
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เปดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ประจําภาคเรียนที่ 1  

ปการศึกษา 2565 ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

1. หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ

ภาคพิเศษ

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 10 คน

ระดับปริญญาโท

1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 20 คน

2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 10 คน

3. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 20 คน

4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จํานวน 30 คน

ภาคปกติ

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 5 คน

ระดับปริญญาโท

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส    จํานวน 10 คน

2. ครศุาสตรมหาบัณฑติสาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน จํานวน 10 คน

3. ครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรศกึษา จํานวน 10 คน

2. คุณสมบัติผูสมัคร

2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2.1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากหลักสูตรทางการศึกษาของ

สถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง

2.1.2 มีความสามารถดานภาษาตางประเทศตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

เรื่อง เกณฑการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2561

2.1.3 มีประสบการณในการทํางานดานการศึกษา ไมนอยกวา 1 ป

2.1.4 ผูท่ีมีคณุสมบัตไิมเขาขาย ใหอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
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2.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากหลักสูตรและสถาบัน

การศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง สําหรับผูที่ตองการไดใบประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา

ตองมีใบประกอบวิชาชีพครูมาแลว

2.2.2 มีประสบการณในหนวยงานทางการศกึษา ไมนอยกวา 2 ป

2.2.3 มีผลการเรียนในระดับปริญญตรีไมตํ่ากวา 2.50 จาก 4.00

2.2.4 ผูท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 2.2.2 และ 2.2.3 ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2.3 หลักสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน

2.3.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากหลักสูตรและสถาบัน

การศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง

2.3.2 สําหรับผูท่ีมิไดมีสําเร็จการศึกษาดานศึกษาศาสตรและครุศาสตร ตองเรียน

รายวิชาเสริมตามท่ีหลักสูตรกําหนด

2.4 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

2.4.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชาคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรศึกษา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพวิเตอรธรุกจิ เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ เทคโนโลยีการศกึษา

หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร

วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง

2.4.2 ผูท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 2.4.1 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

2.5.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากหลักสูตรและสถาบัน

การศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง

2.5.2 เปนชาวไทยหรอืชาวตางชาตทิีมี่ความสามารถในการใชภาษาไทย

2.5.3   ผูท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 2.5.2 ใหอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร
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2.6 หลักสตูรปรชัญาดษุฏบีณัฑติสาขาวชิาฟสิกส

2.6.1 หลักสูตร แบบ 1.1 (รับจํานวน 4 คน)

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกําลังศึกษาอยูในภาค

การศึกษาสุดทายในสาขาฟสิกส ฟสิกสประยุกต เคมี สิ่งแวดลอม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่น

ท่ีเทียบเทา จากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และ

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง ทั้งนี้ผูสมัครตองไดรับ

อนุมัติการสําเร็จการศึกษาโดยสภาสถาบันการศึกษากอนจึงเขาศึกษาได มิฉะน้ันการสมัครเรียนถือเปนโมฆะ

2) ในกรณีท่ีผูสมัครมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 1) ใหขึ้นกับดุลพินิจของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3) มีความสามารถดานภาษาตางประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2561

2.6.2 หลักสูตร แบบ 1.2 (รับจํานวน 1 คน)

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาอยูในภาค

การศึกษาสุดทายท่ีมีรายวิชาเรียนทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่เหมาะสม จากหลักสูตรของสถาบัน

การศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง ทั้งนี้ผูสมัครตองไดรับอนุมัติการสําเร็จการศึกษาโดยสภา

สถาบันการศึกษากอนจึงเขาศึกษาได มิฉะนั้นการสมัครเรียนถือเปนโมฆะ

2) มีผลการเรยีนระดบัปรญิญาตรรีะดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา  3.50

จาก 4.00

3) ในกรณีท่ีผูสมัครมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 1) หรือ 2) ใหขึ้นกับ

ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

4) มีความสามารถดานภาษาตางประเทศ ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2561

2.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

2.7.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาฟสกิส

หรอืสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีนสาขาท่ีเกีย่วของ จากหลกัสตูรของสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะ

กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

(สป.อว.) รับรอง

2.7.2 ผูท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 2.7.1 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร
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3. วิธีการสอบคัดเลือก

3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

3.1.1 ใชวิธีการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ

3.1.2 แนวการสอบ:

1) ความรูท่ัวไปทางดานการบรหิารการศกึษา และผูนําทางการศกึษา

2) การวจิยัทางการบรหิารการศกึษา

3) ความรูพื้นฐานดานภาษาอังกฤษ

3.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

3.2.1 ใชวิธีการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ

3.2.2 แนวการสอบ:

