
 

 

 
 

        
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 
******************** 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายที่จะกระจายโอกาสให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ                       
และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ต้องการจะเข้าศึกษาใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา                      
จึงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562                                                      
ในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต                    
ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต  นิ เ ทศศาสตรบัณฑิ ต  วิ ศ วกรรมศาสตรบัณฑิ ต  สถาปั ตยกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต                                                           
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต                     
การศึกษาบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

30 พฤษภาคม-8 มิถุนายน 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th  
(ปิดระบบวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น.)  

30 พฤษภาคม-8 มิถุนายน 2562 ช าระเงินค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมการช าระเงินผ่านธนาคาร) ได้ท่ี 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  
หรือธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  

9 มิถุนายน 2562 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบท่ี 5  
การรับตรงอิสระ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th 

11 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบท่ี 5  
การรับตรงอิสระ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th    

13 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์ 
15 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

เว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th  
17-18 มิถุนายน 2562 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก 

20 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
เว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th 

 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 



 

 

 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขาวิชา คณะ แผนการรับ 

0102 พทป .บ.  การแพทย์แผนไทยประยกุต์ คณะแพทยศาสตร ์ 1 

0103 วท .บ.  ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร ์ 2 

0301 พย .บ.  พยาบาลศาสตร ์ คณะพยาบาลศาสตร ์ 20 

0401 ส .บ.  สาธารณสุขศาสตร ์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 11 

0402 วท .บ.  โภชนศาสตร์ การก าหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 8 

0403 วท .บ.  อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 8 

0404 วท .บ.  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 8 

0501 วท .บ. เคมี  คณะวิทยาศาสตร ์ 5 

0502 วท .บ.  ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์ 10 

0503 วท .บ.  ฟิสิกส ์ คณะวิทยาศาสตร ์ 15 

0504 วท .บ.  ฟิสิกส์ประยุกต ์ คณะวิทยาศาสตร ์ 20 

0505 วท .บ.  คณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์ 5 

0506 วท .บ.  สถิต ิ คณะวิทยาศาสตร ์ 20 

0507 วท .บ.  จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์ 5 

0601 วท .บ.  เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลย ี 2 

0602 วท .บ.  เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลย ี 5 

0603 วท .บ.  เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) คณะเทคโนโลย ี 5 

0604 วท .บ.  เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) คณะเทคโนโลย ี 10 

0605 วท .บ.  พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลย ี 10 

0606 วท .บ.  สัตวศาสตร ์ คณะเทคโนโลย ี 3 

0607 วท .บ.  ประมง คณะเทคโนโลย ี 30 

0801 วท .บ.  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ 60 

0802 วท .บ.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ 40 

0803 วท .บ.  สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ 100 

0901 ศศ .บ.  สารสนเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 20 

0902 วท .บ.  เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 15 

0903 วท .บ.  วิทยาการคอมพิวเตอร ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 15 

0904 วท .บ.  สื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ 50 

0905 วท .บ.  ภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 50 

0906 นศ .บ.  นิเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 50 

1001 วศ .บ.  วิศวกรรมศาสตร ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 20 

     แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 



 

 

รหัส
สาขาวิชา 

สาขาวิชา คณะ แผนการรับ 

1101 สถ .บ.  สถาปตัยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศลิป์ 1 

1102 สถ .บ.  สถาปตัยกรรมผังเมือง (หลกัสูตร 5 ปี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศลิป์ 20 

1103 สถ .บ.  สถาปตัยกรรมภายใน (หลกัสูตร 5 ปี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศลิป์ 1 

1104 ศป .บ.  นฤมิตศลิป ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศลิป์ 10 

1105 ภ .สถ.บ.  ภมูิสถาปตัยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศลิป์ 20 

1106 วท .บ.  การจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศลิป์ 30 

1201 บช .บ.  บัญชีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจดัการ 150 

1203 บธ .บ.  การตลาด คณะการบัญชีและการจดัการ 70 

1204 บธ .บ.  การจัดการ คณะการบัญชีและการจดัการ 120 

1205 บธ .บ.  คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะการบัญชีและการจดัการ 30 

1206 บธ .บ.  ธุรกิจระหวา่งประเทศ )หลกัสูตรนานาชาติ(  คณะการบัญชีและการจดัการ 5 

1207 บธ .บ.  การบริหารการเงิน คณะการบัญชีและการจดัการ 60 

1208 บธ .บ.  เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะการบัญชีและการจดัการ 10 

1209 บธ .บ.  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ คณะการบัญชีและการจดัการ 10 

1210 ศ .บ.  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจดัการ 45 

1301 ศศ .บ.  การจัดการการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 30 

1302 ศศ .บ.  การจัดการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 30 

1303 ศศ .บ.  การจัดการการท่องเที่ยว )หลักสตูรภาษาอังกฤษ(  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 

1401 ศศ .บ.  ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 6 

1402 ศศ .บ.  ภาษาเพื่อการสรา้งสรรค์สือ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 30 

1403 ศศ .บ.  ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 

1404 ศศ .บ.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ )หลักสูตรนานาชาติ(  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 5 

1405 ศศ .บ.  ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 

1407 ศศ .บ.  ภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 

1408 ศศ .บ.  ภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 30 

1409 ศศ .บ.  ประวัตศิาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 5 

1410 ศศ .บ.  การพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 

1411 วท .บ.  ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจดัการทรัพยากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 50 

1412 ศศ .บ.  ภาษาเกาหล ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 

1413 ศศ .บ.  ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน )เขมร(  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 20 

1414 ศศ .บ.  ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน )ลาว(  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 20 

1415 ศศ .บ.  ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน (เวียดนาม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 

1501 ร .บ.  การเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 10 

1502 ร .บ.  รัฐประศาสนศาสตร ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 10 



