
ในระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2564

การรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2564

scan ระเบียบการรับสมัคร



นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม

ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2560
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1. นักเรียนควรอยูในหองเรยีนจนจบ ม.6

2. ผูสมัครมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับใน

สาขาวิชาที่เลือก เพ่ือความเสมอภาค

3. สถาบันอุดมศึกษาในเครือขาย ทปอ. ทุกแหง 

จะเขาระบบ Clearing House เพ่ือบริหาร 1 สิทธิ์

ของผูสมัคร

มีหลักการสําคัญ  3  ประการ คือ

วัตถุประสงคของ TCAS

1. นักเรียนอยูในหองเรยีนจนจบภาคการศึกษา

2. นักเรียน 1 คน มี 1 สิทธิ์ 

3. นักเรียนไมวิ่งรอกสอบ



กําหนดการจัดสอบ GAT/PAT, O-NET, วิชาสามัญ 9 วิชา และ TCAS64 มมส
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GAT/PAT

O-NET

วิชาสามัญ 9 วิชา

TCAS 64 รอบท่ี 1 Portfolio
# 1 : 26 ต.ค.-6 พ.ย. 63

# 2 : 1-15 ธ.ค. 63
รอบท่ี 2 Quota

5 ม.ค.-28 ก.พ. 64

ประกาศผล 23 เม.ย. 64สอบ 20-23 มี.ค. 64สมัครสอบ 23 พ.ย.-7 ธ.ค. 63

สมัครสอบ 11-25 ธ.ค. 63 สอบ 3-4 เม.ย. 64 ประกาศผล 29 เม.ย. 64

สอบ 27-28 มี.ค. 64 ประกาศผล 27 เม.ย. 64

ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64

โรงเรียนสงขอมูลนักเรียน ม.6 เขาระบบ สทศ.

GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา สมัครสอบผานอินเตอรเน็ต เว็บไซต สทศ. : niets.or.th

รอบที่ 1, 2 และ 4 รับสมัครผานอินเตอรเน็ต เว็บไซต มมส : admission.msu.ac.th

รอบที่ 3 รับสมัครผานอินเตอรเนต็ เว็บไซต ทปอ. :  mytcas.com

กสพทรับสมัครผานอินเตอรเน็ต เว็บไซต กสพท: www9.si.mahidol.com

รอบที่ 4 Direct Admission
3-15 มิ.ย. 64

รอบท่ี 3 Admission
7-15 พ.ค. 64
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admission.msu.ac.th

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

Portfolio

Quota

Direct Admission        

รับสมัคร สอบสัมภาษณ

6 ม.ค. 64

ยืนยันสิทธิ์

22-23 ก.พ. 64

Admission

รับสมัคร สอบสัมภาษณ

5 พ.ค. 64

ประกาศผล

10 พ.ค. 64

ยืนยันสิทธิ์

10-11 พ.ค. 64

สละสิทธิ์

12-13 พ.ค. 64

รับสมัคร ไมอนุญาตใหสละสิทธิ์

ในระบบ ทปอ.

รับสมัครและดําเนินการคัดเลือก บางคณะ/สาขาวิชา 

3-15 มิ.ย. 64

ติดตามขอมูลการสมัครและคัดเลือกฯ ไดท่ี เว็บไซต http://www.msu.ac.th 

3-15 มิ.ย. 64

1

3
2

4

ประกาศผล

8 ม.ค. 64

โปรดติดตาม ขอมูลการสมัครและคัดเลือกฯ ไดท่ี เว็บไซต http://www.msu.ac.th 

หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Fan page : เรียนตอ มมส Mahasarakham university 8

ไมสอบสัมภาษณ

1-15 ธ.ค. 63
admission.msu.ac.th

admission.msu.ac.th

5 ม.ค.-28 ก.พ. 64

mytcas.com
7-15 พ.ค. 64

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจําปการศึกษา  2564

# 1 : 26 พ.ค. 64

# 2 : 1 มิ.ย. 64

ประกาศผล
# 1 : 26-27 พ.ค. 64

# 2 : อัตโนมัติ

ยืนยันสิทธิ์

# 1 : 24-25 ก.พ. 64

# 2 : 12-13 พ.ค. 64

สละสิทธิ์



รอบท่ี 1 Portfolio
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กลุมเปาหมาย

๏ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ไมมีการจัดสอบขอเขียน แตสามารถคัดเลือก

ผานการคัดเลือกผานการ Audition ได

วิธีการ
๏ ย่ืนสมัครกับ มมส ผานอินเตอรเน็ต เว็บไซต admission.msu.ac.th

๏ ชําระเงินผานธนาคาร

๏ สงเอกสารดวยตนเองหรือทางไปรษณีย

๏ มมส กําหนดเกณฑการคัดเลือก ดังนี้ 
โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ข้ันตํ่า ใน 4 ภาคเรียน ตามท่ีสาขาวิชากําหนด

- Portfolio และเอกสารตางๆ ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

โครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานกีฬา โครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานศิลปวัฒนธรรม 

โครงการตางๆ ท่ีกองบริการการศึกษาดําเนินการ จํานวน 16 โครงการ และโครงการตางๆ ท่ีคณะดําเนินการ 

จํานวน 7 โครงการ

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ข้ันตํ่า ใน 5 ภาคเรียน ตามท่ีสาขาวิชากําหนด

- Portfolio และเอกสารตางๆ ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

๏ สามารถ Pre-Screening กอนเรียกสัมภาษณได

๏ มมส สงช่ือผูผานการคัดเลือกเขาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ.

