
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง  การขยายเวลาการรับสมัคร และการรบัสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 

ประจําปีการศึกษา 2564 
________________________ 

 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคล                        
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564  ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม-14 พฤษภาคม 2564 น้ัน 
และตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  
เน่ืองจากบางสาขาวิชามีจํานวนผู้สมัครยังไม่เป็นไปตามแผนรับ และในสาขาวิชาที่สามารถดําเนินการ                    
จัดสอบคัดเลือกได้ตามปฏิทินการสอบคัดเลือกในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 น้ัน ซึ่งจํานวนผู้สมัครยังไม่เต็ม                     
ตามจํานวนแผนรับ ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ขยายเวลาการรับสมคัร และการรับสมัครเข้าศึกษา                          
ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2564 พรอ้มทั้งกําหนดการสอบคัดเลือกตามรายละเอียด                     
ที่แนบท้ายประกาศน้ี  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  2564 

 
 
 
 
  (รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์  ลือนาม) 
  รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
  อธิการบดี 
 
 
 
 
ที่  486/2564 
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สาขาวิชาและจํานวนนักศึกษาท่ีเปิดรับสมัครรอบขยายเวลา และการรับสมัคร รอบท่ี 2  

ประจําปีการศึกษา 2564 
 

หลักสูตรและสาขาวิชา 
ระบบการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
ระดับปริญญาเอก   
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)   
  - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา** - 15 

(รับรอบที่ 2) 
  - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน* 5 

(ขยายเวลา) 
10 

(ขยายเวลา) 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม* - 2 

(รับรอบที่ 2) 
  - สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน* - 13 

(รับรอบที่ 2) 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  (บธด..)   
  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ* - 1 

(รับรอบที่ 2) 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (ส.ด.)* 5 

(ขยายเวลา) 
1 

(รับรอบที่ 2) 
ระดับปริญญาโท   
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)   
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา* - 12 

(รับรอบที่ 2) 
  - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน** 9 

(รับรอบที่ 2) 
- 

   - สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา* - 20 
(ขยายเวลา) 

   - สาขาวิชาคณติศาสตรศึกษา* - 5 
(รับรอบที่ 2) 

   - สาขาวิชาภาษาไทย** - 9 
(รับรอบที่ 2) 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.)   
 - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ** 6 

(รับรอบที่ 2) 
10 

(รับรอบที่ 2) 
 - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย*์ 5 

(ขยายเวลา) 
15 

(ขยายเวลา) 
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หลักสูตรและสาขาวิชา 
ระบบการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)   
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา* - 20 

(ขยายเวลา) 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม* 5 

(ขยายเวลา) 
10 

(ขยายเวลา) 
 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจทิัล* 10 

(ขยายเวลา) 
15 

(รับรอบที่ 2) 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  (ส.ม.)* 5 

(ขยายเวลา) 
1 

(รับรอบที่ 2) 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.)   
 - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ* - 20 

(ขยายเวลา) 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.)   
 - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์* - 2 

(รับรอบที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการสอบคัดเลือก 
  ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ 

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 31 พฤษภาคม-14 มิถุนายน 2564 31 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2564 
การชําระค่าสมัครสอบคัดเลอืก 31 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2564 31 พฤษภาคม-1 กรกฎาคม 2564 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 17 มิถุนายน  2564 9  กรกฎาคม  2564 
การคัดเลือก 20 มิถุนายน  2564 18  กรกฎาคม  2564 
ประกาศผลสอบ 24  มิถุนายน  2564 30  กรกฎาคม  2564 
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 ภาคปกติ  19  กรกฎาคม  2564 ภาคพิเศษ  18  กันยายน 2564 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
    

หมายเหตุ:  วิธีการคัดเลือก  * การสอบสัมภาษณ์เท่านั้น 
   ** การสอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา และการสอบสัมภาษณ์  
      รายละเอียดเนื้อหาการสอบข้อเขียนตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
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คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ  มีดังต่อไปนี ้
 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัครสอบ 
  1.1  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปน้ี คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง
ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง 
  1.2  มีความประพฤติเรียบร้อย 

 2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต   
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
 2.1  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้านการบริหารการศึกษา                        
จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหรือ 
 2.2  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาใดสาขาหน่ึง ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง และมปีระสบการณ์ในการบริหารการศึกษาหรือการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 2.3  คุณสมบัติอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือบัณฑิตวิทยาลัย หรือข้อบังคับ          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด 

