
รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําป� การศึกษา 2565

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร

สําหรับผู้สมัคร

สมัครเรียน 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามสอบถามเพิ�มเติม : 
0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1202, 1203, 1204
https://admission.msu.ac.th

เรียนต่อ มมส Mahasarakham University



ขั�นตอนการลงทะเบียน 6 ขั�นตอน--------------------------------------------------------------------------------------------------3
ขั�นตอนการสมัคร 10 ขั�นตอน--------------------------------------------------------------------------------------------8
ขั�นตอนการตรวจสอบสถานะเอกสารประกอบการสมัคร 4 ขั�นตอน--------------18
ขั�นตอนการแก้ไขข้อมูล 3 ขั�นตอน----------------------------------------------------------------------------------22
ขั�นตอนกรณีลืมรหัสผ่าน 4 ขั�นตอน-------------------------------------------------------------------------------25

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร
โครงการเดก็ดมีีที�เรียน



ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที�เรียน สาขาวิชาละ  1 คน ต่อ 1 โรงเรียน
เข้าเว็บไซต์ https://admission.msu.ac.th เลือกเมนู Portfolio

เลือกเมนู ลงทะเบียน

1

2

ขั�นตอนการลงทะเบียน 6 ขั�นตอน รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 3



3. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน3

1100000000000

0808888888

**********

มีศีลธรรม

jaidee@gmail.com

**********

รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 4ขั�นตอนการลงทะเบียน 6 ขั�นตอน

โปรดใช้งาน 
- เบอร์โทรศัพท์ ที�ถกูต้องและใช้งานป� จจุบนั 

เพื�อสามารถติดต่อสื�อสารได ้
- อีเมล ที�ถกูต้องและใช้งานป� จจุบนั                       

เพื�อสามารถติดต่อสื�อสาร โดยควรเป� น
อีเมลเดียวกนักบัอีเมลที�จะใช้ลงทะเบยีน
เข้าใช้งานในระบบ TCAS65 ทางเว็บไซต์ 
mytcas.com

โปรดจดจํา
- อีเมลและรหสัผา่น ที�ได้ลงทะเบยีนไว้ 

เพื�อเข้าใช้งานระบบครั�งต่อไป

เพื�อประโยชน์ของผู้สมัคร

นางสาว ใจดี



เลือกปุ� ม ยอมรับเงื�อนไข จากนั�น เลือกปุ� ม ลงทะเบียน4

เลือกปุ� ม ลงทะเบยีน ระบบจะแสดงขอ้มูล ดังนี�

1100000000000

**********

ใจดี มีศีลธรรม

0808888888 jaidee@gmail.com

**********

นางสาว

ขั�นตอนการลงทะเบียน 6 ขั�นตอน รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 5



หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมลสําหรับยืนยันตัวตนทันที 
โปรดตรวจสอบกล่องอีเมลที�ใช้ในการลงทะเบียน ทั�งอีเมลเข้า หรือ อีเมลขยะ 
หรือ อีเมลสแปม และเลือกปุ� ม กรุณากดปุ� มยืนยันตัวตน  

5

ขั�นตอนการลงทะเบียน 6 ขั�นตอน

ใจดี มีศีลธรรม

กรณีผู้สมัครไม่ไดรั้บอีเมลสําหรับยนืยนัตัวตน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที�
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1202, 1203, 1204

รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 6



เมื�อยืนยันอีเมลสําเร็จ การลงทะเบียนสมบูรณ์ สามารถใช้อีเมลที�ลงทะเบียน
ในการเข้าสู่ระบบได้ทันที (การยืนยันตัวตน ผู้สมัครทําได้เพียงครั�งเดียวเท่านั�น 
หากไม่ยืนยันตัวตน จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครได้)

6

ขั�นตอนการลงทะเบียน 6 ขั�นตอน

โปรดจดจํา
- รหสัผ่าน ที�ได้ลงทะเบยีนไว้ เพื�อเข้าใช้งาน

ระบบครั�งต่อไป
- อีเมล ที�ถกูต้องและใช้งานป� จจุบนั                       

เพื�อสามารถติดต่อสื�อสาร โดยควรเป� นอีเมล
เดียวกนักบัอีเมลที�จะใช้ลงทะเบยีนเข้าใช้งาน            
ในระบบ TCAS65 ทางเว็บไซต์ mytcas.com

