๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕60
…………………………………………………………

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปกติและภาคสมทบ ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕60 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน
จานวนนักศึกษาที่รับ ตลอดทั้งหลักเกณฑ์การรับสมัครต่าง ๆ ดังนี้
๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
๒. กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
๒.๑ วันรับสมัคร
20 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2560
๒.๒ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
25 พฤษภาคม ๒๕60
๒.๓ วันสอบคัดเลือก
1-2 มิถุนายน ๒๕๖๐
2.3.1 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ภาคเช้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษา และภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์
2.3.2 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 สอบภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET)
๒.4 วันประกาศผลการสอบคัดเลือก
9 มิถุนายน ๒๕๖๐
๒.๕ วันที่รายงานตัวและปฐมนิเทศ
16 มิถุนายน ๒๕๖๐
๒.๖ วันเปิดภาคเรียน ภาคปกติ
19 มิถุนายน ๒๕๖๐
๒.๗ วันเปิดภาคเรียน ภาคสมทบ
๒2 กรกฎาคม ๒๕๖๐
๓. การสมัครและชาระค่าธรรมเนียม
๓.๑ รับสมัครเฉพาะทางออนไลน์ ที่ http://gs.rmu.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง
๓.๒ การชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุในแบบฟอร์มจากระบบรับสมัคร
หรือนาใบชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ไปชาระเงินได้ที่กองคลัง ชั้น 2 อาคาร 15 โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม
ดังนี้
3.2.1 ค่าสมัครสอบ ๔๐๐ บาท
3.2.2 ค่าทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ๖๐๐ บาท
การรับสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชาระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วภายในวันและเวลาที่กาหนด และ
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔. สถานที่และเวลาสอบคัดเลือก
สถานที่และเวลาสอบคัดเลือก จะประกาศพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกที่เว็บไซต์
http://gs.rmu.ac.th หรือที่สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๒

๕. วิธีการสอบคัดเลือก
๕.๑ ระดับปริญญาโท โดยการสอบข้อเขียน สอบภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ หรือสอบเฉพาะ
สัมภาษณ์ตามที่สาขาวิชากาหนด
๕.๒ ระดับปริญญาเอก โดยการสอบข้อเขียน สอบภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์พร้อมเสนอรายงานสรุป
แนวคิดการวิจัย (Concept Paper) ที่ผู้สมัครนาเสนอ หรือสอบอื่นตามที่สาขาวิชากาหนด
๖. การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและการรายงานตัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่เว็บไซต์
http://gs.rmu.ac.th หรือที่สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. ๒๕60

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร
………………………………………………..

๑. ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
๑. คณิตศาสตรศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

๒. หลักสูตรและการเรียนการสอน
3. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
4. วิทยาศาสตรศึกษา
5. การบริหารจัดการการศึกษา
6. คอมพิวเตอร์ศึกษา
7. สังคมศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาษาอังกฤษศึกษา

แผน
การศึกษา

ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคเรียน

ค่าธรรมเนียม
ตลอดหลักสูตร

ก แบบ ก๒
วิชาชีพครู
ก แบบ ก๒
วิชาชีพครู
ก แบบ ก๒
ก แบบ ก๒
วิชาชีพครู
ก แบบ ก๒
ก แบบ ก๒
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู

10
25
10
35
10
10
30
10
10
15
10

4
5
๔
5
๔
๔
5
๔
4
๕
5

๒2,๐๐๐*
20,000
๒๕,๐๐๐
๒0,๐๐๐
๒๒,๐๐๐*
๒๒,๐๐๐*
๒0,๐๐๐
๒๒,๐๐๐*
25,000*
๓๐,๐๐๐
20,000

85,๐๐๐
100,000
๑๐๐,๐๐๐
100,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
100,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
98,000
๑๕๐,๐๐๐
100,000

