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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เรื่อง   การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

 ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปกีารศึกษา ๒๕๖2 
………………………………………… 

 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        
ภาคปกติและภาคสมทบ ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2 โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
จํานวนนักศึกษาที่รับ ตลอดทั้งหลักเกณฑ์การรับสมัครต่าง ๆ  ดังน้ี 
 
๑. หลกัสตูรทีเ่ปดิรบัสมัครและคณุสมบตัิของผู้สมัคร  

 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

๒. กําหนดการรบัสมัครและสอบคดัเลือก 
๒.๑  รับสมัคร     วันที่ 1 – ๓0 เมษายน ๒๕๖2 
๒.๒  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก  วันที่ ๑0 พฤษภาคม ๒๕๖2 
๒.๓  สอบคัดเลือกและสัมภาษณ ์  วันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖2 
๒.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันที่ ๒4 พฤษภาคม ๒๕๖2 
๒.๕  วันที่รายงานตัวและปฐมนิเทศ  วันที่   1 มิถุนายน ๒๕๖2 
๒.๖ วันเปิดภาคเรียน ภาคปกติ  วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖2  
๒.๗ วันเปิดภาคเรียน ภาคสมทบ  วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖2 

๓. การลงทะเบยีนรบัสมัคร 
 ๓.๑  สมัครทางออนไลน์ ได้ที่ http://gs.rmu.ac.th  ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  หรือสมัครด้วยตนเองที่สํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคาร ๑๕  
     ๓.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๔๐๐ บาท ชําระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารตามท่ีระบุในใบชําระเงิน 
(Payment) และผู้สมคัรต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เท่าน้ัน 

 

* การรับสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชําระคา่ธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วภายในวันและเวลาที่กําหนด และ
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิ ไมค่ืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒

๔. คณุสมบตัิผูส้มัคร 

    ๔.1 ระดบัปรญิญาโท  

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของการศึกษา
ตามหลักสูตร (และต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน) จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. รับรอง 
และ/หรือ มีความรู้พ้ืนฐานตามท่ีหลักสูตรกําหนด  
 กรณีปริญญาโทท่ีมีแผนวิชาชีพครูที่เป็น ภาคสมทบ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ต้องมีหลักฐานแสดงสิทธ์ิในการ
ปฏิบัติหน้าที่การสอนในสถานศึกษา ดังน้ี  
        (๑) สําเนาสัญญาจ้างในการปฏิบัติการสอนจนถึงวันที่รับสมัคร  

(๒) สําเนาสมุดประจําตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจําหน่ายออก หรือหนังสือรับรองจากผู้อํานวยโรงเรียน 
 (๓) หนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา  

    ๔.2 ระดบัปรญิญาเอก 
        (๑) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่าระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. หรือ
มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรกําหนด  
        (๒) ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กําหนด จากสถาบันที่มหาวิทยาลัยยอมรับ ได้แก่  
TOEFL, IELTS CEFR, CU-TEP,  โดยมีผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือ ผ่านการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GET)  สมคัรเข้าทดสอบได้ที่ 
https://engtest.rmu.ac.th (ต้องมีผลการทดสอบก่อนวันสอบคัดเลอืก) 

๕. วิธีการสอบคดัเลือก 
    5.๑  ระดับปริญญาโท ใช้วิธีการสอบข้อเขียน และสมัภาษณ์ หรือสอบวัดความถนัด/วิชาชีพเฉพาะด้านตามท่ี
สาขาวิชากําหนด 
    5.๒  ระดับปริญญาเอก ใช้วิธีการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ พรอ้มเสนอรายงานสรุปแนวคิดการวิจัย 
(Concept Paper) ที่ผู้สมัครนําเสนอ หรือสอบวัดความถนัด/วิชาชีพเฉพาะด้านตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

๖. สถานที่และเวลาสอบคดัเลือก  

สถานที่และเวลาสอบคัดเลือก จะประกาศพร้อมกับประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลอืกที่เว็บไซต์ 
http://gs.rmu.ac.th  หรือที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๗. การประกาศรายชื่อผูส้อบผ่านการคดัเลือกเข้าศกึษาและการรายงานตัว   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ 
http://gs.rmu.ac.th  หรือที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
                      ประกาศ  ณ  วันที่ 27 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 

               
 
            (นายวุฒิพล   ฉัตรจรัสกูล) 
      รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 



 ๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
เรื่อง การรบัสมัครเขา้ศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติ  และ ภาคสมทบ  

ประจําภาคเรียนที่ 1  ปกีารศกึษา ๒๕62 
หลกัสตูรและจํานวนทีเ่ปดิรบัสมัคร 

…………………………………………….…………………….. 

หลกัสตูรและสาขาวิชาทีเ่ปดิรบัสมัคร 
 จํานวนรบั 

ภาคปกต ิ ภาคสมทบ 

ระดบัปรญิญาโท 
   

   หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.)    
    ๑. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา   แผน ก แบบ ก2  - 5 
    2. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา   แผนวิชาชีพครู  20 - 
    3. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน แผน ก แบบ ก๒  10 25 
    4. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน แผนวิชาชีพครู  35 35 
    5. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก2  10 25 
    6. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา แผนวิชาชีพครู  10 40 
    7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แผน ก แบบ ก2  - 25 
    8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แผนวิชาชีพคร ู  25 25 
    9. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  แผน ก แบบ ก2  15 15 
    10. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา แผนวิชาชีพครู  15 15 
    11. สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา  แผน ก แบบ ก2  5 15 
    12. สาขาวิชาสังคมศึกษา  แผน ก แบบ ก2  - 10 
    13. สาขาวิชาสังคมศึกษา แผนวิชาชีพครู  25 25 
หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (รป.ม.)    

1.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก แบบ ก๒  - 20 
2.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  แผน ข  - 10 
3.  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน แผน ก แบบ ก๒  15 20 
4.  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  แผน ข  15 10 

หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธ.ม.)   
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   - 5 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.)     
๑. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก๒  5 5 

    2. สาขาวิชาเคมีศึกษา แผน ก แบบ ก๒  10 10 
    3. สาขาวิชาเคมีศึกษา (ทนุ สควค.) แผน ก แบบ ก๒  10 10 
    4. สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา แผน ก แบบ ก๒   10 10 
    5. สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา (ทุน สควค.) แผน ก แบบ ก๒  10 10 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แผน ก แบบ ก๒  10 10 
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หลกัสตูรและสาขาวิชาทีเ่ปดิรบัสมัคร 
   
 

จํานวนรบั 

ภาคปกต ิ ภาคสมทบ 

ระดบัปรญิญาเอก 
   

หลกัสตูรครศุาสตรดษุฎีบณัฑิต (ค.ด.)      
สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา   แบบ 2.1  5 15 
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรยีนการสอน   แบบ 2.1  - 15 

   หลักสตูรบรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต (บธ.ด.)      
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   แบบ 2.1  - 5 

   หลักสตูรรฐัประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑิต (รป.ด.)      
    ๑. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  แบบ 2.1  - 15 
    ๒. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  แบบ 2.1  10 20 
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.)      

1. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  แบบ 2.1  10 10 
2. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบบ 2.1  5 10 
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  แบบ 2.1  15 15 
4. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  แบบ 2.1  - 15 
5. สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์  แบบ 2.1  5 10 

 
 ผู้สมัครสอบสามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมที่ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) ช้ัน 4  โทร. 043-725438 
 


