๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕60
…………………………………………………………

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคสมทบ ประจําภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕60 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จํานวน
นักศึกษาที่รับ ตลอดทั้งหลักเกณฑ์การรับสมัครต่าง ๆ ดังนี้
๑. หลักสูตรทีเ่ ปิดรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
๒. กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
๒.๑ วันรับสมัคร
1 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561
๒.๒ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
7 มีนาคม ๒๕61
๒.๓ วันสอบคัดเลือก
10-11 มีนาคม ๒๕๖1
2.3.1 วันที่ 10 มีนาคม 2561 ภาคเช้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษา และภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์
2.3.2 วันที่ 11 มีนาคม 2561 สอบภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET)
๒.4 วันประกาศผลการสอบคัดเลือก
19 มีนาคม ๒๕๖1
๒.๕ วันที่รายงานตัวและปฐมนิเทศ
23 มีนาคม ๒๕๖1
๒.6 วันเปิดภาคเรียน ภาคสมทบ
31 มีนาคม ๒๕๖1
๓. การสมัครและชําระค่าธรรมเนียม
๓.๑ รับสมัครเฉพาะทางออนไลน์ ที่ http://gs.rmu.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง
๓.๒ การชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุในแบบฟอร์มจากระบบรับสมัคร
หรือนําใบชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ไปชําระเงินได้ที่กองคลัง ชั้น 2 อาคาร 15 โดยมีอัตรา
ค่าธรรมเนียม ดังนี้
3.2.1 ค่าสมัครสอบ ๔๐๐ บาท
3.2.2 ค่าทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ๖๐๐ บาท
การรับสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วภายในวันและเวลาที่
กําหนด และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔. สถานทีแ่ ละเวลาสอบคัดเลือก
สถานที่และเวลาสอบคัดเลือก จะประกาศพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกที่เว็บไซต์
http://gs.rmu.ac.th หรือที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๒
๕. วิธีการสอบคัดเลือก
๕.๑ ระดับปริญญาโท โดยการสอบข้อเขียน สอบภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ หรือสอบเฉพาะ
สัมภาษณ์ตามที่สาขาวิชากําหนด
๕.๒ ระดับปริญญาเอก โดยการสอบข้อเขียน สอบภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์พร้อมเสนอรายงานสรุป
แนวคิดการวิจัย (Concept Paper) ที่ผู้สมัครนําเสนอ หรือสอบอื่นตามที่สาขาวิชากําหนด
๖. การประกาศรายชื่อผูส้ อบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและการรายงานตัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่เว็บไซต์
http://gs.rmu.ac.th หรือที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. ๒๕61

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕60
หลักสูตรทีเ่ ปิดรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร
………………………………………………..

1. ประเภทนักศึกษา ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
1. การบริหารจัดการการศึกษา
2. หลักสูตรและการเรียนการสอน
3. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาษาอังกฤษศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
การจัดการงานวิศวกรรม

แผนการ
ศึกษา

จํานวนรับ จํานวน ค่าธรรมเนียม
(คน)
ภาคเรียน ต่อภาคเรียน

ค่าธรรมเนียม
ตลอดหลักสูตร

แบบ ก๒
แบบ ก๒
แบบ ก๒

๒0
1๕
1๕

4
4
4

25,000
25,000
25,000

100,000
100,000
100,000

แบบ ก๒

๒๐

4

30,000

120,000

แบบ ก๒

๕

4

18,000*

72,000

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
1. รัฐประศาสนศาสตร์
แบบ ก๒
แผน ข
2. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
แบบ ก๒
แบบ ข

20
20
20
20

5
5
4
4

25,000*
25,000*
21,000*
21,000*

105,000
105,000
96,000
96,000

แบบ ก๒

20

6

22,000

132,000

แบบ ก๒
แบบ ก๒

20
15

5
5

18,000*
18,000*

87,000
87,000

แบบ ๒.๑
แบบ ๒.๑

15
๑5

9
9

50,000
50,000

450,000
450,000

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
บริหารธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
1. การจัดการเทคโนโลยี
2. ชีววิทยาศึกษา
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)
1. รัฐประศาสนศาสตร์

2. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

หมายเหตุ * ภาคเรียนสุดท้ายจ่ายค่าธรรมเนียมน้อยลง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา

๔
2. คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
หลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
หรือกําลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของการศึกษาตาม
หลักสูตร (แต่ต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน)และ
มีความรู้พื้นฐานตามความต้องการของแต่ละหลักสูตร
- การบริหารจัดการการศึกษา (ผศ.ดร.จําเนียร)
- หลักสูตรและการเรียนการสอน (ผศ.ดร.ภูษิต)
- วิจัยและประเมินการศึกษา (ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ)
- ภาษาอังกฤษศึกษา (ผศ.ดร.สุขศิลป์)
- การจัดการงานวิศวกรรม (ผศ.ดร.สมชาย)
- รัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.ดร.สัญญา)
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ผศ.ดร.วัชรินทร์)
- บริหารธุรกิจ (ผศ.ดร.นิศารัตน์)
- ชีววิทยาศึกษา (ผศ.ดร.พรณรงค์)
- การจัดการเทคโนโลยี (ผศ.ดร.ธรัช)

ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เทียบเท่าจาก
สถาบันที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนการบริหารสังคมศาสตร์
หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
เห็นสมควร
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เทียบเท่าจาก
สถาบันที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
การบริหารสังคมศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร

ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบข้อมูลเพิ่มเติมกับ
อาจารย์ประธานสาขาแต่ละ
สาขา ตามเบอร์โทรศัพท์
ดังนี้

089-5707972
084-2705056
087-2324587
081-6622955
082-8588485
089-2760329
087-0413630
091-0162873
081-6871124 หรือ
061-9353935
081-9745469 หรือ
090-3354488
รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
087-0540267

ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย

087-0413630
043-713588

3. จํานวนหน่วยกิต
3.๑ หลักสูตรปริญญาโท จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มี ๒ แผน
3.1.1 แผน ก แบบ ก๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า
๒๔ หน่วยกิต และทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
3.1.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
รายวิชาที่ทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยทําการค้นคว้าอิสระ ๖ หน่วยกิต
3.๒ ระดับปริญญาเอก
แบบ ๒.๑ จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ
ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

๕
4. ระยะเวลาเรียน
4.๑ หลักสูตรระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา และไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
4.๒ หลักสูตรระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
5. การชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
*ชําระผ่านธนาคาร*
ผู้สมัครนําใบชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร (Bill Payment) ที่พิมพ์จากระบบการรับสมัคร
ไปชําระเงินได้ที่ธนาคารตามที่ระบุในแบบฟอร์ม
ทั้งนี้ให้ผสู้ มัครสามารถส่งสําเนาหลักฐานการชําระเงินได้ที่งานจัดสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 15 ชัน้ 4 หรือส่งข้อความ (SMS) ทางโทรศัพท์ 089-8174684

