
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
เรื่อง  ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑติศกึษา 

ประจําปีการศึกษา 2564  
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564           
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

 1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
  1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 

 2. กําหนดเวลาเรียนและเงื่อนไขในการเปิดสอน 
  2.1 ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
  2.2 ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. แบบ Block Course 
  2.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิไม่เปิดสอนหากมีจํานวนผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน  
 

 3. สถานที่เรียน 
  3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 30 คน 
  3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมทุรปราการ 30 คน 
 

 4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  4.1 ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ให้การรับรอง  
  4.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อกําหนดของหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา 
 

 5. คู่มือการรับสมัครและใบสมัคร 
  5.1 ผู้สมัครสามารถซื้อใบสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร สํานักงานโครงการ
บัณฑิตศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 2) ช้ัน 12 ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
และวันหยุดชดเชยวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ สํานักส่งเสริมวิชาการ   
และงานทะเบียน อาคารอํานวยการ (อาคาร 1) ช้ัน 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชยวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  5.2 ผู้สมัครสามารถเข้าดูตัวอย่างใบสมัคร และรายละเอียดเพ่ิมเติมของหลักสูตรสาขาวิชาได้ที่
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี https://www.dru.ac.th/ เลือกโครงการบัณฑิตศึกษา หรือไปที่เว็บไซต์
โครงการบัณฑิตศึกษา https://grad.dru.ac.th/ เลือกหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน หรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติม โทร 0-2890-1801 เลขหมายภายใน กด 5 โครงการบัณฑิตศึกษา 



 2

 6. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
  6.1 ใบสมัครเข้าศึกษา 
  6.2 ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา  พร้อมสําเนา  จํานวน   1  ชุด 
  6.3 ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)  พร้อมสําเนา  จํานวน   2  ชุด 
  6.4 ทะเบียนบ้าน     พร้อมสําเนา  จํานวน   1  ชุด 
  6.5 บัตรประจาํตัวประชาชน    พร้อมสําเนา  จํานวน   1  ชุด 
  6.6 ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)    พร้อมสําเนา  จํานวน   1  ชุด 
  6.7 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว 1 รูป 
   (รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไมส่วมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา แต่งกายชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
  6.8 หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน และหนังสือรบัรองคุณสมบัติ 
  6.9 เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด 
 หมายเหตุ  การรับรองสําเนาหลักฐาน และเอกสารการสมัครในข้อ 6 ทั้งหมด ผู้สมัครต้องเป็นผู้ลงนาม
รับรองสําเนาทุกฉบับด้วยตนเอง ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยจะไม่คืนสําเนาเอกสารการสมัครหลังจากรับสมัครแล้ว 
 

 7. การย่ืนใบสมัครและค่าใชจ่้ายในการสมัคร 
  7.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ข้อ 4 คุณสมบัติของ
ผู้สมัคร) หากมหาวิทยาลัยตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามประกาศ ถือว่าผู้สมัครผู้น้ันไม่มีสิทธ์ิ     
เข้าศึกษา 
  7.2 สมัครโดยตรง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 2) ช้ัน 12 ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุด
ชดเชยวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
อาคารอํานวยการ (อาคาร 1) ช้ัน 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชยวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  7.3 ผู้สมัครจะต้องนําหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครตามท่ีระบุไว้ใน ข้อ 6 ย่ืนพร้อมใบสมัคร 
ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท และชําระเงินค่าคู่มือการสมัคร 150 บาท ทั้งน้ีทางมหาวิทยาลัย     
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครให้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม ยกเว้นกรณีสาขาวิชาที่รับสมัคร              
มีเหตุขัดข้องไม่สามารถเปิดได้ 
 

 8. กําหนดการรับสมัคร การสัมภาษณ์ การรายงานตัว การปฐมนิเทศ และการเปิดภาคเรียน 
  8.1 ระยะที่ 1 
   เปิดรับสมัคร      ต้ังแต่วันน้ี – วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 

   ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ ์   วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564   

   สัมภาษณ ์      วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. 

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 

   รายงานตัว และปฐมนเิทศ   วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 
   เปิดเรียน      วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 
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  8.2 ระยะที่ 2 
   การซื้อใบสมัคร การย่ืนใบสมัคร การสัมภาษณ์ การประกาศผล การรายงานตัว การปฐมนิเทศ 
และการเปิดเรียน ดําเนินการตลอดปีการศึกษา 2564 ตามกําหนดเวลาเรียนและเง่ือนไขในการเปิดสอน ตามข้อ 2 
 
 9. สถานที่สัมภาษณ์ 
  9.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 2) ช้ัน 12 
.  9.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อาคารอํานวยการ (อาคาร 1) ช้ัน 2 
 
 10. สถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
  10.1 ป้ายประกาศโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร      
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 2) ช้ัน 12 ป้ายประกาศสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อาคารอํานวยการ (อาคาร 1) ช้ัน 2  
  10.2 เว็บไซต์โครงการบัณฑิตศึกษา https://grad.dru.ac.th/ หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
https://www.dru.ac.th/ เลือกโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 21 มถิุนายน 2564 
  
 
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง) 
                    อธิการบดี 


