
การพฒันาทกัษะการจบัใจความส าคญัในการประชุม 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา 



การจบัใจความส าคญัในการประชุมคอือะไร ?  

การฟังผู้ร่วมประชุมทุกคนในทีป่ระชุมพูด 
 ประธาน/ รองประธาน/ กรรมการ/ ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ๆ 
การสรุปส่ิงทีทุ่กคนในทีป่ระชุมพูด 
 เร่ือง/จุดมุ่งหมาย/สาระส าคญัทีแ่ต่ละคนพูด/สรุปผลหรือมต ิ
การเขยีนสรุปส่ิงทีเ่ป็นสาระส าคญัในการประชุม 
 วาระ/เร่ือง/ผู้พูด/สาระทีพู่ด/สรุปผล/มต ิ



ใจความส าคญัในการประชุมคอือะไร ? 

ข้อมูล เร่ืองราว เหตุการณ์ ความคดิเห็น ความรู้สึก ทีผู้่
ร่วมประชุมพูดน าเสนอออกมา 

เร่ืองทีพู่ด/สาระส าคญัแต่ละเร่ืองทีแ่ต่ละคนพูดในที่
ประชุม/มตทิีป่ระชุมเมื่อส้ินสุดการพูดคุยในประเดน็น้ันๆ 

เร่ืองอะไร/ใครพูดว่าอย่างไร/ทีป่ระชุมมีข้อสรุปหรือมติ
อย่างไร 

 



ลกัษณะของใจความส าคญั 
ประโยคส าคญัท่ีสุดในการกล่าวแต่ละประเดน็ของแต่ละคน 

ประโยคใจความหลกัในการพดูแต่ละประเดน็ ส่วนประโยคอ่ืนๆเป็นส่วนมา
ขยายความประโยคนั้น 

ประโยคท่ีครอบคลุมใจความทั้งหมดท่ีกล่าว 

ต าแหน่งของประโยคใจความส าคญั มกัเป็นประโยคแรกหรือประโยค
สุดทา้ย 

ประโยคท่ีมีค าส าคญั ท่ีจะมีค าวา่ ...คือ.../ ...เป็น.../…หมายถึง... 
 



หลกัการจับประเดน็ 
รู้หัวเร่ืองที่ก าลงัพูดคุย/ วาระการประชุม 
ตั้งค าถามล่วงหน้า เพือ่วางแนวค าตอบที่ควรได้(ใคร,ท าอะไร,ที่ไหน,
เมือ่ไหร่,ผลเป็นอย่างไร) 

ฟัง อย่างมีสมาธิ 
แยกแยะสาระจากการฟัง(ข้อมูล รายละเอยีด/ข้อเท็จจริง/ข้อคดิเห็น/
หลกัฐานอ้างองิ/ความรู้สึก/) 

สรุปใจความเร่ืองที่ฟัง(เร่ือง/สาระส าคญั/ข้อสรุป/มติ) ให้กระชับ 
ชัดเจน ครบถ้วน ด้วยภาษาตนเอง 



เทคนิคการจับประเดน็ 

หา “ค าส าคญั” ค าหลกัของข้อความ 
หา “ประโยคหลกั” หัวข้อใหญ่  
แยกแยะประเดน็ข้อมูล ข้อเทจ็จริง ข้อคดิเห็น 
องค์ประกอบ โครงสร้าง ส่วนประกอบ 



ลกัษณะค าส าคญั 
ค าหรือประโยคที่ให้ค าตอบว่า 
ใคร  

ท าอะไร 

ที่ไหน 

เมื่อไหร่ 

ผลเป็นอย่างไร 

...เป็น... 

...คอื... 

...เพราะ... 

...ดังน้ัน... 

...เพราะฉะน้ัน... 

...คดิว่า... 

...เห็นว่า... 

...กล่าวคอื... 

...อย่างไรกต็าม... 

...สรุปว่า... 