เพื�อประโยชน์ของผู้สมัคร

รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 7



หลังจากลงทะเบียนแล้ว เข้าเว็บไซต์ https://admission.msu.ac.th
เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ

1

ขั�นตอนการสมัคร 10 ขั�นตอน

**********

1100000000000กรอกรหสัประจําตวัประชาชน

กรอกรหสัผ่าน (ตามที�ได้ลงทะเบียนไว้)

เลือกปุ� ม เข้าสู่ระบบ

รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 8



3. 2 ศึกษาข้อมูลการสมัครให้เข้าใจก่อนการสมัคร
ใจดี มศีีลธรรม

ขั�นตอนการสมัคร 10 ขั�นตอน รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 9



3. 3 เลือกเมนู สมัครเข้าศึกษา
ใจดี มศีีลธรรม

ขั�นตอนการสมัคร 10 ขั�นตอน รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 10



3. 4 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 

ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวผู้สมัครใหถู้กต้อง
หากคํานําหน้า ชื�อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ไม่ถูกต้อง 
โปรดแก้ไขใหถู้กต้อง 
อัปโหลดรูปถ่ายผู้สมัคร 
ขนาด 345 X 472 พิกเซล เป� นไฟล์ .JPG ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 MB

กรอกข้อมูลสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา “โครงการเด็กดีมีที�เรียน” 
เลือกสาขาวิชาที�สมัคร ตามที�ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนเท่านั�น 
กรอกข้อมูลสถานศึกษา
กรอกลําดับที�ผ่านการเลือกใหถู้กต้อง ตามประกาศหรือหนังสือรับรองที�โรงเรียนออกให้

นางสาว ใจดี มีศีลธรรม

0808888888 jaidee@gmail.com

1

มหาสารคาม สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

3.97

กรอกข้อมูลผลการเรียน 
ตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที�คณะ/สาขาวิขากําหนด

0201 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร

1100000000000

3.85

3.87

ใจดี มีศีลธรรม

เลือก จังหวัด แล้วเลือก ชื�อโรงเรียน

ขั�นตอนการสมัคร 10 ขั�นตอน

กรณีผู้สมัครเลือก จังหวัด แล้วไม่พบ ชื�อโรงเรียน
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที�
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4377
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1202, 1203, 1204
(โดยแจ้งชื�อโรงเรียน รหสัโรงเรียน และหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อกลับ)

รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 11



5 อ่าน เงื�อนไขการสมัครเข้าศึกษา แล้ว เลือกปุ� ม ยอมรับเงื�อนไข 
จากนั�น เลือกปุ� ม บันทึกข้อมูล

ยอมรับเงื�อนไข
บันทึกข้อมูล

นางสาว ใจดี มีศีลธรรม

0808888888 jaidee@gmail.com

1

มหาสารคาม สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

3.97

1100000000000

3.85

3.87

ใจดี มีศีลธรรม

0201 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร

ขั�นตอนการสมัคร 10 ขั�นตอน รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 12



6 เลือกเมนู พิมพ์ใบสมัคร ระบบจะแสดงใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที�เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําป� การศึกษา 2565

ใจดี มีศีลธรรม

jaidee@gmail.com

นางสาว

0808888888

1100000000000

1

6510100001

นางสาวใจดี มีศีลธรรม 1100000000000
0808888888 jaidee@gmail.com

1
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

มหาสารคาม

3.97

3.85
3.87

0201    ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม                  คณะเภสัชศาสตร

ใจดี  มีศิลธรรม
นางสาวใจดี มีศีลธรรม

26 ตุลาคม           2564

ลงชื�อผู้สมัคร
พร้อมวัน/เดือน/ป�  ที�สมัคร

ใจดี มีศีลธรรม

ขั�นตอนการสมัคร 10 ขั�นตอน รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 13



7 เตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี�
ใบสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 
ที�มีรูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร
พร้อมลงชื�อผู้สมัคร และลงวัน/เดือน/ป�  ที�สมัคร
ไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

1

2

3

ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
ของ 4 ภาคเรียน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

4

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล (ถ้ามี)
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

หนังสือรับรองหรือประกาศที�ระบุรายชื�อ
ผู้สมัครที�ผ่านการคดัเลือกจากทางโรงเรียน
ไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

