
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง  การขยายเวลาการรับสมัคร  และการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบท่ี 2 

ประจ าปีการศึกษา  2563 
__________________________ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ า                     
ปีการศึกษา 2563  ตั้งแต่วันที่ 9  มีนาคม - 17 พฤษภาคม  2563 นั้น เนื่องจากบางสาขาจ านวนผู้สมัคร               
มีจ านวนน้อยยังไม่เป็นไปตามแผนรับ และในสาขาวิชาที่สามารถด าเนินการจัดสอบคัดเลือกได้ตามปฏิทิน            
การสอบคัดเลือกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 นั้น  ซึ่งจ านวนผู้สมัครยังไม่เต็มตามจ านวนแผนรับ ในการนี้ 
มหาวิทยาลัย จึงขอขยายเวลาการรับสมัคร  และการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบท่ี 2    
ประจ าปีการศึกษา 2563  พร้อมทั้งก าหนดการสอบคัดเลือกตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 

 
 
 
 
  (รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์  ลือนาม) 
  รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
  อธิการบดี 
 
 
 
 
 
ที ่ 306/2563 
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สาขาวิชาและจ านวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัครรอบขยายเวลา และการรับสมัคร รอบที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

หลักสูตรและสาขาวิชา 
ระบบการศึกษา 

หมายเหตุ 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ระดับปริญญาเอก    
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)    
 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา**   - 16 รับรอบที่ 2 
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน* 5 7 รับรอบที่ 2 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม* 5 5 ขยายเวลา 
 - สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน* - 2 รับรอบที่ 2 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (ส.ด.)* 1 5 รับรอบที่ 2 
ระดับปริญญาโท    
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)    
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา* - 19 ขยายเวลา 
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน** 3 8 รับรอบที่ 2 
 - สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา* - 18 ขยายเวลา 
 - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา* - 5 รับรอบที่ 2 
 - สาขาวิชาภาษาไทย** 8 18 รับรอบที่ 2 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.)    
 - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ** 5 16 รับรอบที่ 2 
 - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์* - 10 รับรอบที่ 2 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)    
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา* - 14 รับรอบที่ 2 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม* 5 6 ขยายเวลา 
 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล* 18 20 ขยายเวลา 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  (ส.ม.)* 5 11 รับรอบที่ 2 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.)    

 - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ* - 7 รับรอบที่ 2 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.)    
 - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์* - 7 รับรอบที่ 2 

 

วิธีการคัดเลือก * การสอบสัมภาษณ์ 
   ** การทดสอบความรู้เฉพาะสาขา และการสอบสัมภาษณ์ 
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คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ  มีดังต่อไปนี้ 
 1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครสอบ 
  1.1  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง                
ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง 
  1.2  มีความประพฤติเรียบร้อย 

 2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้านการบริหารการศึกษา                        
จากสถาบันการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหรือ 
 2.2  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาใดสาขาหนึ่ง ที่ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษารับรอง และมีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาหรือการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 2.3  คุณสมบัติอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือบัณฑิตวิทยาลัย หรือข้อบังคับ          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนด 

 3.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 3.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัย        
ราชภัฏนครราชสีมา หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  และ ผ่านการเรียนระดับปริญญา
มหาบัณฑิต แบบ ก 2 และ 
 3.2  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   3.2.1  มีประสบการณ์ท างานทางการศึกษาหรือการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้รับ    
ปริญญาบัณฑิต (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) หรือ 
  3.2.2  ส าเร็จปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาทางการศึกษา                                 
โดยได้รับแต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้ม หรือส าเร็จปริญญาบัณฑิต                   
และปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาทางการศึกษา โดยได้รับผลการประเมินวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ในระดับดีมาก  
 ในกรณีที่คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามก าหนดในข้อ 3.1-3.2 ต้องมีผลงานวิชาการ                           
และงานวิจัยที่มีคุณภาพดีซึ่งมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญามาทดแทนกันได้ โดยได้รับ                  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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 4.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

4.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม            
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 

4.2  เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานหรือการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม หรืออยู่ใน             
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 

4.3  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนดในประกาศรับสมัคร 
ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 5.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

5.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาที่เก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การบริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ การจัดการ 
เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากสถาบันอุดมศึกษา  

5.2  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 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  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนด 

 6.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต                          
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 6.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตร       
มหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หรือสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)                 
ให้การรับรอง และ ส าเร็จการศึกษาโดยการท าวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต ในลักษณะการท าวิจัย                 
มีค่าหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
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 6.2  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 
 6.3  ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามข้อ 5.1 - ข้อ 5.2       
อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 6.4  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานทีบ่ัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครราชสีมาก าหนด 

หมายเหตุ: กรณีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท                 
ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่ามาก่อน จ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาพ้ืนฐานความรู้ทางสาธารณสุขศาสตร์โดยไม่นับหน่วยกิต เพื่อปรับฐานความรู้ 

 7.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  7.1  ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการ            
พลเรือน (ก.พ.)  รับรองคุณวุฒิ 
  7.2  กรณีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาการศึกษาจะต้องมี 
ประสบการณ์การสอน  การจัดการฝึกอบรม  หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานที่ 
เกี่ยวกับการผลิตและใช้สื่อไม่น้อยกว่า  1  ปี  หลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                          
โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การท างานมาแสดงพร้อมใบสมัคร 
  7.3  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.50  ในระบบคะแนนเต็ม  4.00  หรือร้อยละ 65             
ในระบบอ่ืน  ถ้าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง  2.50  ถ้าสามารถสอบผ่านเข้าเป็นนักศึกษาได้และเมื่อเรียนครบ                       
1  ภาคการศึกษาแลว้ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ ากวา่ 3.00 ให้หมดสภาพการเปน็นักศึกษา 
  7.4  คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 8.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  8.1  ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการ              
พลเรือน (ก.พ.)  รับรองคุณวุฒิ 
  8.2  คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 9.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  9.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
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  9.2  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือเป็น                        
ผู้มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผลการศึกษาหลังจบการศึกษา                                  
ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1  ปี  หรือมีผลงานในด้านการวิจัย  หรืออยู่ในดุลยพินิจ                                  
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
  9.3  คุณสมบัติอ่ืนๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีาก าหนด 

 10.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  10.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์                            
หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองหรือ 
  10.2  มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือเทียบเท่า 
  10.3  คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 11.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต                         
สาขาวิชาภาษาไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ผู้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
 11.1  จบปริญญาบัณฑิตสาขาภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสอนภาษาไทย 
วรรณคดีไทย ไทยศึกษา จารึกภาษาไทย ภาษาศาสตร์ ภาษาบาลีสันสกฤต ฯลฯ 
 11.2  มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  จากระบบ 4  ระดับคะแนน   
 11.3  ผู้เรียนที่ไม่มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา หรือไม่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษา                              
ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เป็นพ้ืนทางด้านการศึกษา  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
  11.4  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนด และเป็นไป               
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

 12.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  12.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารับรอง  หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  และมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา อย่างน้อย                    
1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  12.2  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือร้อยละ 65 ในระบบอ่ืน 
  12.3  คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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 13.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  13.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
  13.2  ท างานเก่ียวกับการศึกษาหรือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  เช่น  นักวิชาการ                         
นักการศึกษา  นักการศึกษาพิเศษ  นักจิตวิทยา  นักให้ค าปรึกษา นักแนะแนว นักบ าบัด กระบวนการ                      
หรือวิทยากรกระบวนการ  นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  นักวิจัย  ครูอาจารย์  ผู้บริหาร                               
ในสถาบันการศึกษา  ผู้ประกอบการ  ผู้น าและผู้บริหารในองค์การ เป็นต้น โดยมีประสบการณ์ท างาน    
ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  13.3  กรณีท่ีไม่มีประสบการณ์การท างาน ตามข้อ 13.2 จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม                      
ในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 แต้ม 
  13.4  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา              
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ: สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันอาทิตย์ 

 14.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  14.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษา                          
ที่ ก.พ. รับรองหรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอ่ืน และมีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์                         
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  14.2  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษา                      
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 15.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 15.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รับรอง  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
 15.2  มีคะแนนเฉลี่ยขั้นปริญญาตรีตลอดหลักสูตร  ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือเป็น                     
ผู้มีประสบการณ์ในการท างานด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  หลังจากจบปริญญาตรี                             
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                       
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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  15.3  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนดในประกาศ                        
รับสมัครทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 16.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  16.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  จากสถาบันอุดมศึกษา                          
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา                         
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแต่งตั้ง พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้
รับเข้าศึกษา 
  16.2  มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัล                
หลังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือมีผลงานในด้านการวิจัย 
  16.3  คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีาก าหนด 

 17.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 17.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการ                        
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                  
การพัฒนาสุขภาพชุมชน ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 

 17.2  มีคะแนนเฉลี่ยขั้นปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการท างานด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพ หลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี                            
หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
  17.3  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนด 

 18.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  18.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวกับบริหารธุรกิจ การ
จัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รับรอง หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  18.2  มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน               
หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ท างานด้านการบริหารจัดการหลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี 
หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  18.3  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก าหนด 

หมายเหตุ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันอาทิตย์ 

 



- 8 - 
 

 
 19.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต                  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  19.1  ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการ                    
พลเรือน (ก.พ.)  รับรองคุณวุฒิ 
  19.2  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือร้อยละ 65                       
ในระบบอ่ืน  
  19.3  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษา                         
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 20.  การสมัคร 
 20.1  กรอกใบสมัครอย่างครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 
 20.2  ส าหรับผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 
internet-based test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า 45 หรือ TOEFL Institutional Testing Program                            
(TOEFL-ITP) ไม่น้อยกว่า 450 หรือ IELTS Academic ไม่น้อยกว่า 5.0 โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
นับจากวันที่สอบถึงวันรับสมัคร หรือ ทดสอบ English Testing for Graduate Applicants (ETGA)                         
(ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ) คะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 

 21.  การช าระค่าสมัคร 
  ช าระค่าสมัครจ านวน  700  บาท  (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  สามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชา/หลักสูตร   
ช าระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   
ชื่อบัญชี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เลขที่บัญชี: 419-1-76850-4                              
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน  2563 

       การสมัครเข้าศึกษาจะถือว่าด าเนินการเสร็จสมบูรณ์  เม่ือผู้สมัครกรอกรายละเอียด                            
และช าระเงินค่าสมัครพร้อมส่งหลักฐานการช าระเงิน มายังหน้าเว็บรับสมัคร 
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 

       **หากผู้สมัครไม่ได้เข้าทดสอบด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน                
ค่าสมัคร ยกเว้น มหาวิทยาลัยไม่เปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษานี้ 
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ปฏิทินการสอบคัดเลือก 
 

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 25 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2563 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 13 มิถุนายน 2563 
การคัดเลือก 14 มิถุนายน 2563 
ประกาศผลสอบ 18 มิถุนายน 2563 
รายงานตัว 20 มิถุนายน 2563 
ปฐมนิเทศ  21 มิถุนายน 2563 
สอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 21 มิถุนายน 2563 
ส าหรับปริญญาโท (ยกเว้นสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) 
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาคพิเศษ  วันที่ 27 มิถุนายน 2563 

ภาคปกติ  วันที่ 29 มิถุนายน 2563 
 