 3.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต   
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  ต้องมีคณุสมบัติดังนี ้
 3.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษา ทีส่ภามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครราชสีมา หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  และผ่านการเรียนระดับปริญญา
มหาบัณฑิต แบบ ก 2 และ 
 3.2  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
   3.2.1  มีประสบการณ์ทํางานทางการศึกษาหรือการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี                          
หลังจากได้รับปริญญาบัณฑิต (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) หรือ 
  3.2.2  สําเร็จปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาทางการศึกษา                                
โดยได้รับแต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้ม หรือสําเร็จปริญญาบัณฑิต                
และปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาทางการศึกษา โดยได้รับผลการประเมินวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
มหาบัณฑิตในระดับดีมาก  
 ในกรณีที่คณุสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามกําหนดในข้อ 3.1-3.2 ต้องมผีลงานวิชาการ                           
และงานวิจยัที่มีคุณภาพดีซึ่งมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญามาทดแทนกันได้ โดยได้รับ                  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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 4.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

4.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม            
ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 

4.2  เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทํางานหรือการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม หรอือยู่ใน             
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 

4.3  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนดในประกาศรับสมัคร 
ทั้งน้ี เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษา                           

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต                                     
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  5.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาที่เก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การบริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ การจัดการ 
เศรษฐศาสตร ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากสถาบันอุดมศึกษา  
  5.2  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
  5.2.1  ผ่านการทําวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
  5.2.2  หากทํางานในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องมีประสบการณ์ทํางาน                          
ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
  5.2.3  หากทํางานเป็นนักวิชาการสายสอนต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 2 ปี                           
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
  5.2.4  หากมผีลงานวิชาการหรืองานวิจัย ซึ่งมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน พิจารณาเห็นสมควรรับเขา้ศึกษา 
 5.3  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด 

 6.  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรบรหิารธรุกิจดุษฎีบัณฑิต                                     
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
 6.1 สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาที่เก่ียวกับบริหารธุรกิจ การจัดการ 
เศรษฐศาสตร ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รับรอง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรอืสํานักงานคณะกรรมการ                      
การอุดมศึกษารับรอง  
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 6.2  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
  6.2.1  มีคะแนนเฉล่ียในระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ                            
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
  6.2.2  ได้รับผลการประเมินวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตในระดับดีมาก  
  6.2.3  หากทํางานในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องมีประสบการณ์ทํางาน                       
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้รับปริญญามหาบัณฑิต (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)   
  6.2.4  หากทํางานเป็นนักวิชาการสายสอนต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า                              
2 ปี หลังจากได้รับปริญญามหาบัณฑิต (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
  ในกรณีที่คณุสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามกําหนดในข้อ 6.2.1-6.2.4 ต้องมีผลงาน
วิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีซึ่งมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญามาทดแทน โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
 6.3  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด 

 7.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรดุษฎีบัณฑิต                          
ต้องมีคุณสมบติัดังนี ้
 7.1  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้รบัปริญญาสาธารณสุขศาสตร       
มหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทยีบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หรือสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 
ให้การรับรอง และ สําเร็จการศึกษาโดยการทําวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต ในลักษณะการทําวิจัย                 
มีค่าหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
 7.2  มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 
 7.3  ผู้ทีม่ีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ในข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อตามข้อ 7.1 - ข้อ 7.2       
อาจได้รับการพิจารณาให้สมคัรเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 7.4  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมากําหนด 

