
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ครั้งที่ 16/2562 

วันที่ 17 กันยายน 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  1 ชั้น  4  อาคารบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ครั้งที ่16/2562 
วันที่ 17 กันยายน 2562  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชมุ 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
********************* 

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม   
  
ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน 
                3.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ระเบยีบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1  หมวดภารกิจหลัก 
      (การเรียนการสอน,บริการวิชาการ,การวิจัย,ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม,นโยบาย) 

4.1.1 การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสตูรฝึกอบรมระยะสั้นในสังกัด 
คณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 หลักสูตร 

 
4.1.2 การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสตูรการฝึกอบรมระยะสั้นในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
   4.1.3  การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสตูรการฝึกอบรมระยะสั้นในสังกัด 
คณะวัฒนธรรมศาสตร์     
 

4.1.4  การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสตูรการฝึกอบรมระยะสั้นในสังกัด 
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร์    
  
   4.1.5 การพิจารณาอนุมัติคืนเงินคาธรรมเนียมสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1  
ใหแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 คน 
 

4.1.6  การพิจารณาใหความเห็นชอบในการลงนามตอบันทึกความเขาใจ วาดวยความรวมมือ 
ดานการศึกษาและวิทยาศาสตรร์ะหวาง คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  
กับ Center for Global Field Study, University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

         4.1.7   การพิจารณาใหความเห็นชอบในการตอบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวาง  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยปอล-วาเลรี มงต์เปอลิเยร์ 
3 (Université Paul – Valéry Montpellier 3) สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
 

       4.1.8  การพิจารณาใหความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเขาใจ ระหวาง มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม กับ Guangxi College for Preschool Education สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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  4.2 หมวดระเบียบ –ข้อบังคับ-ประกาศ 

-ไมม-ี 
 

         4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ 
-ไมม-ี 

 
    4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล 

4.4.1 การพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดตั้ง กองทุนการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์  
“ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง และศิษย์เกา วศ.ม.1” 
 

4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา–กพร–การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน 
 4.5.1  การพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12  
( พ . ศ . 2 5 6 0 –2 5 6 4 )  ฉ บั บ ป รั บ ป รุ ง กั น ย า ย น  2 5 6 2  แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า ปี  
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
          4.6 หมวดอ่ืนๆ 

-ไมม-ี 
 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ 
 5.1  เรื่องแจงเพื่อทราบจากกองแผนงาน 
  5.2  เรื่องแจงเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการตางประเทศ 
 5.3  เรื่องแจงเพือ่ทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร ์
         5.4  เรื่องแจงเพื่อทราบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมติศิลป 
 5.5  เรื่องแจงเพื่อทราบจากส านักบริการวิชาการ 
 5.6  เรื่องแจงเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 5.7  เรื่องแจงเพื่อทราบจากกองคลังและพัสด ุ
 5.8  เรื่องแจงเพื่อทราบจากส านักวิทยบริการ 
 5.9 เรื่องแจงเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร ์
 5.10 เรื่องแจงเพื่อทราบจากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 5.11 เรื่องแจงเพื่อทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 5.12 เรื่องแจงเพื่อทราบจากส านักศึกษาทั่วไป 
 5.13 เรื่องแจงเพื่อทราบจากคณะเภสัชศาสตร ์
 5.14 เรื่องแจงเพื่อทราบจากคณะวิทยาศาสตร ์
 5.15 เรื่องแจงเพื่อทราบจากกองทะเบียนและประมวลผล 
 5.16  เรื่องอื่น ๆ 
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วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 16/2562 
วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชมุ 1  ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
************ 

 
ระเบยีบวาระที่   1   เรื่องเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน  
 
 
 
 

 
1.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการ 

     
     ดวยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562  ลงวันที่ 23 สิงหาคม  2562  
ไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 

ประเดน็ที่เสนอ 

   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 

มต ิ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 
 

 ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 15/2562 

 
     ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                 
ครั้งที่ 15/2562  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
     เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
มติ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
วาระท่ี 2 

              
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที ่15/2562 
วันที่ 3 กันยายน 2562 

ณ   ห้องประชุม 1 ช้ัน 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
********************** 

กรรมการที่มาประชุม 
1. ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี (รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล)  ประธานที่ประชุม 
2. ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา (รองอธิการบดีฝุายวิชาการ) กรรมการ 

/รักษาการแทนคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์  
3. รองอธิการบดีฝุายพัฒนาบุคลากร (รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส)  กรรมการ 
4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล)  กรรมการ 
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล) กรรมการ 
6. คณบดีคณะเทคโนโลยี (รศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม) กรรมการ 
7. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง) กรรมการ 
8. คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ (ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์) กรรมการ 
9. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)  กรรมการ 
10. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว)                                    กรรมการ 
11. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์) กรรมการ 
12. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์) กรรมการ 
13. คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (ผศ.ศศิธร แก้วมั่น) กรรมการ 
14. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข) กรรมการ 
15. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล) กรรมการ 
16. คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ดร.อรรถวิท ศิลาน้อย) กรรมการ 
17. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผศ.นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร ....รักษาการแทน) กรรมการ 
18. คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย)                            กรรมการ 
19. คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว)  กรรมการ 
20. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช)  กรรมการ 
21. คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผศ.ดร.ปยุต ชื่นสงวน) กรรมการ 
22. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ) กรรมการ 
23. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (รศ.ดร.วีระชัย สายจันทา) กรรมการ 
24. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ (นางพรพิมล มโนชัย) กรรมการ 
25. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล) กรรมการ 
26. ผู้อ านวยการส านักศึกษาทั่วไป (รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป)  กรรมการ 
27. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา (รศ.ดร.มงคล อุดชาชน) กรรมการ 
28. ประธานสภาคณาจารย์ (ผศ.ดร.วิรัติ  ปานศิลา)  กรรมการ 
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กรรมการที่ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. รองอธิการบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ธีรยุทธ  ชาติชนะยืนยง) กรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝุายบริหารและพัฒนา (ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์) กรรมการและเลขานุการ 
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร) กรรมการ 
4. คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ผศ.ดร.คมกริช การินทร์) กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสิริพร    ศิระบูชา   ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
2. นางสาวอุทัยรัตน์  แก้วกู ่    ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 
3. ผศ.ดร.ศาสตรา  เหล่าอรรคะ  รองคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
4. นางสาวณภัทร  พรจ าศิล   รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการประชุม 

 
ผู้ชี้แจง 

1. นายนพวิทย์   ศรีเวียงธนาธิป  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน 
2. นางอิศราภรณ์   ศรีเวียงธนาธิป  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน 
3. นางสาวรัตติยา   สัจจภิรมย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน 

 
ผู้บันทึกการประชุม 
  1.นางสาวอัจฉรา    หล้าบ้านโพน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
  2.นางสาวพิณนุการ์    บุตรโพธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 

เริ่มประชุม 09.00 น.  
   เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล                
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่องเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
1.1.1 ขอแสดงความยินดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 

 
    ด้วยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

มีมติแต่งตั้งให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลเดช  เชาวรัตน์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้                  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป 
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

           ที่ประชุมปรบมือและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี 
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    1.1.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 3078/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 
 
    1. รองศาสตราจารย์สุนันท์  สายกระสุน   ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ผู้ช่วยอธิการบดีมีหน้าที่รับผิดชอบในฝุายพัฒนานวัตกรรมและการสร้างรายได้จากเทคโนโลยี 
    2. รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์  จ าปาวะดี   ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีมีหน้าที่รับผิดชอบในฝุายโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์  ทองค า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีมีหน้าที่รับผิดชอบในฝุายโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมลวรรณ  ชุมเชื้อ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีมีหน้าที่รับผิดชอบในฝุายวิชาการและพัฒนาทักษะนิสิต 
    5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนกานต์ อินทรก าแหง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีมีหน้าที่รับผิดชอบในฝุายนวัตกรรมการเกษตรและพัฒนาพื้นที่นาสีนวน 

 
     ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการ 
 

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม  

 

     ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 

(รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ประเด็นที่เสนอ 
 
    เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1             
ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
มติ 
 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2562 
โดยมีการไม่มีแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน 
  3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ฝุายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย บัดนี้ฝุายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
มติ 
 
   ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการติดตามผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามที่เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี   4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1  หมวดภารกิจหลัก 
  (การเรียนการสอน,การบริการวิชาการ,การวิจัย,ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

    4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเป็นศูนย์ 
สอบด้วยระบบดิจิทัล ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กองบริการการศึกษา) กับ สถาบันทดสอบ 
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

      
ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัย ความว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย กองบริการการศึกษา ประสงค์จะท าความตกลง
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือบริหารจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (National Dijital Testing Platfrom) ของ สทศ. 
ให้เป็นไป ตามมาตรฐาน การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดระบบเครือข่ายสนามสอบ 
และการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพื่อรองรับการขยายการจัดการทดสอบ เพ่ือจัดหา และส ารวจสถานศึกษาเพ่ือ
จัดตั้งเป็นสนามสอบเครือข่ายการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ทดสอบด้วยระบบดิจิทัล  และด าเนินการร่วมกันในการติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่องนั้น ทั้งนี้ (ร่าง) 
ความตกลงร่วมมือทางวิชาการฉบับภาษาไทยได้ผ่านการตรวจสอบจากกลุ่มงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ แล้ว 
โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ในการนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามต่อข้อตกลงในการ
แลกเปลี่ยนนิสิต ฉบับดังกล่าวและมอบหมายให้ กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการด าเนินงานดังกล่าวอยู่นอกเหนือรายละเอียดที่
ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงและขัดกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและได้มีความเสียหายเกิดขึ้น หน่วยงานที่
เสนอความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น  ตามบันทึกข้อความที่                       
อว 0605.1(5.3)/3437ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ในการนี้จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ลงนามในความตกลงร่วมมือทางวิชาการฉบับดังกล่าว 
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เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับภาษาไทย ซ่ึงได้รับการตรวจ/แก้ไข จากกลุ่มงานนิติการแล้ว จ านวน 1 ฉบับ 

  (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 หน้า 3/8) 
2. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 หน้า 5/8) 
3. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

  (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 หน้า 6/8) 
4.    ข้อมูลหน่วยงานคู่สัญญาโดยสังเขป และผู้ประสานงานทั้งสองฝุาย(เอกสารแนบท้ายหมายเลข3 หน้า 7/8) 
5. (ส าเนา)บันทึกข้อความจากกลุ่มงานนิติกร (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 หน้า 8/8) 

 
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ / รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
 
ประเด็นทีเ่สนอ 
 

       เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนาม 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเป็นศูนย์สอบด้วยระบบดิจิทัล ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(กองบริการการศึกษา) กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

 
มติ 
  
                 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเป็นศูนย์สอบด้วย
ระบบดิจิทัล ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กองบริการการศึกษา) กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  
 
 4.1.2  การพิจารณาอนุมัติยกเว้นค่าบริการการศึกษา  รายการการเทียบโอนรายวิชา  ให้แก่นิสิต
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  จ านวน 6 คน 
 
      ด้วยกองทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย      
ความว่า ด้วย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ด าเนินการโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิตกับ
มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศตามหลักสูตร  3+1  ซึ่งโครงการดังกล่าวนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมได้ไปศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นระยะเวลา 1 ปี บัดนี้นิสิตได้
เรียนครบตามระยะเวลาที่ก าหนดและเดินทางกลับมาเรียนตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากนิสิตกลุ่ม
ดังกล่าวจะต้องท าการเทียบโอนรายวิชาจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี  มาเทียบกับรายวิชาในหลักสูตรของคณะ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
  ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา   
และค่าบริการการศึกษาอ่ืนๆ ในระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 นิสิตต้องช าระเงินค่าบริการการศึกษา  
รายการการเทียบโอนรายวิชา รายวิชาละ 100  บาท ในการนี้คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมจึงขออนุมัติ
ยกเว้นค่าบริการการศึกษา  รายการการเทียบโอนรายวิชา  ให้แก่นิสิตคณะการท่องเที่ยว และการโรงแรม                  
จ านวน  6  คน  ดังนี้ 
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  1.  นางสาวอาทิตยา   ขันแก้ว   รหัสนิสิต  59011015496 
  2.  นางสาวอัยลดา     นิตย์เจริญ   รหัสนิสิต  59011010623 
  3.  นางสาวพัชรนันท์   จันทะวงศ์   รหัสนิสิต  59011010664 
  4.  นางสาวเนตรนรินทร์   ก้องสนั่น   รหัสนิสิต  59011015168 
  5.  นายสหรัฐ      ริยาพันธ์   รหัสนิสิต  59011010600 
  6.  นางสาวนัฐดา     โชยรัมย์   รหัสนิสิต  59011015157 
 ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
และค่าบริการการศึกษาอ่ืนๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ข้อ 5 วรรคสอง “กรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิม  
ลดหย่อน  ยกเว้น  หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าบริการการศึกษาอ่ืนๆ ให้แก่นิสิตรายใดที่ต่างไป
จากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป แล้วท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย  ในการนี้กองทะเบียนและประมวลผลจึงขออนุมัติยกเว้นค่าบริการการศึกษา รายการการเทียบ
โอนรายวิชา ให้แก่นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จ านวน 6 คน คนละ 13 รายวิชา เพ่ือที่ประชุม   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามพิจารณา  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 1.  บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา   
และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ  ในระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561 “ค่าบริการการศึกษารายการ 
การเทียบโอนรายวิชา  รายวิชาละ 100 บาท”   
 2.  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการ
การศึกษาอ่ืนๆ ในระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2553  ข้อ 5 วรรคสอง “กรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิม  ลดหย่อน 
ยกเว้น หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าบริการการศึกษาอ่ืนๆ ให้แก่นิสิตรายใดที่ต่างไปจากที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป  แล้วท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติยกเว้นค่าบริการการศึกษา  
รายการการเทียบโอนรายวิชา  ให้แก่นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  จ านวน  6  คน  รายชื่อต่อไปนี้ดังนี้ 
  1.  นางสาวอาทิตยา   ขันแก้ว   รหัสนิสิต  59011015496 
  2.  นางสาวอัยลดา     นิตย์เจริญ   รหัสนิสิต  59011010623 
  3.  นางสาวพัชรนันท์   จันทะวงศ์   รหัสนิสิต  59011010664 
  4.  นางสาวเนตรนรินทร์   ก้องสนั่น   รหัสนิสิต  59011015168 
  5.  นายสหรัฐ      ริยาพันธ์   รหัสนิสิต  59011010600 
  6.  นางสาวนัฐดา     โชยรัมย์   รหัสนิสิต  59011015157 
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มติ 
 
 ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

1. อนุมัติยกเว้นค่าบริการการศึกษา รายการการเทียบโอนรายวิชา ให้แก่นิสิต 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จ านวน 6 คน ดังมรีายชื่อต่อไปนี้ 
    1)  นางสาวอาทิตยา    ขันแก้ว   รหัสนิสิต  59011015496 
    2)  นางสาวอัยลดา    นิตย์เจริญ   รหัสนิสิต  59011010623 
    3)  นางสาวพัชรนันท์    จันทะวงศ์   รหัสนิสิต  59011010664 
    4)  นางสาวเนตรนรินทร์   ก้องสนั่น   รหัสนิสิต  59011015168 
    5)  นายสหรัฐ    ริยาพันธ์   รหัสนิสิต  59011010600 
    6)  นางสาวนัฐดา    โชยรัมย์   รหัสนิสิต  59011015157 

2.  มอบกองทะเบียนและประมวลผล จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดีลงนาม 
ต่อไป 

 
4.2  หมวดระเบียบ –ข้อบังคับ-ประกาศ  
4.2.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 
      ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความว่า โครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ศูนย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)                  
พ.ศ. 2562  และทั้งนี้ทางโครงการ วมว. ได้จัดท าร่างประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการ วมว. พ.ศ.2562 
ซึ่งมีรายการที่ปรับแก้และเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้  

1. รายการที่ขอเพิ่มเติม 
ล าดับ รายการค่าตอบแทน/ค่าใช้จ่าย อัตรา (ไม่เกิน) หมาย

เหตุ 
เดิม 

2561 
ขอเพ่ิมเติม 

2562 
เหตุผลที่ขอ 

25 ค่าชุดสทูสากล ส าหรับนักเรียน 
วมว. 

