
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2566
__________________________________________________________

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2566 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

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส   จํานวน 5 คน

2. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต     จํานวน 5 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและปญญาประดิษฐ

ระดับปริญญาโท

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส     จํานวน 10 คน

2. ครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน จํานวน 10 คน

3. ครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรศกึษา     จํานวน 10 คน

4. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต      จํานวน 12 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและปญญาประดิษฐ

2.  คุณสมบัติผูสมัคร

2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2.1.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากหลักสูตรทางการศึกษาของ

สถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง
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2.1.2 มีความสามารถดานภาษาตางประเทศตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

เรื่อง เกณฑการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2562

2.1.3 มีประสบการณในการทํางานดานการศึกษา ไมนอยกวา 1 ป

2.1.4 ผูท่ีมีคณุสมบตัไิมเขาขาย ใหอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

2.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากหลักสูตรและสถาบัน

การศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง สําหรับผูท่ีตองการไดใบประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา

ตองมีใบประกอบวิชาชีพครูมาแลว

  2.2.2 มีประสบการณทีเ่กีย่วของกบัการศกึษา ไมนอยกวา 2 ป

2.2.3 มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไมตํ่ากวา 2.50 จาก 4.00

2.2.4 ผูท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 2.2.2 และ 2.2.3 ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2.3 หลกัสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน

2.3.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากหลักสูตรและสถาบัน

การศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง

2.3.2 สําหรับผูท่ีไมไดสําเร็จการศึกษาดานศึกษาศาสตรหรือครุศาสตร ตองเรียน

รายวิชาเสริมตามท่ีหลักสูตรกําหนด

2.4 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

2.4.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชาคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรศึกษา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพวิเตอรธรุกจิ เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ เทคโนโลยีการศกึษา

หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ จากหลักสูตรและสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง

2.4.2 ผูท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 2.4.1 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร
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2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

2.5.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากหลักสูตรและสถาบันการ

ศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง

2.5.2 เปนชาวไทยหรอืชาวตางชาตทิีมี่ความสามารถในการใชภาษาไทย

2.5.3 ผูท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 2.5.2 ใหอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร

2.6 หลกัสูตรปรชัญาดษุฏบีณัฑติ สาขาวชิาฟสิกส

2.6.1 หลักสูตร แบบ 1.1 (รับจํานวน 4 คน)

1)  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกําลังศึกษาอยูในภาคการ

ศึกษาสุดทายในสาขาฟสิกส ฟสิกสประยุกต เคมี สิ่งแวดลอม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่

เทียบเทา จากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และ

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง ทั้งนี้ผูสมัครตองไดรับ

อนุมัติการสําเร็จการศึกษาโดยสภาสถาบันการศึกษากอนจึงเขาศึกษาได มิฉะนั้นการสมัครเรียนถือเปนโมฆะ

2)  ในกรณีท่ีผูสมัครมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 1) ใหขึ้นกับดุลพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร

3)  มีความสามารถดานภาษาตางประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม เรื่อง เกณฑการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562

2.6.2  หลักสูตร แบบ 1.2 (รับจํานวน 1 คน)

1)  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกําลังศึกษาอยูในภาคการ

ศึกษาสุดทายท่ีมีรายวิชาเรียนทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่เหมาะสม จากหลักสูตรของสถาบันการ

ศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง ทั้งนี้ผูสมัครตองไดรับอนุมัติการสําเร็จการศึกษาโดยสภา

สถาบันการศึกษากอนจึงเขาศึกษาได มิฉะนั้นการสมัครเรียนถือเปนโมฆะ

2)  มีผลการเรยีนระดบัปรญิญาตรรีะดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา  3.50 จาก

4.00

3)  ในกรณีท่ีผูสมัครมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 1) หรือ 2) ใหขึ้นกับดุลพินิจ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

4)  มีความสามารถดานภาษาตางประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม เรื่อง เกณฑการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562



-  4  -

2.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและปญญาประดิษฐ

2.7.1  เปนผูสําเรจ็การศกึษาหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศ.ม.) สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอเิลก็ทรอนกิส วศิวกรรมไฟฟาสือ่สาร วศิวกรรมคอมพวิเตอร หรอืสาขาทีเ่ก่ียวของ หรือ

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (วท.ม.) สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืสาขาที่

เก่ียวของ หรอืหลกัสตูรครศุาสตรอตุสาหกรรมมหาบณัฑติ (ค.อ.ม.) สาขาวศิวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอเิลก็ทรอนกิส

วิศวกรรมสือ่สาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรอืสาขาทีเ่กีย่วของ จากหลกัสตูรของสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง

2.7.2  ผูท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 2.7.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโทใน

สาขาวิชาใกลเคียง โดยมีประสบการณการทํางานดานวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรม

คอมพิวเตอร หรือวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร อยางนอย 1 ป

2.7.3  มีความสามารถดานภาษาตางประเทศ ตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

เรื่อง เกณฑการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2562

2.7.4  ผูท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 2.7.1 และ 2.7.2 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร

2.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

2.8.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาฟสกิส หรอื

สาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนสาขาท่ีเกีย่วของ จากหลักสตูรของสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะ

กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

(สป.อว.) รับรอง

2.8.2  ผูท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 2.8.1 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

2.9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและปญญาประดิษฐ

2.9.1  เปนผูสําเรจ็การศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี ในหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑติ (วศ.บ.) หรอือุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ (อส.บ.) หรอืครศุาสตรอตุสาหกรรมบณัฑติ (คอ.บ.) หรอื

เทคโนโลยบัีณฑติ (ทล.บ.) ในสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา วศิวกรรมคอมพวิเตอร หรอืสาขาทีเ่กีย่วของ หรอืวทิยา

ศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) ในสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาการขอมลู ฟสกิส เคม ี หรือ

สาขาท่ีเก่ียวของ จากหลกัสตูรของสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และ

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง

2.9.2  ผูท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 2.9.1 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร
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3.  วิธีการสอบคัดเลือก

3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

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)  สภาพปจจบัุนและแนวโนมการบรหิารสถานศกึษาในยคุดจิทิลั

2)  มโนทศันเกีย่วกบัการวจิยัทางการบรหิารการศึกษา

3.3 หลกัสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน

3.3.1  ใชวิธีการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ

3.3.2  แนวการสอบ: หลกัสตูรและการสอน, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และการวิจัย

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 หลกัสูตรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟสิกส

3.6.1  ใชวิธีการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ

3.6.2  แนวการสอบ:ความรูทางฟสิกสและแนวทางการทําวิทยานิพนธ

3.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและปญญาประดิษฐ

3.7.1  ใชวิธีการสอบสัมภาษณ

3.7.2 แนวการสอบ: พ้ืนความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ไฟฟาสื่อสาร

และหัวขอวิทยานิพนธท่ีสนใจ
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3.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกส

3.8.1  ใชวิธีการสอบสัมภาษณ

3.8.2  แนวการสอบ: ความรูทางฟสิกสและแนวทางการทําวิทยานิพนธ

3.9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและปญญาประดิษฐ

3.9.1  ใชวิธีการสอบสัมภาษณ

3.9.2 แนวการสอบ: พ้ืนความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ไฟฟาสื่อสาร

และหัวขอวิทยานิพนธท่ีสนใจ

4.  การสมัครสอบคัดเลือก

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

เรียน" ตั้งแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น.

ท้ังนี้ ผูสมัครตองกรอกขอมูลการสมัครใหครบถวน และพิมพใบชําระเงินคาสมัครสอบ

เพ่ือนําไปชําระเงินคาสมัครสอบตามชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

4.2 การชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครตองชําระคาสมัครสอบ จํานวน

500 บาท/สาขา ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2566 โดยนําใบแจงชําระเงนิไปชําระผานชองทางใดชองทางหนึง่ที่

มหาวิทยาลยักําหนด ดงันี้

1)  ชําระท่ีจุดบริการ Counter Service ตามวันและเวลาทําการของจุดบริการ

2)  ชําระท่ีจุดชําระเงิน Big C ทุกสาขาตามวันและเวลาทําการ

3)  ชําระท่ีงานการเงิน ชั้น 1 อาคารศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ตามวันและเวลาทําการ

4.3 ใหผูสมัครตรวจสอบขอมูลการสมัคร   และสถานะการชําระเงิน  หลังชําระเงินประมาณ

3 - 5 วันทําการ ท่ีเว็บไซต http://reg.npru.ac.th เมนู "สมัครเรียน"

ท้ังนี้ การสมัครจะสมบูรณก็ตอเม่ือ ผูสมัครไดสมัครผานระบบออนไลน และชําระเงินคา

ธรรมเนียมการสมัครสอบผานชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการขอคืนเงินคา

สมัครสอบทุกกรณี

5.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผูมสีทิธิส์อบคดัเลือก ในวันที ่ 12 มถินุายน 2566 ที่

เว็บไซต http://dept.npru.ac.th/grad1
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6.  กําหนดการสอบคัดเลือก และสถานท่ีสอบ

มหาวิทยาลัยจะแจงกําหนดการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบในประกาศรายชือ่ผูมสีทิธ์ิสอบคดั

เลือก ตามขอ 5

ภาคปกติ วันท่ี 16 มิถุนายน 2566 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย

ภาคพิเศษ วันท่ี 17 หรือ 18 มิถุนายน 2566 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย

7.  กําหนดการประกาศผล

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผูมสีทิธิเ์ขาศกึษา ท่ีเวบ็ไซต http://dept.npru.ac.th/grad1/

ภาคปกติ วันท่ี 23 มิถุนายน 2566

ภาคพิเศษ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2566

ท้ังน้ี การเปดหรอืไมเปดการเรยีนการสอนของทกุหลักสตูรขึน้กบัดลุยพนิิจของมหาวิทยาลยั

8.  กําหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศ

ภาคปกติ วันท่ี 28 มิถุนายน 2566 หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ

ภาคพิเศษ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2566 หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ

9.  กําหนดการเปดเรียน

ภาคปกติ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2566 หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ

ภาคพิเศษ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2566 หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

 ประกาศ ณ  วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566
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