ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีนวัตกรรมสาหรับธุรกิจสมัยใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
………………………………………………………………………
ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์เปิดโอกาสให้นักเรียน
นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีนวัตกรรมสาหรับธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) รายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัตผิ ้สู มัคร
1.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2527 หมวด 3 ข้อ 11 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต
1.2 มีความประพฤติดี ไม่อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยของสถาบัน
ที่กาลังศึกษาหรือเป็นจาเลยในคดีอาญาที่มีพนักงานอัยการเป็นโจทก์
1.3 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. จานวนการรับเข้าศึกษา
100 คน
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 สาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
3.2 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
4. การพิจารณาคัดเลือก
การพิจารณาคัดเลือก มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนที่สถานศึกษาออกให้ฉบับจริง (กรณีผู้ทกี่ าลังศึกษาอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดจนจบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
2.50
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ส่วนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาโดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร และกรรมการจาก
บริษัท ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 3 แฟ้มสะสมงาน
หมายเหตุ 1. การสอบสัมภาษณ์ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2. หากนักเรียนมีผลงานทางวิชาการ กิจกรรม หรือนวัตกรรม มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. การสมัคร และอัตราค่าสมัคร
สามารถสมัครออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://undergraduate-admission.it.msu.ac.th/
โดยไม่มีค่าสมัคร
6. กาหนดการ
กิจกรรม

วัน เดือน ปี
15 ตุลาคม –
25 พฤศจิกายน 2563

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564
สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสาหรับธุรกิจสมัยใหม่
1. สมัครด้วยตนเอง ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ https://it.msu.ac.th/ และ
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่งานวิชาการ ชั้น 2 สานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
2. สามารถสมัครออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ http://undergraduate-admission.it.msu.ac.th/

27 พฤศจิกายน 2563

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ http://it.msu.ac.th/ และผ่าน Facebook
แฟนเพจ “ITMB-Innovation Technology for Modern Business- MSU”

1 ธันวาคม 2563

- สอบสัมภาษณ์ และทาสัญญารับทุนการศึกษา กับ CP ALL
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านอินเตอร์เน็ต

4 ธันวาคม 2563

https://it.msu.ac.th/
- ผ่านแฟนเพจ Facebook “ITMB-Innovation Technology for Modern
Business- MSU”

5 มกราคม 2564

ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งาน ระบบ TCAS 64 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เว็ปไซต์ mytacs.com
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กิจกรรม

วัน เดือน ปี
22-23 กุมภาพันธ์ 2564

ยืนยันสิทธิ์

24-25 กุมภาพันธ์ 2564

สละสิทธิ์

27 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ตามกาหนดการของ
มหาวิทยาลัย

รายงานตัวผ่านระบบตามกาหนดการของมหาวิทยาลัย
http//:www.msu.ac.th หรือ https//:admit.msu.ac.th

7. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
7.1 ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทซีพีออลล์ จากัด (มหาชน) ร้อยละ 70 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดหลักสูตร โดยผู้เรียนรับผิดชอบเองร้อยละ 30 ตลอดหลักสูตร
7.2 มีรายได้ระหว่างเรียน (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
7.3 จบแล้วมีงานทา 100 %
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น)
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ใบสมัคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีนวัตกรรม
สาหรับธุรกิจสมัยใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เลขที่นั่งสอบ

ติดรูป 1 นิ้ว

ข้อมูลผู้สมัคร
1. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………….…………………………….........
2. วัน-เดือน-ปี เกิด ……….………./…………………./……………. อายุ ………....…….. ปี ศาสนา …..……..………………….
เลขที่บัตรประชาชน …………………………….……………. เชือ้ ชาติ ……….…..…….สัญชาติ ……………...………………...
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ ………………………ถนน ………………………… ตาบล …………..……..……………………
อาเภอ ……………………………………….. จังหวัด …………………..……….…………. รหัสไปรษณีย์ …………….…….……
หมายเลขโทรศัพท์...............................…….. อีเมล์ …………….………..………..………………………………………………..
3. ชื่อบิดา ……………………………..………...............……….. อาชีพบิดา ……………………………..………..……………………..
ชื่อมารดา ………………………………..………….…………… อาชีพมารดา ……….…………….………………………………….
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ ……….…… ถนน ………….……… ตาบล …….……………. อาเภอ ………………..…..
จังหวัด ……….…………………….……. รหัสไปรษณีย์ ………………………..… หมายเลขโทรศัพท์ ……..…………………
4. โรงเรียน...........................................................อาเภอ.........................................จังหวัด..... .............................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ที่กาหนดไว้
ทุกประการ หากพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อได้ทันที
(ลงชื่อ)……………………..……………….……..
(………………..……..…………………)
วัน-เดือน-ปี………………………………….
แนบเอกสารประกอบดังนี้
( ) สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
( ) สาเนาใบแสดงผลการเรียน จานวน 1 ชุด
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บัตรประจาตัวผู้สอบ
เลขที่นั่งสอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีนวัตกรรมสาหรับธุรกิจสมัยใหม่

ประจาปีการศึกษา 2564
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผู้สมัคร …………………………….……………………………………….….
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา...…………………………………………………
(ลงชื่อ) ……………………….………
(ส่วนของผู้สมัคร)

วันเดือนปี ………/………/………