ก แบบ ก๒

๑๐

๔

๒๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๕

4

18,000*

72,000

15
15
๑0
๑0

4
4

20,000*
20,000*

68,700
68,700

๔
๔

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐0

๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

ก แบบ ก๒

๑๐

4

25,000

100,000

ก แบบ ก๒
ก แบบ ก๒
ก แบบ ก๒
ก แบบ ก๒

10
๕
๑๕

๓
4
4
4

๒๓,๐๐๐
17,000*
17,000*
13,000*

69,๐๐๐
56,600
56,600
50,000

หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
แบบ ก๒
การจัดการงานวิศวกรรม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ก แบบ ก๒
๑. รัฐประศาสนศาสตร์
แผน ข
ก แบบ ก๒
๒. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
แผน ข
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
บริหารธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
๑. การจัดการเทคโนโลยี
2. เคมีศึกษา
3. ชีววิทยาศึกษา
4. เทคโนโลยีการเกษตร

จานวนรับ จานวน
(คน)
ภาคเรียน

20

๔

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

แผน
การศึกษา

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
แบบ ๒.๑
๑. การบริหารจัดการการศึกษา
แบบ ๒.๑
๒. หลักสูตรและการเรียนการสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
บริหารธุรกิจ
แบบ ๒.๑
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)
แบบ ๒.๑
๑. รัฐประศาสนศาสตร์
แบบ ๒.๑
๒. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
แบบ ๒.๑
๑. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
แบบ ๒.๑
๒. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
แบบ ๒.๑
๓. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
แบบ ๒.๑
๔. คอมพิวเตอร์ศึกษา
แบบ ๒.๑
๕. การจัดการเทคโนโลยี

จานวนรับ จานวน
(คน)
ภาคเรียน

ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคเรียน

ค่าธรรมเนียม
ตลอดหลักสูตร

2๐
๑๐

6
6

35,000*
35,000*

200,000
200,000

๑๐

9

68,000*

510,000

8
5

6
6

60,000*
51,000

350,000
306,000

๑๐
5
5
๑๐
5

6
6
6
6
6

40,000*
40,000*
35,000*
40,000*
30,000

230,000
230,000
200,000
230,000
180,000

ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคเรียน

ค่าธรรมเนียม
ตลอดหลักสูตร

๒. ประเภทนักศึกษา ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
๑. คณิตศาสตรศึกษา
๒. หลักสูตรและการเรียนการสอน
3. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
4. วิทยาศาสตรศึกษา
5. การบริหารจัดการการศึกษา
6. คอมพิวเตอร์ศึกษา
7. สังคมศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ภาษาอังกฤษศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

การจัดการงานวิศวกรรม

แผน
การศึกษา

จานวนรับ จานวน
(คน)
ภาคเรียน

ก แบบ ก๒
ก แบบ ก๒
วิชาชีพครู
ก แบบ ก๒
วิชาชีพครู
ก แบบ ก๒
ก แบบ ก๒
ก แบบ ก๒
วิชาชีพครู
ก แบบ ก๒
วิชาชีพครู

15
15
35
15
50
30
20
20
15
25
50

4
4
5
4
5
4
4
4
5
4
6

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
30,000
35,000
25,000
20,000*

100,000
100,000
125,000
100,000
125,000
100,000
100,000
120,000
175,000
100,000
125,000

ก แบบ ก๒

๒๐

4

30,000

120,000

ก แบบ ก๒

๕

5

20,000

100,000

๕

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

แผน
การศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ก แบบ ก๒
1. รัฐประศาสนศาสตร์
แผน ข
ก แบบ ก๒
2. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
แผน ข
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
แผน ข
รัฐศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
บริหารธุรกิจ
แบบ ก๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
๑. การจัดการเทคโนโลยี
ก แบบ ก๒
๒. เคมีศึกษา
ก แบบ ก๒
3. ชีววิทยาศึกษา
ก แบบ ก๒
4. เทคโนโลยีการเกษตร
ก แบบ ก๒
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
๑. การบริหารจัดการการศึกษา
แบบ ๒.๑
๒. หลักสูตรและการเรียนการสอน
แบบ ๒.๑
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
บริหารธุรกิจ
แบบ ๒.๑
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)
๑. รัฐประศาสนศาสตร์
แบบ ๒.๑
๒. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
แบบ ๒.๑
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ร.ด.)
รัฐศาสตร์
แบบ ๒.๑
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
๑. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
แบบ ๒.๑
2. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
แบบ ๒.๑
3. คอมพิวเตอร์ศึกษา
แบบ ๒.๑
4. การจัดการเทคโนโลยี
แบบ ๒.๑
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมภิ าค
แบบ ๒.๑
6. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แบบ ๒.๑
7. เคมีศึกษา
แบบ ๒.๑

