
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
เรื่อง  การรับสมัครคดัเลือกเพื่อเข้าศึกษาตอ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ระดับบัณฑิตศึกษา  ประเภทภาคปกติ และภาคพิเศษ 
ภาคการศึกษา 1 ประจำปีการศึกษา 2566   

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ        
ในระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2566        
จึงขอประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัตกิารรับสมัครสอบคัดเลือก ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  
วิธีการรับนักศึกษา 
ข้อ 1. สาขาวิชาและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
ข้อ 2. คุณสมบัตทิัว่ไปของผู้สมัคร 

2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภายใน และภายนอกประเทศ 
 2.2 ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

2.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ 3. คุณสมบัตเิฉพาะผู้สมัครเป็นนักศึกษาพิการ 

3.1 ผู้สมคัรต้องเปน็ผู้ที่สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีทั้งภายใน และภายนอกประเทศ 
3.2 ไม่จำกัดประเภทความพิการ เพศและอายุ ยกเว้นกรณีบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกให้ 

เป็นไปตามข้อ 4. ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์คัดกรองความเหมาะสมในการเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาได้ 

3.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการศึกษา  
3.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็น

โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
3.5 ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถพูดเขียนอ่านภาษาไทยได้ ยกเว้น        

ผู้พิการที่บกพร่องทางการมองเห็นหรือบกพร่องทางการได้ยิน  
                   ผู้บกพร่องทางการมองเห็นต้องฟัง และพูดภาษาไทย และอ่านเขียนโดยใช้อักษรเบลล์ได้ 
                   ผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องเขียน อ่าน ภาษาไทยและสามารถสื่อสารด้วยภาษามือไทยได ้

3.6 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการและมีเลขบัตรประจำตัวคนพิการ 
3.7 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทางการขับถา่ย และเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้   
3.8 ต้องให้คำรับรองว่าจะตั้งใจเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยและคำแนะนำของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และคำแนะนำของศูนย์บริการสนับสนุน นักศึกษาพิการ อาจถูกสั่งพักการเรียน และถูกตัดสิทธิ์
การรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 
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3.9 ผู้พิการที่จะสมัครเข้าเรียนต้องทดสอบความรู้พ้ืนฐานและทักษะที่จำเป็นกรณีที่คณะกรรมการ

ของคณะมีความเห็นว่าไม่เหมาะสมจะต้องเลือกเรียนในสาขาอ่ืนและการพิจารณาของสาขาถือเป็นทีส่ิ้นสุด   
  
4. รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา 
 4.1 รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  ถึง  18 มิถุนายน 2566 
 4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีคุณสมบัติตามหลักสูตร/สาขาวิชาอย่างครบถ้วนตาม
ประกาศ 
 4.3 สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เว็บไซต์ http://adm-graduate.ubru.ac.th ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
 4.4 กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทำการบันทึกข้อมูลการสมัคร 
 4.5 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท 
 4.6 พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบเพ่ือนำไปชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
 

ข้อ 5 การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
       5.1 การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบมี 3 ช่องทาง 
  -ช่องทางที่ 1  ชำระผ่าน แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT 

   -ช่องทางที่ 2  ชำระผ่านเคาน์เตอร์   ธนาคารกรุงไทย จำกัด      
-ช่องทางท่ี 3  ชำระทีก่องคลัง อาคารเรียนและปฏิบัติการชั้น 1  
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ระหว่างเวลา 08.30 -  15.30 น. 

หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์  และข้อมูลที่
กรอกในระบบสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 
ข้อ 6. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
 เอกสารส่งในระบบรับสมัครออนไลน์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG 
 เอกสารที่ต้องสแกนส่งในระบบรับสมัคร 
 -สำเนาชำระเงินผ่านธนาคาร    จำนวน  1  ไฟล์ 
 -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน  1  ไฟล์ 
 -สำเนาใบแสดงผลการเรียน    จำนวน  1  ไฟล์ 
 -สำเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ  จำนวน  1  ไฟล์ 
 -รูปถ่ายสีชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน  1  ไฟล์ 

 

 สามารถศึกษาการส่งเอกสารในคู่มือการสมัครสอบในระบบออนไลน์  หากผู้สมัครคนใดไม่ได้จัดส่ง
เอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือเอกสารไม่ชัดเจน และไม่ดำเนินการแก้ไขตามระยะเวลารับสมัครถือว่า
การสมัครออนไลน์ไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบสมัครออนไลน์เป็นโมฆะ 
สอบถามเพิ่มเติม 
 - งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียน
และปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลธานี โทรศัพท์ 045 – 352000 ต่อ 5601 , 1144 และ 1147 

- สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
โทรศัพท ์045 – 352000 ต่อ 3016 และ 062 - 4249400 
 
 

http://adm-graduate.ubru.ac.th/
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ข้อ 7. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 7.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ทั้งนี้ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกตามสาขาวิชาที่กำหนดให้ครบถ้วนชัดเจน 
 7.2 การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาตามเกณฑ์ที่สาขากำหนด 
 7.3 การตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
  

ข้อ 8. การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
        วันเสาร์ที่  28  มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30–15.00 น. ตามสาขาวิชาที่กำหนดสอบ
ข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดดูท้ายประกาศฉบับนี้        
 
ข้อ 9. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
         วันที่  28 มิถุนายน 2566  เวลา 18.00 น. ผ่านระบบออนไลน์  http://adm-graduate.ubru.ac.th  
 