๏ ผูสมัครเขาระบบเพ่ือยืนยันสิทธิ์ ในระบบ ทปอ. เพ่ือเลือกยืนยัน

เพียง 1 สาขาวิชาท่ีผานการคัดเลือก

ใชคะแนน GPAX 4 ภาคเรียน (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน)

ใชคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน (โครงการสงเสริมเยาวชน

ดีเดนดานกีฬา โครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานศิลปวัฒนธรรม 

โครงการตางๆ ท่ีกองบริการการศึกษาดําเนินการ จํานวน 16 โครงการ 

และโครงการตางๆ ท่ีคณะดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ) 



รอบท่ี 2 Quota
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กลุมเปาหมาย

๏ นักเรียนที่อยูในเขตพ้ืนที่หรือภาค

๏ นักเรียนในโรงเรียนเครือขาย

๏ นักเรียนโครงการความสามารถพิเศษ

๏ นักเรียนในเขตพิเศษของประเทศ

ใชคะแนนสอบจาก สทศ. (คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT

และ วิชาสามัญ 9 วิชา)

วิธีการ
๏ ย่ืนสมัครกับ มมส ผานอินเตอรเน็ต เว็บไซต admission.msu.ac.th

๏ ชําระเงินผานธนาคาร

๏ มมส กําหนดเกณฑการคัดเลือก ดังนี้ 

- คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามท่ีสาขาวิชากําหนด โดยการสอบ 

GAT/PAT ป 2563 หรือ GAT/PAT ป 2564

- คะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ป 2564 (กรณีสมัครคณะเภสัชศาสตร

และคณะพยาบาลศาสตร)

- กรณีสมัครคณะแพทยศาสตร สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  

คณะแพทยศาสตร โทรศัพท 0-4371-2991  เว็บไซต med.msu.ac.th

๏ มมส สงช่ือผูผานการคัดเลือกเขาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ.

๏ ผูสมัครเขาระบบเพ่ือยืนยันสิทธิ์ ในระบบ ทปอ. เพ่ือเลือกยืนยัน

เพียง 1 สาขาวิชาท่ีผานการคัดเลือก



รอบท่ี 3 Admission 1
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กลุมเปาหมาย

๏ นักเรียนทั่วไป

๏ นักเรียนในโครงการ กสพท

๏ นักเรียนโครงการอื่นๆ

ใชคะแนนสอบจาก สทศ. (คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT)

และ กสพท (กรณีสมัครคณะเภสัชศาสตรและสัตวแพทยศาสตร)

วิธีการ
๏ ย่ืนสมัครกับ ทปอ. ผานอินเตอรเน็ต เว็บไซต

Student.mytcas.com

๏ มมส กําหนดเกณฑการคัดเลือก ดังน้ี 
- คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามท่ีสาขาวิชากําหนด โดยการสอบ 

GAT/PAT ป 2563 หรือ GAT/PAT ป 2564 

- โครงการ กสพท (กรณีสมัครคณะเภสัชศาสตรและสัตวแพทยศาสตร) 

ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี เว็บไซต www9.si.mahidol.ac.th

๏ นักเรียนเลือกสมัครแบบเรียงลําดับ

๏ การบริหารจัดการสิทธิ์เปนแบบ Auto-Clearing ประกาศ

ผลเพียง 1 สาขาวิชา ในอันดับท่ีดีท่ีสุดท่ีผานการคัดเลือก



รอบท่ี 3 Admission 2
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กลุมเปาหมาย

๏ นักเรียนทั่วไป

๏ นักเรียนโครงการอื่นๆ

ใชคะแนน GPAX 6 ภาคเรียน 20% และ

คะแนนสอบ O-NET 30% และ GAT/PAT 50%

ใน 10  กลุมวิชา ที่ ทปอ. กําหนด 

วิธีการ
๏ ย่ืนสมัครกับ ทปอ. ผานอินเตอรเน็ต เว็บไซต

Student.mytcas.com
๏ สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการรับรวมกัน

ใน 10 กลุมวิชา ท่ี ทปอ. กําหนด (ใชคะแนน 

GPAX 20%, O-NET 30% และ GAT/PAT 50%) 

๏ นักเรียนเลือกสมัครแบบเรียงลําดับ

๏ การบริหารจัดการสิทธิ์เปนแบบ Auto-Clearing 

ประกาศผลเพียง 1 สาขาวิชา ในอันดับท่ีดีท่ีสุด 

ท่ีผานการคัดเลือก



รอบท่ี 4 Direct Admission
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กลุมเปาหมาย

๏ นักเรียนที่ยังไมมีที่เรียน

๏ นักเรียนโครงการอื่นๆ

วิธีการ

๏ ย่ืนสมัครกับ มมส ผานอินเตอรเน็ต เว็บไซต 

admission.msu.ac.th 

๏ มมส กําหนดเกณฑการคัดเลือก 

๏ มมส สงชื่อผูผานการคัดเลือกเขาระบบของ ทปอ.

๏ ผูสมัครยืนยันสิทธิ์ที่ มมส



ขอดีของการใชคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT และคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ในระบบ TCAS64

การจัดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา เปนขอสอบกลางที่จัดสอบโดย สทศ. มหาวิทยาลัย

สวนใหญใชเปนเกณฑการคัดเลือก สามารถนํามาใชในการคัดเลือกในรอบที่ 2-3 ในระบบ TCAS64 

มมส จึงเลือกใชคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT (ใชกับทุกสาขาวิชา) และคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ 9 วิชา 

(ในคณะเภสัชศาสตรและพยาบาลศาสตร) เปนเกณฑในการคัดเลือก ซ่ึงนักเรียนตองสมัครสอบ กับ สทศ. 