5

6

7

แบบบันทึกผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

แบบรายงานตนเอง การทําความดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม การบาํเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม 
ไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

- Portfolio ประกอบด้วย ประวัตส่ิวนตวั ประวัตกิารศึกษา 
ผลงานที�โดดเด่น หรือผลงานที�เกี�ยวข้องกบัสาขาวิชาที�สมัคร 

- เอกสารเฉพาะ (ตามที�สาขาวิชากําหนด) เช่น 
หลักฐานเชิงประจักษ์ที�ได้รับรางวัล เกยีรตบิัตร หรือ
เรียงความตามหัวข้อตา่ง ๆ 

ทั�งนี� Portfolio และ เอกสารเฉพาะ ใหน้ับรวม
จํานวนหน้าไม่ใหเ้กิน 10 หน้า กระดาษ A4 (ไม่รวมปก)
ไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB

ขั�นตอนการสมัคร 10 ขั�นตอน รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 14



8 เลือกเมนู อัปโหลดเอกสาร
อัปโหลด
ใบสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน

อัปโหลด
ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 4 ภาคเรียน

อัปโหลด
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
-สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล (ถ้ามี)

อัปโหลด
หนังสือรับรองหรือประกาศที�ระบุรายชื�อ
ผู้สมัครที�ผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรียน

อัปโหลด
แบบบันทึกผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
อัปโหลด
แบบรายงานตนเอง การทาํความดี มคีณุธรรม 
จริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน ์ช่วยเหลือสังคม 

อัปโหลด
Portfolio ไมเ่กิน 10 หนา้กระดาษ A4 (ไมร่วมปก)
ประกอบดวย : ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ผลงานที่โดดเดน 

หรือผลงานที่เกี่ยวของกบัสาขาวิชาทีส่มัคร  

กรณีคณะ/สาขาวิชา กําหนดใหส่้งเอกสารเฉพาะ
เชน หลักฐานเชิงประจักษ ที่ไดรับรางวัล เกียรติบัตร หรือ เรียงความ

ตามหัวขอตาง ๆ นั้น โดยใหนับรวมจํานวนหนาไมใหเกนิ 10 หนา กระดาษ A4

ใจดี มีศีลธรรม

เลือกเมนู อัปโหลดเอกสาร ระบบจะแสดงข้อมูล ดังนี�

ขั�นตอนการสมัคร 10 ขั�นตอน รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 15



9 เมื�อ อัปโหลดเอกสาร ครบถ้วนแล้ว จากนั�น เลือกปุ� ม อัปโหลดข้อมูล

เลือกปุ� ม อัปโหลดข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูล ดงันี�

ใจดี มีศีลธรรม

ขั�นตอนการสมัคร 10 ขั�นตอน รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 16



เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะเอกสาร เพื�อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ประกอบการสมัคร เลือกปุ� ม เอกสารที�ได้อัปโหลดแล้ว หากไม่ถูกต้อง หรือ
ต้องการเปลี�ยนแปลงเลือกปุ� ม อัปโหลดเอกสารใหม่ เพื�ออัปโหลดเอกสาร    

ใจดี มีศีลธรรม ใจดี มีศีลธรรม

เลือกปุ� ม อัปโหลดเอกสารใหม่ ระบบจะแสดงข้อมูล ดังนี�

10

กรณเีอกสารประกอบการสมคัรไมถู่กตอ้ง หรือต้องการเปลี�ยนไฟล ์สามารถอัปโหลดเอกสารใหมต่ามความต้องการของผูส้มคัร
ภายใน 3 วัน (หลงัจากทาํการสมคัร) หากเจ้าหนา้ที�ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมคัรของผูส้มคัรและแจ้งสถานะเอกสาร
ประกอบการสมคัรสมบูรณแ์ลว้ จะไมอ่นญุาตใหอั้ปโหลดเอกสาร ถ้าผูส้มคัรต้องการเปลี�ยนแปลง สามารถดําเนนิการตามขั�นตอน
การแก้ไขมลู รายละเอียดในหนา้ 22-24

ขั�นตอนการสมัคร 10 ขั�นตอน

เลือกปุ� ม เลือกไฟล์ จากนั�น กดปุ� ม อัปโหลดข้อมูล

รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 17



หลังจากอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะ
เอกสารประกอบการสมัคร ภายใน 5 วัน (26 ต.ค. – 8 พ.ย. 64) 
โดยเข้าเว็บไซต์ https://admission.msu.ac.th เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ

1

**********

1100000000000กรอกรหสัประจําตวัประชาชน

กรอกรหสัผ่าน 

เลือกปุ� ม เข้าสู่ระบบ

ขั�นตอนการตรวจสอบ
สถานะเอกสารประกอบการสมัคร 4 ขั�นตอน

เจ้าหน้าที�จะดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารประกอบการ
สมัคร พร้อมทั�งแจ้งสถานะเอกสาร
ประกอบการสมัคร ภายใน 5 วัน

สถานะเอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี�
เอกสารสมบูรณ์ 
หมายถึง เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์
เอกสารไม่สมบูรณ์ 
หมายถึง เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
ไม่สมบูรณ์

รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 18



ขั�นตอนการตรวจสอบ
สถานะเอกสารประกอบการสมัคร 4 ขั�นตอน

2 เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะเอกสาร

เจ้าหน้าที�จะดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารประกอบการ
สมัคร พร้อมทั�งแจ้งสถานะเอกสาร
ประกอบการสมัคร ภายใน 5 วัน

สถานะเอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี�
เอกสารสมบูรณ์ 
หมายถึง เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์
เอกสารไม่สมบูรณ์ 
หมายถึง เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
ไม่สมบูรณ์

ใจดี มีศีลธรรม

รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 19



ขั�นตอนการตรวจสอบ
สถานะเอกสารประกอบการสมัคร 4 ขั�นตอน

3 ผู้สมัครตรวจสอบสถานะเอกสาร กรณีที�ระบบแจ้งสถานะเอกสารสมบูรณ์ 
ทุกรายการ ถือว่าการสมัครสําเร็จเรียบร้อย

ใจดี มีศีลธรรม

กรณีที�ระบบแจ้งเอกสารสมบูรณ์แล้ว
แต่ผู้สมัครต้องการเปลี�ยนแปลง                     
สามารถดําเนินการตามขั�นตอนการแก้ไขมูล 
รายละเอียดในหน้า 22-24 และติดต่อเจ้าหน้าที�
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4377
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1202, 
1203, 1204

รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 20



ขั�นตอนการตรวจสอบ
สถานะเอกสารประกอบการสมัคร 4 ขั�นตอน

4 ผู้สมัครตรวจสอบสถานะเอกสาร กรณีที�ระบบแจ้งสถานะเอกสารไม่สมบูรณ์
ให้เลือกปุ� ม อัปโหลดเอกสารใหม่ ให้ถูกต้องครบถ้วน ทุกรายการ จึงจะถือว่า
การสมัครสําเร็จเรียบร้อย 

ใจดี มีศีลธรรม

เลือกปุ� ม อัปโหลดเอกสารใหม่ ระบบจะแสดงข้อมูล ดังนี�

เลือกปุ� ม เลือกไฟล์ จากนั�น กดปุ� ม อัปโหลดข้อมูล

รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 21



1
ใจดี มีศีลธรรม

เข้าเว็บไซต์ https://admission.msu.ac.th เลือกเมนู ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใจดี มศีีลธรรม

ขั�นตอนการแก้ไขข้อมูล 3 ขั�นตอน รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 22



2 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ประจําป� การศึกษา 2565 รอบที� 1 Portfolio

กรอกข้อมูล 
ชื�อ-สกลุ และเลขที�ใบสมัคร

กรอกข้อมูลที�ต้องการแก้ไข

กรอกข้อมูล
สําเนาหลักฐานประกอบการแกไ้ขข้อมูล
ลงชื�อผู้ขอแก้ไขข้อมูล
พร้อมวัน/เดือน/ป�  ที�ขอแก้ไขข้อมูล

ขั�นตอนการแก้ไขข้อมูล 3 ขั�นตอน

(โปรดระบ)ุ

รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 23



3 ส่งแบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลและสําเนาหลักฐานประกอบการแก้ไขข้อมูล ได้ที�

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4377
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1202, 1203, 1204

