
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เร่ือง การรับนักศึกษาโครงการรับด@วย Portfolio ภาคปกติ 

ประจำปKการศึกษา 2566 

----------------------------------------------- 

        ด$วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค8จะรับนักศึกษาเข$าศึกษาตCอ โครงการรับด$วย 

Portfolio ภาคปกติ ประจำปNการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี 4 ปN ระดับปริญญาตรี 2 ปN ตCอเนื่อง ระดับ

ปริญญาตรี 4 ปNเทียบเข$า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังน้ี  
 

จำนวนรับแยกตามคณะ  

คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 

คณะครุศาสตรU   

ระดับปริญญาตรี 4 ปK หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)   

   1. ภาษาไทย 62311001 47  

   2. ภาษาอังกฤษ 62311002 47  

   3. ดนตรีศึกษา 62311003 47  

   4. คณิตศาสตร8 62311004 47  

   5. เคมี 62311005 23  

   6. ชีววิทยา 62311006 23  

   7. ฟgสิกส8 62311007 23  

   8. คอมพิวเตอร8ศึกษา 62311008 47  

   9. วิทยาศาสตร8 62311009 47  

   10. การศึกษาปฐมวัย 62311011 47  
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คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 

   11. พลศึกษา 62311034 47  

   12. สังคมศึกษา 62311021 47  

   13. การสอนภาษาจีน 62311023 47  

   14. อุตสาหกรรมศิลปk 62311025 23  

   15. การประถมศึกษา 62311031 47  

   16. การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 63311024 23  

   17. บรรณารักษ8ศึกษาและภาษาอังกฤษ 63311022 23  

   18. เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 63311036 23  

   19. ศิลปศึกษา 65311038 23  

ระดับปริญญาตรี 4 ปK หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   

   20. วิทยาศาสตร8การกีฬา 62311033 95  

ระดับปริญญาตรี 4 ปK หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)   

   21. การจัดการการกีฬา 63311029 95  

รวมคณะครุศาสตรU  891  

 

 

คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 

คณะวิทยาศาสตรUและเทคโนโลยี   

ระดับปริญญาตรี 4 ปK หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   

   1. เคมี 65312001 10  

   2. ชีววิทยา 65312002 15  

   3. ฟgสิกส8 65312003 6  

   4. คณิตศาสตร8 61312004 15  

   5. วิทยาศาสตร8ส่ิงแวดล$อม 65312005 15  

   6. วิทยาการคอมพิวเตอร8 64312010 15  
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คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 

   7. สถิติศาสตรประยุกต8 61312013 8  

   8. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) 63312061 6  

   9. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร8 (WIL) 63312062 4  

   10. สาธารณสุขชุมชน 65312014 23  

ระดับปริญญาตรี 4 ปK หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)   

   11. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 63312064 6  

   12. วิศวกรรมบริหารงานกCอสร$าง (WIL) 63312063 8  

ระดับปริญญาตรี 2 ปK ต̀อเน่ือง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   

   13. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร8 61482050 8  

รวมคณะวิทยาศาสตรUและเทคโนโลยี  139  

 

 

คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 

คณะวิศวกรรมศาสตรU   

ระดับปริญญาตรี 4 ปK หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   

   1. เทคโนโลยีไฟฟrา 61312130 21  

   2. การจัดการงานชCางและผังเมือง 61312132 13  

   3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 61312133 13  

ระดับปริญญาตรี 4 ปKเทียบเข@า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   

   4. เทคโนโลยีไฟฟrา 61332130 21  

   5. การจัดการงานชCางและผังเมือง 61332132 10  

   6. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 61332133 10  

ระดับปริญญาตรี 4 ปK หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)   

   7. วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล$อม (WIL) 63312101 21  

   8. วิศวกรรมคอมพิวเตอร8 61312107 29  
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คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 

   9. วิศวกรรมการจัดการ (กลุCมวิชาการจัดการการผลิต) 61312109 29  

   10. วิศวกรรมการจัดการ (กลุCมวิชาการจัดการโลจิสติกส8) 61312111 29  

ระดับปริญญาตรี 4 ปKเทียบเข@า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วศ.บ.) 
  

