ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
__________________________________________________________

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา ภาคพิเศษ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาที่เปดรับ
ภาคพิเศษ
1.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 20 คน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 20 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
จํานวน 20 คน
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
จํานวน 30 คน
2. คุณสมบัติผูสมัคร
2.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2.1.1 สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ทุกสาขาวิชาจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และ สกอ. รับรอง
2.1.2 มีประสบการณในการทํางานดานการศึกษา ไมนอยกวา 2 ป ควรมีใบรับรอง
จากผูบังคับบัญชาตนสังกัด
2.1.3 มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.50
2.1.4 ผูที่มีคุณสมบัติไมเขาขาย
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2.2.1 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากหลักสูตรที่ ก.พ. และ
สกอ. รับรอง สําหรับผูที่มิไดมีพื้นฐานทางการศึกษาดานศึกษาศาสตรและครุศาสตร จะตองเรียนรายวิชาเสริม
ตามที่หลักสูตรกําหนด
2.2.2 มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
2.2.3 มีความประพฤติดี
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ุ สมบัตไิ มเขาขายใหอยูใ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
2.3.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชาคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรศึกษา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอรธรุ กิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีการ
ศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง
2.3.2 ผูที่มีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 2.3.1 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2.4.1 สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทุกสาขาจากหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2.4.2 ผูท มี่ คี ณ
ุ สมบัตไิ มเขาขาย ใหอยูใ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. วิธีการคัดเลือก
3.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3.1.1 ใชวิธีการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ
3.1.2 แนวการสอบ:
1) แนวคิดและทิศทางการจัดการศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน
2) สภาพปจจุบนั ปญหาการบริหารการศึกษาของไทยกับการกาวสูม าตรฐานสากล
3) มโนทัศนเกีย่ วกับการวิจยั ทางการบริหารการศึกษา
3.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
3.2.1 ใชวิธีการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ
3.2.2 แนวการสอบ: หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และการออกแบบการสอน
3.3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
3.3.1 ใชวิธีการสอบสัมภาษณ
3.3.2 แนวการสอบ: ความรูทางคอมพิวเตอรศึกษาและแนวทางการทําวิทยานิพนธ
3.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3.4.1 ใชวิธีการสอบสัมภาษณ
3.4.2 แนวการสอบ: -
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จําหนายใบสมัครและรับสมัครที่สํานักงานบัณฑิตศึกษาชั้น 3 อาคารศูนยศึกษาพัฒนา
จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30–16.00 น.
ยกเวนวันเสารและวันหยุดนักขัตฤกษ
5. หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร
5.1 รูปถายปจจุบนั หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิว้
จํานวน 2 รูป
5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 1 ชุด
5.3 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) จํานวน 1 ชุด
5.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
5.5 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา จํานวน 2 ชุด (สําหรับผูที่
สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ตองมีหนังสือรับรองจาก สกอ.)
5.6 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 2 ชุด ในกรณีที่
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีตอเนื่อง (2 ป) ใหใชใบแสดงผลการเรียนของระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ประกอบ
จํานวน 2 ชุด
6. การรับสมัคร
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมหลักฐาน และเอกสารตามขอ 5 ดวยตนเอง ตามวันเวลาและ
สถานที่ที่กําหนดไวในขอ 4
7. อัตราคาธรรมเนียมการรับสมัคร
7.1 คาใบสมัคร ชุดละ
200 บาท
7.2 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
500 บาท
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยไมคนื คาธรรมเนียมการรับสมัคร ไมวา กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้ ยกเวนกรณีที่
มหาวิทยาลัยไมดําเนินการสอบ
8. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเ์ ขาสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ
สํานักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และที่
เว็บไซต http://grad.npru.ac.th

- 4 9. กําหนดการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยจะแจงกําหนดการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบในประกาศรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเ์ ขา
สอบคัดเลือก ที่เว็บไซต http://grad.npru.ac.th
10. ประกาศผล
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเ์ ขาศึกษา ณ สํานักงานบัณฑิตศึกษา ชัน้ 3 อาคารศูนย
ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และทีเ่ ว็บไซต http://grad.npru.ac.th ในวันที่ 13
มิถุนายน 2561
ทั้งนี้การเปดหรือไมเปดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรขึ้นกับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย
11. กําหนดการเปดเรียน
11.1 รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 16 มิถุนายน 2561 หรือตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
11.2 กําหนดการเปดเรียน วันที่ 23 มิถุนายน 2561
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
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