ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่กาลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขยายโอกาส
ทางการศึกษา จึงได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมให้บริการแก่สังคม
ที่มีหลักฐานประจั กษ์ชัดเจน เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio
โครงการเด็กดีมีที่เรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้ทกี่ าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนทั่วประเทศ
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่า ของ 4 ภาคเรียน และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นต่า ของ 4 ภาคเรียน ตามที่คณะ/ สาขาวิชากาหนด
3. ต้องเป็นนักเรียนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมให้บริการแก่สังคมที่มีหลักฐานประจักษ์ชัดเจน
และมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด
4. ต้ อ งเป็ น นั ก เรี ย นที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กจากโรงเรี ย นสาขาวิ ช าละ 1 คนต่ อ 1 โรงเรี ย นเท่ านั้น
โดยมีหนังสือรับรองหรือประกาศที่ระบุรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรียนที่มีผู้บริหารหรือ
ครูแนะแนวลงลายมือชื่อรับรอง
5. ต้องเป็นผู้ที่มีร่ างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น
ซึ่งสังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และ/หรือเอกสารเฉพาะ ตามที่คณะ/ สาขาวิชากาหนด
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ผู้ ส มัครต้องเป็ น ผู้ กระทาความดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่ อส่ ว นรวม
เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. มีความเป็นผู้นาในการช่วยเหลือหรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม
2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
3. เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4. เป็นผู้มีส่วนร่วมในการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด

-2แผนการรับเข้าศึกษา และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ศิลปะ

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณะ/ สาขาวิชา

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่า ของ 4 ภาคเรียน

ภาษาไทย

รหัส
สาขาวิชา

แผน
การรับ
เข้า
ศึกษา
(คน)

ผลการเรียน (GPAX) ขั้นต่า
ของ 4 ภาคเรียน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะแพทยศาสตร์
0102 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์
33
3.00
- 2.75 2.75
2.50
0103 วท.บ. ฉุกเฉินการแพทย์
20
3.00
- 2.75 2.75
คุณสมบัติเฉพาะ:
พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ผู้สมัครต้องมีจานวนหน่วยกิตรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
คณะเภสัชศาสตร์
0201 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม
5
3.00
- 3.00 3.00
เอกสารเฉพาะ :
ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม
1.ผูส้ มัครต้องได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับจิตอาสา บาเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม หรือคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยในระดับจังหวัดขึ้นไป
(ต้องเป็นรางวัลที่ได้รับ ม. 4 - 6)
2. ผู้สมัครต้องส่งเรียงความ หัวข้อ “เพราะเหตุใดฉันอยากเป็นเภสัชกร” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)
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ภาษาต่างประเทศ

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ศิลปะ

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณะ/ สาขาวิชา

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่า ของ 4 ภาคเรียน

ภาษาไทย

รหัส
สาขาวิชา

แผน
การรับ
เข้า
ศึกษา
(คน)

ผลการเรียน (GPAX) ขั้นต่า
ของ 4 ภาคเรียน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะสาธารณสุขศาสตร์
0401 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์
26
3.50
0402 วท.บ. โภชนาการและการกาหนดอาหาร
30
3.00
0403 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม
15
3.50
0404 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15
3.50
คุณสมบัติเฉพาะ :
วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม และ วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้สมัครต้องมีจานวนหน่วยกิตรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
คณะวิทยาศาสตร์
0501 วท.บ. เคมี
30
2.75
0502 วท.บ. ชีววิทยา
35
2.75
0503 วท.บ. ฟิสิกส์
10
2.50
- 2.50 2.50
0504 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์
20
2.50
- 2.50 2.50
0505 วท.บ. คณิตศาสตร์
5
2.75
0506 วท.บ. สถิติ
4
2.75
-
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ภาษาต่างประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
0507 วท.บ. จุลชีววิทยา
5
3.00
0508 วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล
8
3.00
- 2.75 3.00
0509 วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี
9
2.75
- 2.50 2.50
0510 กศ.บ. ฟิสิกส์
15
3.00
- 3.50 3.50
คุณสมบัติเฉพาะ :
วท.บ. ชีววิทยา
ผู้สมัครต้องมีจานวนหน่วยกิตรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
วท.บ. คณิตศาสตร์
ผู้สมัครต้องมีจานวนหน่วยกิตรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
วท.บ. ฟิสิกส์ และ วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี และ กศ.บ. ฟิสิกส์
ผู้สมัครต้องมีจานวนหน่วยกิตรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
คณะเทคโนโลยี
0601 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
25
2.50
0602 วท.บ. เทคโนโลยีชวี ภาพ
30
2.00
0603 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน)
10
2.00
0604 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่)
10
2.00
-

