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การรับสมััครคัดเลืือกบุคคลืเข้้าศึึกษาในระดับปริญญาตรี มัหาวิิทยาลืัยมัหาสารคามั ประจำำาปีการศึึกษา 2564
รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ/โควิตา แผนการับ (คน)

๏ กองบริการการศึึกษาดำาเนินการ

1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน 676

2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา 109

3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม 124

4. โครงการช่อดอกปีบ (คณะพยาบาลศาสตร์) 28

5. โครงการเพชรราชพฤกษ์ (คณะวิทยาศาสตร์) 80

6. โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร (คณะเทคโนโลยี) 78

7. โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศักยภาพสูง (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 4

8. โครงการบุตรเกษตรกร (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 3

9. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) 42

10. โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (คณะวิทยาการสารสนเทศ) 288

11. โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 285

12. โครงการสานฝันฉันอยากเรียนออกแบบ สถาปัตย์ และก่อสร้าง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์) 222

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

14. โครงการต้นกล้าชบาบาน (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 102

15. โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 384

16. โครงการ COPAG รอบที่ 1 (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง) 465

17. โครงการเพชรพระพิฆเนศวรและคนดีศรีวัฒนธรรม (คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์) 150

18. โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) 105

19. โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 200

๏ คณะดำาเนินการ

1. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) (คณะเภสัชศาสตร์) 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4360

3

2. โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4248

74

3. โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) (คณะวิทยาศาสตร์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4248

6

4. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ (คณะเทคโนโลยี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4085

5

5. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน (คณะสัตวแพทยศาสตร์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4371-2832

3

6. โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (คณะวิทยาการสารสนเทศ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 5001

20

7. โครงการเพชรเสมา (คณะศึกษาศาสตร์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4372-1764

15

รวิมั 5,089
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1. โครงการเด็กดีมีัท่ีเรียน

คือ โครงการท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาเพ่ือคัดเลือกนักเรียน ท่ีเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ให้บริการแก่สังคมท่ีมีหลักฐานประจักษ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การสมััคร :

1. โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน เข้าระบบรับสมัคร โครงการเด็กดีมีที่เรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th 

หรือ https://admission.msu.ac.th ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนแล้วเท่านั้น
3. โรงเรียนเป็นผู้รวบรวมส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ได้ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตำาบลขามเรียง อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 
สอบถามัรายลืะเอียดเพิ่มัเติมัได้ที่ : 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-377 
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204

2. โครงการส่งเสริมัเยาวิชนดีเด่นด้านกีฬา

คือ โครงการท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาเพ่ือคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภทกีฬาที่รับสมััคร :

ชนิดกีฬาท่ีเคยจัดการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
การสมััคร :

1. สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th 
2. ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครท่ีได้ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำาบลขามเรียง อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 

สอบถามัรายลืะเอียดเพิ่มัเติมัได้ที่ :
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4388

3. โครงการส่งเสริมัเยาวิชนดีเด่นด้านศิึลืปวัิฒนธรรมั

คือ โครงการท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาเพ่ือคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ดนตรีพ้ืนบ้าน/พ้ืนเมือง นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน/
พ้ืนเมือง ขับร้องพ้ืนบ้าน/พ้ืนเมือง ศิลปะหรือหัตถกรรมและภาษาและวรรณศิลป์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การสมััคร :

1. สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th 
2. ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครท่ีได้ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำาบลขามเรียง อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 

สอบถามัรายลืะเอียดเพ่ิมัเติมัได้ท่ี :
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4388

4. โครงการช่อดอกปีบ (คณะพยาบาลืศึาสตร์)