และนําผลคะแนนไปใชในการคัดเลือกตามเกณฑที่สาขาวิชากําหนด ได 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 2 Quota เปนคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT และคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ 9 วิชา 

ที่คาดวาจะไดรับ โดยนักเรียนตองสมัครที่เว็บไซตของ มมส : admission.msu.ac.th สามารถเลือกสมัคร

ได 4 อันดับการเลือก หลังจาก สทศ. ประกาศผลคะแนนแลว มมส จะดึงคะแนนของผูสมัครมาประมวลผล

การคัดเลือกตอไป

รอบที่ 3 Admission1 และ Admission2 เปนคะแนนทีน่ักเรียนไดรบัทราบจากประกาศของ สทศ. 

แลว เพ่ือนําไปศึกษาขอมูลและคํานวณเปรียบเทียบในการเลือกสาขาวิชา โดยนักเรียนตองสมัครในเว็บไซต

ของ ทปอ. : mytcas.com 14



เงื่อนไขในการคัดเลอืก รอบที่ 1 และรอบที่ 2

1. ผูท่ีสามารถสมัครคัดเลือกในระบบ TCAS ตองไมเปนผูท่ียืนยันสิทธิ์เขาศึกษาอยูในระบบ หรือสละสิทธิ์

มากกวา 1 คร้ัง

2.  มหาวิทยาลัยตรวจสอบการใชสิทธิ์ของผูสมัครกอนการสมัคร  หรือกอนการประกาศผลการคัดเลือก

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ผานเว็บไซตของ ทปอ. : mytcas.com

3. ระบบ TCAS ตรวจสอบสถานะของผูผานการคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยสงชื่อเขาระบบ

4. ผูท่ียืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS แลวเปลี่ยนใจไมตองการเขาศึกษาตองกดสละสิทธิ์ในระบบ TCAS ตามชวงเวลา 

ท่ีกําหนดเทาน้ัน

4.1 ยืนยันสิทธิ์ในรอบ Portfolio แลว สามารถเลือกสละสิทธิ์ได 2 ชวงเวลา คือ วันท่ี 24-25 กุมภาพันธ 2564

หรือ วันท่ี 12-13 พฤษภาคม 2564

4.2 ยืนยันสิทธิ์ในรอบ Quota แลว สามารถเลือกสละสิทธิ์ได 1 ชวงเวลา คือ วันท่ี 12-13 พฤษภาคม 2564

4.3 ยืนยันสิทธิ์ในรอบ Admission  แลว  ไมสามารถสละสิทธิ์ได  แตเลือกไมใชสิทธิ์ได เพ่ือเรียกตัวสํารอง       

ในการประมวลผลคร้ังท่ี 2
15



เงื่อนไขในการคัดเลอืก รอบที่ 1 และรอบที่ 2

5. การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ในรอบท่ี 1 Portfolio

5.1 กรณีประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีท่ีเรียนแลว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การคัดเลือก 

โครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานกีฬา หรือโครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานศิลปวัฒนธรรม และโครงการตางๆ 

ท่ีกองบริการการศึกษาดําเนินการ

5.2 กรณีประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกโครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานกีฬา หรือโครงการสงเสริม เยาวชน

ดีเดนดานศิลปวัฒนธรรมแลว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การคัดเลือกโครงการตางๆ ท่ีกองบริการการศึกษาดําเนินการ 

6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองรายงานเขาศึกษา ในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ตามวันเวลาท่ีกําหนด ผานระบบอินเตอรเน็ต เว็บไซต http://admit.msu.ac.th

7. กรณีรายงานตัวเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2564 แลว หากใน

วันแรกของการเปดภาคเรียนยังไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม จะไมรับเขาศึกษาโดยเด็ดขาด

16



เปดรับบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 19 คณะ/วิทยาลัย จํานวน 87 สาขาวิชา 

1. คณะแพทยศาสตร 

2. คณะเภสัชศาสตร

3. คณะพยาบาลศาสตร 

4. คณะสาธารณสุขศาสตร 

5. คณะสัตวแพทยศาสตร

1. คณะวิทยาศาสตร

2. คณะเทคโนโลยี

3. คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

4. คณะวิทยาการสารสนเทศ     

5. คณะวิศวกรรมศาสตร
6. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป

1. คณะการบัญชีและการจัดการ

2. คณะการทองเท่ียวและการโรงแรม 

3. คณะมนุษยศาสตรฯ

4. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง      

5. คณะศึกษาศาสตร

6. คณะศิลปกรรมศาสตรและวัฒนธรรมศาสตร

7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป

8. คณะนิติศาสตร

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

กลุมท่ี 1

ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

กลุมท่ี 2

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

กลุมท่ี 3

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1

3
4

2

5

แผนการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจําปการศึกษา  2564

TCAS 64
ระบบปกติ แผนการรับ

ระบบเทียบเขา

(คน)

แผนการรับ

ระบบตอเน่ือง

(คน)แผนการรับ (คน) คิดเปนรอยละ

รอบท่ี 1 Portfolio 5,089 50.35%

580 40

รอบท่ี 2 Quota 3,574 35.36%

รอบท่ี 3
Admission 1 957 9.47%

Admission 2 487 4.82%

รอบท่ี 4 Direct Admission รับสมัครและดําเนินการคัดเลือกบางคณะ/สาขาวิชา

โปรดติดตามรายละเอียดไดท่ี admission.msu.ac.th

รวม 10,107 100%
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รวมโครงการที่เปดรับ