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ศิลปะ

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณะ/ สาขาวิชา

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่า ของ 4 ภาคเรียน

ภาษาไทย

รหัส
สาขาวิชา

แผน
การรับ
เข้า
ศึกษา
(คน)

ผลการเรียน (GPAX) ขั้นต่า
ของ 4 ภาคเรียน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

-

2.50
3.00

-

-
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คณะเทคโนโลยี (ต่อ)
0605 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
6
2.00
0606 วท.บ. สัตวศาสตร์
25
2.50
0607 วท.บ. ประมง
5
2.00
คุณสมบัติเฉพาะ :
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ, วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน), วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่), และ วท.บ. สัตวศาสตร์
ผู้สมัครต้องมีจานวนหน่วยกิตรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
0801 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
12
2.00
0802 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16
2.00
0803 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา
15
2.00
คณะวิทยาการสารสนเทศ
0901 สท.บ. สารสนเทศศาสตร์
5
2.00
0902 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
50
2.25
- 2.50 2.50
0903 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
20
2.25 2.00 2.50 2.25 2.00
2.00 2.00 2.00

ภาษาต่างประเทศ

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ศิลปะ

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณะ/ สาขาวิชา

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่า ของ 4 ภาคเรียน

ภาษาไทย

รหัส
สาขาวิชา

แผน
การรับ
เข้า
ศึกษา
(คน)

ผลการเรียน (GPAX) ขั้นต่า
ของ 4 ภาคเรียน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

-

2.50
2.00
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การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ (ต่อ)
0904 วท.บ. สื่อนฤมิต
5
2.00
0905 นศ.บ. นิเทศศาสตร์
15
3.00
0907 วท.บ. วิทยาการข้อมูลประยุกต์
50
2.00 2.00 เอกสารเฉพาะ :
นศ.บ. นิเทศศาสตร์
ผู้สมัครต้องส่งเรียงความ หัวข้อ “นักนิเทศศาสตร์ในอนาคต” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1001 วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์
70
2.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1101 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
2
2.00
1102 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)
2
2.00
1103 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)
2
2.00
1104 ศป.บ. นฤมิตศิลป์
2
2.00
1105 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
1
2.00
1106 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง
1
2.00
-

ศิลปะ

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณะ/ สาขาวิชา

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่า ของ 4 ภาคเรียน

ภาษาไทย

รหัส
สาขาวิชา

แผน
การรับ
เข้า
ศึกษา
(คน)

ผลการเรียน (GPAX) ขั้นต่า
ของ 4 ภาคเรียน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

-

-

2.00

-

-

-

-

-
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คณะการบัญชีและการจัดการ
1201 บช.บ. บัญชีบัณฑิต
30
2.00
1202 บธ.บ. การตลาด
20
2.00
1203 บธ.บ. การจัดการ
20
2.00
1204 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20
2.00
1206 บธ.บ. การบริหารการเงิน
20
2.00
1207 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
5
2.00
1208 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5
2.00
1209 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
10
2.00
เอกสารเฉพาะ :
บธ.บ. การตลาด
ผู้สมัครต้องส่งเรียงความ หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์หรือบริการอะไรที่น่าจับตามองในยุคปัจจุบัน” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)
บธ.บ. การจัดการ
ผู้สมัครต้องส่งเรียงความและภาพประกอบแสดงแนวความคิดธุรกิจ หัวข้อ “การจัดการและการรักษ์โลก” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ฟอนต์ TH Sarabun PSK
ขนาดอักษร 16)

ภาษาต่างประเทศ

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ศิลปะ

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณะ/ สาขาวิชา

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่า ของ 4 ภาคเรียน

ภาษาไทย

รหัส
สาขาวิชา

แผน
การรับ
เข้า
ศึกษา
(คน)

ผลการเรียน (GPAX) ขั้นต่า
ของ 4 ภาคเรียน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

-
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คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1301 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว
1302 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม
1303 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1401 ศศ.บ. ภาษาไทย
1402 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
1404 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
1406 ศศ.บ. ภาษาจีน
1407 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่น)
1408 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
1409 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
1410 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม
1411 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี)
1412 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)
1413 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)