รหัส
สาข้าวิิชา

ชื่อสาข้าวิิชา
แผนการรับเข้้าศึึกษา 

(คน)
เกณฑ์การพิจำารณาคัดเลืือก

ผลืการเรียนเฉลืี่ยสะสมั (GPAX) ข้ั้นตำ่า 5 ภาคเรียน

คณะพยาบาลืศึาสตร์

0301 พย.บ. พยาบาลศาสตร์ 28 3.50

รวิมั 28

5. โครงการเพชรราชพฤกษ์ (คณะวิิทยาศึาสตร์)

คณะวิิทยาศึาสตร์

0501 วท.บ. เคมี 20 2.75

0502 วท.บ. ชีววิทยา 20 2.75

0503 วท.บ. ฟิสิกส์ 10 2.50

0504 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ 5 2.50

0505 วท.บ. คณิตศาสตร์ 5 3.00

0506 วท.บ. สถิติ 10 2.50

0507 วท.บ. จุลชีววิทยา 10 3.00

รวิมั 80

Scan

รายลืะเอียด
โครงการ
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รหัส
สาข้าวิิชา

ช่ือสาข้าวิิชา
แผนการรับเข้้าศึึกษา 

(คน)
เกณฑ์การพิจำารณาคัดเลืือก

ผลืการเรียนเฉล่ีืยสะสมั (GPAX) ข้ั้นตำ่า 5 ภาคเรียน

6. โครงการเพชรอุตสาหกรรมัเกษตร (คณะเทคโนโลืยี)

คณะเทคโนโลืยี

0601 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 20 2.50

0602 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 10 2.00

0603 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) 11 2.00

0604 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) 8 2.00

0605 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 8 2.00

0606 วท.บ. สัตวศาสตร์ 10 2.50

0607 วท.บ. ประมง 11 2.00

รวิมั 78

7. โครงการส่งเสริมันิสิตสัตวิแพทย์ศัึกยภาพสูง (คณะสัตวิแพทยศึาสตร์)

คณะสัตวิแพทยศึาสตร์

0701 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) 4 3.50

รวิมั 4

8. โครงการบุตรเกษตรกร (คณะสัตวิแพทยศึาสตร์)

คณะสัตวิแพทยศึาสตร์

0701 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) 3 3.00

รวิมั 3

9. โครงการรักษ์ส่ิงแวิดล้ือมั (คณะส่ิงแวิดล้ือมัแลืะทรัพยากรศึาสตร์)

คณะส่ิงแวิดล้ือมัแลืะทรัพยากรศึาสตร์

0801 วท.บ. เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 18 2.00

0802 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5 2.00

0803 วท.บ. ส่ิงแวดล้อมศึกษา 19 2.00

รวิมั 42

10. โครงการส่งเสริมัด้านวิิทยาการสารสนเทศึ (คณะวิิทยาการสารสนเทศึ)

คณะวิิทยาการสารสนเทศึ

0901 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 11 2.00

0902 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 55 2.00

0903 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 70 2.25

0904 วท.บ. ส่ือนฤมิต 57 2.25

0905 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ 20 2.00

0906 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 75 2.00

รวิมั 288

11. โครงการเส้นทางสู่วิิศึวิกรรุ่นใหม่ั (คณะวิิศึวิกรรมัศึาสตร์)

คณะวิิศึวิกรรมัศึาสตร์

1001 วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ 285 3.00

รวิมั 285

88



รหัส
สาข้าวิิชา

ช่ือสาข้าวิิชา
แผนการรับเข้้าศึึกษา 

(คน)
เกณฑ์การพิจำารณาคัดเลืือก

ผลืการเรียนเฉล่ีืยสะสมั (GPAX) ข้ั้นตำ่า 5 ภาคเรียน

12. โครงการสานฝันฉันอยากเรียนออกแบบ สถาปัตย์ แลืะก่อสร้าง (คณะสถาปัตยกรรมัศึาสตร์ ผังเมัืองแลืะนฤมัิตศึิลืป์)

