
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคนิฺทร์ 

เ~อง ก การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศิ่กษาระดับบัณฑิตึกษา 

ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบสอง) 

ด ว้ย มหาวิทยาลัย่นราธิวาสราชนครินทร์ กำหนด~ดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕(รอบสอง)ในสาขาวิชาต่าง ๆ ด งัรายละเอียด 

ต่อไปนี้ 

๑. คณะ/สถาบันที่~ดรับสมัคร 

๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์และเท~นโลยี 

๑.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๑.๓ คณะวิทยาการจัดการ 

๑.๔ คณะเกษตรศาสตร์ 

๑.๕ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

๑.๖ คณะพยาบาลศาสตร์ 

๒. จำนวนและแผนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร (ดูรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

๓. ปฏิทินและรายละเอียดการรับสมัคร 

กิจกรรม ว นั/เดือน/ปี 

ร บัสมัคร (สมัคร oniine) ว นัที ๒๘ พฤษภาคม - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิท~สอบคัดเลือก วัวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ว นัสอบคัดเลือก ว นัที่ ๑๕ มิถนายน ๒๕๖๕ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิท~เข้าศึกษา วัวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

รายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ว นัที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

เปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน ว นัที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๔. คุณสมบัติั่~ฃองผู้สมัคร 

ระับปริณูญา~ 

๑.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระับ~รญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอ่ในภาคการศึกษา 

สุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสม~ติอย่างอื่นตามที่กำหนดไ~หลักสูตร 

๑.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เนื่องจากความประพฤติ 

ไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ 

๑.๓ ไม่เป็นผู้~กลงโทษเนื่องจากกระทำ หรือมีส่วนร่วมกระทำทุจริ~ในการสอบทุกประเภท 

๑.๔ คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตาม~สาขาวิซากำหนด (ดูรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ้สูมัครต้องซํๅระเงินค่าสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท โดยมีขั้นตอน 

และวิธีการชํๅระเงินค่าสมัครดํง่นี้ 

/๕.๑ ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์ม... 



๕.๑ ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มซำระค่าสมัครจากระบบการรับสมัคร และจ่ายเงินผ่านเคาน์เตอร์ 

ธนาคารกรุง่เทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระด้วยการสแกนบา~ค้ด หรือ QR code ทีปรากฏในใบเรียกเก็บเงิน 

(Bill Payment) ผาน Internet Banking ของทุกธนาคาร ผ้สูมัครสามารถซำระเงินค่าสมัครได้ ระหว่างวัน่ที่ 

๒๘ พฤษภาคม - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๖. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

๖.๑รปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาขนาด๑นิ้ว จำนวน ๑ ร ปู 

๖.๒ สำเนาบัตรประจิาตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

๖,๔~าเนาใบทะเบียนสมรส(ถ้ามี)/ใบเปลี่ยนชีอ-สกุล จำนวน ๑ ฦบับ 

(เฉพาะ~กรณีที่ชื่อ - สกุล ในเอกสาร~ตรงกัน) ของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเ~กต้อง 

๖.๕ สำเนาปริณูญาบัตร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉ~บ 

๖.๖ สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ฉ~บ 

พร้อมลงนามรับรองสำเนา~กต้อง และหากผู้สมัครเป็นผู้ที่กำลังศึกษา~ภาคการศึกษา 

สุดท้ายของระ~ปริญญาตรี ให้แนบหลักฐานผลการศึกษาภาคการศึกษาล่าสุด 

๖.๗ เอกสารเชิงหลักการระบุประเด็นปัญหาทางคลินิก จำนวน ๑ ชุด 

(เฉพาะผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์) 

๖.๘ สำเนา~อนุณูาตประกอบวิซาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น ๑ จำนวน ๑ ซุด 

หรือการพยาบาลชั้น ๑ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

(เฉพาะผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์) 

๖.๙ ผลคะแนนการสอบวัดระดับภา<ษๅอังกฤษอย่างน้อย ๒ ปี จำนวน ๑ ซุด 

น บัถึงวํน่ยี่นใบสมัคร (ถ้ามี) 

๖.๑๐ หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน ๑ ชุด 

(กรณีที่หลักสูตรกำหนดให้ยื่น ตามเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา) 

๖.๑๑ หลักฐานเฉพาะสาขาวิชา ตามทีระบุไว้~เนสาขาวิชา ให้ยื่นที่คณะต้นสังกัดก่อนวัน 

สอบข้อเชียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ 

๗. ขัน้ตอนในการสมัคร 

๗.๑ ตรวจสอบคณสมบัติในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาจากคณะต้นสังกัดตาม 

