
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

................................. 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. หลักสูตรและจ ำนวนนักศึกษำที่เปิดรับ  
๑.๑  ภาคพิเศษ 

๑.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  ๑๐  คน 
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
๑.๑.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 ๑.๑.๒.๑ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน  ๒๐  คน 
 ๑.๑.๒.๒ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ส าหรับผู้บริหาร) จ านวน  ๒๐  คน 

๑.๒  ภาคปกติ 
๑.๒.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  จ านวน  ๕  คน 
๑.๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน  ๒๐  คน 

 
๒. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 ๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
  ๒.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากหลักสูตรของ

สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. และ สกอ. รับรอง 
 ๒.๑.๒  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
 ๒.๑.๓ มีความประพฤติด ี
 ๒.๑.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่าย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 ๒.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 ๒.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา

ที ่ก.พ. รับรอง  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐  หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ท างานภายหลังที่ได้ศึกษา
จบระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

  ๒.๒.๒  ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่าย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 

 
 

(ร่าง) 



-๒- 

 ๒.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ส าหรับผู้บริหาร) 
 ๒.๓.๑  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 

จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง  
 ๒.๓.๒  ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 

  ๒.๓.๓  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
  ๒.๓.๔  มีความประพฤติด ี
  ๒.๓.๕  ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่าย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 ๒.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  ๒.๔.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ 

เคมี สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอ่ืนที่เทียบเท่าจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษา  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ๒.๔.๒ ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่าย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 ๒.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  ๒.๕.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา

ฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในสาขาที่เกี่ยวข้องจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  ๒.๕.๒ ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่าย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
๓. วิธีกำรคัดเลือก 
 ๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
  ๓.๑.๑  ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 

 ๓.๑.๒  แนวการสอบ: หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการออกแบบการสอน 
 

 ๓.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 ๓.๒.๑  ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 ๓.๒.๒  แนวการสอบ: - 
 

 ๓.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ส าหรับผู้บริหาร) 
 ๓.๓.๑  ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 ๓.๓.๒  แนวการสอบ: - 
 

 ๓.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 ๓.๔.๑ ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 ๓.๔.๒ แนวการสอบ: ความรู้ทางฟิสิกส์และแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ 



-๓- 

 

 ๓.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  ๓.๕.๑ ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ 
  ๓.๕.๒ แนวการสอบ: ความรู้ทางฟิสิกส์และแนวทางการท าวิทยานิพนธ์  

 
๔. ก ำหนดกำรรับสมัคร 

๔.๑ สมัครด้วยตนเอง 
จ าหน่ายใบสมัครและรับสมัครที่ส านักงานบัณฑิตศึกษาชั้นที่ ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันเสาร์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

ภาคพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ถึง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ภาคปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

๔.๒ สมัครทางไปรษณีย ์
ดาวน์โหลดสมัครที่ http://grad.npru.ac.th/download.html และโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชื่อบัญชี บัณฑิตศึกษา เลขที่บัญชี  ๙๘๐-๓-๗๙๐๘๖-๒ 
จ านวน ๗๐๐ บาท ส่งใบสมัคร หลักฐานการสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน มายังส านักงานบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขท่ี ๘๕ ถนนมาลัยแมน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ (ถือวันประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 

 

ภาคพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ถึง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

ภาคปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ถึง วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
๕. หลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรรับสมัคร 

๕.๑  รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว 
จ านวน ๒ รูป 

๕.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน ๑ ชุด 
๕.๓  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ ชุด 
๕.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด 
๕.๕  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา จ านวน ๒ ชุด (ส าหรับผู้ที่

ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองจาก สกอ.) 
๕.๖  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ๒ ชุด ในกรณีที่

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง (๒ ปี) ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนของระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ประกอบ 
จ านวน ๒ ชุด 



-๔- 

๖. กำรรับสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารตามข้อ ๕ ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์

ตามวันเวลาและสถานที่ท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๔ 
 

๗. อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรรับสมัคร 
๗.๑ ค่าใบสมัคร ชุดละ  ๒๐๐  บาท 
๗.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๕๐๐ บาท 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่คืนค่าธรรมเนียมการรับสมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่

มหาวิทยาลัยไม่ด าเนินการสอบ 
 
๘. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 

๘.๑ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ณ ป้ายประกาศหน้าส านักงาน
บัณฑิตศึกษา ชั้นที่ ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 
ทีเ่ว็บไซต์ http://grad.npru.ac.th 

 

ภาคพิเศษ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ภาคปกติ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

๘.๒ ส าหรับก าหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบ ทางส านักงานบัณฑิตศึกษา
จะประกาศให้ทราบภายหลัง 

 
๙. ประกำศผล 

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ ป้ายประกาศหน้าส านักงานบัณฑิตศึกษา 
ชั้นที่ ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และที่เว็บไซต์ 
http://grad.npru.ac.th 

 

ภาคพิเศษ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ภาคปกติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

ทั้งนี้ การเปิดหรือไม่เปิดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรขึ้นกับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย 
 

๑๐. ก ำหนดกำรเปิดเรียน 
๑๐.๑ รายงานตัวและปฐมนิเทศ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 

ภาคพิเศษ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ภาคปกติ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 



-๕- 

๑๐.๒ ก าหนดการเปิดเรียน  
 

ภาคพิเศษ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ 

ภาคปกติ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

          ประกาศ  ณ  วันที่           ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 (อาจารย์ ดร.อัมรินทร์  อินทร์อยู่) 
                    รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
วรวรรณ/ร่าง/พิมพ์ 

/ตรวจ 

วรวรรณ/ร่าง/พิมพ์ 
 

/ทาน/ตรวจ 