ตามจ่ายจริง  ไม่มีใน 
หลักเกณฑ์ฯ 

ไม่เกิน 3,000 
บาท/คน 

เพื่อให้ สอดคล้องและง่าย
ต่อการเบิกจ่าย 

26 ค่าชุดเสื้อกาวน์ ส าหรับนักเรียน 
วมว. 

ตามจ่ายจริง  ไม่มีใน 
หลักเกณฑ์ฯ 

ไม่เกิน 500 บาท/
คน 

เพื่อให้ สอดคล้องและง่าย
ต่อการเบิกจ่าย 

27 ค่าชุดสทูสากล ส าหรับบุคลากรใน
สังกัด วมว. 

ตามจ่ายจริง  ไม่มีใน 
หลักเกณฑ์ฯ 

ไม่เกิน 3,000 
บาท/คน 

เพื่อให้ สอดคล้องและง่าย
ต่อการเบิกจ่าย 

 
เหตุผล 

เพ่ือรองรับการเบิกจ่ายค่าชุดสูทของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดโครงการ วมว. ในช่วงกิจกรรมกลาง 
เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์สานสันพันธ์ฉันท์ วมว. และค่ายน าเสนอโครงการวิทยาศาสตร์ (SCiUS Forum)  
หรือน าเสนอผลงานต่างๆ วมว. นักเรียนที่มาจากศูนย์ต่างๆ จะมีชุดสูทสากลใส่เพ่ือน าเสนอผลงาน  แต่ วมว. มมส 
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ไม่มีชุดสูทให้นักเรียนได้ใส่เพ่ือน าเสนอผลงาน และในส่วนของชุดกาวน์ นักเรียนมีการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
หรือวิชาที่เรียนในห้องปฏิบัติการ เพ่ือปูองกันสารเคมีที่เป็นอันตราย และปูองกันไม่ ให้สัมผัสกับเชื้อโรค เป็นการ
ปูองกันในเบื้องต้น 

      
 โดย (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการสนับสนุนการ
จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)  พ.ศ.2562  ได้ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการโครงการ วมว. ในคราวประชุมครั้งที่ 1 /2562  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2562 แล้ว 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการสนับสนุน
การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. 2562 

2. ร่างบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
โครงการสนับสนุนการจัดตั้ งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย  
(โครงการ วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562 

3. ตารางเปรียบเทียบบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย  
(โครงการ วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการสนับสนุน
การจัดตั้ งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย  (โครงการ วมว. )  
ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561 

 
ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 
ประเด็นที่เสนอ 

 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายโครงการ วมว. พ.ศ. 2562 
 

มติ 
 
 ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
  1.  ให้ความเห็นชอบปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 
พ.ศ.2562 ดังนี้  
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ล าดับ รายการค่าตอบแทน/

ค่าใช้จ่าย 
อัตรา  

(ไม่เกิน) 
หมายเหตุ เดิม 

2561 
ขอเพ่ิมเติม 

2562 
เหตุผลที่ขอ 

25 ค่าชุดสูทสากล ส าหรับ
นักเรียน วมว. 

ตามจ่ายจริง  ไม่มีใน 
หลักเกณฑ์ฯ 

ไม่เกิน 3,000 บาท/คน เพื่อให้ สอดคล้องและ
ง่ายต่อการเบิกจ่าย 

26 ค่าชุดเสื้อกาวน์ 
ส าหรับนักเรียน วมว. 

ตามจ่ายจริง  ไม่มีใน 
หลักเกณฑ์ฯ 

ไม่เกิน 500 บาท/คน เพื่อให้ สอดคล้องและ
ง่ายต่อการเบิกจ่าย 

27 ค่าชุดสูทสากล ส าหรับ
บุคลากรในสังกัด วมว. 

ตามจ่ายจริง  ไม่มีใน 
หลักเกณฑ์ฯ 

ไม่เกิน 3,000 บาท/คน เพื่อให้ สอดคล้องและ
ง่ายต่อการเบิกจ่าย 

   2.  มอบนิติกร กลุ่มงานการประชุม ตรวจสอบสาระและรูปแบบ เพื่อจัดท าประกาศ 
เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

 4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสด-ุงบประมาณ 
 4.3.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                 
    ด้วยกองแผนงาน ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความว่า ตามที่ ตามที่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,916,983,450 บาท จ าแนกเป็นรายรับ จ านวน 
1,797,207,210 บาท (ร้อยละ 93.75) และเงินสะสม จ านวน 119,776,240 บาท (ร้อยละ 6.25) โดยอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการประจ าปี
ของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ และใช้เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณตามแผนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยสรุปสาระส าคัญ 
ดังนี้  
    1.หลักการในการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง 

  1.1 กรณีรายการที่ขอตั้งจากประมาณการรายรับ ให้จัดท าแผนใช้จ่ายตามความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับรายรับจริง  

  1.2 กรณีรายการงบประมาณที่ขอใช้จากเงินสะสม สามารถจัดท าแผนการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เริ่มต้น
ปีงบประมาณ  

  1.3 กรณี งบลงทุนที่ตั้งจ่ายโดยเงินสะสม คณะ/หน่วยงาน ต้องก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญา 
ภายในไตรมาส 2 (มีนาคม 2563) และจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมตามที่ กองคลังและพัสดุก าหนด 
มหาวิทยาลัยจะถือเอาแผนจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นกรอบพิจารณาตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 
4/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ข้อ 3 ที่ก าหนดมาตรการลงโทษวินัยทางการเงินส าหรับคณะ/หน่วยงานที่ขอ
ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม และไม่เร่งด าเนินการจ่ายให้เป็นไปตามแผน 

  1.4 ส าหรับงบประมาณเงินรายได้ คณะ/หน่วยงาน สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่นเดียวกับ
งบประมาณเงินสะสมตามสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญา เมื่อมีรายรับ
เป็นไปตามแผน 

 2. เป้าหมายการเบิกจ่าย 
     2.1 เปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 1,2,3 และ 4 คิดเป็นร้อยละ 
23.84,26.78,23.19 และ 26.19 ตามล าดับ และคิดเป็นร้อยละเปูาหมายการเบิกจ่ายสะสมตามแผน 
23.85,50.63,73.81 และ 100 ตามล าดับ 
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     2.2 เปูาหมายการเบิกจ่ายงบด าเนินการในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 1,2,3 และ 4 คิดเป็นร้อยละ 
24.62,23.57,24.25 และ 27.56 ตามล าดับ และคิดเป็นร้อยละเปูาหมายการเบิกจ่ายสะสมตามแผน 
24.62.48.19,72.44 และ 100 ตามล าดับ 
     2.3 เปูาหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 1,2,3 และ 4 คิดเป็นร้อยละ 
13.67,68.94,9.25 และ 8.15 ตามล าดับ และคิดเป็นร้อยละเปูาหมายการเบิกจ่ายสะสมตามแผน 
13.67.82.61,91.86 และ 100 ตามล าดับ 

 

 
 
 

 
 

 
  

แผนภูมิ 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน 
 

แผนภูมิ 2 แผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายไตรมาส 
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ตาราง 1 แสดงเป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี 
          งบประมาณ พ.ศ. 2563 

                                                                                                           หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) 

งบรายจ่าย งบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ 

ภาพรวม 1,916.983 457.081 23.84 513.364 26.78 444.535 23.19 502.003 26.19 

งบด าเนินการ 1,781.279 438.535 24.62 419.811 23.57 431.987 24.25 490.946 27.56 

งบลงทุน 135.705 18.546 13.67 93.554 68.94 12.548 9.25 11.057 8.15 

รายรับ 1,797.207 420.774 23.41 441.707 24.58 438.299 24.39 496.427 27.62 

งบด าเนินการ 1,735.888 408.797 23.55 414.966 23.91 426.249 24.56 485.876 27.99 

งบลงทุน 61.319 11.978 19.53 26.741 43.61 12.050 19.65 10.551 17.21 

เงินสะสม 119.776 36.307 30.31 71.658 59.83 6.236 5.21 5.575 4.65 

งบด าเนินการ 45.391 29.739 65.52 4.844 10.67 5.738 12.64 5.069 11.17 

งบลงทุน 74.386 6.569 8.83 66.813 89.82 0.498 0.67 0.506 0.68 

  
 เพ่ือให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา     
 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 2. มติสภา ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 3. มติสภา ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559  
 
ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 นางสิริพร  ศิระบูชา  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กล่าวว่า  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณ
เงินรายได้ประจ าปี 2563 จ านวน 1,916 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายรับก็คือรายได้ 1 ,797 ล้านบาท และจากเงิน
สะสม 119 ล้านบาท คณะหน่วยงานได้ท าแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจ าปี  ซึ่งในปีนี้จะแตกต่างจากปีที่แล้วก็คือ
ในส่วนของการจัดท าแผนการใช้รายได้จะต้องด าเนินการในทางพัสดุตั้งแต่ต้นปี และเมื่อมีรายได้เข้ามาและ
ด าเนินการท าสัญญาได้ ผูกพันได้ ส่วนที่แตกต่างคือตรงนี้ เปูาหมายคือให้สามารถเบิกจ่ายได้ทั้ง 4 ไตรมาส  
ในภาพรวมไตรมาสแรกจะเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 23.84  ไตรมาส 2 ที่ร้อยละ  26.78% ไตรมาสที่ 3 คือร้อยละ 
23.19 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 26.19 จะขออนุญาตอธิการบดีในการขอนโยบายในเรื่องของการจัดซื้อจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กับเครื่องปรับอากาศว่าจะเป็นรวมซื้อในภาพรวมของมหาวิทยาลัยหรือให้คณะด าเนินการ
จัดซื้อเอง  
 
 ประธานที่ประชุม  กล่าวว่า  ในส่วนของการจัดซื้อที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องปรับอากาศและ
คอมพิวเตอร์นั้น  ส่วนคอมพิวเตอร์ที่เคยจัดซื้อเมื่อปีที่แล้วเป็นการรวมซื้อ เมื่อด าเนินการแล้วปรากฏว่าสามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 2 ล้านบาท ในปีนี่มีรายละเอียดต่างๆ อยู่แล้ว การซื้อรวมกันจะดีมาก เพราะลดค่าใช้จ่ายได้
สูง แต่ต้องด าเนินการจัดซื้อให้รวดเร็ว ส่วนเครื่องปรับอากาศซื้อรวมกันค่อนข้างยากเนื่องจากความแตกต่างของ
ห้องและระบบไฟฟูา ดังนั้น มีมติร่วมกันว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์ให้ซื้อรวม ส่วนเครื่องปรับอากาศให้ซื้อแยกได้
หรือไม ่
 
 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล  เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวว่า เห็นว่าเกณฑ์ที่
พิจารณาน่าจะเหมาะสมเพราะว่าเครื่องปรับอากาศนั้นหายากและมีขั้นตอนที่ช้ามาก ส่วนคอมพิวเตอร์ถ้ามี
รายละเอียดครบถ้วนแล้วเข้าไปในระบบแล้วสามารถซื้อได้เลย 
 
 ประธานที่ประชุม กล่าวว่า การซื้อในภาพรวมของมหาวิทยาลัยท าให้ประหยัดงบประมาณได้ของ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติอยู่แล้ว  ในส่วนของคอมพิวเตอร์จะต้องซื้อรวมทั้งมหาวิทยาลัย  ในระบบ
งบประมาณจะท าการล็อครายการคอมพิวเตอร์ไว้เพ่ือไม่ให้คณะด าเนินการซื้อคอมพิวเตอร์ได้  เพราะว่าหากคณะ 
หน่วยงานซื้อคอมพิวเตอร์เองจะท าให้จ านวนงบประมาณไม่ตรงกัน  จึงท าให้เวลาในการด าเนินการล่าช้า  
ส่วนเครื่องปรับอากาศคณะด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุระเบียบพัสดุ   
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวว่า หากเป็นคอมพิวเตอร์ที่มี
เฉพาะที่ไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วไป เช่น ยี่ห้อ Mac เป็นต้น เห็นว่าควรเปิดโอกาสเฉพาะเรื่องนี้ให้
หน่วยงานหรือคนที่ขอจัดซื้อจัดจ้างเองได้ 
 
 ประธานที่ประชุม กล่าวว่า กรณีท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะที่มี
จ านวนน้อยมาก ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยอนุโลมให้ซื้อแยกได้ แต่ควรจะให้ส านักคอมพิวเตอร์ได้ตรวจสอบก่อน
ด าเนินการ  
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารเทศ กล่าวว่า เนื่องคณะวิทยาการสารสนเทศ
ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์จ านวน  100  เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้งานมาประมาณ 7-8 ปี  จึง
อยากให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดซื้อให้รวดเร็วและขอให้คืนเงินที่เหลือกลับคณะ   
 