   11. วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล$อม (WIL) 63332101 10  

   12. วิศวกรรมการจัดการ (กลุCมวิชาการจัดการการผลิต) 61332109 10  

   13. วิศวกรรมการจัดการ (กลุCมวิชาการจัดการโลจิสติกส8) 61332111 10  

   14. วิศวกรรมคอมพิวเตอร8 61332107 10  

รวมคณะวิศวกรรมศาสตรU  236  

 

 

คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 

คณะมนุษยศาสตรUและสังคมศาสตรU   

ระดับปริญญาตรี 4 ปK หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)   

   1. ภาษาอังกฤษ 61313002 110  

   2. นาฎศิลปkและการละคร 61313005 21  

   3. ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) 61313026 26  

   4. ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) 61313015 26  

   5. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 61313014 38  

   6. ภาษาไทย 65313001 29  

   7. ภาษาจีน 61313007 42  

   8. สังคมศาสตร8เพ่ือการพัฒนาท$องถ่ิน (แขนงสังคมศาสตร8เพ่ือการ

พัฒนาท$องถ่ิน) 
65313045 26  

   9. สังคมศาสตร8เพ่ือการพัฒนาท$องถ่ิน (แขนงนวัตกรรมการจัดการ

ส่ิงแวดล$อม) 
65313046 13  
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คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 

   10. ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม 62313041 3  

   11. บรรณารักษศาสตร8และสารสนเทศศาสตร8 64313011 13  

ระดับปริญญาตรี 4 ปK หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)   

   12. ศิลปกรรมศาสตร8 (แขนงทัศนศิลปk) 66313047 13  

   13. ศิลปกรรมศาสตร8 (แขนงประยุกต8ศิลปk) 66313048 13  

รวมคณะมนุษยศาสตรUและสังคมศาสตรU  373  

 

 

คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 

คณะวิทยาการจัดการ   

ระดับปริญญาตรี 4 ปK หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   

   1. การตลาด 65314012 12  

   2. คอมพิวเตอร8ธุรกิจ 61314013 18  

   3. การจัดการ 61314017 38  

   4. การโรงแรมและการทCองเท่ียว 62314019 18  

   5. ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) (WIL) 63314041 5  

ระดับปริญญาตรี 4 ปKเทียบเข@า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   

   6. การตลาด 65334012 16  

   7. คอมพิวเตอร8ธุรกิจ 61334013 20  

   8. การจัดการ 61334017 16  

   9. การโรงแรมและการทCองเท่ียว 62334019 24  

ระดับปริญญาตรี 4 ปK หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)   

   10. การบัญชี 64314020 50  

ระดับปริญญาตรี 4 ปKเทียบเข@า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)   

   11. การบัญชี 64334020 32  
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คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 

ระดับปริญญาตรี 4 ปK หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)   

   12. เศรษฐศาสตร8 61314040 12  

ระดับปริญญาตรี 4 ปK หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)   

   13. นิเทศศาสตร8 (การส่ือสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ8ใน

ส่ือดิจิทัล) 
65314034 12  

   14. นิเทศศาสตร8 (แขนงประชาสัมพันธ8และการส่ือสารองค8กร) 65314035 12  

รวมคณะวิทยาการจัดการ  285  

 

 

คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

ระดับปริญญาตรี 4 ปK หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   

   1. เกษตรศาสตร8 65315001 26  

   2. เทคโนโลยีการอาหาร 65315003 17  

   3. สัตวศาสตร8 65315005 18  

   4. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 65315006 12  

   5. บริหารธุรกิจเกษตร 65315007 18  

   6. นวัตกรรมเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกล (WIL) 63315017 18  

   7. เทคนิคการสัตวแพทย8และการพยาบาลสัตว8 65315018 18  

รวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร  127  
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คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 

คณะนิติศาสตรU   

ระดับปริญญาตรี 4 ปK หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)   

   1. นิติศาสตร8 63316101 94  

รวมคณะนิติศาสตรU  94  

 

 

คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 

คณะรัฐศาสตรUและรัฐประศาสนศาสตรU   

ระดับปริญญาตรี 4 ปK หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)   