หมายเหตุ: กรณีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรไม่ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท                  
 ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่ามาก่อน จําเป็นต้อง 
 ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานความรู้ทางสาธารณสุขศาสตร์โดยไม่นับหน่วยกิต  
 เพ่ือปรับฐานความรู้ 
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 8.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  8.1  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  รับรองคุณวุฒิ 
  8.2  กรณีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาการศึกษาจะต้องมี 
ประสบการณ์การสอน  การจัดการฝึกอบรม  หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงาน                        
ที่เก่ียวกับการผลิตและใช้สื่อไม่น้อยกว่า 1 ปี  หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                          
โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทํางานมาแสดงพร้อมใบสมคัร 
  8.3  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่่ากว่า 2.50 ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือร้อยละ 65             
ในระบบอ่ืน  ถา้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ถึง 2.50 ถ้าสามารถสอบผ่านเข้าเป็นนักศึกษาได้และเมื่อเรียนครบ         
1 ภาคการศึกษาแล้ว และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 3.00 ให้หมดสภาพการเป็นนักศึกษา 
  8.4  คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 9.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  ต้องมีคณุสมบัติดังนี ้
  9.1  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  รับรองคุณวุฒิ 
  9.2  คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 10.  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  ต้องมีคุณสมบติัดังนี ้
  10.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย                       
และประเมินผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  10.2  มคีะแนนเฉล่ียสะสมข้ันปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ต้ังแต่ 2.50 ขึน้ไป หรือ                               
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทาํงานที่เก่ียวกับการวิจัยและประเมินผลการศึกษาหลังจบการศึกษา                                  
ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือมีผลงานในด้านการวิจัย  หรอือยู่ในดุลยพินิจ                                  
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
  10.3  คุณสมบัติอ่ืนๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด 

 11.  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  11.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์                            
หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรบัรองหรือ 
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  11.2  มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือเทียบเท่า 
  11.3  คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 12.  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต                         
สาขาวิชาภาษาไทย ต้องมีคณุสมบัติ ดังนี ้
 ผู้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี  
 12.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาไทย หรือสาขาที่เก่ียวข้อง ได้แก่                         
การสอนภาษาไทย วรรณคดีไทย ไทยศึกษา จารึกภาษาไทย ภาษาศาสตร์ ภาษาบาลีสันสกฤต ฯลฯ 
 12.2  มีคะแนนเฉล่ียในระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน   
 12.3  ผู้เรียนทีไ่ม่มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา หรือไม่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษา                           
ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เป็นพ้ืนทางด้านการศึกษา  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 
   12.4  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด และเป็นไป               
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

 13.  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  13.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีารบัรอง  หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  และมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษในสถานศกึษา อย่างน้อย                    
1 ปี หลังสําเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรหีรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  13.2  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่่ากว่า 2.50 ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือร้อยละ 65 ในระบบอ่ืน 
  13.3  คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 14.  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ต้องมีคณุสมบัติ ดังนี ้
  14.1  เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
  14.2  ทํางานเก่ียวกับการศึกษาหรือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  เช่น  นักวิชาการ                         
นักการศึกษา  นักการศึกษาพิเศษ  นักจิตวิทยา  นักให้คําปรึกษา นักแนะแนว นักบําบัด กระบวนการ                      
หรือวิทยากรกระบวนการ  นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  นักวิจยั  ครูอาจารย์  ผูบ้ริหาร                               
ในสถาบันการศึกษา  ผู้ประกอบการ  ผู้นําและผู้บริหารในองค์การ เป็นต้น โดยมีประสบการณ์ทํางาน    
ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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  14.3  กรณทีี่ไม่มีประสบการณ์การทํางาน ตามข้อ 14.2 จะต้องมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม                      
ในระดับปริญญาตรี ไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 แต้ม 
  14.4  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา              
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ: สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันอาทิตย์ 

 15.  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  15.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษา                          
ที่ ก.พ. รับรองหรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอ่ืน และมีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์                         
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  15.2  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษา                      
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 16.  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 16.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรบัรอง  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี                
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาแล้วเห็นสมควรรบัเข้าศึกษา 
 16.2  มคีะแนนเฉล่ียขั้นปรญิญาตรีตลอดหลักสูตร  ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือเป็น                     
ผู้มีประสบการณ์ในการทํางานด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม  หลังจากจบปริญญาตรี                             
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                       
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  16.3  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนดในประกาศ                        
รับสมัครทั้งน้ีเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 17.  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ต้องมีคณุสมบัติดังนี ้
  17.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  จากสถาบันอุดมศึกษา                          
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา                         
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแต่งต้ัง พิจารณาแล้วเห็นสมควร
ให้รับเข้าศึกษา 
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  17.2  มีประสบการณ์ในการทํางานที่เก่ียวกับระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัล                
หลังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือมผีลงานในด้านการวิจัย 
  17.3  คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด 

 18.  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   
ต้องมีคุณสมบติัดังนี ้
 18.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการ                        
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต                              
ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 