จานวนรับ จานวน
(คน)
ภาคเรียน

ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคเรียน

ค่าธรรมเนียม
ตลอดหลักสูตร

20
20
๒๐
๒๐

5
5
4
4

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

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

20

5

25,000

125,000

๒๐

6

22,000*

132,000

20
10
15
20

4
5
5
5

25,000
18,000*
18,000*
17,000*

100,000
87,000
87,000
80,000

20
25

7
7

50,000
50,000

350,000
350,000

2๐

9

68,000*

510,000

2๐
๑5

9
9

50,000
50,000

450,000
450,000

2๐

7

45,000

405,000

2๐
๑5
๑๐
15
20
2๐
5

7
7
6
6
6
8
6

50,000
50,000
60,000*
50,000
50,000
47,000*
60,000*

350,000
350,000
350,000
300,000
300,000
370,000
350,000

หมายเหตุ * ภาคเรียนสุดท้ายจ่ายค่าธรรมเนียมน้อยลง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา

๖

3. คุณสมบัติผู้สมัคร
หลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับปริญญาโท
ทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ติดต่อสอบถาม
ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ติดต่อสอบข้อมูลเพิ่มเติม
แต่ละสาขา ตามเบอร์
หรือกาลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของการศึกษาตาม
หลักสูตร (และต้องสาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน) โทรศัพท์ ดังนี้
และมีความรู้พื้นฐานตามความต้องการของแต่ละหลักสูตร
080-1571432
- คณิตศาสตรศึกษา
084-2705056
- หลักสูตรและการเรียนการสอน
087-2324587
- วิจัยและประเมินผลการศึกษา
081-4473004
- วิทยาศาสตรศึกษา
086-0276229
- สังคมศึกษา
081-7178028
- การบริหารจัดการการศึกษา
088-5730443
- คอมพิวเตอร์ศึกษา
063-7538072
- ภาษาอังกฤษศึกษา
082-8588485
- การจัดการงานวิศวกรรม
089-2760329
- รัฐประศาสนศาสตร์
087-0413630
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
089-9403308
- รัฐศาสตร์
091-0162873
- บริหารธุรกิจ
081-9745464
- การจัดการเทคโนโลยี
080-4001572
- เคมี
081-6871124
- ชีววิทยาศึกษา
087-2312954
- เทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาโท
ต้องมีหลักฐานแสดงสิทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่การสอนใน
แผนวิชาชีพครู (เฉพาะที่เรียนภาคสมทบ) สถานศึกษา ดังนี้
1. สาเนาสัญญาจ้างในการปฏิบัตกิ ารสอนจนถึงวันที่รับ
สมัคร กรณีมีสมุดประจาตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการ
จาหน่ายออกให้แนบสาเนามาด้วย
2. หนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู จากคุรสุ ภา
(สาขาที่ต้องแสดงหลักฐานดังกล่าว) ได้แก่
- คณิตศาสตรศึกษา
- หลักสูตรและการเรียนการสอน
- วิจัยและประเมินผลการศึกษา
- วิทยาศาสตรศึกษา
- คอมพิวเตอร์ศึกษา
- สังคมศึกษา

๗

หลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับปริญญาเอก
(๑) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ติดต่อสอบถาม
(๑) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหาร
ดร.ธีรวัฒน์ เยีย่ มแสง
การศึกษา จากสถาบันการศึกษาทีส่ านักงานคณะกรรมการ
081-7178028
สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
การอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
(๒) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งที่สัมพันธ์กบั สาขาวิชาบริหารการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) รับรอง
(๓) มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(๔) มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
บัณฑิตวิทยาลัยหรือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากาหนด
(๒) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาจาก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
084-2705056
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจาก
รศ.ดร.วีระกิตติ์ เสาร่ม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สถาบันที่ได้รับการรับรอง จากสานักงานคณะกรรมการการ
081-8714210
อุดมศึกษา (สก.อ.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชา
อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมใน ระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า
๓.๕๐ หรือเทียบเท่า กรณีที่คุณสมบัติไม่สอดคล้องให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เทียบเท่าจาก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิส์ ิงห์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการ
087-0540267
อุดมศึกษา (สกอ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน การบริหาร
สังคมศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร
(5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เทียบเท่าจาก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการ
087-0413630
อุดมศึกษา (สกอ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
043-713588
การบริหารสังคมศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร
(6) หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เทียบเท่าจาก ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สถาบันที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการ
089-9403308
อุดมศึกษา (สกอ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน การบริหาร
สังคมศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร

๘

หลักสูตร/สาขาวิชา
(7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือ
สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เทียบเท่า จากสถาบันทีไ่ ด้รับการ รับรองจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สานักงาน
คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สาขาวิชา
การศึกษา หรือสาขาอื่น โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
(8) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๑) สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาจาก
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๒) สาหรับผูท้ ี่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทาง
การศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๑) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาทางด้าน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(10) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๑) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชาที่ผ่าน
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมภิ าค
การทาวิทยานิพนธ์จากสถาบันการศึกษาที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒) มีความสามารถสื่อสารกับชนชาติใดๆ ในอนุภูมภิ าคลุม่
น้าโขง หรือภูมิภาคอื่น ๆ อย่างน้อย ๒ ภาษา โดยใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น อีกอย่างน้อย 1
ภาษา
๓) หากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ ม่ผา่ นการทา
วิทยานิพนธ์และหรือขาดคุณสมบัติ ข้อ ๒) จะต้องมี
ประสบการณ์ทางานวิจัยหรือจัดกิจกรรมด้านการ พัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีผลงานที่คณะกรรมการประจาสาขาวิชา
ยอมรับและมีความสามารถ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
ระดับดี ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
(11) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือ
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตามที่หลักสูตร
กาหนดและมีคณ
ุ สมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
(12) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เทียบเท่าจาก
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สถาบันที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด

ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ ดร.อุดร อรกุล

095-1683530

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา

085-7317953

ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน

086-8599091
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา

081-7081980

รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม

081-5463660
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์

081-9745464

๙

หลักสูตร/สาขาวิชา
(13) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ติดต่อสอบถาม
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเคมีศึกษา หรือสาขา ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์
ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัย หรือจาก
080-4001572
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง และมีคะแนน
สะสมไม่น้อยกว่า 3.25 ยกเว้นในรายที่ปฏิบตั ิงานในสาขา
ที่สาเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๔. จานวนหน่วยกิต
๔.๑ หลักสูตรปริญญาโท จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มี ๒ แผน
4.1.1 แผน ก แบบ ก๑ ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
4.4.2 แผน ก แบบ ก๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า
๒๔ หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
4.4.3 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
รายวิชาที่ทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยทาการค้นคว้าอิสระ ๖ หน่วยกิต
๔.๒ ระดับปริญญาเอก
แบบ ๒.๑ จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต เป็นแผนการศึกษา
ที่เน้นการวิจัย โดยศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๕. ระยะเวลาเรียน
๕.๑ หลักสูตรระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา และไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๕.๒ หลักสูตรระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
6. การชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
กรณีที่ 1 ชาระผ่านธนาคาร
ผู้สมัครนาใบชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร (Bill Payment) ที่พิมพ์จากระบบการรับสมัคร
ไปชาระเงินได้ที่ธนาคารตามที่ระบุในแบบฟอร์ม
กรณีที่ 2 ชาระที่กองคลัง ชั้น 2 อาคาร 15
ผู้สมัครนาใบชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร (Bill Payment) ที่พิมพ์จากระบบการรับสมัคร
ไปชาระเงินได้ที่กองคลัง ชั้น 2 (อาคาร 15) และให้ผู้สมัครนาส่งสาเนาใบเสร็จรับเงิน ที่สานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย ชั้น 4 (อาคาร 15)

