
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2566 
 

 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ 
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2566  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

สาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

หลักสูตรและสาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)    
 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา* 17 

แบบ 1.1 (2 คน) 
แบบ 2.1 (1) (3 คน) 
แบบ 2.1 (2) (12 คน) 

23 
แบบ 1.1 (3 คน) 

แบบ 2.1 (1) (10 คน) 
แบบ 2.1 (2) (10 คน) 

40 

 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - 10 
(แบบ 2.1) 

10 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 5 
(แบบ 2.1) 

5 
(แบบ 2.1) 

10 

 - สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน - 15 
(แบบ 2.1) 

15 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  (บธ.ด.)    
 - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - 5 

(แบบ 2.1) 
5 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (ส.ด.) 5 
(แบบ 2.1) 

5 
(แบบ 2.1) 

10 

ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)    
 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา* - 60 

(แผน ก2) 
60 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5 
(แผน ข) 

10 
(แผน ข) 

15 
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หลักสูตรและสาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน* 10 

(แผน ก2 
มีใบประกอบวิชาชีพครู) 

30 
-แผน ก2 

มีใบประกอบวิชาชีพครู 
(10 คน) 

-แผน ก2 (20 คน) 

40 

 - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา - 15 
(แผน ก2) 

15 

 - สาขาวิชาภาษาไทย* - 20 
(แผน ก2) 

20 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.)    
 - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ* 7 

(แผน ก2) 
20 

(แผน ก2) 
27 

 - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนษุย์ 5 
(แผน ก2) 

10 
(แผน ก2) 

15 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)    
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา - 15 

(แผน ก2) 
15 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 5 
(แผน ก2) 

10 
(แผน ก2) 

15 

 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 10 
(แผน ก2) 

10 
(แผน ก2) 

20 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  (ส.ม.) 3 
แผน ก2 (3 คน) 

17 
แผน ก2 (12 คน) 
แผน ข  (5 คน) 

20 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.)    
 - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - 20 

(ทั้งแผน ก2 
และ แผน ข) 

20 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.)    
 - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ - 20 

แผน ก2 (5 คน) 
แผน ข (15 คน) 

20 

 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  (บช.ม.) - 10 
(ทั้งแผน ก2 
และ แผน ข) 

10 

*  สาขาวิชาที่ต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ จัดสอบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาที่นอกเหนือจากน้ี   
เป็นการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว สถานที่/รูปแบบการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ
อีกครั้ง 
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คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ  มีดังต่อไปนี ้
 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ 
  1.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาต่ำกว่าระดับปริญญาท่ีต้องการศึกษาทุกสาขาวิชา  
หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ โดยต้อง
ได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  1.2  ผู้สมัครสอบ  มีร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ  โรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  
โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
  1.3  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าศึกษาต่อ หรือสอบเข้ารับราชการ หรือ 
เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  2.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้านการบริหารการศึกษา 
จากสถาบันการศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ 
  2.2  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาใดสาขาหนึ่ง ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับรอง และมีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาหรือการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 
  2.3  คุณสมบัติอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือบัณฑิตวิทยาลัย หรือข้อบังคับ          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนด 
  2.4  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนด 
   แผนการศึกษา 
    1.  แบบ 1.1  (By Research)  
    2.  แบบ 2.1 (1)  (By Coursework and Research)  แผนสำหรับผู้ท่ีประสงค์ 
จะขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา   
    3.  แบบ 2.1 (2)  (By Coursework and Research)  แผนสำหรับผู้ท่ีไม่ประสงค์จะ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา   
 3.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  3.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษา ท่ีสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  และผ่านการเรียนระดับ 
ปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 2 และ 
  3.2   มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
   3.2.1  มีประสบการณ์ทำงานทางการศึกษาหรือการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้รับ
ปริญญาบัณฑิต (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) หรือ 
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   3.2.2  สำเร็จปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาทางการศึกษาโดยได้รับ 
แต้มเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้ม หรือสำเร็จปริญญาบัณฑิตและ 
ปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาทางการศึกษา โดยได้รับผลการประเมินวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ในระดับดีมาก  
   ในกรณีท่ีคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามกำหนดในข้อ 3.1-3.2 ต้องมีผลงานวิชาการและ
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพดีซึ่งมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญามาทดแทนกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  3.3  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนด 
 4.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  4.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  4.2  กรณีไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ส่ิงแวดล้อมหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
ต้องมีประสบการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  4.3  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนดในประกาศรับสมัคร 
ท้ังนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  4.4  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนด 
 5.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  5.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การบริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษา  
  5.2  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
   5.2.1  ผ่านการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
   5.2.2  หากทำงานในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
   5.2.3  หากทำงานเป็นนักวิชาการสายสอนต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 2 ปี                            
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
   5.2.4  หากมีผลงานวิชาการหรืองานวิจัย ซึ่งมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ 
และภาคเอกชน พิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  5.3  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนด 
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 6.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  6.1  สำเร็จการศึกษาข้ันปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ การจัดการ 
เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารับรอง 
จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
  6.2  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
   6.2.1  มีคะแนนเฉล่ียในระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ  4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า 
   6.2.2  ได้รับผลการประเมินวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตในระดับดีมาก  
   6.2.3  หากทำงานในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องมีประสบการณ์ทำงาน  ไม่น้อยกว่า  
3 ปี หลังจากได้รับปริญญามหาบัณฑิต (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)   
   6.2.4  หากทำงานเป็นนักวิชาการสายสอนต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า  2 ปี หลังจาก
ได้รับปริญญามหาบัณฑิต (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
   ในกรณีท่ีคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามกำหนดในข้อ 6.2.1-6.2.4 ต้องมีผลงานวิชาการ
และงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดีซึ่งมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญามาทดแทน โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  6.3  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนด 