ภาษาไทย

คณะ/ สาขาวิชา

ผลการเรียน (GPAX) ขั้นต่า
ของ 4 ภาคเรียน

รหัส
สาขาวิชา

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่า ของ 4 ภาคเรียน

แผน
การรับ
เข้า
ศึกษา
(คน)

5
5
1

2.00
2.00
2.00

-

-

-

-

-

-

-

-

5
3
2
1
10
2
5
15
10
3
3

3.00
2.50
3.50
3.50
3.00
2.50
3.00
2.50
3.00
2.00
2.00

-

-

-

-

-

-

-

-
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3.00
3.50
2.75
3.50
3.00
2.75

15
10
16
10

2.00
2.50
2.00
2.00

ภาษาต่างประเทศ

3
15
3
1
10
15

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

-

ศิลปะ

-

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

2.50
2.00
2.50

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

10
10
5

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1501 ร.บ. การเมืองการปกครอง
1502 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
1503 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คณะศึกษาศาสตร์
1601 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1602 กศ.บ. คณิตศาสตร์
1603 กศ.บ. สังคมศึกษา
1605 กศ.บ. ภาษาไทย
1608 วท.บ. จิตวิทยา
1609 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
1701 ศป.บ. ทัศนศิลป์
1702 ศป.บ. ศิลปะการแสดง
1703 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1704 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม

ภาษาไทย

คณะ/ สาขาวิชา

ผลการเรียน (GPAX) ขั้นต่า
ของ 4 ภาคเรียน

รหัส
สาขาวิชา

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่า ของ 4 ภาคเรียน

แผน
การรับ
เข้า
ศึกษา
(คน)

-

2.25
-

-

-

-

2.00

3.00
3.00
-

3.00
-

3.00
-

3.00
-

3.00
2.50
-

-

-

-

-

-

3.00 3.00 3.00
- 3.75 2.75 3.50 -

-

-

9
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วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1801 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
5
2.50
1802 กศ.บ. ดนตรีศึกษา
4
2.50
คุณสมบัติเฉพาะ :
กศ.บ. ดนตรีศึกษา
ผู้สมัครต้องมีจานวนหน่วยกิตรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
คณะนิติศาสตร์
1901 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต
10
2.50
รวมทั้งสิ้น
1,006
หมายเหตุ : รหัสสาขาวิชาที่ไม่เปิดรับ

คณิตศาสตร์

คณะ/ สาขาวิชา

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่า ของ 4 ภาคเรียน

ภาษาไทย

รหัส
สาขาวิชา

แผน
การรับ
เข้า
ศึกษา
(คน)

ผลการเรียน (GPAX) ขั้นต่า
ของ 4 ภาคเรียน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- คณะแพทยศาสตร์ รหัสสาขาวิชา 0101 พ.บ. แพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
- คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสสาขาวิชา 0301 พย.บ. พยาบาลศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ รหัสสาขาวิชา 0701 สพ.บ.สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี), คณะวิทยาการสารสนเทศ รหัสสาขาวิชา 0907 วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสาหรับธุรกิจสมัยใหม่,
- คณะการบัญชีและการจัดการ รหัสสาขาวิชา 1205 บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัสสาขาวิชา 1403 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ, รหัสสาขาวิชา 1405 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ และรหัสสาขาวิชา 1414 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรม (เวียดนาม)
- คณะศึกษาศาสตร์ รหัสสาขาวิชา 1604 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ, รหัสสาขาวิชา 1606 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย และรหัสสาขาวิชา 1607 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

