
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

  

 
 

 

             
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สารกองบริการการศึกษา 

 

Division of Student Admissions Mahasarakham 

University ฉบับที่ 22 ประจ าเดือน ธันวาคม 2555 – เมษายน 2556 

ร่วมเป็นสมาชิกกับเราทาง facebook 
“กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

วิสัยทัศน์  กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานให้บรกิารการศึกษา และผู้น าด้านสารสนเทศการศึกษา การจัดหางาน 
             ให้บัณฑิตตามมาตรฐานสากล โดยค านึงถึงความต้องการของผูร้ับบรกิารเป็นส าคัญ 
 พันธกิจ  1. ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และหลักสูตรให้ครอบคลมุทุกภูมิภาค 
            2. ประสานงานสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
            3. มุ่งพัฒนาการคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานสากล 
            4. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 
 

      นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ 
                                                            ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

                                                         บรรณาธิการบริหาร 
 

                                                          นางพวงพร งามสุทธิ 
                                                          บรรณาธิการ 

 

                                                                    นางภัสรา โกมณเฑียร 
                                                             กองบรรณาธิการ 

 

                                                                     บุคลากรกองบริการการศึกษา 
                                                                                      ที่ปรึกษา 
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สารบัญ 

                  สารจากผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 

        สวัสดีผู้อ่านและผู้ติดตามสารกองบริการการศึกษาทุกท่านค่ะ กองบริการการศึกษา      
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน  
  ทีเ่ข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ผ่านมาด้วยนะคะ เห็นรุ่นพี่บัณฑิต 
  ประสบความส าเร็จด้านการศึกษาไปแล้ว น้องๆ นักเรียนที่สนใจต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับ 
  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษาพร้อมและมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะ 
  ให้ค าแนะน าการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้กับน้องๆ หากสนใจสามารถโทรศัพท์ 
  สอบถามได้ที่ 0-4375-4377 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1023, 1204 (ในวันและเวลา 
  ราชการ) หรือ http://www.acad.msu.ac.th 
 
                  แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า...สวัสดีค่ะ 
 

         นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ 
     ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 

(2)  MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   
 



 
 

                                                                                  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY  (3) 

 

งานสหกิจศึกษา 

Cooperative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดง
และประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 4 COOPERATIVE EDUCATION EXHIBITION AND 
CONTEST 2013 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวขอ้ เตรียมสหกิจศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยวิทยากรจากสมาคมสหกิจไทย มีการจัดนทิรรศการและประกวดผลงานสหกิจ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสถาบนัอุดมศึกษา 
ประเภทสถานประกอบการ และประเภทนักศึกษา โดยมีตัวแทนจากเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน สง่ผล
งานเข้าประกวด โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดส้่งผลงานเข้าประกวดดังนี้ 
   1. ประเภทสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน น าเสนอผลงานโดย อาจารย์กนกกุล มาเวียง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    2. ประเภทโครงงานสหกิจศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    2.1 ชื่อผลงาน : การสง่เสริมการปลูกแตงเทศเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ 

- เจ้าของผลงาน : นายจิรานุวัฒน์ แฝงสาเคน นสิิตคณะเทคโนโลยี  
- สถานทีป่ฏิบัตงิาน : บริษัทจีเนียนเมล็ดพนัธุ์ (ประเทศไทยจ ากัด) 
- อาจารย์นิเทศงาน : ดร.พัชรี สิริตระกูลศักดิ์, ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ ์
- ผู้นิเทศงาน/พี่เลี้ยง : คุณอวด ตรีโอษฐ์, คุณคมสันติ ค าขวา, คุณธีระชัย ศรีนอ 

2.2 ชื่อผลงาน : การพฒันาปรับปรุงการปลูกอ้อยอินทรีย์ในโรงงานน้ าตาลวังขนาย 
   - เจ้าของผลงาน : นายศรัณย ์เกาะม่วงหมู่ นิสิตคณะเทคโนโลยี 
   - สถานทีป่ฏิบัตงิาน : โรงงานน้ าตาลวังขยาย (มหาวงั) 
   - อาจารย์นิเทศงาน : ดร.ฤชอุร วรรณะ, ดร.พนิดา อริมัตส ึ
   - ผู้นิเทศงาน/พี่เลี้ยง : คุณธิตพิร โครตชา, คุณศุภชาติ ไชยงาม 
ในการประกวดคร้ังนี้ มหาวทิยาลัยมหาสารคามได้รับรางวัลดีเยี่ยม (รองชนะเลิศอันดบั 1) ประเภทสถาบันอุดมศึกษา และนอกจากนี้  

