
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

  

 

 

             
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สารกองบริการการศึกษา 

 

Division of Student Admissions Mahasarakham 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

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               
 

         สวัสดีผู้ติดตามสารกองบริการการศึกษาทุกท่าน ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2556 
กองบริการการศึกษาพร้อมทั้งตัวแทนคณะได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2557 
ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับความร่วมมือและการต้อนรับอย่าง
อบอุ่นจากโรงเรียนเครือข่ายแนะแนวการศึกษาและน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
     กองบริการการศึกษาต้องขอขอบคุณผู้บริหารและครูแนะแนวโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ได้ให้
โอกาสมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นส่วนหนึ่งในทางเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
ลูกศิษย์ของท่าน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถติดต่อได้ทาง 0-43754-333 ต่อ 1202, 1203 หรือ 
ทาง http://www.msu.ac.th 
 
                  แล้วพบกันใหม่ฉบบัหน้า...สวัสดีค่ะ 

          นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ 
     ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 

(2)  MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   
 

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


 
 

 
                                                                                  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. งานสหกิจศึกษากองบริการการศึกษา จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศงานสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมีผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานในงาน และมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้แทนจากคณะต่างๆ        
ที่เป็น ซึ่งเป็นอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ในโครงการมีการบรรยาย เรื่อง “ปรัชญาสหกิจศึกษา” และ “กระบวนการนิเทศ
งานสหกิจศึกษา” โดย อาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี และมีกิจกรรมระดมสมอง  ถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการนิเทศงานสหกิจศึกษา อภิปรายพร้อมน าเสนอประเด็น เรื่อง ปัญหาที่เกิดจากการนิทศงานสหกิจศึกษาใน
ปีที่ผ่านมา แนวทางพัฒนาการนิเทศงานสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อหาแนวทางพัฒนา  ปรับปรุงและการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาต่อไป 
 
 
 
 MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY  (3) 

 

งานสหกิจศึกษา 
Cooperative 



 

 
 
 
 

 

คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
1. โควตารับตรงท่ัวประเทศ  หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

     คุณสมบัติ 
   1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
  2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด  
   3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียน ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
   4. ต้องมีคะแนนมาตรฐานGAT/PAT ตามท่ีสาขาวิชาก าหนดโดยมหาวิทยาลัย จะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  
             จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 (สอบเดือนธันวาคม 2556) 
 
2. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา   หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา 
 

คุณสมบัติ 
1.ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
2. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 
3.ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาซึ่งจะต้องเป็นชนิดที่บรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย  
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
             

 
(4)  MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   

 

การสอบ GAT-PAT 56 

 

 มมส รับสมัครฯ รับตรง ปี 57 



3.1 เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือ 
             3.2 เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ หรือ 
              3.3 เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ 
             3.4 เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ 
             3.5 เป็นนักกีฬาตัวแทนเขตการศึกษา หรือ 

   3.6 เป็นนักกีฬาระดับตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ 
   3.7 เป็นนักกีฬาที่ได้รับรองในการแข่งขันกีฬาประจ าปีของสมาคมต่าง ๆ 

4. ประเภทกีฬาที่รับสมัคร ได้แก่ 
           4.1 ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ า บาสเก็ตบอล 
ฟุตบอล วอลเลย์บอล กอล์ฟ ซอฟต์บอล เซปักตะกร้อ เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืน ฟันดาบ
สากล ยูโด เปตอง รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอลชายหาด คาราเต้โด เรือพาย บริดจ์ หมากกระดาน ลีลาศ และฟุตซอล 
         4.2 ชนิดกีฬาอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น เชียร์ลีดเดอร์ แอโรบิก จักรยาน วู๊ดบอล เป็นต้น 
    5. ต้องเป็นผู้มีผลงานด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดย พิจารณาจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬาเกียรติบัตร 
ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย วีดีโอเทป ซีดี วีซีดี หรือตัวอย่างผลงาน ตลอดจนหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 
    6. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเพ่ือทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาได้เพียง 1 ชนิดกีฬา เท่านั้น 
    7. คณะกรรมการคการคัดเลือกฯ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร  
จากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา หรือผลงานของผู้สมัครที่ส่งมาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตาส่งเสริมเยาวชน
ดีเด่นด้านกีฬา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา 
    8. ผู้มีที่ไม่ส่งเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา หรือ ผลงาน ตามข้อ 5 มาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตา
ส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา 
    9. การตัดสินผลการคัดเลือกฯ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา พิจารณาจากความสามารถภาคปฏิบัติของผู้สมัคร   
  และการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
    10. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในประเภทโคตวตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมด้านกีฬา 
               ของมหาวิทยาลัยตามท่ีฝ่ายพัฒนานิสิตมอบหมายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

