ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “รอบ 5 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง”
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิจารณารับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “รอบ 5 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดรับเข้าศึกษา คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรที่เปิดรับ
ร.บ. การเมืองการปกครอง
ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

บุคคลทัว่ ไป
60
30
30

จานวน
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30
20
20

2. คุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การพิจารณารับเข้าศึกษา มีดังต่อไปนี้
เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขั้นไป หรือ
ผู้ที่เคยศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นผู้ที่ไม่เคยกระทา
ความผิดวินัยตลอดเวลาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
***ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้ว พบว่า ผู้สมัครได้ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ 1-3, รอบที่ 3.5
และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 ตามประกาศของ ทปอ. ทาให้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครใน
รอบที่ 5 ตามที่ ทปอ. กาหนด คณะจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยการเมืองการปกครองการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
3.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป หน้าตรงไม่สวมหมวก แว่นตาดาและถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน โดยต้องติดรูปถ่ายบนใบสมัครให้เรียบร้อย
3.3 สาเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ 1-ป / ปพ 1) 6 ภาคเรียน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ชุด (กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6)

3.4 ใบแสดงผลการเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยปริ้นจากระบบบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กรณีเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
3.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ชุด
4. กาหนดการสมัคร
- การรับสมัคร ดาเนินการตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 กรกฎาคม 2561
- ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.)
- สถานที่รับสมัคร ณ ฝ่ายวิชาการ ห้องสานักงานเลขานุการฯ ชั้น 3 อาคาร D
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. ค่าสมัคร
ค่าสมัครจานวน 300 บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-)
6. รายละเอียดการคัดเลือก
- วันที่ 5 - 17 กรกฎาคม 2561 รับสมัคร
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
- วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์
- วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
7. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนละ 13,000 บาท (ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปฏิทินการดาเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา 2561
“รอบ 5 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง”
วัน / เดือน / ปี
กิจกรรม
5 - 17 กรกฎาคม 2561 - รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “รอบ 5 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง”
18 กรกฎาคม 2561
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยการสอบสัมภาษณ์
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.copag.msu.ac.th
(ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ห้องสอบ สถานที่สอบ
หลักฐานการเข้าสอบ)
19 กรกฎาคม 2561
- สอบสัมภาษณ์
ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20 กรกฎาคม 2561
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์

http://www.copag.msu.ac.th

รูปถ่าย
1 นิ้ว
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
“รอบ 5 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง” ประจาปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คาชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลด้วยปากกา และทาเครื่องหมาย  ลงใน 
1. ข้อมูลผู้สมัคร  นาย  นางสาว ชื่อ............................................ นามสกุล........................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
เชื้อชาติ............................... สัญชาติ...................................... ศาสนา.......................................... ..............
หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................... Facebook .................................................
2. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่................... หมู่ที่...................... ชื่อหมู่บ้าน .............................................
ซอย ......................................................... ถนน .........................................................................................
ตาบล/แขวง ..................................................................อาเภอ / เขต ...........................................................
จังหวัด ...................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ...........................................................
ประเภทการสมัครเข้าศึกษา  ประเภทบุคคลทั่วไป (กรอกข้อ 3)
 ประเภทนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กรอกข้อ 3 และ ข้อ 4)
3. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน ................................................................................................
ตาบล/แขวง ...........................................อาเภอ............................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................................... ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คือ ........................
รหัสโรงเรียน ………………………………………………….
4. เคยศึกษาในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) คือ............
วิชาเอกที่เคยศึกษา ............................................................................................................................................
5. มีความประสงค์ที่จะสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา 2561
รหัส
วิชาเอก
ระบุ 10101 ร.บ. การเมืองการปกครอง
30301 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

20201 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “รอบ 5 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
ประจาปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้ายินยอม
ให้ตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกโดยไม่ขอรับค่าสมัครคืน

ลงชื่อ............................................................ ผูส้ มัคร
(...................................................)
วันที่ ............/............../.................
*********************************************************************************************
เอกการประกอบการสมัคร
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ 1-ป / ปพ 1) 6 ภาคเรียน
 ใบแสดงผลการเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยปริ้นจากระบบบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กรณีเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ลงชื่อ................................................... ผู้รับสมัคร
(...................................................)
วันที่ ............/............../.................

เจ้าหน้าที่การเงิน
ได้รับเงินค่าสมัครจานวน 300 บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-) จากผู้สมัครไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ................................................... ผู้รับเงิน
(...................................................)
วันที่ ............/............../.................

