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3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
คือ โครงการเปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คุณสมบัติ :
1. เป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นตํ่า 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำ�หนด
3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นตํ่า 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำ�หนด (กรณี
สมัครคณะแพทยศาสตร์)
4. กรณีสมัคร วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่)
วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ วท.บ. สัตวศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีจำ�นวนหน่วยกิตรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
5. ต้องมีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง ในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง นับจาก
วันประกาศรับสมัครและมีระดับการแข่งขัน ดังนี้
		 4.1 เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือ
		 4.2 เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ/ตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ/ตัวแทนจังหวัดเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ/ตัวแทนจังหวัดที่ผ่านการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หรือ
		 4.3 เป็นนักกีฬาตัวแทนเขตการศึกษา หรือ
		 4.4 เป็นนักกีฬาระดับตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ
		 4.5 เป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาประจำ�ปีของสมาคมต่างๆ
		 4.6 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4.1-4.5 หรือ เทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ประเภทกีฬาที่รับสมัคร :
ชนิดกีฬาที่เคยจัดการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา :
ผลงานด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาจากเอกสาร ดังนี้
- เอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา
- เกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร
- ซีดี วีซีดี หรือตัวอย่างผลงาน
- หนังสือ/คำ�สั่ง รับรองจากสถานศึกษา
เงื่อนไข :
1. เนื่องด้วยไม่มีการสอบภาคปฏิบัติ ขอให้จัดส่งไฟล์ VDO ที่แสดงให้เห็นทักษะและความสามารถทางด้านกีฬา
อย่างชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา
2. คณะกรรมการจะพิจารณา คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากหลักฐานผลงานด้านกีฬา ที่ส่งมาพร้อมใบสมัคร
เท่านั้น ผู้ที่ไม่ส่งหลักฐานผลงาน จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบสัมภาษณ์
3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
จะต้องช่วยเหลือกิจกรรมด้านกีฬาของทางมหาวิทยาลัยและทางคณะ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
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3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
รหัส
สาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

แผนการ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
รับเข้า
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ศึกษา
(GPAX) ขั้นตํ่า
(คน)
5 ภาคเรียน

คณะแพทยศาสตร์
0103 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
1
3.00
คุณสมบัติเฉพาะ : วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขั้นตํ่า 2.75 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขั้นตํ่า 2.75
คณะสาธารณสุขศาสตร์
0401 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์
3
2.50
0402 วท.บ. โภชนศาสตร์ การกำ�หนดอาหาร และอาหารปลอดภัย
3
2.50
0403 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม
3
2.50
0404 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3
2.50
คณะวิทยาศาสตร์
0501 วท.บ. เคมี
2
2.00
0502 วท.บ. ชีววิทยา
3
2.50
0503 วท.บ. ฟิสิกส์
2
2.50
0505 วท.บ. คณิตศาสตร์
2
2.75
0506 วท.บ. สถิติ
2
2.50
คณะเทคโนโลยี
0602 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
1
2.00
0603 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน)
1
2.00
0604 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่)
1
2.00
0605 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1
2.00
0606 วท.บ. สัตวศาสตร์
1
2.50
0607 วท.บ. ประมง
1
ไม่กำ�หนด
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ : วท.บ. เทคโนโลยี ชี ว ภาพ วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิ ช าเอกพื ช สวน) วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิ ช าเอกพื ช ไร่ )
วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ วท.บ. สัตวศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีจำ�นวนหน่วยกิตรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
0803 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา
3
2.00
คณะวิทยาการสารสนเทศ
0901 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
5
1.00
0903 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
2
2.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1001 วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์
10
2.00
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3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
รหัส
สาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
1101 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
1102 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)
1103 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)
1104 ศป.บ. นฤมิตศิลป์
1105 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
1106 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง
คณะการบัญชีและการจัดการ
1201 บช.บ. บัญชีบัณฑิต
1202 บธ.บ. การตลาด
1203 บธ.บ. การจัดการ
1204 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1206 บธ.บ. การบริหารการเงิน
1207 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
1208 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1209 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1301 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว
1302 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม
1406 ศศ.บ. ภาษาจีน
1409 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
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
1604 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
1606 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย
1607 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

แผนการ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
รับเข้า
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ศึกษา
(GPAX) ขั้นตํ่า
(คน)
5 ภาคเรียน
2
2
2
2
1
2

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

10
5
5
5
5
1
1
5

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

2
2
1
2

2.00
2.00
3.25
2.50

2
2
1

2.00
2.00
2.00

1
3
1
1
1
1

3.00
3.00
3.50
3.50
3.30
3.00
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3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
รหัส
สาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

คณะศึกษาศาสตร์ (ต่อ)
1608 วท.บ. จิตวิทยา
1609 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1801 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
1901 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์
2001 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต
รวม

แผนการ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
รับเข้า
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ศึกษา
(GPAX) ขั้นตํ่า
(คน)
5 ภาคเรียน
1
25

3.00
2.50

2

2.00

10

2.00

3
159

2.00
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3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
การพิจารณาคัดเลือก :
ส่วนที่ 1 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (5 ภาคเรียน) ตามที่คณะ/สาขาวิชากำ�หนด
องค์ประกอบที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นตํ่า 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำ�หนด
องค์ประกอบที่ 2 ผลการเรียนเฉลีย่ (GPA) ของกลุม่ สาระการเรียนรู้ ขัน้ ตาํ่ 5 ภาคเรียน ตามทีค่ ณะ/สาขาวิชากำ�หนด
(กรณีสมัครคณะแพทยศาสตร์)
ส่วนที่ 2 ไฟล์ VDO ที่แสดงให้เห็นทักษะและความสามารถทางด้านกีฬาอย่างชัดเจน ตัวอย่างผลงาน เกียรติบัตร
ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย ซีดี วีซีดี ที่ยืนยันความสามารถทางกีฬา การเป็นตัวแทนนักกีฬาหรือการเข้าร่วมการแข่งขัน
ตลอดจนหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการแต่ละคณะ/สาขาวิชา
การสมัคร :
สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th
หรือ https://admission.msu.ac.th
เงื่อนไข :
1. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในประเภทโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาหรือโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น
2. ผู้สมัครต้องส่งไฟล์ VDO ที่แสดงให้เห็นทักษะและความสามารถทางด้านกีฬาอย่างชัดเจน รายละเอียดเอกสาร
หลักฐานแสดงตัวอย่างผลงาน เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย ซีดี วีซีดี ที่ยืนยันความสามารถทางกีฬา
การเป็นตัวแทนนักกีฬาหรือการเข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนหนังสือรับรองจากสถานศึกษา (มหาวิทยาลัยไม่คืนเอกสาร
แสดงความสามารถทางด้านกีฬาให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
3. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครความสามารถทางด้านกีฬาได้เพียง 1 ชนิดกีฬา เท่านั้น
4. ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา หรือ ผลงาน มาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ จะไม่ได้รับ
การพิจารณาให้เข้าสอบสัมภาษณ์
5. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กโครงการส่ ง เสริ ม เยาวชนดี เ ด่ น ด้ า นกี ฬ า จะถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ ก ารคั ด เลื อ กโครงการต่ า งๆ
ที่กองบริการการศึกษาดำ�เนินการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4388

