
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

15-31 ตุลาคม 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
เว็บไซต์ www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th 
(ปิดรับสมัครในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.)

15 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2560 ชำาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำาหนดให้ (กำาหนดให้ชำาระเงินภายใน 3 วันนับจากวันสมัคร)

15 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2560 ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ 

3 พฤศจิกายน 2560 วันสุดท้ายในการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ 
ทั้งนี้จะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำาคัญ

9-10 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและขอแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th 

17 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา 
และโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
เว็บไซต์ www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th

25 พฤศจิกายน 2560 ทดสอบความสามารถด้านกีฬา โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

26 พฤศจิกายน 2560 ทดสอบความสามารถด้านศิลปะ โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

29 พฤศจิกายน 2560 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโควตาส่งเสริม     
  เยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th 
  หรือ http://acad.msu.ac.th
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญตรี ในโครงการต่างๆ
  ของระบบปกติและระบบพิเศษ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th 
  หรือ http://acad.msu.ac.th

6 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ โครงการต่างๆ ของระบบปกติ

7 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ โครงการต่างๆ ของระบบพิเศษ

8 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในโครงการต่างๆ ของระบบปกติและระบบพิเศษ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th (เวลา 18.00 น.)

12 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ.

15-19 ธันวาคม 2560 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing-house ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://a.cupt.net

22 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

8-20 มกราคม 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
(ปิดรับสมัครในวันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.)

8-22 มกราคม 2561 ชำาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำาหนดให้ (กำาหนดให้ชำาระเงินภายใน 3 วัน นับจากวันสมัคร)

8-23 มกราคม 2561 ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ 

23 มกราคม 2561 วันสุดท้ายในการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ 
ทั้งนี้จะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำาคัญ

5-9 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ณ โรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้
เส้นทางที่ 1 
- โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  5 กุมภาพันธ์ 2561
- โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร  6 กุมภาพันธ์ 2561
- โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม  7 กุมภาพันธ์ 2561
- โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  8 กุมภาพันธ์ 2561
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  9 กุมภาพันธ์ 2561
เส้นทางที่ 2
- โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย  5 กุมภาพันธ์ 2561
- โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำาภู  6 กุมภาพันธ์ 2561
- โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย  7 กุมภาพันธ์ 2561
- โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี  8 กุมภาพันธ์ 2561
- โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น  9 กุมภาพันธ์ 2561

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
5-9 กุมภาพันธ์ 2561 เส้นทางที่ 3

- โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี  5 กุมภาพันธ์ 2561
- โรงเรียนอำานาจเจริญ จังหวัดอำานาจเจริญ  6 กุมภาพันธ์ 2561
- โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร  7 กุมภาพันธ์ 2561
- โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด  8 กุมภาพันธ์ 2561
เส้นทางที่ 4
- โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ  5 กุมภาพันธ์ 2561
- โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์  6 กุมภาพันธ์ 2561
- โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์  7 กุมภาพันธ์ 2561
- โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา  8 กุมภาพันธ์ 2561
- โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  9 กุมภาพันธ์ 2561

11-12 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ณ กองบริการการศึกษา  

19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและขอแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th  
หรือ http://acad.msu.ac.th

24 มีนาคม 2561 สอบข้อเขียน (เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์)

19 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th

23 เมษายน 2561 สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) ระบบปกติ

24 เมษายน 2561 สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) ระบบพิเศษและระบบเทียบเข้า 
(คณะดำาเนินการเอง)

27 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th 
หรือ http://acad.msu.ac.th

30 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ.

3-6 พฤษภาคม 2561 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing-house ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://a.cupt.net 

8 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

9-13 พฤษภาคม 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
เว็บไซต์ http://a.cupt.net

9-14 พฤษภาคม 2561 ชำาระเงินค่าสมัคร

26-28 พฤษภาคม 2561 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing-house ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://a.cupt.net 

1 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th

4 มิถุนายน 2561 สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ http://a.cupt.net

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

6-10 มิถุนายน 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
เว็บไซต์ http://a.cupt.net

6-11 มิถุนายน 2561 ชำาระเงินค่าสมัคร

13 มิถุนายน 2561 ตัดสิทธิ์ Clearing-house 1-3

4-6 กรกฎาคม 2561 สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

13 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ http://a.cupt.net

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

กรกฎาคม 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ดำาเนินการโดยคณะ/วิทยาลัย

 

ปฏิทินการดำาเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำาปีการศึกษา 2561

การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำาปีการศึกษา 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โทรศัพท์ 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 

เว็บไซต์ http://acad.msu.ac.th



11. โครงการสานฝันฉันอยากเรียนสถาปัตย์*
  (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์)
  Portfolio : ด้านศิลปะ/การออกแบบ
12. โครงการเส้นทางอาชีวะสู่สถาปัตย์ มมส*
  (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์)
  Portfolio : ด้านศิลปะ/การออกแบบ
13. โครงการดาวอินทนิล
  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  Portfolio : 
  - ศศ.บ.  ภาษาไทย ด้านภาษาไทย
  - ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ ด้านการออกแบบ
    และการเขียนงานสื่อสิ่งพิมพ์ 
  - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ด้านภาษาอังกฤษ 
  - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นานาชาติ 
    (หลักสูตรนานาชาติ) ด้านภาษาอังกฤษ 
  - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ด้านภาษาอังกฤษ
  - ศศ.บ. ภาษาจีน ด้านภาษาจีนและใบรับรองผลการสอบ
    วัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป 
  - 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 
14. โครงการโควตา COPAG รอบที่ 1
  (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
  Portfolio : ด้านวิชาการและอื่น ๆ
15. โครงการ COPAG ONE
  (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
  Portfolio : ด้านวิชาการและอื่น ๆ
16. โครงการเพชรพระพิฆเนศวร
  (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
  Portfolio : 
  - ศป.บ. ทัศนศิลป์ ด้านทัศนศิลป์ 
  - ศป.บ. ศิลปะการแสดง ด้านศิลปะการแสดง 
  - ศป.บ.  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
    ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
17. โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี 
  (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)
  Portfolio : ด้านดนตรี
  (ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมือง และดนตรีตะวันตก)
18. โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม
  (คณะวัฒนธรรมศาสตร์)
  Portfolio : ด้านการบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วัฒนธรรม  
  ประเพณี กิจกรรมเด่นในโรงเรียน การรับใช้สังคม ศิลปะ
  การงานอาชีพ 
19. โครงการต้นกล้านิติศาสตร์
  (คณะนิติศาสตร์)
  Portfolio : ด้านการบริการสังคมและจิตอาสา
20. โครงการส่งเสรมิด้านวทิยาการสารสนเทศ (ระบบพเิศษ)
  (คณะวิทยาการสารสนเทศ)
  Portfolio : ด้านวิชาการ
21. โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี (ระบบพิเศษ)
  (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)
  Portfolio : ด้านดนตรี
  (ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมือง และดนตรีตะวันตก)

22. โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (ระบบพิเศษ)
  (คณะนิติศาสตร์)
  Portfolio : ด้านการบริการสังคมและจิตอาสา
23. โครงการส่งเสริมด้านวทิยาการสารสนเทศ (ระบบเทยีบเข้า)
  (คณะวิทยาการสารสนเทศ)
  Portfolio : ด้านวิชาการ
24. โครงการโควตาระบบพิเศษ (ระบบเทียบเข้า)
  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
  Portfolio : ด้านวิชาการและหนังสือรับรองความประพฤติ

การสมัคร

 การสมคัรคดัเลอืกผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ เวบ็ไซต์ 

http://www.msu.ac.th หรอื http://acad.msu.ac.th  

ระหว่างวันที่ 8-20 มกราคม 2561 (ปิดระบบรับสมัคร

ในวันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.) ผู้สมัคร

สามารถเลือกสมัครได้ ดังนี้ 

 1. ระบบปกต ิสามารถสมคัรได้ 4 อนัดบัการเลอืก  

  อัตราค่าสมัคร 500 บาท 

 2. ระบบพเิศษ สามารถสมคัรได้ 4 อนัดบัการเลอืก  

  อัตราค่าสมัคร 500 บาท 

 3. ระบบปกติ และระบบพิเศษ สามารถสมัคร 

  ระบบปกติ ได้ 4 อันดับการเลือก

  และ ระบบพิเศษ ได้ 4 อันดับการเลือก

  อัตราค่าสมัคร 1,000 บาท

  (ไม่รวมค่าธรรมเนยีมการชำาระเงนิผ่านธนาคาร)

การนำาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

 1. การส่งใบสมคัรและเอกสารประกอบการสมคัร

ด้วยตนเองผู้สมคัรสามารถนำาส่งได้ที ่กองบรกิารการศกึษา 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ตำาบลขามเรียง อำาเภอกันทรวิชยั 

