
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ในเล่ม 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครฯ ระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ 
  กิจกรรมงานโรงเรียนสัมพันธ ์
  สหกิจศึกษา 

 

   สารจากกองบริการการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ปรัชญา    : บริการข้อมูลทางการศึกษาฉับไว ประทับใจทั่วทุกภูมิภาค 
วิสัยทัศน์   : เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างศักยภาพนิสิต ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 1. วางกลยุทธ์ทางการตลาด ส่งเสริมและสนับสนุนการได้งานท า พัฒนาและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  

2. คัดเลือกนิสิตและจัดหาสถานประกอบการเพื่อให้นิสิตออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
3. มุ่งพัฒนาและสนับสนุนการจัดการระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมประเทศ 
4. วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
5. บริหารงานอย่างมีระบบ ครบถ้วนกระบวนการ ประสานฉับไว เต็มใจบริการ 

 
                                                    ที่ปรึกษา  

                                                     นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ 
                                                       ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา 

                                                     บรรณาธกิารบริหาร 
                                                      นางพวงพร งามสุทธิ 

                                                      บรรณาธกิาร 
                                                       นางสาวภัสรา วุฒิพันธุ์ 

                                                       กองบรรณาธิการ 
                                                        บุคลากรกองบริการการศึกษา 

 
 
 

 
 
งานสหกิจศึกษา                          3 

Open Education                4-5 
งานโรงเรียนสัมพันธ์          6-7 
ข่าวประชาสัมพันธ์                8 
 

สารบัญ 

สารจากผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

สวัสดีผู้ติดตามสารจากกองบริการการศึกษาทุกท่าน ในช่วงเดือนที่ผ่านมากองบริการ 
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ด าเนินการรับสมัครฯ และด าเนินการประกาศ
รายชื่อมีสิทธ์ิเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2554  
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขอแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ทุกท่าน และเชื่อว่าต้องมีผู้ท่ีผิดหวังหรือพลาดโอกาสในการสมัครในรอบระบบรับตรงนี้ 
   ดังนั้น เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีนโยบาย
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2554
อีกครั้ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นข่าวดีกับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หากผู้ใด
สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากสารกองบริการการศึกษา ฉบับที่ 13 นี้ค่ะ 

                  
               พบกันใหม่ฉบับหน้า  

    นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ 
                                                                  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
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มมส MOU กับสถานประกอบการสหกิจศึกษา 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
กองบริการการศึกษา ได้จัดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับนิสิตสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามและสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต เป็นประธาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานการด าเนินงานสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การลงนามความร่วมมือได้รับเกียรติจากสถานประกอบ  
9 แห่ง คือ 

- ศูนย์วิจัยฟิลินัสธรรมชาติไทย – เกาหลี 
- บริษัท จีเนียนเมล็ดพันธุ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จ ากัด 
- บริษัท  โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
- โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ขอนแก่นอินเตอร์การ์เม้นท์ 
- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อภิชาตการพิมพ์ 
- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อีฮง- มดแดง มอเตอร์ 
- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้อยเอ็ดรัตนกิจ 

การสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสถานประกอบการในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้นิสิตที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา  
ได้ฝึกประสบการณ์จริงตามสาขาวิชา มุ่งเน้นพัฒนาทักษะต่างๆ ให้มีความพร้อมหลังจากส าเร็จการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ตามหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมุ่งสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง และจัดหาต าแหน่งงานในสถาน
ประกอบการที่เหมาะสมกับนิสิตท่ีมีความพร้อมและเข้าร่วมสหกิจศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา 
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สหกิจศึกษา 
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มมส เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
ระบบพิเศษ ประจ าปี 2554 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ท่ีพลาดโอกาสในรอบการรับสมัครระบบรับตรงที่ผ่านมา ส าหรับการเข้าศึกษาในระบบพิเศษ ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จะแตกต่างกับ ระบบรับตรง และ Admissions ตรงค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตส่วนการเรียนการสอนจะเรียนวันจันทร์-ศุกร์ 
เหมือนกันทุกประการ ข้อดีของการสมัครเรียนในระบบพิเศษของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ หากผู้สมัครผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีรายชื่อ 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้ว ผู้สมัครสามารถสมัครสอบในรอบ Admissions ได้โดยทางมหาวิทยาลัยจะไม่ตัดสิทธิ์ 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
             การคิดค่าน้ าหนักผลการเรียน 5 ภาคเรียน และค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จ านวน 3 องค์ประกอบ  
             คิดเป็น 100 % ประกอบด้วย  