 

 

รหัส
สาขาวิชา 

สาขาวิชา คณะ แผนการรับ 

1503 ร .บ.  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2 

1601 กศ .บ.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร ์ 5 

1602 กศ .บ.  คณิตศาสตร ์ คณะศึกษาศาสตร ์ 18 

1603 กศ .บ.  สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์ 10 

1604 กศ .บ.  ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร ์ 5 

1605 กศ .บ.  ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร ์ 12 

1606 กศ .บ.  การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร ์ 5 

1607 กศ .บ.  เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์ 10 

1608 วท .บ.  จิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร ์ 5 

1701 ศป .บ.  ทัศนศิลป ์ คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 30 

1702 ศป .บ.  ศิลปะการแสดง คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 10 

1703 ศป .บ.  การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ ์ คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 20 

1801 ดศ .บ.  ดุรยิางคศาสตรบณัฑติ วิทยาลัยดรุิยางคศลิป ์ 20 

1901 ศศ .บ.  การจัดการวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร ์ 100 

2001 น .บ.  นิติศาสตรบณัฑิต คณะนติิศาสตร ์ 80 

รวม 1,835 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

คณะแพทยศาสตร ์
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0102 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

คุณสมบัตผิู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0103 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  

โครงการความร่วมผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramadic) 
หมายเหตุ : โครงการที่คณะด าเนินการเอง 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
     โครงการความร่วมผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramadic) 
คุณสมบัติท่ัวไป 
     ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นนิสิตตามหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อประสงค์สมัครเข้าเรียนจากกระทรวงสาธารณสุข และกรมแพทย์ทหารเรือ  
2. มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายและมีบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ต้องไม่เป็นผู้กระท าหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน 

สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ 
4. ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว  เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระท าความผิด 

ต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ 
5. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค  อาการของโรค  หรือความพิการอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

และปฏิบัติงาน 
6. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์     
แม้ว่าจะสามารถสอบคัดเลือกได้ 
คุณสมบัติ (เพิ่มเติม) 
     เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรคอาการของโรค หรือความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ดังต่อไปนี้ 

1. ไม่มีประวัติการรักษากระดูกรยางค์ใหญ่หัก ได้แก่ กระดูกแขน กระดูกขา รวมถึงกระดูกสันหลัง 
2. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต  ) psychosis) โรคประสาทรุนแรง )severe  neurosis) หรือโรค 

บุคลิกภาพแปรปรวนโดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ  
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

คุณสมบัติผูส้มัครคัดเลอืกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 



 

 

3. โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร 
4. โรคไมต่ิดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น 

4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักแล้ว อย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจาก 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 

4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
4.3 โรคความดันเลือดสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร 
4.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง 
4.5 โรคติดสารเสพติดให้โทษ 
4.6 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

5. โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
ทั้งนี้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพ่ิมเติมได้ 

6. ผู้เขา้ศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะต้อง 
ถูกตัดสิทธิ์การศึกษา 

7. คุณสมบัติอ่ืนๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
8. ความผิดปกติในการเห็นภาพ ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 
9. สอบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าของการสอบที่คณะได้ด าเนินการสอบ โดยเกณฑ์ข้ันต่ าข้อสอบวัดความรู้ทั่วไป ไม่ต่ ากว่า  

35% และเกณฑ์ขั้นต่ าวัดความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน. เท่านัน้) 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0301 พย.บ. พยาบาลศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.6/กศน.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน. ไม่ต่ ากว่า 3.75   
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 และคะแนนวิชาสามัญ ปี 2562 ตามที่สาขาวิชา
ก าหนด 

กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) เท่าน้ัน 
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

0301 พย.บ. พยาบาลศาสตร์ (โควตาส าหรับ สสจ.อุดรธานี) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ที่มสีัญชาติไทย 

2. เป็นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเพ็ญ อ าเภอพิบูลย์รักษ์ อ าเภอสร้างคอม และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  

หรือต าบลของอ าเภออ่ืนในจังหวัดอุดรธานี ที่มีเขตรอยต่อติดกับพ้ืนที่อ าเภอเพ็ญ อ าเภอพิบูลย์รักษ์ อ าเภอสร้างคอม  
และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 

3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.75 

5. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 และคะแนนวิชาสามัญ ปี 2562 ตามท่ี 
สาขาวิชาก าหนด 

6. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่กรณีกระท าผิดโดยประมาท หรือมีความผิด 
อันเป็นลหุโทษ 

7. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
8. เป็นผู้มีความประพฤติดี โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน 
9. เป็นผู้สมัครผ่านการฝึกประสบการณ์ด้านการดูแลผู้รับบริการ อย่างน้อย 5 วัน โดยมีหนังสือรับรองจาก 

โรงพยาบาลของรัฐ ระดับอ าเภอ หรือระดับจังหวัด  
10.  ต้องท าสัญญารับเงื่อนไขการปฏิบัติงานหลังจากส าเร็จการศึกษากับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

ภายหลังการได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน. เท่านัน้) 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0401 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.6/กศน.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน. ไม่ต่ ากว่า 2.50   
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0402 วท.บ. โภชนศาสตร์ การก าหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.6/กศน.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน. ไม่ต่ ากว่า 2.50   
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0403 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.6/กศน.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน. ไม่ต่ ากว่า 2.50   
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0404 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.6/กศน.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน. ไม่ต่ ากว่า 2.50   
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะวิทยาศาสตร ์
กลุ่มผู้ส าเร็จการศกึษา ม.6 เท่านั้น 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0502 วท.บ. ชวีวิทยา 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.50   

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0503 วท.บ. ฟิสิกส ์

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.00  
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

0504 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.50   

กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 เท่านั้น 
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