 ประธานที่ประชุม  กล่าวว่า หากเงินที่ใช้ในการจัดซื้อคงเหลือมหาวิทยาลัยจะตัดงบประมาณคืนให้คณะ
อยู่แล้ว  
  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ชี้แจงว่า กรณีการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ในปีที่ผ่านมาล่าช้า  เนื่องจากรายการกระทบยอดของส านักคอมพิวเตอร์กับกองคลังและพัสดุไม่
ตรงกัน  สาเหตุเพราะมีบางคณะและบางหน่วยงานที่ด าเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ก่อน  อาจจะมีกระบวนการที่
ผิดพลาดคือกองแผนงานไม่ได้ล็อคระบบงบประมาณไว้ก่อน  จึงท าให้บางหน่วยงานซื้อก่อน แต่ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ในล็อตนี้มีข้อดีคือ 1) คอมพิวเตอร์แบรนด์เนม ยี่ห้อ Lenovo ซึ่งประหยัดงบประมาณลงไป 2 ล้าน
บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ 9.4 ล้านบาท เมื่อเปิดซองเสนอราคาแล้วได้ที่ 7.4 ล้านบาท  ส่วนล็อตที่จะซื้อต่อไป
จะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท 1 คน มานั่งประจ าที่ส านักคอมพิวเตอร์เป็น On side Service กรณีที่จัดซื้อคอมพิวเตอร์
มีปัญหา เช่น การลงโปรแกรมวินโดว์ใหม่ หรือได้ฮาร์ดแวร์หรืออ่ืนๆ สามารถโทรแจ้งที่ส านักคอมพิวเตอร์ และ
นอกจากนี้จะมีคอมพิวเตอร์อะไหล่จ านวน 5 เครื่องที่สามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ได้เลย ถ้าเกิดคอมพิวเตอร์
เสียจะไม่มีการรอซ่อม แต่จะมีเครื่องอะไหล่เข้าไปทดแทนให้ทันที ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการเร็วขึ้น  ส าหรับปีนี้
ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง  ส านักคอมพิวเตอร์จะส่งหนังสือให้ทางคณะและหน่วยงานได้ยืนยันอีกครั้งว่าจะซื้อ
แยกหรือว่าจะรวม แต่ทั้งนี้จะเป็นเฉพาะในคอมพิวเตอร์ที่พิจารณาสเปคแล้วไม่ตรงตามคุณลักษณะของกระทรวง
ดิจิตทัลเท่านั้น  
 
 ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนและแนวทางการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องปรับอากาศ 
 
มติ 
 
 ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   2. กรณีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นการซื้อในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
โดยส านักคอมพิวเตอร์ด าเนินการ 
   3. กรณีการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศให้หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อเอง 
 
 4.3.2 การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายรับจริงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ครั้งที่ 3 งบประมาณทั้งสิ้น 1,456,529,205 บาท 
             
    ด้วยกองแผนงาน ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความว่า  ตามที่
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงินรวมทั้งสิ้น 
1,907,521,730 บาท ประกอบด้วย งบประมาณจากการประมาณการรายรับจากค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
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การศึกษา  และรายได้อ่ืน จ านวน 1,662,761,630  บาท และตั้งจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 244,760,100 บาท 
นั้น  กองแผนงานร่ วมกับคณะ/หน่ วยงาน ได้ด า เนินการตรวจสอบรายรับจริ ง  (ครั้ งที่  3 )                            
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 จากการช าระเงินในช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 5 สิงหาคม 2562 โดยสรุปมี
รายรับจริง จ านวนทั้งสิ้น 1,456,529,205 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.60 เมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
(ไม่รวมงบประมาณเงินสะสม)  
      ทั้งนี้มีผลการเบิกจ่ายสุทธิในภาพรวมทั้งสิ้น 1,005,573,546 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 
2562 ไม่รวมงบประมาณที่ขอตั้งจากเงินสะสม)  คิดเป็นร้อยละ 69.04 และผลการเบิกจ่ายรวมยอดผูกพัน คิด
เป็นร้อยละ 83.51 เม่ือเทียบกับรายรับจริง ซึ่งมีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรวมยอดผูกพันเกินกว่ารายรับจริง 
จ านวน 1 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่มีรายรับจริงเกินกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
จ านวน 12 หน่วยงาน  
           
ตาราง 1 สรุปผลการตรวจสอบรายรับจริง ครั้งท่ี 3 (1 ต.ค. 2561 ถึง 5 สิงหาคม 2562) 

                                                                                                                                 หน่วย : บาท 

ภาคเรียน ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม รายได้อื่นๆ รวม 

2/2561 180,430,650 287,208,700 37,725,668 505,365,018 
3/2561 25,434,500 39,620,500 - 65,055,000 
1/2562 128,550,350 381,318,700 302,570,137 812,439,187 

ภาคเรียนอื่นๆ 35,011,750 38,658,250 - 73,670,000 

รวมทั้งสิ้น 369,427,250 746,806,150 340,295,805 1,456,529,205 
 
ตาราง 2  แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ เทียบกับรายรับจริง 

คร้ังท่ี 
ร้อยละรายรับจริง เทียบกับ

งบท่ีได้รับจัดสรร 

ร้อยละเบิกจ่าย เทียบกับ
งบท่ีได้รับจัดสรร 

ต้ังจ่าย 

ร้อยละการเบิกจ่าย 
เทียบกับรายรับจริง 

ร้อยละการเบิกจ่ายรวม
ยอดผูกพัน เทียบกับรายรับ

จริง 

1 33.75 24.57 72.81 96.15 
2 63.78 47.24 74.07 90.73 
3 87.60 60.48 69.04 83.51 

    
ตาราง 3 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรวมผูกพันเกินกว่ารายรับจริง (ครั้งที่ 3) 

ล าดับ เบิกจ่ายรวมผูกพัน เกินรายรับจริง ร้อยละ 

1 คณะแพทยศาสตร์ (รวมโรงพยาบาล) 108.33 
 
ตาราง 4  หน่วยงานที่มีรายรับจริงเกินกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ครั้งที่ 3) 

ล าดับ คณะ/หน่วยงาน 
วงเงินตั้งจ่าย 

(งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง) 
รายรับจริง คร้ังท่ี 3 

ร้อยละรายรับ
จริงเทียบกับ
ประมาณการ 
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ล าดับ คณะ/หน่วยงาน 
วงเงินตั้งจ่าย 

(งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง) 
รายรับจริง คร้ังท่ี 3 

ร้อยละรายรับ
จริงเทียบกับ
ประมาณการ 

1 คณะนิติศาสตร์ 14,878,228 23,923,661 160.80 
2 หลักสูตรความหลากหลาย 283,000 419,775 148.33 
3 คณะวิทยาศาสตร์ 34,244,924 44,577,521 130.17 
4 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 42,774,858 54,478,992 127.36 
5 คณะเภสัชศาสตร์ 22,754,461 27,914,672 122.68 
6 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 9,374,408 11,125,567 118.68 
7 คณะศึกษาศาสตร์ 32,782,611 38,122,996 116.29 
8 ส านักศึกษาท่ัวไป 55,169,147 63,881,810 115.79 
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 52,963,470 59,026,810 111.45 
10 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 41,597,100 42,978,842 103.32 
11 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,403,255 10,658,479 102.45 
12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 21,083,791 21,317,873 101.11 

 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

 
ผู้ชี้แจง   ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
        เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือพิจารณาแนวทางในการบริหาร
งบประมาณและการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตามผลการตรวจสอบรายรับจริง ดังนี้ 
 1. เห็นควรให้อนุมัติวงเงินเบิกจ่ายตามรายรับจริงที่ปรากฏ ทั้งนี้ไม่เกินจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
        2. เห็นควรให้ใช้ผลการตรวจสอบรายรับจริงครั้งที่ 3 ของหน่วยงาน เป็นกรอบในการขออนุมัติกันเงิ น
เหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ไม่เกินจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
        3. กรณีหน่วยงานที่มีความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายเกินกว่ารายรับจริงที่ปรากฏ ให้เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณา
พร้อมแสดงเอกสารยืนยันแหล่งเงินประกอบการพิจารณาต่อไป  
 
มติ 
 
   ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแนวทางในการบริหารงบประมาณและการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตาม
ผลการตรวจสอบรายรับจริง ดังนี้ 
    1. เห็นควรให้อนุมัติวงเงินเบิกจ่ายตามรายรับจริงที่ปรากฏ ทั้งนี้ไม่เกินจากงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
            2. เห็นควรให้ใช้ผลการตรวจสอบรายรับจริงครั้งท่ี 3 ของหน่วยงาน เป็นกรอบในการขออนุมัติกัน
เงนิเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ไม่เกินจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
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            3. กรณีหน่วยงานที่มีความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายเกินกว่ารายรับจริงที่ปรากฏ ให้เสนออธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาพร้อมแสดงเอกสารยืนยันแหล่งเงินประกอบการพิจารณาต่อไป  
 
 4.3.3   การพิจารณาอนุมัติการปิดเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร จ านวน 4 บัญชี คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ด้วยกองคลังและพัสดุ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความว่า ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ข้อ 14 ก าหนดไว้ว่า การขอ
เปิด ปิด บัญชีเงินฝากและการโอนเงินในบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการให้อยู่ในอ านาจของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์ จะขอปิดเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ของคณะฯ จ านวน 4 บัญชี ดังนี้ 
ล าดับ ขอปิดบัญชี ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา มมส. 

ประเภท ออมทรัพย์ 
ขอเปิดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน) สาขา ท่าขอนยาง  
ประเภท ออมทรัพย์ 

ชื่อบัญช ี เลขที่บัญช ี จ านวนเงิน ชื่อบัญช ี จ านวนเงิน 
1.  กองทุน Prof.Adolf 

Nahrstedt 
517-2-09604-1 520,769.54 กองทุน Prof.Adolf 

Nahrstedt 
520,769.54 

2.  กองทุน Prof.Richards 
Scholaship Fund 

517-2-06019-5 169,791.01 กองทุน Prof.Richards 
Scholaship Fund 

169,791.01 

3.  มมส. กองทุนคณะเภสัช
ศาสตร ์

517-2-22322-3 350,076.56 มมส. กองทุนคณะเภสัช
ศาสตร ์

350,076.56 

4.  การประชุมวิชาการและ
บริการวิชาการ  
คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 

517-2-33139-8 2,913.26 การประชุมวิชาการและ
บริการวิชาการ  
คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 

2,913.26 

 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ท า MOU กับธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มีการยกเว้นค่าธรรมเนียม

ทุกประเภท และธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ยุบสาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนปิดเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ 
 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2553 ข้อ 14 กองคลังและพัสดุ  จึ งขอบรรจุวาระเ พ่ือ         
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จักได้พิจารณาการ ปิดเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามข้างต้นต่อไป 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 1. บันทึกข้อความคณะเภสัชศาสตร์ อว 0605.12/   กรกฎาคม  2562  เรื่อง ขออนุมัติปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์กับธนาคารทหารไทยและขอเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารไทยพาณิชย์ 
 2.ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2553 
 
ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝุายบริหารและพัฒนา/คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 
ประเด็นที่เสนอ 
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 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือพิจารณาอนุมัติการปิดเปิดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร จ านวน 4 บัญชี ดังต่อไปนี้ 
 
ล าดับ ขอปิดบัญชี ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา มมส. 

ประเภท ออมทรัพย ์
ขอเปิดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากัด 

(มหาชน) สาขา ท่าขอนยาง  
ประเภท ออมทรัพย ์

ช่ือบัญช ี เลขท่ีบัญช ี จ านวนเงิน ช่ือบัญช ี จ านวนเงิน 
1. กองทุน Prof.Adolf 

Nahrstedt 
517-2-09604-1 520,769.54 กองทุน Prof.Adolf 

Nahrstedt 
520,769.54 

2. กองทุน Prof.Richards 
Scholaship Fund 

517-2-06019-5 169,791.01 กองทุน Prof.Richards 
Scholaship Fund 

169,791.01 

3. มมส. กองทุน 
คณะเภสัชศาสตร ์

517-2-22322-3 350,076.56 มมส. กองทุน 
คณะเภสัชศาสตร ์

350,076.56 

4. การประชุมวิชาการและ
บริการวิชาการ  
คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 

517-2-33139-8 2,913.26 การประชุมวิชาการและ
บริการวิชาการ  
คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 

2,913.26 
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มติ 
 
 ที่ประชุมมีมติดังนี ้

1.  อนุมัติการปิดเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร จ านวน 4 บัญชี ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ ปิดบัญชี ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน)                                

สาขา มมส. ประเภท ออมทรัพย ์
เปิดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขา ท่าขอนยาง                
ประเภท ออมทรัพย ์

ช่ือบัญช ี เลขท่ีบัญช ี จ านวนเงิน ช่ือบัญช ี จ านวนเงิน 
1. กองทุน Prof.Adolf 

Nahrstedt 
517-2-09604-1 520,769.54 กองทุน Prof.Adolf 

Nahrstedt 
520,769.54 

2. กองทุน Prof.Richards 
Scholaship Fund 

517-2-06019-5 169,791.01 กองทุน Prof.Richards 
Scholaship Fund 

169,791.01 

3. มมส. กองทุน 
คณะเภสัชศาสตร ์

517-2-22322-3 350,076.56 มมส. กองทุน 
คณะเภสัชศาสตร ์

350,076.56 

4. การประชุมวิชาการและ
บริการวิชาการ คณะ
เภสัชศาสตร์ มมส. 

517-2-33139-8 2,913.26 การประชุมวิชาการและ
บริการวิชาการ คณะ
เภสัชศาสตร์ มมส. 