ประกาศแนบท้าย 

๗.๒ สมัครแบบออนไลน์ผ่านระบบได้ที https://admission pnu.ac.th/ 

๗.๓ ลงทะเบียนเพื่อขอชึ่อ~ะรหัสผ่านในการเข้าระบบ~บสมัคร 

๗.๔ เมื่อเข้าสู่ระบบให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน (กรุณาตรวจสอบเลขที่ 

บ ตัรประจำตัวประชาชน~ถูกต้อง เนื่องจากระบบจะ~เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิง~การติดตาม 

สถานการณ์สมัคร) ผ้สูมัครต้องอัพโหลดหลักฐานประกอบการสมัคร โดยเอกสารจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล PDF 

เท่ว น (ยกเว้นรูปถ่ายเป็นไฟล์ JPG ความละเอียดขั้นตํ่า ๓๐๐ dpi) 

๗.๕ กรณีท่~ม่สามารถแนบไฟ~หลักฐานประกอบการรับสมัครใดได้ ให้นำสำเนามายื่นที่ 

คณะต้นสังกัด์~วันสอบ 

๗.๖ เมี่อผู้สมัครทิารายการสำเร็จแล้ว ให้พิมพใบสมัครเก็บ~เป็นหลักฐาน ซึง่ผู้สมัครต้อง 

ใช้เลขท=~เบสมัครร่วมกับเลขที่บัตรประจำตัวประซาชนในการติดตามสถานะการสมัคร 

/๗.๗ ผ้สูมัครสามารถสมัครเข้าศึกษา... 



๗.๗ ผ้สูมัครสามารถสมัครเข้าศึกษา~ากกว่าหนึ่งสาขาวิชา หากวันและเวลาสอบ~ซํ้าซ้อนกัน 

และหากผู้สมัครได้ยืนยันการส่ง~ใบสมัคร~สาขาใดแ้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนสาขาวิชา~สมัครภายหลังได้ 

๘. การพิจารณาการสมัคร 

๘.๑ คณะต้นสังกัดจะทำการพิจารณาข้อมูลคุณสม~ติเบื้องต้นในการสมัครทั้งนี้การพิจารณา 

ให้เป็นผู้มีสิท~เข้าศึกษาอยู~ดุลยพินิจของสาขาวิชานั้น ๆ ๆ 

๘.๒ หากผู้สมัครซํๅระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องคณะต้นสังกัด 

จะไม่พิจารณาการสมัคร 

๘.๓ กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิกการสมัครภายหลังจากทีได้ทำการยื่นเอกสารหลักฐานต่อ 

มหาวิทยาลัย่หรือกดยืนยันการสมัคร~ระบบการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและ 

มหาวิทยๅลัย จะไม่คืนเงินค่าสมัคร ทีผ่้สูมัครได้จ่ๅย~มหๅวิทยาลํย่ 

๘.๔ หากมหาวิทยาลํย่ตรวจสอบพบภายหลังว่า ผ้สูมัครมีคุณสม~ติไม่ตรงตามที่สาขาวิชา 

กำหนดหรือยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ จะถือว่าการสมัคร 

ครั้งนี้เป็นโมฆะและมหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าสมัคร ทีผ้สูมัครได้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัย่ 

๙. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบ 

บ ตัรประจำตัวประซาชน หรือปัตรประจำัวข้าราซการ หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ 

บ ตัรอีนใดที่แสดงว่าผู้สมัครและผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกัน หลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ 

สาขาวิชากำหนด 

๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

ประกาศผลการสอบคัดเลึอกทุกสาขาวิชา~ทุกคณะต้นสังกัดทางเว็บไซต์ www.pnu.ac.th 

และสามารถติด,~อสอบถามได้ ด งัรายละเอียดในข้อ ๑๑. 

