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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เร่ือง   การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
………………………………………… 

 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        
ภาคปกติและภาคสมทบ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
จ านวนนักศึกษาท่ีรับ ตลอดทั้งหลักเกณฑ์การรับสมัครต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร  

 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

๒. ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
๒.๑  รับสมัคร     วันที่ 1 - ๓0 กันยายน ๒๕๖4 
๒.๒  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  วันที่   8 ตุลาคม ๒๕๖4 
๒.๓  สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์  วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๖4 
๒.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕๖4 
๒.๕  วันที่รายงานตัวและปฐมนิเทศ  วันที่ 29 ตุลาคม ๒๕๖4 
๒.๖ วันเปิดภาคเรียน ภาคปกติ  วันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖4  
๒.๗ วันเปิดภาคเรียน ภาคสมทบ  วันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๖4  

๓. การลงทะเบียนรับสมัคร 
 ๓.๑ สมัครทางออนไลน์ ได้ที่ http://gs.rmu.ac.th  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
     ๓.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๔๐๐ บาท ช าระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุในใบช าระเงิน 
(Payment) และผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  

 

* การรับสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วภายในวันและเวลาที่ก าหนด และ
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

๔. คุณสมบัติผู้สมัคร 

    ๔.1 ระดับปริญญาโท  

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของการศึกษา
ตามหลักสูตร (และต้องส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน) จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. รับรอง 
และ/หรือ มีความรู้พื้นฐานตามที่หลักสูตรก าหนด  

    ๔.2 ระดับปริญญาเอก 
          (๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก 
สกอ. หรือมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรก าหนด  
          (๒) ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  จากสถาบันที่มหาวิทยาลัยยอมรับ ได้แก่  TOEFL, IELTS 
CEFR, CU-TEP,  โดยผลการสอบไม่ต่ ากว่า CEFR ระดับ B1 หรือเทียบเท่า และต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือ ผ่าน
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GET)  ไม่ต่ ากว่า
ระดับ L4 หรือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามเกณฑท์ีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

๕. วิธีการสอบคัดเลือก 
      5.๑  ระดับปริญญาโท ใช้วิธีการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ หรือสอบวัดความถนัด/วิชาชีพเฉพาะด้าน
ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
      5.๒  ระดับปริญญาเอก ใช้วิธีการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ พร้อมเสนอรายงานสรุปแนวคิดการวิจัย 
(Concept Paper) ที่ผู้สมัครน าเสนอ หรือสอบวัดความถนัด/วิชาชีพเฉพาะด้านตามที่สาขาวิชาก าหนด 

๖. สถานที่และเวลาสอบคัดเลือก  

 สถานที่และเวลาสอบคัดเลือก จะประกาศพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกที่เว็บไซต์  
http://gs.rmu.ac.th  หรือที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๗. การประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและการรายงานตัว   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ 
http://gs.rmu.ac.th  หรอืที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

 
                      ประกาศ  ณ  วันที่ 16 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 

 

 
 

(รองศาสตราจารย์นิรตุ  ถึงนาค) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ  และ ภาคสมทบ  

ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา ๒๕64 
หลักสูตรและจ านวนที่เปดิรับสมัคร 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรบัสมัคร 
 จ านวนนักศึกษาที่รับ 

ภาคปกติ ภาคสมทบ 

ระดับปรญิญาโท 
   

   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)    
1.     1. สาขาวิชาหลักสตูรและการเรียนการสอน แผน ก แบบ ก๒  - 15 

    2. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก2  10 10 
2.     3. สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา  แผน ก แบบ ก2  5 15 
3.     4. สาขาวิชาสังคมศึกษา  แผน ก แบบ ก2  5 10 
4.     5. สาขาวิชานวัตกรรมทางพละศึกษาและการกีฬา แผน ก แบบ ก2  10 30 

หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)    
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก แบบ ก๒  - 15 
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  แผน ข  - 15 
3. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน แผน ก แบบ ก 1  5 5 
4. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน แผน ก แบบ ก๒  15 20 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภมูิภาค แผน ก แบบ  ก๒  - 20 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (บธ.ม.)   
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  แผน ก แบบ ก๒  - 5 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.)     
๑. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก๒  5 10 

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

ระดับปรญิญาเอก    

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)      
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน   แบบ 2.1  - 10 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑติ (บธ.ด.)   
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  แบบ 2.1  - 2 

     หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)      
         สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  แบบ 2.1  - 15 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)      

1. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  แบบ 2.1  5 10 
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี แบบ 2.1  5 10 
3. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  แบบ 2.1  - 20 
4. สาขาวิชาเคมีศึกษา  แบบ 2.1  5 5 
5. สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์  แบบ 2.1 
6. สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน แบบ 2.1 
7. สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา แบบ 2.1 

 
5 
2 

10 

10 
9 

10 
 ผู้สมัครสอบสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) ชัน้ 4  โทร. 043-725438 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา ๒๕๖4 
……………………………………………….. 

1. ประเภทนักศึกษา ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)

หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร 
แผน 

การศึกษา 
จ านวนรับ 

(คน) 
จ านวน

ภาคเรียน 
ค่าธรรมเนียมต่อ

ภาคเรียน 
ค่าธรรมเนียม
ตลอดหลักสูตร 

ระดับปริญญาโท 
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

1. วิจัยและประเมินผลการศึกษา ก แบบ ก๒ 10 ๔ ๒2,๐๐๐* 85,๐๐๐ 
1.     2. การบริหารจัดการการศึกษา ก แบบ ก๒ 5 ๔ ๒๒,๐๐๐* ๘๕,๐๐๐ 
2.     3. สังคมศึกษา ก แบบ ก๒ 5 5 22,000* ๘๕,๐๐๐ 
3.     4. นวัตกรรมทางพลศึกษาและการกีฬา ก แบบ ก๒ 10 4 20,000 80,000 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
       การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ก แบบ ก1 5 ๔ ๒๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

ก แบบ ก๒ 15 ๔ ๒๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) 

๑.  นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลย ี ก แบบ ก๒ 5 ๓ ๒๓,๐๐๐ 69,๐๐๐ 
2. เคมีศึกษา ก แบบ ก๒ 10 4 17,000* 56,600 
3. ชีววิทยาศึกษา ก แบบ ก๒ 5 4 17,000* 56,600 
4. ชีววิทยาศึกษา (สควค) แผนวิชาชีพคร ู 5 4 17,000* 56,600 

ระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ (ปร.ด.)  

1. วิจัยและประเมินผลการศึกษา แบบ ๒.๑ 5 6 35,000* 200,000 
2. นวัตกรรมการจดัการเทคโนโลยี แบบ ๒.๑ 5 6 30,000 180,000 
3. เคมีศึกษา แบบ ๒.๑ 5 6 40,000* 230,000 
4. วัฒนธรรมศาสตร์ แบบ ๒.๑ 5 6 50,000* 260,000 
5. การจัดการภาครัฐและเอกชน แบบ 2.1 2 9 ภาคเรยีนที่ 1-3 

ภาคเรยีนที่ 4 
ภาคเรยีนที่ 5-9 

70,000 
    40,000        
    30,000 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา

แบบ 2.1 10 6 ๓0,000 ๑๘๐,000 



๕ 

2.ประเภทนักศึกษา ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร 
แผน 

การศึกษา 
จ านวนรับ 

(คน) 
จ านวน

ภาคเรียน 
ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคเรียน 

ค่าธรรมเนียม
ตลอดหลักสูตร 

ระดับปรญิญาโท 
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

1. หลักสูตรและการเรียนการสอน ก แบบ ก๒ 15 4 25,000 100,000 
2. วิจัยและประเมินผลการศึกษา ก แบบ ก๒ 10 4 25,000 100,000 
3. การบริหารจัดการการศึกษา ก แบบ ก๒ 15 4 25,000 100,000 
4. สังคมศึกษา ก แบบ ก๒ 10 4 25,000 100,000 
5. นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา ก แบบ ก๒ 30 4 25,000 100,000 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) 
    ยุทธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค ก แบบ ก๒ 20 5 20,000 100,000 

หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร 
แผน 

การศึกษา 
จ านวนรับ 

(คน) 
จ านวน

ภาคเรียน 
ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคเรียน 

ค่าธรรมเนียม
ตลอดหลักสูตร 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
1. รัฐประศาสนศาสตร์ ก แบบ ก๒ 15 5 25,000* 105,000 

แผน ข 15 5 25,000* 105,000 
2. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ก แบบ ก1 5 4 21,000* 96,000 