0505 วท.บ. คณิตศาสตร์ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.75 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0506 วท.บ. สถิต ิ

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0507 วท.บ. จุลชีววิทยา 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.6) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

 
 
 
 



 

 

คณะเทคโนโลย ี
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) เท่าน้ัน 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0601 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น จากสถานศึกษาท่ัวประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0602 วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น จากสถานศึกษาท่ัวประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0603 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น จากสถานศึกษาท่ัวประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0604 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น จากสถานศึกษาท่ัวประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0605 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น จากสถานศึกษาท่ัวประเทศ   
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0606 วท.บ. สัตวศาสตร ์

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น จากสถานศึกษาท่ัวประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0607 วท.บ. ประมง 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น จากสถานศึกษาท่ัวประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 



 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0801 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0802 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561  หรือ  GAT/PAT ปี 2562 ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0803 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0901 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0902 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0903 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0904 วท.บ. สื่อนฤมิต 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาท่ัวประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0905 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0906 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 

 



 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1101 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1102 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1103 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1104 ศป.บ. นฤมิตศิลป์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1105 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1106 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะการบัญชีและการจัดการ 
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1201 บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทัว่ประเทศ  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1203 บธ.บ. การตลาด 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทัว่ประเทศ  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1204 บธ.บ. การจัดการ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทัว่ประเทศ  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1205 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาท่ัวประเทศ  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1206 บธ.บ. ธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทัว่ประเทศ  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1207 บธ.บ. การบริหารการเงิน 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทัว่ประเทศ  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1208 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทัว่ประเทศ  
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1209 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทัว่ประเทศ  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1210 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทัว่ประเทศ  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 



 

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1301 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1302 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาท่ัวประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1303 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1401 ศศ.บ. ภาษาไทย 

คุณสมบตัิผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 3.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1402 ศศ.บ. ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์สื่อ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1403 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 3.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1404 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 3.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1405 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1407 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.70 
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1408 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 



 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1409 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1410 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1411 วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.75 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1412 ศศ.บ. ภาษาเกาหลี 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1413 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1414 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.75 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1415 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1501 ร.บ. การเมืองการปกครอง 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1502 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1503 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะศึกษาศาสตร์  
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 เท่านั้น 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1601 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1602 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1603 กศ.บ. สังคมศึกษา 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1604 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1605 กศ.บ. ภาษาไทย 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะศึกษาศาสตร์ (ต่อ)  
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1606 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 เท่านั้น 
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

1607 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1608 วท.บ. จิตวิทยา 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2561 หรือ GAT/PAT ปี 2562 ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1701 ศป.บ. ทัศนศิลป์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1702 ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1703 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาท่ัวประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1801 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1901 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.70 

 
 
 

คณะนิติศาสตร ์
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
2001 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (ม.6/กศน./ปวช.) จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 
 



 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(ที่จบระดับ ม.6/กศน. เท่านัน้) 
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

0401 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน. ไม่ต่ ากว่า 2.50   

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0402 วท.บ. โภชนศาสตร์ การก าหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน. ไม่ต่ ากว่า 2.50   

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0403 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน. ไม่ต่ ากว่า 2.50   

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0404 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน. ไม่ต่ ากว่า 2.50    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

คณะวิทยาศาสตร ์
กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ที่จบระดับ ม.6 เทา่นั้น) 
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

0501 วท.บ. เคมี 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0502 วท.บ. ชวีวิทยา 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.00 

0503 วท.บ. ฟิสิกส์ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0504 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0505 วท.บ. คณิตศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0506 วท.บ. สถิต ิ

คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะเทคโนโลย ี
กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(ที่จบระดับ ม.6 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น) 
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

0601 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น) ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0602 วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น) ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0603 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น) ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0604 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น)  ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0605 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น) ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0606 วท.บ. สัตวศาสตร ์

คุณสมบัตผิู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0607 วท.บ. ประมง 

คุณสมบตัิผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น) ไม่ต่ ากว่า 1.75 

 
 
 
 



 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0801 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0803 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0901 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0902 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดบั ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0903 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไมต่่ ากว่า 1.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0904 วท.บ. สื่อนฤมิต 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.75 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0905 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
0906 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1001 วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 



 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป ์
กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1101 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1102 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดบั ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1103 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1104 ศป.บ. นฤมิตศิลป์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1105 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1106 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะการบัญชีและการจัดการ 
กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1201 บช.บ. บัญชีบัณฑิต 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือท่ีก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1203 บธ.บ. การตลาด 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือท่ีก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1204 บธ.บ. การจัดการ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือท่ีก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1205 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือท่ีก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1206 บธ.บ. ธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือท่ีก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1207 บธ.บ. การบริหารการเงิน 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือท่ีก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1208 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือท่ีก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1209 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือท่ีก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1210 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือท่ีก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 



 

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1301 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1302 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรยีนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1303 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมคัรเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1401 ศศ.บ. ภาษาไทย 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 3.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1402 ศศ.บ. ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์สื่อ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1403 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 3.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1404 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

คุณสมบัตผิู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 3.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1405 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 3.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1408 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1409 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 
 



 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1410 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1411 วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.75 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1412 ศศ.บ. ภาษาเกาหลี 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 3.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1413 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.50 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1414 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.75 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1415 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1501 ร.บ. การเมืองการปกครอง 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1502 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1503 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะศึกษาศาสตร์  
กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ที่จบระดับ ม.6 เทา่นั้น) 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1602 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 3.00 

กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ที่จบระดับ ม.6/กศน./ปวช.) 
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

1606 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 3.00 

กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ที่จบระดับ ม.6 เทา่นั้น) 
รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

