ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่ อง การรั บนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรั บบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) รุ่ นที่ 32
ประจําปี การศึกษา 2560
----------------------------------------------ด้ วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ จดั โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป. )
รุ่ นที่ 32 ซึ่งเป็ นการจัดการศึกษาเพื่อเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทัว่ ไปเข้ ารับ
การศึกษาโดยใช้ เวลานอกเวลาปฏิบตั ิการงานประจํา อันเป็ นการเพิ่มพูนวิทยฐานะและความรู้ เพื่อนําไปใช้ พฒ
ั นาการ
ทํางานให้ ดีขึ ้น
ในปี การศึก ษา 2560 มหาวิท ยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ได้ เปิ ดรั บสมัครบุคลากรเพื่ อเข้ า รั บการศึกษาใน
โครงการดังกล่าวเป็ นรุ่ นที่ 32 ในระดับปริ ญญาตรี 4 ปี , ปริ ญญาตรี 4 ปี เที ยบเข้ าศึกษา และ ปริ ญญาตรี 2 ปี
(ต่อเนื่อง) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, , หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต, หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี ้
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1. คณะครุ ศาสตร์
คณะ / หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา
คณะครุ ศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
คณะครุ ศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. สาขาวิชาการจัดการกีฬา
รวมจํานวนรั บคณะครุ ศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
4. สาขาวิชาสถิติศาสตร์ ประยุกต์

รหัสสาขาวิชา

จํานวน

59351033

40

59351029

80
120

56352004
56352010
56352011
56652013

50
80
40
40
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คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
ระดับ ปริญญาตรี 2 ปี (ต่ อเนื่อง) รับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ในระดับอนุปริ ญญาหลักสูตร 3 ปี หรื อ ป.วส. หรื อเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้ อง เทียบเข้ าศึกษา (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี )
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)
รวมจํานวนรั บคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะ / หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)
2. สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้ อง (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี )
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)
รวมจํานวนรั บคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
คณะ / หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. สาขาวิชาภาษาไทย
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. สาขาวิชาดนตรี (แขนงวิชาดนตรี สากล)
5 สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี
6. สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น
รวมจํานวนรั บคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

56472050

100
310

รหัสสาขาวิชา

จํานวน

59352131
59352132

50
50

59372130
59372131

50
50

200
รหัสสาขาวิชา

จํานวน

56353001
56353002
57353008
56353026
56353015
56353012

80
40
40
40
40
40
280
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5. คณะวิทยาการจัดการ
คณะ / หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบัญฑิต (บช.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรื อเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี )
1.สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. สาขาวิชาการตลาด
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3. สาขาวิชาการจัดการ
4. สาขาวิชาบริ หารการเงิน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี )
1. สาขาวิชาการตลาด
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3. สาขาวิชาการจัดการ
4. สาขาวิชาบริ หารการเงิน
รวมจํานวนรั บคณะวิทยาการจัดการ
6. คณะนิตศิ าสตร์
คณะ/ หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา
คณะนิตศิ าสตร์
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1.สาขาวิชานิติศาสตร์
รวมจํานวนรั บคณะนิตศิ าสตร์

รหัสสาขาวิชา

จํานวน

56354020

40

56374020

80

56354012
56354013
56354017
56354018

40
80
80
40

56374012
56374013
56374017
56374018

40
120
80
40
640

รหัสสาขาวิชา

จํานวน

57356101

200
200
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7. คณะรั ฐศาสตร์ และรั ฐประศาสนศาสตร์
คณะ/ หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา
คณะรั ฐศาสตร์ และรั ฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรั ฐศาสตร์ และรั ฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรั ฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์
รวมจํานวนรั บคณะรั ฐศาสตร์ และรั ฐประศาสนศาสตร์
8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรื อเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี )
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมจํานวนรั บคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะ / หลักสูตร / ระดับ / สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรื อเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี )
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
รวมจํานวนรั บคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมจํานวนรั บทุกคณะทัง้ หมด