TCAS รอบท่ี 1 Portfolio
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จํานวนรับรวม

5,089
คน

เปดรับ

26
โครงการ

1. โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 676 คน

2. โครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานกีฬา 109 คน

3. โครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานศิลปวัฒนธรรม 124 คน

4. โครงการชอดอกปบ (คณะพยาบาลศาสตร) 28 คน

5. โครงการเพชรราชพฤกษ (คณะวิทยาศาสตร) 80 คน

6. โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร (คณะเทคโนโลย)ี 78 คน

7. โครงการสงเสริมนิสิตสัตวแพทยศักยภาพสงู (คณะสัตวแพทยศาสตร) 4 คน

8. โครงการบุตรเกษตรกร (คณะสัตวแพทยศาสตร) 3 คน

9. โครงการรักษสิ่งแวดลอม (คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร) 42 คน

10. โครงการสงเสริมดานวิทยาการสารสนเทศ (คณะวิทยาการสารสนเทศ) 288 คน

11. โครงการเสนทางสูวิศวกรรุนใหม (คณะวิศวกรรมศาสตร) 285 คน

12. โครงการสานฝนฉันอยากเรียนออกแบบ สถาปตย และกอสราง 

(คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป) 222 คน

13. โครงการ MBS.Talent (คณะการบัญชีและการจัดการ) 1,618 คน

14. โครงการตนกลาชบาบาน (คณะการทองเท่ียวและการโรงแรม) 102 คน

15. โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 384 คน

16. โครงการ COPAG รอบท่ี 1 (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง) 465 คน

17. โครงการเพชรพระพิฆเนศวรและคนดีศรีวัฒนธรรม (คณะศิลปกรรมศาสตร

และวัฒนธรรมศาสตร) 150 คน

18. โครงการศิษยกนกุฏิดนตรี (วิทยาลัยดุริยางคศิลป) 105 คน

19. โครงการตนกลานิติศาสตร (คณะนิติศาสตร) 200 คน

1. โครงการสนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยกาํกับดูแล

ของมหาวิทยาลยั (วมว.) (คณะเภสัชศาสตร) 3 คน

2. โครงการโรงเรียนในเครือขายของคณะวิทยาศาสตร (คณะวิทยาศาสตร) 74 คน

3. โครงการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน (วมว.) (คณะวิทยาศาสตร) 6 คน

4. โครงการความรวมมือทางการศึกษาเพ่ือสานตออาชีพการเลี้ยงโคนม 

กรมสงเสริมสหกรณ (คณะเทคโนโลย)ี 5 คน

5. โครงการความรวมมือทางการศึกษาเพ่ือสานตออาชีพพระราชทาน 

(คณะสัตวแพทยศาสตร) 3 คน

6. โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

(คณะวิทยาการสารสนเทศ) 20 คน

7. โครงการเพชรเสมา (คณะศึกษาศาสตร) 15 คน 20

โครงการตางๆ ท่ีกองบรกิารการศึกษาดําเนินการ จํานวน 19 โครงการ 4,963 คน

โครงการตางๆ ท่ีคณะดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ 126 คน



21



โครงการเด็กดีมีที่เรียน

แผนการรับ คุณสมบัติผูสมัคร

เปดรับ 76 สาขาวิชา

676 คน

สมัครฟรี

ไมมีคาใชจาย

คือ โครงการท่ีเปดโอกาสทางการศกึษาเพ่ือคดัเลือกนักเรียน ท่ีเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ใหบริการแกสังคม ท่ีมีหลักฐานประจักษ

เขาศึกษาในระดับปริญญาตร ีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร :

1. เปนผูกําลังศึกษาอยูระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในสถานศึกษาท่ัวประเทศ

2. ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ข้ันต่ํา 4 ภาคเรียน ตามท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนด 

3. ตองมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุมสาระการเรียนรูข้ันต่าํ 4 ภาคเรียน ตามท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนด 

4. ตองเปนนักเรียนท่ีเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ใหบริการแกสังคมท่ีมีหลักฐานประจักษชัดเจนและมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนตนสังกัด

5. ตองเปนนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกจากสถานศึกษาเทาน้ัน

คุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิ์สมัคร :

ผูสมัครตองเปนผูกระทําความด ีมีคุณธรรม จริยธรรมเปนท่ีประจักษและอุทิศตนเพ่ือสวนรวม เชน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ

โดยมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค ดังน้ี

1. มีความเปนผูนําในการชวยเหลือหรืออุทิศตนเพ่ือสวนรวม

2. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤตตินเปนตัวอยางท่ีดี

3. เปนผูมีสวนรวมหรือตระหนักในการอนุรกัษและพัฒนาสิง่แวดลอม

4. เปนผูมีสวนรวมในการปองกันและรณรงคสารเสพตดิทุกชนิด
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ขั้นตอนการสมัคร
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หลักฐานการสมัคร
หลักฐานการสมคัร :

1. ใบสมัครตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พิมพจากระบบการสมัคร)

2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) 4 ภาคเรียน  (ฉบับจริง) จํานวน 1 ชุด

3. สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน  1 ฉบับ

4. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี) จํานวน  1 ฉบับ

5. แบบบันทึกผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอังพึงประสงค (ทางโรงเรียนเปนผูประเมินตามแบบฟอรมท่ีกําหนดให)