1607 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไมต่่ ากว่า 2.75 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1608 วท.บ. จิตวิทยา 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 ไม่ต่ ากว่า 3.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1701 ศป.บ. ทัศนศิลป์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1702 ศป.บ. ศิลปะการแสดง 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1703 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์
กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1801 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 
 
 

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
1901 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 1.70 

 
 
 

คณะนิติศาสตร ์
กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
2001 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใหม่ (พ้นสภาพหรือที่ก าลังจะพ้นสภาพหรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ไม่ต่ ากว่า 2.00 



 

 

 

กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (0401-0404) คณะวิทยาศาสตร์ (0503 และ 0507) คณะเทคโนโลยี (0601, 0606)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1405, 1407, 1412) และคณะศึกษาศาสตร์ (1601-1608)   
ส่วนที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ขั้นต่ า ตามที่สาขาวิชาก าหนด เป็นเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น 
ส่วนที่ 2 การคิดค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด คิดเป็น 100%   
ส่วนที่ 3 การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะ/สาขาวิชา 
หมายเหตุ :  
1. คณะวิทยาศาสตร์ (0503, 0507) รับเฉพาะผู้ที่จบ ม.6 เท่านั้น 
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (0401-0404) รับเฉพาะผู้จบ ม.6/กศน. เท่านั้น 
3. คณะเทคโนโลยี (0601, 0606) รับเฉพาะผู้ที่จบ ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
4. คณะศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น 1606) รับเฉพาะผู้ที่จบ ม.6 เท่านั้น  
5. คณะศึกษาศาสตร์ (1607) มีการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทดสอบวัดความถนัดทางเทคโนโลยีการศึกษาและความถนัด 
ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์ (0502, 0504-0506) คณะเทคโนโลยี (0602-0605, 0607) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
(0801, 0803) คณะวิทยาการสารสนเทศ (0901-0906) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (1101-1106) 
คณะการบัญชีและการจัดการ (1201, 1203-1210) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (1301-1303)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1401-1404, 1408-1411, 1413-1415) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (1501-1503)  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (1701-1703) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (1801) คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (1901)  
และคณะนิติศาสตร์ (2001)  
ส่วนที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ขั้นต่ า ตามที่สาขาวิชาก าหนด  
ส่วนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะ/สาขาวิชา 
หมายเหตุ :  
1. คณะวิทยาศาสตร์ (0502,0505-0506) รับเฉพาะผู้ที่จบ ม.6 เท่านั้น 
2. คณะวิทยาศาสตร์ (0506) ก าหนดผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขั้นต่ า 2.50 
3. คณะเทคโนโลยี (0602-0605, 0607) รับเฉพาะผู้ที่จบ ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
4. คณะวิทยาการสารสนเทศ (0903) มีการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะเพิ่มเติม (พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ)  
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะเพ่ิมเติม 
6. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีการสอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะเพ่ิมเติม (สอบปฏิบัติดนตรีตามความสนใจหรือความถนัด)   
คณะแพทยศาสตร์ (0102) และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (0802) 
ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด คิดเป็น 100%   
ส่วนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะ/สาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 



 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ (0301) 
ส่วนที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน. ขั้นต่ า ตามที่สาขาวิชาก าหนด เป็นเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น  
ส่วนที่ 2 การคิดค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ คิดเป็น 70 % และค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT คิดเป็น 30%  
องค์ประกอบที่ 1 การคิดค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด คิดเป็น 70%   
องค์ประกอบที่ 2 การคิดค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชาก าหนด คิดเป็น 30%   
ส่วนที่ 3 การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะ/สาขาวิชา 
หมายเหตุ :  
คณะพยาบาลศาสตร์ (0301) รับเฉพาะผู้จบ ม.6/กศน. เท่านั้น 
คณะพยาบาลศาสตร์ (0301) โควตาส าหรับ สสจ.อุดรธานี 
ส่วนที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ขั้นต่ า ตามที่สาขาวิชาก าหนด        
เป็นเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น  
ส่วนที่ 2 การคิดค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ คิดเป็น 70 % และค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT คิดเป็น 30%  
องค์ประกอบที่ 1 การคิดค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด คิดเป็น 70%   
องค์ประกอบที่ 2 การคิดค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชาก าหนด คิดเป็น 30%   
ส่วนที่ 3 การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะ/สาขาวิชา 
หมายเหตุ :  
คณะพยาบาลศาสตร์ (0301) โควตาส าหรับ สสจ.อุดรธานี รับเฉพาะผู้จบ ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
คณะแพทยศาสตร์ (0103) โครงการความร่วมผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
หมายเหตุ : โครงการที่คณะด าเนินการเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (0401-0404) คณะวิทยาศาสตร์ (0501-1506) คณะเทคโนโลยี (0601-0607) คณะสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรศาสตร์ (0801, 0803) คณะวิทยาการสารสนเทศ (0901-0906) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1001)                  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (1101-1106) คณะการบัญชีและการจัดการ (1201, 1203-1210)            
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (1301-1303) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1401-1405, 1408-1415)  
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (1501-1503) คณะศึกษาศาสตร์ (1602, 1606-1608) คณะศิลปกรรมศาสตร์ (1701-1703) 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (1801) คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (1901) และคณะนิติศาสตร์ (2001) 
ส่วนที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ ม.6/กศน./ปวช. ขั้นต่ า ตามที่สาขาวิชาก าหนด  
ส่วนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะ/สาขาวิชา 
หมายเหตุ :  
1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (0401-0404) รับเฉพาะผู้จบ ม.6/กศน. เท่านั้น 
2. คณะวิทยาศาสตร์ (0501-0506) รับเฉพาะผู้ที่จบ ม.6 เท่านั้น 
3. คณะวิทยาศาสตร์ (0506) ก าหนดผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขั้นต่ า 2.50 
4. คณะเทคโนโลยี (0601-0607) รับเฉพาะผู้ที่จบ ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
5. คณะวิทยาการสารสนเทศ (0903) มีการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะเพิ่มเติม (พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ)  
6. คณะศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น 1606) รบัเฉพาะผู้ที่จบ ม.6 เท่านั้น    
7. คณะศึกษาศาสตร์ (1607) มีการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทดสอบวัดความถนัดทางเทคโนโลยีการศึกษาและความถนัด 
ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 
8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะเพ่ิมเติม 
9. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีการสอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะเพ่ิมเติม (สอบปฏิบัติดนตรีตามความสนใจหรือความถนัด)   

