ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กําหนดเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. หลักสูตรและสาขาวิชา
จํานวนที่
เปดรับ
(คน)

ก๒

ข

๑. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
- บริหารธุรกิจ

๓๐



 ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทกุ
สาขาวิชา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา ๒.๕๐ และ/หรือ
๒. มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการ
บริหารธุรกิจ ไมนอยกวา ๒ ป และ/หรือ
๓. ถาคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ ขอ ๑
และ ๒ ใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร

๒. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
- การบริหารการศึกษา

๓๐



๒๐



 ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทกุ สาขา
และ/หรือ
๒. มีประสบการณการทํางานไมนอยกวา
๒ ป และ/หรือ
๓. เปนผูบ ริหารการศึกษาหรือบุคลากร
ทางการศึกษา
- - สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางคณิตศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

- คณิตศาสตรศึกษา

แผน

คุณสมบัติของผูสมัคร

// ๓. รัฐประศาสนศาสตร…

-๒-

จํานวนที่
แผน
เปดรับ
หลักสูตร/สาขาวิชา
คุณสมบัติของผูสมัคร
ก๒ ข
(คน)
๓. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
- รัฐประศาสนศาสตร
๒๐
  - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาทุกสาขา
๔. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
- ยุทธศาสตรการพัฒนา

๑๐



-

- การจัดการเทคโนโลยี

๑๐



-

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่
ก.พ. รับรองโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา ๓.๕๐ และ/หรือ
๒. มีประสบการณในการทํางานอยางนอย ๒ ป
หรือมีผลงานในเชิงยุทธศาสตรการพัฒนา
และ/หรือ
๓. มีแนวคิดเชิงเคาโครงงานวิจัยยุทธศาสตร
การพัฒนา และ/หรือ
๔. หากไมมีคุณสมบัติตามขอ (๑) (๒) และ (๓)
ใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร และใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
๑. ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จาก
สถาบันอุดมศึกษาทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง
๒. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรกําหนดในประกาศการรับสมัครเขา
ศึกษา
๓. ที่มีคุณสมบัติตางจากที่กําหนดในขอ ๑ และ
๒ อาจไดรับการพิจารณาใหสมัครเขาศึกษา
ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรและใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
//หมายเหตุ…

-๓-

หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโท
๑. แผน ก๒ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบได ไม
นอยกวา ๑๒ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
๒. แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๓๐ – ๓๓ หนวยกิต โดย
ไม ทํ าวิท ยานิพ นธ แตตอ งมี การคนควาอิส ระไม นอ ยกวา ๓ หนวยกิ ต และไม เกิ น ๖
หนวยกิต
๒. กําหนดการรับสมัคร สัมภาษณ รายงานตัว และปฐมนิเทศ
กําหนดการ
๑. สมัครผานระบบอินเตอรเน็ต
๒. สัมภาษณ

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
๑๘ เมษายน ถึง
๗ มิ.ย. ๒๕๖๐
๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๐

๓. ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขาศึกษาตอ

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐

๔. รายงานตัว ชําระเงิน คาธรรมเนียมการศึกษา
และปฐมนิเทศ

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๐

๓. การคัดเลือกทุกหลั กสูตร โดยการสัมภาษณและพิ จารณาจากประสบการณการ
ทํางาน
๔. การจัดการเรียนการสอน เรียนวันเสาร – อาทิตย เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจงวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
๕. การสมัครเขาศึกษา
๕.๑ ผูสนใจสามารถสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น ทีเ่ ว็บไซต
http://grad.pnru.ac.th
๕.๒ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเปดหมูเรียน กรณีทมี่ ผี สู มัครไมครบ
ตามจํานวนที่ประกาศรับ
๕.๓ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาสมัคร ยกเวนกรณีที่กลาวไวในขอ ๕.๒

// ๖. อัตราคาบํารุง…

-๔-

๖. อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
คาธรรมเนียม (บาท)
หลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การศึกษาเหมาจาย/ การศึกษาเหมาจาย/
การรักษา
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา
สถานภาพการเปน
แรกเขาและคาประกัน
(๑)
ของเสียหาย
(ในภาคการศึกษาที่
(ในภาคการศึกษาที่
นักศึกษา/
๑-๓)
๑-๕)
ภาคการศึกษา
๔,๐๐๐.๒๐,๐๐๐.๓,๐๐๐.- (๒)
๔,๐๐๐.๒๘,๐๐๐.๓,๐๐๐.- (๒)
๔,๐๐๐.๒๘,๐๐๐.๓,๐๐๐.- (๒)
การศึกษาเหมาจาย/ การศึกษาเหมาจาย/
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา
(ในภาคการศึกษาที่ ๑) (ในภาคการศึกษาที่
๒-๙)
๒,๐๐๐.๖๖,๐๐๐.๖๓,๐๐๐.๕,๐๐๐.- (๓)

หมายเหตุ (๑) นักศึกษาสามารถยื่นคํารองขอคืนคาประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐.- บาท ไดเมื่อสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร หรือลาออก/พนสภาพจากการเปนนักศึกษา
(๒) กรณีที่นักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๕ ตองจายคารักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐.- บาท ไปจนสําเร็จการศึกษา
ซึ่งระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน ๕ ป
(๓) กรณีที่นักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๙ ตองจายคารักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐.- บาท ไปจนสําเร็จการศึกษา
ซึ่งระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน ๖ ป
ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โทร. ๐–๒๕๔๔–๘๕๒๙, ๐–๒๕๒๑–๐๒๘๒, ๐–๒๕๔๔–๘๐๓๔ โทรสาร ๐-๒๕๒๒-๖๖๐๓ หรือที่เวบไซต
บัณฑิตวิทยาลัย http://grad.pnru.ac.th
จึงประกาศมาใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย วิริยะวัฒนะ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