หมายเหตุ     
1. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา หรือโควตาส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมประเภทโควตาใดโควตาหนึ่งเท่านั้น 

        2. ผู้สมัครต้องสมคัรโควตาส่งเสรมิเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ผ่านอินเตอร์เน็ต http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th  
   และแนบเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬาประกอบการสมัครด้วย (มหาวิทยาลยัไม่คืนเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกฬีาให้ 
   ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

           3. สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม  
  รหัสไปรษณยี์ 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4388 
 

3. โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษา ที่มีความสามารถดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

คุณสมบัติ 
    1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาท่ัวประเทศและมีผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
    2. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี  

และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
    3. ต้องมีประวัติการเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
            3.1 ประเภทดนตรีพื้นเมือง 
           3.2 ประเภทนาฏศิลป์พื้นเมือง 
            

 
MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY  (5) 

 



3.3 ประเภทขับร้องหมอล า, ลูกทุ่งหมอล า 
            3.4 ประเภทศิลปะ หรือศิลปหัตถกรรม 
            3.5 ประเภทดนตรีสากล 

4. ต้องเป็นผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย วีดีโอเทป ซีดี วีซีดี หรือตัวอย่างผลงานตลอดจนหนังสือรับรอง จากสถานศึกษา 
          5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
          6. ผู้ที่ได้รับผลงานการประกวดในระดับชนะเลิศ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ  
          7. ผู้สมัครสามารถเลือกทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น 
          8. คณะกรรมกากรคัดเลือกฯ ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากเอกสารแสดง
ความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ผลงานของผู้สมัครที่ส่งมาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
          9. ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือ ผลงาน ตามข้อ 4 มาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัคร
โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 
        10. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
        11. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะต้องช่วยเหลือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
             ของมหาวิทยาลัยตามท่ีฝ่ายพัฒนานิสิตมอบหมายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
หมายเหตุ    

 1. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในประเภทโควตาส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม หรือโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นดา้นกีฬา ประเภทโควตาใดโควตาหนึ่งเท่านั้น 
     2. ผูส้มัครต้องสมัครโควตาส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ผา่นอินเตอรเ์น็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th  

    และแนบเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศลิปวัฒนธรรมประกอบการสมัครด้วย  (มหาวิทยาลัยไม่คืนเอกสารแสดงความสามารถทางด้าน 
    ศิลปวัฒนธรรมให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

     3. สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
   รหัสไปรษณีย์ 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4388

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง 
ประเภทโควตารับตรงท่ัวประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 
ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ าหนักผลการเรียน 5 ภาคเรียน และค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จ านวน 3 องค์ประกอบ  
คิดเป็น 100% ประกอบด้วย 
                   องค์ประกอบที่ 1  ค่าน้ าหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด คิดเป็น 10 % 
                   องค์ประกอบที่ 2  ค่าน้ าหนักผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด คิดเป็น 20 % 
                   องค์ประกอบที่ 3  ค่าน้ าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 
                                        (สอบเดือนธันวาคม 2556) ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด คิดเป็น 70 %  
          หมายเหตุ   1. โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรง                
                             ทั่วประเทศ ตามสาขาวิชาก าหนด 
                         2. ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะการบัญชีและการจัดการในกลุ่มนักศึกษา ปวช./กศน. โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณา 
                            คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภททั่วประเทศ  
                                 
  ส่วนที่ 2  การสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  
               การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของคณะ /วิทยาลัย /สาขาวิชา 
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ปฏิทินการด าเนินงานคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

  1 สิงหาคม 2556 
ถึง 

30 พฤศจิกายน 2556 

 - จ าหน่ายระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง  
ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราคาเล่มละ 50 บาท 

 1 - 30 พฤศจิกายน 2556  - รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2557  
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th  
(ปิดระบบรับสมัคร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.30 น.) 

22 - 23 ธันวาคม 2556  - มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี   ระบบรับตรง    ประจ าปีการศึกษา 2557  (กรณีโรงเรียนรวบรวมส่ง โดยเรียง 
ชุดใบสมัครคัดเลือก ตามเลขที่สมัครจากน้อยไปหามาก) ณ กองบริการการศึกษา     
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 8 - 10 มกราคม 2557  - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ระบบรับตรง ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์  http://www.msu.ac.th หรือhttp://www.acad.msu.ac.th   
ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขสาขาวิชาที่สมัครได้ 

 20 มกราคม 2557  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และ
ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   ประจ าปีการศึกษา 2557 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ 
http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th 

 25 มกราคม 2557  - ทดสอบความสามารถด้านกีฬา ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา 
 26 มกราคม 2557  - ทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
4 กุมภาพันธ์ 2557 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชน

ดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2557 ผ่าน
อินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th 

 11 กุมภาพันธ์ 2557  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงท่ัวประเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2557 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรอื
http://www.acad.msu.ac.th 

