
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 
 

 

  

 

 
 

             
 
 

      
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

          
 

 
 

 

ในเลม่... 

   ตารางสอบ O-NET ม.6 

   ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที ่2/2556 

   มมส ร ับสมคัรฯ ปรญิญาตร ีระบบพเิศษ ปี 2556 

   มมส ร ่วมงานนทิรรศการตลาดนดัหลกัสตูร คร ั้งที ่17 

   นิส ิต มมส คว้ารางวลัระดบัประเทศ 

reen  University 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

วิสัยทัศน์  กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานให้บริการการศึกษา และผู้น าด้านสารสนเทศการศึกษา การจัดหางาน 
             ให้บัณฑิตตามมาตรฐานสากล โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
 พันธกิจ  1. ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค 
            2. ประสานงานสหกิจศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
            3. มุ่งพัฒนาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานสากล 
            4. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

      นางทิพวรรณ  เจริญศักด์ิ 
                                                            ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

                                                         บรรณาธิการบริหาร 
 

                                                          นางพวงพร งามสุทธิ 
                                                          บรรณาธิการ 

 

                                                                    นางภัสรา โกมณเฑียร 
                                                             กองบรรณาธิการ 

 

                                                                     บุคลากรกองบริการการศึกษา 
                                                                                      ท่ีปรึกษา 

 
 

 

 
  
  
                       
งานสหกิจศึกษา Cooperative Education   3     
มมส รับสมัครฯ ระบบพิเศษ ปี 56                                      4-5 
ตารางสอบ O-NET ม.6                     6 
ตารางการสอบ GAT/PAT คร้ังท่ี 2 ปี 56   7 
งานโรงเรียนสัมพันธ์  school relations            8-9 
ความภาคภูมิใจ มมส             10-11 

สารบัญ 

                  สารจากผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 

        สวัสดีผู้อ่านและผู้ติดตามสารกองบริการการศึกษาทุกท่าน กองบริการการศึกษา      
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
  ระบบพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันท่ี 15 ธันวาคม 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 
  โดยรับสมัครฯ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th ซ่ึงเป็นโอกาสส าหรับผู้ท่ีมีความ 
  ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกหน่ึงช่องทาง รายละเอียด 
  การรับสมัคร สามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์ท่ีสมัคร หรือ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
  ได้ท่ี 0-4375-4377 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1023, 1204 (ในวันและเวลาราชการ) 
 
                  แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า...สวัสดีค่ะ 
 

         นางทิพวรรณ  เจริญศักด์ิ 
     ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 

(2)  MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   
 
 



 
                                                                                  
 

 
 
 

 
             เมื่อวันท่ี 11-12 ตุลาคม 2555 งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา  
ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นท่ี 26 ภาคการศึกษา 2/2555      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
และคณะเทคโนโลยี ณ ห้องเรียนรวม SC1–100 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการออกปฏิบัติงาน        
ในสถานประกอบการต่างๆ 

 
 

 
        
  เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2555 งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา 
จัด งานปัจฉิ มนิ เ ทศ แล ะแสด งผล งานส หกิจศึกษา รุ่นท่ี  25          
ภาคการศึกษา 1/2555 ณ ห้องประชุม 1 TA – 201 คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส าหรับนิสิตสหกิจศึกษา คณะวิทยาการ
สารสนเทศ และคณะวิทยาการสารสนเทศ มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 
60 คน หลังจากท่ีนิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถาน

ประกอบการต่างๆ โดยนิสิตสหกิจศึกษาได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้ว จึงได้น าเสนอผลงาน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา และนิสิต รุ่นน้องได้ทราบเพ่ือให้น า
ข้อมูลท่ีได้จากวันน้ีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการท างานต่อไป 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นท่ี 25 ประจ าปีการศึกษา 
2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์  ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน  หลังจากท่ีนิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ            
เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้ว จึงได้น าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา  และนิสิต รุ่นน้องได้ทราบเพ่ือน าข้อมูล ท่ีได้จากวันน้ีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการ         
ท างานต่อไป  
 
