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1.  สาขาวิชาและจํานวนนกัศึกษาท่ีเปิดรบั  ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 
 

หลักสูตรและสาขาวิชา ระบบการศึกษา 
ภาคพิเศษ 

ระดับปริญญาเอก  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 6 
ระดับปริญญาโท  
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 8 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  
 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 7 
 สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 8 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) 7 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 7 

 

2.  คุณสมบัติของผูส้มัครสอบ  มีดังต่อไปนี ้
 2.1.  คุณสมบติัทั่วไปของผูส้มัครสอบ 
 2.1.1  มีร่างกายแข็งแรง  ไมเ่ป็นโรคต่อไปน้ี  คือ  โรคเรือ้น  วัณโรคในระยะอันตราย                      
โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง                             
และโรคพิษสุราเร้ือรัง 
  2.1.2  มีความประพฤติเรียบร้อย 

3.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา 
 3.1  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
 3.1.1  เป็นผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้านการบริหารการศึกษา                             
จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหรือ 
 3.1.2  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบณัฑิตสาขาใดสาขาหน่ึง ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง และมปีระสบการณ์ในการบริหารการศึกษาหรือการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 3.1.3  คุณสมบัติอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือบัณฑิตวิทยาลัย หรือข้อบังคับ          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด 
 

 3.2  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร                         
และการสอน 

3.2.1  สําเร็จปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.)  รับรองคุณวุฒิ 

3.2.2  คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

/3.3  คุณสมบัติ... 
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 3.3  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต                                 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
 3.3.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันอุดมศึกษา            
ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีารบัรอง  หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  และมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษในสถานศกึษา อย่างน้อย                    
1 ปี หลังสําเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรหีรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
 3.3.2  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่่ากว่า 2.50 ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือร้อยละ 65 ในระบบอ่ืน 
 3.3.3  คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 3.4  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพฒันา
ศักยภาพมนุษย์  ต้องมีคณุสมบัติดังนี ้
 3.4.1  เป็นผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัย                        
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 3.4.2  ทํางานเกี่ยวกับการศึกษาหรือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  เช่น  นักวิชาการ                         
นักการศึกษา  นักการศึกษาพิเศษ  นักจิตวิทยา  นักให้คาํปรึกษา นักแนะแนว นักบําบัด กระบวนการ                      
หรือวิทยากรกระบวนการ  นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  นักวิจยั  ครูอาจารย์  ผูบ้ริหาร                               
ในสถาบันการศึกษา  ผู้ประกอบการ  ผู้นําและผู้บริหารในองค์การ เป็นต้น โดยมีประสบการณ์ทาํงาน    
ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี
 3.4.3  กรณทีี่ไม่มีประสบการณ์การทํางาน ตามข้อ 3.4.2 จะต้องมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม                      
ในระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 แต้ม 
 3.4.4  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา              
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

 3.5  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   
ต้องมีคุณสมบติัดังนี ้
 3.5.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการ                        
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                  
การพัฒนาสุขภาพชุมชน ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 

 3.5.2  มีคะแนนเฉล่ียขั้นปรญิญาตรีตลอดหลักสูตร ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือเป็นผู้มีประสบการณ์
ในการทํางานด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพ หลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี                            
หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
 3.5.3  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด 

 3.6  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
 3.6.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวกับบริหารธุรกิจ                         
การจัดการ เศรษฐศาสตร ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมารบัรอง หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตพิจารณา                            
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา 

/3.6.2  มีคะแนน... 
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 3.6.2  มีคะแนนเฉล่ียในระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน               
หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ทํางานด้านการบริหารจัดการหลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี 
หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
 3.6.3  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด 

4.  เอกสารในการสมัคร 
 4.1  กรอกใบสมัครอย่างครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 
 4.2  สําหรับผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL internet-
based test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า 45 หรือ  TOEFL paper-based test (TOEFL-PBT) ไม่น้อยกว่า 
450 หรือ IELTS Academic ไม่น้อยกว่า 5.0 โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวัน
รับสมัคร หรือ ทดสอบ ETGA (การทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจดั) คะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 

5.  การชําระค่าสมัคร 
 ชําระค่าสมัครจํานวน  700  บาท  (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  สามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชา/หลักสูตร   
ชําระเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   
ช่ือบัญชี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่บัญชี (บัญชีออมทรัพย์): 419-1-76850-4 
ต้ังแต่วันที่ 1 - 30  มิถุนายน  2562 

 การสมัครเข้าศึกษาจะถือว่าดําเนนิการเสรจ็สมบูรณ์  เม่ือผูส้มัครกรอกรายละเอียด                            
และชําระเงนิคา่สมัครพร้อมสง่หลักฐานการชําระเงนิ มายังหน้าเว็บรบัสมัคร 
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 

 **หากผู้สมัครไม่ได้เข้าทดสอบด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร   

6.  ปฏิทินการสอบคัดเลือก 
รับสมัคร 1 - 30 มถิุนายน 2562 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 5 กรกฎาคม 2562 
สอบคัดเลือก  20 กรกฎาคม 2562 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 30 กรกฎาคม 2562 
รายงานตัว  10 สิงหาคม 2562 
สอบวัดความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
(เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโท ยกเว้นสาขาวิชา   
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) 

10 สิงหาคม 2562 

ปฐมนิเทศ 31 สิงหาคม 2562 
 

 