   1. รัฐประศาสนศาสตร8 64316209 105  

   2. การบริหารจัดการท$องถ่ินและการบริหารการพัฒนา (WIL) 63316211 72  

ระดับปริญญาตรี 4 ปK หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)   

   3. รัฐศาสตร8 65316207 65  

รวมคณะรัฐศาสตรUและรัฐประศาสนศาสตรU  242  

 

 

คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ระดับปริญญาตรี 4 ปK หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   

   1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 65317001 24  

   2. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 65317002 12  

   3. เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) 63317012 12  

   4. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 65317015 12  

รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  60  
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คุณสมบัติผู@สมัคร  

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปK  

คุณสมบัติด@านความรู@  

ต$องเปxนผู$ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 6 หรือเทียบเทCาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรองและมีคะแนนเฉล่ียสะสม 4 ภาคเรียน ไมCต่ำกวCา 3.00  

คุณสมบัติด@านคุณลักษณะความเปgนครู  

(1) ไมCเปxนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

(2) มีรCางกายแข็งแรง ไมCเปxนโรคตCอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท$าช$างในระยะ

ปรากฏอาการเปxนท่ีรังเกียจแกCสังคม ติดยาเสพติดให$โทษอยCางร$ายแรงและโรคพิษสุราเร้ือรัง  

(3) มีความประพฤติเรียบร$อย และมีคุณสมบัติดังตCอไปน้ี  

ก. เปxนผู$มีความรับผิดชอบตCอภาระหน$าท่ีท่ีได$รับมอบหมาย  

ข. เปxนผู$เสื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8

เปxนประมุขด$วยความบริสุทธ์ิใจ  

ค. ไมCเคยเปxนผู$บกพรCองในศีลธรรมอันดี ไมCเคยมีประวัติและความประพฤติเส่ือมเสียอยCางร$ายแรง  

(4) คุณลักษณะทางจิต มีคุณลักษณะตCอไปน้ี  

ก. มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู  

ข. มีจิตใจมุCงม่ันพัฒนาท้ังตนเอง ครอบครัว และสังคม  

ค. ไมCเคยมีประวัติเปxนโรคจิต โรคประสาท  

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  

(1) สำหรับผู$สมัครเข$าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร8 สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชา

ฟgสิกส8 ต$องเปxนผู$ท่ีกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปNท่ี 6 สายวิทยาศาสตร8-คณิตศาสตร8 (วิทย8-คณิต)  

(2) สำหรับผู$สมัครเข$าศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร8 ต$องเปxนผู$ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 6 สาย

วิทยาศาสตร8-คณิตศาสตร8 (วิทย8-คณิต) หรือสายภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร8 (ศิลปk-คำนวณ)  
 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วศ.บ.)  

2.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปK  

คุณสมบัติด@านความรู@  

(1) ต$องเปxนผู$ท่ีกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปNท่ี 6 สายวิทยาศาสตร8-คณิตศาสตร8  

(2) มีคะแนนเฉล่ียสะสม 4 ภาคเรียน ไมCต่ำกวCา 2.50  
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คุณสมบัติด@านคุณลักษณะ  

(1) ไมCเปxนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

(2) มีรCางกายแข็งแรง ไมCเปxนโรคตCอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท$าช$างใน

ระยะปรากฏอาการเปxนท่ีรังเกียจแกCสังคม ติดยาเสพติดให$โทษอยCางร$ายแรง และโรคพิษสุราเร้ือรัง  

(3) มีความประพฤติเรียบร$อย  

2.2 ระดับปริญญาตรี 4 ปK เทียบเข@าศึกษา รับผู@ที่กำลังศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท`าใน

สาขาวิชาท่ีเก่ียวข@อง (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม̀น@อยกว̀า 2 ปK)  

คุณสมบัติด@านความรู@  

(1) ต$องเปxนผู$ท่ีสำเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทCา  

(2) มีคะแนนเฉล่ียสะสม 3 ภาคเรียน ไมCต่ำกวCา 2.50  

คุณสมบัติด@านคุณลักษณะ  

(1) ไมCเปxนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

(2) มีรCางกายแข็งแรง ไมCเปxนโรคตCอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท$าช$างใน