ข้อ 10. การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   
 ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะต้องรายงานตัวพร้อม
ชำระเงินค่ารายงานตัว (ข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่) และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 
และหากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยถือว่าผู้นั้น
ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ 11. การเปิดเรียน  
ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ภาคปกติ เริ่มการเรียนการสอน วันจันทร์ที ่ 3  กรกฎาคม  2566 
       ภาคพิเศษ เริ่มการเรียนการสอน วันเสาร์ที่  8  กรกฎาคม  2566 
สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

โทร. 045 – 352000 ต่อ 3016 และ 062 - 4249400 
 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 

                                            
       (รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา) 
                           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                               อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 

http://admission.ubru.ac.th/
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คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร 
 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ค.ม.การบริหารการศึกษา  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 
2. ค.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 
3. ค.ม.วิธวีิทยาการวิจัย - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. บธ.ม.การจัดการ  - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
2. บธ.ม.การเงินและการบัญชี - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
3. บธ.ม.การตลาด - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา  - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   ทางด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ 
   เกษตรศาสตร์ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
   ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. วท.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
    การศึกษา  
3. วท.ม.เทคโนโลยวีิศวกรรม 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
    ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
    เทคโนโลยี อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องให้อยู่ใน 
    ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ มีประสบการณ์ทำงาน 
    ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
     ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน 
     ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพใน 
     สาขาที่เกี่ยวข้อง 
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 

 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร 3 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ค.ด.การบริหารการศึกษา  - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
2. ค.ด.การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร 3 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ปร.ด.วิธีวิทยาการวิจัย - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
2. ปร.ด.วิทยาศาสตร์สุขภาพ - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาท่ี 
   เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร 3 ปี 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. บธ.ด.การจัดการ  - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
   ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาท่ีมีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้อง 
   ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืน ๆ ต้องมีประสบการณ์ในการ 
   บริหารธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 



หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก และจำนวนรับ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 
ระดับปริญญาโท  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตร 2 ปี  

สาขาวิชา จำนวนรับ วันสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์ 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ เวลา 08.30 – 12.00 น. เวลา 08.30 – 12.00 น. เวลา 13.30 – 16.30 น. 

1. การบริหารการศึกษา - 50 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 - วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 
2. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน - 40 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 - วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 
3. วิธีวิทยาการวิจัย - 15 - วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน  2566 - 

 รายละเอียดการสอบข้อเขียน  เกณฑ์พิจารณาก่อนสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1. คะแนน GPAX 1. คะแนน GPAX 
 - ความรู้พื้นฐานทางด้านการบริหารการศึกษา กรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการวิจัย และมาตรฐานทางการศึกษา 2. คะแนนสอบข้อเขียน 2. คะแนนสอบข้อเขียน 
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
 - ความรู้พื้นฐานทางด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
***สาขาวิชาวธิีวิทยาการวิจัย  สอบสัมภาษณ์เท่านั้น   

 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) 

สาขาวิชา จำนวนรับ วันสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์ 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ เวลา 08.30 – 12.00 น. เวลา 13.30 – 16.30 น. 

1. สาธารณสุขศาสตร์ - 25 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 วนัเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 
รายละเอียดการสอบข้อเขียน  เกณฑ์พิจารณาก่อนสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก 

 - ความรู้พ้ืนฐานทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ 1. คะแนน GPAX 1. คะแนน GPAX 
 2. คะแนนสอบข้อเขียน 2. คะแนนสอบข้อเขียน 
  3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธ.ม.) 

สาขาวิชา จำนวนรับ วันสอบสัมภาษณ์ 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ เวลา 08.30 – 12.00 น. 

1. การจัดการ - 25 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 
2. การเงินและการบัญชี - 15 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 
3. การตลาด - 20 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 

 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก 
- สอบสัมภาษณ์เท่านั้น 1. คะแนน GPAX 
 2  คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
  

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

สาขาวิชา จำนวนรับ วันสอบสัมภาษณ์ 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ เวลา 08.30 – 12.00 น. 

1. วิทยาศาสตรศึกษา 10 10 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 
2. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา - 20 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 
3. เทคโนโลยีวิศวกรรม - 10 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก 
- สอบสัมภาษณ์เท่านั้น 1. คะแนน GPAX 
 2  คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) 
สาขาวิชา จำนวนรับ วันสอบข้อเขียน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ เวลา 08.30 – 12.00 น. 
1. สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา - 25 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก 
- สอบสัมภาษณ์เท่านั้น 1. คะแนน GPAX 
 2  คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
  

 

ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) 

สาขาวิชา จำนวนรับ วันสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์ 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ เวลา 08.30 – 12.00 น. เวลา 08.30 – 12.00 น. เวลา 13.30 – 16.30 น. 

1. การบริหารการศึกษา - 25 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 - วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 
2. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน - 15 - -วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 - 

 รายละเอียดการสอบข้อเขียน  เกณฑ์พิจารณาก่อนสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1. คะแนน GPAX 1. คะแนน GPAX 
 - ความรู้พื้นฐานทางด้านการบริหารการศึกษา กรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการวิจัย และมาตรฐานทางการศึกษา 2. คะแนนสอบข้อเขียน 2. คะแนนสอบข้อเขียน 
  3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
*** สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สอบสัมภาษณ์เท่านั้น   
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชา จำนวนรับ วันสอบข้อเขียน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ เวลา 08.30 – 12.00 น. 
1. วิธีวิทยาการวิจัย - 10 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 
2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 15 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก 
- สอบสัมภาษณ์เท่านั้น 1. คะแนน GPAX 
 2  คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
  

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) 

สาขาวิชา จำนวนรับ วันสอบข้อเขียน 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ เวลา 08.30 – 12.00 น. 

1. การจัดการ - 10 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 
   วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก 
- สอบสัมภาษณ์เท่านั้น 1. คะแนน GPAX 
 2  คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
  

 