ผู้สมัครต้องส่งแบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลและสําเนาหลักฐานประกอบการแก้ไขข้อมูล ภายใน                
วันที� 26 ต.ค. – 8 พ.ย. 64
เมื�อเจ้าหน้าที�ได้รับแบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลและสําเนาหลักฐานประกอบการแก้ไขข้อมูลแล้ว                      
จะดําเนินการแก้ไขข้อมูล หลังจากนั�น ผู้สมัครต้องตรวจสอบการแก้ไขข้อมูล ภายใน 5 วัน หลังจาก
ส่งแบบฟอร์มการแก้ไข

- ส่งทาง Email : admission@msu.ac.th หรือ

- ส่งทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 0-4375-4377 หรือ

- ส่งที�กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กนัทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

สอบถามเพิ�มเติม ได้ที� 

กรณีผู้สมัครต้องการแก้ไขไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร เมื�อเจ้าหน้าที�ได้รับแบบฟอร์ม
การแก้ไขข้อมูลแล้ว จะติดต่อผู้สมัครโดยตรง ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื�อใหผู้้สมัครอัปโหลด
เอกสารประกอบการสมัครใหม่

ขั�นตอนการแก้ไขข้อมูล 3 ขั�นตอน รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 24



1 สําหรับผู้ที�ลงทะเบียนแล้ว แต่จํารหัสผ่านไม่ได้ เลือกเมนู ลืมรหัสผ่าน 

ขั�นตอนกรณีลืมรหสัผ่าน 4 ขั�นตอน รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 25



2 กรอกข้อมูลรหัสประจําตัวประชาชน และอีเมลที�ลงทะเบียน 
จากนั�น เลือกปุ� ม ตั�งรหัสผ่านใหม่

กรณีลืมอีเมล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที�
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4377
อัตโนมตั ิ0-4375-4333 ตอ่ 1201, 1202, 1203, 1204

jaidee@gmail.com

1100000000000กรอกรหสัประจําตวัประชาชน

กรอกอีเมล

เลือกปุ� ม ตั�งรหัสผ่านใหม่ ระบบจะแสดงข้อมูล ดังนี�

ขั�นตอนกรณีลืมรหสัผ่าน 4 ขั�นตอน รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 26



3 หลังจาก เลือกปุ� ม ตั�งรหัสผ่านใหม่ แล้ว ระบบจะส่งอีเมลสําหรับยืนยันตัวตน
ทันที โปรดตรวจสอบกล่องอีเมลที�ใช้ในการลงทะเบียน ทั�งอีเมลเข้า หรือ 
อีเมลขยะ หรืออีเมลสแปม และเลือกปุ� ม กรุณากดปุ� มตั�งรหัสผ่านใหม่

ใจดี มีศีลธรรม

ขั�นตอนกรณีลืมรหสัผ่าน 4 ขั�นตอน รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 27



4 สร้างรหัสผ่านใหม่ โดยกรอก รหัสผ่าน และกรอก ยืนยันรหัสผ่าน 
จากนั�น เลือกปุ� ม ตั�งรหัสผ่านใหม่ ระบบจะทําการสร้างรหัสผ่านใหม่ให้ทันที

1100000000000

********

********

กรอกรหสัประจําตวัประชาชน

กรอกรหสัผ่าน 

เลือกปุ� ม ตั�งรหสัผ่านใหม่

ยนืยนัรหสัผ่าน 

ขั�นตอนกรณีลืมรหสัผ่าน 4 ขั�นตอน

โปรดจดจํา
- รหสัผ่าน ที�ได้ลงทะเบยีนไว้ เพื�อเข้าใช้งาน

ระบบครั�งต่อไป
- อีเมล ที�ถกูต้องและใช้งานป� จจุบนั                       

เพื�อสามารถติดต่อสื�อสาร โดยควรเป� นอีเมล
เดียวกนักบัอีเมลที�จะใช้ลงทะเบยีนเข้าใช้งาน       
ในระบบ TCAS65 ทางเว็บไซต์ mytcas.com

เพื�อประโยชน์ของผู้สมัคร

รอบที� 1 Portfolio มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจําป� การศกึษา 2565
คูม่ือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการเด็กดีมีที�เรียน 28



โครงการเด็กดีมีที�เรียน

สมัครเรียน 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามสอบถามเพิ�มเติม : 
0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1202, 1203, 1204
https://admission.msu.ac.th

เรียนต่อ มมส Mahasarakham University
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