2,913.26 

2. มอบกองคลังและพัสดุ ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย  
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ข้อ 14 ต่อไป 
   
 4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล 

-ไม่มี- 
 
 4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา-กพร-การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน 

-ไม่มี- 
 
 4.6 หมวดอ่ืนๆ 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอ่ืนๆ 
5.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากทะเบียนและประมวลผล 

   

       กองทะเบียนและประมวลผลแจ้งจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าเดือนกรกฎาคม   
พ.ศ.2562  จ านวนทั้งสิ้น  761  คน  แยกเป็นระดับ  ดังนี้ 
  1.  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  713  คน 
  2.  ระดับปริญญาโท  จ านวน    37  คน 
  3.  ระดับปริญญาเอก  จ านวน  11  คน 

 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองบริการการศึกษา 
 

ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานท า กองบริการการศึกษา ได้การส ารวจความคาดหวังต่อ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีการเก็บข้อมูลกับสถานประกอบการ 
จ านวนบริษัท จ านวน 25 บริษัท ดังนี้ 

1. บริษัท ฟิเดส เซอร์วิส จ ากัด 
2. โรงแรมศาลาอยุธยา 
3. โรงแรม พัทยาดิสคอฟเวอรี่บีช พัทยา 
4. บริษัท ดรีมบ็อกซ์ มีเดีย จ ากัด 
5. บริษัท สไมล์โฟกัส (ประเทศไทย) จ ากัด 
6. บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จ ากัด 
7. บริษัท บีอาร์เอฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
8. บริษัท เจียไต๋ จ ากัด 
9. บริษัท ไทยเดลมาร์ จ ากัด 
10. บริษัท อาซีฟา จ ากัด (มหาชน) 
11. บริษัท มี้ดจอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
12. สถานีผลิตน้ าประปา การประปาส่วนภูมิภาค 
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก  
14. บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด 
15. บริษัท เมล็ดพันธุ์ อีทีจี จ ากัด 
16. บริษัท เลเวล อัพ เกมส์ จ ากัด 
17. บริษัท สิทธินันท์ จ ากัด 
18. บริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด 
19. บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จ ากัด 
20. บริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จ ากัด 
21. บริษัท เจริญภัณฑ์เบเกอรี่ จ ากัด 
22. บริษัท อีวาย จ ากัด 
23. บริษัท ควินแอล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
24. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
25. บริษัท ฟิเดส ออดิท 

ซึ่งผลความคาดหวังด าเนินการส ารวจความคาดหวังต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการประมวลผลและคัดเลือกตามท่ีสถานประกอบการตอบมานั้น 5 อันแรกท่ี
ต้องการดังนี้ 

 อันดับที่ 1 มีความรับผิดชอบ 
 อันดับที่ 2 มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
 อันดับที่ 3 มีการท างานเป็นทีม 
 อันดับที่ 4 มีทักษะสื่อสาร และน าเสนอข้อมูล และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัว  
 อันดับที่ 5 มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

  ที่ประชุมรับทราบ 
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5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ 
1.  ด้านงานพัฒนานิสิต 

  1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตและจิตเวช  
                คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับคลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลสุทธาเวช  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตและจิตเวช 
ภายใต้โครงการส่งเสริม ปูองกัน และฟ้ืนฟูปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพจิต และ
ปูองกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2562  
ณ ห้อง IT–506 Smart Classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ  
 

  1.2  สัมภาษณ์ทุนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)  
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมการสัมภาษณ์ทุนกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

(กยศ) รายใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีนิสิตเข้าสัมภาษณ์ทั้งหมด 6 ภาควิชา 
จ านวนทั้งสิ้น 92 คน เมื่อวันศุกร์ที่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม IT-214  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

  1.3  กิจกรรมประกวดดาวและเดือนคณะวิทยาการสารสนเทศ 
         คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมประกวดดาวและเดือนคณะวิทยาการสารสนเทศ  

ภายใต้ชื่องาน “IT Freshy Night 2019 THE MAGICIANS WORLD” เหนือกว่าโลกอนาคตคือทะลุพิภพโลกเวทย์ 
มนตร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 
2.  ด้านกิจกรรมของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 2.1  กิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงาน ประจ าปี 2562 

      คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงาน ประจ าปี 2562  
เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้
พลังงานและรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน โดยกิจกรรมมีการติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน 
การแยกประเภทขยะ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562  ณ บริเวณห้องโถงชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ  

 
3.  รายงานประจ าปี 2561 

            คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2561 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน 
ด้านต่างๆ ตามพันธกิจหลักของคณะฯ  ได้แก่ ด้านงานวิชาการ ด้านงานกิจการนิสิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการ  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ 

 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบพิจารณา) 

 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  



  -21-  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 
 

5.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
1. นิสิตมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและ 

วัฒนธรรมไทย 
 
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้มีพิธีเปิดโครงการกิจกรรมสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
ไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พ
นมเปญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU) 
และมหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ (RUPP) โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ               
จ านวน 21 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม 3 ท่าน จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 15 
สิงหาคม - 15 กันยายน 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ สาลี รองผู้อ านวยการฝุายวิจัยและวิชาการ                 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้จัดท าหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมแก่นิสิต ทั้งในห้องเรียนและภาคสนามเพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความสนในในการเรียนศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก
เนื่องจากนิสิตแต่ละคนมีเปูาหมายในการศึกษาภาษาไทย 

 
2. กีฬาสานสัมพันธ์ ส านักสถาบัน ศูนย์ มมส ครั้งที่ 9 

 
 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ 
ส านัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 9 ซึ่งสถาบันวิจัยวลัยรุกเวช เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง    
(กุดแดง) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอ ธิการ                  
ฝุายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้บริหารของหน่วยงานและบุคลากร ทั้ง 5 หน่วยงานร่วมในพิธีเปิด                 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพ่ือเป็นการให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรใน ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์ 
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาได้
รู้จักกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและการร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน  
 
 การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 โดยแบ่งออกเป็น 5 สี ได้แก่ สีเหลือง สีแดง สีชมพู และสีฟูา               
โดยสถาบันวิจัยศิลปะฯ อยู่สีฟูาร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ มีการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
จากนั้นมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จากนั้นมีการมอบธงกีฬาสานสัมพันธ์ ส านักสถาบัน ศูนย์แก่
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป  

 
3. การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 2 

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยกลุ่มงานวิจัยและวิชากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ“เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา”             
ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก นายนที มนตริวัต    
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญัติ สาลี รองผู้อ านวยการ
ฝุายวิจัยและวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารได้ร่วมตัดริบบิ้น 
เพ่ือเป็นการเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และประธานได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่
เจ้าภาพร่วม ทั้งหมด 17 หน่วยงาน 
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จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “งานพุทธศิลป์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” โดย ศาสตราจารย์                 
ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห์ จากคณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในเวลา 13.00 น ได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอผลงานในภาคโปสเตอร์ จ านวน 18 ผลงาน 
จากนั้นเป็นการน าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย โดยแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องโถงชั้น 1 ห้องประชุม  
ชั้น 3 ห้องธรรมเจดีย์ ชั้น 3 และห้องประชุมชั้น 4 โดยมีผลงานน าเสนอ 51 ผลงาน โดยมหกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดผลงานวิชาการต่อไป 
 

ในการประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการให้ความ
สนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมาก และ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดแห่งชาติลาวพร้อมคณะได้สนใจเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย 
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากส านักวิทยบริการ 
  ส านักวิทยบริการจัดกิจกรรมเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy)     
  ส านักวิทยบริการ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศ  (Information Literacy) ส าหรับ นิสิต  อาจารย์ 
บุคลากร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพ่ือเพ่ิมเติมทบทวนความรู้ในการสืบค้นสารสนเทศ ที่จัดให้บริการได้แก่  
Web OPAC, Online Database, eBook, Thesis/Research, การใช้งาน EndNote  ผูส้นใจสามารถ เลือกเข้า
รับการอบรมเป็นรายกลุ่ม หรือ รายบุคคลได้  ตามความสะดวก แจ้งความประสงค์เข้ามาได้ที่  
http://library.msu.ac.th เลือกที่หัวข้อ อบรมแนะน าการสืบค้น  สอบถามเพ่ิมเติมที่หมายเลขโทรศัพท์  
0-4375-4322-40 ต่อ 2436, 2405  และในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ให้บริการอบรมความรู้แก่ผู้ใช้บริการดังนี้ 
  - วันที่ 14 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00-11.00 น.  ส านักวิทยบริการ ให้การอบรมการสืบค้นสารสนเทศ
จาก  Web OPAC  การสืบค้น Online Database และการสืบค้นวิทยานิพนธ์และงานวิจัยจากฐานข้อมูล TDC  
แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จ านวน 82 คน ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4  
 

  - วันที่ 14 สิงหาคม 2562  เวลา 13.00-16.00 น.  ส านักวิทยบริการ ให้การอบรมการสืบค้นสารสนเทศ
จาก  Web OPAC  การสืบค้น Online Database และการสืบค้นวิทยานิพนธ์และงานวิจัยจากฐานข้อมูล TDC  
แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 19 คน   
ณ  ห้องประชุมชั้น 1 ส านักวิทยบริการ 
 

  - วันที่ 16 สิงหาคม  2562  เวลา 09.00-11.00 น.  ส านักวิทยบริการ ให้การอบรม Library Tour  
แนะน าแหล่งเรียนรู้สารสนเทศท่ีจัดให้บริการในส านักวิทยบริการ และแนะน าการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก 
Web OPAC  แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 32 คน   
 
 - วันที่ 22 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  ส านักวิทยบริการ ได้ให้การอบรมการสืบค้น
สารสนเทศจาก  Web OPAC  การสืบค้น Online Database  การสืบค้น  วิทยานิพนธ์และงานวิจัยจาก
ฐานข้อมูล TDC และ eBooks  ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1  คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 60 คน ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4  
ส านักวิทยบริการ  
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  ต้อนรับผู้เยี่ยมชมจาก Mahasarakham University International Education Fair 2019 
  วันที่ 14  สิงหาคม 2562  เวลา 14.00 น.  ส านักวิทยบริการ ให้การต้อนรับอาคันตุกะผู้เข้าร่วมประชุม
โครงการ Mahasarakham University International Education Fair 2019 จัดโดยกลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เพ่ือประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 
การฝึกงานและทุนวิจัยในต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และการสร้างเครือข่ายที่ดีของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามสู่สากล จ านวน 22 คน เข้าเยี่ยมชมส านักวิทยบริการ ณ ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร และ Digital 
Learning Park    
 
 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562  เวลา 11.00-12.00 น.   ส านกัวิทยบริการให้การต้อนรับ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นริศ สินศิริ น านักศึกษาแลกเปลี่ยนสาขาเกษตรศาสตร์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ในโครงการ Summer Camping on Sustainable Agriculture in Thailand ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ South China Agricultural University  จ านวน 11 คน เยี่ยมชม   
และศึกษาดูงานส านักวิทยบริการ แหล่งเรียนรู้สารสนเทศของมหาวิทยาลัย  ณ  อาคารวิทยบริการ A   
และ ที่ศูนย์การเรียนรู้ Digital  Learning Park  ชั้น 2  อาคารวิทยบริการ B  
 
 

 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหอสมุดแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  วันที่ 23 สิงหาคม 2562  ส านักวิทยบริการ ให้การต้อนรับ ผู้อ านวยการหอสมุดแห่งชาติลาว และคณะ
บุคลากรจากหอสมุดแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 17 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนางานของหอสมุดแห่งชาติลาวในอนาคต 
 
 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
  เมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2562  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม  
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เรื่อง สร้างสรรค์สื่อแนวใหม่เพ่ือการน าเสนอ  
ในยุคดิจิทัล (Cloud Digital Media for Presentation) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือสร้างเครือข่ายวิชาชีพ และ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข องบุคลากรด้านโสตทัศนศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักวิชาการโสตทัศนศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านโสตทัศนศึกษา จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 49 คน รูปแบบการอบรมเป็นการ
บรรยายและฝึกปฏิบัติ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ส านักวิทยบริการ  
 
  บุคลากรส านักวิทยบริการ ร่วมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  เทศกาลเข้าพรรษา ประจ าปี 2562 
 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม  2562  เวลา 07.00 น.  บุคลากรส านักวิทยบริการ ร่วมท าบุญตักบาตร 
เนื่องในเทศกาล  เข้าพรรษา ประจ าปี 2562 ณ วัดปุากู่แก้ว  ทั้งนี้โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ในการท าบุญตักบาตร ช่วงระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 13 ตุลาคม 2562  เพ่ือให้บุคลากรได้ร่วมท าบุญตัก  
บาตรในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ได้เข้าวัดฟังธรรมและบ าเพ็ญประโยขน์  ในการนี้ ส านักวิทยบริการ ก าหนดวัน
ท าบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา จ านวน 3 ครั้ง ณ วัดปุา  กู่แก้ว   คือ  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562   
วันที่ 21 สิงหาคม 2562  และ วันที่ 19 ตุลาคม  2562   
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 บุคลากรส านักวิทยบริการ ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด)  
  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562  บุคลากรส านักวิทยบริการ ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม ครบ 154 ปี  ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจังหวัด
มหาสารคาม ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ สักการะอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช (ท้าวกวด)  เพ่ือเป็นการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประวัติและร าลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองคนแรก และตระหนักถึง
ความส าคัญของวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจและความเป็นสิริมงคลให้แก่ประชาชน
ชาวจังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองข่า 
 

   ผู้บริหารและบุคลากรร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ส านัก – สถาบัน – ศูนย์ ครั้งที่ 9 
  วันที่ 21 สิงหาคม 2562  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติใน 
พิธีเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์ส านัก – สถาบัน – ศูนย์ ครั้งที่ 9 จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยนทิศ
ทางการด าเนินงานและส่งเสริมสุขภาพร่างกายของบุคลากรในหน่วยงาน ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง(กุดแดง) 
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาศาสตร์ 

1. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ครั้งที่ 35 ประจ าปี 2562 ขึ้น ณ ห้องSC1-100 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ 
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี น าวิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย พร้อมมอบโล่รางวัลส าหรับนักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ และเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ประจ าปี 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร  
อาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมในพิธีเปิด  
            ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมการประกวดหลากหลายประเภท และมีนิทรรศการทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดรับกับนโยบายการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ไดจ้ัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 
2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้า
ร่วมงานเป็นจ านวนมาก 
 

2. เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี 
2562 ณ ห้องประชุม SC1-200  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงานในคณะวิทยาศาสตร์ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน พนักงานท าความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย และคนสวน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานร่วมกัน 
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3. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ นางสาวขวัญชนก เขตบุรี สาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัล “เยาวชนดีเด่นจังหวัด
มหาสารคาม” ประจ าปี 2562 โดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นาย
เกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น
จังหวัดมหาสารคาม ประจ าปี 2562 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
5.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 

1. บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 
ทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 9 " ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร โดยน าเสนอผลงานการศึกษาเรื่อง แปูงหอมผู้ไทยของกลุ่มชาติพันธ์ผู้ไทยในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 

2. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ส านัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 9 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562  
โดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถานีปฏิบัติการบ้าน
เกิ้ง ต.เกิ้ง อ.เมือง จ. มหาสารคาม ซึ่งวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของส านัก สถาบัน ศูนย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เกิดความสมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการสร้างเครือข่ายการท างานที่ดีต่อไป 
  

3. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมจัดงานงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562 ในวันที่               
18-20 สิงหาคม  2562 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้าง
ชาติด้วยเทคโนโลยีน าวิถีแห่งนวัตกรรม” มีกิจกรรมภาคปฏิบัติ 3ฐานเรียนรู้ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ผิวใบของพืช 
ยาหม่องสมุนไพรและการตรวจสอบเมล็ดพันธ์แท้ นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอวิจัยเด่น มากกว่า 10 เรื่อง รวมถึงได้
จัดเเสดงพืชสมุนไพร  เศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ   
 
 4. บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันแม่ 12 
สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม และมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562   

 
5. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสู่สากล 

ประจ าปี งบประมาณ 2562 และศึกษาดูงานเครือข่ายงานวิจัยด้านความหลากหลากลายทางชีวภาพของประเทศ 
สปป.ลาว ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านกาวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ
ของสถาบันฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท าวิจัยของเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับคณะ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว การแลกเปลี่ยนครั้งนี้มีแนวทางความร่วมมือในการท าวิจัย
ร่วมกัน  ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พืชวงศ์ขิง แมลงน้ า ปลาซิว แมลงทับ โปรโตซัว แพลงค์ตอน 
เป็นต้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตร่วมกัน ซึ่งมีคณะผู้บริหารจาก  คณะวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว น าโดย Assoc. Prof. Dr.Niane SIVONGXIAN พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชา
ชีววิทยา คณาจารย์นักวิจัยและนิสิตรวมจ านวน 10 คน และมีรองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาวเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วย 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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5.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     1.ร่วมแสดงความยินดีในพิธี รับ-ส่งมอบงานในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยม 
 
       วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมัธยม)  
น าโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ส่ง-รับมอบงาน และได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมัธยม) แก่  รองศาสตราจารย์   
ดร.ชวลิต ชูก าแพง  โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็นประธาน และร่วมเป็นพยานในพิธี ส่ง-รับมอบงานในครั้งนี้  
 
2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์และศิษย์ปัจจุบัน และเตรียมความพร้อม
นิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
        วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ได้จัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์และศิษย์ปัจจุบัน และเตรียมความพร้อม  
นิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้เชิญศิษย์เก่า 3 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ธร เนื้อจันทา ,                         
นางสาวอินทุอร ปิลา และนายนพชัย คงเจริญ เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการ
ท างาน ตลอดจนชี้แนะแนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตปัจจุบัน ทั้งการด้านเรียนและการท างาน 
นอกจากนี้ยังได้เสริมสร้างความสามัคคีและความรับผิดชอบในหมู่คณะท างาน จากการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์อีก
ด้วย 
 
3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ MOST INNOVATION AWARD  
           คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และ   
ผศ.ดร.จักรมาศ เลาหวณิชย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เจ้าของผลงาน "เครื่องเร่ง
กระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด MOST INNOVATION AWARD 2019 
สาขานวัตกรรม/กระบวนการเชิงพาณิชย์ จัดโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (สอว) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่  15 
สิงหาคม 2562  ณ  ลานโปรโมชั่น B ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ซึ่งจุดเด่นของผลงานดังกล่าว สามารถ
เร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืชได้เร็วเหลือเพียงแค่ 8 ชั่วโมงเท่านั้น และท าให้ได้สารส าคัญสูง 
โดยเฉพาะปริมาณกาบาเพ่ิมสูงขึ้นถึง 300 เท่า 
 
4.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะคุณธรรม จริยธรรมและอบรมเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานของ
บุคลากรสายสนับสุนน และโครงการพัฒนาศักยภาพในการเขียนต ารา ของบุคลากรสายวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
       วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ วารี วัลเลย์ รีสอร์ท เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ฝุายพัฒนาบุคลากร                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะคุณธรรม จริยธรรม
และอบรมเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสุนน และโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
เขียนต ารา ของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โดย รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าว
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ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้เทคนิค
การขอต าแหน่งช านาญการ และขอต าแหน่งทางวิชาการ จากผู้มีประสบการณ์ตรงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติได้ และเพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเขียนต ารา และการท า
เอกสารทางวิชาการร่วมกัน 
 
5.ร่วมท าบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจ าปี 2562 
       วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ วัดปุากู่แก้ว น าโดย รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมท าบุญตัก
บาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจ าปี 2562 เพ่ือให้บุคลากรได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามทาง
พระพุทธศาสนา และเกิดการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับวัดและชุมชน 
 
6.โครงการอบรมความรู้ด้านวิศวกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนวงจร และต่อระบบควบคุมไฟฟ้า
ส าหรับต้นก าลังเครื่องจักรกลและโรงเรือนขนาดเล็ก 
        วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ต าบลเวียงสะอาด อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ฝุายบริการ
วิชาการ ได้ด าเนินโครงการอบรมความรู้ด้านวิศวกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนวงจร และต่อระบบควบคุม
ไฟฟูาส าหรับต้นก าลังเครื่องจักรกลและโรงเรือนขนาดเล็ก โดยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ในการบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบควบคุมไฟฟูาให้แก่ชาวบ้าน มีชาวบ้านให้ความสนใจเข้า
ร่วมอบรมเป็นจ านวนมาก วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้
พ้ืนฐาน และสามารถเขียนวงจร และต่อระบบควบคุมไฟฟูาส าหรับเครื่องจักรกลเบื้องต้นในโรงเรือนขนาดเล็กได้ 
 
7.โครงการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2562 
        วันที่  26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโพธิวิศว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ฝุายอ านวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการ “สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2562” น า
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย
บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร 
และนิสิต ได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม การลด แยกขยะ และอนุรักษ์พลังงาน ปรับภูมิทัศน์
โดยรอบบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความสวยงามต่อไป  
 
8.พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
       วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Hall of fame ชั้น 1 อาคารสิรินธร คณะการบัญชีและ 
การจัดการ น าโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากรคณะฯ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะการบัญชีและการจัดการ กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น
ประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ เพ่ือเป็นการอนุญาตให้ทั้งสองฝุายได้ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
การพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ และเพ่ิมประสิทธิผลทางวิชาชีพ ให้แก่บุคลากรและนิสิตของสถาบันฯ ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป 
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9.พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภท
เรียนดีและขาดแครนทุนทรัพย์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
       วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอนุกรรมการฯได้ด าเนินการ
พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภท  
เรียนดีและขาดแครนทุนทรัพย์ ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตที่มี
ผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้มีจิตอาสา ท ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือต่อ
ส่วนรวม เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อไป 
 
10.ร่วมท าบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัยครบรอบ 16 ปี 
         วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์ 
และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้า 
แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัยครบรอบ 16 ปี เพ่ือเสริมสิริมงคล ส าหรับผู้บริหาร 
บุคลากร และเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป 
 
11.ประเพณีลงแขกด านา เฉลิมพระเกียรติ 
           วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน เขตพ้ืนที่ขาม
เรียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่ วมกิจกรรมประเพณีลงแขกด านา  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และสืบสานประเพณีอันดีงามของพร
รพบุรุษและให้นักเรียน นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและประชาชนทั่ วไปเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้เกิด
ความรู้ เพิ่มทักษะในการด าเนินชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์ 

กิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายงานประจ าเดือนสิงหาคม 2562 

 
1. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสุทธาเวช ครั้งที่ 2/2562 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ที่นั่ง ชั้น 7 อาคารศูนย์                 
บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัย เฉลิมพระเกียรติ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                          
รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสุทธาเวช ครั้งที่ 2/2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงาน
ภายนอก มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสุทธาเวช เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
และเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน  
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2. โครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้คุณภาพองค์กรสู่การปฏิบัติ 
เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาล

สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้คุณภาพองค์กรสู่การปฏิบัติ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ได้รับทราบถึงตัวบ่งชี้คุณภาพองค์กรสู่การปฏิบัติตามเกณฑ์ภาพ
การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 
3. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิม
พระเกียรติหลังที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ. ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้ช่วยคณบดี                     
ฝุายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน                      
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยครู อาจารย์ รวมทั้งสิ้น 58 คน โดยกองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ประสานงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีอรุณ
วิทย์เสลภูมิ ได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ศึกษาดูงานห้องกายวิภาคศาสตร์ และห้องปฏิบัติการเรียนการสอน 
มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
  
4. โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ให้บริการตรวจ รักษา คลินิกเฉพาะทางด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

15 สาขา 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.10  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากส านักคอมพิวเตอร์ 
     1. กีฬาสานสัมพันธ์ สถาบัน ส านัก และศูนย์ครั้งที่ 9 
 ผู้บริหารและบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ สถาบัน ส านัก และศูนย์ครั้ง
ที่ 9 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมการแข่งขัน 5 หน่วยงานคือ ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการ สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมดีสาน ศูนย์ศึกษาและวิจัยบรรพชีวินวิทยา และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันในปีนี้ โดยจัดการแข่งขันที่สถานีวิจัยและปฏิบัติการบ้านเกิ้ง มีการแข่งขันกีฬาแชร์บอล และวอลเลย์บอล
ชายหาด และกีฬาพ้ืนบ้านที่เน้นการสร้างความร่วมมือและความสามัคคีอีกหลายรายการ และในปีนี้ ส านัก
คอมพิวเตอร์และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาและกิจกรรมใ น
ภาพรวม ซึ่งการจัดกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้ออกก าลังกายและมีสุขภาพที่แข็งแรง มีการ
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน การท าความรู้จักกัน ซึ่งจะสร้างความรัก มีความสามัคคีของ
บุคลากรต่างหน่วยงาน และเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งบุคลากร
ได้เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก  
 

3.โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2562 เรื่อง ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการให้บริการส านัก
คอมพิวเตอร์ ภารกิจหลักที่มุ่งเน้นการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการทุกกลุ่มในมหาวิทยาลัยและชุมชน ซึ่งมีทั้งนิสิตและอาจารย์ที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติจ านวนมาก
บุคลากรจ าเป็นจะต้องมีทักษะด้านการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลที่ใช้กันจ านวนมาก 
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เพ่ือให้สามารถให้บริการงานของส านักคอมพิวเตอร์กับผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพ่ือให้การบริการ
เอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และให้มีศักยภาพที่จะน าความรู้ไปพัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องตามเปูาหมายของ
องค์กร ส านักฯ จึงได้โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2562 เรื่อง ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการ
ให้บริการ วิทยากรบรรยาย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสวี  แก่นอ าพรพันธ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งบุคลากร
ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก โดยจัดโครงการฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคม  2562 ณ ห้องประชุมบี 412 
อาคารวิทยบริการบี ส านักคอมพิวเตอร์ 
 
3. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจ าปี 2562 
 ส านักคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้รับผิดชอบการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักฯ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรต าแหน่ง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและยกระดับความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ Big data ภายใต้ทิศทางของ Thailand 
4.0 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือให้บุคลากรต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เข้าใจการท างานเกี่ยวกับ Big 
Data Analytics รวมถึงโครงสร้างของระบบจากการใช้เครื่องมือ และการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และสามารถ
น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป โดยก าหนดการจัดอบรม จ านวน 2 
วัน คือ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 และวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา ณ ห้อง บี 412 ,บี 411 และ บี 415 
ชั้น 4 ส านักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซ้ิม อาจารย์ประจ าคณะการบัญชีและการจัดการ  
  
4. โครงการส านักคอมพิวเตอร์ออกพบหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
 ด้วยส านักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณ์ของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นที่รู้จักของผู้รับบริการ
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลภายนอก ส านักฯ จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล ปัญหาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน และจัดท าแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป โดยได้ลง
พ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะ /หน่วยงาน น าโดยผู้บริหารและตัวแทนงาน
ต่างๆ ของส านักคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการตามภารกิจหลัก เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การให้บริการจัดอบรม หรือการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ โดยชี้แจงและรับ
ฟังปัญหาการให้บริการหรือเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์การให้บริการต่างๆ ของส านัก
คอมพิวเตอร์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์และ
คณะหน่วยงาน  
 
5. ส านักคอมพิวเตอร์ร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี 2562 
 วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รุ่นจามรี 12 จ านวน 9,860 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจ การใช้ชีวิตของนิสิตใหม่ และให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจต่อหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต ซึ่งกิจกรรมในงาน ส านักคอมพิวเตอร์ โดย อาจารย์พฤฒ  ธนรัช 
รองผู้อ านวยการฝุายบริหาร และอาจารย์ณัชชา  อาจารยุตต์ รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้บรรยายสาระส าคัญและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของส านักคอมพิวเตอร์ที่นิสิตจะได้รับและพึง
ตระหนัก รวมถึงได้น าของที่ระลึกมอบให้นิสิตใหม่ที่ร่วมกิจกรรมตอบค าถามด้วย  
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6. ส านักคอมพิวเตอร์ถวายต้นเทียนและท าบุญตักบาตรในเทศกาลเข้าพรรษา 
 วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมในวันเข้าพรรษา หล่องเทียนพรรษา ถวาย
เทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมพิธีหล่อต้นเทียน ท าบุญตักบาตรพร้อม
ถวายต้นเทียน ต้นผ้าปุา ให้กับวัดต่างๆ และร่วมกันออกโรงทานให้กับผู้เข้ร่วมพิธี และในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 
ผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุกสงฆ์ ณ วัดปุาวังเลิง 
 
7. บุคลากรร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงานรัฐพิธี 
 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ตัวแทนบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ ร่วมงานวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม 
(เฉลิมฉลอง 154 ปี มหาสารคาม) และพิธีวางพวงมาลาสักการะพระเจริญราชเดช  ณ สวนสาธารณะหนองข่า 
ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
 
8. การจัดอบรม 

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบี 411 ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดการอบรมหลักสูตร info graphic 
ให้กับบุคลากรและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในจัดสื่อประชาสัมพันธ์ในการท างานของฝุายได้คะ เพ่ือจะได้น าเสนอหรือเล่าเรื่องผ่านกราฟฟิกได้
อย่างสวยงาม วิทยากรโดยอาจารย์มนันยา นิ่มพิศาล จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
9. รับการติดตามการประเมินผู้บริหาร 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ.2562 พร้อมด้วย กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ลงติดตามประเมินผลการบริหารงานฯ ส านัก
คอมพิวเตอร์ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ได้บรรยายเกี่ยวกับ
นโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต 
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในหน่วยงาน และชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน ทั้งนี้
เพ่ือประกอบการพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
10. วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีศึกษาดูงาน 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย อาจารย์และ

นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 44 คน เพ่ือเข้าศึกษาดูงานด้านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุ มส านักคอมพิวเตอร์                
B-412 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผศ.ดร. ฉัตรเกล้า เจริญผล บรรยายสรุปการ
ให้บริการต่างๆ และบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับ หลังจากการบรรยายสรุปงานบริการด้านต่างๆ ของ
ส านักคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นลง ได้แบ่งกลุ่มศึกษาดูงาน ณ ห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และห้องพัฒนาระบบ
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สารสนเทศ เพ่ือศึกษาดูงานจากการปฏิบัติงานจริงของบุคลากร เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการเรียน
ต่อไป 
 
11. กิจกรรม Big Cleaning Day  

 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้บริหารและบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big 
Cleaning Day บ าเพ็ญประโยชน์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่ง
เป็น กิจกรรมท าความสะอาดรอบๆ บริเวณอาคารและมหาวิทยาลัย โดยในช่วงเช้าได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ ลาน 
อาคารบรมราชกุมารี และบุคลากรได้ร่วมกันท าความสะอาดรอบๆ อาคารวิทยบริการบี เพ่ือให้สะอาดเป็นระเบียบ 
สวยงาม และเกิดความปลอดภัยกับผู้รับบริการ 

  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย 
และการบูรณาการองค์ความรู้ด้านซากดึกด าบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ความก้าวหน้าและความเข้มแข็งทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้น ทั้งสอง
ฝุายจึงตกลงร่วมมือกันในการพัฒนาและสนับสนุนงานศึกษาวิจัยด้านซากดึกด าบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติ
วิทยา ตลอดจนกิจกรรมด้านการส ารวจและขุดค้นซากดึกด าบรรพ์ในประเทศ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การ
ประชุมวิชาการด้านซากดึกด าบรรพ์และธรณีวิทยาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ต้อนรับนิสิตชาว
กัมพูชา จ านวน 24 คน ซึ่งเป็นนิสิตโครงการร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดกิจกรรมสนับสนุนให้
นิสิตชาวกัมพูชาเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ  
 

วันที่ 18 สิงหาคม 2562เวลา 09.00 น. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ร่วมพิธีเปิด
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจ าปี 2562 ณ ห้องSC1-100 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี น าวิถี
แห่งนวัตกรรม” โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมมอบโล่รางวัลส าหรับ
นักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ และเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์                 
ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ 
ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมในพิธีเปิด 

 รวมทั้งศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้ร่วมจัดนิทรรศการทางด้านบรรพชีวินวิทยา ระหว่าง
วันที่ 18 -20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และบุคลากร ร่วม
แข่งขันกีฬาสาน สัมพันธ์ ส านัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 9 ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง ต.เกิ้ง 
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.12 เรื่องอ่ืนๆ 
 
 1. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2562 
 
 ประธานที่ประชุม  กล่าวว่า ใกล้จะเริ่มปีงบประมาณ 2563 แล้ว ซึ่งจะปิดงบประมาณเงินรายได้ก่อนวันที่ 
15 กันยายน 2562  ดังนั้น จึงขอฝากคณะ/หน่วยงาน ให้ช่วยเร่งเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะจะต้องใช้เงิน
รายได้ก่อน  
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารเทศ กล่าวว่า เนื่องจากจะปิดปีงบประมาณ
และการบริหารจัดการในเรื่องของ Exit Exam ในส่วนของ IT  ได้มีการพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการได้ดีขึ้น                         
แต่ว่าภาษาอังกฤษยังรู้สึกคลุมเครือในเรื่องของการบริหารจัดการ คือนิสิตไม่ทราบในเรื่องของการสอบ                 
การจัดอบรม คณะไม่สามารถที่จะแจ้งนิสิตในแต่ละชั้นปีที่จะต้องเข้าสอบได้ และในเรื่องของโควตาในการเข้าใช้
คอร์สทีซ่ื้อมา ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อ านวยการส านักศึกษาทั่วไป ชี้แจงว่า ในส่วนของ               
การสอบ English Exit Exam นั้น ก าหนดการสอบช่วงแรกผ่านไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม แต่ว่าในช่วงหลังคือช่วง
เดือนสิงหาคม - กันยายนจะเป็นการเก็บตกในส่วนของคณะหน่วยงานที่ยังไม่ได้สอบรอบแรก ซึ่งรอบหลังนิสิต
สามารถที่จะ walk in มาสอบได้เลย 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารเทศ กล่าวว่า เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้
รับทราบว่าการ walk in เฉพาะเด็กที่ยังไม่สอบ ส่วนนิสิตที่จะสอบแก้ตัวจะยังไม่ได้สอบ ณ ตอนนี้ ทางคณะ
ต้องการจะให้ความรู้กับนิสิตพร้อมก่อนที่จะไปสอบเพ่ือให้ผ่าน ทั้งนี้ได้สอบถามไปยังส านักศึกษาทั่วไปแจ้งว่า
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และแจ้งจ านวนนิสิตที่ยังไม่สอบกับนิสิตที่สอบยังไม่ผ่าน  
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อ านวยการส านักศึกษาทั่วไป กล่าวว่า ส่วนที่เหลือจะมี
เฉพาะที่ยังไม่ได้สอบรอบที่แล้ว ส่วนการ training ของนิสิตต่างๆ สามารถแจ้งมาได้โดยตรงที่ส านักศึกษาทั่วไปว่า
จะให้เทรนนิสิตก่อนสอบอย่างไรบ้าง ซึ่งส านักศึกษาทั่วไปก็มีการด าเนินการเป็นระยะๆ อยู่ ถ้าคณะแจ้งความ
ประสงคท์ี่จะให้ส านักศึกษาทั่วไปไปเทรนนิ่งให้โดยตรง 
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 ประธานที่ประชุม  กล่าวว่า มองว่าตรงนี้ขั้นตอนค่อนข้างจะสับสน คิดว่าให้เฉพาะบางสาขาวิชา บางกลุ่ม
ที่สอบ ซึ่งไม่ได้ท าถึงภาพรวม ถ้าท าเป็นภาพรวมท าไมไม่เปิดให้นิสิตทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสอบ ทุกคนต้องสอบ
ภาษาอังกฤษ แต่อย่าเอาเป็นเกณฑ์ว่าถ้าสอบไม่ผ่านไม่จบ อันนี้ไม่ใช่ แต่ควรจะจัดให้นิสิตได้ทดสอบภาษาอังกฤษ
โดยจะให้ส านักศึกษาทั่วไปเป็นคนท าข้อสอบและสอบในระบบคอมพิวเตอร์และสอบประมาณปีละ 2 ครั้งเป็นต้น 
ยกตัวอย่างประมาณนี้และให้จัดทุกปี แต่ถ้าสอบเกิน 4 ครั้งแล้วสอบไม่ผ่านค่อยจ่ายเงินในเรื่องของการสอบเพ่ือให้
ผ่านแล้วให้ไปติดในใบทรานสคริปด้วย คือถ้าคนผ่านคือติดแต่ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นอะไร  ตอนนี้มีเพียงบางกลุ่ม
เท่านั้นที่ได้สอบ เหมือนกับไม่พัฒนาทั้งระบบ ซ่ึงอาจจะต้องหารือกันใหม ่
 
 ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝุายวิชาการ กล่าวว่า เรื่องภาษาอังกฤษต้องคิดใหม่ 
มหาวิทยาลัยบังคับให้คนเรียน โดยคิดแทนนิสิตว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ต้องมี ถ้าเขาคิดว่ามีความส าคัญควรจะ
สนใจ การบังคับให้คนสนใจไม่มีความฉลาดรู้ที่จะด าเนินการ ไม่มี attitude สืบเนื่องกันคือเรื่องของ knowledge 
เรื่องที่ท่านอธิการบดีกล่าว เห็นด้วยที่ให้เด็กที่สนใจเรื่องภาษาอังกฤษสอบแล้วสอบผ่านติดอยู่ในใบทรานสคริป 
เด็กจะมีความรู้สึกว่าถ้าผ่านตรงนี้การได้งานท าจะดีขึ้นอย่างนี้ น่าจะเป็นสิ่งที่ให้เด็กคิดเองไม่ใช่เป็นการไปสั่งให้ท า 
เรื่องท่ีต้องเข้าสอบ 80% คิดว่าควรยกเลิกแล้วปรับวิธีการใหม่ คิดว่าต้องให้คนให้ความสนใจและต้องการเท่านั้นจึง
จะเข้ามาอยู่ในระบบนี้ไดจ้ะดีกว่า 
 
 ประธานที่ประชุม กล่าวว่า  ควรมีให้มีการจัดสอบ Exit Exam ปีละ 2 รอบ เมื่อสอบผ่านให้มีระบุไว้
ในทรานสคริป และออกข้อสอบที่ไม่ยากจนเกินไป  โดยให้เป็นข้อสอบที่เมื่อสอบเสร็จสามารถน าไปใช้ในห้องเรียน
ได้ สามารถใช้จริงได ้เน้นทักษะการสื่อสารมากยิ่งขึ้น ภาพรวมคิดว่าให้นิสิตมีแรงบันดาลใจที่อยากจะท าปี 2563 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า อยากให้มีการสอบหลาย
ระดับเพ่ือใหน้ิสิตเห็นความส าเร็จและความก้าวหน้า  ซึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนกับการข้ึนบันได  โดยจะให้รู้ว่าอยู่
ในเกณฑ์ใดและสามารถท่ีจะสอบไปเรื่อยๆ จนสามารถท่ีจะอยู่ในระดับที่ดีหรือสามารถใช้งานได้  จะท าให้นิสิตก็
จะได้มีแรงจูงใจ 
 
 ประธานที่ประชุม  กล่าวว่า การสอบเลื่อนระดับเป็นความคิดที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางที่เราจะพัฒนานิสิต 
แสดงให้เห็นว่านิสิตพยายามที่จะพัฒนาตนเองได้ดี ซึ่งจะท าให้นิสิตมีก าลังใจในการสอบมากขึ้นจ านวนนิสิตที่สอบ
มากขึ้น 
 
 2. หลักสูตรออนไลน์และการบริหารจัดการสื่อของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวว่า ประเด็นที่ 1 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ได้ท าเรื่องของหลักสูตรออนไลน์และที่จะไปใช้ในระบบห้องเรียน จึงอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยเตรียม 
platform ใดบ้าง เท่าที่ทราบคือมหาวิทยาลัยจะมี platform กลางให้ใช้ เพราะว่าจะได้พัฒนาไปในทางเดียวกัน
ในลักษณะนี้ ประเด็นที่ 2  เมื่อมีการยกเลิกศูนย์การจัดการศึกษาภายนอกแล้วการท าระบบห้องเรียน ระบบ
ค่าตอบแทนคณาจารย์ในการที่จะใช้สื่อนี้  คณะขออนุญาตในระยะเริ่มต้นขอจัดท าร่างระเบียบการเสนอ
มหาวิทยาลัยก่อนได้หรือไม่ เพราะว่าต้องเตรียมตั้งแต่ตอนนี้ แต่ปัจจุบันยังมีปัญหาว่าเมื่อไม่มีค่าตอบแทนจะท า
อย่างไร  
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 ประธานที่ประชุม  กล่าวว่า คณะสามารถร่างฯ ขึ้นมาได้ ทางมหาวิทยาลัยจะดูว่าแนวทางของคณะ 
ภาพรวมกลางแล้วจะท าอย่างไรที่จะให้เรื่องของค่าตอบแทนโดยเฉพาะการสอนออนไลน์ ข้อดีคือไม่ต้องจ่าย  
ค่าน้ ามันเดินทาง ค่าที่พัก และสามารถประหยัดในหลายส่วนได้  ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้เนื่องจากว่ามี
เฉพาะเรื่องของการนับจ านวนชั่วโมงสอนเกิน 
 
 3. การเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย  คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กล่าวว่า  วิทยาลัยการเมือง
การปกครองแจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 1) การจดักิจกรรมวันสถาปนาไป ระหว่างวันที่  29-31 สิงหาคม 2562 โดยได้เชิญ
วิทยากรจากต่างจังหวัด  รวมถึงมีการตอบค าถามทางรัฐศาสตร์ซึ่งผ่านไปได้ด้วยดี  2)  อาคารมีน้ าหยดจากเพดาน 
จึงมีปัญหาเรื่องน้ าพอสมควร ซึ่งจะต้องส ารวจและเสนอให้มหาวิทยาลัยท าการซ่อมแซม 3)  อีกประเด็นหนึ่งคือ
การที่มหาวิทยาลัยเปลี่ยนจากธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารไทยพาณิชย์คณะจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนธนาคาร
รวมถึงบุคลากรจ าเป็นต้องเปลี่ยนบัญชีธนาคารหรือไม่ ถ้าไม่เปลี่ยนจะมีผลกระทบอย่างไร  
 
 ประธานที่ประชุม  กล่าวว่า การท า MoU ไม่มกีารบังคับให้มีการเปลี่ยนเป็นบัญชีธนาคารทหารไทย 
แต่เนื่องจากความสะดวกสบายในการเดินทางไปที่ธนาคารไม่มีแล้ว เพราะว่าหลายธนาคารย้ายออกจาก
มหาวิทยาลัย และที่จะมาตั้งในมหาวิทยาลัยคือธนาคารไทยพาณิชย์ แต่ในการที่จะไปเปิดบัญชีคือจะมีปัญหาเรื่อง
ของความสะดวกของแต่ละคน ซึ่งคงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ใช้ในการเปิดปิดบัญชีเป็นบัญชีใหม่ ส่วนเรื่องของสัญญาหรือ 
TOR ต่างๆ ข้อตกลงไม่มี บัญชีทหารไทยยังใช้ได้ รวมถึงบัตรนิสิตต่างๆ ด้วย ถ้านิสิตไม่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนก็ได้ แต่
ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเนื่องจากว่ามี option ค่อนข้างมาก ซึ่งนิสิตปี 1-3 เริ่มทยอยในการที่จะได้รับบัตรนิสิตใหม่                      
ทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้จัดท าเรียบร้อยแล้ว 
 
 รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝุายพัฒนาบุคลากร กล่าวว่า เรื่องการเปิด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ได้สอบถามทางกองคลังและพัสดุกรณีเรื่องของบัญชีที่ส่วนใหญ่อยู่ที่ธนาคารทหารไทย 
ซึ่งผู้ที่เป็นข้าราชการจะไม่มีปัญหาเท่าไร เพราะเงินเดือนโอนเข้าจากกรมบัญชีกลาง แต่กรณีของพนักงานทราบมา
ส่วนใหญ่ตอนนี้หลายคนไปเปลี่ยนเป็นไทยพาณิชย์แล้ว ที่ทราบคือในอนาคตจะโอนเงินเดือนผ่านไทยพาณิชย์แล้ว
ไปโอนเข้าธนาคารทหารไทยอีกครั้ง  ซึ่งที่ทราบคือเงินเดือนจะช้ากว่าผู้ที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 1 วัน และได้
สอบถามว่ากรณีผู้ที่มีบัญชีทหารไทยโดยที่ไม่เปลี่ยนเป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จะถูกตัดค่าธรรมเนียมหรือไม่ 
ค าตอบคือไม่ แต่ว่าค าว่าไม่นั้นจะไปได้อีกก่ีปี ได้ทราบมาว่าเงินเดือนทั้งหมดจะโอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์แล้วจึง
จะโอนเข้าธนาคารทหารไทย  
 
 ประธานที่ประชุม  กล่าวว่า บัตรบุคลากรจะเปลี่ยนเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์ เพราะเป็น smartcard 
อาจจะรวมถึงสิทธิ์ในบัตรเครดิตต่างๆ ที่จะเติมให้รวมถึงนิสิตด้วย ดังนั้นธนาคารพยายามจะเชื้อเชิญว่าควรจะย้าย
ไป scb เพราะจะสะดวกกว่าในหลายๆ เรื่อง หากมีประเด็นในเรื่องอ่ืนๆ สามารถที่จะหารือกันได้หลังจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือที่จะได้รับทราบปัญหาและแก้ไขร่วมมัน 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวว่า ก่อนหน้าที่หารือเกี่ยวกับจะ
ใช้ platform จะให้คณะจะได้ไปประสานงานหน่วยงานใด 
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 ประธานที่ประชุม  กล่าวว่า มอบให้ส านักคอมพิวเตอร์ เนื่องจากส านักคอมพิวเตอร์จะท าในภาพรวม 
 
 ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝุายวิชาการ กล่าวว่า ตอนนี้ใช้การเรียนการสอนแบบ 
e-learning ซึ่งมีหลากหลาย คือเฉพาะในมหาวิทยาลัยสอนกัน และสอนร่วมกับคนที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย  
จึงฝากอธิการบดีว่าบุคลากรที่อยู่หน่วยงานของประชาสัมพันธ์ที่เคยท างานในส่วนของ e-learning เดิม  
อยากให้ด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อไป 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ ์ศรีประทีป ผู้อ านวยการส านักศึกษาท่ัวไป กล่าวว่า ตอนนี้ทางส านัก
ศึกษาทั่วไปไดด้ าเนินการในส่วนของ  e-learning ประมาณ 5 รายวิชา ที่ก าลังเตรียมอยู่โดยการใช้ book ตอน
แรกประสานงานกับ สกอ. แต่ว่าเงื่อนไขของ book ของ สกอ. คือสมมติวิดีโอไม่เกิน 8 -10 นาทีที่สามารถเสนอ
ต่อเนื่องได้ ซึ่งมีเงื่อนมาก จึงพัฒนา book ขึ้นมาเอง และเน้น e-learning ทุกวิชา ปัจจุบันหลักๆ จะใช้ e-
learning ทั้งหมด 
 
   ที่ประชุมรับทราบ  
 
   การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 16/2562 ก าหนดให้มีขึ้นในวันที่ 17 
กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  11.30  น. 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล) 
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 

ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์) 
รองอธิการบดีฝุายบริหารและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 
 

 (นางสาวอัจฉรา หล้าบ้านโพน)                                          (นางสาวณภัทร  พรจ าศิล) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                         รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการประชุม 
                    ผู้บันทึกการประชุม                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครัง้ก่อน 

3.1  รายงานผลการด าเนนิการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 

ฝุายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย บัดนี้ฝุายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ไดด าเนินการเรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 

ประเดน็ที่เสนอ 
 
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทราบรายงานผล 
การด าเนินการติดตามผลการด าเนินการติดตามมติคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มต ิ
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รายงานการผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2562 
 

ครั้งที่  เรื่อง มติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
14/2562 

วันที ่20สิงหาคม 
2562 

การพิจารณายกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
วิจัยของนิสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
คณะวิทยาการสารสนเทศ 

     ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายละเอียดข้อมูลที่ใช้
ประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน จึงมีมติให้ถอนวาระ โดยให้
เรียบเรียงข้อมูลของนางสาวมณฑกานต์ ทมุมาวัติ และนาย
บัญชา เหลือผลเกี่ยวกับการศึกษา การได้รับทุนการศึกษา 
การด าเนินการของคณะ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้
ตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วประสานบัณฑิตวิทยาลัย 
และนิติกร กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณารายละเอียดให้
ถูกต้อง 
       หากด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
 

คณะวิทยาการสารสนเทศอยูร่ะหว่างการด าเนินการ 
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ระเบยีบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1  หมวดภารกิจหลัก 

4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นในสังกัดคณะการบญัช ี
และการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 หลักสูตร 

 
           ดวยกองทะเบียนและประมวลผล ไดสงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ความวา ดวย ฝุายวิชาการ ไดรับแจงจากคณะการบัญชีและการจัดการ มีความประสงค์จะจัดใหมีหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้นขึ้น เพื่อใหบริการทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 หลักสูตร คือ 

 1. หลักสูตรฝกึอบรมระยะสั้นการสรางนวัตกรรม Internet of Things (IoT) : The Unexpected 
learning 

 2. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการท าเหมืองขอมูลดวยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2    
 โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะการบัญชีและการจดัการ ในการประชุม 

ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562  
           เพื่อใหการพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปตามขอก าหนดในคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 จ านวนหลักสูตร
ระยะสั้น (Short Course) ที่เปิดสอน ที่ระบุ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตามขอ 4. คือ หลักสูตรตองไดรับการ
อนุมัติหลักสูตรจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และมีการจัดอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562             
และใหสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการใหบริการทางวิชาการ พ.ศ.2539 ในการนี้ 
ฝุายวิชาการจึงขอเสนอและรายงานหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นตอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ หนวยงาน:คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝุายวิชาการ /คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ 
 
ประเดน็ที่เสนอ 
 
           เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรฝกึอบรม
ระยะสั้นในสังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 2 หลักสูตร คือ  
1. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการสรางนวัตกรรม Internet of Things (IoT) : The Unexpected learning  
2. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการท าเหมืองขอมูล ดวยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2    
  
มต ิ  
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4.1.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นในสังกัดคณะเภสัชศาสตร ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
               ดวยกองทะเบียนและประมวลผล ไดสงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ความวา ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 
ไดใหความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ านวน 3 หลักสูตร นั้น เพื่อใหบริการทางวิชาการเพิ่มขึ้น คณะเภสัชศาสตร์ ไดมีความประสงค์จะจัดใหมี
โครงการหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มเติม จ านวน 1 โครงการ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
เภสัชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คือ  

 
ชื่อหลักสูตรฝกึอบรมระยะสั้น ระยะเวลา หมายเหต ุ

หลักสูตรการอบรมระยะสั้นดานเภสัชศาสตร์เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ประจ าปี  
พ.ศ. 2562  

ระหวางเดือน 
เมษายน 2562 ถึง
เดือนมีนาคม 2563 

เสนอโครงการฯ  

สาระโดยสรุป ดังน้ี  
1. หลักการและเหตุผลของโครงการ คณะเภสัชศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมความ

พรอมและปรับปรุงระบบงานและกลไกการบริหารจัดการดานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพรอมในการเขา 
สู ASEAN HARMONIZATION รามถึงการพัฒนาคณะ เขาสูความเป็นสากลในระยะยาว มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ไดมีบันทึกความเขาใจ (MOU) กับหลายประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพไดมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการและวิจัยมาอยาง
ตอเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ไดเล็งเห็นความส าคัญ เพื่อการด าเนินความรวมมือระหวางประเทศภายใตกิจกรรมที่
สงเสริมศักยภาพอาจารย์ประจ าของ สปป.ลาว ภายใต MOU ดังกลาว จึงไดจัดโครงการอบรมระยะสั้นดาน
เภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกับ
การท าวิจัย miniproject เพื่อฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยดานเภสัชศาสตร์แก
ผูเขารวมกิจกรรม  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    1. เพื่อฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนดานเภสัชศาสตร์แกคณาจารย์จาก 

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว 
    2. เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคามเป็นที่รูจักใน

ระดับสากล 
           3. ผลที่คาดวาจะไดรับจากการจัดโครงการ 
              1. สงเสริมความสมัพันธ์ระหวางประเทศไทยและสปป.ลาวอยางตอเนื่อง 
              2. ยกระดับการศึกษาเภสัชศาสตร์ดานเภสัชศาสตร์ใน ASEAN 

    เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการใหบริการทางวิชาการ  
พ.ศ. 2539 ในการนี้ ฝุายวิชาการ จึงขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  
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-2- 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ หนวยงาน:คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝุายวิชาการ /คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์

 
ประเดน็ที่เสนอ 
 

     เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสตูร 
การอบรมระยะสั้นดานเภสัชศาสตร์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ประจ าปี พ.ศ. 2562            
 
มต ิ
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 4.1.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นในสังกัด 
คณะวัฒนธรรมศาสตร์     

         
 ดวยกองทะเบียนและประมวลผล ไดสงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัย ความวา ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม 2562 ไดใหความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นในสังกัดคณะวัฒนธรรมศาสตร์ จ านวน 1 
หลักสูตร นั้น   

เพื่อใหบริการทางวิชาการเพิ่มขึ้น คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ไดมีความประสงค์จะจัดใหมี 
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพิ่มขึ้น จ านวน 1 หลักสูตร โดยผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 คือ 
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางวัฒนธรรมเบ้ืองตน (face to face)   

เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการใหบริการทางวิชาการ  
พ.ศ. 2539 ในการนี้ ฝุายวิชาการ จึงขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ หนวยงาน:คณะวัฒนธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝุายวิชาการ /คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
 
ประเดน็ที่เสนอ 
 
     เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสตูรฝึกอบรม
ระยะสั้นการอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางวัฒนธรรมเบ้ืองตน (face to face) ของ 
คณะวัฒนธรรมศาสตร ์
 
มต ิ
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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ 
(เพือ่เสนอขออนุมัติในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) 

โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เร่ืองการอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางวัฒนธรรมเบื้องต้น 
(face to face) 

หน่วยงาน คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
........................................................... 

1. ชื่อหลักสตูรฝกึอบรมระยะสัน้ : การอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางวัฒนธรรมเบื้องต้น (face to face)  
 

2. คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย/สถาบนั วัฒนธรรมศาสตร์ ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นน้ี 
ในการประชุมครั้งท่ี  7/2562 เมื่อวันท่ี 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
3. สถานภาพโครงการ :  [   ]  โครงการใหม่     [   ]  โครงการต่อเน่ือง 
                               [   ] โครงการต่อเน่ือง.......ระบุช่ือโครงการเดิม............ 
4. ผู้รบัผิดชอบโครงการ   :  1) นายยุทธพงษ์  ต้นประดู่ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตรา เหล่าอรรคะ 
 

5. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพฒันาหน่วยงานและการประกนัคณุภาพการศกึษา : 
    (โครงการทีเ่สนอขอหนึ่งโครงการอาจสามารถสอดคล้องและตอบสนองได้หลายส่วน) 
 

 1) สอดคลอ้งกับยทุธศาสตรต์ามแผนพฒันาการศึกษามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศนูย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 2) สอดคลอ้งกับการประกนัคุณภายใน    

 

องค์ประกอบ องค์ประกอบ 
[   ]  องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธานฯ [   ]  องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะฯ  
[   ]  องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  [   ]  องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ 
[   ]  องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต  [   ]  องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
[   ] องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย [   ] องค์ประกอบที ่ 9 การประกันคุณภาพ 
[   ] องค์ประกอบที ่ 5 การบริการวิชาการ [   ] องค์ประกอบที ่ 10 3 ดี 

 
3) สอดคล้องกบัการประกันคณุภาพภายนอก 

ด้าน ตัวบ่งชี้ ด้าน ตัวบ่งชี้ 
[   ] ด้านคุณภาพบัณฑิต  [   ] ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  
[   ] ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์  [   ] ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
[   ] ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  [   ] ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
[   ] ด้านการท านุบ ารุงศิลปะฯ  [   ] ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  

 
4) การบรูณาการโครงการกบั 

 [   ] การจัดการเรียนการสอน ระบุ  
   [   ] การปรับปรุงรายวิชา   ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการวัฒนธรรม   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   [   ] การเปิดรายวิชาใหม่ .................................................. หลักสูตร.................................... 
   [   ] การต่อยอดสู่หนังสือต ารา ......................................... หลักสูตร.................................... 
   [   ] อื่นๆ .......................................................................... 
 [   ] การวิจัย  ระบุโครงการวิจัย............................................................................................................. 
 [   ] อื่นๆ  ระบ ุ การบูรณาการกับรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการวัฒนธรรม    
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 5) อื่นๆ  
 1) นโยบายจาก ............................................................................................................................................. 
 2) ความร่วมมือกับ...........(กรณีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)................................. 
 3) อื่นๆ ........................................................ 
 
