
        
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เรื่อง  การรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 38 

 ปีการศึกษา 2566 
----------------------------------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้จัดโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ  
(กศ.บป. ) รุ ่นที ่ 38 ซึ ่งเป็นการจัดการศึกษาเพื ่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
ตลอดจนบุคคลทั่วไปเข้ารับการศึกษาโดยใช้เวลานอกเวลาปฏิบัติการงานประจำ  อันเป็นการเพิ่มพูนวิทยฐานะ
และความรู้  เพื่อนำไปใช้พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้เปิดรับสมัครบุคลากรเพ่ือ
เข้ารับการศึกษาในโครงการดังกล่าวเป็นรุ่นที่ 38 ในระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้าศึกษา 
และ ปริญญาตรี 2  ปี (ต่อเนื่อง) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะครุศาสตร์ 

 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะ / หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี 

  

1. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตร WIL) 63352063  10 

คณะ / หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
  

1. การจัดการการกีฬา 63351029 30 
รวมจำนวนรับคณะครุศาสตร์  30 
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คณะ / หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.) 
ระดับ ปริญญาตรี  2 ปี (ต่อเนื่อง)   
    รับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
หรือ ป.วส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เทียบเข้าศึกษา   
(รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี) 

  

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 61472050 20 
รวมจำนวนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  30 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4. คณะนิติศาสตร์ 
คณะ / หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 

คณะนิติศาสตร ์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.) 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

  

1. สาขาวิชานิติศาสตร์ 63356101 100 
รวมคณะนิติศาสตร์  100 

5. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
  

คณะ / หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (ร.บ.) 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

  

1. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 65356207 50 

 

คณะ / หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

  

1. สาขาวิชาภาษาไทย  65353001 30 
2. สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 61353014 30 

รวมจำนวนรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  60 
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คณะ / หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

  

2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 64356209 60 
3. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (หลักสูตร WIL)   63356211   50 

รวมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์  160 

6. คณะวิทยาการจัดการ 

คณะ / หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 
คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.) 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

  

 1. สาขาวิชาการบัญชี 64354020 20 
คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.) 
ระดับปริญญาตรี 4  ปีเทียบเข้าศึกษา 
    รับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี) 

  

 1. สาขาวิชาการบัญชี 64374020 30 
คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

  

1. สาขาวิชาการตลาด 65354012 20 
2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61354013 20 
3. สาขาวิชาการจัดการ 61354017 20 

คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) 

ระดับปริญญาตรี 4  ปีเทียบเข้าศึกษา 
    รับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี) 

  

1. สาขาวิชาการตลาด 65374012 20 
2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61374013 20 
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  7. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะ / หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 

ระดับปริญญาตรี 4   

  

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 65355001 10 
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 65355005 20 

รวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร  30 

  8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะ / หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 

ระดับปริญญาตรี 4   

  

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  65357001 30 
รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  30 

รวมจำนวนรับ  610 
 
คุณสมบัติของผู้สมัครประเภท  กศ.บป. รุ่นที่ 38 

1.   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
      1.1  ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี 

คุณสมบัติด้านความรู้   เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์    

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ  
 (1)  ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  
  (2)  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้  คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการ  เป็นที่รังเกียจแก่สังคม  ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  
 (3)  มีความประพฤติเรียบร้อย  

คณะ / หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จำนวน 
3. สาขาวิชาการจัดการ 61374017 20 

รวมจำนวนรับคณะวิทยาการจัดการ  170 
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       1.2 ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี (เทียบเข้าศึกษา) 

รับผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (รวมระยะเวลาใน
การศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี) 

คุณสมบัติด้านความรู้  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า          
คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ  
(1)  ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  
(2)  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  
(3)  มีความประพฤติเรียบร้อย  

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   
         2.1  ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

คุณสมบัติด้านความรู้     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา 
                คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ  
 (1)  ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  
  (2)  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้  คือ โรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม  ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  
 (3)  มีความประพฤติเรียบร้อย  
        2.2 ระดับปริญญาตรี  4 ปี (เทียบเข้าศึกษา) 

รับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (รวมระยะเวลาใน
การศึกษา  ไม่น้อยกว่า 2 ปี) 

คุณสมบัติด้านความรู้  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า          
คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ  
(1)  ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  
(2)  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  
           (3)  สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เทียบเข้าศึกษา) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ทางด้านช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
          2.3 ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)     
             รับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า 

คุณสมบัติด้านความรู้  เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า         
คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ  
(1)  ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  
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(2)  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  

(3)  มีความประพฤติเรียบร้อย  

3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (บธ.บ.)  
 3.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

คุณสมบัติด้านความรู้  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบจากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ  
(1)  ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  
(2)  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  
(3)  มีความประพฤติเรียบร้อย  
 3.2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบเข้าศึกษา) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) และหลักสูตร

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  
รับผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (รวมระยะเวลาใน

การศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี) 
คุณสมบัติด้านความรู้  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า          
คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ  
(1)  ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  
(2)  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  
(3)    มีความประพฤติเรียบร้อย  

4.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการ
พัฒนา (หลักสูตร WIL) 
 4.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

คุณสมบัติด้านความรู้ บุคคลทั่วไปหรือคนพิการ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า  จากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ  
(1)  ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  
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(2)  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  

(3)  มีความประพฤติเรียบร้อย  
 

การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นท่ี 38 

1) สมัครเข้าศึกษา    

            1.1  ระดับปริญญาตรี 4 ปี รับผู ้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 6   หรือเทียบจาก
สถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

      1.2  ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบเข้าศึกษา ) รับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ 

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี)  

      1.3 ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) รับผู้สำเร็จการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เก่ียวข้อง  
            ใบสมัคร  ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์  https://e-admission. 

rmu.ac.th/ ตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม 2566 - 5 มิถุนายน 2566  พร้อมพิมพ์ใบชำระเงินและเงินค่าสมัคร 

300 บาท ชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินของธนาคารที่ระบุภายในวันที่กำหนดไว้ ในใบสมัคร  

2) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประเภท กศ.บป.รุ่นที่ 38 

             สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประเภท  

กศ.บป. รุ ่นที ่ 38  ตรวจสอบรายชื ่อผ่านระบบออนไลน์ ที ่เว็บไซต์ https://e-admission.rmu.ac.th/              

ในวันที ่9 มิถุนายน 2566 (สาขาวิชาที่จะเปิดสอนได้ต้องมีผู้สมัครไม่น้อยกว่า  35  คน) 

3) การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 
    ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 38 
ปีการศึกษา 2566 ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อ ระหว่าง วันที่ 10 - 16  มิถุนายน 2566  ผ่านระบบ
ออนไลน์ เว็บไซต์ https://e-admission.rmu.ac.th/ ดังนี้ 

   3.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ 
   3.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเลือกพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระเงินตามธนาคารที่

ระบ ุ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 2,000 บาท ระหว่าง วันที่ 10 - 16  มิถุนายน 2566  หากพ้นระยะเวลาที่
กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ถือเป็นการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยจะ
ไม่คืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)  

4) การรายงานตัวนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ 
  นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าร ับการรายงานตัวแบบออนไลน์ ที ่ เว ็บไซต์ https://e- admission. 
rmu.ac.th/ ระหว่าง วันที่ 10 - 16  มิถุนายน 2566  

https://e-admission/
https://e-admission/
https://e-admission.rmu.ac.th/
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5) การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
  นักศึกษาใหม่ทุกคนนำส่งหลักฐานเอกสารต่าง ๆ  ตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดใน วันที ่ 
17  มิถุนายน 2566  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม 

6) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา ตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
ประเภท  กศ.บป.รุ่นที่ 38  ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00  น.   

7) เปิดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะเปิดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่  
24  มิถุนายน 2566  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  มกราคม  2566 
 
 
 

(นางสาวนิศารัตน์ โชติเชย) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 