 
 

(2)   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY  
 

 

MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY  (3) 
 



 

 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2556  
เปิดรับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th ประเภทบุคคลท่ัวไป ซ่ึงผู้สมัคร 
สามารถเลือกได้ 4 อันดับ อัตราค่าสมัคร 500 บาท โดยช าระเงินผ่านทางธนาคารและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครตามท่ีอยู่ท่ีระบุในเว็บไซต์  
สารกองบริการการศึกษา ฉบับท่ี 21 จึงได้น าปฏิทินการด าเนินการรับสมัครดังกล่าวมาให้ได้ทราบกันค่ะ 
 

ปฏิทินการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ระบบพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรมการด าเนินงาน 
15   ธันวาคม  2555 

ถึง 
28 กุมภาพันธ์ 2556 

- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ   
ประจ าปีการศึกษา  2556  ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th  หรือ 
http://www.acad.msu.ac.th (ค่าสมัคร  500 บาท) 

12-14  มีนาคม  2556 - ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ และขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา  2556 ผ่านอินเตอร์เน็ต  
เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th  หรือ http://www.acad.msu.ac.th และปิดประกาศ  
ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  

20 มีนาคม 2556 
 

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ผ่านอินเตอร์เน็ต  
เว็บไซต์http://www.msu.ac.th  หรือ http://www.acad.msu.ac.th และปิดประกาศ  
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต าบลขามเรียง  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

27 มีนาคม 2556 - สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2556  
และทดสอบทักษะเพ่ิมเติม (บางสาขาวิชา)   

1 เมษายน  2556 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2556  
ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th  หรือ http://www.acad.msu.ac.th 
และปิดประกาศ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต าบลขามเรียง  อ าเภอกันทรวิชัย   
จังหวัดมหาสารคาม 

3-15 เมษายน 2556 รายงานตัวเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

       หมายเหตุ    ปฏิทินการด าเนินงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

(4)  MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   
 

การสอบ GAT-PAT 56 

 

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


 
 
   
 1. ผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
                 1.1.   ต้องเป็นนักเรียน  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ  
                 1.2.   ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  5 ภาคเรียน   

       1.3.   ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียนตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด 
       1.4.   ต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน  
              GAT/PAT จากผลการสอบครั้งที่1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555) 

 2. ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  6  หรือเทียบเท่า 
                 2.1  ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 2 ปี ในสถานศึกษาทั่วประเทศ   
                 2.2  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  6 ภาคเรียน 
                 2.3  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6 ภาคเรียนตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด 
                 2.4  ต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ  โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน  
                       GAT/PAT  ตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด  ในรายวิชาครั้งที่มีคะแนนสูงสุด 
 
  หมายเหตุ  ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6    
 หรือเทียบเท่า ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์สามารถสมัครได้ทุกคณะ/สาขาวิชาในสายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ส าหรับผู้ที่เรียนสาย 
 ศิลปศาสตร์สมัครได้ในคณะ/สาขาวิชาเฉพาะสายศิลปศาสตร์เท่านั้น  
 
 
 
 
                    

  
         
        1.  ใบสมัครคัดเลือกฯ ท่ีช าระเงินแล้ว (ตัวจริง)                   
        2.  ใบหลักฐานการช าระเงินท่ีทางธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) (ตัวจริง) 
        3.  ใบแสดงผลการเรียน (ปพ 1)  5  ภาคเรียน (ส าหรับนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
            (ลงนามโดยผู้อ านวยการ/นายทะเบียน หรือผู้มีอ านาจในการลงนาม )  ฉบับจริง จ านวน  1  ชุด 
        4.  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน (กรณีส าเร็จการศึกษาแล้ว)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  1 ชุด 
        5.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  1  ชุด    
        6.  ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  1  ชุด 

 MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY  (5) 
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สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในการด าเนิน 

การให้บริการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)  และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที ่6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป  เพ่ือน าผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  โดยจะด า เนินการจัดการทดสอบ       
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ เดือนมีนาคม  และ เดือนตุลาคม  สทศ. จึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัครสอบในการให้ บริการการ
ทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจ าปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 (สอบเดือนมีนาคม 
2556)  ดังนี้ 
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                  เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2555 กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับ  คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน
มหา ไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยง เหนื อ จังห วัดขอนแก่น          
เ พ่ือเข้าเ ย่ียม ชมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในคณะ/สาขา           
ท่ีนักเรียนให้ความสนใจมากท่ีสุดคือ คณะแพทยศาสตร์/คณะ
วิศวกรรมศาสตร์/คณะเภสัชศาสตร์/คณะวิทยาการสารสนเทศ/
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผัง เมื องและนฤมิ ตศิลป์ /คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์/คณะการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม โดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ
ครู รวมท้ังส้ิน 237คน ในการศึกษาดูงานเย่ียมชมคณะคร้ังนี้ ได้รับ
ความสนใจจากนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี  

  
 
 
                 เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กองบริการการศึกษาจัดโครงการการจัดการ
ความรู้ผลการด าเนินกิจกรรม พ่ี-น้องสัมพันธ์ รุ่นท่ี 5 รอบระบบ
รับตรง  หลังจากท่ี งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา 
ได้ด าเนินโครงการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 
2556 แนะแนวโดยนิสิตเครือข่ายพ่ี-น้องสัมพันธ์ รุ่นท่ี 5 ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ศรีสะเกษ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด และขอนแก่น      
ในระหว่างวันท่ี 15 -17 และ 20 สิงหาคม 2555 ท่ีผ่านมานั้น เพ่ือเป็นการสรุปผลการด าเนินกิจกรรมท่ีผ่านมา จึงได้มีการจัดโครงการการจัดการความ รู้    
ผลการด าเนินกิจกรรม พ่ี-น้องสัมพันธ์ รุ่นท่ี 5 รอบระบบรับตรง โดยให้นิสิตเครือข่ายพ่ี-น้องสัมพันธ์ ได้แสดงความคิดเห็น ระดมความคิด ปรับปรุง และ
พัฒนาวิธีการการแนะแนวการศึกษา รวมท้ัง ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการแนะแนวการศึกษาท่ี ทุกคน ได้พบมา ตลอดจนแนวทางแก้ไข เ พ่ือใ ห้
การแนะแนวการศึกษามีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

 
             เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2    
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองบริการ
การศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการพูดเพ่ือการแนะแนวศึกษา     
(พ่ี - น้องสัมพันธ์) รุ่นท่ี 5 (รอบระบบพิเศษ) เพ่ือให้ข้อมูลเร่ือง 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ 
มหาวิทยาลัยม หาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยมี        
นางทิพวรรณ กองกูล นักวิชาการศึกษา ช านาญการ เป็นวิทยากร
บรรยายเก่ียวกับการรับสมัครฯระบบพิเศษ และเ ร่ืองการพัฒนา
บุคลิกภาพ โดย นางสาวจิรภา  สีหนาท นักวิชาการศึกษาเป็น
วิทยากร การจัดโครงการคร้ังนี้มีนิสิตเครือข่าย พ่ี-น้องสัมพันธ์ รวม
ท้ังส้ิน 50 คน กิจกรรมนี้จัดข้ึนเพ่ือให้นิสิตเครือข่าย พ่ี-น้องสัมพันธ์ 
ได้เตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษาจริง สร้างความ รู้ 
ความเข้าใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้รุ่นน้องสนใจเข้าศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มากย่ิงข้ึน 
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เมื่อวันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2555 ท่ีผ่านมา งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วม งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา คร้ังท่ี 17 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขต
ภาคเหนือ ซ่ึงมีสถาบันการศึกษาท้ังรัฐและเอกชนจากท่ัวประเทศเข้าร่วมงานกว่า 80 สถาบัน และมีผู้สนใจท้ังนักเรียน นักศึกษา ครูแนะแนว  
และผู้บริหารสถานการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 8,000 คน 
 
