
   สารจากกองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

                                Division of Academic Affairs Mahasarakham University                         
                                                                                      ฉบับที่ 11 ประจ าเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 โครงการพ่ี-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 

 นิทรรศการและการประกวดผลงานสหกิจศึกษา  

 บรรยากาศการรับสมัครฯ ระบบพิเศษ 

ด่วน !!! มมส พิจารณาคะแนน GAT/PAT รอบเดือนมีนาคม 2553 และ เดือนกรกฎาคม 2553 เท่านั้น 

 

ในเล่ม 

Division of Academic Affairs Mahasarakham University 



   สารจากผู้อ านวยการ กองบริการการศึกษา 

       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
        สวัสดีผู้ติดตามสารจากกองบริการการศึกษาทุกท่านค่ะ ส าหรับสารฉบับที่ 11 นี้  
มีข่าวเกี่ยวกับปฏิทินการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2553 (เดือนกรกฎาคม) และยังคงมีข่าวสาร 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาฝากให้ได้รับทราบกันเช่นเคย รวมถึงการด าเนินงานของ 
กองบริการการศึกษา ที่ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ  
ประจ าปีการศึกษา 2553 ในรอบสุดท้าย เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว ก็ขอแสดงความยินดีกับ 
นิสิตใหม่ทุกท่าน และดิฉันเช่ือว่ารุ่นพี่เหล่านี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้อง ในการเข้าศึกษาต่อ 
ในระดับอุดมศึกษาต่อไป  

         
         ขอบคุณและสวัสดี 

                                   นางทพิวรรณ   เจริญศกัดิ์  

                                                                                      ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา  

 

 

 

ยุทธศาสตร์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ปรัชญา      :  บริการข้อมูลทางการศึกษาฉับไว ประทับใจท่ัวทุกภูมิภาค 
วิสัยทัศน์   :  เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างศักยภาพนิสิต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ : 1. วางกลยุทธ์ทางการตลาด ส่งเสริมและสนับสนุนการได้งานท า พัฒนาและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  

 2. คัดเลือกนิสิตและจัดหาสถานประกอบการเพื่อให้นิสิตออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  
 3. มุ่งพัฒนาและสนับสนุนการจัดการระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมประเทศ 
 4. วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

  5. บริหารงานอย่างมีระบบครบถ้วนกระบวนการ ประสานฉับไว เต็มใจบริการ 
 
 
ที่ปรึกษา  
        นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ 
    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
บรรณาธิการบริหาร 
          นางพวงพร งามสุทธิ 
บรรณาธิการ 
          นางสาวภัสรา วุฒิพันธุ์ 
กองบรรณาธิการ 
         บุคลากรกองบริการการศึกษา 
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สารบัญ 



 
GAT/PAT ครั้งที่ 2/2553 (เดือนกรกฎาคม) 

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะด าเนินการทดสอบและรับสมัครทดสอบความถนัดทั่วไป 
(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) คร้ังที่ 2 /2553 (เดือนกรกฎาคม) ปฏิทินการสอบและการรับสมัครสอบดังนี้  
 

วันสอบ เวลาสอบ รหัสและชื่อวิชา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2553 08.30-11.30 น. 
13.00-16.00 น. 

85 GAT ความถนัดทั่วไป 
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2553 08.30-11.30 น. 
13.00-16.00 น. 

72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2553 08.30-11.30 น. 
13.00-16.00 น. 

73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 
74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2553 08.30-11.30 น. 
13.00-16.00 น. 

