
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง  การขยายเวลาการรับสมัคร และการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบท่ี 2 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
________________________ 

 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคล                         
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์-10 พฤษภาคม 2565 
นั้น และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2565  
เนื่องจากบางสาขาวิชามีจ านวนผู้สมัครยังไม่เป็นไปตามแผนรับ และในสาขาวิชาท่ีสามารถด าเนินการ                    
จัดสอบคัดเลือกได้ตามปฏิทินการสอบคัดเลือกในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2565 นั้น ซึ่งจ านวนผู้สมัครยังไม่เต็ม                        
ตามจ านวนแผนรับ ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ขยายเวลาการรับสมัคร และการรับสมัครเข้าศึกษา                          
ระดับบัณฑิตศึกษา รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2565 พร้อมท้ังก าหนดการสอบคัดเลือกตามรายละเอียด                     
ท่ีแนบท้ายประกาศนี้  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกรณ์  คิดการ) 
  รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
  อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ี  895/2565 
  



~ 1 ~

สาขาวิชาและจ านวนนักศึกษาท่ีเปิดรับสมัครรอบขยายเวลา และการรับสมัคร รอบท่ี 2  
ประจ าปีการศึกษา 2565 

หลักสตูรและสาขาวิชา 
ระบบการศึกษา 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 
ระดบัปรญิญาเอก 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  (ปร.ด.) 
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา** - 9 

(รับรอบที่ 2) 
- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน* 4 

(รับรอบที่ 2) 
8 

(รับรอบที่ 2) 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม* 5 

(ขยายเวลา) 
5 

(ขยายเวลา) 
- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน* - 11 

(รับรอบที่ 2) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต  (บธด..) 

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ* - 2 
(รับรอบที่ 2) 

หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑติ  (ส.ด.)* 5 
(ขยายเวลา) 

2 
(รับรอบที่ 2) 

ระดบัปรญิญาโท 
หลักสตูรครศุาสตรมหาบณัฑิต  (ค.ม.) 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา* - 15 
(ขยายเวลา) 

- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน** - 5 
(รับรอบที่ 2) 

 - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา* - 10 
(รับรอบที่ 2) 

 - สาขาวิชาภาษาไทย** - 12 
(รับรอบที่ 2) 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  (ศศ.ม.) 
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ** 7 

(รับรอบที่ 2) 
13 

(รับรอบที่ 2) 
- สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์* 1 

(รับรอบที่ 2) 
7 

(รับรอบที่ 2) 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  (วท.ม.) 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา* - 15 
(ขยายเวลา) 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม* 5 
(ขยายเวลา) 

10 
(ขยายเวลา) 

- สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล* 10 
(ขยายเวลา) 

15 
(รับรอบที่ 2) 
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หลักสตูรและสาขาวิชา 
ระบบการศึกษา 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 
 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  (ส.ม.)* 5 

(ขยายเวลา) 
11 

(รับรอบที่ 2) 
 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  (บธ.ม.)   
 - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ* - 13 

(รับรอบที่ 2) 
 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  (รป.ม.)   
 - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์* - 8 

(รับรอบที่ 2) 
 หลักสตูรบัญชีมหาบณัฑติ  (บช.ม.)* - 12 

(รับรอบที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการสอบคัดเลือก 
  ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 6-12 มิถุนายน 2565 6-30 มิถุนายน 2565 
การช าระค่าสมัครสอบคัดเลือก 6-13 มิถุนายน 2565 6 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2565 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 16 มิถุนายน 2565 5 กรกฎาคม 2565 
การคัดเลือก 18 มิถุนายน 2565 9 กรกฎาคม 2565 
ประกาศผลสอบ 22 มิถุนายน 2565 12 กรกฎาคม  2565 
เปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ภาคปกติ 18 กรกฎาคม 2565 ภาคพิเศษ 3 กันยายน 2565 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจจะมีการเปล่ียนแปลง 

 

 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ  มีดังต่อไปนี ้
 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ 
  1.1  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง
ในระยะปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม  ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง 
  1.2  มีความประพฤติเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  วิธีการคัดเลือก  * การสอบสัมภาษณ์เท่าน้ัน 
   ** การสอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา และการสอบสัมภาษณ์  
      รายละเอียดเน้ือหาการสอบข้อเขียนตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
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 2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้านการบริหารการศึกษา                        
จากสถาบันการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ 
 2.2  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาใดสาขาหนึ่ง ท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง และมีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาหรือการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
และ 
 2.3  คุณสมบัติอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือบัณฑิตวิทยาลัย หรือข้อบังคับ          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนด 
 2.4  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนด 

 3.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 3.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษา ท่ีสภามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครราชสีมา หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  และ ผ่านการเรียนระดับปริญญา
มหาบัณฑิต แบบ ก 2 และ 
 3.2  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
   3.2.1  มีประสบการณ์ท างานทางการศึกษาหรือการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจาก                       
ได้รับปริญญาบัณฑิต (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) หรือ 
  3.2.2  ส าเร็จปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาทางการศึกษา                                  
โดยได้รับแต้มเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้ม หรือส าเร็จปริญญาบัณฑิต                   
และปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาทางการศึกษา โดยได้รับผลการประเมินวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
มหาบัณฑิตในระดับดีมาก  
 ในกรณีท่ีคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามก าหนดในข้อ 3.1-3.2 ต้องมีผลงานวิชาการ                           
และงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดีซึ่งมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญามาทดแทนกันได้ โดยได้รับ                  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 3.3  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนด 