 18 กุมภาพันธ์ 2557  - สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ 
 25 กุมภาพันธ์ 2557  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรง 

ทั่วประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2557    ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ
http://www.acad.msu.ac.th 

 30 เมษายน 2557  - วันสุดท้ายของการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบรับตรง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
เข้าศึกษา ในระบบรับตรง ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และตัดสิทธิ์ Admissions 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   
       กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวดัมหาสารคาม 44150 
หมายเลขโทรศัทพ์/โทรสาร : 0-4375-4377 อัตโนมัติ : 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204 เว็บไซต์ : http://www.acad.msu.ac.th 
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   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง             

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2557 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที่ 6 ณ โรงเรียนเครือข่าย 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอ่ืนๆ โดยมีนักเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการแนะแนว
การศึกษาจ านวนมาก   โดยการจัดโครงการนี้ เพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา คณะ / วิทยาลัย / สาขา ที่เปิดสอนและ
วิธีการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นความส าคัญในการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ให้สถานศึกษาต่างๆ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนนิสิตที่เปิดรับเข้าศึกษา เตรียม
ความพร้อมส าหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2557 อีกทั้งเพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและความถนัด
ตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมากที่สุด เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจะเปิดรับสมัครรับตรงทางอินเตอร์เน็ตระหว่างวันที่                
1-30 พฤศจิกายน 2556 นี้ ทาง http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th 
 
 
 
 
 
             งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้                 
ข้อมูลการศึกษาระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทราบข้อมูล ในการจัดงานครั้งนี้                   
มีสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 60 สถาบัน และมีผู้สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา         
ครูแนะแนว และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน ภายในบูธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการ
การศึกษาได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี แนะแนวการศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัย 
   มหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2557 

งานโรงเรียนสัมพันธ ์ 
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    เมื่อวันที่ 15-19 กรกฏาคม 2556 ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ได้จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์และพบสถานประกอบการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัย และบัณฑิตท่ีจบแต่ละ
สาขาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือตอบสนองต่อตลาดแรงงานให้แต่ละสถานประกอบได้คัดเลือกบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเข้าร่วมงาน ได้มีการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการเพ่ือจัดหางานให้บัณฑิต และเพ่ือให้บัณฑิตได้รับต าแน่งงานว่างและ 
มีงานท ามากยิ่งขึ้น ประกอบกับการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการเพ่ือให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ฝึกงาน และเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษาอีกด้วย  การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าพบ 
กับสถานประกอบการร่วมกัน ดังนี้ บริษัท โอเรียนท์ไทยแอร์ จ ากัด, โรงพยาบาลสินแพทย์, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากัด, 
โรงพยาบาลกรุงเทพ, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน), บริษัท วัชรพล จ ากัด (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ), บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และ
วิทยุ จ ากัด(ช่อง7),บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน), บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด, บริษัทพานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด, บริษัทกิฟฟารีน สกายไลย์ ยูนิตี้ จ ากัด, โรงพยาบาล บี แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์, บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนซันเนล จ ากัด, 
บริษัท พีทีจี เอ็นเอนยี่ จ ากัด (มหาชน), บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน), โรงพยาบาลวิภาวดี,บริษัทโซนีซัพพลาย เชนโชลูชั่นส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด   นิสิตหรือบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ประสงค์ต้องการฝึกงาน เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และหาต าแหน่งงานว่าง
ติดต่อศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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    นิสิต คณะวิทยาการฯ มมส คว้ารางวัลการประกวด OISHI MC SEARCH ปี 3 
 
              ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตสาขาวิชานิเทศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวด OISHI MC 
SEARCH ปี 3  นางสาวบุญญาพร ตู้ปิยกุล นิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวด 
OISHI MC SEARCH ปี 3 เวทีที่เฟ้นหาพิธีกรหน้าใหม่ที่สนุกอย่างมีสไตล์มาร่วมงานกับ  
โออิชิ กรุ๊ป และโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะพิธีกรมืออาชีพ ทั้งพิธีกรประจ าในสตูดิโอ 
พิธีกรภาคสนาม และ OJ ประจ ารายการโทรทัศน์ออนไลน์ที่อร่อยที่สุด ONS Channel   
โดย นางสาวบุญญาพร ตู้ปิยกุล บอกถึงความรู้สึกท่ีได้รับรางวัลนี้ว่า “ความเหน็ดเหนื่อย  
และความพยายามที่เราท ามาตลอดมันได้ผลตอบแทนที่ดี ถือว่าเป็นรางวัลที่สุดยอดมากๆ  