ระยะปรากฏอาการเปxนท่ีรังเกียจแกCสังคม ติดยาเสพติดให$โทษอยCางร$ายแรงและโรคพิษสุราเร้ือรัง  

(3) มีความประพฤติเรียบร$อย  
 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  

3.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปK  

คุณสมบัติด@านความรู@  

(1) ต$องเปxนผู$ที่กำลังศึกษาชั้นมัยมศึกษาปNที่ 6 หรือ ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และคุณสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ  

(2) มีคะแนนเฉล่ียสะสม 4 ภาคเรียน ไมCต่ำกวCา 2.50  

คุณสมบัติด@านคุณลักษณะ  

(1) ไมCเปxนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

(2) มีรCางกายแข็งแรง ไมCเปxนโรคตCอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท$าช$างใน

ระยะปรากฏอาการเปxนท่ีรังเกียจแกCสังคม ติดยาเสพติดให$โทษอยCางร$ายแรงและโรคพิษสุราเร้ือรัง  

(3) มีความประพฤติเรียบร$อย  

3.2 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปK เทียบเข@าศึกษารับผู@ที่กำลังศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท`าใน

สาขาวิชาท่ีเก่ียวข@อง (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม̀น@อยกว̀า 2 ปK)  

คุณสมบัติด@านความรู@  

(1) ต$องเปxนผู$ที ่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. ทุกสาขาและคุณสมบัติตาม

กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ  
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(2) มีคะแนนเฉล่ียสะสม 3 ภาคเรียน ไมCต่ำกวCา 2.50  

คุณสมบัติด@านคุณลักษณะ  

(1) ไมCเปxนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

(2) มีรCางกายแข็งแรง ไมCเปxนโรคตCอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท$าช$างใน

ระยะปรากฏอาการเปxนท่ีรังเกียจแกCสังคม ติดยาเสพติดให$โทษอยCางร$ายแรงและโรคพิษสุราเร้ือรัง  

(3) มีความประพฤติเรียบร$อย  

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  

(1) สำหรับผู$สมัครเข$าศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงนกCอสร$าง และสาขาวิชาการจัดการงาน

ชCางและผังเมือง ต$องเปxนผู$ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ชCางกCอสร$าง ชCางโยธา ชCางเขียน

แบบ ชCางสำรวจ สถาป|ตยกรรม และคุณสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ  

(2) สำหรับผู$สมัครเข$าศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส8) ต$อง

เปxนผู$ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. อิเล็กทรอนิกส8 แมคคาทรอนิกส8 ไฟฟrา และคุณสมบัติ

ตามกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ  

3.3 ระดับปริญญาตรี 2 ปK ต`อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) รับผู@ที่สำเร็จการศึกษาใน

ระดับ อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท`าทางช`างอุตสาหกรรม เทียบเข@าศึกษา (รวมระยะเวลาในการศึกษา

ไม̀น@อยกว̀า 2 ปK)  

คุณสมบัติด@านความรู@  

(1) ต$องเปxนผู$ท่ีกำลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทCา  

(2) มีคะแนนเฉล่ียสะสม 3 ภาคเรียน ไมCต่ำกวCา 2.50  

คุณสมบัติด@านคุณลักษณะ  

(1) ไมCเปxนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

(2) มีรCางกายแข็งแรง ไมCเปxนโรคตCอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท$าช$างใน

ระยะปรากฏอาการเปxนท่ีรังเกียจแกCสังคม ติดยาเสพติดให$โทษอยCางร$ายแรงและโรคพิษสุราเร้ือรัง  

(3) มีความประพฤติเรียบร$อย  

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  

สำหรับผู$สมัครเข$าศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร8 (ตCอเนื่อง) ต$องเปxนผู$ที่สำกำลังศึกษา

อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปN หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเทCาทุกสาขาวิซา  
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4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) หลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และหลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  

4.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปK  

คุณสมบัติด@านความรู@  

(1) ต$องเปxนผู$ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 6 กรณีสาขาการบริหารจัดการท$องถิ่นและการ

บริหารการพัฒนารับผู$ท่ีเปxนผู$ท่ัวไปหรือคนพิการ  

(2) มีคะแนนเฉล่ียสะสม 4 ภาคเรียน ไมCต่ำกวCา 2.50  

คุณสมบัติด@านคุณลักษณะ  

(1) ไมCเปxนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

(2) มีรCางกายแข็งแรง ไมCเปxนโรคตCอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท$าช$างใน