คณะสถาปัตยกรรมัศึาสตร์ ผังเมัืองแลืะนฤมัิตศึิลืป์

1101 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 42 2.00

1102 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) 42 2.00

1103 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) 42 2.00

1104 ศป.บ. นฤมิตศิลป์ 42 2.00

1105 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 27 2.00

1106 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง 27 2.00

รวิมั 222

13. โครงการ MBS.Talent (คณะการบัญชีแลืะการจำัดการ)

คณะการบัญชีแลืะการจำัดการ

1201 บช.บ. บัญชีบัณฑิต 740 2.00

1202 บธ.บ. การตลาด 120 2.00

1203 บธ.บ. การจัดการ 270 2.00

1204 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 120 2.00

1205 บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 50 2.50

1206 บธ.บ. การบริหารการเงิน 170 2.00

1207 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 38 2.00

1208 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 40 2.00

1209 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 70 2.00

รวิมั 1,618

14. โครงการต้นกลื้าชบาบาน (คณะการท่องเที่ยวิแลืะการโรงแรมั)

คณะการท่องเที่ยวิแลืะการโรงแรมั

1301 ศศ.บ. การจัดการการท่องเท่ียว 50 2.50

1302 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 50 2.50

1303 ศศ.บ. การจัดการการท่องเท่ียว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2 2.50

รวิมั 102

15. โครงการดาวิอินทนิลื (คณะมันุษยศึาสตร์แลืะสังคมัศึาสตร์)

คณะมันุษยศึาสตร์แลืะสังคมัศึาสตร์

1401 ศศ.บ. ภาษาไทย 50 2.00

1402 ศศ.บ. ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์ส่ือ 25 2.50

1403 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 29 3.60

1404 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 22 3.50

1405 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 25 3.50

1406 ศศ.บ. ภาษาจีน 29 3.00

1407 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาญ่ีปุ�น) 25 3.50

1408 ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศส 22 2.50

1409 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 30 2.50
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รหัส
สาข้าวิิชา

ช่ือสาข้าวิิชา
แผนการรับเข้้าศึึกษา 

(คน)
เกณฑ์การพิจำารณาคัดเลืือก

ผลืการเรียนเฉล่ีืยสะสมั (GPAX) ข้ั้นตำ่า 5 ภาคเรียน

คณะมันุษยศึาสตร์แลืะสังคมัศึาสตร์ (ต่อ)

1410 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 35 2.50

1411 วท.บ. ภูมิศาสตร์ 22 2.25

1412 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) 25 3.25

1413 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) 15 2.00

1414 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) 15 2.00

1415 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) 15 2.00

รวิมั 384

16. โครงการ COPAG รอบที่ 1 (วิิทยาลืัยการเมัืองการปกครอง)

วิิทยาลืัยการเมัืองการปกครอง

1501 ร.บ. การเมืองการปกครอง 206 2.50

1502 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 206 2.00

1503 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 53 2.00

รวิมั 465

17. โครงการเพชรพระพิฆเนศึวิรแลืะคนดีศึรีวิัฒนธรรมั (คณะศึิลืปกรรมัศึาสตร์แลืะวิัฒนธรรมัศึาสตร์)

คณะศึิลืปกรรมัศึาสตร์แลืะวิัฒนธรรมัศึาสตร์

1701 ศป.บ. ทัศนศิลป์ 40 2.00

1702 ศป.บ. ศิลปะการแสดง 40 2.50

1703 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 30 2.00

1704 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม 40 2.00

รวิมั 150

18. โครงการศึิษย์ก้นกุฏิดนตรี (วิิทยาลืัยดุริยางคศึิลืป์)

วิิทยาลืัยดุริยางคศึิลืป์

1801 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 60 2.00

1802 กศ.บ. ดนตรีศึกษา 45 2.50

รวิมั 105

19. โครงการต้นกลื้านิติศึาสตร์ (คณะนิติศึาสตร์)

คณะนิติศึาสตร์

1901 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 200 2.00

รวิมั 200
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อัตราค่าสมััคร

ค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำาระเงินผ่านธนาคาร)