การประกวดครั้งนี้เป็นเวทีแรกเลย และรู้สึกว่าทุกคนที่เข้ามาประกวดมีความสามารถกันทุกคน อิงเป็นเด็กต่างจังหวัด เวลาท ากิจกรรม 
ทีก็ต้องลงมาที่กรุงเทพฯ แต่ก็มีความสุขทุกครั้ง ในการเดินทางเจอพี่ๆ เพ่ือนๆ ที่รักในงานเดียวกัน มีฝันเดียวกัน อยู่ด้วยกันเลย
สนุกสนาน ระยะทางไม่ใช่อุปสรรค มันอยู่ท่ีใจของเรามากกว่า ถ้ารักก็ต้องมา มาเพ่ือรับประสบการณ์ดีๆ กลับไป ไม่คิดว่าจะได้รางวัล
อะไร แต่เมื่อได้รางวัลมาแล้วก็จะน าประสบการณ์ท่ีได้มานั้นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนางานของเราต่อไปค่ะ” 

 
 

             วงกลองยาวศิลป์อีสาน มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ 
 
           กรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการประกวดดนตรี
และการแสดงพ้ืนบ้าน พุทธศักราช 2556 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนวง
ดนตรีและ   การแสดงพ้ืนบ้านให้เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริม 
ให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านให้เป็น
มรดกของชาติตลอดไป  ซึ่งจัดการประกวดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2556 
ณ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ประเภทของการประกวดของภาคอีสาน 
ประกอบด้วย หมอล า, เซิ้ง  ในโอกาสนี้ วงกลองยาวศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการน าของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ 
ด่านประดิษฐ์ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และนายสยาม จวงประโคน รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ นายวีระยุทธ สีคุณหลิ่ว นายอาทิตย์ ค าหงส์ศา นายอาชา พาลี นายรักบรรชา 
พิมพระจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์พ้ืนบ้าน  โดยมี นายชาย นครชัย อธิบดี
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดี ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
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MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY   MAHASARAKHAM UNIVERSITY  (10) 
 



 
 

  นิสิต คณะการบัญชีฯ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ  
           Social Enterprise Project

ขอแสดงความยินดี กับ นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ 
มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงการพัฒนาสังคม 
(Social Enterprise Project) ภายใต้หัวข้อ A Voice in 
Social Change: A Social Action Plan Challenge)   

นิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการจัดการ
แข่งขันโครงการพัฒนาสังคม (Social Enterprise Project) ภายใต้หัวข้อ A Voice in Social Change: A Social Action Plan 
Challenge โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations Department of Economics and Social Affairs) 
มีผู้เข้าร่วมการประชุม (Delegate) จ านวนกว่า 700 คน จาก 50 ประเทศท่ัวโลก และส่งแผนงานเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ กว่า 60 
โครงการ  โดยมีโครงการที่ผ่านเข้ารอบ 7 ทีมสุดท้าย ได้แก่ ประเทศอินเดีย จ านวน 2 ทีม เกาหลีใต้ 1 ทีม มาเลเซีย 1 ทีม ไนจีเรีย 1 
ทีม ฟิลิปปินส์ 1 ทีม และทีมจากประเทศไทย 1 ทีม โดยทีม Hormone จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เป็นทีมเดียวจากประเทศไทยที่ผ่านเข้ารอบไปได้โดยทั้ง7 ทีม ต้องน าเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม (Delegate) 
ทั้งหมดในหอประชุมใหญ่ (Philippines International Convention Center)  
          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 และผลการตัดสิน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ทีมจากประเทศไทยได้คว้ารางวัลชนะเลิศ ตามมาด้วย 
ทีมจากประเทศเกาหลีใต้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และทีมจากประเทศอินเดีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโดยทีม 
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ประกอบด้วยนิสิต 3 คน ประกอบด้วย นางสาวอนัญญา ดวงท้าวเศรษฐ , 
Mr. Nguyen ThanhDat และ Miss Shi Lilin พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมแผนงาน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์  
และ Assistant Professor Dr.Olimpia Racela  โดยแผนงานมีชื่อว่า The Fishing Rod Project มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา 
และพัฒนาชุมชนซึ่งประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนามาจากประเทศไทยโดยน าไปพัฒนาที่จังหวัด QuangBinh ประเทศ
เวียดนาม ในพ้ืนที่ PhongNha–KẻBàng National Park ซึ่ง UNESCO ประกาศให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก   ทีมจากคณะการบัญชีและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัล 2,000 ดอลลาร์สหรัฐจาก Humanitarian Affairs และ 
UNESCO โดยเงินรางวัลจ านวนดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ในการด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ ทีมท่ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
จะได้รับรางวัล 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ และทีมท่ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับรางวัล 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ 
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    ใช้ในราชการมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

กองบริการการศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหาสารคาม 44150 
ที่ ศธ 0530.1(3)/ว 730 

  

 
ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2533 

ปณฝ. โนนศรีสวัสดิ์ 
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