 4.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

4.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม            
ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 

4.2  กรณีไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ส่ิงแวดล้อมหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง                              
ต้องมีประสบการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4.3  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนดในประกาศรับสมัคร 
ท้ังนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษา                           

ระดับบัณฑิตศึกษา 
4.4  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนด 
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 5.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                                     
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  5.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การบริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ การจัดการ 
เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษา  
  5.2  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
  5.2.1  ผ่านการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
  5.2.2  หากท างานในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องมีประสบการณ์ท างาน                          
ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
  5.2.3  หากท างานเป็นนักวิชาการสายสอนต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 2 ปี                            
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
  5.2.4  หากมีผลงานวิชาการหรืองานวิจัย ซึ่งมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน พิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
 5.3  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนด 

 6.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต                                     
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 6.1 ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ การจัดการ 
เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รับรอง จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือส านักงานคณะกรรมการ                      
การอุดมศึกษารับรอง  
 6.2  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
  6.2.1  มีคะแนนเฉล่ียในระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ                            
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
  6.2.2  ได้รับผลการประเมินวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตในระดับดีมาก  
  6.2.3  หากท างานในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องมีประสบการณ์ท างาน                       
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้รับปริญญามหาบัณฑิต (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)   
  6.2.4  หากท างานเป็นนักวิชาการสายสอนต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า                              
2 ปี หลังจากได้รับปริญญามหาบัณฑิต (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
  ในกรณีท่ีคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามก าหนดในข้อ 6.2.1-6.2.4 ต้องมีผลงาน
วิชาการและงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดีซึ่งมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญามาทดแทน โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
 6.3  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนด 
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 7.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต                          
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 7.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตร       
มหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หรือสาขาอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 
ให้การรับรอง และ ส าเร็จการศึกษาโดยการท าวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต ในลักษณะการท าวิจัย                 
มีค่าหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
 7.2  มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 
 7.3  ผู้ท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามข้อ 7.1 - ข้อ 7.2       
อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 7.4  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนด 

หมายเหตุ: กรณผีู้เข้าศึกษาในหลักสูตรไม่ได้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่ามาก่อน จ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานความรู้ทางสาธารณสุข
ศาสตร์โดยไม่นับหน่วยกิต เพ่ือปรับฐานความรู้ 

 8.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  8.1  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  8.2  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือร้อยละ 65             
ในระบบอื่น  ถ้าระดับคะแนนเฉล่ียไม่ถึง 2.50 ถ้าสามารถสอบผ่านเข้าเป็นนักศึกษาได้และเมื่อเรียน                          
ครบ 1 ภาคการศึกษาแล้ว และได้ระดับคะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 3.00 ให้หมดสภาพการเป็นนักศึกษา 
  8.3  คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 9.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  9.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 10.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  10.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์                            
หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
  10.2  มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือเทียบเท่า 
  10.3  คุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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 11.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต                         
สาขาวิชาภาษาไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ผู้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 11.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาไทย หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่                         
การสอนภาษาไทย วรรณคดีไทย ไทยศึกษา จารึกภาษาไทย ภาษาศาสตร์ ภาษาบาลีสันสกฤต ฯลฯ 
 11.2  มีคะแนนเฉล่ียในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน   
 11.3  ผู้เรียนท่ีไม่มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา หรือไม่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษา                              
ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีเป็นพื้นทางด้านการศึกษา  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
  11.4  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนด และเป็นไป               
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

 12.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  12.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา                        
ท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
  12.2  เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติท่ีเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

 13.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  13.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากหลักสูตรท่ีหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีอ านาจตามกฎหมายให้การรับรอง 
  13.2  ท างานเกี่ยวกับการศึกษาหรือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เช่น นักวิชาการ                       
นักการศึกษา นักการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา นักให้ค าปรึกษา นักแนะแนว นักบ าบัด กระบวนกร                 
หรือวิทยากรกระบวนการ นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ นักวิจัย ครูอาจารย์ ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย                       
ผู้ดูแลผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้บริหารในสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ                             
ผู้น าและผู้บริหารในองค์การ เป็นต้น โดยมีประสบการณ์ท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี                  
นับแต่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  13.3  กรณีท่ีไม่มีประสบการณ์การท างาน ตามข้อ 13.2 จะต้องมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม  
ในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้ม 

หมายเหตุ: สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว  
  และอาจจัดแบบ onsite หรือ online ตามความเหมาะสม 