๑๑.ช่องทางการติดต่อสอบถามํอมล 

~~U 

ส่วนราชการ ข อ้มูลติดต่อสอบถาม 

บ ณัฑิตวิทยาลัย่ ส ๅํนักงานบัณฑิตวิทยๅลัย ชัน้ ๓ อๅคารสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราซนครินทร์ 

โทร. ๐-๗๓๗๐-๙๐๓๐ ตอ ๑๑๖๒ 

Website: www.pnu.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำน กังานคณบดี ซัน้ ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเท~โนโลยี 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

โทร. ๐๙๒-๕๕๗๘๐๘๕ 

Website: http://www.st.pnu.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำน กังานคณบดี ชัน้ ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลํย่นราธิวาสราชนครินทร์ หรือติดต่อสอบถาม 

ผ้ชู่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว 

โทร ๐๙๑-๘๔๗๙๙๕๘ หรือ ๐๗๓-๗๐๙๐๓๐ ต่อ ๓๒๐๐ 

Facebook: www.facebook.com/TIMENGPNU 

Website: http://eng.pnu.ac.th/main/index.php/th/ 

/(ตาราง) คณะวิทยาการจัดการ... 



ส่วนราซการ 
ข อ้มูลติดต่อสอบถาม 

คณะวิทยาการจํด่การ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

หรือติดต่อสอบถาม ผ้ชู่วยศาสตราจารย์ ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์ 

โทร ๐๙๑-๘๔๗๙๙๕๘ หรือ ๐-๗๓๗๐-๙๐๓๐ ต่อ ๓๓๐๘ 

หรือ ๐๖๑-~๓๗๗๗ 

Website: http://mgt2.pnu.ac.th/web/ 

คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

โทรศัพท์ : 0๘๘-๗๘๘-๔๔๕๗ 

Website : http:/~gri.pnu.ac.th/agri/ 

Line ID : agri.pnu 

Facebook : @AgriculturalTechnologyandIทnovation 

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

หรือติดต่อสอบถาม ~วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมมัด อูมูดี

โทร ๐๘๓-๑๙๖-๕๗๗๗ หรือ ๐๗๓-๗๐๙๐๓๐ ต่อ ๓๕๕๕ 

Website: http://aias.pnu.ac.th/ 

Facebook: @M.A lslamic Studies PNU 

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลํย่นราธิวาสราชนครินทร์ 

โทรศัพท์: ๐-๗๓๗๐-๙๐๓๐ ต่อ ๓๘๐๐ 

E-mail: grad.nurse@pnu.ac.th 

Website: www.ns.pnu.ac.th 

FB: ประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลํย่นราธิวาสราซนครินทร์ 

จ งึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณวันที่/~~~'พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

,~~1__/'´´~~~ 

.,. ,,, 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์) 

รองอธิการบดี ร กัษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 

จำ
นวนและแผนการศึกษาี่เปิดรับสมัครคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดํบ่~ณฑิตึกษา 

ภาคการi~กษาต้น ประจำป็การฝึกษา ๒๕๖๕ (รอบสอง) 

เณบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

หลัก~ตร / สาขา 

๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 

- แผน ก แบบ ก๑ (เน้นการทำวิจัย) 

จำนวนรับ ๑๐ คน 

_ แผน ก แบบ ก๒ (วิจัยและศึกษา 

รายวิชา) 

จำนวนรับ ๑๐ คน 

คุ
ณสมบัติเฉพาะตามสาชาวิ ชา 

๑. แผน ก แบบ ก๑ 

๑.๑ ผู้
สมัครเข้าศึกษาต้องกำลังศึกษาอยูในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือ 

ำเร็จการศึกษาระดํบ่ปริญญาตร่เนสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ซีววิทยา ซีววิทยา 

ประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป พ นัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 

อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาด้านวิทยาศาสตร์อีน ๆ ที เ่กี่ยวข้อง หรืออยูใน 

ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

๑.๒ มีผลการเรียนสะสมในระดํ~ปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า ๒ ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์ 

ทำงานในสาฃา~เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ๑ ปี

๑.๓ เป็นผู้สำเร็จการ~กษาระดับปริญญๅตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่สำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 

๑.๔ ผ้สูมัครเข้า~กษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริณูญาตรี และได้รับเกียรตินิยมใน 

สาขาทีเกียวข้อง หรือมีผลการเรียนเฉลียสะสมอย่ในลำดั~ตํ่าก~าร้อยละ ๑ ๑๐ 

ของชั้ใเปีในสถาบันที่สำเร็จการศึกษา ทะงนี้ต้องอยู~ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

ประจำหลักสูตร 

๒. แผน ก แบบ ก๒ 

๒.๑ ผ้สูมัครเข้าศึกษาต้องกำลังศึกษาอยูในปีการศึกษาสุด~ายของหลักสูตรหรือ 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตริ่ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ซีววิทยา ชีววิทยา 

ประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ทํ่'วไป พ นัธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 

อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาด้านวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที เ่กี่ยวข้อง หรืออยูไน 

ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

๒.๒ มีผลการเรียนสะสมในระับปริญญาตรึไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์ 

ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง่เม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒.๓ เป็นผู้สำเร็จการศึกษๅระดํบ่ปริญญาตรีหรึอเทียบเท่าในหลักสูตร~สำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- แผน ก แบบ ก๑ 

จำนวนรับ ๓ คน 

- แผน ก แบบ ก๒ 

จำนวนรับ ๗ คน 

_ แผน ข 

จำนวนรับ ๒๐ คน 

๑. แผน ก แบบ ก~ 

๑.๑ เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปัณฑิต (วศ.บ.) 

ในสาขาวิช~ีได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดซอบหลักสูตร 

๑.๒ มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ หรือมีผลงาน 

นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ~ที่ผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๒. แผน ก แบบ ก๒ 

๒.๑ เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร~ณฑิต (วศ.บ.) 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม~ณฑิต (ค.อ.บ.) 

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยให้อยูในดุลยพินิจ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

/(ตาราง) ๒.๒ มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย... 



หลักสูตร / สาขๅ คุ
ณสมบัติเฉพาะตามสาขาวิชา 

๒.๒ มี
ผลการเรียนสะสมเฉลี่ย~ระดํบ่ปริญญาต~ตํ่ากว่า ๒.๒๕ หรือมีประสบการณ์ 

การทำงาน~น้อยกว่า ๑ ปี

๒.๓ ผ้ทูีไ่ม่อยู~เกณฑ์ฃ้อที่ 
๒.๑ให้อยู~ลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๓. แผน ข 

๓.๑ 
เป็นผู้จบการศึกษาระดํบ่ปริญญาตรึหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร~ณฑิต (วศ.บ.) 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม~ณฑิต (ค.อ.บ.) 

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวช้องโดยใ~ อยูในดุลยพินิจ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๓.๒ มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓.๓ ผ้ทูื ~่jอยู~เกณฑ์ช้อ~ ๓.๑ ๓.๑ให้อยู~ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หมายเหตุ วุฒิการศึกษานอกเหนือจาก วศ.บ. และ อส.บ ต อ้งลงเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 

๓. คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

สาขาวิซานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 

และภาคเอกชน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- แผน ก แบบ ก๒ 

จำนวนรับ ๕ คน 

- แผน ข 

จำนวนรับ ๑๕ คน 

๑. แผน ก แบบ ก๒ 

๑.๑ เป็นผู้จบการศึกษาระ~บปริญญาตรีหรึอเทียบเท่าโดยสำเร็จจากสถา~นการศึกษา 

~เด้รับการรับรองจาก~านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

สำน กังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานมาตรฐาน 

และประเมินผลอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ ยัและ 

นวั'ตกรรม 

๑.๒ ไม่เป็นผู้มื~รคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

โดยมืเบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่ม~อนุญาตประกอบโรคศิลป์ 

๑.๓ มีผลการเ~ยนสะสมเฉลี่ย~ะับปริญญาต~เม่ตํ่ากว่า ๒ ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์ 

การทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑.๔ ผ้ทูีไ่ม่อยู~เภณฑ์ข้อที่ ๑.๓ ให้อยู~ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๒. แผน ข 

๒.๑ ~นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสำเร็จจากสถา~นการศึกษา 

ที่
ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

สำน กังานคณะกรรมการข้าราซการพลเรึอน (ก.พ.) หรือสำนักงานมาตรฐาน 

และประเมินผลอุดมศึกษา กระทรวงการอุดม~กษา วิทยาศาสตร์ วิจ ยัและ 

นวัตกรรม 

๒.๒ ไม่เป็นผู้ม~รคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

โดยม~/ใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่ม~อนุญาตประกอบโรคศิลป์ 

๒.๓ มีผลการเฐยนสะสมเฉีย~ะดับปริญญาต~เม่ตํ่ากว่า ๒ ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์ 

การทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒.๔ ผ้ทูี~่เมอยู~เกณฑ์ข้อที่ ๒.๓ ให้อยู~ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑.๑ 

/(ตาราง) ๔. คณะเกษตรศาสตร์ ...