 
 



 

 

             

 

 

สาขาวิชา สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)  กลุ่มนิสิต มมส 

คณะแพทยศาสตร์ 
0102 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  

GAT วิชาความถนัดท่ัวไป 40% 
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10%   
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50% 

ไม่เปิดรับ 

0103 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โครงการความร่วมผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
หมายเหตุ : โครงการที่คณะด าเนินการเอง 

ไม่เปิดรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 



 

 

 
 

สาขาวิชา สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา  กลุ่มนิสิต มมส 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
0301 พย.บ. พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน. เท่านั้น)  

ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ  
ภาษาไทย 10% คณิตศาสตร์1 10% สังคมศึกษา 10% ฟิสิกส์ 10% ภาษาอังกฤษ 10%  
เคมี 10% ชีววิทยา 10% 
ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดท่ัวไป 15%   
PAT2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 15% 

ไม่เปิดรับ 

0301 พย.บ. พยาบาลศาสตร์  
(โควตาส าหรับ สสจ.อุดรธานี) 
 

กลุ่ม ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น) 
ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ  
ภาษาไทย 10% คณิตศาสตร์1 10% สังคมศึกษา 10% ฟิสิกส์ 10% ภาษาอังกฤษ 10%  
เคมี 10% ชีววิทยา 10% 
ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดท่ัวไป 15%   
PAT2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 15% 

ไม่เปิดรับ 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 



 

 

 

 

สาขาวิชา สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน. เท่านั้น)  กลุ่มนิสิต มมส 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
0401 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  

GAT วิชาความถนัดท่ัวไป 40% 
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10%   
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50% 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน. เท่านั้น) 
ขั้นต่ า 2.50 

0402 วท.บ. โภชนศาสตร์ การก าหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดท่ัวไป 30% 
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10%  
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 60% 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน. เท่านั้น) 
ขั้นต่ า 2.50 

0403 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดท่ัวไป 30% 
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10%   
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 60% 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน. เท่านั้น) 
ขั้นต่ า 2.50 

0404 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดท่ัวไป 30% 
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10%  
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 60% 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน. เท่านั้น) 
ขั้นต่ า 2.50 

 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 



 

 

 

สาขาวิชา สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา  กลุ่มนิสิต มมส 
คณะวิทยาศาสตร์ 

0501 วท.บ. เคมี ไม่เปิดรับ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 เท่านั้น 
ขั้นต่ า 2.00 

0502 วท.บ. ชีววิทยา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 เท่านั้น 
ขั้นต่ า 2.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 เท่านั้น 
ขั้นต่ า 2.00 

0503 วท.บ. ฟิสิกส ์ ระดับ : ม.6 เท่านั้น 
ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดทั่วไป 30% 
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 35%  
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 35% 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 เท่านั้น 
ขั้นต่ า 2.00 

0504 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต ์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 เท่านั้น 
ขั้นต่ า 2.50 

0505 วท.บ. คณิตศาสตร ์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 เท่านั้น 
ขั้นต่ า 2.75 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 เท่านั้น 
ขั้นต่ า 2.50 

0506 วท.บ. สถิต ิ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 เท่านั้น 
ขั้นต่ า 2.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 เท่านั้น 
ขั้นต่ า 2.50 

0507 วท.บ. จุลชีววิทยา ระดับ : ม.6 เท่านั้น 
ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดทั่วไป 30% 
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 30%  
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 40% 

ไม่เปิดรับ 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 



 

 

 
 

สาขาวิชา สาขาวิชา 
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6  

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น)  
กลุ่มนิสิต มมส 

คณะเทคโนโลยี 
0601 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  

GAT วิชาความถนัดท่ัวไป 30% 
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 25%  
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 45% 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น)   
ขั้นต่ า 2.00 

0602 วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น)   
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น)   
ขั้นต่ า 2.00 

0603 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น)   
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น)   
ขั้นต่ า 2.00 

0604 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น)   
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น)   
ขั้นต่ า 2.00 

0605 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น)   
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น)   
ขั้นต่ า 2.00 

0606 วท.บ. สัตวศาสตร ์ ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดท่ัวไป 30% 
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 25%   
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 45% 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น)   
ขั้นต่ า 2.50 

0607 วท.บ. ประมง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น)   
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น)  
ขั้นต่ า 1.75 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 



 

 

 

 

สาขาวิชา สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)  กลุ่มนิสิต มมส 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
0801 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขัน้ต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

0802 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดท่ัวไป 35% 
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 30%   
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 35% 

ไม่เปิดรับ 

0803 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 



 

 

 

 

สาขาวิชา สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)  กลุ่มนิสิต มมส 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
0901 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร ์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

0902 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

0903 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.00 

0904 วท.บ. สื่อนฤมิต ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.75 

0905 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า  2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

0906 นศ.บ. นิเทศศาสตร ์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า  2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

หมายเหตุ : ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (0903) มีการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะเพ่ิมเติม  
(พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ)  
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 



 

 

 

 

 

สาขาวิชา สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)  กลุ่มนิสิต มมส 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1001 วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ ไม่เปิดรับ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 



