
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ 

             ประจ าปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สารกองบริการการศึกษา 

 

Division of Student Admissions Mahasarakham University 

  ฉบับที่ 25 ประจ าเดือน มกราคม – เมษายน 2557 

 ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

 นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศหลากหลายด้าน 
 

ในเล่ม... 
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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ความภาคภูมิใจ มมส                9 
งานโรงเรียนสัมพันธ์  school relations            10 
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สารบัญ 

   สารจากผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา               
 

         ขอขอบคุณผู้ติดตามสารกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกท่านที่ติดตาม
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์การศึกษามาโดยตลอด ในขณะนี้กองบริการการศึกษาอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ประจ าปี
การศึกษา 2557  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หากสนใจการรับสมัครดังกล่าว น้องๆ สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ 
http://www.acad.msu.ac.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-43754-333 ต่อ 1202, 
1203 และ 1204 ในวันและเวลาราชการคะ 

 
                  แล้วพบกันใหม่ฉบบัหน้า...สวัสดีค่ะ 

          นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ 
     ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
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งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 5 COOPERATIVE EDUCATION EXHIBITION AND CONTEST 2014 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น              
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เตรียมสหกิจศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพลัส” โดยวิทยากร ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมีการจัดนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท
สถาบันอุดมศึกษา ประเภทสถานประกอบการ และประเภทนักศึกษา มีตัวแทนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลงาน
เข้าประกวด โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งผลงานและได้รับรางวัลชมชย ดังนี้ 

ประเภทโครงงานสหกิจศึกษากลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ 
1. ชื่อผลงาน : คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาเกาหลีด้านค าศัพท์ที่เกี่ยวกับ เครื่องส าอางค์ และความสวยงาม กรณีพนักงานบริษัท เจท เซ๊ตเตอร์ 
   เจ้าของผลงาน : นายจิติพงษ์ ผดุงพัฒนากูล นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

2. ชื่อผลงาน : การแปลสถานท่ีท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีเป็นภาษาไทยลงเว็ปไซด์ iam tour (http://www.iam-tour.com)   
   กรณีบริษัท ทัวร์เอ็กเพิร์ธ เซ็นเตอร์โฮเซล กรุ๊ป จ ากัด 
   เจ้าของผลงาน : นางสาวกมลชนก ชนามุยา นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

  ในการประกวดครั้งนี้ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์  ดร.วรรทณา สินศิริ อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี ได้ร่วมเป็นกรรมการ             
ในการตัดสินด้วย และนอกจากนี้ยังมี ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์, งานสหกิจศึกษา, อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี              
น าโดย ผศ.ดร.อรวรรณ ชินราศรี, อาจารย์นริศ สินศิริ, อาจารย์ ดร.ฤชุอร วรรณะ, อาจารย์ ดร.พนิดา อริมัตสึ, อาจารย์ ดร.บุษบา ธระเสนา,                    
อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น าโดย อาจารย์กนกกุล มาเวียง, อาจารย์พูลลักษณ์ ตั้งรักษ์วัฒนากุล, อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
อาจารย์วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ เข้าร่วมงานอีกด้วย 
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กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ระบบพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2557 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลการรับสมัคร 
ได้ทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th , http://www.acad.msu.ac.th ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการรับ 

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.คณิตศาสตร์ 20 

0302 วท.บ.สถิติ 20 
รวมต่อคณะ 40 

4. คณะเทคโนโลยี  

0401 วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร 10 

0402 วท.บ.เทคโนโลยีชวีภาพ 20 

0403 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 20 

0404 วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 10 

0405 วท.บ.สัตวศาสตร ์ 30 

0406 วท.บ.ประมง 10 
รวมต่อคณะ 100 

5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

0501 วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 10 

0502 วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 10 
รวมต่อคณะ 20 

6. คณะวิทยาการสารสนเทศ  

0601 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ 45 

0602 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 
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การสอบ GAT-PAT 56 

 