 

 
              เมื่อวันท่ี 20-21 พฤศจิกายน 2555 ท่ีผ่านมา งานโรงเรียนสัมพันธ์  
กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  
คร้ังท่ี 17 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาต่อ 
ในระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคกลาง ซ่ึงมี
สถาบันการศึกษาท้ังรัฐและเอกชนจากท่ัวประเทศเข้าร่วมงานกว่า 
80 สถาบัน และมีผู้สนใจท้ังนักเรียน นักศึกษา ครูแนะแนว และ
ผู้บริหารสถานการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 15,000 คน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
          เมื่อวันท่ี 6-7 ธันวาคม 2555 งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังท่ี 17  
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ ซ่ึงในการ 
จัดงานคร้ังน้ีมีสถาบันการศึกษาท้ังรัฐและเอกชนจากท่ัวประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 80 สถาบัน และมีผู้สนใจท้ังนักเรียน นักศึกษา  
พร้อมท้ังครูแนะแนว และผู้บริหารสถานการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 8,000 คน 
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นิสิต มมส คว้ารางวัลชมเชย รางวัลบุรฉัตรไชยากร 
         เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2555 นิสิต คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม
การแข่งกันและได้รับรางวัลชมเชยอันดับท่ี 1 การแข่งขันการตอบค าถามด้านการท่องเท่ียว การโรงแรมและการ
บิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  จัดโดย 
ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยมีทีมท่ีเข้าร่วม
การแข่งขัน 249 ทีมจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ซ่ึงนิสิตคณะการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม มมส ท่ีได้รับรางวัลในคร้ังนี้ ได้แก่ นายทินกร ขันมา นายอชิร ทองใสสด และนางสาวศรัทธาไทยศรีสังข์ 
จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป 

 
 

                         

                       มมส เข้ารับรางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรมฯ ประจ าปี 2555 
 
      ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้จัดการ
ประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยท าดีถวายใหลวง” 
จิตอาสาพัฒนาตนเองและชุมชนเข้มแข็ง ประจ าปีการศึกษา 2555 ของนิสิตนักศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดข้ึนเป็น
ปีท่ีสอง โดยในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงงานคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 19 
โครงงาน และผ่านรอบคัดเลือก จ านวน 6 โครงงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และท้ัง 6 โครงงานนี้ท่ีเข้ารอบสุดท้าย เข้าร่วมการประกวดโครงงาน 
       เมื่อวันท่ี 17-18 สิงหาคม 2555 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมเปรม      
ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา แสนสีหา 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ คณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์, อาจารย์โกวิทย์ วาปีศิลป์ อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน บุคลากรกองกิจการนิสิต น าตัวแทนนิสิตเข้ารับมอบ
รางวัลจาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม 
เฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 ผลจากการประกวด ดังนี้ 
      ล าดับท่ี 1 คณะสถาปัตยกรรม ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ “ช่ือโครงงาน เส้นปะกลางหัวใจ” ได้รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ 
      ล าดับท่ี 2 คณะการบัญชีและการจัดการ “ช่ือโครงงานสานฝันเพ่ือความย่ังยืน” ได้รับรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่ 
      ล าดับท่ี 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ “ช่ือโครงงาน 3 ลาน สร้างสุข สู่ความสุขท่ีย่ังยืน” ได้รับรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่ 
      รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะเทคโนโลยี และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

 
นิสิต มมส คว้าราง วัลโครง การประกวดการประดิษฐ์ด้านการเกษตร 
 

       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนิสิตภาควิชา
เทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม         
ท่ีได้รับโล่เกียรติยศจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  ในโอกาส   
ท่ีได้รับราง วัลรองชนะเลิศโครงการประกวดการประดิษฐ์ด้านการเกษตรส า หรับ           
นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ปี 2554 โดยผลงานท่ีไ ด้รับราง วัลคือ “อิฐมวลประสานและอิฐ       
ตัวหนอนจากเปลือกหอยเชอร่ี” และได้รับเงินราง วัลจ านวน 20,000 บาท พร้อมโ ล่
เกียรติยศ ในวันท่ี 27 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท  เซ็นทรัล 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
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นิสิตคณะสถาปัตยกรรมฯ มมส  คว้ารางวัลจากนิทรรศการ “ตรานกยูงพระราชทาน” ปี 2555  
 
          ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์     
จากงานวิจัยผลผลิตจากหม่อนไหม ในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานต านานไหมไทย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม   
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555” โดย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในระหว่าง วันท่ี 12 – 16 กันยายน 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพ่ือเทิดพระเกียรติแสดงพระราชกรณียกิจ    
ของ พระบาทสมเด็จพระเ จ้า อยู่ หัวภู มิพลอดุลย เดช  และ สมเ ด็จพระ นา งเจ้ าสิ ริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ มีการจัดแสดงสาธิตการเ ล้ียงไหม การทอผ้าไหม  รวมถึงการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนและไหมหลากหลายชนิด มีเกษตรกรและ     
ผู้ประกอบด้านหม่อนและไหมจากท่ัวประเทศร่วมจัดแสดงนิทรรศการและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
มากกว่า 150 ร้าน โดยในปีนี้รางวัลในการออกแบบส่ิงประดิษฐ์จากผลิตภัณฑ์รังไหมและผ้าไหม 
นั้นเป็นของ นายชลิตรัฐ สุรฤทธิพงศ์ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์จากรังไหม ประเภทเยาวชน โดยเป็นการสร้างสรรค์โคมไฟท่ีตกแต่ง
ข้ึนอย่างสวยงามจากรังไหมพันธ์ุไทยพ้ืนบ้าน ซ่ึงถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจท่ี
สามารถท าช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระดับประเทศ 
 

                                                                                 
       นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส      
คว้ารางวัลโครงการต้นกล้าสีขาว ประจ าปี 2555 
    
   เมื่อวันท่ี 1-4 ธันวาคม 2555 ณ ส านักงานใหญ่ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  ได้จัดโครงการต้นกล้า สีขาว ประจ าปีการศึกษา 
2555 โดยมีโครงการท่ีส่งเข้าร่วมประกวดท้ังส้ิน จ านวน 576 ทีม  
จาก 27 สถาบัน มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 6,000 คน  
ท่ัวประเทศ ในการนี้ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดส่ง : โครงการ  
ขับขานภูมิปัญญา เพ่ิมคุณค่าชีวมวล พลังงานถ่านดิน เข้าร่วมประกวด
รอบชิงชนะเลิศในช่ือทีม “มอน้ าชี” รหัสทีม TNE 112 ณ Banking 

Hall ช้ัน 2 อาคาร 1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย นานาเหนือ ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี อาจารย์ ดร.ภญ.บัววรุณ ศรีชัยกุล เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงการ และมีนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 5 คน เข้าร่วมแข่งขันดังนี้  
    1. นายมนัสพงษ์ มาลา   2. นางสาวอุมาภรณ์ บุรีวัน   3. นางสาวธิณากรณ์ เนาวช้าง 
    4. นางสาวจุฑาพร เพชรจตุรภัทร    5. นายทวิช ศรไชยญาติ   
โดยสรุปผลการประกวด ดังนี้ 
    1. เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายของประเทศไทย 
    2. รับโล่เกียรติยศรางวัลโครงการน าเสนอดีเด่นรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จาก ฯพณฯ อ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี 
    3. รับโล่เกียรติยศรางวัลโปสเตอร์โครงการดีเด่นรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จาก ฯพณฯ อ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี 
    4. ได้รับการถ่ายท าสกู๊ปโครงการของสถานีโทรทัศน์ True Vision รายการ “ก้าวพอเพียง” ออกอากาศในวันท่ี 23 ธันวาคม 2555 
        เวลา 19.30 น.-20.00 น. 
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กองบริการการศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหาสารคาม 44150 
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ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
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ปณฝ. โนนศรีสวัสดิ์ 
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