน

เอกสารการสมัครได้ที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร หรือที่สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา อาคารพวงแสด 

ข้างหอประชุมมหาวชิราลงกรณ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 

 

หมายเหตุ    

          1.1 เอกสารที่เป็นฉบบัถ่ายส าเนาทุกรายการ ให้ถ่ายส าเนาโดย

ใชก้ระดาษ A4 เท่านั้น 

         1.2 ก่อนย่ืนหรือส่งใบสมัคร  ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่ามี

คุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอยีดของสาขาวิชาที่สมัครหรือไม่ 

         1.3 ค่าสมัครที่ก าหนดไว้มิใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้น ถ้า

ผู้สมัครไม่ ได้ เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์ เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

ส านักงานบัณฑิตวทิยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้ทุกกรณี 

     2. สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครให้

ครบถ้วน แนบหลักฐานในการสมัครพร้อมสอดซองขาวที่จ่าหน้าซองถึง

ตัวผู้สมัครติดแสตมป์บรรจุเอกสารทั้งหมดลงในซองน้ าตาลขนาด A4 

และจัดส่งไปที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร 47000 (วงเล็บมุมซองว่า สมัครสอบปรญิญาโท)  
 

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะยึดถือตราประทับประจ าวันที่ออกจาก 

ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทาง วันสุดท้ายคือ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 

          2.1 ค่าสมัครสอบ จ านวน 300 บาท ส่งเงินทางธนาณัติสั่งจ่าย

นาม “บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” ไปรษณีย์

ธาตุนาเวง จ่าหน้าซองถึง บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

          2 . 2  บัณฑิต วิ ท ยาลั ย จะจั ด ส่ ง บั ต ร เ ข้ า ห้ อ งสอบ  แล ะ

ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครทางไปรษณย์ีในซองตอบกลับที่ผู้สมัครเขียนชื่อที่

อยู่ตนเองไว้แล้ว  หากผู้สมัครไม่ได้ รับบัตรเข้าห้องสอบ ให้ติดต่อ

ส านักงานบัณฑิตวทิยาลัยด้วยตนเอง หรือ โทร 093-4794-936 

          2.3 บัณฑิตวทิยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครในกรณีตอ่ไปนี้ 

               - ผู้ สมั ค ร ไม่ ส่ ง ค่ า ธ ร รม เ นี ยมก า รสมั ค ร  ห รื อส่ ง

ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบ 

                - ผู้สมัครส่งใบสมัครถึงบัณฑิตวิทยาลัย หลังวันที่ก าหนด

ในก าหนดการ 

               - เอกสารที่ใช้ในการสมัครไม่ครบ 

ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
 

กจิกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา 

1. จ าหน่ายใบสมัครและสมคัร 

    ด้วยตนเอง 

15 กันยายน ถงึ  

31 ตุลาคม 2560 

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบ 

    สัมภาษณ ์

2 พฤศจิกายน 2560 

3. สอบสัมภาษณ์ 8 พฤศจิกายน 2560 

(ชว่งเชา้) 

4. ประกาศผลสอบ 11 พฤศจกิายน 2560 

5. รายงานตัวขึน้ทะเบียนเป็น 

    นักศกึษาและปฐมนิเทศ 

14 พฤศจิกายน 2560 

6. เร่ิมเรียน 18 พฤศจิกายน 2560 

 

การประกาศผลสมัครสอบ 
     1. การมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์ ณ ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามก าหนดรับสมัคร 

     2. การมีสิทธิ์เข้าศึกษาจะประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ ส านักงาน

บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ตามก าหนดรับสมัคร 

 

 

 