1) สภาพปจจบุนัและแนวโนมการบริหารสถานศกึษาในยคุดจิิทลั

2) มโนทัศนเกีย่วกบัการวจิยัทางการบรหิารการศึกษา

3.3 หลักสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน

3.3.1 ใชวิธีการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ

3.3.2 แนวการสอบ: หลกัสูตรและการสอน, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และวิจัย

3.4 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

3.4.1 ใชวิธีการสอบสัมภาษณ

3.4.2 แนวการสอบ: ความรูทางคอมพิวเตอรศึกษาและแนวทางการทําวิทยานิพนธ

3.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

3.5.1 ใชวิธีการสอบสัมภาษณ

3.5.2 แนวการสอบ: ความรูและประสบการณ

3.6 หลักสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟสิกส

3.6.1 ใชวิธีการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ

3.6.2 แนวการสอบ:ความรูทางฟสิกสและแนวทางการทําวิทยานิพนธ

3.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

3.7.1 ใชวิธีการสอบสัมภาษณ

3.7.2 แนวการสอบ: ความรูทางฟสิกสและแนวทางการทําวิทยานิพนธ



-  5  -

4. การสมัครสอบคัดเลือก

4.1 การสมคัรสอบคดัเลอืก สมคัรผานระบบออนไลนทีเ่วบ็ไซต  http://reg.npru.ac.th  เมนู

"สมัครเรียน" ตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.

ท้ังนี้ผูสมัครตองกรอกขอมูลการสมัครใหครบถวน และพิมพใบชําระเงินคาสมัครสอบ

เพ่ือนําไปชําระเงินคาสมัครสอบตามชองทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด

4.2 การชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครตองชําระคาสมัครสอบ

จํานวน 500 บาท/สาขา ภายในวัน 31 พฤษภาคม 2565 ดังตอไปนี้

โดยนําใบแจงชําระเงนิไปชําระผานชองทางใดชองทางหนึง่ทีม่หาวิทยาลยักําหนด ดงันี้

1) ชําระท่ีเคานเตอรธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามวันและเวลาทําการ

2) ชําระท่ีจุดบริการ Counter Service ทุกสาขา ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามที่

จุดบริการแจง

3) ชําระท่ีจุดชําระเงิน Big C ทุกสาขาตามวันและเวลาทําการ

4) ชําระท่ีงานการเงิน ชั้น 1 อาคารศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามวันและเวลาทําการ

4.3 การพิมพบัตรประจําตัวสอบ ใหผูสมัครตรวจสอบขอมูลการสมัคร และสถานะการ

ชําระเงิน หลังชําระเงินประมาณ 3-5 วันทําการ ที่เว็บไซต http://reg.npru.ac.thเมนู "สมัครเรียน" และพิมพ

บัตรประจําตัวสอบเพื่อนํามายื่นในวันสอบ

ท้ังนี้ การสมัครจะสมบูรณก็ตอเม่ือ ผูสมัครไดสมัครผานระบบออนไลน และชําระเงิน

คาธรรมเนียมการสมัครสอบผานชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงิน

คาสมัครสอบทุกกรณี

5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

มหาวทิยาลยัจะประกาศรายช่ือผูมสีทิธิเ์ขาสอบคดัเลอืก ณ งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย

ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และที่เว็บไซต http://grad.npru.ac.th

ภาคปกติ วันท่ี 9 มิถุนายน 2565

ภาคพิเศษ วันท่ี 13 มิถุนายน 2565

6. กําหนดการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบ

มหาวทิยาลยัจะแจงกําหนดการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบ ในประกาศรายชือ่ผูมสีทิธ์ิเขา

สอบคดัเลอืก ตามขอ 5

ภาคปกติ วันท่ี 13 มิถุนายน 2565 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย

ภาคพิเศษ วันท่ี 18 หรือ 19 มิถุนายน 2565 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย
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7. ประกาศผล

มหาวทิยาลยัจะประกาศรายช่ือผูมสีทิธิเ์ขาศกึษา ณ งานบณัฑติศกึษาชัน้ 3 อาคารศนูยศกึษา

พัฒนาจงัหวัดนครปฐม มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐมและท่ีเวบ็ไซต http://grad.npru.ac.th

ภาคปกติ วันท่ี 20 มิถุนายน 2565

ภาคพิเศษ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565

ทัง้นี ้การเปดหรอืไมเปดการเรยีนการสอนของทกุหลกัสตูรขึน้กบัดลุยพนิิจของมหาวิทยาลยั

8. กําหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศ

ภาคปกติ วันท่ี 27 มิถุนายน 2565 หรือตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ

ภาคพิเศษ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2565 หรือตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ

9. กําหนดการเปดเรียน

ภาคปกติ ตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ

ภาคพิเศษ ตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ

 ประกาศ ณ  วันที่  16 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

(อาจารย ชัยยุธ มณีรัตน)
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