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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
❂ การสมัคร
การสมัครคัดเลือกผานระบบอินเตอรเน็ต เว็บไซต http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
1. โครงการความสามารถพิเศษ ไดแก โครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานกีฬา หรือโครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดาน
ศิลปวัฒนธรรม ผูสมัครสามารถเลือกได 2 อันดับการเลือก
2. โครงการตาง ๆ ในระบบปกติ ไดแก โครงการเพชรราชพฤกษ (คณะวิทยาศาสตร) โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร
(คณะเทคโนโลยี) โครงการสิ่งแวดลอมสารคามสูอาเซียน (คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร) โครงการสงเสริม
นั ก สิ่ ง แวดล อ มท อ งถิ่ น (คณะสิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากรศาสตร ) โครงการส ง เสริ ม ด า นวิ ท ยาการสารสนเทศ
(คณะวิทยาการสารสนเทศ) โครงการเสนทางสูวิศวกรรุนใหม (คณะวิศวกรรมศาสตร) โครงการสานฝนฉันอยากเรียน
สถาปตยและการออกแบบ (คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป) โครงการ MBS. Talent (คณะการบัญชี
และการจั ด การ) โครงการต น กล า ชบาบาน (คณะการท อ งเที่ ย วและการโรงแรม) โครงการดาวอิ น ทนิ ล
(คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ) โครงการโควตา COPAG รอบที่ 1 (วิ ท ยาลั ย การเมื อ งการปกครอง)
โครงการ COPAG ONE (วิ ท ยาลั ย การเมื อ งการปกครอง) โครงการเพชรพระพิ ฆ เนศวร (คณะศิ ล ปกรรมศาสตร )
โครงการศิษยกนกุฏิดนตรี (วิทยาลัยดุริยางคศิลป) โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม (คณะวัฒนธรรมศาสตร) และโครงการ
ตนกลานิติศาสตร (คณะนิติศาสตร) ผูสมัครสามารถเลือกได 1 โครงการ 1 อันดับการเลือก เทานั้น
3. ผูสมัครพิจารณาตามคุณสมบัติที่กําหนดให และสามารถเลือกได ดังนี้
กรณี ความสามารถของผูสมัคร
เลือกสมัครได
ที่ ตามคุณสมบัติที่กําหนดให
1 โครงการความสามารถพิเศษ เลือกสมัครโครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานกีฬา
หรือ โครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดาน
ศิลปวัฒนธรรม โครงการใดโครงการหนึ่งเทานั้น
ซึ่งแตละโครงการสามารถสมัครได 2 อันดับการเลือก
2 โครงการความสามารถพิเศษ เลือกสมัครเหมือนกรณีที่ 1 และเลือกสมัครโครงการ
และโครงการตาง ๆ ใน
ตาง ๆ ในระบบปกติ ที่กําหนดให จํานวน 1 โครงการ
ระบบปกติ
ได 1 อันดับการเลือก
3 โครงการตาง ๆ ในระบบ
เลือกสมัครโครงการตาง ๆ ในระบบปกติ ที่กําหนดให
ปกติ
จํานวน 1 โครงการ ได 1 อันดับการเลือก

❂ อัตราคาสมัคร
คาสมัคร 500 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมการชําระเงินผานธนาคาร)

จํานวนสาขาวิชา
ที่สมัครได
2 สาขาวิชา

อัตราคา
สมัคร
500 บาท

3 สาขาวิชา

500 บาท

1 สาขาวิชา

500 บาท
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❂ ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลการสมัคร
ผูสมัครตองศึกษาขอมูลการสมัคร ผานระบบอินเตอรเน็ต เว็บไซต http://www.msu.ac.th หรือ
http://acad.msu.ac.th ใหเขาใจกอนกรอกขอมูลการสมัคร
ขั้นตอนที่ 2 กรอกขอมูลการสมัครและพิมพใบสมัคร
2.1 ผูสมัครจะตองเขาสูระบบรับสมัครผานระบบอินเตอรเน็ต เว็บไซต http://www.msu.ac.th หรือ
http://acad.msu.ac.th เพื่อทําการสมัครและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดใหอยางเครงครัด
2.2 เมื่อกรอกขอมูลการสมัครแลวใหตรวจสอบความถูกตอง จากนั้นกด “บันทึกขอมูลการสมัคร”
(เมื่อบันทึกขอมูลการสมัครแลวจะไมสามารถแกไขขอมูลใด ๆ ได ทั้งนี้ผูสมัครสามารถสมัครไดเพียงครั้งเดียว)
2.3 หลังจากการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว ใหผูสมัคร เลือกเมนู “พิมพใบสมัคร” โดยกรอกเลขประจําตัว
ประชาชนของผูสมัคร เพื่อใหระบบรับสมัครแสดงใบสมัคร และผูสมัครพิมพใบสมัครออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
หมายเหตุ :
1. ผูสมัครตองตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง และเอกสารประกอบการสมัครใหถูกตอง หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบพบวา ผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไมถูกตองครบถวน
มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกและถือวาการสมัคร เปนโมฆะ โดยไมคืนเงินคาใชจายใหไมวากรณีใด ๆ
2. กรณีระบบคอมพิวเตอรเกิดความผิดพลาด ผูสมัครที่เขาสูระบบรับสมัครแลว หากกรอกขอมูลสวนใด
สวนหนึ่งไมครบถวน หรือขอมูลที่ปรากฏในใบสมัครไมสมบูรณ ใหรีบติดตอ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โทรศัพท 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ตอ 1202, 1203 และ 1204 โดยดวน
ทั้งนี้ ผูสมัครหามนําใบสมัครที่มีขอมูลไมสมบูรณไปชําระเงินโดยเด็ดขาด เพื่อมหาวิทยาลัยจะปลดล็อค
เลขประจําตัวประชาชนผูสมัคร ในการสมัครใหม
ขั้นตอนที่ 3 ชําระเงินผานธนาคาร
ผูสมัครตองนําใบสมัครไปชําระเงินคาสมัคร 500 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมการชําระเงินผานธนาคาร)
ผานธนาคารที่กําหนดให ซึ่งตองชําระเงินไมเกิน วัน/เดือน/ป ที่ระบุไวในใบสมัคร ของตนเองเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินผานธนาคารจะสมบูรณก็ตอเมื่อมีการประทับตราจากธนาคาร และไดรับหลักฐาน
การชําระเงินที่ธนาคารออกให (สลิปธนาคาร) หรือ บางธนาคารอาจจะบันทึกหลักฐานการชําระเงินไวในใบสมัคร
ดําเนินการ ดังนี้
3.1 ผูสมัครลงลายมือชื่อ และวัน/เดือน/ป ในใบสมัคร
3.2 ชําระเงินคาสมัคร 500 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมการชําระเงินผานธนาคาร) ไดที่ธนาคารที่กําหนดให
ทุกสาขาทั่วประเทศ คือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
3.3 ผูสมัครสามารถชําระเงินไดไมเกิน วัน/เดือน/ป ที่กําหนดไวในใบสมัคร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะกําหนด
วันสุดทายของการชําระเงินในใบสมัครแตละใบแตกตางกัน ซึ่งจะมีกําหนดการชําระเงิน 3 วัน นับจากวันสมัคร
หมายเหตุ : โปรดสําเนาใบสมัครที่ชําระเงินแลว และหลักฐานการชําระเงินที่ธนาคารออกให (สลิปธนาคาร) ไวดวย
เพื่อเปนขอมูลการสมัครของผูสมัครเอง เนื่องจากตองสงเอกสารฉบับจริงไปใหมหาวิทยาลัย
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ขั้นตอนที่ 4 การนําสงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
4.1 การสงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครดวยตนเอง ผูสมัครสามารถนําสงไดที่ กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
4.2 การสงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย ผูสมัครสามารถนําสงทางไปรษณีย แบบ EMS
โดยใหจาหนาซองถึง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย 44150 วงเล็บมุมซอง (สมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2562 รอบที่ 1)
การจัดเรียงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่ชําระเงินแลว (ฉบับจริง)
2. ใบหลักฐานการชําระเงินที่ธนาคารออกให (สลิปธนาคาร) (ฉบับจริง)
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน
3.1 สําหรับผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใชใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) 5 ภาคเรียน (ฉบับจริง)
จํานวน 1 ชุด
3.2 สําหรับผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ใชใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5 ภาคเรียน (ฉบับจริง) จํานวน 1 ชุด
3.3 สําหรับผูที่กําลังศึกษาอยูใน กศน. ใชัใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร กศน. 3 ภาคเรียน (ฉบับจริง)
จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด
5. สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด
6. แฟมสะสมผลงานและเอกสารตาง ๆ ตามที่โครงการกําหนด จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไมคืนเอกสาร
แสดงความสามารถหรือผลงานใหไมวากรณีใด ๆ
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบสถานะการชําระเงินและสถานะการสงเอกสารประกอบการสมัคร
ผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินและการสงเอกสารประกอบการสมัคร ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไดรับผานระบบอินเตอรเน็ต เว็บไซต http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตชําระเงินผานธนาคาร และสงเอกสารประกอบการสมัครแลว หากพบวามหาวิทยาลัยไดรับเอกสารไมครบถวน
สมบูรณ และตองสงเอกสารใดเพิ่มเติมใหกับมหาวิทยาลัย โปรดดําเนินการโดยดวน หรือติดตอสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ตอ 1202, 1203 และ 1204

82

