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ลพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
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สำนักส่งเสริมวิซิาก่ารและงิานิ'ท่ะเ'บียน่

มหาวิทยาลัยราซภัฏนครปฐม

อ. เมือง จ. นครปฐม 7300

1 สิงหาคม 2565

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ประฃาลัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศฯ การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ด ้วยมหาวิทยาล ัยราขภ ัฏนครปฐม เป ิดรับสม ัครน ักศ ึกษาระด ับบ ัณฑ ิตศ ึกษา ภาคพิเศษ และ 

ภาคปกติ ประจำภาคเร ียนท ี่ 2 ป ีการศ ึกษา 2565 โดยสามารถสม ัครผ ่านระบบออนไลน ่ได ้ท ี่เว ็บไซต ์ 

http://reg.npru.ac.th เมนู “ สม ัครเร ียน” รับสมัครภาคพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 20 กันยายน 

2565 และภาคปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 

ในการนี้ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดประขาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านและผู้ที่สนใจทั่วไป 

ได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ประซาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าวข้างด้น และขอขอบคุณ 

มา ณ โอกาสนี้

□  กอก.
□  กงส.
□  กบค.
□  กนผ.
□  กนท.
□  กสศ.
□  ตสน.
□  กลท.

D  กกค.
□ ™

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ซ่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน)

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิซาการและงานทะเบียน

บัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิขาการและงานทะเบียน 

โทร. 034109300 ต่อ 3900

http://reg.npru.ac.th
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เร่ือง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราซภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการ 

ศึกษา 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรและจำนวนนักศึกษาท่ีเปิดรับ

ภาคพิเศษ 

ระดับปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 20 คน 

ภาคปกติ

ระดับปริญญาเอก

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิสิกส์ จำนวน 4 คน

2. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 4 คน 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์

ระดับปริญญาโท

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 9 คน

2. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 8 คน 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์

3. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 10 คน

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1 หลักสูตรครุคาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

2.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีการศึกษา 

หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง

2.1.2 ผู้ท่ีมีคุณสมบัติไม,ตรงตามข้อ 2.1.1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ

หารหลิกสูตร
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2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

2.2.1 ปริญญาเอก แบบ 1.1 (รับจำนวน 3 คน)

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการ 

ศึกษาสุดท้ายในสาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ เคมี สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอ่ืนท่ี 

เทียบเท่า จากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง ท้ังน้ีผู้สมัครต้องได้รับ 

อนุมัติการสำเร็จการศึกษาโดยสภาสถาบันการศึกษาก่อนจึงเข้าศึกษาได้ มิฉะนั้นการสมัครเรียนถือเป็นโมฆะ

2) ในกรณีท่ีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม,ตรงตามข้อ 1) ให้ข้ึนกับดุลพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร

3) มีความสามารถต้านภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัยราซภัฎ 

นครปฐม เร่ือง เกณฑ์การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562

2.2.2 ปริญญาเอก แบบ 1.2 (รับจำนวน 1 คน)

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการ

ศึกษาสุดท้ายที่มีรายวิชาเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม จากหลักสูตรชองสถาบันการ 

ศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง ท้ังน้ีผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติการสำเร็จการศึกษาโดยสภา 

สถาบันการศึกษาก่อนจึงเข้าศึกษาได้ มิฉะน้ันการสมัครเรียนถือเป็นโมฆะ

2) มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม,ต่ํากว่า 3.50 จาก

4.00

3) ในกรณีท่ีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1) หรือ 2) ให้ข้ึนกับดุลพินิจ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

4) มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครปฐม เร่ือง เกณฑ์การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษชองนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราฃภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

2.3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาฟิสิกส์

หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาท่ีเก่ียวข้อง จากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาท่ีสำนักงานคณะ 

กรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สป.อว.) รับรอง

2.3.2 ผู้ท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 2.3.1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร
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2.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิซาวิศวกรรมไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์

2.4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชา 

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง หรือ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสบเทศ หรือสาขาท่ี 

เก่ียวข้อง หรือหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

วิศวกรรมส่ือสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง จากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาท่ีสำนักงาน 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงาบปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง

2.4.2 ผู้ท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 2.4.1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทใน 

สาขาวิชาใกล้เคียง โดยมีประสบการณ์การทำงานต้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม 

คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร อย่างน้อย 1 ปี

2.4.3 มีความสามารถต้านภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัยราฃภัฏนครปฐม 

เร่ือง เกณฑ์การทดสอบความเต้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราซภัฏนครปฐม 

พ.ศ. 2562

2.4.4 ผู้ท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 2.4.1 และ 2.4.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร

2.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์

2.5.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 

บัณฑิต (วศ.บ.) หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) หรือ 

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง หรือวิทยา 

ศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล ฟิสิกส์ เคมี หรือ 

สาขาท่ีเก่ียวข้อง จากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง

2.5.2 ผู้ท่ีมีคุณสมบัติ'ไม่ตรงตาม1ข้อ 2.5.1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

3. วิธการสอบคัดเลอก

3.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

3.1.1 ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์

3.1.2 แนวการสอบ: ความเทางคอมพิวเตอร์ศึกษาและแนวทางการทำวิทยานิพนธ์

3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

3.2.1 ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

3.2.2 แนวการสอบ:ความเทางฟิสิกส์และแนวทางการทำวิทยานิพนธ์



3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิฃาฟิสิกส์

3.2.1 ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์

3.3.2 แนวการสอบ: ความรู้ทางฟิสิกส์และแนวทางการทำวิทยานิพนธ์

3.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิซาวิศวกรรมไฟฟ้าและปิญญาประดิษฐ์

3.4.1 ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์

3.4.2 แนวการสอบ: พ้ืนความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าส่ือสาร 

และหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีสนใจ

3.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาวิศวกรรมไฟฟ้าและปีญญาประดิษฐ์

3.5.1 ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์

3.5.2 แนวการสอบ: พ้ืนความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าส่ือสาร 

และหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ

4. การสมัครสอบคัดเลือก

4.1 การสมัครสอบคัดเลือก สมัครผ่านระบบออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ httpy/reg.npru.ac.th เมนู "สมัคร 

เรียน" ภายในวันและเวลา ดังน้ี
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ภาคพิเศษ วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึง วันท่ี 20 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.

ภาคปกติ วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึง วันท่ี 20 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น.

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน และพิมพ์ใบขำระเงินค่าสมัคร 

สอบ เพ่ือนำไปขำระเงินค่าสมัครสอบตามข่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.2 การขำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบดัดเลือก ผู้สมัครต้องขำระค่าสมัครสอบ

จำนวน 500 บาท/สาขา ภายในวันดังต่อไปน้ี

ภาคพิเศษ วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึง วันท่ี 20 กันยายน 2565

ภาคปกติ วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึง วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

โดยนำใบแจ้งขำระเงินไปขำระผ่านซ่องทางใดฃ่องทางหน่ีงท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ดังน้ี

1) ขำระที่จุดบริการ Counter Service ทุกสาขา ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือตามท่ีจุด

บริการแจ้ง

2) ขำระที่จุดขำระเงิน Big C ทุกสาขาตามวันและเวลาทำการ

3) ขำระที่งานการเงิน ข้ัน 1 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัย 

ราขภัฏนครปฐม ตามวันและเวลาทำการ
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4.3 การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัครและสถานะการชำระเงิน หลัง 

ชำระเงินประมาณ 3-5 วันทำการ ท่ีเว็บไซต์ http://reg.npru.ac.thเมนู "สมัครเรียน’, และพิมพ์บัตรประจำ 

ตัวสอบเพื่อนำมายื่นในวันสอบ

ทั้งนี้ การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบออนไลน์ และชำระเงินค่า 

ธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านซ่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธในการขอคืนเงินค่า 

สมัครสอบทุกกรณี

5. การประกาศรายซ่ีอผู้มีสิทธ๋ึสอบ

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธ้ิเข้าสอบคัดเลือก ณ งานบัณฑิตศึกษา ข้ัน 3 อาคารศูนย์ 

ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราซภัฏนครปฐม และท่ีเว็บไซต์ http://grad.npru.ac.th

ภาคพิเศษ วันที่ 3 ตุลาคม 2565

ภาคปกติ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565

6. กำหนดการสอบคัดเลือก และสถานท่ีสอบ

มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบ ในประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธ๋ึเข้า 

สอบคัดเลือก ตามข้อ 5

ภาคพิเศษ สอบวันที่ 8 ตุลาคม 2565 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย

ภาคปกติ สอบวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย

7. ประกาศผล

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธ้ิเข้าศึกษา ณ งานบัณฑิตศึกษาข้ัน 3 อาคารศูนย์ศึกษา 

พัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราซภัฏนครปฐม และท่ีเว็บไซต์ http://grad.npru.ac.th

ภาคพิเศษ วันท่ี 20 ตุลาคม 2565

ภาคปกติ วับที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ การเปีดหรือไม่เปีดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรข้ึนกับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย

8. กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศ

ภาคพิเศษ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 หรือตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ

ภาคปกติ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 หรือตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ

http://reg.npru.ac.th%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b9
http://grad.npru.ac.th
http://grad.npru.ac.th
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9. กำหนดการเบํเดเรียน

ภาคปกติ ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ

ภาคพิเศษ ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ปฺ๙
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ ชนะสิทธี้) 

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราซภัฏนครปฐม
30 ก.ค. 65 เวลา 22:49:07 Non-PKI Server Sign 

Signature Code : QQBCA-DAARg-BGADA-AQwA5