 7.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  7.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ให้การรับรอง และ 
สำเร็จการศึกษาโดยการทำวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต ในลักษณะการทำวิจัยมีค่าหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  
12 หน่วยกิต  
  7.2  มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 
  7.3  ผู้ท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามข้อ 7.1 - 7.2 อาจได้รับ 
การพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  7.4  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนด 
  หมายเหตุ: กรณีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท 
ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่ามาก่อน จำเป็นต้องลงทะเบียนเรียน 
ในรายวิชาพื้นฐานความรู้ทางสาธารณสุขศาสตร์โดยไม่นับหน่วยกิต เพื่อปรับฐานความรู้ 
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 8.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  8.1  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ  
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 9.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  9.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ  
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
  9.2  คุณสมบัติของผู้สมัคร แผน ก แบบ ก2  มีใบประกอบวิชาชีพครู จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาภาษาไทย  สาขาภาษาอังกฤษ  สาขาสังคมศึกษา  หรือผู้ท่ีมีวุฒิอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 10.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  10.1  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ  
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
  10.2  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือร้อยละ 65  ในระบบอื่น  
ถ้าระดับคะแนนเฉล่ียไม่ถึง 2.50 ถ้าสามารถสอบผ่านเข้าเป็นนักศึกษาได้และเมื่อเรียนครบ 1 ภาคการศึกษาแล้ว 
และได้ระดับคะแนนเฉล่ียต่ำกว่า 3.00 ให้หมดสภาพการเป็นนักศึกษา 
  10.3  คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 11.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  11.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 
จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
  11.2  มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือเทียบเท่า 
  11.3  คุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 12.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย  ผู้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีคุณสมบัติดังนี้  
  12.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาไทย หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การสอน
ภาษาไทย วรรณคดีไทย ไทยศึกษา จารึกภาษาไทย ภาษาศาสตร์ ภาษาบาลีสันสกฤต ฯลฯ 
  12.2  มีคะแนนเฉล่ียในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน   
  12.3  ผู้เรียนท่ีไม่มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา หรือไม่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษา  
ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีเป็นพื้นทางด้านการศึกษา  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 
  12.4  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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 13.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  13.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศท่ีสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
  13.2  เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติท่ีเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 14.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  14.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากหลักสูตรท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีมีอำนาจตามกฎหมายให้การรับรอง 
  14.2  ทำงานเกี่ยวกับการศึกษาหรือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เช่น นักวิชาการ นักการศึกษา  
นักการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา นักให้คำปรึกษา นักแนะแนว นักบำบัด กระบวนกรหรือวิทยากรกระบวนการ  
นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ นักวิจัย ครูอาจารย์ ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ผู้ดูแลผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษ ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้บริหารในสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้นำและผู้บริหารในองค์การ เป็นต้น โดยมีประสบการณ์
ทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  14.3  กรณีท่ีไม่มีประสบการณ์การทำงาน ตามข้อ 14.2 จะต้องมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม  ในระดับ
ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้ม 
  หมายเหตุ: สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว และอาจจัดแบบ 
onsite หรือ online ตามความเหมาะสม 
 15.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  15.1  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ  
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 16.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  16.1  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
  16.2  กรณีไม่ได้จบปริญญาตรี ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
ด้านส่ิงแวดล้อมอย่างน้อย 1 ปี 
  16.3  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนดในประกาศรับสมัคร 
ท้ังนี้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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 17.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  17.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย
รับรอง  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศและ 
นวัตกรรมดิจิทัลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแต่งต้ัง พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา 
  17.2  มีประสบการณ์ในการทำงานท่ีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัลหลังจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือมีผลงานในด้านการวิจัย 
  17.3  คุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนด 
 18.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  18.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา  
  18.2  มีคะแนนเฉล่ียในระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือเป็นผู้มีประสบการณ์
ในการทำงานด้านสาธารณสุข หรือ สุขภาพ หลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
  18.3  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนดในประกาศรับสมัคร 
 19.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  19.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ การจัดการ 
เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารับรอง หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  19.2  มีคะแนนเฉล่ียในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจัดการหลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  19.3  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนด 
  หมายเหตุ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันอาทิตย์ 
 20.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  20.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติท่ีเป็นไป ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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 21.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  21.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชีท่ีสภาวิชาชีพให้การรับรองหลักสูตรหรือจบปริญญา
ตรีในสาขาวิชาอื่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตเห็นควรรับเข้าศึกษา 
  21.2  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า              
หากคะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 2.50 ให้นำประสบการณ์ในการทำงานมาพิจารณาร่วมด้วย หรือตามดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
  21.3  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 22.  การสมัคร 
  22.1  กรอกใบสมัครอย่างครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 
  22.2  สำหรับผู้สมัครเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต้องมีผลคะแนนสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ TOEFL internet-based test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ TOEFL-ITP 
(Institutional Testing Program) ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือคะแนนมาตรฐานสากลอื่นๆ ท่ีสามารถ
เทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ได้  โดยระดับ 
ไม่ต่ำกว่า A2 (หรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้รับเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก) โดยผลการสอบ 
ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีสอบถึงวันท่ีรับสมัคร หรือ การทดสอบท่ีมหาวิทยาลัยจัด English Test for 
Graduate Applicants (ETGA) คะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 
 23.  การชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก 
  ชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน  700  บาท  (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่า
สมัครสอบคัดเลือกในระบบไปชำระท่ีเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา  ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม ถึง 17 เมษายน 2566  
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์  ไม่คืนค่าสมัครสอบคัดเลือกให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