76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝร่ังเศส 
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญ่ีปุ่น 
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 
82 PAT 7.6 8 ความถนัดทางภาษาลี 

ประกาศผลสอบ 14 สิงหาคม 2553 (http://www.niets.or.th)  
 
การรับสมัคร : แบ่งผู้สมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครท่ีประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ/สมุทรปราการ/นนทบุรี/ปทุมธาน ี
1.1 ลงทะเบียน (ผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน)                  
1.2 สมัครสอบและเลือกจังหวัด/เขต หรือ อ าเภอที่ต้องการไปสอบ  
1.3 ช าระเงิน       
1.4 เลือกสนามสอบ        

 
 
 
1-25 พฤษภาคม 2553 
1-25 พฤษภาคม 2553 
1-28 พฤษภาคม  2553 
1-31 พฤษภาคม 2553 

กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครท่ีประสงค์จะสอบที่สนามสอบจังหวัดอื่น 
2.1 ลงทะเบียน (ผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน)    
2.2 สมัครสอบและเลือกจังหวัด/ อ าเภอที่จะสอบ    
2.3 ช าระเงิน       

 
1-25 พฤษภาคม 2553 
1-25 พฤษภาคม 2553 
1-28 พฤษภาคม  2553 

ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร      
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ     
พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ         

1-31 พฤษภาคม 2553 
14  มิถุนายน   2553 
21  มิถุนายน   2553 
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   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  

 ระบบพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบหลังผลการสอบ Admissions ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 
อาคารบรมราชกุมารี และอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ เดินทางมาสมัครเข้าศึกษาเป็น
จ านวนมาก  การรับสมัครฯ นี้ มีจ านวน 12 คณะ ที่เปิดรับในรอบนี้  จากทั้งหมด 18 คณะ และจ านวนที่เปิดรับ  2,467 คน โดยแต่ละ
คณะแต่ละสาขาวิชาจะมีจ านวนการรับและเกณฑ์การพิจารณาแตกต่างกันไป  ซึ่งในการสมัครฯ คร้ังนี้มีผู้สนใจเข้าสมัครฯ ทั้งสิ้น 
2,062 คน ซึ่ง 5 คณะที่ได้รับความสนใจจากผู้สมัคร คือ               

อันดับที่ 1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  153 คน 

อันดับที่ 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 141 คน 

อันดับที่ 3 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 127 คน 

อันดับที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 120 คน 

อันดับที่ 5 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ 117 คน 
 

จากข้อมูลตารางดังกล่าวจะเห็นได้ถึงความนิยมของการสมัครฯ ในระบบพิเศษ ประจ าปี 2553 ซึ่งในการสมัครฯ คร้ังนี้ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังคงพิจารณาจาก GPAX ,GPA ,GAT/PAT (โดยจะน าคะแนนการสอบรอบที่ดีที่สุดมาประกอบการ 
พิจารรณา) เช่นเดิม และฝากประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆ ชั้น ม.6 ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจ าปี
การศึกษา 2554 ในการสมัครฯ จะพิจารณาคะแนนการสอบ GAT/PAT รอบเดือนมีนาคม 2553 และรอบเดือน กรกฎาคม 2553 
เท่านั้น หากน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครสอบ GAT/PAT ต้องรีบสมัครเลยนะคะ 
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งานสหกิจศึกษา 
นิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสถาบันและนิสิตด้านสหกิจศึกษา 

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

  

 

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดเข้าร่วมงานนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสถาบัน 

และนิสิตด้านสหกิจศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ  ช้ัน 1  ลานโปรโมช่ัน  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น  อ าเภอเมือง   
จังหวัดขอนแก่น โดยมีตัวแทนอาจารย์จากคณะต่างๆ น านิสิตที่เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เข้าร่วมการประกวดผลงานดังนี้  

อาจารย์ ดร.วรรทณา  สินศิริ  อาจารย์คณะเทคโนโลย ี, ผศ.อรวรรณ  ชินราศี  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ,  
อาจารย์กนกกุล  มาเวียง   อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี  ทิวทอง  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  

รวมทั้งบุคลากรกองบริการการศึกษา ดังนี้  นางชิดชนก  งามสุทธิ , นางสาวบุษบา  หรัญรัตน์ ,นางสาวภัสรา  วุฒิพันธ์ุ , นางสาวขวัญธิดา  ไชยศิลา  
และนางสาวนิรุชาภรณ์  จันทกล  ซ่ึงการเข้าร่วมงานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  3,000  บาท  
ในระดับสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นของเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  และมีนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงาน
ประกวด ดังนี้  กลุ่มวิทยาศาสตร ์ 1.  นางสาวนริศรา  แหนงหล้า  สาขาวิชาเคมี  รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล  5,000  บาทพร้อมโล่เกียรติยศ 

