การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำ�ปีการศึกษา
คุณสมบัติเบื้องต้น

2561

1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่กำ� ลังศึกษาอยู่ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต�ำ่ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชาก�ำหนด
3. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่โครงการและสาขาวิชาก�ำหนด

การรับเข้าศึกษา

ช่องทางการรับเข้าศึกษา
1. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

คณะวิทยาลัยที่เปิดรับ

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา

คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะศึกษาศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์

2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
คณะการบัญชีและการจัดการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
3. โครงการเด็กดีมีที่เรียน*
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
4. โครงการเพชรราชพฤกษ์
คณะวิทยาศาสตร์
5. โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์*
คณะวิทยาศาสตร์
6. โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.)* คณะวิทยาศาสตร์
7. โครงการสิ่งแวดล้อมสารคามสู่อาเซียน
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
8. โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ
คณะวิทยาการสารสนเทศ

9. โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่
10. โครงการสาธิตพิชิตสถาปัตย์*
11. โครงการสานฝันฉันอยากเรียนสถาปัตย์*
12. โครงการเส้นทางอาชีวะสู่สถาปัตย์ มมส*
13. โครงการดาวอินทนิล

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14. โครงการโควตา COPAG รอบที่ 1
15. โครงการ COPAG ONE
16. โครงการเพชรพระพิฆเนศวร

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
คณะศิลปกรรมศาสตร์

17. โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี
18. โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม
19. โครงการต้นกล้านิติศาสตร์
20. โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (ระบบพิเศษ)
21. โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี (ระบบพิเศษ)
22. โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (ระบบพิเศษ)
23. โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (ระบบเทียบเข้า)*
24. โครงการโควตาระบบพิเศษ (ระบบเทียบเข้า)*
หมายเหตุ : * คณะดำเนินการเอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสมัคร

การสมัครคัดเลือกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
ระหว่างวันที่ 15-31 ตุลาคม 2560 (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.)
1. ผูส้ มัครสามารถเลือกสมัครโครงการความสามารถพิเศษ ได้แก่ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาหรือโครงการส่งเสริมเยาวชน
ดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถเลือกสมัครได้ 4 อันดับการเลือก
2. โครงการเพชรราชพฤกษ์ โครงการสิง่ แวดล้อมสารคามสูอ่ าเซียน โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ โครงการเส้นทางสูว่ ศิ วกร
รุ่นใหม่ โครงการดาวอินทนิล โครงการโควตา COPAG รอบที่ 1 โครงการ COPAG ONE โครงการเพชรพระพิฆเนศวร โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี
โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม โครงการต้นกล้านิติศาสตร์โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (ระบบพิเศษ) โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี
(ระบบพิเศษ) และโครงการต้นกล้า นิติศาสตร์ (ระบบพิเศษ) ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 โครงการ 1 อันดับการเลือก เท่านั้น

อัตราค่าสมัคร

ค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช�ำระเงินผ่านธนาคาร)

การน�ำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

1. การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ผูส้ มัครสามารถน�ำส่งได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2. การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถน�ำส่งทางไปรษณีย์ แบบ EMS โดยให้จ่าหน้าซองถึง
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 วงเล็บมุมซอง
(สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ประจ�ำปีการศึกษา 2561 รอบที่1)
ทั้งนี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันสุดท้ายของการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส�ำคัญ

ด้านกีฬา

ด้านศิลปวัฒนธรรม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและวิชาการ
- ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ ด้านวิชาการ
- วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการ
- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
- วท.บ. คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ด้านวิชาการ
- วท.บ. ภูมิสารสนเทศ ด้านวิชาการ
- นศ.บ. นิเทศศาสตร์ ด้านผลิตสือ่ สารมวลชนและการสือ่ สาร
ด้านวิชาการและหนังสือรับรองความประพฤติ
ด้านศิลปะ/การออกแบบ
ด้านศิลปะ/การออกแบบ
ด้านศิลปะ/การออกแบบ
- ศศ.บ. ภาษาไทย ด้านภาษาไทย
- ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ ด้านการออกแบบและการเขียนงานสื่อสิ่งพิมพ์
- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ด้านภาษาอังกฤษ
- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ด้านภาษาอังกฤษ
- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ด้านภาษาอังกฤษ
- ศศ.บ. ภาษาจีน ด้านภาษาจีนและใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึน้ ไป
- ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น ด้านภาษาญี่ปุ่น
- ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ด้านภาษาฝรั่งเศส
- ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์
- ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน ด้านจิตอาสา หรือกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน
- วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ด้านภูมิศาสตร์หรือทรัพยากร
- ศศ.บ. ภาษาเกาหลี ด้านภาษาเกาหลี
- ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) ด้านภาษาเขมร
- ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) ด้านภาษาลาว
- ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) ด้านภาษาเวียดนาม
ด้านวิชาการและอื่น ๆ
ด้านวิชาการและอื่น ๆ
- ศป.บ. ทัศนศิลป์ ด้านทัศนศิลป์
- ศป.บ. ศิลปะการแสดง ด้านศิลปะการแสดง
- ศป.บ. การออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านดนตรี (ดนตรีพนื้ บ้าน ดนตรีพนื้ เมือง และดนตรีตะวันตก)
ด้านการบ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมเด่นในโรงเรียน การรับใช้สงั คม ศิลปะการงานอาชีพ
ด้านการบริการสังคมและจิตอาสา
ด้านวิชาการ
ด้านดนตรี (ดนตรีพนื้ บ้าน ดนตรีพนื้ เมือง และดนตรีตะวันตก)
ด้านการบริการสังคมและจิตอาสา
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการและหนังสือรับรองความประพฤติ

การจัดเรียงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครที่ช�ำระเงินแล้ว (ฉบับจริง)
2. ใบหลักฐานการช�ำระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) (ฉบับจริง)
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน
		 3.1 ส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) 5 ภาคเรียน (ฉบับจริง)
จ�ำนวน 1 ชุด
		 3.2 ส�ำหรับผูท้ กี่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
5 ภาคเรียน (ฉบับจริง) จ�ำนวน 1 ชุด
		 3.3 ส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ใน กศน. ใชัใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร กศน. 3 ภาคเรียน (ฉบับจริง) จ�ำนวน 1 ชุด
4. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง จ�ำนวน 1 ชุด
5. ส�ำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง จ�ำนวน 1 ชุด
6. แฟ้มสะสมผลงาน ตามที่โครงการก�ำหนด จ�ำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่คืนเอกสารแสดงความสามารถ หรือผลงาน
ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
7. หนังสือรับรองความประพฤติ จ�ำนวน 1 ชุด
		 กรณีสมัครโครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. ใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป จ�ำนวน 1 ชุด
		 กรณีสมัครโครงการดาวอินทนิล ในสาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 ตำ�บลขามเรียง อำ�เภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204 เว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th