 

 

 

 

สาขาวิชา สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)  กลุ่มนิสิต มมส 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
1101 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

1102 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

1103 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

1104 ศป.บ. นฤมิตศิลป์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

1105 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

1106 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 



 

 

 
 

สาขาวิชา สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)  กลุ่มนิสิต มมส 
คณะการบัญชีและการจัดการ 

1201 บช.บ. บัญชีบัณฑิต ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

1203 บธ.บ. การตลาด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

1204 บธ.บ. การจัดการ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

1205 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

1206 บธ.บ. ธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.50 

1207 บธ.บ. การบริหารการเงิน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

1208 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

1209 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

1210 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 



 

 

 

 

สาขาวิชา สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)  กลุ่มนิสิต มมส 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1301 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

1302 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

1303 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศกึษา 2562 

 



 

 

 
 

สาขาวิชา สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)  กลุ่มนิสิต มมส 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1401 ศศ.บ. ภาษาไทย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 3.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 3.00 

1402 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสรา้งสรรค์สือ่ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.50 

1403 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 3.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 3.00 

1404 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 3.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 3.00 

1405 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดท่ัวไป 90%  
(ตอนที่1 = 30 %, ตอนที่ 2 = 70 %)  
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10% 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 3.00 

1407 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดท่ัวไป 100%  

ไม่เปิดรับ 

1408 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 



 

 

 
 

สาขาวิชา สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)  กลุ่มนิสิต มมส 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
1409 ศศ.บ. ประวัตศิาสตร ์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

1410 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

1411 วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจดัการทรัพยากร ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.75 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.75 

1412 ศศ.บ. ภาษาเกาหล ี ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดท่ัวไป 90% 
PAT 7.7 วิชาความถนัดทางภาษาเกาหลี 10% 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 3.00 

1413 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน (เขมร) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.50 

1414 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน (ลาว) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.75 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า ขั้นต่ า 1.75 

1415 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน (เวียดนาม) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 



 

 

 

 

สาขาวิชา สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)  กลุ่มนิสิต มมส 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
1501 ร.บ. การเมืองการปกครอง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

1502 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขัน้ต่ า 2.00 

1503 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
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สาขาวิชา สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา  กลุ่มนิสิต มมส 

คณะศึกษาศาสตร์ 
1601 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 เทา่น้ัน 

ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดทั่วไป 30%  PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 35% 
PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชพีครู 35% 

ไม่เปิดรับ 

1602 กศ.บ. คณิตศาสตร์ กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 เทา่น้ัน 
ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดทั่วไป 30%  PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 35% 
PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชพีครู 35% 

ผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 เท่าน้ัน  
ขั้นต่ า 3.00 

1603 กศ.บ. สังคมศึกษา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 เทา่น้ัน 
ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดทั่วไป 60%  PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 40% 

ไม่เปิดรับ 

1604 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 เทา่น้ัน 
ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดทั่วไป 60%  PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 40% 

ไม่เปิดรับ 

1605 กศ.บ. ภาษาไทย กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 เทา่น้ัน 
ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดทั่วไป 60%  PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 40% 

ไม่เปิดรับ 

1606 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทยีบเท่า (กศน./ปวช.) 
ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดทั่วไป 50%  PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 50% 

ผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 3.00 

1607 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 เทา่น้ัน 
ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดทั่วไป 50%  PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 50% 

ผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 เท่าน้ัน  
ขั้นต่ า 2.75 

1608 วท.บ. จิตวิทยา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 เทา่น้ัน 
ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
GAT วิชาความถนัดทั่วไป 100% 

ผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 เท่าน้ัน  
ขั้นต่ า 3.00 

หมายเหตุ : ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (1607) มีการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทดสอบ 
วัดความถนัดทางเทคโนโลยีการศึกษาและความถนัดทางคอมพิวเตอร์ศึกษา  
 

 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 



 

 

 

 

สาขาวิชา สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)  กลุ่มนิสิต มมส 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
1701 ศป.บ. ทัศนศิลป์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

1702 ศป.บ. ศิลปะการแสดง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

1703 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

หมายเหตุ : ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะเพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 



 

 

 

 

สาขาวิชา สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)  กลุ่มนิสิต มมส 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
1801 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

หมายเหตุ : ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะเพ่ิมเติม (สอบปฏิบัติดนตรีตามความสนใจหรือความถนัด)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 



 

 

 

 

สาขาวิชา สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)  กลุ่มนิสิต มมส 

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
1901 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.70 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 1.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 



 

 

 

 

สาขาวิชา สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)  กลุ่มนิสิต มมส 

คณะนิติศาสตร ์
2001 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  

ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ระดับ : ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
ขั้นต่ า 2.00 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 



 

 