6. แบบรายงานตนเอง การทําความดี มีคุณธรรม จริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือสังคม (นักเรียนเปนผูเขียนเรียงความตามแบบฟอรม

ท่ีกําหนดให)

7. หนังสือรับรองหรือประกาศท่ีระบุรายชื่อผูสมัครท่ีผานการคัดเลือกจากทางโรงเรียน ท่ีมีผูบริหารหรือครูแนะแนวลงลายมือชื่อรับรอง 

(หากไมมีหนังสือรับรองการผานการคัดเลือกจากทางโรงเรียน มหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน)                                                                       

8. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 (ไมรวมปก) ภายในแฟมประกอบดวย

- Resume (ประวัติสวนตัว/ประวัติการศึกษา)

- รางวัล / เกียรติบัตรท่ีไดรับ (ผลงานหรือรางวัลท่ีไดรับยอนหลังไมเกิน 3 ป)

- รูปถาย ประสบการณหรือกิจกรรม ตางๆ เชน กิจกรรมจิตอาสา ยอนหลังไมเกิน 3 ป

- ผลงานท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีสมัคร หรือตามท่ีสาขาวิชากําหนด (ถามี)
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ตัวอยาง : แบบบันทึกผลการประเมินคณุธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอังพึงประสงค
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ตัวอยาง : การกรอกแบบบันทึกผลการประเมินคณุธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอังพึงประสงค
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ตัวอยาง : แบบรายงานตนเอง การทําความดี มีคุณธรรม จริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือสังคม 
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ตัวอยาง : หนังสือรับรองหรือประกาศที่ระบุรายชือ่ผูสมัครที่ผานการคัดเลอืกจากทางโรงเรียน

28

ผูมีสิทธิ์สมัครตองเปนนักเรียนทีไ่ดรับการคดัเลือกจากโรงเรียนแลว

เทานั้น และตองกรอกลําดับที่จากหนังสือรับรอง/ประกาศที่โรงเรยีน

ออกใหในใบสมัคร โดยผูสมัครตองสําเนาหนังสือรับรอง/ประกาศ

จากทางโรงเรียนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง เพ่ือแนบเปนเอกสาร

ประกอบการสมัครทุกคน



การสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัคร 

สงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 26 ตุลาคม-10 พฤศจิกายน 2563 

- โรงเรียนเปนผูรวบรวมสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัคร และ Portfolio

มายัง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย 44150

- สงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัคร และ Portfolio ดวยตนเอง ไดที่ 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม

29



30



โครงการ/โควตาที่เปดรบั จํานวน  26 โครงการ จํานวน 5,089 คน คิดเปน 50.35% ของแผนการรับท้ังส้ิน

โครงการ/โควตาที่กองบริการการศึกษาดาํเนินการ จํานวน 19 โครงการ จํานวน 4,963 คน

โครงการ/โควตา แผนการรับ (คน)

1. โครงการเด็กดีมีทีเ่รียน 676

2. โครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานกฬีา 109

3. โครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานศิลปวัฒนธรรม 124

4. โครงการชอดอกปบ (คณะพยาบาลศาสตร) 28

5. โครงการเพชรราชพฤกษ (คณะวิทยาศาสตร) 80

6. โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร (คณะเทคโนโลยี) 78

7. โครงการสงเสริมนิสติสัตวแพทยศักยภาพสูง (คณะสัตวแพทยศาสตร) 4

8. โครงการบุตรเกษตรกร (คณะสัตวแพทยศาสตร) 3

9. โครงการรักษสิ่งแวดลอม (คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร) 42
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โครงการ/โควตา แผนการรับ (คน)

10. โครงการสงเสริมดานวิทยาการสารสนเทศ (คณะวิทยาการสารสนเทศ) 288

11. โครงการเสนทางสูวิศวกรรุนใหม (คณะวิศวกรรมศาสตร) 285

12. โครงการสานฝนฉันอยากเรียนออกแบบ สถาปตย และกอสราง (คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป) 222

13. โครงการ MBS.Talent (คณะการบัญชีและการจัดการ) 1,618

14. โครงการตนกลาชบาบาน (คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม) 102

15. โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 384

16. โครงการ COPAG รอบที่ 1 (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง) 465

17. โครงการเพชรพระพิฆเนศวรและคนดีศรีวัฒนธรรม (คณะศิลปกรรมศาสตรและวัฒนธรรมศาสตร) 150

18. โครงการศิษยกนกุฏิดนตรี (วิทยาลัยดุริยางคศิลป) 105

19. โครงการตนกลานติิศาสตร (คณะนิติศาสตร) 200

รวม 4,963
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โครงการ/โควตาที่เปดรบั 
โครงการ/โควตาที่คณะดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ จํานวน 126 คน

โครงการ/โควตา แผนการรับ (คน)

1. โครงการสนับสนนุการจัดตัง้หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยกํากบัดแูลของมหาวิทยาลัย (วมว.) (คณะเภสัชศาสตร) 3

2. โครงการโรงเรียนในเครือขายของคณะวิทยาศาสตร (คณะวิทยาศาสตร) 74

3. โครงการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน (วมว.) (คณะวิทยาศาสตร) 6

4. โครงการความรวมมือทางการศึกษาเพ่ือสานตออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมสงเสริมสหกรณ (คณะเทคโนโลยี) 5

5. โครงการความรวมมือทางการศึกษาเพ่ือสานตออาชีพพระราชทาน (คณะสัตวแพทยศาสตร) 3

6. โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศรวมกับภาคอุตสาหกรรม (คณะวิทยาการสารสนเทศ) 20

