
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563
__________________________________________________________

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

1. หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ

1.1  ภาคพิเศษ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 10 คน

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 20 คน

1.2  ภาคปกติ

1.2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  จํานวน   3 คน

1.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  จํานวน   9 คน

1.2.3หลกัสตูรครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรศกึษา จํานวน  10 คน

2. คุณสมบัติผูสมัคร

2.1 หลักสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน

2.1.1 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทุกสาขาจากหลักสูตรและ

สถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง

2.1.2 สําหรับผูท่ีมิไดมีสําเร็จการศึกษาดานศึกษาศาสตรและครุศาสตร ตองเรียน

รายวิชาเสริมตามที่หลักสูตรกําหนด

2.1.3 ผูท่ีมีคณุสมบตัไิมเขาขาย ใหอยูในดลุยพนิิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

2.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชาคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรศึกษา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพวิเตอรธรุกจิ เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ เทคโนโลยีการศกึษา

หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2.2.2 ผูท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 2.2.1 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

2.2.3 ผูสมัครเรียนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

ภาคปกติ ตองศึกษาปริญญาโทแผน ก แบบ ก2 และผูสมัครเรียน ภาคพิเศษ ตองศึกษาปริญญาโทแผน ข ทั้งนี้

ผูสมัครอาจขออนุญาตเปล่ียนแผนการเรียนไดเปนรายกรณี
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2.3 หลักสตูรปรชัญาดษุฏบีณัฑติสาขาวชิาฟสิกส

2.3.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษา

สุดทายในสาขาฟสิกส ฟสิกสประยุกต เคมี สิ่งแวดลอม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่เทียบเทา

จากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง ท้ังนี้ผูสมัครตองไดรับอนุมัติการสําเร็จการศึกษาโดยสภาสถาบันการ

ศึกษากอนจึงเขาศึกษาได มิฉะนั้นการสมัครเรียนถือเปนโมฆะ

2.3.2 ในกรณีท่ีผูสมัครมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 2.3.1 ใหขึ้นกับดุลพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร

2.3.3 มีความสามารถดานภาษาตางประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม เรื่อง เกณฑการทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2561

2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

2.4.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาฟสกิส

หรอืสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีนสาขาท่ีเกีย่วของจากหลักสตูรของสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะ

กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง

2.4.2 ผูท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 2.4.1 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

3. วิธีการสอบคัดเลือก

3.1 หลักสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน

3.1.1 ใชวิธีการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ

3.1.2 แนวการสอบ: หลกัสูตรและการสอน, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และวิจัย

3.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

3.2.1 ใชวิธีการสอบสัมภาษณ

3.2.2 แนวการสอบ: ความรูทางคอมพิวเตอรศึกษาและแนวทางการทําวิทยานิพนธ

3.3 หลักสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟสิกส

3.3.1 ใชวิธีการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ

3.3.2 แนวการสอบ:

1) สอบสัมภาษณ ความรูทางฟสิกสและแนวทางการทําวิทยานิพนธ

2) สอบขอเขียน ความรูพื้นฐานดานภาษาอังกฤษ

3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

3.4.1 ใชวิธีการสอบสัมภาษณ

3.4.2 แนวการสอบ: ความรูทางฟสิกสและแนวทางการทําวิทยานิพนธ
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4. การสมัครสอบคัดเลือก

4.1 การสมคัรสอบคดัเลือก สมัครผานระบบออนไลนทีเ่วบ็ไซต http://reg.npru.ac.th เมนู "สมัคร

เรียน (ระดับปริญญาโท-เอก)" ภายในวันและเวลา ดังนี้

ภาคพิเศษ ตั้งแต บัดนี้ ถึง วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น.

ภาคปกติ ตั้งแต บัดนี้ ถึง วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น.

ท้ังนี้ ผูสมัครตองกรอกขอมูลการสมัครใหครบถวน และพิมพใบชําระเงินคาสมัคร

สอบ เพ่ือนําไปชําระเงินคาสมัครสอบตามชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

4.2 การชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครตองชําระคาสมัครสอบ

จํานวน 500 บาท/สาขา ภายในวันดังตอไปนี้

ภาคพิเศษ ตั้งแต บัดนี้ ถึง วันที่ 18 กันยายน 2563

ภาคปกติ ตั้งแต บัดนี้ ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2563

โดยนําใบแจงชําระเงนิไปชําระผานชองทางใดชองทางหนึง่ทีม่หาวิทยาลยักําหนด ดงันี้

1) ชําระท่ีจุดบริการ Counter Service ทุกสาขา ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามที่

จุดบริการแจง

2) ชําระท่ีจุดชําระเงิน Bic C ทุกสาขาตามวันและเวลาทําการ

3) ชําระท่ีงานการเงิน ชั้น 1 อาคารศูนยศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามวันและเวลาทําการ

4.3 การพิมพบัตรประจําตัวสอบ ใหผูสมัครตรวจสอบขอมูลการสมัคร และสถานะการ

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

ปริญญาโท-เอก)" และพิมพบัตรประจําตัวสอบเพื่อนํามายื่นในวันสอบ

ท้ังนี้ การสมัครจะสมบูรณก็ตอเม่ือ ผูสมัครไดสมัครผานระบบออนไลน และชําระเงิน

คาธรรมเนียมการสมัครสอบผานชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงิน

คาสมัครสอบทุกกรณี
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5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

มหาวทิยาลัยจะประกาศรายช่ือผูมสีทิธิเ์ขาสอบคดัเลือก ณงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย

ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และท่ีเว็บไซตhttp://grad.npru.ac.th

ภาคพิเศษ วันท่ี 23 กันยายน 2563

ภาคปกติ วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563

6. กําหนดการสอบคัดเลือก และสถานท่ีสอบ

มหาวทิยาลัยจะแจงกําหนดการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบ ในประกาศรายชือ่ผูมสีทิธิเ์ขา

สอบคดัเลอืก

ภาคพิเศษ วันท่ี 26 กันยายน 2563 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย

ภาคปกติ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย

7. ประกาศผล

มหาวทิยาลัยจะประกาศรายช่ือผูมสีทิธิเ์ขาศกึษา ณ งานบณัฑติศกึษาชัน้ 3 อาคารศนูยศกึษา

พัฒนาจงัหวัดนครปฐม มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม และทีเ่วบ็ไซต http://grad.npru.ac.th

ภาคพิเศษ วันท่ี 5 ตุลาคม 2563

ภาคปกติ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563

ท้ังน้ี การเปดหรอืไมเปดการเรยีนการสอนของทกุหลกัสตูรขึน้กบัดลุยพนิิจของมหาวิทยาลยั

8. กําหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศ

ภาคพิเศษ วันท่ี 11 ตุลาคม 2563 หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ

ภาคปกติ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ

9. กําหนดการเปดเรียน

ภาคพิเศษ วันท่ี 17 ตุลาคม 2563 หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ

ภาคปกติ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ

 ประกาศ ณ  วันที่  9 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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