ระยะปรากฏอาการเปxนท่ีรังเกียจแกCสังคม ติดยาเสพติดให$โทษอยCางร$ายแรงและโรคพิษสุราเร้ือรัง  

(3) มีความประพฤติเรียบร$อย  

4.2 ระดับปริญญาตรี 4 ปK เทียบเข@าศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต (บธ.บ.) รับผู@ท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท̀า ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข@องเทียบเข@า

ศึกษา (รวมระยะ เวลาในการศึกษาไม̀น@อยกว̀า 2 ปK)  

คุณสมบัติด@านความรู@  

(1) ต$องเปxนผู$ท่ีกำลังศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทCา  

(2) มีคะแนนเฉล่ียสะสม 3 ภาคเรียน ไมCต่ำกวCา 2.50  

คุณสมบัติด@านคุณลักษณะ  

(1) ไมCเปxนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  

(2) มีรCางกายแข็งแรง ไมCเปxนโรคตCอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท$าช$างใน

ระยะปรากฏอาการเปxนท่ีรังเกียจแกCสังคม ติดยาเสพติดให$โทษอยCางร$ายแรงและโรคพิษสุราเร้ือรัง  

(3) มีความประพฤติเรียบร$อย  
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1. กำหนดการสมัครสอบ  

เริ่มสมัครได$ตั้งแตC วันท่ี 3 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565 โดยให$ผู$สมัครบันทึกข$อมูลการ สมัครผCาน

เว็บไซต8 www.e-admission.rmu.ac.th พร$อมพิมพ8ใบสมัครและชำระคCาสมัครจำนวน 200 บาท ผCาน

ธนาคารหรือชCองทางท่ีระบุไว$ในใบสมัคร ภายในวันท่ี 3 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565  
 

2. ประกาศรายช่ือผู@มิีสิทธ์ิสอบ  

ผู$สมัครตรวจสอบรายช่ือผCานเว็บไซต8 www.e-admission.rmu.ac.th ในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565  
 

3. วัน เวลา สถานท่ีสอบ และวิธีปฏิบัติของผู@เข@าสอบแข̀งขัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกำหนดการสอบ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 สถานท่ีสอบ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม โดยจะต@องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบด@วย  
 

4. ประกาศรายช่ือผู@ผ̀านการคัดเลือก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประกาศรายชื่อผู$ผCานการสอบคัดเลือกเข$าศึกษาตCอ โดยตรวจสอบผล

การคัดเลือกผCานเว็บไซต8 www.e-admission.rmu.ac.th ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2565  
 

5. ผู@ผ̀านการคัดเลือกชำระเงินค̀ายืนยันสิทธ์ิเข@าศึกษา  

ผู$มีสิทธิ์เข$าศึกษา พิมพ8ใบยืนยันการเข$าศึกษาในเว็บไซต8 www.e-admission.rmu.ac.th นำไปชำระเงิน

ผCานชCองทางท่ีระบุไว$ในใบยืนยันการเข$าศึกษา ในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 - 27 พฤศจิกายน 2565  
 

6. การรายงานตัวออนไลนU  

นักศึกษาใหมC ทุกสาขาวิชาเข$ารายงานตัว ระหวCางวันท่ี 1 ธันวาคม 2565 - 9 ธันวาคม 2565  
 

7. การนำส̀งเอกสารและข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม̀  

นักศึกษาใหมC นำสCงเอกสารหลักฐานตCาง ๆ ระหวCางวันท่ี 17 พฤษภาคม 2566 - 18 พฤษภาคม 2566  
 

8. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม̀ ปKการศึกษา 2566  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะจัดให$มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมC วันท่ี 1 มิถุนายน 2566 - 2 

มิถุนายน 2566  
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9. เปrดภาคเรียนท่ี 1 / 2566  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะเปgดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 / 2566 ตั้งแตCวันที่ 12 มิถุนายน 

2566 เปxนต$นไป  
 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 29 กันยายน 2565 

 

(นางสาวนิศารัตน8 โชติเชย) 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 