หลักสูตร / สาฃา 

๔. คณะเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเหคโนโลยีและนวัตกรรม 

การเกษตร หลักสูตร์เหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- แผน ก แบบ ก๑ 

จำนวนรับ ๕ คน 

- แผน ก แบบ ก๒ 

จำนวนรับ ๕ คน 

- แผน ข 

จำนวนรับ ๕ คน 

๕. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิซาอิสลามi~ก่~ 

- แผน ก แบบ ก๑ 

จำนวนรับ ๕ คน 

- แผน ก แบบ ก๒ 

จำนวนรับ ๕ คน 

๖. คณะพยาบาลศาสตร์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิซาการพยาบาลผูฯ,หณู่และ 

ผ้~ูงอา~ หลักสูตร~ม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- แผน ก แบบ ก๒ 

จำนวนรับ ๘ คน 

คุ
ณสมบัติเฉพาะตามสาขาวิ ชา 

๑. แผน ก แบบ ก๑ 

่, 

๑.๑ 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา หรือต้องมีพืนฐานทาง 

วิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๑.๒ สำหรับกลุ่มวิซาการมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ในระ~บปริญญาตรี 

ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ และผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ 

๑.๓ สำหรับกลุ่มประกอบการมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือเป็น 

ผู้
ประกอบการในภาคการเกษตร 

๒. แผน ก แบบ ก๒ 

๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา 

๒.๒ มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือ 

มีประสบการณ์ทำง~ อยกว่า ๒ ปี หรือเป็นผู้ประกอบการ์เนภาคการเกํร 

๓. แผน ข 

๓.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริณูณูาตรี หรือเทียบเท่าจากทุกสาขาวิชา 

๓.๒ มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๒ ปึ หรือเป็นผู้ประกอบการในภาคการเกษตร 

หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะเก ษตรศาสตร์ 

๑. แผน ก แบบ ก๑ 

๑.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริณูญาตรีในสาขาวิชาอิสลามศึกษา หรือสาขาที่ 

ส มัพันธ์ โดยมีผลการเรียนเฉ~ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒. ๒.๗๐ หรือ มีประสบการณ์ 

ในการวิจัย์เนสาขาวิชาอิสสามศึกษาหรึอสาขาที่สัมพันธ์ หรือ มีผลงานทาง 

วิชาการ์~สาขาที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒ คุณสมบัติอื่น ๆ ที น่อกเหนือจากข้อ ๑.๑ โดย์เห้อยู~ดุลยพินิจของผู้รับผิดซอบ 

๒. แผน ก แบบ ก๒ 

๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการ~กษาระดับปริณูญาในสาชาวิซาอิสลาม~กษา หรือสาขาที 

ส มัพัน์โดยมีผลการ~ยนเฉลี่ยสะสม~ระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐ หรือ 

มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒.๒ คุณสมบัติอื่น ๆ ทีน่อกเหนือจากข้อ ๒.๑ โดยให้อยู~ดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ 

๑. แผน ก แบบ ก๒ 

๑.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดํ~ญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการ~กษา 

ทีสภาการพยาบาล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา~ารรับรอง 

โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐ ตลอดหลักสูตร 

๑.๒ ม lืบอนุญาตประกอบวิซาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ซั้น ๑ หรือ 

การพยาบา์ น ๑ 

๑.๓ มี
ประสบการณ์การทำงานหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริณูญาตรี 

ด า้นการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และ/หรือการบริหารการพยาบาล 

อย่างน้อย ๑ ปี น บัถึงวัน่ยื่นใบสมัคร 

๑.๓ 



 รายงานตัว/ขึ�นทะเบียนนักศึกษา 

วันที�  20 -  22 มิถุนายน 2565

ลงทะเบียนเรียนในระบบ PNUCM
วันที�  23 -  24 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื� อผู้มีสิทธิ� เข้าศึกษา
วันที�  17 มิถุนายน 2565

รับสมัคร (  ONLINE )รับสมัคร (  ONLINE )  
วันที�  28 พฤษภาคม 2565 - วันที�  12 มิถุนายน 2565วันที�  28 พฤษภาคม 2565 - วันที�  12 มิถุนายน 2565

วันสอบคัดเลือก
วันที�  15 มิถุนายน 2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประกาศรายชื� อผู้มีสิทธิ�สอบคัดเลือก
วันที�  13 มิถุนายน 2565

เป�ดภาคการศึกษาและเข้าชั�นเรียน 
วันที�  27 มิถุนายน 2565

 @NTPNUGRADUATE
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