7. โครงการเพชรเสมา (คณะศึกษาศาสตร) 15

รวม 126
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โครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานกีฬา

แผนการรับ คุณสมบัติผูสมัคร
เปดรับ 45 สาขาวิชา

109 คน
1. เปนผูที่กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา ในสถานศึกษาทั่วประเทศ

2. ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ข้ันต่ํา 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด

3. ตองมีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเดนในระดับใดระดับหนึ่ง ในชวง 3 ป ยอนหลัง นับจาก

วันประกาศรับสมัครและมีระดับการแขงขัน ดังนี้

3.1 เปนนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือ

3.2 เปนนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ/ตัวแทนจังหวัดเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ/ตัวแทนจังหวัดเขา

รวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ/ตัวแทนจังหวัดที่ผานการรับรองจากการกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) หรือ

3.3 เปนนักกีฬาตัวแทนเขตการศึกษา หรือ

3.4 เปนนักกีฬาระดับตวัแทนเขารวมการแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย หรือ

3.5 เปนนักกีฬาที่ไดรับรางวัลในการแขงขันกีฬาประจําปของสมาคมตางๆ

3.6 ตองมีคุณสมบัติตามขอ 3.1-3.5 หรือ เทียบเทา อยางใดอยางหนึ่ง

ประเภทกีฬาที่รับสมคัร : ชนิดกีฬาที่เคยจัดการแขงขันในกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
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โครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานศิลปวัฒนธรรม

แผนการรับ คุณสมบัติผูสมัคร
เปดรับ 51 สาขาวิชา

124 คน
1. เปนผูที่กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา ในสถานศึกษาทั่วประเทศ หรือ

2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ในสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแลว 

ไมเกิน 3 ป

3. ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ข้ันต่ํา 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด (กรณีผูสมัครกําลัง

ศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา) หรือ

4. ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ข้ันต่ํา 6 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด (กรณีผูสมัครสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา) ตามที่สาขาวิชากําหนด

ประเภทศิลปวัฒนธรรมท่ีรับสมัคร :
1. ดนตรีพ้ืนบาน/พ้ืนเมือง

2. ศิลปะหรือหัตถกรรม

3. นาฏศิลปพ้ืนบาน/พ้ืนเมือง

4. ภาษาและวรรณศิลป

5. ขับรองพ้ืนบาน/พ้ืนเมือง
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โครงการตางๆ ที่กองบรกิารการศกึษาดําเนนิการ

คุณสมบัติผูสมัคร

1. เปนนักเรียนที่กําลงัศกึษาอยู ม. 6 หรือ เทียบเทา ในสถานศึกษาทั่วประเทศ

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นตํ่า ใน 5 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชา

กําหนด

3. มี Portfolio และเอกสารตางๆ ตามที่สาขาวิชากําหนด 

ไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 (ไมรวมปก)

4. มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

31

1. ใบสมัครที่ชําระเงินแลว (ฉบับจริง)

2. หลักฐานการชําระเงินที่ธนาคารออกให (สลิปธนาคาร) (ฉบับจริง) หรือบางธนาคารอาจจะบันทึกหลักฐาน การชําระเงินไวในใบสมัคร

3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน

3.1 ผูที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ใชใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) 5 ภาคเรียน (ฉบับจริง) 1 ชุด

3.2 สําหรับผูที่กําลงัศึกษาอยูในระดับประกาศนยีบัตร (ปวช.) ใชใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 5 ภาคเรียน 

(ฉบับจริง) 1 ชุด

3.3 สําหรับผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับ กศน. ใชัใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตร กศน. 3 ภาคเรียน (ฉบับจริง) 1 ชุด    

3.4 สําหรับผูที่จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ใชใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับ สําเร็จการศึกษา  

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด (กรณีสมัครโครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานศิลปวัฒนธรรม)

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด

5. สําเนาการเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด

6. การนําสง portfolio และเอกสารอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

6.1 กรณีสมัครโครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานกฬีาหรือโครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานศิลปวัฒนธรรม ใหนําสงพรอมชุดใบสมัคร                                    

และหลักฐานการสมคัร ขอ 1-5

6.2 กรณีสมัครโครงการตางๆ ที่กองบริการการศึกษาดําเนินการ ใหนํามาในวันสอบสัมภาษณ 37



การนําสง portfolio และเอกสารอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

38

6.1 กรณีสมัครโครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานกีฬาหรือโครงการสงเสริมเยาวชนดีเดน

ดานศิลปวัฒนธรรม ใหนําสงพรอมชุดใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ขอ 1-5

6.2 กรณีสมัครโครงการตางๆ ที่กองบริการการศึกษาดําเนินการ จํานวน 16 โครงการ 

ใหนํามาในวันสอบสัมภาษณ ดังนี้

ทั้งนี้ ผูสมัครตองมีหลักฐานผลงานดานกีฬา หรือดานศิลปวัฒนธรรม เปนไฟล VDO ที่แสดงใหเห็น

ทักษะและความสามารถอยางชัดเจน ตัวอยางผลงาน เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถาย ซีดี วีซีดี 

ที่สงมาพรอมใบสมัครเทานั้น ผูที่ไมสงหลักฐานผลงานจะไมไดรับการพิจารณาใหเขาสอบสัมภาษณ 