6. หลักการและเหตผุล : 
 การพัฒนาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นเป็นการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 แก่นักเรียนและนิสิต โดยส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านภาษา โดยเป็นการบูรณาการ
กับรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นโครงการใหม่ร่วมกับหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป (GE) เป็น
ผู้น าโครงการและคณะ ส านัก สถาบันต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ท้ังน้ีการจัดกิจกรรม มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริงและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นการบูรณาการทางวิชาการและทักษะกระบวนการเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน ระหว่างคณะ ส านัก สถาบันต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลาง ได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุขจากประสบการณ์จริง เป็นแนวทางหน่ึงในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซึ่งจะท าให้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ประกอบกับการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นส าหรับการ
ด าเนินงาน ดังน้ัน คณะวัฒนธรรมศาสตร์ จึงจัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องการอบรมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทางวัฒนธรรมเบื้องต้น (face to face)  เพื่อให้นิสิตมีความกล้าด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส่งผลด้านการ
สร้างเครือข่ายระหว่างคณะและเป็นการให้นิสิตมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
 
7. วัตถุประสงค์ : 
 1) เพื่อให้นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์และบุคคลท่ัวไป มีความรู้เบ้ืองต้นด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
 2) เพื่อให้นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์และบุคคลท่ัวไป ได้สร้างเครือข่ายด้านภาษาอังกฤษกับเพื่อนร่วมสถาบัน
และต่างสถาบัน 
 3) เพื่อให้นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์และบุคคลท่ัวไป ได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้านต่างๆ จากเพื่อนต่างชาติ 
โดยเฉพาะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จ : 
 

ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 1) นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นมากข้ึน 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 1) นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติและ 
สามารถเป็นพ่ีเลี้ยงแก่นิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป  
 2) นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป มีแรงบันดาลด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษมากข้ึน สามารถน าความรู้
ด้านการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. จ านวน ผลผลิต (หลักสูตร / เว็บไซต์ อื่นๆ) 
จ านวน 65 คน 
จ านวน 1 หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้/ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน 
3. การด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

เชิงเวลา 1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
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9. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมโครงการ 
 1) นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
 2) บุคคลท่ัวไป 
10. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม 
 1) เพศชาย เพศหญิง เพศสร้างสรรค์ ท่ีต้องการเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
11. เกณฑ์การผ่านหลักสูตรฝึกอบรม 
 1) ผู้เข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้นฯ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมประจ าฐานอย่างน้อย จ านวน 5 ฐานการเรียนรู้ 
12. ค่าลงทะเบียน จ านวน คนละ 100 บาท 
13. รายช่ือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์  
14. ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันท่ี 5 ตุลาคม 2562 ถึง วันท่ี 5 ตุลาคม 2562 
15. สถานที่ด าเนินโครงการ อาคารส านักศึกษาท่ัวไป (RN) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง 
16. แผนการด าเนินงาน : (ระบุความเสี่ยงเพิ่มเติมในข้อ 17) 

ที่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 1.วางแผนการด าเนินงาน 

(Plan) 
1) ทบทวนโครงการตามผล
การประเมิน   
2) เสนอโครงการที่จะต้อง
ด าเนินการใน 

            

2 2. ด าเนินการ (Do) 
1) เขียนโครงการเสนอคณะ  
2) เสนอขออนุมัติโครงการ  
3) เตรียมติดต่อประสาน 
4) ด าเนินโครงการตามวันที่
ก าหนด 
5) แจกแบบประเมิน  

            

3 3. สรุปและประเมินผล 
(Check) 
1) สรุปผลการด าเนินโครงการ  
2) จัดท ารายงานส่งผล
ประเมินต่อคณะ  
3) จัดเก็บ และรายงานผล
ตามตัวบ่งชี้ 

            

4 4. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง (Act) 
คณะอาจารย์ในหลักสูตรน า
ผลประเมินไปปรับปรุง 
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ 
และจัดกิจกรรมสง่เสริมในปี
ต่อไป 
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17. งบประมาณ : 3,000 บาท 

งบรายจ่าย -รายการ งบประมาณ (บาท) 

1) ค่าทีมงานวิทยากร (ถัวเฉลี่ย) จ านวน 2,000.- 
2) ค่าอาหารว่างและอุปกรณ์การด าเนินโครงการ 1,000.- 

รวม 3,000.- 
 
***หมายเหตุ ขอเบิกจ่ายจากรายรับจริงจากค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์และบุคคลท่ัวไป มีความรู้เบ้ืองต้นด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน   
 2. นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์และบุคคลท่ัวไป มีเครือข่ายการท างานกับเพื่อนร่วมสถาบันและต่างสถาบัน 
 3. นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์และบุคคลท่ัวไป เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมจากเพื่อนต่างชาติ  
 4. คณะวัฒนธรรมศาสตร์เกิดรายรับจากการด าเนินหลักสูตรการอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทาง
วัฒนธรรมเบื้องต้น (face to face) ประมาณ 3,000 บาท 
 
19. การประเมินผลโครงการ : ผลจากการด าเนินหลักสูตรการอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางวัฒนธรรม
เบื้องต้น (face to face) ส่งผลให้นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์และบุคคลท่ัวไป มีเครือข่ายการท างานร่วมกับเพื่อนร่วม
สถาบันและต่างสถาบัน มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนแต่ต้องใช้ระยะเวลาด้านการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 
20. การติดตามผล (โดยให้ระบุดังนี้) 
 1. วิธีการ : มีการส ารวจพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Pre Test-Post Test) โดยเป็นการ
สอบถามอิงกลุ่มด้วยวาจา เพื่อไม่ให้นิสิตและบุคคลท่ัวไปเกิดความเครียดจากการด าเนินหลักสูตรการอบรมทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษทางวัฒนธรรมเบื้องต้น (face to face) 
 2. เครื่องมือ : แบบทดสอบ (Pre Test - Post Test) อาจารย์ผู้สอนและทีมงานวิทยากรสังเกตพฤติกรรมของ
นิสิตและบุคคลท่ัวไปท่ีเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้น 
 3. ระยะเวลา : ติดตามผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 12 เดือนและรายงานผลหลังสิ้นสุดการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น เดือนพฤศจิกายน 2562 
 4. คณะวัฒนธรรมศาสตร์เกิดรายรับจากการด าเนินการหลักสูตรการอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทาง
วัฒนธรรมเบื้องต้น (face to face) จ านวน 3,000.- บาท 
 
21. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม  สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

1. วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
1) ทบทวนโครงการตามผลการประเมิน  
2) เสนอโครงการที่จะต้องด าเนินการใน 

การด าเนินงานร่วมกับหลายส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย อาจมีปัญหา
ด้านแนวความคิดและข้ันตอนการ
ด าเนินงาน 

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ให้อ านาจแก่ผู้
ด าเนินโครงการให้มีอ านาจเด็ดขาด
ในการตัดสินใจ 

2. ด าเนินการ (Do) 
1) เขียนโครงการเสนอคณะ  
2) เสนอขออนุมัติโครงการ  
3) เตรียมติดต่อประสาน 
4) ด าเนินโครงการตามวันที่ก าหนด 

หลักสูตรการอบรมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทางวัฒนธรรมเบื้องต้น 
( face to face) ไ ม่ มี ใ น แ ผ น
ปีงบประมาณ 2563 แต่เป็นนโยบาย
เร่งด่วนด้านการด าเนินงานของแต่ละ

ให้ผู้ด าเนินหลักสูตรระยะสั้น ด าเนิน
โครงการและต่อยอดเพ่ือการพัฒนา
โครงการในปีต่อไปอย่างต่อเน่ือง 
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5) แจกแบบประเมิน  หน่วยงาน เพ่ือการหารายได้สู่แต่ละ
หน่วยงาน 

3. สรุปและประเมินผล (Check) 
1) สรุปผลการด าเนินโครงการ  
2) จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อคณะ  
3) จัดเก็บ และรายงานผลตามตัวบ่งชี้ 

นิสิตและบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนา
พ้ืนฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษ อาจ
เข้าร่วมหลักสูตรฯไม่ตามเกณฑ์  
เน่ืองจากเกิดติดภารกิจส่วนตัว 

เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ
หลักสูตรการอบรมระยะสั้น เช่น 
การแจ้งเตือนทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

4. น าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 
ผู้ด าเนินหลักสูตรระยะสั้น น าผลประเมินไป
ปรับปรุง ติดตามในการปฏิบัติเพ่ือการด าเนิน
หลักสูตรระยะสั้นในปีต่อไป 

ผู้บริหารไม่มีเวลารับฟังสภาพปัญหา
ของโครงการ  เ น่ืองจากภาระงาน
จ านวนมาก 
 

ร ายง า นผลกา รด า เ นิ น ง านแก่
ผู้บริหารคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ทาง
ระบบสารสนเทศภายใน Web-side
ของคณะ และประสานงานทาง
ระบบสารสนเทศด้านอื่น เพ่ือการน า
ข้อ ดี ไป พัฒนาและน า ข้อ เสี ย ไป
ปรับปรุงแก้ไขในปี 2563 

 

22. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (ระบุรายละเอียดบุคคล/หน่วยงานและ
ช่องทางต่ิดต่อประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ) 
 1. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วิทยาเขตในเมือง) ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4371-1350 ภายใน 6131 
 2. E-mail : Yuttapong.t@msu.ac.th อ.ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ 
 

        ลงช่ือ…………………………….…………………..ผู้เสนอโครงการ 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตรา เหล่าอรรคะ) 
                 ต าแหน่ง รองคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร 
                              / กันยายน / 2562 
 

ความคิดเห็นผูบ้ังคับบญัชาเบือ้งต้น ……………..……………………….……………………..………………………………………… 

      ลงช่ือ……………..………………………………..... 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซิสิกกา วรรณจันทร์) 
           ต าแหน่ง รองคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน 
                                                                 ผู้รักษาการคณะบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
                 .……..……../ กันยายน / 2562 
 

ความคิดเห็นผูบ้ังคับบญัชาระดับสูง …………………………………………..…………………………………………………………… 

       ลงช่ือ……………..………………………………..... 
                                  (ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา) 
     ต าแหน่ง ผู้รักษาการคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
                .……..……../ กันยายน / 2562 
 
 

(ส ำหรับก ำหนดกำรของโครงกำรให้จัดท ำแนบท้ำยโครงกำรฯ เพื่อประกอบกำรเสนอขออนุมัติโครงกำร) 
 

mailto:Yuttapong.t@msu.ac.th%20อ.ดร.ยุทธ


 

4.1.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นในสังกัดคณะสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรศาสตร์     

         
           ดวยกองทะเบียนและประมวลผล ไดสงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                  
ความวา ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 
2562 ไดใหความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นในสังกัดคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร์  
จ านวน 1 หลักสูตร นั้น  

เพื่อใหบริการทางวิชาการเพิ่มขึ้น คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร์ ไดมีความประสงค์จะจัดใหมี
โครงการหลักสูตรระยะสั้นเพ่ิมขึ้น จ านวน 1 หลักสูตร โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 คือ หลักสูตรการ
ออกแบบการเรียนรูในการจดัการทรัพยากรตามแนวคิด STEM ส าหรับครูวิทยาศาสตร์  

เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการใหบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2539  
ในการนี้ ฝุายวชิาการ จึงขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
     
เอกสารประกอบการพิจารณา 

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ หนวยงาน:คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝุายวิชาการ /คณบดคีณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ์
 
ประเดน็ที่เสนอ 
 
     เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการออกแบบ
การเรียนรูในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ ของคณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 
 
มต ิ
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     ประเภทของหลักสูตร           หลักสูตรปกติ          หลักสูตรออนไลน์ 
ค่าลงทะเบียนการอบรม        มีค่าลงทะเบียน        ค่าลงทะเบียน 

 
1.ชื่อหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานครู 
 1.1 ชื่อภาษาไทย 

การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 
 
 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ... 

STEM based Learning Design for Resource Management for science Teachers 
 
2.หลักการการออกแบบหลักสูตร 
 กรอบแนวคิดหลักของการออกแบบหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู จะเน้นที่การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครู
เพื่อส่งผลกระทบไปยังคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างน้อย 1 ประเด็น ดังนี้ 
 

หลักสูตรที่ออกแบบเพื่อการพัฒนาครู จะต้องเป็นการพัฒนาครูที่บูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระวิชา 
(Content Knowledge) กับหลักวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) ที่จะต้องมุ่งพัฒนาสมรรถนะให้
มีความสามารถจัดการเรียนการสอน ตามสาระวิชาเฉพาะที่บูรณาการเนื้อหาสาระกับศาสตร์วิชาชีพครู 
(Pedagogical Content Knowledge : PCK)  

.......................................................................................................................... ..........................................................

.............................................................................................................. ...................................................................... 
หลักสูตรที่ออกแบบเพื่อการพัฒนาครู จะต้องเป็นการพัฒนาครูที่หลอมรวมระหว่างเนื้อหาสาระวิชา 
(Content Knowledge) หลักวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับ
การจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระเฉพาะทาง (Technological Pedagogical Content 
Knowledge : TPCK)  

  หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 

pinnukar
Text Box
<< กลับระเบียบวาระ

pinnukar
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<< วาระย้อนกลับ

pinnukar
Text Box
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เป็นหลักสูตรที่หลอมรวมเนื้อหาสาระในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครื่องมือในการจัดการทรัพยากร (ICT)  อันประกอบด้วย 
   1.ชีวิตและชีวิตพืช ,บรรยากาศ 
   2.ชีวิตสัตว ์,แสง ,โลกและการเปลี่ยนแปลง 
   3.ชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
                4.สิ่งแวดล้อม มลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน 
       5.การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร 
   6.แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของ  STEM ศึกษา 
       การจัดการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM ที่มีแนวคิดว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
การเรียนการศึกษาที่ใช้ความเชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
และเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจในแนวคิดของศาสตร์น ามาบูรณา
การ รวมทั้งน าความเข้าใจที่ได้รับมาประยุกตใ์ช้ในการด าเนินกิจกรรมแก้ปัญหาการตัดสินใจและประเมิน มี
ลักษณะส าคัญคือ 

(1) รูปแบบกิจกรรมตามแนวคิดทักษะทีจ่ะเกิดผลตามแนวพัฒนาการเรียนรู้เรื่องตาม (STEM LITERACY)  
ของผู้เรียน 
 (2) การพัฒนาส าหรับครู เพ่ือให้รู้และเข้าใจและมีศักยภาพที่จะจัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่มักหาได้ 
จากความส าคัญของการเข้าร่วมศึกษาพบว่ามีลักษณะส าคัญที่จ าเป็น (Key features) ของกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดของสะเต็มศึกษา 6 ด้าน คือ 

(1) มีการบูรณาการความรู้และกระบวนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตามบริบทของเนื้อหาและระดับความรู้ในชั้นของผู้เรียน 

(2) มีการออกแบบกิจกรรมตามกรอบแนวคิดแบบ “ความก้าวหน้าในการเรียนรู้” ท าในมติเนื้อหาและการ
รวบรวมผล 

(3) การเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงกับผู้เรียน บริบทนี้จ าเป็นส าหรับผู้เรียนและเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
(4) ผู้เรียนผ่านประสบการณ์การเรียนรู้แห่ง ศตวรรษท่ี 21 ดังนั้นการพัฒนาทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี 21 

ควบคู่กับเรียนรู้เนื้อหาและทักษะที่หาแทน 
(5) โดยการลงมือปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การรังสรรค์ชิ้นงานโดยการตามแนวคิดของภาพจัดการเริ่มรู้โดยใช้ 

(Project-base larming) ที่เป็น การออกแบบแก้ปัญหา 
(6) เป็นการวัดผลตามศักยภาพจริง (Authentic assessment) และการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนซึ่