
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
 __________________________________________________________

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 
 ปการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

1.  หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ

1.1  ภาคพิเศษ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  จํานวน  15 คน

1.2  ภาคปกติ

1.2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จํานวน  5  คน

1.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 10 คน
 

2.  คุณสมบัติผูสมัคร

2.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

2.1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชาคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรศึกษา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร   เทคโนโลยสีารสนเทศ   คอมพวิเตอรธรุกจิ เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีการ

ศกึษา  หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ จากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับรอง

2.1.2  ผูท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตาม ขอ 2.1.1 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 บริหารหลักสูตร

2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกส

2.2.1    เปนผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาฟสิกส ฟสิกส

ประยุกต เคมี สิ่งแวดลอม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเคมี   หรือสาขาอ่ืนที่เทียบเทาจากหลักสูตรของสถาบัน

การศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร
 2.2.2 ผูท่ีมีคณุสมบัตไิมเขาขาย ใหอยูในดลุยพนิิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

2.3.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชา

ฟสกิส หรอืสาขาวิชาวทิยาศาสตร และเทคโนโลยใีนสาขาทีเ่กีย่วของจากหลักสตูรของสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2.3.2 ผูท่ีมีคุณสมบัติไมเขาขาย ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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3.  วิธีการคัดเลือก
3.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

3.1.1 ใชวิธีการสอบสัมภาษณ

3.1.2 แนวการสอบ: ความรูทางคอมพิวเตอรศึกษาและแนวทางการทําวิทยานิพนธ
 

3.2 หลักสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟสิกส

3.2.1 ใชวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ

3.2.2 แนวการสอบ:ความรูทางฟสิกสและแนวทางการทําวิทยานิพนธ และความรู

ดานภาษาอังกฤษ
 

3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

3.3.1 ใชวิธีการสอบสัมภาษณ

3.3.2 แนวการสอบ: ความรูทางฟสิกสและแนวทางการทําวิทยานิพนธ

 

4.  กําหนดการรับสมัคร

จําหนายใบสมัครและรับสมัครที่สํานักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนยศึกษาพัฒนา

จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เวลา 08.30-16.00 น. ยกเวนวันเสารและวันหยุดนักขัตฤกษ
 

ภาคพิเศษ ตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 21 กันยายน 2561

ภาคปกติ ตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

 

5.  หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร

5.1 รปูถายปจจุบันหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกนิ 6 เดอืน 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
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6.  การรับสมัคร

ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานและเอกสารตามขอ 5 ดวยตนเอง ตามวันเวลาและ

สถานท่ีท่ีกําหนดไวในขอ 4

 

7.  อัตราคาธรรมเนียมการรับสมัคร

7.1  คาใบสมัคร ชุดละ  200  บาท

7.2  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ  500  บาท

ทัง้นี ้ มหาวทิยาลัยไมคนืคาธรรมเนยีมการรบัสมคัร ไมวากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ ยกเวนกรณทีี่

มหาวิทยาลยัไมดําเนินการสอบ

 

8.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายช่ือผูมสีทิธิเ์ขาสอบคดัเลือก ณ ปายประกาศหนาสํานกังานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 

อาคารศนูยศกึษาพัฒนาจังหวดันครปฐม มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม และทีเ่วบ็ไซต http://grad.npru.ac.th
  

ภาคพิเศษ วันท่ี 30 กันยายน 2561

ภาคปกติ วันท่ี 3 ธันวาคม 2561

 

9.  กําหนดการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบ

มหาวทิยาลยัจะแจงกําหนดการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบ ในประกาศรายชือ่ผูมสีทิธ์ิ

เขาสอบคดัเลอืก

 

10. ประกาศผล

มหาวทิยาลยัจะประกาศรายช่ือผูมสีทิธิเ์ขาศกึษา ณ ปายประกาศหนาสํานักงานบณัฑติศกึษา

ช้ัน 3 อาคารศนูยศกึษาพฒันาจงัหวดันครปฐม มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม และทีเ่ว็บไซต http://grad.npru.ac.th
 

ภาคพิเศษ วันท่ี 14 ตุลาคม 2561

ภาคปกติ วันท่ี 17 ธันวาคม 2561
 

ทัง้นี ้การเปดหรอืไมเปดการเรยีนการสอนของทุกหลักสตูรขึน้กบัดลุยพนิิจของมหาวิทยาลยั
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11. กําหนดการเปดเรียน
11.1 รายงานตัวและปฐมนิเทศ
 

ภาคพิเศษ วันท่ี 21 ตุลาคม 2561 หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ

ภาคปกติ วันท่ี 24 ธันวาคม 2561 หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ
 

11.2 กําหนดการเปดเรียน
 

ภาคพิเศษ วันท่ี 27 ตุลาคม 2561

ภาคปกติ วันท่ี 7 มกราคม 2562

 

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

 ประกาศ ณ  วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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