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รับสมัครนักศกึษาโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  
(กศ.บป.) รุ่นที่ 36 ปีการศกึษา 2564 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  (กศ.บป. ) รุ่นที่ 36   
ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐและเอกชน  ตลอดจนบุคคลทั่วไปเข้ารับการศึกษา  
โดยใช้เวลานอกเวลาปฏิบัติการงานประจ า อันเป็นการเพิ่มพูนวิทยฐานะและความรู้ เพื่อน าไปใช้พัฒนาการท างานให้ดีขึ้น 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับ
การศึกษาในโครงการดังกล่าวเป็นรุ่นที่ 36 ในระดับปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้าศึกษา และปริญญาตรี 2 ปี 
(ต่อเนื่อง) ดังต่อไปนี้ 

1. คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีหลักสูตร

เทคโนโลยบีัณฑติ (ทล.บ.) ระดบัปริญญาตรี  2 ปี (ต่อเนื่อง)    
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี  4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

(วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี  4 ปี เทียบเข้าศึกษา  
4. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) ระดบัปริญญาตรี 4 ปี 
5. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปรญิญาตรี 4 ปี 
6. คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ป ี
7. คณะวิทยาการจัดการ หลักสตูรบัญชีบณัฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 4 ปีเทียบเข้าศึกษา  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 4 ปีเทียบเข้าศึกษา 
8. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตรบัณฑติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ระดับอนปุรญิญาหรือเทียบเท่า

ในสาขาวชิาที่เก่ียวข้อง (รวมระยะเวลาในการศึกษาไมน่้อยกว่า 2 ปี) 
การสมัครเข้าศึกษา 

ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์  www.rmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 
ถึง 31 พฤษภาคม 2564 พร้อมพิมพ์ใบช าระเงิน และ เงินค่าสมัคร  300 บาทน าไปช าระเงนิทีธ่นาคารตามที่ระบุภายใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตร ี

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประเภท กศ.บป. รุ่นที่ 36 ตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ ที่เวบ็ไซต์  
www.rmu.ac.th  ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 (สาขาวิชาที่จะเปิดสอนไดต้้องมีผู้สมัครไม่น้อยกว่า  35  คน) 
การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้ารับการรายงานตัว  พร้อมส่งหลักฐานเอกสารต่าง ๆ  ตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดในวันที่  
12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
          มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคามจะจัดให้มีการปฐมนเิทศนักศึกษา ตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประเภท  
กศ.บป. รุ่นที่ 36 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564  เวลา 13.00 - 16.00 น. 
เปิดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะเปิดการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2564  ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2564  
เป็นต้นไป  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปประเด็นส าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2564 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.  
(โดยการประชุมแบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยให้มีการตรวจวัดไข้ ใส่หน้ากาก ล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงขอสรุปประเด็นส าคัญของการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2564 ให้คณาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบ ดังนี้ 
 1. สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหางบการเงินของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563  
 2. สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กร ตามมาตรา 6 วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยให้สภามหาวิทยาลัยน าประมวลจริยธรรมที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มาใช้โดยอนุโลม 
 3. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564  
 4. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จ านวน 3 ราย คือ 1) จาก อาจารย์มะลิ สโรบล เป็น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ ปินะเต 2) จาก อาจารย์พิริยะ ปราณีกิจ เป็น อาจารย์มาวิน ปูนอน 3) จากเดิม  
อาจารย์สุมินทร์ญา ทีทา เป็น อาจารย์ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์ 
 5. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จ านวน 1 
ราย คือ จาก อาจารย์สุภัทรา จินากูล เป็น อาจารย์วีรเดช โขนสันเทียะ 
 6. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ ปินะเต เป็น อาจารย์ปริย นิลแสงรัตน์ 
และอนุมัติให้เพ่ิมรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 7. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจ าปี 2563 จ านวน 11 ราย 
 8. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย ผงัแม่บทและการก่อสร้าง
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 จ านวน 8 ราย 
 9. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 11 ราย 
 10.  สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ (ร่าง) แผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีเงื่อนไขให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ร่วมกันพิจารณาสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข และเสนอเป็นแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ในการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้มีคุณภาพต่อไป 
 11. ส าหรับรายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ท่าน
สามารถติดตามได้ที่ https://cc.rmu.ac.th/council/index.php หรือเว็บไซต์ของ “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม” หลังจากผู้มีอ านาจลงนามเรียบร้อยแล้ว  
 อนึ่ง สภามหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
หากหน่วยงานใดมีเรื่องที่จะน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต้องด าเนินการเสนอเรื่อง โดยผ่านกระบวนการประชุม
ตามขั้นตอน และขอให้เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด จ านวน 1 ชุด พร้อมไฟล์แนบ ส่งมายัง  
คุณขวัญชนก อารีเอ้ือ ฝ่ายเลขานุการ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  
เบอร์ภายใน 317 เพ่ือฝ่ายเลขานุการส านักงานสภามหาวิทยาลัย จะด าเนินการตามขั้นตอนและน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
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