- 11 เอกสารประกอบการสมัคร
ที่
รายการเอกสารประกอบการสมัคร
จานวน
1 รูปถ่ายดิจิทัลปัจจุบันของผู้สมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) เป็นภาพเดี่ยวพื้นหลังสีขาวหรือ
สีน้าเงิน หน้าตรงเต็ม สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น และจะต้องไม่ถูกปรับแต่ง
1 รูป
ทางดิจิทัล เป็นไฟล์ (.jpg) โดยมีขนาดรูป 3×4 เซนติเมตร หรือ ขนาด 354×472 พิกเซล
ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2,024 KB (2MB)
2 ใบสมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) โดยต้องลงลายมือชื่อ
ผู้สมัครและผู้บริหารโรงเรียนหรือครูแนะแนว เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2,048 KB 1 แผ่น
(2 MB)
3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน ให้ครบถ้วนทุกหน้า (หน้า-หลัง) พร้อมรับรอง
1 ฉบับ
สาเนาถูกต้อง เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2,048 KB (2MB)
4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง เป็นไฟล์ (.pdf)
(กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลแล้ว แต่ชื่อ-สกุลในใบระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน และ
1 ฉบับ
บัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกันจะต้องมีสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง) เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)
5 หนังสือรับรองหรือประกาศที่ระบุรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรียนที่มี
ผู้บริหารหรือครูแนะแนวลงลายมือชื่อรับรอง ให้ครบถ้วนทุกหน้า เป็นไฟล์ (.pdf)
1 ฉบับ
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2,048 KB (2MB)
6 แบบบันทึกผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรียนเป็นผู้ประเมินตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน
1 แผ่น
2,048 KB (2 MB)
7 แบบรายงานตนเอง การทาความดี มีคุณธรรม จริยธรรม การบาเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือ
สังคม นักเรียนพิมพ์เรียงความตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์
1 แผ่น
ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)
8 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) เป็นไฟล์ (.pdf) )
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10,024 KB (10 MB)
ประกอบด้วย : ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลงานที่โดดเด่น หรือผลงานที่
1 ฉบับ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
กรณีคณะ/ สาขาวิชา กาหนดให้ส่งเอกสารเฉพาะ เช่น หลักฐานเชิงประจักษ์
ที่ได้รับรางวัล เกียรติบัตร หรือ
เรียงความตามหัวข้อต่าง ๆ นั้น โดยให้นับรวมจานวนหน้าไม่ให้เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
หมายเหตุ : เอกสารเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
- รหัสสาขาวิชา 0201 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
1. รางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับจิตอาสา บาเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือ
สังคม หรือคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยในระดับจังหวัดขึ้นไป โดยขอให้นาเสนอรางวัลที่โดดเด่นให้ชัดเจน
(ต้องเป็นรางวัลที่ได้รับ ม. 4 - 6)
2. เรียงความ หัวข้อ “เพราะเหตุใดฉันอยากเป็นเภสัชกร” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
(ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)

- 12 - รหัสสาขาวิชา 0905 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
เรียงความหัวข้อ “นักนิเทศศาสตร์ในอนาคต” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
(ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)
- รหัสสาขาวิชา 1202 บธ.บ. การตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ
เรียงความหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น่าจับตามองในยุคปัจจุบัน” ความยาวไม่เกิน 1
หน้ากระดาษ A4 (ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)
- รหัสสาขาวิชา 1203 บธ.บ. การจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ
เรียงความและภาพประกอบแสดงแนวความคิดธุรกิจ หัวข้อ “การจัดการและการรักษ์โลก”
ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)
อันดับการสมัคร
สมัครได้ 1 อันดับ/ สาขาวิชา
อัตราค่าสมัคร
ไม่มีค่าสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ
1.1 นั กเรี ย นที่ผ่ านการคัดเลื อ กจากโรงเรียน (ผู้ ที่มีรายชื่อตามหนังสื อรั บรองหรื อประกาศ)
ลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อนเข้าสู่ระบบการสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th
หรือ https://admission.msu.ac.th โดยกรอกข้อมูลตามคาแนะนาและขั้นตอนที่กาหนด
1.2 ดาเนินการยืนยันตัวตนผ่านอีเมล เมื่อยืนยันตัวตนสาเร็จ สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครได้ทันที
ขั้นตอนที่ 2 การสมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th
หรือ https://admission.msu.ac.th ให้เข้าใจก่อนการกรอกข้อมูลการสมัคร
2.2 เมื่ อ กรอกข้ อ มู ล การสมั ค ร และอั ป โหลดรู ป ถ่ า ยดิ จิ ทั ล แล้ ว ให้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง
จากนั้นกด “บันทึกข้อมูลการสมัคร” (ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว)
2.3 หลังจากการบันทึกข้อมูลการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครเลือกเมนู “พิมพ์ใบสมัคร” เพื่อพิมพ์
ใบสมัครออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 3 การอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
3.1 หลังจากการบันทึกข้อมูลการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครเลือกเมนู “อัปโหลดเอกสารประกอบ
การสมัคร” เพื่ออัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
3.2 เมื่ อ อั ป โหลดเอกสารประกอบการสมั ค รครบถ้ ว นแล้ ว ให้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง
จากนั้นกด “บันทึกการอัปโหลด” ทั้งนี้ สามารถอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ ไม่เกิน 3 วัน หลังจาก
ทาการสมัคร