ปฏิทินการด าเนินงานฯ ระบบพิเศษ ปี 57  

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


สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการรับ 

0603 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 

0604 วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 50 

0605 วท.บ.ภูมิสารสนเทศ 30 

0606 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 80 
รวมต่อคณะ 295 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์   

0701 วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ 10 
รวมต่อคณะ 10 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  

0801 สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 20 

0802 สถ.บ.สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน (หลักสูตร 5 ปี) 20 

0803 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) 20 

0804 ศป.บ.นฤมิตศิลป์   20 

0805 ภ.สถ.บ.ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 20 
รวมต่อคณะ 100 

9 คณะการบัญชีและการจัดการ   

0901 บช.บ.บัญชีบัณฑิต 50 

0902 บธ.บ.การตลาด 50 

0903 บธ.บ.การจัดการ 50 

0904 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 

0905 บธ.บ.การบริหารการเงิน 50 

0906 บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจ 50 

0907 บธ.บ.การจัดการการประกอบการ 50 

0908 บธ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 50 

0909 บธ.บ.การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 50 

0910 ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 50 
รวมต่อคณะ 500 

10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

1001 ศศ.บ.ภาษาไทย 5 

1002 ศศ.บ.ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 15 

1003 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 7 
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สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการรับ 

1004 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 7 

1005 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 7 

1006 ศศ.บ.ภาษาจีน 7 

1007 ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 7 

1008 ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส 7 

1009 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ 30 

1010 ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 20 

1011 วท.บ.ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร 25 

1012 ศศ.บ.ภาษาเกาหลี 20 

1013 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  (เขมร) 20 

1014 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) 20 

1015 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (พม่า) 20 

1016 ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) 15 
รวมต่อคณะ 232 

11 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   

1101 ร.บ.การเมืองการปกครอง 160 

1102 ร.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 160 

1103 ร.บ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 47 
รวมต่อคณะ 367 

12. คณะนิติศาสตร ์  

1201 น.บ.นิติศาสตร์  120 
รวมต่อคณะ 120 

13. คณะศึกษาศาสตร์  

1301 วท.บ.จิตวิทยา 15 

1302 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 45 
รวมต่อคณะ 60 

14. คณะศิลปกรรมศาสตร์  

1401 ศป.บ.ทัศนศิลป์ 30 

1402 ศป.บ. ศิลปะการแสดง 20 
รวมต่อคณะ 50 
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สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/ หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการรับ 

15. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  

1501 ด.บ.ดุริยางคศิลป์   35 

รวมต่อคณะ 35 

16. คณะวัฒนธรรมศาสตร์   

1601 ศศ.บ.การจัดการวัฒนธรรม 50 

รวมต่อคณะ 50 

รวมทั้งสิ้น 2,079 

 
ปฏิทินการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ   

 ประจ าปีการศึกษา  2557มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           หมายเหตุ   ปฏิทินการด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 

วัน  เดือน  ป ี กิจกรรมการด าเนินงาน 

1 พฤษภาคม  2557 
ถึง 

10  มิถุนายน  2557 

-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ   
ประจ าปีการศึกษา  2557  ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ 
http://www.acad.msu.ac.th  (ค่าสมัคร  500 บาท) 

 
24-25  มิถุนายน 2557 -ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา  2557  
ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th   
หรือ http://www.acad.msu.ac.th และปิดประกาศ  ณ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ต าบลขามเรียง  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  

    10  กรกฎาคม 2557 
 

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะเพ่ิมเติม (บางสาขาวิชา) 
ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th   
หรือ  http://www.acad.msu.ac.th  

    21 กรกฎาคม  2557 -สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  
ประจ าปีการศึกษา  2557  และทดสอบทักษะเพ่ิมเติม (บางสาขาวิชา)   

24 กรกฎาคม  2557 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ 
ประจ าปีการศึกษา 2557  ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th   
หรือ http://www.acad.msu.ac.th และปิดประกาศ ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ต าบลขามเรียง  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

  26-27 กรกฎาคม 2557 รายงานตัวเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา 2557 
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  คุณสมบัติของผู้สมัครฯ 
 