 18.2  มีคะแนนเฉล่ียขั้นปรญิญาตรีตลอดหลักสูตร ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการทํางานด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพ หลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี                            
หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
  18.3  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด 

 19.  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  19.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวกับบริหารธุรกิจ 
การจัดการ เศรษฐศาสตร ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมารบัรอง หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตพิจารณาเห็นสมควร
รับเข้าศึกษา 
  19.2  มคีะแนนเฉล่ียในระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน               
หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ทํางานด้านการบริหารจัดการหลงัจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี 
หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  19.3  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด 

หมายเหตุ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันอาทิตย์ 

 20.  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  20.1  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา                          
ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  รับรองคุณวุฒิ 
  20.2  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือร้อยละ 65                       
ในระบบอ่ืน  
  20.3  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษา                         
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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 21.  การสมัคร 
 21.1  กรอกใบสมัครอย่างครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance/ 
 21.2  สําหรับผู้สมัครเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต้องมีผลคะแนนสอบ                                  
วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL internet-based test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน                               
หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือคะแนนมาตรฐานสากล
อ่ืนๆ ทีส่ามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) ได้  โดยระดับไม่ตํ่ากว่า A2 (หรือเทยีบเท่า มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้รับเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก) โดยผลการสอบต้องมอีายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่รับสมัคร หรือ การทดสอบ                           
ที่มหาวิทยาลัยจัด English Test for Graduate Applicants (ETGA) คะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 

 22.  การชําระค่าสมัครสอบคัดเลือก 
  ชําระค่าสมัครสอบคัดเลือก จํานวน  700  บาท  (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถพิมพ์                          
ใบชําระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกในระบบไปชําระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)                                         
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา  หากชําระเงินค่าสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขสาขาวิชาที่สมัครได้  
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิ  ไม่คืนค่าสมัครสอบคัดเลือกให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

  22.1  ภาคปกติ  ชําระเงินค่าสมัครได้ต้ังแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2564 
  22.2  ภาคพิเศษ  ชําระเงินค่าสมัครได้ต้ังแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2564 

 **การสมัครเข้าศึกษาจะถือว่าดําเนินการเสร็จสมบูรณ์  เมื่อผู้สมัครกรอกรายละเอียด                           
และชําระเงินค่าสมัครตามระยะเวลาที่ระบุในประกาศรับสมัคร ** 

 มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานต่างๆ เมื่อนักศึกษา ผ่านการสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแล้วในวันเปิดภาคการศึกษา หากพบว่าผู้สมัครบุคคลใดขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้อหน่ึง 
หรือหลักฐานไม่ถูกต้อง ปลอมแปลง หรือไม่เทียบเท่าที่จะสมัครได้ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ิในการเข้าเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที ไม่ว่าจะได้เรียนมาแล้วก่ีภาคการศึกษา 
และอาจดําเนินคดีตามกฎหมายกรณีปลอมแปลงเอกสาร 

หมายเหตุ  1. หากผู้สมัครไม่ได้เข้าทดสอบด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน                  
                  ค่าสมัครสอบคัดเลือก ยกเว้น มหาวิทยาลัยไม่เปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษานี้ 
   2. ค่าสมัครสอบคัดเลือก ไม่รวมค่าธรรมเนียมของเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
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รายละเอียดเนื้อหาการสอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา 
การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2564 

(เฉพาะหลักสูตร สาขาวิชาที่มีการสอบข้อเขียน) 
 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    เนื้อหาวิชาที่สอบความรู้เฉพาะสาขา 
 1.1  แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร 
 1.2  ความเคลือ่นไหวทางการบริหารการศึกษา 
 1.3  การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
 
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
    เนื้อหาวิชาที่สอบความรู้เฉพาะสาขา 
 2.1  การจัดการเรียนรู้  และการพัฒนาหลักสูตร 
 
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
    เนื้อหาวิชาที่สอบความรู้เฉพาะสาขา 
 3.1  วรรณกรรม  วรรณคดี  หลักภาษา  คติชนวิทยา 
 
4. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
    เนื้อหาวิชาที่สอบความรู้เฉพาะสาขา 
 4.1  การสอนภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

เอกสารแนบท้ายประกาศ  1 


