
  
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 
ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 โครงการความร่วมมือทาง
การศึกษาเพ่ือสานต่ออาชีพพระราชทาน (คณะสัตวแพทยศาสตร์) คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้มี
ความรู้ความสามารถและชื่นชอบในทางสัตวแพทย์ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
แผนการรับเข้าศึกษา 
 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) จ านวนรับ  1 คน 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาท่ัวประเทศ 
2.  ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขั้นต่ า 3.00 
3.  ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขั้นต่ า 3.00 
4.  ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขั้นต่ า 3.00 
5.  ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขั้นต่ า 3.00 
6.  ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ขั้น 

ต่ า 3.00 
7.  ผู้สมัครต้องมีจ านวนหน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่อยกิต  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า  
8 หน่วยกิต 
 8.  เป็นบุตร หรือหลานของสมาชิกสหกรณ์โคนม (บุตรของบุตร) หรือสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยง 
โคนม 

9.   เป็นผู้ผ่านการรับรองจากสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
10. เป็นผู้มีเมตตาต่อสัตว์ และสุขภาพดี เนื่องจากต้องมีการฝึกงานภาคสนามและคลินิกปฏิบัติ 
11. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคร้ายแรง หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
12. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ 

และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
             13. ผู้สมัครจะต้องไม่มีสิทธิ์การเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ในระบบ TCAS โดยมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบสิทธิ์กับระบบ ทปอ. 

คุณสมบัติ...... 
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คุณสมบัติเฉพาะท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก าหนด 
 1. ผู้สมัครต้องเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมาย ของสมาชิกสหกรณ์โคนมหรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่
สมาชิกเลี้ยงโคนม (บิดา หรือ มารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร) 
 2. เป็นหลานซึ่งเกิดจากบุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม 
(เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร) 
 3. ฟาร์มปศุสัตว์ต้องมีระยะเวลาของการประกอบกิจการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ดังกล่าว 
 4. มีจ านวนโคนมในฟาร์มเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15 ตัวต่อปี 
 
ค่าสมัคร 
 ไม่มีค่าสมัคร 
 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 องค์ประกอบ และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 ส่วนที่ 1 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด 
        องคป์ระกอบที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ขั้นต่ าตามท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนด 
        องค์ประกอบที่ 2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ขั้นต่ าตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด 
 ส่วนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะ/สาขาวิชา 
 
วิธีการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร 
       1. ผู้สมัครต้องติดต่อเพ่ือขอเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติ และขอหนังสือรับรองจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
โดยสอบถามรายละเอียดได้จากหน่วยงานสหกรณ์จังหวัด ประจ าจังหวัด ที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ 
   2. ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดใบสมัครที่อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://vet.msu.ac.th 
       3. ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ทีก่รมส่งเสริมสหกรณ์ประจ าจังหวัด  
ที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ 
 

เอกสารประกอบการสมัคร   
1. ใบสมัครที่ดาวน์โหลดจากระบบอินเตอร์เน็ท เว็ปไซต์ http://vet.msu.ac.th

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพ่ือสานต่ออาชีพพระราชทาน  (คณะสัตว
แพทยศาสตร์)   

จ านวน 1 ฉบับ 

2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้สมัคร (ถ้ามี) (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 ฉบับ 
6. ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 

(ตรวจตาบอดสี) 
จ านวน 1 ฉบับ 

7. หนังสือรับรองจากสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 1 ฉบับ 
 

ปฏิทินการ...... 
 
 

http://vet.msu.ac.th/
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ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565  
รอบท่ี 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์  
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 
25 พฤษภาคม 2565 

เป็นต้นไป 
ผู้ที่ประสงค์สมัคร รอบที่  4 Direct Admission ลงทะเบียนใช้งานระบบ 
mytcas.com (ผู้สมัครต้องลงทะเบียนทุกคน) 

25-29 พฤษภาคม 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565      
รอบท่ี 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผ่านอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ http://vet.msu.ac.th 

31 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ ในระดับปริญญาตรี  ประจ าปี      
การศึกษา 2565 รอบท่ี 4 Direct Admission  ครั้งที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://vet.msu.ac.th   

1 มิถุนายน 2565 สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ เวลา 09.00-15.00 น. 
2 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี     

ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission  ครั้งที่ 1 คณะสัตว
แพทยศาสตร์ ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://vet.msu.ac.th 

8-9 มิถุนายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ mytcas.com 
10 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565  

รอบท่ี 4 Direct Admission  ครั้งที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผ่านอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ http://vet.msu.ac.th 

 
เงื่อนไข  
 ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission       
ครั้งที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้องเข้าระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา               
เ พ่ื อ ส มั ค ร ล ง ท ะ เ บี ย น ใ น ร ะบ บ  mytcas. com เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษ า  ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://student.mytcas.com โดยให้ผู้สมัครลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วยเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
จากนั้นท าตามขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ mytcas.com ให้ครบถ้วน โดยศึกษาข้อมูลจากคู่มือการใช้งาน
ระบบการลงทะเบียนส าหรับผู้สมัคร TCAS65  
  
หมายเหตุ     
 1. การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
ผู้กระท าจะถูกด าเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด  
 2. ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองและเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง  และ
ครบถ้วน หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศการรับสมัคร และเอกสาร
ประกอบ การสมัครไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ  
 3. ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต าบลตลาด อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/ โทรสาร 043-721832 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ตอ่ 6184  
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.vet.msu.ac.th  
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