                       2.  นางสาวณีระนุช  ชาวเหนือ  และ  นางสาวจินตนา  หริ่งกระโทก สาขาวิชาชีววิทยา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
                           ไดร้บัเงนิรางวัล  3,000  บาท 

กลุ่มเทคโนโลยี     1.  นายณัฐพล  สีสองคอน  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช    รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล  3,000  บาท                            
                            2.  นายธีรวัฒน์  หาญธงชัย  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล  2,000  บาท 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
       นางสาวอภิญญา  พรมคณุ  และ  นางสาวทรรศกิา  ฤทธิวงศ ์สาขาวิชาภาษาเกาหลี  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ได้รับเงินรางวัล  3,000  บาท  
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โครงการการจัดการความรู้ ผลการด าเนินกิจกรรม 
พี่-น้องสัมพันธ ์รุ่นที่ 2 

 

งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวศึกษา (พี่ - น้องสัมพันธ์) 
รุ่นที่ 2 ขึ้น การด าเนินโครงการดังกล่าว เสร็จสิ้นและส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีความสนใจ  
ที่ไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของแต่ละโรงเรียน ได้เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก การด าเนิน
โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการฝึกฝนการพูดเพื่อแนะแนวการศึกษา และข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้ทราบข้อมูลอย่างละเอียด ตลอดจนการให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้ท า
กิจกรรมร่วมกันในการฝึกพูดหน้าห้องเพื่อให้เกิดความกล้าพูด  กล้าแสดงออก เรียนรู้วิธีการพูดอย่างไรให้น่าสนใจ และการพัฒนา
บุคลิกภาพส าหรับนักพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา นิสิตที่เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจในการฝึกฝนเป็นอย่างดี จากการอบรม
โครงการน้ีท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ไปด าเนินการแนะแนวการศึกษาให้กับรุ่นน้องที่โรงเรียนเดิมของตน และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของแต่ละโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเพื่อพัฒนาการด าเนินโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวศึกษา (พี่ – น้องสัมพันธ์) รุ่นต่อไป จึงได้จัดท าโครงการ
การจัดการความรู้ ผลการด าเนินกิจกรรมพี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 ขึ้น โดยจะให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนว
ศึกษา (พี่ – น้องสัมพันธ์)  รุ่นที่ 2 มาประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การแนะแนวการศึกษา  ปัญหา และอุปสรรคในการ
ด าเนินงานมาบอกเล่าและสรุปผลความส าเร็จในการด าเนินงาน เพื่อจะได้น าปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ จาก
ผู้บริหารและครูแนะแนวของโรงเรียนที่ไป มาใช้ และน าไปปรับปรุงในการด าเนินงานคร้ังต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สารจากกองบริการการศึกษา ฉบับที่ 11 นี้ จึงน าภาพบรรยากาศได้อบรมมาให้ชมค่ะ 
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    สกู๊ปพิเศษ 
 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เล็งเห็นการท าเสนอผลงานวิจัยเป็นสิ่งส าคัญต่อกระบวนการท างานของหน่วยงานอย่างยิ่ง 
ดังนั้นจึงได้ศึกษาค้นคว้าท างานวิจัยมาโดยตลอด  สารกองบริการการศึกษาฉบับนี้ จึงได้น าบทคัดย่องานวิจัยมาให้ผู้สนใจทราบถึงการน าเสนอ
ผลงานวิจัยอีก 1 เรื่องของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่น่าสนใจ 
ชื่อเรื่อง                        แรงจงูใจในการตดัสินใจเลือกเขา้ศกึษาในระดบัปริญญาตร ี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้วิจัย    นางมยุรี  ผาผง  และนางทิพวรรณ  วงษ์หาแก้ว           
มหาวิทยาลัย                มหาสารคาม    ปีที่พิมพ์    2552 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  และเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจ าปีการศึกษา  2552  กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่  ผู้สมัครเข้าศึกษาคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ปีการศึกษา  2552  จ านวน 327  คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง   
โดยใช้ตาราง  Krejcice  and  Morgan  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถาม  ชนิดมาตราส่วน  5  ระดับ  จ านวน  
32  ข้อ  มีค่าความเชื่อม่ันรายข้ออยู่ระหว่าง  .65 - .80  และมีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ  .81  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่    
ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t-test  (Independent  Sample)  ผลการวิจัยพบว่า 
              1.  ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีระบบพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา  2552  มีแรงจูงใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   
              2.  เปรียบเทียบแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา  2552   
จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน  พบว่า  ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ที่มีเพศต่างกัน  มีแรงจูงใจการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาเป็น
รายด้านมีแรงจูงใจที่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จ านวน  2  ด้าน  คือ ด้านหลักสูตร และด้านของบุคคลอิทธิพลและส่ือ   
ส่วนด้านเหตุผลส่วนตัว  ด้านค่าใช้จ่าย  ด้านชื่อเสียงของสถาบัน  มีแรงจูงใจไม่แตกต่างกัน  โดยสรุป  แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้แก่   แรงจูงใจด้านเหตุผลส่วนตัว  ด้านค่าใช้จ่าย  ด้านหลักสูตรด้านชื่อเสียงของสถาบัน  
ด้านอิทธิพลของบุคคลและส่ือ 
TITLE      Motivations on Making Decision in Enrollment into the Part-time System of Bachelor Programs of Mahasarakham University 
AUTHOR        Mrs. Mayuree Phaphong and Mrs. Tippawan Wong-hakaew 
UNIVERSITY      Mahasarakham University      DATE     2009 