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะเปน็ตัวแทนเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมงานจัดนิทรรศการ และประกวดผลงานสหกจิศึกษา 
ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์การค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ในวนัที่ 6 มิถุนายน 2556 ต่อไป 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)  MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   
 

 

การสอบ GAT-PAT 56 

 

มารู้จัก...Admissions กันเถอะ 
 

ความเป็นมาในองค์ความรู้ของการคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบคัดเลือกรวม  
(Central University Admissions System: CUAS) 

 
1. ความเป็นมาของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบคัดเลือกรวม (Central University  

Admissions System: CUAS) ช่วงก่อนปีการศึกษา 2504 - ปีการศึกษา 2542  
          - ก่อนปีการศึกษา 2504 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งด าเนินการสอบเอง  
          - ปีการศึกษา 2504      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จัดสอบร่วมกันมีสภาการศึกษา   
                                        แห่งชาติเป็นผู้ประสานงาน  
          - ปีการศึกษา 2505      มหาวิทยาลัย 5 แห่ง ที่มีอยู่ในขณะนั้น ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
                                       มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสอบร่วมกัน 
                                       การสอบคัดเลือกรวมนี้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการสละสิทธิ์และการเพ่ิมจ านวนที่ต้องส ารองที่นั่งจากการ   
                                       ที่ผู้สมัครสอบได้หลายมหาวิทยาลัย ท าให้นักเรียนในขณะนั้นต้องเสียเวลาสอบหลายแห่งมีค่าใช้จ่าย      
                                       จ านวนมากและมีผู้สมัครเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  
           - ปีการศึกษา 2509     คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยต่างๆ กลับไปใช้วิธี      
                                       สอบแยกแต่การด าเนินการเกิดปัญหามาก มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องเลื่อนเปิดเทอมออกไปเนื่องจาก 
                                       ต้องมีการเรียกสอบสัมภาษณ์เพ่ิมหลายรอบ  
           - ปีการศึกษา 2510     คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของสภาการศึกษาแห่งชาติ  ให้มหาวิทยาลัยต่างๆ กลับมาใช้วิธี 
                                       สอบรวมอีก  
           - ปีการศึกษา 2516    ทบวงมหาวิทยาลัยรับโอนงานสอบคัดเลือกจากสถานศึกษาแห่งชาติจนถึงปัจจุบันแนวทางการ 
                                      คัดเลือกในช่วงนี้ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกคณะหรือสถาบันการศึกษาได้  6 อันดับและเลือกวิชาสอบไปใน     
                                      คราวเดียวกัน หลังจากท่ีระบบสอบคัดเลือกรวมได้ด าเนินการได้ระยะหนึ่ง ได้เกิดมีประเด็นปัญหา 
                                      เกิดข้ึนพอจะประมวลได้ดังนี้ 
1. การคัดเลือกแบบเดิมมีผลทางลบต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวคือ ผู้เรียนส่วนใหญ่จะไม่สนใจเรียนวิชา

ที่ไม่ต้องใช้ในการสอบคัดเลือก เพราะเป้าหมายของการเรียนคือการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสาขาวิชาที่ต้องการผล
คือ นักเรียนที่เรียนดีได้มุ่งสอบเทียบเพื่อให้ตนมีคุณสมบัติเทียบเท่าส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วเข้าเรียนต่อ
ในมหาวิทยาลัยโดยเรียนไม่ครบตามชั้นปี ผู้ปกครองหรือนักเรียนอาจเห็นว่าประหยัดเงินและเวลา แต่ผลที่ตามมาคือ ผู้เรียนเข้า
สู่ระดับอุดมศึกษาก่อนมีวุฒิภาวะที่เหมาะสม  และการจัดชั้นเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีปัญหา 

2. การคัดเลือกแบบเดิมได้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน เนื่องจากมีการสอบเฉพาะวิชาสามัญ 
3. จ านวนผู้เข้ารับการคัดเลือกมีแนวโน้มสูงขึ้น 
4. เป็นการสร้างความเครียดให้นักเรียนและผู้ปกครอง เพราะเลือกคณะ/สถาบันพร้อมกับการสมัครสอบ 
5. มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา เนื่องจากด าเนินการเฉพาะช่วงปิดเทอมเท่านั้น 

2. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (พ.ศ.2542-2548)  
           ทบวงมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือกฯ ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนกรม
วิชาการ ผู้แทนกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ร่วมเป็นอนุกรรมการได้เสนอรูปแบบการคัดเลือกฯ ระบบใหม่ต่อทบวงมหาวิทยาลัย และให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้น
ไป  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY  (5) 
 

 
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงระบบการคัดเลือก มี 2 ประการ คือ 

1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัย/สถาบันได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดตรงกับสาขาวิชาที่เรียน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้การเรียนการการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกระบบใหม่จะพิจารณาผู้สมัครจากองค์ประกอบต่อไปนี้ 
- ผลการเรียนตลอดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ค่าน้ าหนัก 10% 
- ผลการสอบวิชาหลักและวิชาเฉพาะ (หรือเรียกรวมว่า การสอบวัดความรู้) ให้ค่าน้ าหนัก 90 % 

       การด าเนินการสอบวิชาเฉพาะและวิชาหลัก จัดปีละ 2 ครั้ง แล้วน าคะแนนครั้งที่มากมาคิดค านวณจัดประมวลผลในการ
เรียงล าดับที่ของผู้สมัครแต่ละคน   
      จุดเด่นของการคัดเลือกระบบใหม่ 

1. น าผลการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาร่วมด้วย 
2. มีการสอบปีละ 2 ครั้ง ท าให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาตนเอง คะแนนสอบเก็บไว้ใช้ 2 ปี สามารถเลือกคะแนนที่ดีที่สุด

มาใช้ในการสมัครคัดเลือก 
3. ทราบผลคะแนนสอบล่วงหน้าก่อนการเลือกคณะ ท าให้มีโอกาสเลือกได้ตรงกับความสามารถของตน 

     จุดอ่อนของการคัดเลือกระบบใหม่ 
1. ท าให้นักเรียนมีภาระการสอบและเกิดความเครียดมากขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีการสอบสองครั้ง 
2. โรงเรียนพยายามเร่งสอบให้จบก่อนการสอบเดือนตุลาคม เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมด้านเนื้อหามากท่ีสุด เป็นเหตุ 

ให้เกิดผลเสียต่อระบบการเรียนการสอนตามปกติ 
3. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) 

3. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) 
    3.1 การคัดเลือกด้วยระบบ Admissions ระยะที่ 1 ตามหนังสือที่ ทปอ.44/147 ลงวนัที่ 19 เมษายน 2544 ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในระบบสอบ
รวมโดยขอให้เริ่มตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป โดยยึดหลักการให้เพ่ิมผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นส่วน
หนึ่งของการคัดเลือกมาข้ึน และพิจารณาความสามารถของผู้สมัครจากผลการสอบจากแบบทดสอบวิชาหลักและ/หรือแบบทดสอบ
มาตรฐาน ความสามารถทางการเรียน ซึ่งจัดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่จะจัดตั้งข้ึน ส าหรับผลการเรียน 
(GPA) ต้องได้รับการตรวจสอบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือต้น
สังกัดต่างๆ เพ่ือป้องกันการคิดเกรดผิดพลาด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย/สถาบันอาจก าหนดคุณสมบัติอื่นๆ หรืออาจก าหนดให้มีการสอบ
วิชาเฉพาะ  ซ่ึงแต่ละมหาวทิยาลยัหรือกลุ่มมหาวทิยาลยั หรอืสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเปน็ฝ่ายจัดสอบ หรือกลไกการ
สอบรวม (ทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานและมหาวิทยาลัย/สถาบันเป็นศูนย์สอบ) ในปัจจุบันที่ได้รับการยอมรับว่ามี
ประสิทธิภาพ เป็นกลไกกลางของการบริหารระบบคัดเลือกรวม การปรับปรุงดังกล่าวจะสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในการพิจารณาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ยึดหลักการแนวทางเพ่ือก าหนดเป็นระบบกลางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย มี
สาระดังนี้ 
1. ระบบใหม่จะต้องปรับเปลี่ยนจากระบบสอบแข่งขันเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา (Entrance Examination) 