การสง Portfolio

ใหนํา Portfolio มาแสดงตอคณะกรรมการสอบสัมภาษณในวันสอบสัมภาษณ

1. โครงการชอดอกปบ (คณะพยาบาลศาสตร) 9. โครงการสานฝนฉันอยากเรียนออกแบบ สถาปตย และกอสราง 

(คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป) 

2. โครงการเพชรราชพฤกษ (คณะวิทยาศาสตร) 10. โครงการ MBS.Talent (คณะการบัญชีและการจัดการ) 

3. โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร (คณะเทคโนโลยี) 11. โครงการตนกลาชบาบาน (คณะการทองเท่ียวและการโรงแรม) 

4. โครงการสงเสริมนิสิตสัตวแพทยศักยภาพสูง (คณะสัตวแพทยศาสตร) 12. โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

5. โครงการบุตรเกษตรกร (คณะสัตวแพทยศาสตร) 13. โครงการ COPAG รอบท่ี 1 (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)

6. โครงการรักษส่ิงแวดลอม (คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร) 14. โครงการเพชรพระพิฆเนศวรและคนดีศรีวัฒนธรรม 

(คณะศิลปกรรมศาสตรและวัฒนธรรมศาสตร) 

7. โครงการสงเสริมดานวิทยาการสารสนเทศ (คณะวิทยาการสารสนเทศ) 15. โครงการศิษยกนกุฏิดนตรี (วิทยาลัยดุริยางคศิลป) 

8. โครงการเสนทางสูวิศวกรรุนใหม (คณะวิศวกรรมศาสตร) 16. โครงการตนกลานิติศาสตร (คณะนิติศาสตร)
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ขั้นตอนการสมัคร  รอบที่ 1 

40

ขั้นตอนที่ 1

ศึกษาขอมูลการสมัคร

ไดที่เว็บไซต msu.ac.th 

หรือ

admission.msu.ac.th 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5

กรอกขอมูลการสมัคร

และพิมพใบสมัคร
ชําระเงินคาสมัคร

500 บาท 
(ไมรวมคาธรรมเนียมทางธนาคาร) 

ไดที่

ธ.ไทยพาณิชย, ธ.กรุงไทย

ธ.กรุงเทพ, ธ.ทหารไทย

ทุกสาขาท่ัวประเทศ

สงใบสมัคร
และเอกสารประกอบการสมัคร

ท่ี

กองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ขามเรียง

อ.กันทรวิชัย

จ.มหาสารคาม

44150

ตรวจสอบ
สถานะการชําระเงิน

และสถานะการสงเอกสาร

ไดท่ีเว็บไซต msu.ac.th 

หรือ

admission.msu.ac.th 



รวมโครงการที่เปดรับ

TCAS รอบท่ี 2 Quota
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จํานวนรับรวม

3,574
คน

เปดรับ

4
โครงการ

41

1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 85 สาขาวิชา 3,452 คน

2. โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาจังหวัดชายแดนภาคใต 

จํานวน 17 สาขาวิชา 37 คน

3. โครงการรับนิสิตพกิาร จํานวน 20 สาขาวิชา 25 คน

4. โครงการผลิตแพทยเพือ่ชาวชนบท (คณะแพทยศาสตรดําเนินการ) 

จํานวน 1 สาขาวิชา 60 คน



42



โครงการ/โควตาที่กองบริการการศึกษาดาํเนินการ จํานวน 3 โครงการ จํานวน 3,514 คน

โครงการ/โควตา แผนการรับ (คน)

1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,452

2. โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 37

3. โครงการรับนิสิตพิการ 25

รวม 3,514
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โครงการ/โควตาที่คณะดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ จํานวน 60 คน

โครงการ/โควตา แผนการรับ (คน)

โครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท (คณะแพทยศาสตร) 60

รวม 60

โครงการ/โควตาที่เปดรับ จํานวน  4 โครงการ 85 สาขาวิชา จํานวน 3,574 คน คิดเปน 35.36% ของแผนการรับท้ังส้ิน



โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนการรับ คุณสมบัติผูสมัคร
เปดรับ 85 สาขาวิชา

3,452 คน
1. ตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 หรือเทียบเทา ในภาคเรียนสุดทายของปการศึกษา 2563

ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ

2. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา จากสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. ตองมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากําหนด มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT

คร้ังที่มีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ GAT/PAT ป 2563 หรือ GAT/PAT ป 2564

4. ตองมีคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ป 2564 (กรณีสมัครคณะเภสัชศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร)
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โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูสมัครสามารถเลอืกสมัครไดไมเกิน 4 อันดับการเลือก (คณะ/สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัยจะนําคะแนนที่ไดรับจากการคาํนวณตามเกณฑการพจิารณา

คัดเลือก ที่สาขาวิชากําหนด ของทุกอันดับการเลือกในสาขาวิชานั้นๆ มาเรียง

คะแนนจากมากไปหานอย โดยยึดคะแนนเปนสําคญั เพื่อใชพิจารณาตัดสินผล

ตามอันดับการเลือกที่สมัครตอไป 

การพิจารณาอันดับการเลือกสมัคร 
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โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. คณะที่พิจารณาเฉพาะผูสมัครที่เลอืกอันดับ 1 เทานั้น คือ คณะเภสัชศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร คณะสตัวแพทยศาสตร และคณะศกึษาศาสตร 

2. คณะที่พิจารณาเฉพาะผูสมัครที่เลอืกอันดับ 1 และอันดับ 2 เทานั้น คือ 

คณะสาธารณสขุศาสตร และวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

เง่ือนไขการสมัคร 
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โครงการผลิตแพทยเพือ่ชาวชนบท (คณะแพทยศาสตร)