ข้ั้นตอนการสมััคร

ข้ั้นตอนท่ี 1 ศึึกษาข้้อมูัลืการสมััคร
ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th ให้เข้าใจก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร

ข้ั้นตอนท่ี 2 กรอกข้้อมูัลืการสมััครแลืะพิมัพ์ใบสมััคร
2.1 ผู้สมัครต้องเข้าระบบรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th เพ่ือทำาการสมัครและปฏิบัติตามข้ันตอน

ท่ีกำาหนดให้อย่างเคร่งครัด
2.2 เม่ือกรอกข้อมูลการสมัครแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง จากน้ันกด “บันทึกข้อมูลการสมัคร” (เม่ือบันทึกข้อมูลการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ท้ังน้ีผู้สมัคร

สามารถสมัครได้เพียงคร้ังเดียว)
2.3 หลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครเลือกเมนู “พิมพ์ใบสมัคร” โดยกรอกเลขประจำาตัวประชาชนของผู้สมัคร เพ่ือให้ระบบรับสมัครแสดงใบสมัครและผู้สมัคร

พิมพ์ใบสมัครออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์
หมัายเหตุ :

1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง และเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
และเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ิในการคัดเลือกและถือว่าการสมัคร เป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังส้ิน

2. กรณีระบบคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาด ผู้สมัครท่ีเข้าระบบรับสมัครแล้ว หากกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหน่ึงไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลท่ีปรากฏในใบสมัครไม่สมบูรณ์ให้รีบติดต่อ 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 โดยด่วน ท้ังน้ี ห้ามนำาใบสมัครท่ีมีข้อมูล
ไม่สมบูรณ์ไปชำาระเงินโดยเด็ดขาด ให้ติดต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือปลดล็อคเลขประจำาตัวประชาชนผู้สมัคร จึงจะดำาเนินการสมัครใหม่ได้
ข้ั้นตอนท่ี 3 ชำาระเงินผ่านธนาคาร

3.1 ผู้สมัครลงลายมือช่ือ และวัน/เดือน/ปี ในใบสมัคร
3.2 ชำาระเงินค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำาระเงินผ่านธนาคาร) ได้ท่ีธนาคารท่ีกำาหนดให้ทุกสาขาท่ัวประเทศ คือ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 

หรือ ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
3.3 ผู้สมัครสามารถชำาระเงินได้ไม่เกิน วัน/เดือน/ปี ท่ีกำาหนดไว้ในใบสมัคร ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยจะกำาหนดวันสุดท้ายของการชำาระเงินในใบสมัครแต่ละใบแตกต่างกัน 

หมัายเหตุ : โปรดสำาเนาใบสมัครท่ีชำาระเงินแล้ว และหลักฐานการชำาระเงินท่ีธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) ไว้ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลการสมัครของผู้สมัครเอง เน่ืองจากต้องส่งเอกสาร
ฉบับจริงไปให้มหาวิทยาลัย
ข้ั้นตอนท่ี 4 การนำาส่งใบสมััครแลืะเอกสารประกอบการสมััคร

4.1 การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถนำาส่งได้ท่ี กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำาบลขามเรียง อำาเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

4.2 การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถนำาส่งทางไปรษณีย์ แบบ EMS โดยให้จ่าหน้าซองถึง กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตำาบลขามเรียง อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจำาปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1)
การจัดเรียงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครท่ีชำาระเงินแล้ว (ฉบับจริง)
2. หลักฐานการชำาระเงินท่ีธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) (ฉบับจริง) หรือบางธนาคารอาจจะบันทึกหลักฐานการชำาระเงินไว้ในใบสมัคร
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน

3.1 สำาหรับผู้ท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) 5 ภาคเรียน (ฉบับจริง)  จำานวน 1 ชุด
3.2 สำาหรับผู้ท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5 ภาคเรียน (ฉบับจริง)  จำานวน 1 ชุด
3.3 สำาหรับผู้ท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในระดับ กศน. ใชัใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร กศน. 3 ภาคเรียน (ฉบับจริง)  จำานวน 1 ชุด
3.4 สำาหรับผู้ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำาเร็จการศึกษา พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง  จำานวน 1 ชุด 

(กรณีสมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม)
4. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง  จำานวน 1 ชุด
5. สำาเนาการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง  จำานวน 1 ชุด
6. การนำาส่ง portfolio และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด

6.1 กรณีสมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาหรือโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ให้นำาส่งพร้อมชุดใบสมัครและหลักฐานการสมัครข้อ 1-5
6.2 กรณีสมัครโครงการต่าง ๆ ท่ีกองบริการการศึกษาดำาเนินการ ให้นำามาในวันสอบสัมภาษณ์

ข้ั้นตอนท่ี 5 การตรวิจำสอบสถานะการชำาระเงินแลืะสถานะการส่งเอกสารประกอบการสมััคร
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำาระเงินและการส่งเอกสารประกอบการสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ 

https://admission.msu.ac.th ภายใน 5 วัน หลังจากชำาระเงินและส่งเอกสารประกอบการสมัคร เม่ือพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อกองบริการการศึกษาโดยด่วน โทรศัพท์
หมายเลข 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 หากพ้นระยะเวลาท่ีกำาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่แก้ไขข้อมูลให้ และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 
โดยจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังส้ิน
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การรับสมััครคัดเลืือกบุคคลืเข้้าศึึกษาในระดับปริญญาตรี มัหาวิิทยาลัืยมัหาสารคามั ประจำำาปีการศึึกษา 2564
รอบท่ี 2 Quota

โครงการ/โควิตา แผนการรับ (คน)

๏ กองบริการการศึึกษาดำาเนินการ

1. โควิตาภาคตะวัินออกเฉียงเหนือ 3,452

คือ การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
คุณสมับัติ :

1. ต้องเป็นผู้ท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า ในภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา 2563 ในสถานศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามท่ีสาขาวิชากำาหนด มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT คร้ังท่ีมีคะแนนสูงสุด 

โดยการสอบ GAT/PAT ปี 2563 หรือ GAT/PAT ปี 2564
4. ต้องมีคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2564 (กรณีสมัครคณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์)

2. โครงการทุนอุดมัศึึกษาเพ่ือการพัฒนาจัำงหวัิดชายแดนภาคใต้ 37

คือ โครงการท่ีให้โอกาสแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ียังไม่มีท่ีเรียน หรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้ มีโอกาสเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนท่ีน่ังการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน และสำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนค่าครองชีพให้แก่นิสิตตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
คุณสมับัติ :

1. ผู้สมัครต้องอยูใ่นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2564 ตามท่ีสาขาวิชากำาหนด
3. มีคุณสมบัติตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด

สอบถามัรายลืะเอียดเพ่ิมัเติมัได้ท่ี : 
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เว็บไซต์ http://www.mua.go.th

3. โครงการรับนิสิตพิการ 25

คือ โครงการท่ีให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษา ท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ท่ีมีความพิการได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
คุณสมับัติ : 

1. ต้องเป็นผู้ท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า ในภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา 2563 ในสถานศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ต้องมีบัตรประจำาตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเป็นบุคคลท่ีมีประเภทความพิการ
ตามท่ีสาขาวิชากำาหนด

3. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2563 ตามท่ีสาขาวิชากำาหนด

๏ คณะดำาเนินการ

โครงการผลิืตแพทย์เพ่ือชาวิชนบท (คณะแพทยศึาสตร์) 60

คือ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในภาคเรียนสุดท้าย
ของปีการศึกษา 2563 โดยมีภูมิลำาเนา อยูใ่น 7 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม ร้อยเอ็ดสกลนคร นครพนม
มุกดาหารและขอนแก่น
สอบถามัรายลืะเอียดเพ่ิมัเติมัได้ท่ี : 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4371-2991