- 13 ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบสถานะเอกสารประกอบการสมัคร
ผู้ ส มั ค รสามารถตรวจสอบสถานะเอกสารประกอบการสมั ค รได้ ภ ายใน 5 วั น หลั ง จาก
การอั ป โหลดเอกสารประกอบการสมั ค ร ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์ http://www.msu.ac.th หรื อ
https://admission.msu.ac.th ให้เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะเอกสารประกอบการสมัคร” เพื่อให้ระบบ
แสดงสถานะเอกสารประกอบการสมัคร
หมายเหตุ
- การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ผู้กระทาจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
- กรณี ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ เ กิ ด ความผิ ด พลาด หรื อ ข้ อ มู ล ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ
ข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครไม่สมบูรณ์ ให้รีบติดต่อ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์
0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1202, 1203 และ 1204 โดยด่วน
การพิจารณาคัดเลือก
1. พิจารณาผลการเรีย นเฉลี่ ยสะสม (GPAX) ขั้นต่า ของ 4 ภาคเรียน และผลการเรียนเฉลี่ ย
(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นต่า ของ 4 ภาคเรียน ตามที่คณะ/ สาขาวิชากาหนด
2. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และหรือเอกสารเฉพาะ ตามที่คณะ/ สาขาวิชากาหนด
3. การสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ
- ผู้สมัครที่มีคุณสมบั ติตามเกณฑ์ที่คณะ/ สาขาวิชากาหนด มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่ อ
เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า สอบสั ม ภาษณ์ ทุ ก คน ยกเว้ น รหั ส สาขาวิ ช า 0201 ภ.บ.การบริ บ าลทางเภสั ช กรรม
คณะเภสัชศาสตร์
- การพิจารณาผู้ผ่านคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ/ สาขาวิชา
เงื่อนไขในการคัดเลือก
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการเด็กดีมีที่เรียนแล้ว มหาวิทยาลัย
จะตัดสิ ทธิ์การสมั คร รอบที่ 1 Portfolio โครงการส่ ง เสริ ม เยาวชนดี เด่ นด้ านกี ฬ า หรือโครงการส่ ง เสริ ม
เยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม หรือโครงการต่างๆ ที่กองบริการการศึกษาดาเนินการให้ ที่เปิดรับสมัคร
ในวันที่ 1 - 20 ธันวาคม 2564

- 14 ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
1 - 25 ตุลาคม 2564
- โรงเรียนคัดเลือกนักเรียน สาขาวิชาละ 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน
เพื่อสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564 - ระบบเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
โครงการเด็กดีมีที่เรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์
http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th
(ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนแล้ว
เท่านั้น และระบบจะทาการปิดรับสมัครวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16.30 น.)
5 พฤศจิกายน 2564
- วันสุดท้ายในการอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
ในระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
โครงการเด็กดีมีที่เรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์
http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th
26 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2564 - ผู้สมัครตรวจสอบสถานะเอกสารประกอบการสมัคร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ
https://admission.msu.ac.th ภายใน 5 วัน หลังจากอัปโหลด
เอกสารประกอบการสมัครในระบบรับสมัครเมื่อพบข้อมูลไม่ถูกต้อง
ให้รีบติดต่อกองบริการการศึกษาโดยด่วน)
18 พฤศจิกายน 2564
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ
https://admission.msu.ac.th
24 พฤศจิกายน 2564
- สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน (แบบออนไลน์)
25 พฤศจิกายน 2564
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการเด็กดีมีที่เรียน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ
https://admission.msu.ac.th
9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
- ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS65 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
www.mytcas.com
7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565
- ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1 ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.mytcas.com หากไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่า
ไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
9 กุมภาพันธ์ 2565
- สละสิทธิ์ช่วงที่ 1 สาหรับผู้ยนื ยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1
11 กุมภาพันธ์ 2565
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
โครงการเด็กดีมีทเี่ รียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์
http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th

- 15 ติดต่อสอบถามข้อมูล
กองบริ ก ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ต าบลขามเรี ย ง อ าเภอกั น ทรวิ ชั ย
จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-437-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1202, 1203
และ 1204 อิ น เตอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์ http://www.msu.ac.th หรื อ https://admission.msu.ac.th หรื อ
แฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham University
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์อรวิชญ์ กุมพล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