องค์ประกอบที่ 1 ค่าน้ าหนักผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ตามสาขาวิชาก าหนด คิดเป็น 10 % 
องค์ประกอบที่ 2 ค่าน้ าหนักผลการเรียน (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด คิดเป็น 20 % 
องค์ประกอบที่ 3 ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด คิดเป็น 70 %  
(มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากครั้งท่ี 1-3 /2553 ในรายวิชาครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด) 

             การสอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา และทดสอบทักษะเพิ่มเติม(บางสาขาวิชา)ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2554  
             (การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของคณะ/สาขาวิชา) 

หมายเหต ุ
1. ผู้สมัครต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งท่ี 1-3/2553 ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะใช้ผลคะแนนมาตรฐาน 

      รายวิชาครั้งท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด(ยกเว้นคณะการบัญชีและการจัดการ หากผู้สมัครไม่มีคะแนน GAT จะต้องทดสอบเพิ่มเติม) 
2. ผู้สมัครสายอาชีพ (ปวช.หรือ กศน.) ต้องมีใบเทียบคะแนน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มาประกอบด้วย  

       (ยกเว้นผู้สมัครคณะการบัญชีและการจัดการ) 
 
 

 

 

หมายเหตุ  :  ปฏิทินการด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม 
2 พฤศจิกายน  - 29 ธันวาคม 2553 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2554  

ทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th   
- อัตราค่าสมัคร 500 บาท (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านทางธนาคาร)  
  ช าระเงินท่ีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
- ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ตามท่ีระบุในเว็บไซต ์

13-14  มกราคม  2554 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
ระบบพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2554 

24  มกราคม  2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา)  
ทางเว็บไซต ์http://www.msu.ac.th  หรือ http://www.acad.msu.ac.th และปิดประกาศ 

1  กุมภาพันธ์  2554 สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) ประจ าปีการศึกษา 2554 
4  กุมภาพันธ์  2554 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2554  
ทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac th และปิดประกาศ 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
1. ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ฉบับจริง) จ านวน 1 ชุด 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ชุด (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

Open Education 
 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 1 

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


 
 
 
 

 
 

รหัส
สาขาวิชา 

คณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา 
แผน 
การรับ 

1. คณะเภสัชศาสตร์ 
0101 ภ.บ.บริบาลเภสัชกรรม(หลักสูตร 6 ปี) 30 

 รวมต่อคณะ 30 
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

0201 ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 70 
 รวมต่อคณะ 70 
3. คณะวิทยาศาสตร์ 

0301 วท.บ.ชีววิทยา 30 
 รวมต่อคณะ 30 
4. คณะเทคโนโลย ี

0401 วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร  20 
0402 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 20 
0403 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 20 
0404 วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 20 
0405 วท.บ.นวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ 10 

 รวมต่อคณะ 90 
5. คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร ์

0501 วท.บ.สัตวศาสตร์ 30 
0502 วท.บ.ประมง 20 

 รวมต่อคณะ 50 
6. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์

0601 วท.บ.เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 50 
0602 วท.บ.การจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 40 
0603 วท.บ.ส่ิงแวดล้อมศึกษา 40 

 รวมต่อคณะ 130 
7. คณะวิทยาการสารสนเทศ 

0701 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ 75 
0702 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 100 
0703 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 
0704 วท.บ.ส่ือนฤมิต 100 
0705 วท.บ.ภูมิสารสนเทศ 50 
0706 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 120 

 รวมต่อคณะ 545 
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์  

0801 วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์ 20 
0802 วศ.บ.วิศวกรรมชีวภาพ 5 

 รวมต่อคณะ 25 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 

0901 สถ.บ.สถาปัตยกรรมศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) 25 
0902 สถ.บ.สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน (หลักสูตร 5 ปี) 25 
0903 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) 25 
0904 ศป.บ.นฤมิตศิลป์ 25 

 รวมต่อคณะ 100 

รหัส
สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา 

แผน 
การรับ 

10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1001 ศศ.บ.ภาษาไทย 10 
1002 ศศ.บ.ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานส่ือส่ิงพิมพ์ 20 
1003 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 20 
1004 ศศ.บ.ภาษาจีน 15 
1005 ศศ.บ.ภาษาญ่ีปุ่น 10 
1006 ศศ.บ.ภาษาเวียดนาม 10 
1007 ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส 5 
1008 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ 20 
1009 ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 30 
1010 วท.บ.ภูมิศาสตร์พัฒนาเพ่ือการจัดการทรัพยากร 30 