จังหวัดมหาสารคาม 

 2. การส่งใบสมคัรและเอกสารประกอบการสมคัร

ทางไปรษณีย์ ผู ้สมัครสามารถนำาส่งทางไปรษณีย ์

แบบ EMS โดยให้จ่าหน้าซองถึง กองบริการการศึกษา 

มห า วิ ท ย า ลั ย มห าส า รค าม  ตำ า บ ลข าม เรี ย ง  

อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 

44150 วงเล็บมุมซอง (สมัครเข ้าศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำาปี 

การศกึษา 2561 รอบที ่2) ทัง้นี ้วนัที ่23 มกราคม 2561 

เป็นวันสดุท้ายของการส่งใบสมคัรและเอกสารประกอบ

การสมัครทางไปรษณีย์ โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์ 

เป็นสำาคัญ 

 3. การส่งใบสมคัรและเอกสารประกอบการสมคัร 

ให้กบัฝ่ายแนะแนวโรงเรยีน ผูส้มัครนำาส่งได้ทีฝ่่ายแนะแนว 

โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนรวบรวมส่งให้กับมหาวิทยาลัย 

ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำาหนดให้ (โรงเรียนจะต้อง

เรียงชุดใบสมัคร ตามเลขที่สมัครจากน้อยไปหามาก) 

การจัดเรียงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัครที่ชำาระเงินแล้ว (ฉบับจริง) 

 2. ใบหลักฐานการชำาระเงินที่ธนาคารออกให้

  (สลิปธนาคาร) (ฉบับจริง) 

 3. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน 

  พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง จำานวน 1 ชุด 

 4. สำาเนาการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

  พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง จำานวน 1 ชุด 

หมายเหตุ : * คณะด�ำเนินกำรเอง

การรับเข้าศึกษา

1. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
  คือ การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่น
ด้านกีฬา โดยผู้สมัครต้องมีประวัติ ผลงาน และความสามารถ 
ด้านกีฬาดีเด่น ในระดับใดระดับหนึ่ง ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง 
นับจากวันประกาศรับสมัคร และมีระดับการแข่งขัน ดังนี้ 
  1. เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือ 
  2. เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ/ตัวแทน
   จังหวัดเข ้าร ่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ/ตัวแทน 
   จังหวัดเข ้าร ่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ/ 
   ตัวแทนจังหวัดที่ผ่านการรับรองจากการกีฬา
   แห่งประเทศไทย (กกท.) หรือ 
  3. เป็นนักกีฬาตัวแทนเขตการศึกษา หรือ 
  4. เป็นนักกีฬาระดับตัวแทนเข้าร ่วมการแข่งขันกีฬา  
   โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ 
  5. เป็นนักกีฬาท่ีได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาประจำาปี 
   ของสมาคมต่าง ๆ
  Portfolio : ด้านกีฬา
2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
  คือ การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ  
ด้านศิลปวัฒนธรรม จำานวน 5 ด้าน ได้แก่ ดนตรีพื้นบ้าน/ 
พ้ืนเมือง นาฏศิลป์พื้นบ้าน/พื้นเมือง ขับร้องพ้ืนบ้าน/พ้ืนเมือง
ประเภทศิลปะ หรือหัตถกรรม และภาษาและวรรณศิลป์
  ผู ้ส มัครต ้องมีประวั ติ  ผลงาน และความสามารถ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมต่อเน่ืองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค ระดบัจังหวดั หรอืระดบัสถาบนั
โดยแนบหลักฐาน เช่น เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร แผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD, DVD) หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
  Portfolio : ด้านศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการเด็กดีมีที่เรียน* (สำานักศึกษาทั่วไป)
  Portfolio : ด้านคุณธรรม จริยธรรม
4. โครงการเพชรราชพฤกษ์
  (คณะวิทยาศาสตร์)
  Portfolio :  ด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ
5. โครงการโรงเรยีนในเครอืข่ายของคณะวทิยาศาสตร์*
  (คณะวิทยาศาสตร์)
  Portfolio : ด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ
6. โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง ห้องเรียน
  วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.)* 
  (คณะวิทยาศาสตร์)
  Portfolio : ด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ
7. โครงการสิ่งแวดล้อมสารคามสู่อาเซียน 
  (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)
  Portfolio : ด้านสิ่งแวดล้อมและวิชาการ
8. โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ
  (คณะวิทยาการสารสนเทศ)
  Portfolio : 
  - ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ ด้านวิชาการ 
  - วท.บ. เทคโนโลยี สารสนเทศ ด้านวิชาการ 
  - วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านคณิตศาสตร์
    และคอมพิวเตอร์ 
  - วท.บ.  คอมพิวเตอร์ แอนิเมชันและเกม ด้านวิชาการ
  - วท.บ.  ภูมิสารสนเทศ ด้านวิชาการ 
  - นศ.บ. นิเทศศาสตร์ ด้านผลิตสื่อสารมวลชน
    และการสื่อสาร 
9. โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ 
  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
  Portfolio: ด้านวชิาการและหนังสอืรบัรองความประพฤติ
10. โครงการสาธิตพิชิตสถาปัตย์*
  (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์)
  Portfolio : ด้านศิลปะ/การออกแบบ