คือ การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเปดโอกาสใหกับผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6

ในภาคเรียนสุดทายของปการศึกษา 2563 โดยมีภูมิลําเนา อยูใน 7 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ กาฬสินธุ

มหาสารคาม รอยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และขอนแกน

เปดรับ 60 คน

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท 0-4371-2991

เว็บไซต med.msu.ac.th
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การยกเลิกใบสมัคร รอบที ่1 และ รอบที่ 2 

เอกสารประกอบการยกเลิกใบสมคัร

1. แบบฟอรมการยกเลิกใบสมัคร ท่ีกรอกขอมูลเรียบรอยแลว พรอมลง

ลายมือชื่อผูสมัคร

2. ใบสมัครท่ีชําระเงินแลว โดยใหเขียนขอความ “ยกเลิกใบสมัคร” 

พรอมลงลายมือชื่อผูสมัคร

3. ใบหลักฐานการชําระเงินท่ีธนาคารออกให (สลิปธนาคาร) พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด
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ขั้นตอนการสมัคร รอบที่ 2
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ขั้นตอนที่ 1

ศึกษาขอมูลการสมัคร

ไดที่เว็บไซต msu.ac.th 

หรือ

admission.msu.ac.th 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4

กรอกขอมูลการสมัคร

และพิมพใบสมัคร
ชําระเงินคาสมัคร

500 บาท 
(ไมรวมคาธรรมเนียมทางธนาคาร) 

ไดที่

ธ.ไทยพาณิชย, ธ.กรุงไทย

ธ.กรุงเทพ, ธ.ทหารไทย

ทุกสาขาท่ัวประเทศ

ตรวจสอบ
สถานะการชําระเงิน

ไดท่ีเว็บไซต msu.ac.th 

หรือ

admission.msu.ac.th 



รวมโครงการที่เปดรับ

TCAS รอบท่ี 3 Admission
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Admission 1 
จํานวน  84 สาขาวิชา 957 คน

- จํานวน  82 สาขาวิชา 937 คน

- จํานวน 2 สาขาวิชา 20 คน ในโครงการ กสพท

(คณะเภสัชศาสตร 10 คน และคณะสัตวแพทยศาสตร 

10 คน)
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Admission 2 
จํานวน  83 สาขาวิชา 487 คน
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Admission 1

แผนการรับ คุณสมบัติผูสมัคร เกณฑการพิจารณา
เปดรับ 82 สาขาวิชา

937 คน
ตองเปนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเทา จากสถานศึกษา

ทั่วประเทศ

1. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเทา จากสถานศึกษาทั่วประเทศ

2. ตองมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชา

กําหนด มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน 

GAT/PAT คร้ังที่มีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ GAT/PAT 

ป 2563 หรือ GAT/PAT ป 2564 (ทั้งนี้ มมส จะดึง

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ผานระบบ เพ่ือใชในการ

ประมวลผล) โดยเกณฑการพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 3

Admission 1 เปนเกณฑเดียวกันกับรอบที่ 2 Quota
52



Admission 1 (โครงการ กสพท.)

แผนการรับ คุณสมบัติผูสมัคร
เปดรับ 2 สาขาวิชา

ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม  10 คน

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร (หลักสูตร 6 ป)  10 คน

1. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

จากสถานศึกษาทัว่ประเทศ

2. คุณสมบัติเปนไปตามประกาศโครงการ กสพท.

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

เว็บไซต http://www9.si.mahidol.ac.th
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Admission 2

แผนการรับ คุณสมบัติผูสมัคร เกณฑการพิจารณา
เปดรับ 83 สาขาวิชา

487 คน
ตองเปนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเทา จากสถานศึกษา

ทั่วประเทศ

องคประกอบและคารอยละตามที่ ทปอ. กําหนด

1. GPAX 6 ภาคเรียน     20 %

2. O-NET(5 วิชา วิชาละ 6 %) 30 %

3. GAT/PAT(ตามที่ ทปอ. กําหนด) 50-0 %

รวม             100 %
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ตัวอยางการเลือกอันดับ  

55



ตัวอยางการเลือกอันดับ  
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ตัวอยางการเลือกอันดับ  
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ตัวอยางการเลือกอันดับ  
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ตัวอยางการเลือกอันดับ  
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ตัวอยางการเลือกอันดับในรอบที ่3 Admission
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ตัวอยางการเลือกอันดับในรอบที ่3 Admission
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ตัวอยางการเลือกอันดับ  
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ตัวอยางการเลือกอันดับ  
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ตัวอยางการเลือกอันดับ  
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รวมโครงการที่เปดรับ

TCAS รอบท่ี 4 Direct Admission
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

65

รับสมัครและดําเนินการคัดเลือก 

บางคณะ/สาขาวิชา

โปรดติดตาม ขอมูลการสมัครและคัดเลือกฯ 

ไดที่ เว็บไซต http://www.msu.ac.th 

หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ 

Fan page : เรียนตอ มมส Mahasarakham university



การปรับจํานวนแผนการรับเพิ่มขึ้น (รอบท่ี 2-3) 
เว็บไซต :
http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th 

Fan page : 
เรียนตอ มมส Mahasarakham university

โปรดติดตาม



ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระบบรับสมัคร https://admission.msu.ac.th

เรยีนตอ มมส Mahasarakham university

กองบริการการศึกษา 0-4375-4377

สทศ : http://www.niets.or.th

ทปอ : http://www.cupt.net

ขอบคุณคะ
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