ประกาศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
__________________________________________________________

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา ภาคปกติ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาที่เปดรับ
1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
จํานวน 5 คน
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 10
คน
2. คุณสมบัติผูสมัคร
2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
2.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาฟสิกส ฟสิกส
ประยุกต เคมี สิ่งแวดลอม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่เทียบเทาจากหลักสูตรของสถาบันการ
ศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2.1.2 ผูท มี่ คี ณ
ุ สมบัตไิ มเขาขาย ใหอยูใ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
2.2.1 เปนผูส ําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชา
ฟสกิ ส หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในสาขาทีเ่ กีย่ วของจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2.2.2 ผูที่มีคุณสมบัติไมเขาขาย ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3. วิธีการคัดเลือก
3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาฟสิกส
3.1.1 ใชวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
3.1.2 แนวการสอบ: ความรูทางฟสิกส แนวทางการทําวิทยานิพนธ และความรู
ดานภาษาอังกฤษ
3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
3.2.1 ใชวิธีการสอบสัมภาษณ
3.2.2 แนวการสอบ: ความรูทางฟสิกสและแนวทางการทําวิทยานิพนธ
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จําหนายใบสมัครและรับสมัครที่งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัด
นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ยกเวนวัน
เสารและวันหยุดนักขัตฤกษ
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 ตามวันเวลา
และสถานที่ที่กําหนดไวในขอ 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 ณ ปายประกาศหนางานบัณฑิต
ศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนยศกึ ษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และทีเ่ ว็บไซต
http://grad.npru.ac.th ในวันที่ 3 มกราคม 2562
9. กําหนดการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยจะแจงกําหนดการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบ ในประกาศรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิ์
เขาสอบคัดเลือก
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มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเ์ ขาศึกษา ณ ปายประกาศหนางานบัณฑิตศึกษา ชัน้ 3
อาคารศูนยศกึ ษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและทีเ่ ว็บไซต http://grad.npru.ac.th ในวัน
ที่ 5 มกราคม 2562
ทัง้ นี้ การเปดหรือไมเปดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรขึน้ กับดุลยพินจิ ของมหาวิทยาลัย
11. กําหนดการเปดเรียน
11.1 รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 6 มกราคม 2562 หรือตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
11.2 กําหนดการเปดเรียน วันที่ 7 มกราคม 2562
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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