ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
..............................................................................
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักสูตร/สาขาวิชาและจานวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตร/สาขาวิชา
จานวนรับ/คน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (แบบ 1.1)
- สาขาวิชาอิสลามศึกษา
แบบ 1.1 รับ 10 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) แผน ก แบบ ก(1) และแบบ ก(2)
สาขาวิชาอิสลามศึกษา
- กลุ่มวิชาชะรีอะฮฺ
- กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม
- กลุ่มวิชาอุศูลุดดีนและดะวะห์

แผน ก แบบ ก(1) รับ 10 คน
แผน ก แบบ ก(2) รับ 10 คน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) แผน ก แบบ ก (1),แบบ ก (2)
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอาหรับ
แผน ก แบบ ก(1) รับ 5 คน
- กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
แผน ก แบบ ก(2) รับ 10 คน
- กลุ่มวิชาวรรณคดีอาหรับ
แผน ข รับ 10 คน
- กลุ่มการสอนภาษาอาหรับ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) แผน ก แบบ ก(1), แบบ ก (2) และแผน ข
สาขาวิชารัฐศาสตร์
แผน ก แบบ ก(1) รับ 5 คน
- วิชาเอกการปกครอง
แผน ก แบบ ก(2) รับ 10 คน
- วิชาเอกบริหารรัฐกิจ
- วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. ลักษณะของการศึกษา
-สาขาวิชาอิสลามศึกษา ภาคปกติ (เรียนวันศุกร์ –เสาร์ หรือ เรียนวันเสาร์ –อาทิตย์)
-สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอาหรับ ภาคปกติ (เรียนวันศุกร์ –เสาร์)
-สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์ –อาทิตย์ แบบบล็อกคอร์ส)
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3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
3.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือผู้ที่กาลังศึกษาระดับปริญญาโท
3.1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 หรือ
3.1.2 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายระดับปริญญาโท จากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับแต้มเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.25 ในภาคการศึกษาก่อนสุดท้าย หรือ
3.1.3 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท หรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่เลือกมาอย่างน้อย 3 ปี ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.2 คุณสมบัติอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3 เป็นผู้ที่มคี วามประพฤติดี ไม่มีความเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.4 เป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยแพทย์
ปริญญารับรอง
3.5 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครหลักสูตรมหาบัณฑิต
4.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ที่คณะกรรมการข้าราชพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
4.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีคะแนนสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 หรือไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 หรือไม่ต่ากว่าระดับดีขึ้น
ไป หรือ
4.3 เป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีคะแนนสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ หรือไม่ตากว่าร้อยละ 75
หรือ ไม่ต่ากว่าระดับดีขึ้นไป หรือ
4.4 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง หรือเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่
ในภาคการศึกษาสุด ท้ายของการศึกษาขั้น ปริญญาตรี และมีประสบการณ์ ด้านวิช าการ โดยได้รับการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
4.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่มีความเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
4.6 เป็ น ผู้ ที่มีร่ า งกายแข็งแรง ไม่ เป็ น โรคติ ดต่อ ร้ายแรงหรือโรคที่ เป็ น อุป สรรคต่อการศึกษา โดยแพทย์
ปริญญารับรอง
4.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
5. สถานทีจ่ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
จาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2562 ณ สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (บ้านโสร่ง) เลขที่ 135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
เปิดรับสมัครวันอาทิตย์ –วันศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. โทร 087-395-0773 ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ
บัณฑิตศึกษา
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6. การรับสมัครคัดเลือก
สมัครด้วยตนเอง
7. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารในการสมัครดังนี้
7.1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย และแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
7.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcription)
7.3 สาเนาปริญญาบัตร
7.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ
7.5 ใบรับรองแพทย์
7.6 โครงร่างวิทยานิพนธ์ ( ป.เอก แบบ 1.1/ป.โท แผน ก แบบ ก1)
8. ค่าสมัครสอบ
ค่าธรรมเนียมการสมัครดังต่อไปนี้ :
8.1 ค่าสมัครหลักสูตรมหาบัณฑิต
8.2 ค่าสมัครหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

เป็นเงิน จานวน
เป็นเงิน จานวน

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 4 ชุด

800 บาท
1,000 บาท

9. เงื่อนไขการรับสมัคร
9.1.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนหลักฐานและเอกสารการ สมัคร
สอบคัดเลือกไม่ว่าในกรณีใด ๆ
9.2.หากผู้สมัครมิได้เข้าสอบคัดเลือก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
9.3. บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย มหาวิท ยาลั ยฟาฏอนี จะไม่ ด าเนิ น การพิ จ ารณาการสอบคั ด เลื อกหาก
หลักฐานของผู้สมัครไม่ครบสมบูรณ์ตามประกาศการรับสมัครในข้อที่ 7
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
(ลงชื่อ)
(รองศาสตราจารย์ ดร.มุฮาหมัดซากี เจ๊ะหะ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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กาหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
❖ ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ บัดนีจ้ นถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 (วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-15.30 น.)
❖ หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับสมัคร
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.) (แบบ 1.1) สาขาวิชาอิสลามศึกษา
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) แผน ก แบบ ก(1) และแบบ ก (2)
1. สาขาวิชาอิสลามศึกษาและ 2. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอาหรับ
3. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) แผน ก แบบ ก (1), แบบ ก (2) และแผน ข สาขาวิชารัฐศาสตร์
❖ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารในการสมัครดังนี้
- ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย และแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
-ใบแสดงผลการเรียน (Transcription)
- สาเนาปริญญาบัตร
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ
- ใบรับรองแพทย์
- โครงร่างวิทยานิพนธ์( ป.เอก แบบ 1.1/ป.โท แผน ก แบบ ก1)

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 4 ชุด

❖ การคัดเลือก
- ประกาศผลผูม้ ีสิทสิ์ อบ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562
- สอบคัดเลือก วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
- สอบข้อเขียน เวลา 09.00 น. – 11.30 น.
- สอบภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
- ประกาศผลผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 19 พฤษภาคม 2562
❖ การรายงานตัวและหลักฐานที่ใช้การรายงานตัว
- รายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.-15.30 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย
- รูปถ่ายภาพสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
(สุภาพบุรุษใสชุดสูทสีดา และสุภาพสตรีผ้าคลุมสีขาวและสูทสีดา ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ไม่รบั รูปถ่ายเครื่องแบบ
ข้าราชการ เครื่องแบบอื่น ๆ หรือชุดครุย ) กรุณาเขียนชื่อ-สกุล และสาขาวิชาหลังรูปถ่ายให้เรียบร้อย
- ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง พร้อมถ่ายสาเนา
จานวน 2 ชุด
- ใบแสดงผลการเรียน(TRANSCRIPT) ฉบับจริง พร้อมถ่ายสาเนา
จานวน 2 ชุด
- สาเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
จานวน 2 ชุด
- กรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและเอกสารแสดงคุณวุฒิไม่ใช่ภาษาอังกฤษให้แนบฉบับแปลที่เป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาไทยฉบับจริง ที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) รับรองมาตรฐานการศึกษา พร้อมถ่าย สาเนา 2 ชุด
- กรณีเอกสารฉบับถ่ายสาเนากรุณาลงลายมือชื่อสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
❖
-

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
จานวน 1500 บาท
ค่าลงทะเบียน 50%
จานวน 15,000 บาท (ป.เอก)
ค่าลงทะเบียน 50%
จานวน 10,000 บาท (ป.โท)
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นายอาสมิง เจ๊ะอาแซ 087-3950773 http://grad.ftu.ac.th/
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