  **การสมัครเข้าศึกษาจะถือว่าดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ เม่ือผู้สมัครกรอกรายละเอียดและชำระเงิน
ค่าสมัครตามระยะเวลาที่ระบุในประกาศรับสมัคร และเม่ือชำระเงินค่าสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได้  
หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาผู้สมัครต้องดำเนินการสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกใหม่อีกคร้ัง** 

 
 มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานต่างๆ เมื่อผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือก 
เข้าเป็นนักศึกษาแล้วในวันเปิดภาคการศึกษา หากพบว่าผู้สมัครบุคคลใดขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐาน 
ไม่ถูกต้อง ปลอมแปลง หรือไม่เทียบเท่าท่ีจะสมัครได้ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือส่ังให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที ไม่ว่าจะได้เรียนมาแล้วกี่ภาคการศึกษา และอาจดำเนินคดี
ตามกฎหมายกรณีปลอมแปลงเอกสาร 
 หมายเหตุ 1.  หากผู้สมัครไม่ได้เข้าทดสอบด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน  
ค่าสมัครสอบคัดเลือก ยกเว้น มหาวิทยาลัยไม่เปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษานี้ 
   2.  ค่าสมัครสอบคัดเลือก ไม่รวมค่าธรรมเนียมของเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
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 24.  ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก 
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 16  มกราคม – 16  เมษายน  2566 
การชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก 16  มกราคม – 17  เมษายน  2566 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 25  เมษายน  2566 
สอบคัดเลือก 30  เมษายน  2566 
สอบภาษาอังกฤษ  ปริญญาเอก (ETGA) 14  พฤษภาคม  2566 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 16  พฤษภาคม  2566 
รายงานตัวผ่านระบบ 18-27  พฤษภาคม  2566 
 * กรอกข้อมูลและนำเข้าเอกสารรายงานตัว  18-21  พฤษภาคม  2566 
 * งานทะเบียนตรวจข้อมูลและเอกสารรายงานตัว  22-23  พฤษภาคม  2566 
 * ชำระเงินรายงานตัว  24-27  พฤษภาคม  2566 
สอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท 24  มิถุนายน  2566 
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 2  กรกฎาคม  2566 
 ภาคพิเศษ  เปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2566 15  กรกฎาคม  2566 
 ภาคปกติ  เปิดภาคการศึกษาท่ี  1/2566 17  กรกฎาคม  2566 

หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง 

 
 25.  รายละเอียดเนื้อหาการสอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา เฉพาะหลักสูตรสาขาวิชา 
ที่มีการสอบข้อเขียน จัดสอบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  25.1  เนื้อหาวิชาที่สอบความรู้เฉพาะสาขา  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   25.1.1  แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริหาร 
   25.1.2  แนวทางการทำวิจัยทางการศึกษา 
  25.2  เนื้อหาวิชาที่สอบความรู้เฉพาะสาขา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   25.2.1  หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
   25.2.2  นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
  25.3  เนื้อหาวิชาที่สอบความรู้เฉพาะสาขา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
   25.3.1  หลักสูตรและการสอน  และการวิจัย 
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  25.4  เนื้อหาวิชาที่สอบความรู้เฉพาะสาขา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาภาษาไทย 
   25.4.1  หลักภาษาไทย  การสอนภาษาไทย  วรรณคดีไทย  คติชนวิทยา  ภาษาศาสตร์ 
การวิจัยทางภาษาไทย  และการใช้ภาษาไทย 
  25.5  เนื้อหาวิชาที่สอบความรู้เฉพาะสาขา  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
   25.5.1  การเขียนแผนการสอน 
 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2566 
 

 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร  เนาวนนท์) 
  อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
ท่ี  142/2566 
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