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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เรื่อง   การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

 ประจําภาคเรียนที่ 3 ปกีารศึกษา ๒๕๖4 
………………………………………… 

 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        
ภาคสมทบ ประจําภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จํานวน
นักศึกษาที่รับ ตลอดทั้งหลักเกณฑ์การรับสมัครต่าง ๆ  ดังน้ี 
 
๑. หลกัสตูรทีเ่ปดิรบัสมัครและคณุสมบตัิของผู้สมัคร  

 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

๒. กําหนดการรบัสมัครและสอบคดัเลือก 
๒.๑  รับสมัคร     วันที่ 1 - ๓1 มกราคม ๒๕๖5 
๒.๒  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 
๒.๓  สอบคัดเลือกและสัมภาษณ ์  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 
๒.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันที่ ๒5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 
๒.๕  วันที่รายงานตัวและปฐมนิเทศ  วันที่   5 มีนาคม ๒๕๖5 
๒.๖ วันเปิดภาคเรียน ภาคปกติ  วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖5 
๒.๗ วันเปิดภาคเรียน ภาคสมทบ  วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖5  

๓. การลงทะเบยีนรบัสมัคร 
 ๓.๑ สมัครทางออนไลน์ ได้ที่ https://gs.rmu.ac.th  ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  
     ๓.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๔๐๐ บาท ชําระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารตามท่ีระบุในใบชําระเงิน 
(Payment) และผู้สมคัรต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร ภายในวันที่ ๓1 มกราคม ๒๕๖5 

 

* การรับสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชําระคา่ธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วภายในวันและเวลาที่กําหนด และ
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิ ไมค่ืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒

๔. คณุสมบตัิผูส้มัคร 

    ๔.1 ระดับปริญญาโท  

  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของการศึกษา   
    ตามหลักสตูร (และต้องสาํเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน) จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. รับรอง    
    และ/หรือ มีความรู้พ้ืนฐานตามท่ีหลักสตูรกําหนด  

    ๔.2 ระดับปริญญาเอก 
          (๑) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.   
    หรือมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรกําหนด  
          (๒) ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  จากสถาบันที่มหาวิทยาลัยยอมรับ ได้แก่  TOEFL, IELTS CEFR,  
    CU-TEP,  โดยผลการสอบไม่ตํ่ากว่า CEFR ระดับ B1 หรือเทียบเท่า และต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือ ผ่านการ 
    ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GET)  ไม่ตํ่ากว่า 
    ระดับ L4 หรือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๕. วิธีการสอบคดัเลือก 
    5.๑ ระดับปริญญาโท ใช้วิธีการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ หรือสอบวัดความถนัด/วิชาชีพเฉพาะด้านตามท่ี  
    สาขาวิชากําหนด 
    5.๒ ระดับปริญญาเอก ใช้วิธีการสอบข้อเขียน และสมัภาษณ์ พร้อมเสนอรายงานสรุปแนวคิดการวิจัย  
    (Concept Paper) ที่ผู้สมคัรนําเสนอ หรอืสอบวัดความถนัด/วิชาชีพเฉพาะด้านตามที่สาขาวิชากําหนด 

๖. สถานที่และเวลาสอบคดัเลือก  

    สถานทีแ่ละเวลาสอบคัดเลือก จะประกาศพร้อมกับประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกที่เว็บไซต์  
https://gs.rmu.ac.th  หรือที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๗. การประกาศรายชื่อผูส้อบผ่านการคดัเลือกเข้าศกึษาและการรายงานตัว   

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จะประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ 
https://gs.rmu.ac.th  หรือที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

 
                      ประกาศ  ณ  วันที่ 2 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 
              

 
            (นายวุฒิพล   ฉัตรจรัสกูล) 
      รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
เร่ือง การรับสมัครเข้าศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  ภาคสมทบ  

ประจําภาคเรียนที ่3  ปกีารศกึษา ๒๕64 
หลกัสตูรและจาํนวนที่เปดิรับสมัคร 

หลกัสตูรและสาขาวิชาที่เปดิรับสมัคร 
 จํานวนนกัศกึษาที่รับ 

ภาคปกต ิ ภาคสมทบ 

ระดับปริญญาโท 
   

   หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.)    
    1. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน แผน ก แบบ ก๒  - 15 
    2. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก2  - 10 
    3 สาขาวิชาสังคมศึกษา  แผน ก แบบ ก2  - 10 
หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ (รป.ม.)    

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก แบบ ก๒  - 15 
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  แผน ข  - 15 
3. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน แผน ก แบบ ก1  - 5 
4. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน แผน ก แบบ ก๒  - 20 

หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.)   
1. สาขาวิชายทุธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค แผน ก แบบ ก2 
2. สาขาวิชานวตักรรมเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น แผน ก แบบ ก2 

 
- 
- 

20 
15 

หลกัสตูรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต (บธ.ม.)   
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  แผน ก แบบ ก2  - 5 

 หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (วท.ม.)     
1. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก๒  - 10 

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

ระดับปริญญาเอก    

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

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

  หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑติ (รป.ด.)      
      สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์  แบบ 2.1  - 15 
หลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (ปร.ด.)      

1. สาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศึกษา  แบบ 2.1  - 10 
2. สาขาวิชานวตักรรมการจัดการเทคโนโลยี แบบ 2.1  - 10 
3. สาขาวิชายทุธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค  แบบ 2.1  - 20 
4. สาขาวิชาเคมีศึกษา  แบบ 2.1  - 5 
5. สาขาวิชาวฒันธรรมศาสตร์  แบบ 2.1 
6. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน แบบ 2.1 

 
- 
- 

10 
10 

 ผู้สมัครสอบสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที ่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) ชั้น 4  โทร. 043-725438 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม  

เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 3  ปีการศึกษา ๒๕๖4  ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 

หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร 
แผน 

การศึกษา 
จํานวนรับ 

(คน) 
จํานวน
ภาคเรียน 

ค่าธรรมเนียม
ต่อภาคเรียน 

ค่าธรรมเนียม
ตลอดหลักสูตร 

1.ระดบัปรญิญาโท      

   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. สังคมศึกษา ก แบบ ก๒ 10 4 25,000 100,000 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)       
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
    2. นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

ก แบบ ก๒ 
ก แผน ก2 

 

20 
15 

5 
1-3 
4-5 

20,000 
25,000 
10,500 

100,000 
96,000 

 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 

ก แบบ ก2 
20 1-3 

4-5 
25,000 
10,500 

96,000 

 
     

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)     
 บริหารธุรกิจ  ก แบบ ก๒ 5 6 22,000*  122,000 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (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 

2.ระดบัปรญิญาเอก      

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)        
 หลักสูตรและการเรียนการสอน แบบ ๒.๑ 10 7 50,000  350,000 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)       
   บริหารธุรกิจ   แบบ ๒.๑ 2 9 68,000* 450,00 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)       
รัฐประศาสนศาสตร์  แบบ ๒.๑ 15 9 50,000*  450,000 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)        
 1. วิจัยและประเมินผลการศึกษา แบบ ๒.๑ 10 7 50,000 350,000 
 2. นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี แบบ ๒.๑ ๑0 6 50,000 300,000 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค แบบ ๒.๑ 20 6 50,000 300,000 
 4. เคมีศึกษา แบบ ๒.๑ 5 6 60,000* 350,000 
 5. วัฒนธรรมศาสตร์ 
 6. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

แบบ ๒.๑ 
แบบ ๒.๑ 

 
 

10 
10 

 
 

6 
1-3 
4 

5-9 

50,000 
70,000 
40,000 
30,000 

300,000 
400,000 

หมายเหตุ   * ภาคเรียนสุดท้ายจ่ายค่าธรรมเนียมน้อยลง ตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรือ่งการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา  



 ๕

รายละเอียดหลักสตูรทีเ่ปดิรบัสมัคร และอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูร 

    หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เบอร์โทรศัพท์ 

ระดบัปรญิญาโท   

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)   
  ๑.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ผศ.ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง 084-2705056 
  1.2 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  อาจารย์.ดร.รัตติกาล  สารกอง  099-8953923 
  1.3 สาขาวิชาสังคมศึกษา  อาจารย์.ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ 086-0276229 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   
   2.1 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  
   2.2 สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

ผศ.ดร.รังสรรค์  สิงหเลิศ 
อ.ดร.ศิริพงษ์  อรุณเดชาชัย 
 

093-8677369 
081-7085778 

 
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)   
  3.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ  089-2760329 
  3.2 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  ผศ.ดร.สิทธิพรร์  สุนทร  064-3297998 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  
       สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ผศ.ดร.นิศารัตน์  โชติเชย 095-0559323 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)    
  5.1 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ 081-9745464 
  5.2 สาขาวิชาเคมีศึกษา  ผศ.ดร.ปนัดดา  แทนสุโพธ์ิ 080-4001572 
  5.3 สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา  ผศ.ดร.ยุวดี อินสําราญ 086-2257631 
 
ระดบัปรญิญาเอก 

 
 

1. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)   
       สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ผศ.ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง 084-2705056 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  
       สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ผศ.ดร.นิศารัตน์  โชติเชย 095-0559323 
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต(รป.ด.)  
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รศ.ดร.ภักดี  โพธ์ิสิงห์ 087-0540267 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   
  4.1 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา  085-7317953 
  4.2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ 081-9745469 
  4.3 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  ผศ.ดร.รังสรรค์  สิงหเลิศ 093-8677369 
  4.4 สาขาวิชาเคมีศึกษา ผศ.ดร.ปนัดดา  แทนสุโพธ์ิ 080-4001572 
  4.5 สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์  
  4.6 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

รศ.ดร.ทรงคุณ จนัทจร 
ผศ.ดร.สิทธิพรร์  สุนทร 
 

091-0525247 
     064-3297998 

 
 