เทคนิคการจับประเดน็ 
ตั้งค าถามล่วงหน้า 

(What  Where  Why  How) 

พจิารณาค าส าคญั 
ค าจ ากดัความ นิยาม ความหมาย  
ค าทีถู่กเน้นเสียง เน้นย า้ 
สังเกตประโยคแรกของข้อความ 
จ าแนกองค์ประกอบของเร่ือง 
 



สรปุแนวทางการจับประเด็น 

ตั้งค าถามขณะฟัง  ( 5 W   1 H )  ใช้ค าถามน าประเดน็ 

ค้นหา  KEY  WORD/ ค าหลกั 
พจิารณาค า/วล ี ซ่ึงบ่งบอกความ/ใจความ 
หาประโยคใจความส าคญั 
การสรุปความ( 5 W   1 H ) 

 



ฝึกปฏิบัติการจับใจความส าคญั 



1.การจับใจความโดยการตั้งค าถามขณะฟัง  ( 5 W   1 H )   
ใช้ค าถามน าประเดน็ ตวัอย่าง 1  

มมส ลงพืน้ทีช่่วยเหลอืผู้ประสบภยัน า้ท่วม
ต่อเน่ือง มอบถุงยงัชีพพืน้ที ่ณ บ้านดอนเปลอืย 
ต าบลขามเฒ่าพฒันา อ าเภอกนัทรวชัิย 

 



การจับใจความโดยการตั้งค าถามขณะฟัง  ( 5 W   1 H )   

ใช้ค าถามน าประเด็น ตัวอย่าง 2 

วนัที่10 กนัยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 กองอาคารสถานที ่มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวไิล ผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดมีหาวทิยาลยัมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและ
ติดตามงานกองอาคารสถานที ่มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ร่วมกบั รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ จ าปาวะด ีผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายโครงสร้างพืน้ฐาน 
ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย 



การจับใจความโดยการตั้งค าถามขณะฟัง  ( 5 W   1 H )   

ใช้ค าถามน าประเด็น ตัวอย่าง 3 

ชมรมต้นกล้าพนัธ์ุด ีองค์การนิสิต มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จัดกจิกรรม
โครงการเพาะกล้าพนัธ์ุด ีณ ห้องประชุม 1 อาคารพฒันานิสิต มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม กจิกรรมดงักล่าวจัดขึน้เพือ่เป็นการสานสัมพนัธ์นิสิตในชมรม 
พร้อมทั้งการพฒันาศักยภาพสมาชิกในชมรมให้รู้จักการท างานเป็นทมีทีเ่ข้มแขง็ 
มคีวามรักความผูกพนั มคีวามสมคัรสมานสามคัค ีรวมถึงให้นิสิตในชมรมได้
เสริมสร้างความรู้เกีย่วกบัการเป็นผู้น าและผู้ตามทีด่ ีพร้อมทั้งส่งเสริมการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้เพือ่การพฒันากจิกรรมนิสิตต่อไป 
 



2. การจับใจความโดยการค้นหา ค าหลกั/ประโยค ตัวอย่าง 1 

ความคดิสร้างสรรค์ คอื ความคดิใหม่ทีไ่ม่เคยมีใครคดิมาก่อน 
ความคดิดงักล่าวให้ผลในเชิงทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อ
บุคคลอืน่ ต่อส่วนรวมต่อแวดวงวชิาการ ความคดิดงักล่าวมี
ลกัษณะทีเ่ป็นเหตุเป็นผล มองเห็นเป็นรูปธรรม มองเห็น
ความเป็นไปได้  



การจับใจความโดยการค้นหา ค าหลกั/ประโยคหลกั ตัวอย่าง 2 

ผู้น าต้องเห็นคุณค่าของคนทุกประเภท โดยสะท้อนออกมาทางการ
ประพฤติ เปิดทางให้คนที่มีความคดิสร้างสรรค์ ไม่มองคนเป็นเพยีง
เคร่ืองมอื เพือ่มุ่งหาผลประโยชน์เพยีงฝ่ายเดยีว หรือแสดงออกใน
ลกัษณะดูหมิน่เหยยีดหยาม อนัเป็นเหตุให้เราท าลายตวัเอง ท าลาย
ความสัมพนัธ์กบัผู้อืน่โดยไม่รู้ตวั 
 