รวิมั 3,574
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รหัสสาข้าวิิชา ช่ือสาข้าวิิชา
แผนการรับเข้้าศึึกษา 

(คน)
คะแนน GAT/PAT หรือ 
วิิชาสามััญ 9 วิิชา ท่ีใช้

คณะแพทยศึาสตร์

0102 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 31 GAT/PAT1/PAT2

0103 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 20 GAT/PAT1/PAT2

คณะเภสัชศึาสตร์

0201 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 65 วิชาสามัญ/GAT

คณะพยาบาลืศึาสตร์

0301 พย.บ. พยาบาลศาสตร์ 70 วิชาสามัญ/GAT/PAT2

คณะสาธารณสุข้ศึาสตร์

0401 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 41 GAT/PAT1/PAT2

0402 วท.บ. โภชนศาสตร์ การกำาหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย 41 GAT/PAT1/PAT2

0403 วท.บ. อนามัยส่ิงแวดล้อม 40 GAT/PAT1/PAT2

0404 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 41 GAT/PAT1/PAT2

คณะวิิทยาศึาสตร์

0501 วท.บ. เคมี 65 GAT/PAT1/PAT2

0502 วท.บ. ชีววิทยา 65 GAT/PAT1/PAT2

0503 วท.บ. ฟิสิกส์ 15 GAT/PAT1/PAT2

0504 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ 10 GAT/PAT1/PAT2

0505 วท.บ. คณิตศาสตร์ 20 GAT/PAT1/PAT2

0506 วท.บ. สถิติ 10 GAT/PAT1/PAT2

0507 วท.บ. จุลชีววิทยา 20 GAT/PAT1/PAT2

คณะเทคโนโลืยี

0601 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 25 GAT/PAT1/PAT2

0602 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 15 GAT/PAT1/PAT2

0603 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) 10 GAT/PAT1/PAT2

0604 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) 10 GAT/PAT1/PAT2

0605 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 14 GAT/PAT1/PAT2

0606 วท.บ. สัตวศาสตร์ 35 GAT/PAT1/PAT2

0607 วท.บ. ประมง 15 GAT/PAT1/PAT2

คณะสัตวิแพทยศึาสตร์

0701 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) 25 GAT/PAT2

คณะส่ิงแวิดล้ือมัแลืะทรัพยากรศึาสตร์

0801 วท.บ. เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 30 GAT/PAT1/PAT2

0802 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 35 GAT/PAT1/PAT2

0803 วท.บ. ส่ิงแวดล้อมศึกษา 27 GAT

คณะวิิทยาการสารสนเทศึ

0901 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 50 GAT

0902 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 43 GAT/PAT1/PAT2

0903 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60 GAT/PAT1/PAT2

0904 วท.บ. ส่ือนฤมิต 25 GAT

สาข้าท่ีเปิดรับสมััครคัดเลืือกบุคคลืเข้้าศึึกษาในระดับปริญญาตรี มัหาวิิทยาลัืยมัหาสารคามั ประจำำาปีการศึึกษา 2564
รอบท่ี 2 Quota (โควิตาภาคตะวัินออกเฉียงเหนือ)
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รหัสสาข้าวิิชา ช่ือสาข้าวิิชา
แผนการรับเข้้าศึึกษา 

(คน)
คะแนน GAT/PAT หรือ 
วิิชาสามััญ 9 วิิชา ท่ีใช้

คณะวิิทยาการสารสนเทศึ (ต่อ)