เป็นระบบการรับเข้า (Admissions) โดยพิจารณาจากผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องเป็นระบบที่มี 
ความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. การพิจารณาผลการเรียนเพ่ือประโยชน์ในการรับเข้าศึกษาในระบบอุดมศึกษาจะพิจารณา จากการวัดผลด้วยวิธีการและตาม
ช่วงวลาต่าง ๆที่ก าหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ตามกระบวนการปฏิรูปการศึกษา หลีกเลี่ยงการสอบ
เพ่ิมเติม หรือแม้หากมีการสอบเพิ่มเติมก าหนดให้ไม่เกิน 3 วิชา การปรับปรุงระบบการคัดเลือกได้ด าเนินการมาโดยล าดับ และ
ได้บรรลุข้อยุติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2548 ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ประกาศระบบการคัดเลือกส าหรับการรับ
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 โดยก าหนดองค์ประกอบ ดังนี้ 

 
 



 

1. GPAX                                               10% 
2. GPA (กลุ่มสาระ)                                   20% 
3. O-NET                                            35-70% 
4. A-NET และ/วิชาเฉพาะไม่เกิน 3 วิชา         0-35% 

(เหตุผลที่ต้องปรับระบบการคัดเลือกในปีการศึกษา 2549 เนื่องจากเป็นปีที่นักเรียนเรียนจบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2544 เป็นรุ่นแรกและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2549) 
 

ข้อดีของการคัดเลือกในระบบ Admissions คือ 
 

1. การใช้ผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับจากสถานศึกษา ได้แก่ GPAX  GPA  กลุ่มสาระฯ O-NET จะท าให้นักเรียนมุ่งเรียนใน
ห้องเรียนอย่างเต็มที ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกที่ต้องการให้การน าผลการเรียนมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
คัดเลือก เพ่ือส่งเสริมสนับสุนนให้การเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร จุดประสงค์ดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับได้จากสังคมโดยทั่วไป 
ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็คาดหวังว่าการปฏิรูปการศึกษาจะน าพาให้เกิดการยกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดีกว่าเดิม ซึ่งจะท าให้
การเพ่ิมสัดส่วนผลการเรียนมีความน่าเชื่อถือ 

2. การก าหนดให้สอบเพ่ิมเติมไม่เกิน 3 วิชา เพื่อป้องกันการกวดวิชาเกินความจ าเป็น และคณะ/ภาควิชาได้ก าหนดให้สอบเพิ่มเติม
เฉพาะวิชาที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาต่อเท่านั้น 
 

ข้อเสีย คือ 
 

1. เรื่องมาตรฐานโรงเรียนซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันไม่รู้จบ 
2. การให้สัดส่วนค่าน้ าหนักของวิชาเฉพาะ หรือ A-NET ที่น้อยกว่าการให้ค่าน้ าหนักผลการเรียน อาจจะมีผลต่อการคัดเลือก ซึ่งใน

ขณะนั้นยังไม่มีข้อมูลยืนยัน 
3. การก าหนดให้สอบ A-NET /วชิาเฉพาะ ปีละครั้ง ท าให้นักเรียนที่พลาดพลั้งไม่ได้สมัครสอบต้องรออีก 1 ปี จึงจะสมัครสอบและ

สมัครคัดเลือกในคณะวิชาที่ต้องการได้ 
3.2 การคัดเลือกด้วยระบบ  Admissions ระยะที่ 2 พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 
การคัดเลือกด้วยระบบ Admissions ซึ่งเริ่มเมื่อปีการศึกษา 2549 ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เก่ียวข้องหลายฝ่าย ว่ามีการให้สัดส่วน
ผลการเรียนมากเกินไป ซึ่งความจริงการสอบคัดเลือก Entrance ก็ดี การคัดเลือกด้วยระบบ Admissions ก็ดี ล้วนถูกวิพากษ์วิจารณ์
จากผู้เกี่ยวข้องทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การรับเข้าศึกษาด้วยระบบ Admissions มีเป้าหมายว่า ถ้าด าเนินการได้เต็มรูปแบบจะต้องถึง
จุดที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับเข้าและประกาศเกณฑ์ดังกล่าวให้ทราบทั่วกัน นักเรียนหรือผู้ประสงค์จะสมัคร
เข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาแห่งใด จะต้องน าคะแนนผลการสอบที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจัดสอบเพื่อให้มี
มาตรฐานเดียวกันและต้องไม่เพ่ิมภาระแก่นักเรียน โดยนักเรียนจะน าคะแนนไปยื่นสมัคร ณ หน่วยคัดเลือกลางที่มีกลไกด าเนินงานที่เป็น
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในความยุติธรรมโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เป็นผู้ท าหน้าที่คัดเลือกให้การปรับระบบการสอบคัดเลือกปีการศึกษา 
2553 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มอบให้ กลุ่มเสวนา Admissions  และ Assessment ด าเนินการ โดยมีหลักการตามที่ที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเห็นชอบคือ ให้พิจารณาน าผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและการสอบ Aptitude 
Test เป็นองค์ประกอบของการคัดเลือก ผลการเรียนประกอบด้วย GPAX และผลการสอบ O-NET ส่วนการสอบ Aptitude Test จะ
แทนที่การสอบ A-NET และ/วิชาเฉพาะ เนื่องจากหลักการของ Aptitude Test เป็นการทดสอบความถนัดทางการเรียนซึ่งไม่เน้น
เนื้อหาวิชา จึงสามารถจัดสอบได้หลายครั้งในแต่ละปี องค์ประกอบการคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2553 ที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทยให้ความเห็นชอบมีดังนี้  
 

1. GPAX                                            20%              
2. O-NET (8 กลุ่มสาระ)                          30% 
3. GAT (General Aptitude Test)            10-50%          
4. PAT (Professional Aptitude Test)       0-40% 

 
 (6)  MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   

 



 
 

ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง) ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

กิจกรรม  วัน เดือน ปี  สถานที่ 
จ าหน่ายหนังสือระเบียบการฯ  4-21 เม.ย 2556  ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค 

รับสมัคร  11-21 เม.ย 2556  ทาง Website: www.cuas.or.th 
ช าระเงินค่าสมัคร  11-23 เม.ย 2556  ช าระผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ท าการไปรษณีย์ไทย 

ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
การสมัคร 

 
 

12-26 เม.ย 2556 
 

ทาง Website: www.cuas.or.th 

ยื่นค าร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว  12-26 เม.ย 2556  ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5155-6 
ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ 

และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์  
Admissions กลาง 

 
 
 

28-30 เม.ย 2556 
 

ทาง Website: www.cuas.or.th 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
และตรวจร่างกาย 

 
 

9 พ.ค 2556 
 

ทาง Website: www.cuas.or.th 

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  15-17 พ.ค 2556 
 

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาท่ีสอบได้ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา 
 
 

22 พ.ค 2556 
 

ทาง Website: www.cuas.or.th 

 
ตารางการรับบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) 

ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
10. มหาวิทยาลัยนครพนม 
11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์
12. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13. มหาวิทยาลัยบูรพา 
14. มหาวิทยาลัยพะเยา 
15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
16. มหาวิทยาลัยมหิดล 
17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
18. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
20. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
21. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
22. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
ที่มา: http://www.cuas.or.th/calendar.html  

 
 

สถานที่ติดต่อ : อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2354-5150-2, 0-2610-5434  โทรสาร 0-2354-5155-6   E-mail : contact@cuas.or.th 
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เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน
เทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคณะ/สาขาที่นักเรียนให้ความสนใจ โดยมีคณะ
ครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวนทั้งสิ้น 57 คน ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ งานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษาได้ให้ข้อมูลการ
รับเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และงานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้พาคณะศึกษาเข้าเยี่ยมชมการเรียน
การสอนของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง/ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์/คณะศิลปกรรมศาสตร์/คณะวิทย าการ
สารสนเทศ/ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณะการบัญชีและการจัดการและคณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาดูงานได้มีความสนใจใน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และตื่นตาตื่นใจกับการเรียนการสอนของแต่ละคณะเป็นอย่างดี รวมทั้งได้รับการต้อนรับจากคณะอย่างดีเยี่ยม ซึ่งสร้าง
ความประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ส าหรับนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก 

 

งานโรงเรียนสัมพันธ ์ 
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 เมื่อวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม น าโดยนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้งที่17 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทราบขอ้มูลในการจัดงานคร้ังนี้ มีสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า        
80 สถาบัน และมีผู้สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูแนะแนว และผู้บริหารสถานการศึกษาเข้าร่วมงานกวา่ 12,000 คน ภายในบธูมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม งานโรงเรียนสัมพนัธ์ กองบริการการศึกษาไดป้ระชาสัมพันธ์หลักสูตรระดบัปริญญาตรี  นอกจากการประชาสัมพันธ์แล้ว             
ยังมีกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ ตอบค าถามชิงรางวัล และนสิิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้แสดงดนตรีในบูธ สามารถดึงดูดความสนใจแก่
ผู้เข้าร่วมงานอยา่งยิ่ง และมีนักเรียนที่มีความสามารถดา้นการรอ้งเพลงและเล่นดนตรีมาร่วมกิจกรรมภายในบูธ สร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วม
งานเปน็อย่างมาก 