การค้นหา ค าหลกั/ประโยคหลกั ตัวอย่าง 2 
• ผู้น าต้อง เห็นคุณค่าของคน ทุกประเภท โดยสะท้อนออกมาทางการ
ประพฤต ิเปิดทางให้คนที่มีความคดิสร้างสรรค์ ไม่มองคนเป็นเพยีง
เคร่ืองมือ เพือ่มุ่งหาผลประโยชน์เพยีงฝ่ายเดยีว หรือแสดงออกใน
ลกัษณะดูหมิ่นเหยยีดหยาม อนัเป็นเหตุให้เราท าลายตวัเอง ท าลาย
ความสัมพนัธ์กบัผู้อืน่โดยไม่รู้ตวั 

ใจความส าคัญคือ : คุณลกัษณะผู้น าต้องเห็นคุณค่าของคน 
 



การจับใจความโดยการค้นหา ค าหลกั/ประโยคหลกั ตัวอย่าง 3 

การตั้งค าถาม เป็นวธีิการส าคญัในการฝึกฝนลูกน้องให้เป็นนักคดิวพิากษ์ 
ไม่ปักใจเช่ือหรือด่วนเช่ือ หรือ ด่วนสรุป โดยปราศจากการคดิทบทวน
อย่างรอบคอบ การตั้งค าถามกบัลูกน้อง ไม่เพยีงกระตุ้นให้ลูกน้องคดิตาม 
เพือ่ให้ได้ค าตอบทีถู่กต้องและเหมาะสมทีสุ่ดเท่าน้ัน ยงัเป็นการเปิดโอกาส
ให้ลูกน้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็น ตระหนักถงึการเป็น
เจ้าของงานน้ัน ๆ และช่วยตรวจสอบว่า ลูกน้องเข้าใจในงานน้ันจริง ๆ เช่น 
อาจตั้งค าถามว่า“คุณเห็นด้วยกบัความเห็นของผมหรือไม่” 



การตั้งค าถาม เป็นวธีิการส าคญัในการฝึกฝนลูกน้องให้เป็น 
นักคดิวพิากษ์ ไม่ปักใจเช่ือหรือด่วนเช่ือ หรือ ด่วนสรุป โดยปราศจากการคดิทบทวนอย่าง
รอบคอบ การตั้งค าถามกบัลูกน้อง ไม่เพยีงกระตุ้นให้ลูกน้องคดิตาม เพือ่ให้ได้ค าตอบที่
ถูกต้องและเหมาะสมทีสุ่ดเท่าน้ัน ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกน้องมส่ีวนร่วมในการ
แสดงความคดิเห็น ตระหนักถงึการเป็นเจ้าของงานน้ัน ๆ และช่วยตรวจสอบว่า ลูกน้อง
เข้าใจในงานนั้นจริง ๆ เช่น อาจตั้งค าถามว่า 
“คุณเห็นด้วยกบัความเห็นของผมหรือไม่” 

ใจความส าคญัคอื : ฝึกฝนลูกน้องด้วยการตั้งค าถาม 



3.การจับใจความโดยการจ าแนกองค์ประกอบเร่ืองที่ฟัง ตัวอย่าง 1 

ความคิดสร้างสรรค์ คอื ความคดิใหม่ที่ไม่เคยมีใครคดิมาก่อน ความคิด
ดังกล่าวให้ผลในเชิงที่เป็นประโยชน์หรือในทางทีด่ี ต่อตนเอง ต่อบุคคล
อืน่ ต่อส่วนรวมต่อแวดวงวชิาการ ความคดิดังกล่าวมีลกัษณะทีเ่ป็นเหตุ
เป็นผล มองเห็นเป็นรูปธรรม มองเห็นความเป็นไปได้  



 
 

