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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เร่ือง มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
เน่ืองจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์แทนการสอนในห้องเรียนเพื่อลดการเรียนร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียนและในห้องปฏิบัติการ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถ
พิจารณาปรับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหา และสามารถปรับวิธีการวัดประเมินผลได้ โดยยังคงความ
ครบถ้วนของเน้ือหา เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามค าอธิบายรายวิชาที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเล่มหลักสูตร และสามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีมาตรการดังน้ี 

1. การจัดการเรียนการสอน 
1.1 ปรับวิธีการสอนเป็นการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรายวิชา และเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียน 
Online ได้ในทุกวิชาโดยไม่ซ้อนทับเวลากัน จึงให้อาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ยึดตามตารางเวลาเรียนตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนก าหนด 
1.2 จัดการเรียนการสอนเป็นแบบการจัดการเรียนรู้แบบมอบหมายงานเป็นฐาน (Assignment based), การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-based), การใช้กรณีศึกษา (Case-based) หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Study) ในรายวิชาที่สามารถท า
ได้ ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนสามารถก าหนดเวลา ในการเรียนการสอนร่วมกับผู้เรียนได้ตามความเหมาะสม 
1.3 การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีตามข้อ 1.1 - 1.2 อาจารย์ผู้สอนต้องชี้แจงถึงการปรับการเรียนการสอน วิธีการสอน การใช้เคร่ืองมือ
ในการสอน แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน แก่นักศึกษาได้ทราบอย่างชัดเจน 
1.4 ให้คณบดีทุกคณะส ารวจอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนในทุกรายวิชาใน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ปีการศึกษา 2563 โดยจ าแนกอาจารย์
และผู้เรียนในทุกรายวิชาที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์และด าเนินการดังน้ี 
    1.4.1 อาจารย์ผู้สอนที่ไม่สามารถสอนออนไลน์ได้ให้เข้ารับการอบรมและเตรียมการสอนออนไลน์ เพื่อให้สามารถสอนออนไลน์ได้ทุก
รายวิชา ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563 
    1.4.2 ผู้เรียนที่ไม่มีความพร้อมเน่ืองจากไม่มีอุปกรณ์และอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนโดยให้ใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย โดยมีมาตรการในการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด 

2. การประเมินผลรายวิชา 
2.1 การประเมินผลรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทางข้างต้น อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปรับวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอน โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน และผ่าน
ความเห็นชอบของหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะตามล าดับ ก่อนการน าไปใช้ 
2.2 การสอบและประเมินผล กลางภาค/ปลายภาค ต้องด าเนินการตามตามปฏิทินการศึกษา ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ก าหนด แต่อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับวิธีการสอบและประเมินผลใหเ้หมาะสมกับวิธีการสอนและจ านวนผู้เรียนในรายวิชาน้ันๆ ได้ 
2.3 รายวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาไม่เกิน 20 คน สามารถมอบหมายงาน (Assignment) หรือจัดสอบแบบท าที่บ้าน (Take home 
examination) แทนการน่ังสอบในห้องสอบได้ โดยให้ด าเนินการอย่าง รอบคอบรัดกุมตามหลักวิชาการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของการวัด
และประเมินผล 
2.4 อาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผลรายวิชาและส่งผลการประเมินรายวิชา (เกรด) ตามปฏิทินการศึกษาที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนก าหนด 

3. การสอนรายวิชาปฏิบัติการ 
            การสอนรายวิชาปฏิบัติการที่จ าเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ ให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนตามปกติ อาจปรับรูปแบบกิจกรรม
การปฏิบัติการให้กระชับขึ้น โดยยึดหลักคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนได้รับความรู้ครบถ้วนตามเน้ือหาสาระและ
วัตถุประสงค์ของรายวิชาปฏิบัติการน้ันๆ และปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่าง
เคร่งครัด ส่วนเน้ือหาบางส่วนที่ เกี่ยวข้องในการเรียนปฏิบัติการที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ให้ด าเนินการจัดการสอนออนไลน์ 

4. ระบบสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมระบบสนับสนุนที่รองรับการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การส่งเกรด การจ าแนกสภาพ 

และการส าเร็จการศึกษา ส าหรับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ก าหนดข้างต้น ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างใกล้ชิด หากจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ การระบาดของโรค มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยายเวลาการยืนยันลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคปกติ  
ภาคเรียนที่ 3/2562(ซัมเมอร์) 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจ้งว่า  ขอให้นักศึกษาภาคปกติ ท าการยืนยันลงทะเบียนเรียนของ
ภาคเรียน ที่  3/2562 (ซัมเมอร์ )  ระบบเปิดให้ท าการยืนยันลงทะเบียนเรียนถึงวันที่  30 เมษายน 2563 
ส าหรับนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่พบปุ่มลงทะเบียน ต้องช าระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562 ให้เรียบร้อย 
วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด รายละเอียดตามปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2562 

นักศึกษาที่เป็น นักศึกษาทุน ตรวจสอบสถานะทุนก่อนท าการยืนยันลงทะเบียนเรียน หากไม่มีสถานะทุนให้
ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาท่ีได้รับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://regis.rmu.ac.th/ 
 

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาค

สมทบ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน ตลอดทั้งหลักเกณฑ์การรับสมัคร  
ดังนี ้ 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท   
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  สาขาวิชาคณิตศาสตรศกึษา, สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา แผนวิชาชีพครู, สาขาวิชาหลักสตูร
และการเรียนการสอน, สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน แผนวิชาชีพครู, สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา, สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แผนวิชาชีพครู, สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา, สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา แผน
วิชาชีพครู, สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา, สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาสังคมศึกษา แผนวิชาชีพครู, สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเคมีศึกษา, สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร, สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา, สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา (ทุน สควค.) 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาเอก   
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา, สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น, สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, สาขาวิชา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา, สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชายุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค, สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์  

ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก  
รับสมัคร วันท่ี 1 – 30 เมษายน 2563  
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563  
สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563  
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563  
วันท่ีรายงานตัวและปฐมนิเทศ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2563  
วันเปิดภาคเรียน ภาคปกติ วันท่ี 8 มิถุนายน 2563  
วันเปิดภาคเรียน ภาคสมทบ วันท่ี 20 มิถุนายน 2563  

การลงทะเบยีนรับสมัคร  
สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น สมัครได้ที่ http://gs.rmu.ac.th ตลอด 24 ช่ัวโมง ค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 400 บาท ช าระ
ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุในใบช าระเงิน (Payment) และผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร ภายในวันที่ 30 เมษายน 
2563  

การสมัครจะสมบูรณ์และมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเมื่อผู้สมัครช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้ว ต้องช าระภายในวัน
และเวลาที่ก าหนด (ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563) และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

ผู้สมัครสอบสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) ชั้น 4 โทร. 043-725438 