ABSTRACT 
 The purposes of this study are 1) to study the motivations on enrollment into the part-time system in bachelor programs Mahasarakham 
University, and 2) to compare the motivations on so doing in the academic year of 2009. The samplings are 327 applicants of the part-time system in 
the bachelor programs of Mahasarakham University. The scale of samplings was determined by the table of Krejcice and Morgan, and the samplings 
are simple random. Tool used in the study is 32 items of the 5 level-percentage questionnaires. The reliability of each item is between .65 - .80, and 
the reliability of the whole questionnaires is .81. The statistics used are percentage, mean, standard deviation, and t-test (Independent Sample). The 
results of the study show that : 
                   1)  the applicants of the part-time system in the bachelor programs of 2009 have high motivations when looking at both the whole image 
and each aspect; 
                   2)  when compared the motivations on enrollment into the part-time system in the bachelor programs of Mahasarakham University in 
2009 and identified according to gender in both the whole image and each aspect, the applicants in different genders have different levels of 
motivations statistically at 0.05 when looking at 2 aspects; the curriculum and the influence of people and media. The motivations, when looking at 
the personal reasons aspect, the cost aspect, and the reputation of the institution aspect, are at the same level.     In conclusion, the aspects of 
motivations in enrollment into the part-time system in the bachelor programs of Mahasarakham University are the personal reasons, the cost, the 
curriculum, the reputation of the institution, and the influence of people and media. 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

 กองบริการการศึกษา ชั้น2 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 
  โทรศัพท์ 0-4375-4377 ต่อ 1322 ,1329 , 1354   Fax. 0-4375-4377 
   เว็ปไซต์  http://www.acad.msu.ac.th  

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก 

 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเภสัชศาสตร์ ชั้น 1 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย  
                จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150  
                โทรศัพท์ 0-4375-4412 ต่อ 2662   Fax. 0-4375-412    
                เว็ปไซต์ http://www.grad.msu.ac.th  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รับฟังข่าวการศึกษาและการรับสมัครคัดเลือกฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้ในรายการ Open Education ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 20.30 – 21.00 น.  

ทาง FM 102.25  MHz  MSU Radio  และทาง  http://www.msuradiolive.com  
“ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการศึกษา ” 

 

           ใช้ในราชการมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ช้ัน 2 อาคารบรมราชกุมารีต.ขามเรียง  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 
ที่ ศธ 0530.1(3) /ว 270 

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2533 
ปณฝ. โนนศรีสวัสดิ ์
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