ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในระดับบั ณฑิตศึ กษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม
๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ แล้วนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัยจึงเปิดรับ
สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด (ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. หลักสูตรสาขาวิชาและจานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา
หลักสูตร/สาขาวิชา
๑) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
๓) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๕) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๖) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

จานวน (คน)
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
๑๐
๓๐
๒๕
๒๕
๓๐
๑๐
๒๕
๕
๑๐

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตร
๑) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียน
การสอน
๓) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา
๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักเกณฑ์
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ที่ ก.พ. รับรอง
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ที่ ก.พ. รับรอง
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ที่ ก.พ. รับรอง
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ที่ ก.พ. รับรอง
/๕) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต...

-๒หลักสูตร
๕) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

๖) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักเกณฑ์
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาภาษาอังกฤษ
หรือสาขาอื่นที่สัมพันธ์กัน หรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาอังกฤษ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษา
หรือสาขาอื่น จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรอง กรณีสาเร็จการศึกษาสาขาอื่นต้องมีประสบการณ์
ทางด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๓. หลักฐานประกอบการสมัคร
๑) ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
๒) สาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ในระดับปริญญาตรี ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
อย่างละ ๑ ฉบับ หรือใบรับรองที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (สาหรับปริญญาโท)
๓) สาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ฉบับ หรือใบรับรองที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (สาหรับ
ปริญญาเอก)
๔) รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป รูปถ่ายแต่ละชุด
ต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร
๕) กรณีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าจะสาเร็จ
การศึกษาก่อนวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
*๖) เอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) / โครงการฉบับย่อ (ส่งในวันที่สอบข้อเขียน ๗ ชุด
ข้อกาหนดการทาเอกสารเชิงหลักการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)
*๗) หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หรืออาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาโท
* หมายเหตุ : เฉพาะหลักสูตร ปร.ด.
๔. การรับสมัครและการสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สงวนสิทธิ์ในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีนักศึกษาสอบเข้าศึกษาได้
น้อยกว่า ๑๐ คน ในภาคปกติ และ น้อยกว่า ๒๕ คน ในภาคพิเศษ
๔.๑ สมัครด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ชั้น ๗) ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
๔.๒ สมัครทางไปรษณีย์ โดยชาระค่าสมัครผ่านธนาคาร พร้อมแนบสาเนาหลักฐาน
การโอนเงินประกอบหลักฐานการสมัคร รายละเอียดการชาระค่าสมัครผ่านธนาคารดังนี้

/รายละเอียดการชาระค่าสมัครผ่านธนาคาร...

-๓หลักสูตร
๑) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน
๓) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๕) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๖) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อบัญชี / เลขที่บัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บัณฑิตศึกษา
บัญชีเลขที่ : ๔๑๑-๓-๐๘๗๕๕-๕
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด/
บัญชีเลขที่ : ๔๑๑-๐-๙๐๖๔๕-๘
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด

๔.๓ กาหนดการสมัคร
รายละเอียด
๑. รับสมัคร
๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาฯ
หรือทางเว็บไซต์ http://grad.reru.ac.th หรือ
https://www.facebook.com/บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
๓. สอบคัดเลือก : ข้อเขียน
๔. สอบสัมภาษณ์
๕. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ณ บัณฑิตวิทยาลัย หรือทางเว็บไซต์ http://grad.reru.ac.th/
๖. รายงานตัวและปฐมนิเทศ
๗. เปิดภาคเรียน

วัน เดือน ปี
๖ พฤษภาคม – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

/๕. อัตราค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา...

-๔๕. อัตราค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าสมัครสอบคัดเลือก ๕๐๐ บาท เมื่อผู้สมัครได้ชาระค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน
ค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองจากประกาศฯ ก่อนการสมัคร
หลักสูตร

ค่าขึ้น
ทะเบียน
เป็น
นักศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย
ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

หมายเหตุ
ภาคฤดูร้อน
๑๕,๐๐๐
(๑ ภาคการศึกษา)

ค.ม.
(การบริหารการศึกษา)

๑,๒๐๐

๑๕,๐๐๐/ภาคการศึกษา
(๔ ภาคการศึกษา)

๑๘,๐๐๐/ภาคการศึกษา
(๔ ภาคการศึกษา)

ค.ม.
(หลักสูตรและ
การเรียนการสอน)
ค.ม.
(วิจัยและประเมินผล
การศึกษา)
บธ.บ
(บริหารธุรกิจ)

๑,๒๐๐

๑๒,๐๐๐/ภาคการศึกษา
(๔ ภาคการศึกษา)

๒๐,๐๐๐/ภาคการศึกษา
(๔ ภาคการศึกษา)

-

๑๒,๐๐๐/ภาคการศึกษา
(๔ ภาคการศึกษา)