 รวมต่อคณะ 170 
11. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
1101 ร.บ.การเมืองการปกครอง 100 
1102 ร.บ.บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ 100 
1103 ร.บ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 50 
1104 น.บ.นิติศาสตร์ 150 
1105 น.บ.นิติศาสตร์ และ ศศ.บ.สิทธิมนุษยชนศึกษา 

(หลักสูตรคู่ขนาน 5 ปี) 
50 

 รวมต่อคณะ 450 
12. คณะศึกษาศาสตร์ 
1201 กศ.บ.เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 20 
1202 วท.บ.จิตวิทยา 25 
1203 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 25 

 รวมต่อคณะ 70 
13. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
1301 ศป.บ.ทัศนศิลป์ 30 
1302 ศป.บ.ศิลปะการแสดง 20 

 รวมต่อคณะ 50 
14. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
1401 ศป.บ.ดุริยางคศิลป์ 30 

 รวมต่อคณะ 30 
15. คณะการบัญชีและการจัดการ 
1501 บช.บ.บัญชีบัณฑิต 50 
1502 บธ.บ.การตลาด 50 
1503 บธ.บ.การจัดการ 50 
1504 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 
1505 บธ.บ.การบริหารการเงิน 50 
1506 บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 50 
1507 บธ.บ.การจัดการการประกอบการ 50 
1508 บธ.บ.การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 50 
1509 บธ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 50 
1510 ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 50 

 รวมต่อคณะ 500 
รวมทั้งสิ้น 2,340 

แผนการรับบุคคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 มาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ ผลการด าเนินกิจกรรม พี-่น้องสัมพันธ์ 
รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม 2 อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 4 และห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้อ านวยการ 
กองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ เป็นประธานในงาน การจัดโครงการครั้งนี้มีบุคลากรกองบริการการศึกษา 
และนิสิต เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 60 คน การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินการแนะแนวการศึกษาของ
นิสิต เครือข่าย พี-่น้องสัมพันธ์ ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นตัวแทนในการด าเนินการแนะแนวการศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีพบจาก
การแนะแนว เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ในการแนะแนวการศึกษา ครั้งต่อไป การจัดจัดโครงการการจัดการความรู้ ผลการด าเนิน
กิจกรรม พี่-น้องสัมพันธ์ ในครั้งนี้ ประสบความส าเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี จากการให้ความร่วมมือ ของคณะท่ีส่งตัวแทนนิสิตมา
เพื่อแนะแนวการศึกษา และกองบริการการศึกษา ท่ีปรึกษาโครงการและท่ีปรึกษางานแนะแนวการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานโรงเรียนสัมพันธ ์
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  กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นจ านวน 104 คน โดยมีผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี นายสิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด ต้อนรับ
คณะผู้เยี่ยมชม ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี จากนั้นกองบริการการศึกษาได้แนะแนวการศึกษาและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2554 พร้อมทั้งพาเที่ยวชม
คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งที่ตั้ง ม.ใหม่ และท่ีตั้งเดิม ม.เก่า 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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    งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15  
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีสถานบันการศึกษาจากทั่วประเทศ ซึ่งงานโรงเรียนสัมพันธ์   
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแนะแนว
การศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา ระบบพิเศษ และ Admissions ประจ าปีการศึกษา 
2554 นอกจากนั้นได้มีกิจกรรมสันทนาการ การเล่นเกมส์ การตอบค าถามชิงรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูแนะแนว 
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ที่เข้าชมบูธของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย 
 

งานโรงเรียนสัมพันธ ์
 



  

 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
  กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 
   โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 1322 ,1329 ,1354 โทรสาร 0-4375-4377 
   เว็ปไซต์  http://www.acad.msu.ac.th  

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก 
  บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเภสัชศาสตร์ ชั้น 1 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย  

จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150  
โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 2662 โทรสาร 0-4375-412    
เว็ปไซต์ http://www.grad.msu.ac.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

     ใช้ในราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
กองบริการการศึกษา  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ชั้น 2 อาคารบรมราชกุมาร ี

ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย 

จ.มหาสารคาม 44150 

ที่ ศธ 0530.1(3) /ว700  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับฟังข่าวการศึกษาและการรับสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ได้ในรายการ Open Education ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 20.30 – 21.00 น.  

ทาง FM 102.25 MHz MSU Radio และทาง  http://www.msuradiolive.com  

 
ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  

ใบอนุญาตเลขที่ 1/2533 

ปณฝ. โนนศรีสวัสดิ ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ ์
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