รหัสสาขาวิชา

จํานวน

58356209

120

58356207

100
220

56357001

40

56377001

40
80

รหัสสาขาวิชา

จํานวน

56355001

40

56375001

40
80
2,130

5
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร ประเภท กศ.บป. รุ่ นที่ 32
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1.1 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี
คุณสมบัตดิ ้ านความรู้ เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
คุณสมบัตดิ ้ านคุณลักษณะ
(1) ไม่เป็ นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็ นโรคต่อไปนี ้ คือ โรคเรื อ้ น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้ าช้ างในระยะปรากฏอาการ
เป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม ติดยาเสพติดให้ โทษอย่างร้ ายแรง และโรคพิษสุราเรื อ้ รัง
(3) มีความประพฤติเรี ยบร้ อย
1.2 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบเข้ าศึกษา)
รั บผู้ สําเร็ จการศึกษา ในระดับอนุ ปริ ญญาหรื อเทียบเท่ าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง (รวมระยะเวลาใน
การศึกษาไม่ น้อยกว่ า 2 ปี )
คุณสมบัตดิ ้ านความรู้ เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรื อเทียบเท่า
คุณสมบัตดิ ้ านคุณลักษณะ
(1) ไม่เป็ นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็ นโรคต่อไปนี ้ คือ โรคเรื อ้ น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้ าช้ างในระยะปรากฏอาการ
เป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม ติดยาเสพติดให้ โทษอย่างร้ ายแรง และโรคพิษสุราเรื อ้ รัง
(3) มีความประพฤติเรี ยบร้ อย
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
2.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
คุณสมบัตดิ ้ านความรู้ เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อ เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
คุณสมบัตดิ ้ านคุณลักษณะ
(1) ไม่เป็ นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็ นโรคต่อไปนี ้ คือ โรคเรื อ้ น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้ าช้ างในระยะปรากฏอาการ
เป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม ติดยาเสพติดให้ โทษอย่างร้ ายแรง และโรคพิษสุราเรื อ้ รัง
(3) มีความประพฤติเรี ยบร้ อย
2.2 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบเข้ าศึกษา)
รั บผู้ สําเร็ จการศึกษา ในระดับอนุ ปริ ญญาหรื อเทียบเท่ าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง (รวมระยะเวลาใน
การศึกษาไม่ น้อยกว่ า 2 ปี )
คุณสมบัตดิ ้ านความรู้ เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรื อเทียบเท่า
คุณสมบัตดิ ้ านคุณลักษณะ
(1) ไม่เป็ นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็ นโรคต่อไปนี ้ คือ โรคเรื อ้ น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้ าช้ างในระยะปรากฏอาการ
เป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม ติดยาเสพติดให้ โทษอย่างร้ ายแรง และโรคพิษสุราเรื อ้ รัง
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2.3 ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่ อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) รั บผู้สาํ เร็จการศึกษา
ในระดับอนุปริญญา หรื อ ปวส. หรื อเทียบเท่ า
คุณสมบัตดิ ้ านความรู้ เป็ นผู้สําเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
คุณสมบัตดิ ้ านคุณลักษณะ
(1) ไม่เป็ นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็ นโรคต่อไปนี ้ คือ โรคเรื อ้ น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้ าช้ างในระยะปรากฏอาการ
เป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม ติดยาเสพติดให้ โทษอย่างร้ ายแรง และโรคพิษสุราเรื อ้ รัง
(3) มีความประพฤติเรี ยบร้ อย
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาขาวิชา
สําหรับผู้สมัครเข้ าศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ต้ องเป็ นผู้สําเร็ จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาหรื อเทียบเท่า ทางด้ านคอมพิวเตอร์ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ อง
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรรั ฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และหลักสูตรบริ หารธุรกิจ
บัณฑิต (บธ.บ.)
3.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
คุณสมบัตดิ ้ านความรู้ เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบจากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
คุณสมบัตดิ ้ านคุณลักษณะ
(1) ไม่เป็ นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็ นโรคต่อไปนี ้ คือ โรคเรื อ้ น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้ าช้ างในระยะปรากฏอาการ
เป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม ติดยาเสพติดให้ โทษอย่างร้ ายแรง และโรคพิษสุราเรื อ้ รัง
(3) มีความประพฤติเรี ยบร้ อย
3.2 ระดับปริ ญญาตรี 4 ปี (เทียบเข้ าศึกษา) หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) และ หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) รั บผู้สาํ เร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรื อเทียบเท่ า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
(รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่ น้อยกว่ า 2 ปี )
คุณสมบัตดิ ้ านความรู้ เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรื อเทียบเท่า
คุณสมบัตดิ ้ านคุณลักษณะ
(1) ไม่เป็ นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็ นโรคต่อไปนี ้ คือ โรคเรื อ้ น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้ าช้ างในระยะปรากฏอาการ
เป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม ติดยาเสพติดให้ โทษอย่างร้ ายแรง และโรคพิษสุราเรื อ้ รัง
(3) มีความประพฤติเรี ยบร้ อย
1) การสมัครเข้ าศึกษาต่ อระดับปริญญาตรี ประเภท กศ.บป. รุ่ นที่ 32
สมัครเข้ าศึกษา
1. ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี รับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบจากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ระดับ ปริ ญญาตรี 4 ปี (เทียบเข้ าศึกษา) รับผู้สําเร็ จการศึกษาในระดับอนุปริ ญญา หรื อ เที ยบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี )
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3. ระดับปริ ญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) รั บผู้สําเร็ จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา หรื อ ปวส. หรื อเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้ อง
้
ใบสมัคร ให้ ผ้ สู มัครบันทึกข้ อมูลการสมัครผ่านระบบ ออนไลต์ ที่เวปไซต์ www.rmu.ac.th ตังแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 พร้ อม พิมพ์ใบชําระเงิน และ เงินค่าสมัคร 300 บาท
นําไปชําระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุในใบสมัคร
2) ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิสอบเข้ าศึกษาต่ อระดับปริญญาตรี ประเภท กศ.บป.รุ่ นที่ 32
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ประกาศให้ ผ้ สู มัครเข้ าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท
กศ.บป. รุ่นที่ 32 ตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบ ออนไลต์ ที่เวปไซต์ www.rmu.ac.th ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
สาขาวิชาที่จะเปิ ดสอนได้ ต้องมีผ้ ูสมัครไม่ น้อยกว่ า 35 คน
3) การชําระเงินยืนยันสิทธิเข้ าศึกษาและการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
นักศึกษาใหม่ทกุ คนเข้ ารับการรายงานตัว พร้ อมส่งหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ
เข้ าศึกษาประเภท กศ.บป.รุ่นที่ 32 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
4) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะจัดให้ มีการปฐมนิเทศนักศึกษา ประเภท กศ.บป.รุ่นที่ 32 ในวันที่ 15
กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5) เปิ ดการศึกษา ภาคเรี ยนที่ 1/2560
้ วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะเปิ ดการศึกษา ประจําภาคเรี ยนที่ 1/2560 ตังแต่
เป็ นต้ นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2560

(รองศาสตราจารย์ สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