0905 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ 18 GAT

0906 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 50 GAT

คณะวิิศึวิกรรมัศึาสตร์

1001 วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ 100 GAT/PAT1/PAT3

คณะสถาปัตยศึาสตร์ ผังเมืัองแลืะนฤมิัตศิึลืป์

1101 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 10 GAT/PAT4

1102 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) 10 GAT/PAT4

1103 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) 10 GAT/PAT4

1104 ศป.บ. นฤมิตศิลป์ 10 GAT/PAT6

1105 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 5 GAT/PAT4

1106 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง 5 GAT

คณะการบัญชีแลืะการจัำดการ

1201 บช.บ. บัญชีบัณฑิต 280 GAT

1202 บธ.บ. การตลาด 87 GAT

1203 บธ.บ. การจัดการ 176 GAT

1204 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 GAT

1205 บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 GAT

1206 บธ.บ. การบริหารการเงิน 50 GAT

1207 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 4 GAT

1208 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4 GAT

1209 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 58 GAT

คณะการท่องเท่ียวิแลืะการโรงแรมั

1301 ศศ.บ. การจัดการการท่องเท่ียว 193 GAT

1302 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 193 GAT

1303 ศศ.บ. การจัดการการท่องเท่ียว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 9 GAT

คณะมันุษยศึาสตร์แลืะสังคมัศึาสตร์

1401 ศศ.บ. ภาษาไทย 40 GAT

1402 ศศ.บ. ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์ส่ือ 20 GAT

1403 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 20 GAT

1404 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 18 GAT

1405 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 17 GAT/PAT1

1406 ศศ.บ. ภาษาจีน 20 GAT/PAT7.4

1407 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาญ่ีปุ�น) 17 GAT

1408 ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศส 17 GAT/PAT7.1

1409 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 28 GAT

1410 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 35 GAT

1411 วท.บ. ภูมิศาสตร์ 17 GAT

1412 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) 17 GAT/PAT7.7

1413 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) 5 GAT

1414 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) 5 GAT

1415 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) 5 GAT
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รหัสสาข้าวิิชา ช่ือสาข้าวิิชา
แผนการรับเข้้าศึึกษา 

(คน)
คะแนน GAT/PAT หรือ 
วิิชาสามััญ 9 วิิชา ท่ีใช้

วิิทยาลัืยการเมืัองการปกครอง

1501 ร.บ. การเมืองการปกครอง 108 GAT

1502 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 108 GAT

1503 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 28 GAT

คณะศึึกษาศึาสตร์

1601 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 45 GAT/PAT2/PAT5

1602 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 65 GAT/PAT1/PAT5

1603 กศ.บ. สังคมศึกษา 43 GAT/PAT5

1604 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 45 GAT/PAT5

1605 กศ.บ. ภาษาไทย 50 GAT/PAT5

1606 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 26 GAT/PAT5

1607 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 48 GAT/PAT1/PAT5

1608 วท.บ. จิตวิทยา 39 GAT/PAT1/PAT2

1609 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 100 GAT

คณะศิึลืปกรรมัศึาสตร์แลืะวัิฒนธรรมัศึาสตร์

1701 ศป.บ. ทัศนศิลป์ 30 GAT/PAT6

1702 ศป.บ. ศิลปะการแสดง 25 GAT/PAT6

1703 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 15 GAT/PAT6

1704 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม 40 GAT

วิิทยาลัืยดุริยางคศิึลืป์

1801 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 7 GAT

1802 กศ.บ. ดนตรีศึกษา 4 GAT/PAT5

คณะนิติศึาสตร์

1901 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 80 GAT

รวิมั 3,452
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รายลืะเอียดเก่ียวิกับการรับเข้้าศึึกษา :

การสมัครคัดเลือกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th

อัตราค่าสมััคร

ค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำาระเงินผ่านธนาคาร)

ข้ั้นตอนการสมััคร

ข้ั้นตอนท่ี 1 ศึึกษาข้้อมูัลืการสมััคร
ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th ให้เข้าใจก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร

ข้ั้นตอนท่ี 2 กรอกข้้อมูัลืการสมััครแลืะพิมัพ์ใบสมััคร
2.1 ผู้สมัครต้องเข้าระบบรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th เพ่ือทำาการสมัครและปฏิบัติตามข้ันตอน 

