๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ๒๕๖๑
…………………………………………
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึก ษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคสมทบ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีร ายละเอียดเกี่ยวกับ สาขาวิชาที่เปดสอน จํานวน
นักศึกษาที่รับ ตลอดทั้งหลักเกณฑการรับสมัครตาง ๆ ดังนี้
๑. หลักสูตรที่เปดรับสมัครและคุณสมบัตขิ องผูสมัคร
ดังรายละเอียดแนบทายประกาศ
๒. กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
๒.๑ รับสมัคร
วันที่ 24 กันยายน – 31 ตุลาคม ๒๕๖๑
๒.๒ ประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิส์ อบคัดเลือก
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 ชั่วโมง หรือสมัครดวยตนเองทีส่ ํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคาร ๑๕
๓.๒ คาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๔๐๐ บาท ชําระไดที่เคานเตอรธนาคารตามทีร่ ะบุในใบชําระเงิน
(Payment) หรือชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครไดที่กองคลัง ชั้น ๒ อาคาร ๑๕
* การรับสมัครจะสมบูรณเมื่อผูสมัครชําระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลวภายในวันและเวลาที่กําหนด และ
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนคาธรรมเนียมการสมัครไมวา กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔. คุณสมบัติผูสมัคร
๔.1 ระดับปริญญาโท
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูภาคเรียนสุดทายของการศึกษา
ตามหลักสูตร (และตองสําเร็จการศึกษากอนวันเปดภาคเรียน) จากสถาบันที่ไดรบั การรับรองจาก สกอ. รับรอง
และ/หรือ มีความรูพื้นฐานตามทีห่ ลักสูตรกําหนด

๒
๔.2 ระดับปริญญาเอก
(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ําระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากสถาบันที่ไดรับการรับรองจาก สกอ. หรือ
มีคุณสมบัตอิ ื่นตามทีห่ ลักสูตรกําหนด
(๒) ผลการทดสอบความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑที่กาํ หนด จากสถาบันที่มหาวิทยาลัยยอมรับ ไดแก
TOEFL, IELTS CEFR, CU-TEP, โดยมีผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป หรือ ผานการทดสอบความรู
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GET) สมัครเขาทดสอบไดที่
https://engtest.rmu.ac.th (ตองมีผลการทดสอบกอนวันสอบคัดเลือก)
๕. วิธีการสอบคัดเลือก
๔.๑ ระดับปริญญาโท ใชวิธีการสอบขอเขียน และสัมภาษณ หรือสอบวัดความถนัด/วิชาชีพเฉพาะดานตามที่
สาขาวิชากําหนด
๔.๒ ระดับปริญญาเอก ใชวิธีการสอบขอเขียน และสัมภาษณ พรอมเสนอรายงานสรุปแนวคิดการวิจัย
(Concept Paper) ที่ผสู มัครนําเสนอ หรือสอบวัดความถนัด/วิชาชีพเฉพาะดานตามที่สาขาวิชากําหนด
๖. สถานที่และเวลาสอบคัดเลือก
สถานที่และเวลาสอบคัดเลือก จะประกาศพรอมกับประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิส์ อบคัดเลือกที่เว็บไซต
http://gs.rmu.ac.th หรือทีส่ ํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๗. การประกาศรายชื่อผูสอบผานการคัดเลือกเขาศึกษาและการรายงานตัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประกาศรายชื่อผูสอบผานการคัดเลือกเขาศึกษา ที่เว็บไซต
http://gs.rmu.ac.th หรือทีส่ ํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61
(รองศาสตราจารยนริ ุต ถึงนาค)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๓
รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การรับสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ๒๕61
หลักสูตรที่เปดรับสมัครและคุณสมบัติของผูสมัคร
………………………………………………..
จํานวนที่รับนักศึกษา
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
1. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
2. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
3. สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
๑. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๒. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)
๑. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๒. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
1. สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค
2. สาขาวิชานวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
3. สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร

แผน
การศึกษา

จํานวนรับ
ภาคสมทบ

ก แบบ ก๒
ก แบบ ก๒
ก แบบ ก๒

20
20
20

ก แบบ ก๒

10

ก แบบ ก๒
แผน ข
ก แบบ ก๒
แผน ข

20
25
20
25

ก แบบ ก๒

20

แบบ ๒.๑

10

แบบ ๒.๑
แบบ ๒.๑

15
10

แบบ ๒.๑
แบบ ๒.๑
แบบ ๒.๑

15
10
15

*ผูสมัครสอบสามารถติดตอสอบถามเพิม่ เติมที่ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) ชั้น 4  043-725438