หมายเหตุ :
	 1.	 คณะที่พิจำรณำเฉพำะผู้สมัครที่เลือกอันดับ	1	เท่ำนั้น	คือ	คณะเภสัชศำสตร์	(รหัสสำขำวิชำ	0201)	คณะพยำบำลศำสตร์	(รหัสสำขำวิชำ	0301)	คณะสัตวแพทยศำสตร์		 	 	
	 	 (รหัสสำขำวิชำ	0701)	และคณะศึกษำศำสตร์	(รหัสสำขำวิชำ	1601-1609)	
	 2.	 คณะที่พิจำรณำเฉพำะผู้สมัครที่เลือกอันดับ	 1	 และอันดับ	 2	 เท่ำนั้น	 คือ	 คณะสำธำรณสุขศำสตร์	 (รหัสสำขำวิชำ	 0401-0404)	 คณะวิทยำศำสตร์	 (รหัสสำขำวิชำ	 0501-0505,	 0507)	 
  และวิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง	(1501-1503)
	 3.	 คณะที่พิจำรณำเฉพรำะผู้สมัครที่เลือก	อันดับ	1	อันดับ	2	และ	อันดับ	3	เท่ำนั้นคือ	คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์	ผังเมืองและนฤมิตศิลป	์	(รหัสสำขำวิชำ	1101-1105)

การรับเข้าศึกษา

1. ระบบปกติ คือ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่กำาลังศึกษาอยู่
ในชัน้มัธยมศกึษาปีที ่6 หรือ เทยีบเท่า ในภาคเรียนสุดท้ายของปีการศกึษา 2560 ในสถานศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

คุณสมบัติ
 1. ต้องเป็นที่กำาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในภาคเรียนสุดท้าย ของปีการศึกษา 2560 
ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT 2561 ตามที่สาขาวิชากำาหนด 
 3. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน วิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2561 ในกรณีที่เลือกสมัครคณะแพทยศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 0101) 
และคณะพยาบาลศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 0301)

การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข
 1. คณะแพทยศาสตร์ (รหสัสาขาวชิา 0102-0103) คณะเภสชัศาสตร์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยี คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศลิป์ คณะการบัญชแีละการจดัการ คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ 
  ส่วนที่ 1 การคิดค่านำ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขา วิชากำาหนด คิดเป็น 100% 
  ส่วนที ่2 การสอบสัมภาษณ์ ในวันที ่23 เมษายน 2561 ซึง่การพจิารณาคดัเลือกอยูใ่นดลุยพนิจิของคณะ/สาขาวิชา 
 2. คณะแพทยศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 0101)* 
  ส่วนที่ 1 การคิดค่านำ้าหนักคะแนนมาตรฐาน วิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่สาขาวิชากำาหนด คิดเป็น 100% 
  ส่วนที ่2 การสอบสัมภาษณ์ ในวันที ่23 เมษายน 2561 ซึง่การพจิารณาคดัเลือกอยูใ่นดลุยพนิจิของคณะ/สาขาวิชา  
  หมายเหตุ * คณะดำาเนินการเอง 
 3. คณะพยาบาลศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 0301) 
  ส่วนที่ 1 การคิดค่านำ้าหนักคะแนนมาตรฐาน วิชาสามัญ 9 วิชา และค่านำ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT 
  ตามที่สาขาวิชากำาหนด คิดเป็น 100% 
  องค์ประกอบที่ 1 การคิดค่านำ้าหนักคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่สาขาวิชากำาหนด คิดเป็น 70% 
  องค์ประกอบที่ 2 การคิดค่านำ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำาหนด คิดเป็น 30%
  ส่วนที ่2 การสอบสัมภาษณ์ ในวันที ่23 เมษายน 2561 ซึง่การพจิารณาคดัเลือกอยูใ่นดลุยพนิจิของคณะ/สาขาวิชา
 4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  ส่วนที่ 1 การคิดค่านำ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำาหนด คิดเป็น 100% 
  ส่วนที่ 2 การสอบข้อเขียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 
  ส่วนที ่3 การสอบสัมภาษณ์ ในวันที ่23 เมษายน 2561 ซึง่การพจิารณาคดัเลือกอยูใ่นดลุยพนิจิของคณะ/สาขาวิชา 
 