เรียบเรียงใจความใหม่ 
องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ 

•เป็นความคดิใหม่ 

•เป็นความคดิที่เป็นประโยชน์ 

•เป็นความคดิทีส่มเหตุสมผล 



การจับใจความโดยการจ าแนกองค์ประกอบเร่ืองที่ฟัง ตัวอย่าง 2 

• การคดิเชิงอนาคต คอื การขยายขอบเขตความสามารถของสมองในการ
คาดการณ์ส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต เพือ่เห็นภาพอนาคตต่างๆ ก่อนทีเ่ราจะ
ตัดสินใจ โดยใช้หลกัคดิและเคร่ืองมอืทีช่่วยในการคาดการณ์อนาคต อนัจะช่วย
ให้เราแต่ละคนมองเห็นภาพอนาคตทีเ่คยคลุมเครือให้มคีวามชัดเจนขึน้ และ
สามารถน าส่ิงทีค่าดการณ์น้ัน 
มาใช้ประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ 



การจ าแนกองค์ประกอบ 
• การคดิเชิงอนาคต คอื การขยายขอบเขตความสามารถของสมองในการ
คาดการณ์ส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต เพือ่เห็นภาพอนาคตต่างๆ ก่อนทีเ่ราจะ
ตัดสินใจ โดยใช้หลกัคดิและเคร่ืองมอืทีช่่วยในการคาดการณ์อนาคต อนัจะช่วย
ให้เราแต่ละคนมองเห็นภาพอนาคตทีเ่คยคลุมเครือให้มคีวามชัดเจนขึน้ และ
สามารถน าส่ิงทีค่าดการณ์น้ันมาใช้ประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ 



เรียบเรียงใจความใหม่ 
การคดิเชิงอนาคต คอื  
- ความสามารถของสมอง/ความสามารถของบุคคล 
- ในการคาดการณ์ส่ิงที่อาจจะเกดิในอนาคต 
- โดยใช้หลกัคดิและเคร่ืองมือ 
 



ตัวอย่างข้อความ 6 
•ประโยชน์ของการเชียร์กฬีา นอกจากจะช่วยให้ก าลงัใจแก่นักกฬีาของฝ่าย
เชียร์และเป็นการข่มขวญัคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดแีล้ว การเชียร์ยงัช่วยเพิม่
บรรยากาศ ความสนุกสนานครึกคร้ืนให้แก่ผู้เข้าชมการแข่งขนัน้ัน ๆ ด้วย 
ยิง่กว่าน้ันการเชียร์ยงัให้ผลพลอยได้ในเร่ืองความพร้อมเพรียง เป็นระเบียบ 
และความรักใคร่สามคัคกีลมเกลยีวกนัในระหว่างหมู่คณะด้วย 



ตัวอย่างข้อความ 6 
•ประโยชน์ของการเชียร์กฬีา นอกจากจะช่วยให้ก าลงัใจแก่นักกฬีาของฝ่าย
เชียร์และเป็นการข่มขวญัคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดแีล้ว การเชียร์ยงัช่วยเพิม่
บรรยากาศ ความสนุกสนานครึกคร้ืนให้แก่ผู้เข้าชม การแข่งขันน้ัน ๆ ด้วย 
ยิง่กว่าน้ันการเชียร์ยงัให้ ผลพลอยได้ ในเร่ืองความพร้อมเพรียง เป็นระเบียบ 
และความรักใคร่สามคัคีกลมเกลยีวกนัในระหว่างหมู่คณะด้วย 



เรียบเรียงใจความใหม่ 

•ประโยชน์ของการเชียร์กฬีา 

 - ให้ก าลงัใจแก่นักกฬีา 

 - เพิม่บรรยากาศ ความสนุกสนาน 

 - สร้างความพร้อมเพรียง เป็นระเบียบ และความรักใคร่สามัคคี 



 ข้อสังเกตการสรุปใจความส าคัญตามระเบียนวาระการประชุม 
เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
 
