
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
 __________________________________________________________

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา ภาคพิเศษ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

1. หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ

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

สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. และ สกอ. รับรอง

2.1.2  มีประสบการณในการทํางานดานการศึกษา ไมนอยกวา 2 ป ควรมีใบรับรอง

จากผูบังคับบัญชาตนสังกัด

2.1.3 มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.50

2.1.4 ผูท่ีมีคุณสมบัติไมเขาขาย ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร

2.2 หลักสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน
 

2.2.1   สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากหลักสูตรที่ ก.พ. และ

สกอ. รับรอง สําหรับผูท่ีมิไดมีพ้ืนฐานทางการศึกษาดานศึกษาศาสตรและครุศาสตร จะตองเรียนรายวิชาเสริม

ตามท่ีหลักสูตรกําหนด

2.2.2  มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง

2.2.3  มีความประพฤตดิี
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2.2.4  ผูท่ีมีคณุสมบตัไิมเขาขายใหอยูในดลุยพินจิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
 

2.3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

2.3.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชาคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรศึกษา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพวิเตอรธรุกจิ เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยกีาร

ศกึษา หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับรอง

2.3.2  ผูท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 2.3.1 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 

บริหารหลักสูตร
 

2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

2.4.1 สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทุกสาขาจากหลักสูตร

ของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2.4.2 ผูท่ีมีคณุสมบตัไิมเขาขาย ใหอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

 

3. วิธีการคัดเลือก

3.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

3.1.1 ใชวิธีการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ

3.1.2 แนวการสอบ:

1) แนวคดิและทศิทางการจดัการศกึษาของไทยในประชาคมอาเซียน

2) สภาพปจจุบนัปญหาการบรหิารการศกึษาของไทยกบัการกาวสูมาตรฐานสากล

3) มโนทศันเกีย่วกบัการวจิยัทางการบรหิารการศึกษา

3.2 หลักสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน
 

3.2.1 ใชวิธีการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ

 3.2.2   แนวการสอบ: หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 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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4.  กําหนดการรับสมัคร
จําหนายใบสมัครและรับสมัครที่สํานักงานบัณฑิตศึกษาช้ัน 3 อาคารศูนยศึกษาพัฒนา

จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30–16.00 น.

ยกเวนวันเสารและวันหยุดนักขัตฤกษ

 

5.  หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร

5.1 รปูถายปจจุบันหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกนิ 6 เดอืน ขนาด 1 นิว้

จํานวน 2 รูป

5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 1 ชุด

5.3 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – 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

สถานท่ีท่ีกําหนดไวในขอ 4

 

7.  อัตราคาธรรมเนียมการรับสมัคร

7.1 คาใบสมัคร ชุดละ 200  บาท

7.2 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 500  บาท

ท้ังน้ี มหาวทิยาลัยไมคนืคาธรรมเนยีมการรบัสมคัร ไมวากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ ยกเวนกรณทีี่

มหาวิทยาลยัไมดําเนินการสอบ

 

8.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ

มหาวทิยาลัยจะประกาศรายช่ือผูมสีทิธิเ์ขาสอบคดัเลือก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561  ณ

สํานักงานบัณฑิตศึกษา ช้ัน 3 อาคารศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และที่

เว็บไซต http://grad.npru.ac.th 
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9.  กําหนดการสอบคัดเลือก และสถานท่ีสอบ
มหาวทิยาลัยจะแจงกําหนดการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบในประกาศรายช่ือผูมสีทิธ์ิเขา

สอบคดัเลอืก ท่ีเว็บไซต http://grad.npru.ac.th

 

10.  ประกาศผล

มหาวทิยาลัยจะประกาศรายช่ือผูมสีทิธิเ์ขาศกึษา ณ สํานักงานบณัฑติศกึษา ช้ัน 3 อาคารศนูย

ศกึษาพัฒนาจงัหวัดนครปฐม มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม และท่ีเวบ็ไซต http://grad.npru.ac.th  ในวันที่ 13

มิถุนายน 2561

ท้ังน้ีการเปดหรือไมเปดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรขึ้นกับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย

 

11.  กําหนดการเปดเรียน

11.1 รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 16 มิถุนายน 2561 หรือตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ

11.2 กําหนดการเปดเรียน วันท่ี 23 มิถุนายน 2561

 ประกาศ ณ  วันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2561

 

(อาจารยชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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