  
การสมัคร 
การสมัครคัดเลือกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th 
ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 กลุ่ม  1 อันดับการเลือก  
อัตราค่าสมัคร 
ค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านธนาคาร) 
ขั้นตอนการสมัคร 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลการสมัคร 
ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th ให้เข้าใจก่อนกรอกข้อมูล
การสมัคร 
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์ใบสมัคร 
2.1 ผู้สมัครจะต้องเข้าสู่ระบบรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th เพ่ือท าการสมัครและ
ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดให้อย่างเคร่งครัด 
2.2 เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกด “บันทึกข้อมูลการสมัคร” 
(เม่ือบันทึกข้อมูลการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว) 
2.3 หลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัคร เลือกเมนู “พิมพ์ใบสมัคร” โดยกรอกเลขประจ าตัว 
ประชาชนของผู้สมัคร เพื่อให้ระบบรับสมัครแสดงใบสมัคร และผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หมายเหตุ : 
1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกและถือว่าการสมัคร เป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายให้         
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
2. กรณีระบบคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาด ผู้สมัครที่เข้าสู่ระบบรับสมัครแล้ว หากกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง            
ไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครไม่สมบูรณ์ ให้รีบติดต่อ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โทรศัพท์ 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 โดยด่วน ทั้งนี้ ผู้สมัครห้ามน าใบสมัคร               
ที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ไปช าระเงินโดยเด็ดขาด  
ขั้นตอนที่ 3 ช าระเงินผ่านธนาคาร 
ผู้สมัครต้องน าใบสมัครไปช าระเงินผ่านธนาคารที่ก าหนดให้ ทุกสาขาทั่วประเทศ คือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
หรือ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งต้องช าระเงินไม่เกิน วัน/เดือน/ปี             
ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ของตนเองเท่านั้น ซึ่งจะมีก าหนดการช าระเงิน 3 วัน นับจากวันสมัคร ทั้งนี้ การช าระเงิน 
ผ่านธนาคารจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการประทับตราจากธนาคาร และได้รับหลักฐานการช าระเงินที่ธนาคารออกให้  
(สลิปธนาคาร)  
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบสถานะการช าระเงิน 
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานการณ์ช าระเงิน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th ภายใน 3 วนั 
นับตั้งแต่ช าระเงินผ่านธนาคาร หากพบว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้รับเงิน โปรดติดต่อท่ี กองบริการการศึกษา                   
โทรศัพท์ 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 โดยด่วน 

    รายละเอียดเกี่ยวกับการรับเข้าศกึษาในระดับปริญญาตร ี
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรบัตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 



 

 

 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา  กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะแพทยศาสตร์ 
 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 

ไม่เปิดรับ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
5. แฟ้มสะสมผลงาน 

ไม่เปิดรับ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 

คณะวิทยาศาสตร์ 
วท.บ. เคมี 

ไม่เปิดรับ ม.6 เท่านั้น  
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
วท.บ. ชวีวิทยา 

ม.6 เท่านั้น  
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ม.6 เท่านั้น  
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

     

     สิ่งที่ตอ้งน ามาในวันสอบสัมภาษณ์เพื่อคดัเลอืกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 (13 มิถุนายน 2562) 



 

 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา  กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 

 
วท.บ. ฟิสิกส์ 

ม.6 เท่านั้น  
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
 

ม.6 เท่านั้น  
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 

วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 

วท.บ. คณิตศาสตร์ ม.6 เท่านั้น  
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
 

ม.6 เท่านั้น  
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 

วท.บ. สถิต ิ ม.6 เท่านั้น  
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
 

ม.6 เท่านั้น  
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 



 

 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา  กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วท.บ. จุลชีววิทยา ม.6 เท่านั้น  

1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ไม่เปิดรับ 
 
 
 

คณะเทคโนโลยี 
 

ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 

วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 

ไม่เปิดรับ 

วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 

   



 

 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา  กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 

1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่เปิดรับ ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. แฟ้มสะสมผลงาน ทีมี่ผลงานด้านศิลปะ/การออกแบบ 
รูปแบบของผลงาน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม  
ใบประกาศนียบัตร 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 
5. แฟ้มสะสมผลงาน ที่มีผลงานด้านศิลปะ/การออกแบบ 
รูปแบบของผลงาน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม 
ใบประกาศนียบัตร 

คณะการบัญชีและการจัดการ ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 



 

 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา  กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 

1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 

คณะศึกษาศาสตร์ 
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ม.6 เท่านั้น 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ไม่เปิดรับ 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ ม.6 เท่านั้น 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 



 

 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา  กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะศึกษาศาสตร์ (ต่อ) 
กศ.บ. สังคมศึกษา 

ม.6 เท่านั้น 
1. ใบสมัครคดัเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ไม่เปิดรับ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.6 เท่านั้น 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ไม่เปิดรับ 

กศ.บ. ภาษาไทย ม.6 เท่านั้น 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ไม่เปิดรับ 

กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคดัเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 

กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.6 เท่านั้น 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ม.6 เท่านั้น 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 

วท.บ. จิตวิทยา ม.6 เท่านั้น 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ม.6 เท่านั้น 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 



 

 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา  กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ศป.บ. ทัศนศิลป์ 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ดินสอ EE 
5. กระดานรองวาด 
6. ยางลบ 
7. แฟ้มสะสมผลงาน 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 
5. ดินสอ EE 
6. กระดานรองวาด 
7. ยางลบ 
8. แฟ้มสะสมผลงาน 

ศป.บ. ศิลปะการแสดง ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. โจงกระเบนหรือชุดที่เหมาะส าหรับการเต้น/การแสดง 
5. ซีดีเพลงที่ใช้ในการการเต้น/การแสดง 
6. อุปกรณ์ส่วนตัวที่ใช้ในการสอบ 
7. แฟ้มสะสมผลงงาน 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 
5. โจงกระเบนหรือชุดที่เหมาะส าหรับการเต้น/การแสดง 
6. ซีดีเพลงที่ใช้ในการการเต้น/การแสดง 
7. อุปกรณ์ส่วนตัวที่ใช้ในการสอบ 
8. แฟ้มสะสมผลงงาน 

ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ดินสอ EE 
5. กระดานรองวาด 
6. ยางลบ 
7. แฟ้มสะสมผลงาน 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 
5. ดินสอ EE 
6. กระดานรองวาด 
7. ยางลบ 
8. แฟ้มสะสมผลงาน 



 

 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา  กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 

1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง)
4. เครื่องดนตรีตามความสนใจหรือความถนัด 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 
5. เครื่องดนตรีตามความสนใจหรือความถนัด 

