
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการเพชรวัฒนธรรม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 
------------------------------------ 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายที่จะกระจายโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา        
ทั่วประเทศและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ต้องการเข้าศึกษาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขยายโอกาส
ทางการศึกษาจึงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4   
รับตรงอิสระ โครงการเพชรวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

 1. หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ 
   ศศ.บ.การจัดการวัฒนธรรม   จำนวน  50  คน 
 

 2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  2.1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) / 
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / เปรียญธรรม 6 ประโยค (ป.ธ.6) จาก
สถานศึกษาท่ัวประเทศ  
  2.2) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงและโรคอ่ืนๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  2.3) ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS หรือหากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้ว จะต้อง 
สละสิทธิ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด 
 

 3. เกณฑ์การคัดเลือก 
  3.1) พิจารณาคัดเลือกจากผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
  3.2) การสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ 
 

 4. รายละเอียดการรับสมัคร 
  รับสมัครได้ตั้งแต่วันที่  2  ถึง  9  มิถุนายน พ.ศ.  2564  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)“โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร” 
   4.1) สม ัครด ้วยตนเอง  ได ้ท ี ่  สำน ักงานสาขาว ิชาการจ ัดการว ัฒนธรรม  ช ั ้น   1                         
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เขตพื้นที ่ในเมือง)  ตำบลตลาด              
อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
 
 

๒. สมัครทางไปรษณีย์... 
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สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 ตรวจสอบหลักฐาน 
  หลักฐานการสมัครครบถ้วน    ลงช่ือ ........................................................เจ้าหน้าท่ีรับสมคัร 
  ขาดหลักฐาน ลำดับที่ .........................                                 วันท่ี ........ เดือน ..................... พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 

1. ข้อมูลผู้สมัคร  
คำนำหน้า     นาย     นาง     นางสาว     อื่นๆ ................... ช่ือ – สกุล ............................................................................................................. 
เลขประจำตัวประชาชน ..................................................................................... เกิดวันที่ ............ เดือน ....................................พ.ศ. ................. 
สัญชาติ ................................ เชื้อชาติ ............................... ศาสนา .............................. สถานภาพ ...................................................................... 
ความพิการ       ไม่พิการ       พิการ ด้าน ..............................................................        ไม่มีหลักฐานแสดง           มีหลักฐานแสดง 
 

2. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้
บ้านเลขท่ี ................หมู่ ............. ตรอก/ซอย ................................................. ถนน ...........................................แขวง/ตำบล .................................. 
เขต/อำเภอ ............................................ จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์มือถือ .................................... 
 

3.วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัคร 
วุฒิการศึกษา แผนการเรียน ช่ือสถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเรจ็การศึกษา เกรดเฉลี่ย 

     
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอ้มูลดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทกุประการ หากตรวจพบภายหลังว่าเป็นขอ้มูลเทจ็ ข้าพเจ้ายินดีให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ดำเนนิการตามที่เห็นสมควร
โดยไม่มขี้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิน้ 

 

4. ผู้ปกครอง 
ช่ือ – สกุล .................................................................................................... มีความสมัพันธ์เป็น.................................. สถานภาพ ............................ 
อาชีพผู้ปกครอง ......................................................... รายได้ผู้ปกครองต่อปี .................................... สญัชาติ ..................... เช้ือชาติ ....................... 
ศาสนา .............................. ความพิการ         ไม่พิการ          พิการ ด้าน ...................................................... 
 

5. ที่อยูผู่้ปกครองที่ติดต่อได้  
บ้านเลขท่ี ...............หมู่ ............ ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ................................................... แขวง/ตำบล ....................................... 
เขต/อำเภอ ................................................ จังหวดั ............................................... รหัสไปรษณีย์ ........................โทรศัพท์........................................ 
 

6. ทุนที่ใช้ในการศึกษา 
  ทุนส่วนตัว  ทุนบิดา/มารดา  ทุนกู้ยืมรัฐบาล  อื่นๆ ............................................... 
 
 
 

ท่านได้รับข้อมูลการสมัครจากสื่อใด      ป้ายประชาสมัพันธ์        แผ่นพับ       ทีมแนะแนวของมหาวิทยาลยั         ครูแนะแนว 
          Website/Facebook        อื่นๆ ............................................................... 
 
 

เอกสารประกอบการสมัคร (โปรดเรียงเอกสารตามลำดบัหมายเลข) 
 1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดอืน) 
 2. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 
 3. สำเนาทะเบียนบา้น   จำนวน 1 ฉบับ 
 4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ 
 5. สำเนาทะเบียนบา้น บิดา,มารดา จำนวน 1 ฉบับ 
 6. สำเนาทะเบียนบา้น ผู้ปกครอง  จำนวน 1 ฉบับ 
 7. หลักฐานอื่น เช่น เปลีย่นชื่อ-สกุล (ถา้มี) จำนวน 1 ฉบับ 
 8. หลักฐานแสดงความพกิาร (ถา้มี) จำนวน 1 ฉบับ 
      *** สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้อง 
 
 
 

 

ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 
โครงการเพชรวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1.5 นิ้ว 
(รูปถ่ายไม่เกิน 6 

เดือน) 

 

ลงชื่อ..................................................................ผู้สมัคร 
(.....................................................................) 
วันที่ ............ เดือน .................. พ.ศ. ............. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