           1. ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 2 ปี ในสถานศึกษาท่ัวประเทศ   
           2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  6  ภาคเรียน 
           3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6  ภาคเรียนตามท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนด 
           4. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบครั้งที่ 2/2555, 1/2556, 2/2556 และครั้งที่ 1/2557  
              โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  ตามท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนด ในรายวิชาครั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด 
 
  เอกสารประกอบการสมัคร 
 

          1. ใบสมัครคัดเลือกฯ ที่ช าระเงินแล้ว (ตัวจริง)                   
          2. ใบหลักฐานการช าระเงินที่ทางธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) (ตัวจริง)                    
          3. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน  (ฉบับส าเร็จการศึกษาแล้ว)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน 1  ชุด 
          4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  1  ชุด    
          5.  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  1  ชุด 
 
  ขั้นตอนการสมัคร 
          
 1.  ผู้สมัครจะต้องเข้าสู่ระบบ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th  เพ่ือท าการสมัครโดยเลือกเมนู 
รับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และปฏิบัติตามข้ันตอนที่
ก าหนดให้อย่างเคร่งครัด  
          2.  เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลใดๆ ได้) 
          3.  หลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัครจดเลขท่ีสมัครไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ  เช่น  ตรวจสอบ
สถานภาพการช าระเงินและการส่งเอกสารการสมัคร 
          4.  พิมพ์ใบสมัครคัดเลือกฯ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
          5.  น าใบสมัครคัดเลือกฯ ที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัครไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทยจ ากัด 
(มหาชน) ,ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
ทั่วประเทศในอัตราค่าสมัคร  500  บาท  (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านทางธนาคาร) และต้องช าระเงินภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในใบสมัครคัดเลือกฯ เท่านั้น  มิฉะนั้นจะไม่สามารถน าไปช าระเงินได้  ซึ่งใบสมัครคัดเลือกฯท่ีช าระเงินจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการ
ประทับตราจากทางธนาคาร  และได้รับหลักฐานการช าระเงินที่ทางธนาคารออกให้ (หลังจากช าระเงินภายใน 4 วัน ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบสถานะ การช าระเงิน ได้ทางเว็บไซต์ที่สมัคร) 
 

         หมายเหตุ  โปรดส าเนาใบสมัครคัดเลือกฯ ที่ช าระเงินแล้ว และใบหลักฐานการช าระเงินที่ทางธนาคารออกให้ไว้ด้วย  
                       เพ่ือเป็นข้อมูลการสมัครของผู้สมัครเอง 
           
  การส่งใบสมัคร และเอกสารการสมัคร ทางไปรษณีย์ 
 
 ให้ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ (EMS)  มาท่ี กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์  44150 วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2557)  
(นับจากวันส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 7 วัน ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ การส่งเอกสารได้ทางเว็บไซตท์ี่สมัคร) 
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นสิิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
   นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดร้ับรางวลั 
รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดเรียงความชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2556 ในหัวข้อ ''100 ปี เพลงสรรเสริญ 
พระบารมี'' 
    นายณัฐวุฒิ น่ิมน้อย นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดเรยีงความระดับอุดมศึกษา
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2556 ใน
หัวข้อ ''100 ปี เพลงสรรเสริญพระบารม'ี' ภายใต้โครงการ “สรรเสริญพระบารมี 100 ปี  
ร้อยใจไทย” จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับบริษัท 
รอยัล พารากอน เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด และมูลนิธริ่วมร้อยใจไทย โดยมี อาจารย์อารียร์ัตน์ 
โนนสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  โครงการ “สรรเสรญิพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย” 
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มสี่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อ

แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรณุาธิคณุต่อพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักและเทดิทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์  ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจา้อยู่หัว นิทรรศการให้ความรู้ความเป็นมาของ
เพลงสรรเสรญิพระบารมี การประกวดหนังสั้น การประกวดจดัแสดงผลงานนิทรรศการ การประกวดขบัร้องเพลงประสานเสียง และการประกวดเรียงความ 
โดยการคัดเลือกผูเ้ข้ารอบจากนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจากท่ัวประเทศ   ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิ นิ่มน้อย นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
ได้รับถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โล่เกียรติยศส าหรับสถาบัน พร้อมทุนการศึกษาจ านวน 5,000 บาท ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวจัดขึ้นในเวลา 10.00 – 18.00 น. ณ รอยลั พารากอน ฮอลล์ ช้ัน 5 ศูนย์การคา้สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 
 

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส คว้ารางวัลจากประชุมวิชาการ 
the 1st Thai Medical Student’s Health promotion project Conference 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เมื่อวันท่ี 18 – 19 มกราคม 2557 ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  คว้ารางวัลจากงานประชุมวิชาการ the 1st Thai Medical Student’s Health promotion project Conference 2014 ในการน าเสนอผลงาน 
  ในรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ และรางวัล popular vote ได้แก่ นางสาวปิโยรส โสหนองบัว, นางสาวพนัญญา จอมพรรษา 
  และนางสาวสิริกาญจน์ พุทธบุตร นิสิตแพทยศาสตร์ ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย และ  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล เป็นท่ีปรึกษาโครงการ 
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ความภาคภูมิใจ มมส 



 
          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2557 งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้งที่18 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาระดับปริญญาตรี แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทราบข้อมูล ในการจัดงานครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศให้ความ
สนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 สถาบัน และมีผู้สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูแนะแนว และผู้บริหารสถานการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า  30,000 คน 
ภายในบูธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี แนะแนวการศึกษาให้
ข้อมูลเก่ียวกับการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 นอกจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแล้วภายในบูธ
ยังมีกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ ตอบค าถามชิงรางวัล ดึงดูดความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         งานโรงเรียนสัมพนัธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ร่วมประชาสัมพนัธ์งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด ประจ าปี 2557    
  ที่บูธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 27-28 มกราคม 2557 เพื่อประชาสัมพนัธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา รวมทัง้เลน่เกมส์ มอบของ 
  ที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมงาน 
 
 

งานโรงเรียนสัมพันธ ์ 
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กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน” ประจ าปี 2557 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน และมีนาง
ทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อ านวยการบริการการศึกษา กล่าวรายงาน ส าหรับการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา และสร้างเสริมประสบการณ ์เพิ่มทักษะในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูต่ลาดงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิ 2 
ท่านบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  

รองศาสตราจารย์ ดร. โสภณ ภูเก้าล้วน ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษา บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จ ากัด 
(มหาชน) บรรยายเรื่อง ความแตกต่างระหว่างโลกการศึกษากับการท างาน คุณสมบัติของบัณฑิตที่สถานประกอบการพึงประสงค์ การเตรียมความพร้อมเขา้สู ่              
การปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติพิเศษท่ีสถานประกอบการพิจารณา  

อาจารย์วีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะบรริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บรรยายเรื่อง เกณฑ์คุณสมบัติที่สถานประกอบการ
เอกชนใช้เป็นมาตรฐานคัดกรองบุคคลเข้าท างาน ความรู้ทั่วไปท่ีจะใช้ในการสมัครงาน แนวทางการเตรียมสอบสัมภาษณ์  

โดยมีนิสิตจากทุกคณะ อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,000 คน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู้ ความถนัด ความสนใจ ค่านิยม ทัศนคติและบุคลิกภาพท่ีตรงกับตนเอง รู้จักโลกอาชีพ รู้จักส ารวจอาชีพท่ีดีในการประกอบอาชีพ สามารถเลือกอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป 
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ศูนย์ประสานงานจดัหางานให้บัณฑิต 

Career Service Center for Graduate Student 



 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ 

 ประจ าปีการศึกษา  2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 

ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2557 
ทางเว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th 

 
 

 

              ใช้ในราชการมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
 

กองบริการการศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหาสารคาม 44150 
ที่ ศธ 0530.1(3)/ว243    

 ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2533 

ปณฝ. โนนศรีสวัสดิ์ 
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