
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
เรื่อง  การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
.............................................................. 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม มีมาตรฐาน คุณภาพ และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑)(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับ ข้อ ๕ และข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออกประกาศไว้ดังน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเรื่อง การทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่เข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การสอบและการเรียนภาษาอังกฤษ

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ข้อ ๔ ในประกาศน้ี 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  “อธิการบดี” หมายความว่า    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  “นักศึกษา” หมายความว่า    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  “RMU-GET หมายความว่า การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม (Rajabhat Maha Sarakham UniversityGraduate English Test : RMU-GET) 
  “ภาคเรียน” หมายความว่า    ภาคเรียนตามแผนการเรียนของแต่ละหมู่เรียน 
 ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา จาก
ผู้สมัครหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายโดยให้
ชําระเป็นจํานวนเงิน ๖๐๐ บาท ต่อคนต่อครั้งที่ขอรับการทดสอบ 
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