 
 
 
 
 
 
 
       

    
 
 งานโรงเรียนสัมพนัธ์ กองบริการการศึกษา ได้ด าเนนิโครงการแนะแนวการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ประจ าปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2556 ในเขตพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร จังหวัดชยัภูมิ จังหวัด
กาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น แนะแนวการศึกษาโดยนิสิตเครือข่ายพี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 5 ภายใต้การดูแลและด าเนินงานของกองบริการ
การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเครือข่ายพี่-น้องสัมพนัธ์ไดน้ าความรู้ทีไ่ด้รับจากการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ไปใช้ในการ 
แนะแนวการศึกษาและประชาสมัพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดบัปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 
2556 ให้รุ่นน้องนักเรียนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง การจัดกิจกรรมคร้ังนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นิสติมีความกล้าแสดงออก มีภาวการณ์เป็นผูน้ า และ
ก่อให้เกิดความรักสถาบันมากยิง่ขึ้น ซึ่งได้ด าเนนิการแนะแนวการศึกษา ดังนี้ 
     - วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 แนะแนวการศึกษา จังหวัดสกลนคร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา และ โรงเรยีนค าเพิ่มวิทยา 

     - วันพุธที่ 23 มกราคม 2556 แนะแนวการศึกษา จงัหวัดชยัภูมิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนภูเขียว 
     - วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2556 แนะแนวการศึกษา จงัหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านไผ ่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
     - วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2556 แนะแนวการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
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นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลจากการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
 

           นิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานมหกรรมการประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่หอประชุมมหิศร SCB Park Plaza                    
ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ  ในรายการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจ านวน 3 ทีม และมีทีมนิสิตที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 
รางวัลที่ 3 หมวดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับ นิสิต นักศึกษา โครงการฟังพูด
อ่านภาษาอังกฤษแสนสนุกส าหรับคุณหนูๆ จัดท าโดย นายสรรเพชร เมืองแก้ว และนายอดิศร ตะลาโส โดยมีอาจารย์นัฐธริยา เหล่าประชา              
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่อพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา โครงการไวท์บอร์ดอัจฉริยะ 

จัดท าโดย นายวิทยา ไปแดน และนางสาวอรอุมา วงศ์ผดุง โดยมีอาจารย์พนิดา ทรงรัมย์ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และทีมที่ผ่านเข้ารอบได้แก่ทีมหน่วยผู้พิทักษ์อาณาจักรพืช จัดท าโดย 
นางสาวดุษฎี นามแก้วและนายกานต์นิธิ ผาจวง ซึ่งอาจารย์มนัสวี แก่นอ าพรพันธ์ เป็นที่
ปรึกษา ถือได้ว่านิสิตทุกกลุ่มที่ได้มีส่วนร่วมในการประกวดแข่งขัน ได้น าเอาความรู้
ความสามารถของตนเองไปเผยแพร่และถือเป็นการพัฒนาตนเองสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย เป็นที่น่าภาคภูมิใจ ในโอกาสนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิน บุตรดี
สุวรรณ รักษาการคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้แสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตและ
อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกล่าวชื่นชมที่น าความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัล Young Thai Artist Award 2012  
 
           ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดารัตน์ วงนางาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม "รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 
2555 Young Thai Artist Award 2012" สาขาภาพถ่าย ผลงานชื่อ          
"เสื่อมสลาย" จัดโดยมูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) ขอเชิญชวนเยาวชนที่มี
ความมุ่งมั่นพากเพียรสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและผู้สนใจ ส่งผลงานศิลปะประกวด
ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2.5 ล้านบาท กับ "โครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 
2555 (Young Thai Artist Award 2012)" Young Thai Artist Award เป็นเวที
ประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐาน
การคัดเลือกผลงานที่เข้มงวด คณะกรรมการประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้น
เยี่ยม และผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิเอสซีจีมุ่งสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่น
พากเพียรในการสร้างสรรค์ผลงานได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถเชิง
ศิลปะของตนออกสู่สาธารณะ อันจะเป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้สังคมเกิด
ความตื่นตัวอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการประกวดศิลปะถึง 6 สาขา ได้แก่ ศิลปะ     
2 มิติ, ศิลปะ 3 มิติ, ภาพถ่าย, ภาพยนตร์, วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี ที่มี
มาตรฐานการคัดเลือกผลงานที่เข้มข้น มีความทรงเกียรติ และได้รับความนิยมอย่าง
กว้างขวางกระทั่งจัดประกวดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 โดยผลงานยอดเยี่ยมแต่ละ
สาขาจะได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมทัศนศึกษาต่างประเทศ ส่วนผลงานดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท  
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                   นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส รับรางวัลการแข่งขันการช่วยชีวิตแห่งเอเชีย คร้ังที่ 3  
                                        ณ เมืองกวัลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
 
           เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายเจน วาวจะโปะ 
นิสิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 2   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมกับตัวแทนจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 
การช่วยชีวิตแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 (3rd Asia Professional Rescuer Competition 2012) ณ เมือง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 14–16 ธันวาคม 2555 โดยได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1”รางวัล 1st RUNNER UP” และ “รางวัล OVERALL (รางวัลคะแนนรวม) การแข่งขันทักษะ
การช่วยชีวิต” ทั้งนี้ มีตัวแทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย 
ฟิลิปปนิส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย 
 
 

 

                     มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดหมอล า จิมทอมป์สัน ฟาร์ม สุดสะแนนแดนอีสาน 
 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปโิต 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบโล่พร้อม
เกียรติบัตร และเงินรางวลั แสดงความยินดี กบั รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  เหลือบุญช ู คณบดีวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนสิิต จากสาขา
ดนตรีพื้นบ้าน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  ในการเข้าร่วม
ประกวดหมอล า “โครงการประกวดหมอล า จิมทอมป์
สัน ฟาร์ม สุดสะแนนแดนอีสาน” ณ จิมทอมป์สัน 
ฟาร์มอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันที่ 22 
ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยผลการประกวดนสิิต
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ
ระดับอุดมศึกษา ได้รบัโล่เกียรตยิศ พร้อมด้วยเงิน

รางวัล 100,000 บาท ได้ท าชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งโครงการประกวดหมอล าคร้ังนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์การแสดง
พื้นบา้นอีสานประเภทหมอล า และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทัว่ไปในภาคอีสาน ตระหนักในคณุค่าของการแสดง
หมอล า ในการประกวดครั้งนี้ นิสิตได้รับการฝึกซ้อม ดูแลจากอาจารย์ผู้ควบคุม ดังนี้  อาจารย์อาทิตย์  ค าหงส์ศา, อาจารอาชา  พาล,ี  
อาจารย์รัตนาพร  สารศร ี และอาจารย์สุภาพรพรรณพงษ์ แก้วค าใส  มีนิสิตที่เข้าร่วมประกวดดังนี้  นายวรรณกร  ทิพวัจนา (หมอล าฝ่ายชาย), 
นางสาวนิดติญา  นันภักด ี(หมอล าฝ่ายหญิง) ,นายสุธิพล  จงเรืองศรี  (หมอแคน) , นายทศพร  แสงสร (โหวด), นายสทิธิศักดิ์  บัวจันทร์ (พิณ) , 
นางสาวศิริประภา  อุลหัส (ฟ้อน) ,   นางสาวปัตยา  ปะธิเก (ฟ้อน) , นางสาวประภัสรา  สัตยานุกุล  (ฟ้อน)  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 2067 

 

 
 MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY  (11) 

 

 

ความภาคภูมิใจ มมส 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ใช้ในราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

กองบริการการศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหาสารคาม 44150 
ที่ ศธ 0530.1(3) /ว 275 

 
 

 
 

 

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2533 

ปณฝ. โนนศรีสวัสดิ์ 
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“รับรู้ข่าวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 

  ทาง    facebook กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 
รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม FM 102.25 MHz  

ในรายการ “เปิดโลกการศึกษากับกองบริการการศึกษา”  
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์เวลา 19.30-20.30.น ได้แล้ววันนี้ 

 


