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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

------------------------------------ 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ต่อในระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงก าหนดรายละเอียดและ
หลักเกณฑ์การรับสมัครไว้ดังนี้ 

๑. หลักสูตรและจ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา 
  

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาคพิเศษ (ส – อา) 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ ๑.๑  
   และแบบ ๒.๑ 

 
๑๐ 
๓๐ 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข 

 
๓๐ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แผน ข  

 
๓๐ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ข 

 
๓๐ 

             

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      ๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  แบบ ๑.๑ 
  ๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

 แบบ ๑.๑ (เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) 
                     ๑ . ส า เร็จการศึกษาตามหลักสู ตรระดับปริญญามหาบัณ ฑิ ต ในทุ กสาขา                  
ของ มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัย            
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) Office of the 
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. รับรอง 
  ๒. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

/๓. นักศึกษาจะต้องเรียน... 
    

 



 ๒ 

 
๓. นักศึกษาจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาไทย และภาษาอังกฤษในกรณีไม่มี 

ผลทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ ๒  
     ๔. มีคุณสมบัติข้ออ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แบบ ๒.๑ (เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และมีการเรียนการสอน) 
     ๑. ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญ ญามหาบัณ ฑิ ต ในทุ กสาขา                  
ของ มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัย            
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) Office of the 
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. รับรอง 
     ๒. ในกรณีนักศึกษาต่างชาติจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
     ๓. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   ๔. มีคุณสมบัติข้ออ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ๒.๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข. 
       ๒.๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัย                 
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่ปรากฎในบัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัย ที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) Office of the Ministry of 
Higher Education, Science, Research and Innovation. รับรอง 
       ๒.๒.๒ อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด ในกรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนดให้อยู่ในความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๒.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
        สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  แผน ข  
         ๒.๓.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัย                  
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่ปรากฎในบัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัย ที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) Office of the Ministry of 
Higher Education, Science, Research and Innovation. รับรอง 
          ๒.๓.๒ อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด ในกรณีที่คุณสมบัติไม่
เป็นไปตามท่ีก าหนดให้อยู่ในความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

/๒.๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร... 
 
 
 
 
 



 ๓ 

 
 ๒.๔  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
                 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แผน ข  
                เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัย               
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่ปรากฎในบัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัย ที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) Office of the Ministry of 
Higher Education, Science, Research and Innovation. รับรอง 
    ๓. หลักฐานประกอบการสมัคร 
         ๓.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ฯ  
         ๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน ขนาด  ๑ นิ้ว  จ านวน ๓  รูป  
         ๓.๓ ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จ านวน  ๒  ฉบับ   
         ๓.๔ ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาปริญญาบัตร  จ านวน  ๒  ฉบับ  
         ๓.๕ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport ) จ านวน  ๒  ฉบับ 
         ๓.๖ กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุลให้น าหลักฐานการเปลี่ยนแปลงแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

หลักฐาน พร้อมส าเนา ฯ  จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๓.๗ กรณีผู้สมัครมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, 

CU – TEP,TU - GET จากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง สามารถน ามายื่นในวันสมัครเรียนได้ แต่ผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน ๒ ปี ย้อนหลังนับจากวันที่สมัคร  

               หมายเหตุ  ส าเนาเอกสารต่าง ๆ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้ Notary Public 
ในเขตพ้ืนที่ ที่จบการศึกษานั้น รับรองส าเนา และรับรองการแปล เอกสารนั้น 
 
 

        ๔. ขอรับใบสมัคร   
             ขอรับใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัครได้ฟรี ตั้งแตบ่ัดนี ้– ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทุกวัน
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
             ๔.๑ บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น ๒ ห้อง  ๓๐๑๙  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  โทรศัพท์  ๐๓๕ – ๓๒๒๐๘๓  
             ๔.๒ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.aru.ac.th   
 
 

๕. วันเวลาการรับสมัคร... 
 
 
 
 
 
 

http://www.aru.ac.t.h/


 ๔ 

 
         ๕. วันเวลาการรับสมัคร การสอบ การรายงานตัว  

วัน  เดือน ปี รายละเอียด 
บัดนี ้– ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

รับและยื่นใบสมัคร (ด้วยตนเอง)  
ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
สอบวัดความรู้ และสัมภาษณ์ 
ประกาศผลสอบ 
ทดสอบภาษาอังกฤษ 
รายงานตัวและช าระเงิน 
เรียนปรับพื้นฐาน 
เปิดเทอม 

 

    ๖. การรายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียม 
   ๖.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องมารายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียม

ต่างๆ  ณ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนดใน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก หลักฐานที่จะต้องน ามาแสดง ในวันรายงานตัวมีดังนี้ 
                    ๖.๑.๑  รูปถ่ายหน้าตรง  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓  เดือน ขนาด ๑  นิ้ว  จ านวน ๑ รูป 

     ๖.๑.๒  ค่าขึ้นทะเบียนและค่าบ ารุงการศึกษาใหม่ (จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบ) 
          ๖.๑.๓ ผู้ที่ขาดหลักฐานต่าง ๆ ในวันสมัครให้น ามามอบในวันรายงานตัวให้ครบ 
  ๖.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา หากไม่มารายงานตัวต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อม 

ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในวันเวลาที่ก าหนด ตามข้อ ๖.๑ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็น
นักศึกษา เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันการรายงานตัวเป็นลายลักษณ์อักษร             
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

  ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๔   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
               รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


