ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กาหนดเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. หลักสูตรและสาขาวิชา
จานวนที่
เปิดรับ
(คน)

ก๒

ข

๑. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
- การบริหารการศึกษา

๓๐



 ๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
และ/หรือ
๒. มีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า ๒ ปี
และ/หรือ
๓. เป็นผู้บริหารการศึกษาหรือบุคลากร
ทางการศึกษา

๒. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
- บริหารธุรกิจ

๓๐



 ๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุก
สาขาวิชา หรือเทียบเท่าของมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
๒. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑

หลักสูตร/สาขาวิชา

แผน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

// ๓. รัฐประศาสนศาสตร…

-๒-

หลักสูตร/สาขาวิชา
๓. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รป.ม.)
- รัฐประศาสนศาสตร์

๔. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
- สถาปัตยกรรมยั่งยืนและ
สิ่งแวดล้อม

จานวนที่
เปิดรับ
(คน)

ก๒

ข

๒๐



 ๑. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า
๒. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรกาหนด
๓. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๕



 ๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถ.บ.
และคุณวุฒิอื่นที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้
โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
๒. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรกาหนด
๓. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

แผน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

//๕. ประกาศนียบัตร…

-๓-

หลักสูตร/สาขาวิชา
๕. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(ป.บัณฑิต)
- วิชาชีพครู

จานวนที่
เปิดรับ
(คน)

ก๒

ข

๑๘๐

-

-

แผน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในเอกสาร
หลักสูตรที่เสนอขอรับรองจากคุรุสภา
และผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็น
ระบบ และ
๒. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน กรณี ไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดย
พิจารณาจาก
- สาเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การสอน จนถึงวันที่รับสมัคร หรือ
สาเนาสมุดประจาตัวครู ที่เป็นปัจจุบัน
ยังไม่มีการจาหน่ายออก โดยสัญญาจ้าง
ต้องระบุตาแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญา
จ้างไม่ระบุตาแหน่งครูผู้สอน ต้องมี
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้
ปฏิบัติหน้าที่สอน และคาสั่งของ
โรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้
ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและ
ระดับชั้นที่รับผิดชอบ
- หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยังไม่
สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน
หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวัน
สมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ
ฉบับใหม่แล้ว
๓. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน กรณี มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดย
พิจารณาจาก

// - สาเนาสัญญาจ้าง…

-๔-

หลักสูตร/สาขาวิชา

จานวนที่
เปิดรับ
(คน)

แผน
ก๒

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ข
- สาเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทาง
การศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร หรือ
สาเนาสมุดประจาตัวครูที่เป็นปัจจุบัน
ยังไม่มีการจาหน่ายออก
- สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโท
๑. แผน ก๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ไม่
น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๒. แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๐ – ๓๓ หน่วยกิต โดย
ไม่ท าวิทยานิ พนธ์ แต่ต้องมีการค้น คว้าอิ ส ระไม่น้ อยกว่า ๓ หน่ว ยกิ ต และไม่ เกิน ๖
หน่วยกิต
๒. กาหนดการรับสมัคร สัมภาษณ์ รายงานตัว และปฐมนิเทศ
กาหนดการ
๑. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
๒. สัมภาษณ์

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑
๒ เมษายน ถึง
๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

๔. รายงานตัว ชาระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และปฐมนิเทศ

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

๓. การคัดเลือกทุกหลักสูตร โดยการสัมภาษณ์และพิจารณาจากประสบการณ์การ
ทางาน ยกเว้น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีการสอบข้อเขียนตามเกณฑ์การคัดเลือกที่
คณะกรรมการประจาหลักสูตรกาหนด
// ๔. การจัดการเรียนการสอน…

-๕-

๔. การจัดการเรียนการสอน เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
๕. การสมัครเข้าศึกษา
๕.๑ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่เว็บไซต์
http://grad.pnru.ac.th
๕.๒ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเปิดหมู่เรียน กรณีที่มีผู้สมัครไม่ครบ
ตามจานวนที่ประกาศรับ
๕.๓ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร ยกเว้นกรณีที่กล่าวไว้ในข้อ ๕.๒
๖. อัตราค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียม (บาท)
หลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การศึกษาเหมาจ่าย/
แรกเข้าและค่าประกัน
ภาคการศึกษา
ของเสียหาย (๑)
(ในภาคการศึกษาที่
๑-๓)
๔,๐๐๐.๔,๐๐๐.๔,๐๐๐.๔,๐๐๐.๔,๐๐๐.๑๐,๐๐๐

การศึกษาเหมาจ่าย/
ภาคการศึกษา
(ในภาคการศึกษาที่
๑-๕)
๒๐,๐๐๐.๒๘,๐๐๐.๒๘,๐๐๐.๒๔,๐๐๐.-

การรักษา
สถานภาพการเป็น
นักศึกษา/
ภาคการศึกษา
๓,๐๐๐.- (๒)
๓,๐๐๐.- (๒)
๓,๐๐๐.- (๒)
๓,๐๐๐.- (๒)
๓,๐๐๐.- (๓)

หมายเหตุ (๑) นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอคืนค่าประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐.- บาท ได้เมื่อสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร หรือลาออก/พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
(๒) กรณีที่นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๕ ต้องจ่ายค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐.- บาท ไปจนสาเร็จการศึกษา
ซึ่งระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๕ ปี
(๓) กรณีที่นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๓ ต้องจ่ายค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐.- บาท ไปจนสาเร็จการศึกษา
ซึ่งระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๓ ปี

// ผู้สนใจสอบถาม…

-๖-

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โทร. ๐–๒๕๔๔–๘๕๒๙, ๐–๒๕๔๔–๘๐๓๔, ๐–๒๕๒๑–๐๒๘๒ โทรสาร ๐–๒๕๒๒–๖๖๐๓ หรือที่เวบไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย http://grad.pnru.ac.th
จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรนุช แจ้งสว่าง)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