 14.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  14.1  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
อื่นๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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 15.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 15.1  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 15.2  กรณีไม่ได้จบปริญญาตรี ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม ต้องมีประสบการณ์                 
ในการท างานด้านส่ิงแวดล้อมอย่างน้อย 1 ปี 
 15.3  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนดในประกาศ                        
รับสมัครท้ังนี้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 16.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  16.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษา                           
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา                         
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแต่งต้ัง พิจารณาแล้วเห็นสมควร
ให้รับเข้าศึกษา 
  16.2  มีประสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัล                
หลังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือมีผลงานในด้านการวิจัย 
  16.3  คุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนด 

 17.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  17.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ท่ีมหาวิทยาลัย
แต่งต้ังพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา  
  17.2  มีคะแนนเฉล่ียในระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือ                                 
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานด้านสาธารณสุข หรือ สุขภาพ หลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี                     
หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
  17.3  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนดในประกาศรับสมัคร 

 18.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  18.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ 
การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมารับรอง หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตพิจารณาเห็นสมควร
รับเข้าศึกษา 
  18.2  มีคะแนนเฉล่ียในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน               
หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ท างานด้านการบริหารจัดการหลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี 
หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  18.3  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนด 

หมายเหตุ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันอาทิตย์ 
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 19.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  19.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา                             
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติท่ีเป็นไป                      
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

 20.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  20.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชีท่ีสภาวิชาชีพให้การรับรองหลักสูตร                     
หรือจบปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต                          
เห็นควรรับเข้าศึกษา 
  20.2  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า              
หากคะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 2.50 ให้น าประสบการณ์ในการท างานมาพิจารณาร่วมด้วย หรือตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
  20.3  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 21.  การสมัคร 
 21.1  กรอกใบสมัครอย่างครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์ ท่ีเว็บไซต์ 
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 
 21.2  ส าหรับผู้สมัครเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต้องมีผลคะแนนสอบ                                   
วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL internet-based test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน                               
หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือคะแนนมาตรฐานสากล
อื่นๆ ท่ีสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) ได้  โดยระดับไม่ต่ ากว่า A2 (หรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้รับเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก) โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีสอบถึงวันท่ีรับสมัคร หรือ การทดสอบ                                  
ท่ีมหาวิทยาลัยจัด English Test for Graduate Applicants (ETGA) คะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 

 22.  การช าระค่าสมัครสอบคัดเลือก 
  ช าระค่าสมัครสอบคัดเลือก จ านวน  700  บาท  (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถพิมพ์                          
ใบช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกในระบบไปช าระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)                                         
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา  หากช าระเงินค่าสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขสาขาวิชาที่สมัครได้  
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์  ไม่คืนค่าสมัครสอบคัดเลือกให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

  22.1  ภาคปกติ  ช าระเงินค่าสมัครได้ ต้ังแต่วันที่ 6-13 มิถุนายน 2565 
  22.2  ภาคพิเศษ  ช าระเงินค่าสมัครได้ ต้ังแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 

 **การสมัครเข้าศึกษาจะถือว่าด าเนินการเสร็จสมบูรณ์  เมื่อผู้สมัครกรอกรายละเอียด                           
และช าระเงินค่าสมัครตามระยะเวลาท่ีระบุในประกาศรับสมัคร ** 
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 มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานต่างๆ เมื่อนักศึกษา ผ่านการสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแล้วในวันเปิดภาคการศึกษา หากพบว่าผู้สมัครบุคคลใดขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่ง 
หรือหลักฐานไม่ถูกต้อง ปลอมแปลง หรือไม่เทียบเท่าท่ีจะสมัครได้ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้าเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือส่ังให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที ไม่ว่าจะได้เรียนมาแล้วกี่ภาคการศึกษา 
และอาจด าเนินคดีตามกฎหมายกรณีปลอมแปลงเอกสาร 

หมายเหตุ  1. หากผู้สมัครไม่ได้เข้าทดสอบด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน                  
                  ค่าสมัครสอบคัดเลือก ยกเว้น มหาวิทยาลัยไม่เปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษานี้ 
   2. ค่าสมัครสอบคัดเลือก ไม่รวมค่าธรรมเนียมของเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
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รายละเอียดเนื้อหาการสอบข้อเขยีนความรู้เฉพาะสาขา 
การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดบับัณฑติศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2565 

(เฉพาะหลักสูตร สาขาวชิาทีม่ีการสอบข้อเขยีน) 
 

 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    เนื้อหาวิชาที่สอบความรู้เฉพาะสาขา 
 1.1  ทฤษฎีทางการบริหารและการน าไปสู่การปฏิบัติ 
 1.2  การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
 
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
    เนื้อหาวิชาที่สอบความรู้เฉพาะสาขา 
 2.1  การพัฒนาหลักสูตร  การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ และการวิจัย 
 
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
    เนื้อหาวิชาที่สอบความรู้เฉพาะสาขา 
 3.1  หลักภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม วรรณคดี คติชน วิธีการสอนภาษาไทย  
   และการวิจัยทางภาษาไทย 
 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศ 
    เนื้อหาวิชาที่สอบความรู้เฉพาะสาขา 
 4.1  การสอนภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เอกสารแนบท้ายประกาศ  1 


