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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เรื่อง   การรับสมัครสอบคดัเลอืกเขาศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 

 ประจําภาคเรียนที่ 2  ปการศกึษา ๒๕๖๑ 
………………………………………… 

 
  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        

ภาคสมทบ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปดสอน จํานวน
นักศึกษาที่รับ ตลอดทั้งหลักเกณฑการรับสมัครตาง ๆ  ดังน้ี 
 
๑. หลักสูตรท่ีเปดรับสมัครและคุณสมบัติของผูสมัคร  

 ดังรายละเอียดแนบทายประกาศ  

๒. กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
๒.๑  รับสมัคร     วันที่ 24 กันยายน – 31 ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๒.๒  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือก  วันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๒.๓  สอบคัดเลือกและสัมภาษณ  วันที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๒.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๒.๕  วันที่รายงานตัวและปฐมนิเทศ  วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖1 

๒.6 วันเปดภาคเรียน ภาคสมทบ  วันที 8 ธันวาคม ๒๕๖1 

๓. การลงทะเบียนรับสมัคร 
 ๓.๑  สมัครทางออนไลน ไดที่ http://gs.rmu.ac.th  ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  หรือสมัครดวยตนเองทีส่ํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคาร ๑๕  
     ๓.๒ คาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๔๐๐ บาท ชําระไดที่เคานเตอรธนาคารตามทีร่ะบุในใบชําระเงิน 
(Payment) หรือชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครไดที่กองคลัง  ช้ัน ๒ อาคาร ๑๕ 

* การรับสมัครจะสมบูรณเมื่อผูสมัครชําระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลวภายในวันและเวลาที่กําหนด และ
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิ ไมคืนคาธรรมเนียมการสมัครไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
๔. คุณสมบัติผูสมัคร 

    ๔.1 ระดับปริญญาโท  

 เปนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูภาคเรียนสุดทายของการศึกษา
ตามหลกัสูตร (และตองสําเรจ็การศึกษากอนวันเปดภาคเรียน) จากสถาบันที่ไดรบัการรับรองจาก สกอ. รบัรอง 
และ/หรือ มีความรูพื้นฐานตามทีห่ลักสูตรกําหนด  
 
 
 



 ๒

    ๔.2 ระดับปริญญาเอก 
        (๑) เปนผูสําเรจ็การศึกษาไมตํ่าระดับปรญิญาโทหรือเทียบเทาจากสถาบันที่ไดรับการรบัรองจาก สกอ. หรอื
มีคุณสมบัติอื่นตามทีห่ลักสูตรกําหนด  
        (๒) ผลการทดสอบความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑที่กาํหนด จากสถาบันที่มหาวิทยาลัยยอมรบั ไดแก  
TOEFL, IELTS CEFR, CU-TEP,  โดยมีผลการสอบตองมอีายุไมเกิน 2 ป หรือ ผานการทดสอบความรู
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GET)  สมัครเขาทดสอบไดที่ 
https://engtest.rmu.ac.th (ตองมผีลการทดสอบกอนวันสอบคัดเลือก) 

๕. วิธีการสอบคัดเลือก 
    ๔.๑  ระดับปรญิญาโท ใชวิธีการสอบขอเขียน และสัมภาษณ หรือสอบวัดความถนัด/วิชาชีพเฉพาะดานตามที่
สาขาวิชากําหนด 
    ๔.๒  ระดับปรญิญาเอก ใชวิธีการสอบขอเขียน และสัมภาษณ พรอมเสนอรายงานสรุปแนวคิดการวิจัย 
(Concept Paper) ที่ผูสมัครนําเสนอ หรือสอบวัดความถนัด/วิชาชีพเฉพาะดานตามที่สาขาวิชากําหนด 

๖. สถานท่ีและเวลาสอบคัดเลือก  

สถานที่และเวลาสอบคัดเลือก จะประกาศพรอมกับประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบคัดเลือกที่เว็บไซต 
http://gs.rmu.ac.th  หรือทีส่ํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๗. การประกาศรายชื่อผูสอบผานการคัดเลือกเขาศึกษาและการรายงานตัว   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประกาศรายช่ือผูสอบผานการคัดเลือกเขาศึกษา ที่เว็บไซต 
http://gs.rmu.ac.th  หรือทีส่ํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
 
                   ประกาศ  ณ  วันที่ 30 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61 
  

 
       (รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓

รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
เรื่อง การรับสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา ๒๕61 

หลักสูตรท่ีเปดรับสมัครและคุณสมบัติของผูสมัคร 
……………………………………………….. 

จํานวนท่ีรับนักศึกษา 
 

หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร 
แผน 

การศึกษา 
จํานวนรับ 

ภาคสมทบ  

ระดับปริญญาโท 
  

   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)   
     1. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ก แบบ ก๒ 20 

    2. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ก แบบ ก๒ 20 
     3. สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา ก แบบ ก๒ 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.)   
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา  ก แบบ ก๒ 10 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)   
๑. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ก แบบ ก๒ 20 

 แผน ข 25 
๒. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ก แบบ ก๒ 20 

 แผน ข 25 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)    

        สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ก แบบ ก๒ 20 

ระดับปริญญาเอก   

     หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)    
        สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบ ๒.๑ 10 

     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)     
    ๑. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  แบบ ๒.๑ 15 
    ๒. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน แบบ ๒.๑ 10 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)     

1. สาขาวิชายุทธศาสตรการพฒันาภูมิภาค แบบ ๒.๑ 15 
2. สาขาวิชานวัตกรรมเพือ่การพัฒนาทองถ่ิน แบบ ๒.๑ 10 
3. สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร แบบ ๒.๑ 15 

 
 *ผูสมัครสอบสามารถติดตอสอบถามเพิม่เติมที่ สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
อาคารเฉลมิพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) ช้ัน 4   043-725438 
 
 
 