ก แบบ ก๒ 20 4 21,000* 96,000 
 หลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

 บริหารธุรกจิ  ก แบบ ก๒ 5 6 22,000*  122,000 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) 

๑. นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี ก แบบ ก๒ 10 4 25,000  100,000 
๒. เคมีศึกษา ก แบบ ก๒ 10 5 18,000* 87,000 
3. ชีววิทยาศึกษา ก แบบ ก๒ 5 5 18,000* 87,000 
4. ชีววิทยาศึกษา (สควค.) วิชาชีพครู 5 4 50,000 200,000 

ระดับปรญิญาเอก 
   หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ (ค.ด.)  

 หลักสูตรและการเรียนการสอน แบบ ๒.๑ 10 7 50,000  350,000 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)  
   บริหารธุรกิจ แบบ ๒.๑ 2 9 68,000* 450,000 

  หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)  
1. รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ ๒.๑ 15 9 50,000*  450,000 
2. การจัดการภาครัฐและเอกชน แบบ ๒.๑ 9 7 50,000 350,000 

 หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.)  
1. วิจัยและประเมินผลการศึกษา แบบ ๒.๑ 10 7 50,000 350,000 
2. นวัตกรรมการจดัการเทคโนโลยี แบบ ๒.๑ ๑0 6 50,000 300,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมภิาค แบบ ๒.๑ 20 6 50,000 300,000 
4. เคมีศึกษา แบบ ๒.๑ 5 6 60,000* 350,000 
5. วัฒนธรรมศาสตร์    แบบ 2.1 10 6 50,000 300,000 

6. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา

แบบ 2.1 10 6     ๔0,000 ๒๔๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ   * ภาคเรยีนสดุท้ายจา่ยค่าธรรมเนียมน้อยลง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม เรื่องการเรียกเก็บ 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบณัฑิตศึกษา 



 ๖ 

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร เบอร์โทรศัพท์ 

ระดับปรญิญาโท   

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.)   
  ๑.1 สาขาวิชาหลักสตูรและการเรียนการสอน  ผศ.ดร.ภูษิต  บญุทองเถิง 084-2705056 
  1.2 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  อาจารย์.ดร.รตัติกาล  สารกอง  099-8953923 
  1.3 สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา  รศ.ดร.อุรสา  พรหมทา  09052896461 
  1.4 สาขาวิชาสังคมศึกษา  อาจารย์.ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ 086-0276229 
  1.5 นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา อาจารย์ ดร.จรญู  เบญจมาตย ์ 0656651491 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   
  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  ผศ.ดร.รังสรรค์  สิงหเลิศ 093-8677369 
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)   
  3.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รศ.ดร.สญัญา  เคณาภมูิ  089-2760329 
  3.2 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  ผศ.ดร.สิทธิพรร์  สุนทร  089-9427768 
5. หลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  
  สาขาวิชาบริหารธรุกิจ  ผศ.ดร.นิศารตัน์  โชติเชย 095-0559323 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)    
  6.1 สาขาวิชานวัตกรรมการจดัการเทคโนโลย ี ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร ์ 081-9745464 
  6.2 สาขาวิชาเคมีศึกษา  ผศ.ดร.ปนัดดา  แทนสุโพธิ ์ 080-4001572 
  6.3 สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา  ผศ.ดร.ยุวดี อินส าราญ 086-2257631 
 

ระดับปรญิญาเอก   

1. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ (ค.ด.)   
    สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ผศ.ดร.ภูษิต  บญุทองเถิง 084-2705056 
2. หลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ผศ.ดร.นิศารตัน์  โชติเชย 095-0559323 
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต(รป.ด.)  
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ รศ.ดร.ภักดี  โพธิส์ิงห์ 087-0540267 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ปร.ด.)   
  4.1 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา  085-7317953 
  4.2 สาขาวิชานวัตกรรมการจดัการเทคโนโลย ี ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร ์ 081-9745469 
  4.3 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค  ผศ.ดร.รังสรรค์  สิงหเลิศ 093-8677369 
  4.4 สาขาวิชาเคมีศึกษา ผศ.ดร.ปนัดดา  แทนสุโพธิ ์ 080-4001572 
  4.5 สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร ์ ดร.ระพีพันธ์  ศิริสัมพันธ์ 094-5693541 
 