 
เร่ืองแจง้กิจกรรม เหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึน 
เร่ืองรายงานผลการด าเนินงาน ความกา้วหนา้ ปัญหาอุปสรรค 
การสรุปสาระส าคญั 
 - ประธานแจง้(ใคร ท าอะไร กบัใคร ท่ีไหน เม่ือไหร่ ผลเป็นอยา่งไร) 
 - เลขา/กรรมการ/ผูเ้ขา้ร่วมประชุม(เร่ืองอะไร ใคร ท าอะไร กบัใคร ท่ีไหน 
เม่ือไหร่ ผลเป็นอยา่งไร ) 
การสรุปมติท่ีประชุม  (รับทราบ/มอบหมายใคร/ใหด้ าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง) 
 



 
หลักการสรุปสาระส าคัญในวาระแจ้งเพื่อทราบ5W1H 
 
Who ใคร(ในเรื่องนั้นมีใครบาง) 

What ท าอะไร(แตละคนท าอะไรบาง)  

Where ที่ไหน(เหตุการณหรือสิ่งทีท่ านั้น อยูที่ไหน)  

When เมื่อไหร(เหตุการณหรือสิ่งทีท่ านั้น ท าเมื่อวัน เดือน ปใด)  

Why ท าไม(เหตุใดจึงไดท าสิ่งนั้น หรือ เกิดเหตุการณนั้นๆ)  

How อยางไร(เหตุการณหรือสิ่งทีท่ านั้น ท าเปนอยางไรบาง) 
 



ข้อสังเกตการสรุปใจความส าคัญตามระเบียนวาระการประชุม 
เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ใคร ขอแก้ไขส่วนใด ของรายงาน 

ทีป่ระชุมมมีตอิย่างไร  



ข้อสังเกตการสรุปใจความส าคัญตามระเบียนวาระการประชุม 
เร่ืองสืบเน่ือง 

สอดคล้องกนักบัเร่ืองพจิารณาในการประชุมคราวก่อน 
เร่ืองที่พจิารณายงัไม่จบ 

เร่ืองทีย่งัไม่ได้ข้อสรุป 

เร่ืองทีถู่กถอน 



ข้อสังเกตการสรุปใจความส าคัญตามระเบียนวาระการประชุม 
เร่ืองเพือ่พจิารณา 
พจิารณาแผน 
พจิารณางบประมาณ 

พจิารณาโครงการ กจิกรรม 
พจิารณาปัญหา 
พจิารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
(ขอบเขตของเร่ืองมีหลากหลายแล้วแต่กรณี) 



2.เรื่องเพื่อพิจารณา  
ประเด็นปญหา ผลกระทบ ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ขอเสนอ มติที่ประชุม 
บุคคล อภิปราย พูดในที่ประชุม ผูจดรายงานการประชุม ตอง“จับ
เจตนา”ของผูพูดวาตองการอะไร  
 รายงาน–รายงานการปฏิบัติงาน ความคืบหนา ของผลงาน/รายงานปญหาอุปสรรค  

 แจง –การพูดแจงใหเพื่อทราบ5W1H  

 ชี้แจง –การพูดเพื่อชี้แจงสาเหตุ เรื่องราว หรือชี้แจงระเบียบการปฏิบัติ  

 แสดงความคิดเห็น–การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นที่พิจารณาอยู ท าแลวเกิดประโยชน ผลดี 
ผลเสีย หรือไมอยางไร  

 ใหขอเสนอ–การใหขอเสนอควรท าอะไร หรือ ท าอยางไร 

การสรุปสาระส าคัญ นาย/นาง (รายงาน/แจ้ง/แสดงความคิดเห็น/ให้ข้อเสนอ) ว่า 
 



ข้อสังเกตการสรุปใจความส าคัญตามระเบียนวาระการประชุม 
เร่ืองอืน่ๆ 

เร่ืองทีผู้่เข้าร่วมประชุมน าเสนอเพิม่เตมิ ทีไ่ม่อยู่ในวาระ 

ก าหนดการนัดหมายวนัเวลาการประชุมคราวถัดไป 
 



ข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้จดรายงานการประชุม 
 ควรมีความรูความเขาใจในระเบียบวา ดวยงานสารบรรณรวมทั้งค าอธิบายและระเบียบ ส านกันายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ในเรื่องรายงานการประชุม 