ȮȮ5. คณะศึกษาศาสตร์ 
  ส่วนที่ 1 การคิดค่านำ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำาหนด คิดเป็น 100% 
ȮȮȮȮȮȮȮส่วนที ่0 การสอบสัมภาษณ์ ในวันที ่23 เมษายน 2561 ซึง่การพจิารณาคดัเลือกอยูใ่นดลุยพนิจิของคณะ/สาขาวิชา

2. ระบบพิเศษ คือ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่กำาลังศึกษา 
อยู ่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดการเรียนการสอนเหมือนกับระบบปกติ 
ทุกประการ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)

คุณสมบัติ
 1. ต้องเป็นผู้ที่กำาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในภาคเรียนสุดท้าย ของปีการศึกษา 2560 
ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ
 2. ต้องเป็นผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเท่า ในสถานศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
 3. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำาหนด มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT 
ครั้งที่มีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 2/2560 และการสอบ GAT/PAT 2561

การพิจารณาคัดเลือกและเงื่อนไข
คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะเทคโนโลยี  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์         
คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  คณะวัฒนธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 การคิดค่านำ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำาหนด คิดเป็น 100% 
ส่วนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะ/สาขาวิชา

การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำาปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

การสมัคร
 การสมัครคัดเลือกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  
http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th  
ระหว่างวันที่ 15-31 ตุลาคม 2560 (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 
31 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น.) 

อัตราค่าสมัคร
ค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำาระเงินผ่านธนาคาร)
การนำาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
 1. การส่งใบสมคัรและเอกสารประกอบการสมคัรด้วยตนเอง 
ผู ้สมัครสามารถนำาส่งได้ที่ กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตำาบลขามเรียง อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 2. การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย ์
ผู้สมัครสามารถนำาส่งทางไปรษณีย์ แบบ EMS โดยให้จ่าหน้าซองถึง 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำาบลขามเรียง 
อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 
วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ประจำาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1)
  ทั้งนี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันสุดท้ายของการ 
ส ่ ง ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย ์ 
โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำาคัญ

การจัดเรียงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัครที่ชำาระเงินแล้ว (ฉบับจริง)
 2. ใบหลักฐานการชำาระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) 
   (ฉบับจริง)
 3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 
  3.1 สำาหรับผู ้ที่กำาลังศึกษาอยู ่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) 5 ภาคเรียน  
   (ฉบับจริง) จำานวน 1 ชุด 
  3.2 สำาหรับผู ้ที่กำาลังศึกษาอยู ่ในระดับประกาศนียบัตร  
   (ปวช.) ใช ้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร  
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5 ภาคเรียน (ฉบับจริง)  
   จำานวน 1 ชุด 
  3.3 สำาหรับผู ้ ท่ีกำาลังศึกษาอยู ่ใน กศน. ใชัใบระเบียน 
   แสดงผลการเรยีนหลกัสตูร กศน. 3 ภาคเรยีน (ฉบบัจรงิ)  
   จำานวน 1 ชุด 
 4. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง  
  จำานวน 1 ชุด 
 5. สำาเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง  
  จำานวน 1 ชุด 
 6. Port fol io ตามที่ โครงการกำาหนด จำานวน 1 ชุด 
  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยไม ่คืนเอกสารแสดงความสามารถ 
  หรือผลงานให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 7. หนังสือรับรองความประพฤติ จำานวน 1 ชุด กรณีสมัคร 
  โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 8. ใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป  
  จำานวน 1 ชุด กรณีสมัครโครงการดาวอินทนิล ในสาขาวิชา 
  ศศ.บ. ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณสมบัติเบื้องต้น
 1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่กำาลังศึกษาอยู่ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นตำ่่า ของ 5 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำาหนด
 3. ต้องมี Portfolio ตามที่สาขาวิชากำาหนด