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 

คณะนิติศาสตร ์ ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 

ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
1. ใบสมัครคัดเลือกฯ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับส าเร็จการศึกษา (ตัวจริง) 
4. ใบทรานสคริป ที่ออกให้โดย กองทะเบียนและประมวลผล 

 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 

 

 
มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม ได้ด า เนินการรับสมั ครคั ด เลื อกบุคคล เข้ าศึ กษา ในระดับปริญญาตรี                                  

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยก าหนดให้ผู้สมัครใช้เลขประจ าตัวประชาชนสมัครได้เพียง 1 ครั้ง 
เมื่อบันทึกยืนยันการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครหรือเปลี่ยนกลุ่มการสมัครหรือสมัครใหม่ได้ 
กรณีผู้สมัครมีต้องการสมัครใหม่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. น าใบสมัครที่ต้องการจะยกเลิกไปช าระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่ก าหนดให้ 
2. เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถยกเลิกใบสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ 
   2.1 ยกเลิกใบสมัครทางโทรสาร 

                   ผู้สมัครต้องโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ (หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4377) เพ่ือยกเลิกใบสมัครและส่งเอกสาร
ประกอบการยกเลิกใบสมัครทางโทรสาร (หมายเลขโทรสาร 0-4375-4377) ในวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น. 

   2.2 ยกเลิกใบสมัครด้วยตนเอง 
                   ผู้สมัครต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพ่ือยกเลิก                   
ใบสมัครและส่งเอกสารประกอบการยกเลิกใบสมัคร ในวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น. 

   เอกสารประกอบการยกเลิกใบสมัคร 
      1. แบบฟอร์มการยกเลิกใบสมัคร ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 
      2. ใบสมัครที่ช าระเงินแล้ว โดยให้เขียนข้อความ “ยกเลิกใบสมัคร” พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 
      3. ใบหลักฐานการช าระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
      4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
 3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการยกเลิกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการปลดล็อค                          

เลขประจ าตัวประชาชน (13 หลัก) เพ่ือให้สมัครใหม่ตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4. เมื่อผู้สมัครด าเนินการสมัครใหม่เรียบร้อยแล้ว โปรดน าใบสมัครไปช าระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่ก าหนดให้                 

ให้เป็นไปตามประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารค าม รอบที่ 5                       
การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     การยกเลิกใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอสิระ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 



 

 

  
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)........................................................................................................ ..................................... 

เลขที่ใบสมัคร……………………………………ซึ่งได้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและช าระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว                     
ในการนี้ ข้าพเจ้ามีความต้องการจะยกเลิกใบสมัครที่ได้สมัครไว้แล้ว เพ่ือให้สามารถสมัครใหม่ และช าระเงินค่าสมัครใหม่                 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยเลือกช่องทางการยกเลิกใบสมัคร คือ 
 

ยกเลิกใบสมัครทางโทรสาร 
 

 

ยกเลิกใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา 
 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการยกเลิกใบสมัครครบถ้วนแล้ว คือ 
1. ใบสมัครที่ช าระเงินแล้ว และลงลายมือชื่อผู้สมัครแล้ว โดยเขียนข้อความว่า “ยกเลิกใบสมัคร” 
2. ใบหลักฐานการช าระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) โดยช าระเงินค่าสมัคร  

ที่ธนาคาร....................................วันที่ช าระเงิน.........เดือน........................พ.ศ. ............  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

หมายเหตุ : ใบหลักฐานการช าระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) ในบางธนาคารอาจบันทึกหลักฐานการช าระเงิน 
ไว้ในใบสมัคร 
 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้ยกเลิกใบสมัคร 
                                                                (..................................................) 

                                                          วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ............ 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยกเลิกใบสมัคร ได้ที ่http://www.msu.ac.th หรอื http://acad.msu.ac.th 
2. ส่งแบบฟอร์มการยกเลิกใบสมัครและหลักฐานประกอบการยกเลิกใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม หรือ หมายเลขโทรสาร (FAX) 0-4375-4377 
3. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4377 
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 

                          แบบฟอรม์การยกเลิกใบสมัครคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
                  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอสิระ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 



 

 

  
1. ผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ                   

ประจ าปีการศึกษา 2562 ต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบท่ี 1-รอบท่ี 4  
2. หากมหาวิทยาลัย ตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ก าหนด และไม่เป็นไปตามประกาศหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสมัคร                     
และไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น  

3. กรณีผู้สมัครด าเนินการสมัครผิดพลาด เช่น ช าระเงินผิดช่องทาง ช าระเงินผิดบัญชีธนาคาร จ านวนการช าระเงินค่า
สมัครผิดจากที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศนี้ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดพลาดของผู้สมัครเอง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์                    
ในการสมัคร และไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น 

4. ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 ต้องสมัครลงทะเบียนในระบบ mytcas 
เพ่ือใช้ในการเข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th  

5. ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562 ต้องเข้าระบบ mytcas เพ่ือยืนยันสิทธิ์                
เข้าศึกษา ระหว่าง 17-18 มิถุนายน 2562 ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th เพ่ือยืนยันสิทธิ์เลือกมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่ก าหนด จะถือว่าไม่ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา 

6. ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามข้อ 5. ต้องรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามวันเวลาที่ก าหนด             
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://admit.msu.ac.th 

7.  กรณีผู้ มีสิทธิ์ เข้ าศึกษาในระดับปริญญาตรี  รอบที่  5  การรับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                          
ประจ าปีการศึกษา 2562 หากในวันแรกของการเปิดภาคเรียนยังไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะไม่รับเข้าศึกษาโดยเด็ดขาด 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                            เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
             มหาวิทยาลยัมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอสิระ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

https://student.mytcas.com/th
https://student.mytcas.com/th%20เพื่อ
https://student.mytcas.com/th%20เพื่อ
http://admit.msu.ac.th/