ท่ีกำาหนดให้อย่างเคร่งครัด
2.2 เม่ือกรอกข้อมูลการสมัครแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง จากน้ันกด “บันทึกข้อมูลการสมัคร” (เม่ือบันทึกข้อมูลการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ท้ังน้ีผู้สมัคร

สามารถสมัครได้เพียงคร้ังเดียว)
2.3 หลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัคร เลือกเมนู “พิมพ์ใบสมัคร” โดยกรอกเลขประจำาตัวประชาชนของผู้สมัคร เพ่ือให้ระบบรับสมัครแสดงใบสมัครและผู้สมัคร

พิมพ์ใบสมัครออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์
หมัายเหตุ :

1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง และเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
และเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ิในการคัดเลือกและถือว่าการสมัคร เป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายใด ๆท้ังส้ิน

2. กรณีระบบคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาด ผู้สมัครท่ีเข้าระบบรับสมัครแล้ว หากกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหน่ึงไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลท่ีปรากฏในใบสมัครไม่สมบูรณ์ ให้รีบติดต่อ 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 โดยด่วน ท้ังน้ี ห้ามนำาใบสมัครท่ีมีข้อมูลไม่สมบูรณ์
ไปชำาระเงินโดยเด็ดขาด ให้ติดต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือปลดล็อคเลขประจำาตัวประชาชนผู้สมัคร จึงจะดำาเนินการสมัครใหม่ได้
ข้ั้นตอนท่ี 3 ชำาระเงินผ่านธนาคาร

3.1 ผู้สมัครลงลายมือช่ือ และวัน/เดือน/ปี ในใบสมัคร
3.2 ชำาระเงินค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำาระเงินผ่านธนาคาร) ได้ท่ีธนาคารท่ีกำาหนดให้ทุกสาขาท่ัวประเทศ คือ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 

หรือ ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 
3.3 ผู้สมัครสามารถชำาระเงินได้ไม่เกิน วัน/เดือน/ปี ท่ีกำาหนดไว้ในใบสมัคร ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยจะกำาหนดวันสุดท้ายของการชำาระเงินในใบสมัครแต่ละใบแตกต่างกัน 
หมายเหตุ : โปรดสำาเนาใบสมัครท่ีชำาระเงินแล้ว และหลักฐานการชำาระเงินท่ีธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) ไว้ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลการสมัครของผู้สมัครเองเน่ืองจากต้องส่งเอกสาร

ฉบับจริงไปให้มหาวิทยาลัย
ข้ั้นตอนท่ี 4 การตรวิจำสอบสถานะการชำาระเงิน

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำาระเงิน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th ภายใน 5 วัน 
หลังจากชำาระเงินและส่งเอกสารประกอบการสมัคร เม่ือพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อกองบริการการศึกษาโดยด่วน โทรศัพท์หมายเลข 0-4375-4377 อัตโนมัติ
0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 หากพ้นระยะเวลาท่ีกำาหนด มหาวิทยาลัย จะไม่แก้ไขข้อมูลให้ และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ โดยจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังส้ิน

สอบถามัเพ่ิมัเติมั สอบถามัเพ่ิมัเติมั 
กองบริการการศึึกษา มัหาวิิทยาลัืยมัหาสารคามั กองบริการการศึึกษา มัหาวิิทยาลัืยมัหาสารคามั 

อาคารบริการนิสิต ช้ัน 2 ตำาบลืข้ามัเรียง อำาเภอกันทรวิิชัย จัำงหวัิดมัหาสารคามั 44150อาคารบริการนิสิต ช้ัน 2 ตำาบลืข้ามัเรียง อำาเภอกันทรวิิชัย จัำงหวัิดมัหาสารคามั 44150
โทรศัึพท์/โทรสาร 0-4375-4377 อัตโนมััติ 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1202, 1203, 1204โทรศัึพท์/โทรสาร 0-4375-4377 อัตโนมััติ 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1202, 1203, 1204


