ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2565
รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดวย คณะการบัญ ชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุ ค คลเข า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจำป ก ารศึ ก ษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้ ง ที่ 2
เพื่ อ เป ด โอกาสให ผู ที่ ส ำเร็จ การศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) หรื อ เที ย บเท า หรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่สนใจเขาศึกษา
ตอในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(ศ.บ.) มีรายละเอียดดังนี้
1. จำนวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ มีความประสงคจะรับนิสิตเขา
ศึกษาระดับปริญ ญาตรี รอบที่ 4 (Direct Admission) หลักสูตรบัญ ชีบัณฑิต (บช.บ.) หลั กสูตรบริห ารธุรกิจ
บัณฑิต (บธ.บ.) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) จำนวน 3 หลักสูตร 8 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 220 คน
ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
80 คน
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- สาขาวิชาการตลาด
20 คน
- สาขาวิชาการจัดการ
50 คน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
10 คน
- สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
10 คน
- สาขาวิชาการบริหารการเงิน
30 คน
- สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
10 คน
1.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
10 คน
รวม
220 คน

2.คุณสมบัติ ...

-22. คุณสมบัติของผูมีสิทธิส์ มัคร ผูสมัครที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เปนผูสำเร็จการศึกษาในระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท า หรือระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
2.2 เปนนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเทา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) ทั้งนี้ ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
2.3 ผูสมัครที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 2.00 ในกลุมนักเรียนสายสามัญ/ปวช./กศน.
ตองเขารับการอบรมหลักสูตรบริหารธุรกิจตามที่คณะฯ กำหนด
2.4 ผูสมัครในกลุมนักเรียนสายสามัญ/กศน. ที่มีความประสงคจะสมัครเขาศึกษาในสาขาวิชา
ธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
2.5 ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
2.6 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ไมบกพรองในศีลธรรมอันดี
2.7 ไมเปนผูมีสิทธิ์การเขาศึกษา ประจำปการศึกษา 2565 ในระบบ TCAS โดยมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบสิทธิ์กับระบบ ทปอ.
2.8 นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึก ษาในระดับประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชีพ (ปวช.) สามารถ
สมัครสอบคัดเลือกไดในหลักสูตร ดังตอไปนี้
2.8.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
2.8.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
3. หลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัครตามรูปแบบของคณะการบัญชีและการจัดการ
3.2 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ และถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
จำนวน 1 รูป
3.3 หลักฐานแสดงคุณวุฒิ สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ1-ป / ปพ 1) 6 ภาคเรียน
(ฉบับสำเร็จการศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง
3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง
3.5 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) จำนวน 1 ฉบับ พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง
หมายเหตุ เอกสารทุกรายการดำเนินการจัดสงในระบบออนไลนผานโปรแกรมการรับสมัคร

4. กำหนดการ...

-34. กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก
4.1 ดำเนินการรับสมัครระหวางวันที่ 3 – 10 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้
(1) สมัครสอบไดที่ www.mbs.msu.ac.th/app2565
(2) อานรายละเอียดและกรอกขอมูลลงในระบบรับสมัครแลวสงขอมูลผานระบบเครือขาย
(3) ใหผูสมัครแนบไฟลเอกสารการสมัครในโปรแกรมรับ สมัค รตามรายละเอี ย ดที่แจงไว ใน
ระบบเครือขาย ไดแก
- ภาพถายผูสมัคร ถายในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบแสดงผลการเรียนสะสม 6 ภาคเรียน
จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คำนำหนา หลักฐานการสมรส หรือหลักฐาน
อื่น ที่จำเปนตองใชในกรณีที่ชื่อหรือสกุลในเอกสารแสดงวุฒิและ/หรือเอกสารอื่น ๆ ไมตรงกั น และผูสมัคร
ลงนามรับรองสำเนา (ถามี) จำนวน 1 ฉบับ
(4) โปรแกรมรับสมัครจะใหเลขที่สมัครสอบผานระบบเครือขายใหกับผูสมัคร
(5) ใหผูสมัครพิมพขอมูลการรับสมัคร แลวเก็บเอกสารการสมัครไวเปนหลักฐาน
(6) สมัครผานระบบออนไลนไดตลอด 24 ชั่วโมง ระบบจะปดการรับสมัครเวลา
16.30 น. ของวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถติดตามการสมัครสอบได
ที่ www.mbs.msu.ac.th/app2565
(7) ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาไดเพียง 1 สาขาวิชา
ทั้งนี้ ใหใชเลขที่สมัครสอบเปนรหัสผานเขาไปตรวจสอบผลการสมัครสอบ การจัดสง
เอกสารผานระบบออนไลน และติดตามผลการสอบ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4.2 คาสมัคร ไมเรียกเก็บคาสมัคร
4.3 การประกาศผลการคัดเลือกและการรายงานตัวเขาศึกษา ดังนี้
วันที่ 12 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
วันที่ 13 มิถุนายน 2565
ดำเนินการสอบสัมภาษณ
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
วันที่ 14 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ทุกสาขาวิชา
วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 ผูผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาที่ mytcas.com
หมายเหตุ เนื่องดวยสถานการณปจจุบันประเทศไทยยังคงมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) เพื่อเปนการปองกันการติดตอและการแพรระบาดของเชื้อไวรัส และดำเนิ นการตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเฝาระวัง ควบคุม และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให เปน ไปตามมาตรการดังกลา วอยางเครงครัด
คณะฯ จึงพิจารณาผูผานการคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ยสะสมเปนสำคัญ ยกเวน สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ) ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ

5. การรายงาน…

-45. การรายงานตัวเขาเปนนิสิต
5.1 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนิสิตจะตองมารายงานตัวผานระบบออนไลน และชำระเงิน
คาธรรมเนียมตาง ๆ ตามวันเวลาที่กำหนดในประกาศผลการสอบคัดเลือก ในการรายงานตัวจะตองนำรูปถาย
และหลักฐานฉบับจริงพรอมสำเนามาแสดง ดังนี้
5.1.1 รูป ถา ยหนา ตรงไมส วมหมวก ไมสวมแวนดำ ขนาด 1 นิ้ ว จำนวน 2 รูป ถายใน
ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันรายงานตัว
5.1.2 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) หลักฐานการสมรส หรือหลักฐานอื่นที่
จำเปนตองใชในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลในเอกสารรายงานตัวไมตรงกัน
5.1.3 หลักฐานแสดงคุณวุฒิ คือใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และ
ใบประกาศนียบัตร
5.2 กรณีที่ผูไดรับคัดเลือกเขาเปนนิสิต ไมมารายงานตัว และชำระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ
ภายในวันและเวลาที่กำหนดในประกาศผลการสอบคัดเลือก จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเขาเปนนิสิต เวนแตมี
เหตุจำเปนและไดรับอนุมัติใหผอนผันการรายงานตัวเปนลายลักษณอักษร โดยตองยื่นคำรองกอนวันรายงานตัว
ที่กำหนดในประกาศผลสอบคัดเลือก
6. คาใชจายของนิสิต
เมื่อไดรับคัดเลือกเขาเปนนิสิตแลว จะตองชำระคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีคาใชจายที่สำคัญ ดังนี้
- คาธรรมเนียมการศึกษาและคาบริการการศึกษา ในระดับปริญญาตรีคณะการบัญชีและ
การจัดการ นิสิตระบบปกติ และนิสิตระบบพิเศษ ภาคเรียนละ 18,000 บาท (นิสิตใหมชำระเงินคาธรรมเนียม
ในวันรายงานตัวเขาเปนนิสิต)
- คาธรรมเนียมการศึกษาและคาบริการการศึกษา ในระดับปริญญาตรีคณะการบัญชีและ
การจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคเรียนละ 45,000 บาท (นิสิตใหมชำระ
เงินคาธรรมเนียมในวันรายงานตัวเขาเปนนิสิต)
- คาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษ ใหเรียกเก็บครึ่งหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ
- คาธรรมเนียมการศึกษาที่กำหนดไวในระเบียบ เมื่อนิสิตชำระแลวจะขอคืนไมไดเวนแต
มีเหตุจำเปนตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7. การปฐมนิเทศ นิสิตใหมทุกคนจะตองเขารับการปฐมนิเทศในวันและเวลาที่กำหนด
8. เงื่อนไขการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
8.1 หากปรากฏว าผู ที่ มี ชื่อ เปน ผูมี สิท ธิ์เข าศึ กษาไม ส ำเร็ จ การศึ ก ษาทั น ตามกำหนดการ
ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนแรกของการเปนนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะไมรับเขาศึกษา
8.2 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังวา ผูสมัครคนใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่
กำหนดมหาวิทยาลัยจะถือวาการสมัครครั้งนี้เปนโมฆะ และจะไมคนื เงินใหไมวากรณีใด ๆ
8.3 ผูสมัคร…

-58.3 ผู ส มั ค รเข า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจำป ก ารศึ ก ษา 2565 รอบที่ 4 Direct
Admission ตองเขาระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสมัครลงทะเบียนใน
ระบบmytcas.com เพื่ อ ใช ใ นการยื น ยั น สิ ท ธิ์ เข า ศึ ก ษา ที่ เว็ บ ไซต ttps://student.mytcas.com โดยให
ผูสมัครลงทะเบียนเขาสูระบบดวยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก จากนั้นทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนใน
ระบบ mytcas.com ใหครบถวน โดยศึก ษาขอมู ลจากคูมือการใชงานระบบการลงทะเบี ยนสำหรับ ผูสมัคร
TCAS65
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารยจันทรทิพย กาญจนศิลป)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