 ควรมีความรูความเขาใจในการใช แบบรายงานการประชุมตามระเบียบวาดวยงาน สารบรรณ  

 ควรมีความเขาใจในเนื้อหาและประเด็น ที่ควรจด  

 ควรมีสมาธิในการฟงการประชุม เพื่อ สามารถสรุปเนื้อหาและประเดน็ไดถูกตอง 

 ควรทราบวาการจดรายงานการประชุม ทุกวาระ หรือทุกขอในขั้นตอนทายควรมีมติหรือ ขอสรุปของที่ประชุม  

 ควรค านึงถึงวา ควรจด รายงานการประชุมใหไดเนื้อหาอยางไร จึงจะท าให ผูอานเขาใจเรื่องราวไดดีอยางกะทัดรัด 

 ตองพยายามเขียนตัวหนังสือใหไว สามารถเขาใจในการใชภาษาและเครื่องหมาย ตางๆ รวมทั้งการเขียนประโยคแบบยอ 

 ควรรูจักสังเกตการใชถอยค าส านวน ของเนื้อหาในแตละระเบียบวาระ หรือแตละขอ แลวน าไปใชไดอยางเหมาะสม 

 ควรยอความเกง กลาวคือเปนผู เขาใจเรียบเรียงขอความขึ้นใหมใหกะทัดรัดและ ไดใจความส าคัญครบถวน 

 ควรมีความรูพื้นฐาน ในเรื่องการ บันทึกยอเรื่องและหลักการรางหนังสือจะชวยใหการจดรายงานการประชุมมีประสิทธิภาพ มากย่ิงขึ้น 

 ควรรูจักใชรหัสอักษรตาง ๆ ให ถูกตอง 

 ควรรูจักใชเลขขอใหญและขอยอยใหเหมาะสม สามารถอางอิงขอไดโดยไมซ้ าซอน 



หัวใจของการจับประเดน็ 
*ฟังให้ชัด 
*จับประเดน็ให้ไว 
*สรุปใจความให้คล่อง 
* ทดลองท าสม ่าเสมอ 



ขอบคุณและสวสัดคีรับ 



ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และผู้สนใจ รับฟังการบรรยายพเิศษ หัวข้อ 
“คดิ - ท านอกกรอบสู่ความมัง่คัง่” โดย คุณวชิยั ทองแตง นกัธุรกิจ
และนกัลงทุนระดบัแนวหนา้ของประเทศ ในวนัองัคารท่ี 17 
กนัยายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชุมใหญ่ 
(PH-504) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
สอบถามขอ้มมูลเพิ่มเติมไดท่ี้ ส านกัศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม โทร. 0-4375-4571 ภายใน 2057 
 



มหาวทิยาลยัมหาสารคาม รักษามาตรฐานด้านการจดัการเรียนการสอน ด้วยการติดอนัดบั 
Times Higher Education World University Rankings 2020 เป็นปีที่ 2 
ติดต่อกนัTimes Higher Education World University Rankings 2020 ได้
ประกาศผลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัทั่วโลกกว่า 1,400 แห่ง อย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 11 
กนัยายน 2562 เวลา 19:00 น. ตามเวลา British Summer Time (BST) โดย
มหาวทิยาลยัมหาสารคามอยู่ในอนัดบัที ่1001+ ร่วม ในระดบัโลก และอนัดบั 3 ร่วม
ระดบัประเทศ โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และศิษย์เก่า มหาวทิยาลยั
มหาสารคามทุกคนทีม่ีส่วนส าคญัในความส าเร็จทีป่รากฏในการจดัอนัดบัของปีนี ้ส่วน
อนัดบัที ่1 ของโลก ได้แก่ University of Oxford สหราชอาณาจกัร และอนัดบัที ่1 ของ
ประเทศไทย อนัดบัที ่601-800 ของโลก ได้แก่ มหาวทิยาลยัมหิดล และ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้า
หลวง 

 