๒๐,๐๐๐/ภาคการศึกษา
(๔ ภาคการศึกษา)

-

ศศ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษ)
ปร.ด.
(การบริหารการศึกษา)

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐
-

๔,๐๐๐

๑๘,๐๐๐/ภาคการศึกษา
(๔ ภาคการศึกษา)
๓๙,๕๐๐/ภาคการศึกษา
(๖ ภาคการศึกษา)

๓๕,๐๐๐/ภาคการศึกษา
(๔ ภาคการศึกษา)
๒๕,๐๐๐/ภาคการศึกษา
(๔ ภาคการศึกษา)
๖๕,๐๐๐/ภาคการศึกษา
(๖ ภาคการศึกษา)

-

-

๖. วิธีการคัดเลือก
๖.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๖.๑.๑ การสอบข้อเขียน
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษาและหน่วยงาน กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา ภาวะผู้นา บริบทและแนวโน้ม
ทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๑.๒ การสอบสัมภาษณ์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และการวิจัยทางการศึกษา
๖.๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
๖.๒.๑ การสอบข้อเขียน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
๖.๒.๒ การสอบสัมภาษณ์
คุณลักษณะและเจตคติที่มีต่อสาขาวิชา
/๖.๓ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต…

-๕๖.๓ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
๖.๓.๑ การสอบข้อเขียน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการวิจัยทางการศึกษา และการวัดผลการศึกษา
๖.๓.๒ การสอบสัมภาษณ์
คุณลักษณะและเจตคติที่มีต่อสาขาวิชา
๖.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๖.๔.๑ การสอบข้อเขียน
ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ หลักและทฤษฎีการจัดการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ บริบทและแนวโน้มการบริหารธุรกิจ
๖.๔.๒ การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาจากหลักฐานการสมัคร ตามคุณสมบัติเฉพาะในแต่ละสาขาวิชา
๖.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๖.๕.๑ การสอบข้อเขียน
สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
๖.๕.๒ การสอบสัมภาษณ์
ความพร้อมในการศึกษาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
๖.๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๖.๖.๑ การสอบข้อเขียน
๑) วิชาการบริหารการศึกษา และวิชาวิธีวิจัยทางการศึกษา
๒) การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ในกรณีที่ผู้สอบมีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน
๒ ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์นี้ ไม่ต้องสอบวัดความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ
TOEFL (Paper Based)
ไม่ต่ากว่า ๕๐๐ คะแนน หรือ
TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ากว่า ๑๗๓ คะแนน หรือ
IELTS (Academic Module) ไม่ต่ากว่า ๕.๕ คะแนน หรือ
TU-GET (๑,๐๐๐ คะแนน)
ไม่ต่ากว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ
CU-TEP (๑๒๐ คะแนน)
ไม่ต่ากว่า ๗๐ คะแนน หรือ
๖.๖.๒ การสอบสัมภาษณ์
ความรู้และประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาและความรู้ด้านวิจัย เอกสารเชิงหลักการ
(Concept paper)

/๗. การรายงานตัว และชาระเงินค่าธรรมเนียม…

-๖๗. การรายงานตัว และชาระเงินค่าธรรมเนียม
๗.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องมารายงานตัว และชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา และค่าบารุงการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด
ในประกาศปฏิทินการเรียนการสอน ในการรายงานตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะต้อง
นารูปถ่าย และหลักฐานจริงมาแสดง ดังนี้
๗.๑.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
รูปถ่ายแต่ละชุดจะต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายภายในระยะไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร
๗.๑.๒ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หลักฐานการสมรส หรือกรณีที่ชื่อสกุล
ในเอกสารรายงานไม่ตรงกัน
๗.๑.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ ๑ ฉบับ
๗.๑.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๗.๑.๕ หลักฐานแสดงคุณวุฒิ ดังนี้
๑) ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี ฉบับภาษาไทย ๒ ฉบับ
๒) ใบแสดงผลการเรียนวิชาทางการศึกษา ในกรณีที่สาเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น
ซึ่งมิใช่ปริญญาตรีทางการศึกษา ๑ ฉบับ (เฉพาะสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
๓) ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางภาษา (ถ้ามี)
๔) หนังสือรับรองประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
(เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
๕) หลักฐานอื่นๆ ที่แต่ละสาขาวิชากาหนดไว้ในคุณสมบัติเพิ่มเติม
๗.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา หากไม่มารายงานตัว และชาระเงินค่าธรรมเนียม
ต่างๆ และค่าบารุงการศึกษา ภายในวันเวลาและสถานที่ที่กาหนดตามข้อ ๗.๑ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
การเข้าเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีเหตุจาเป็น และได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันการรายงานตัวเป็นลายลักษณ์อักษร
จากมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ ให้ยื่นคาร้องขอผ่อนผันภายใน ๗ วันนับจากวันที่กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
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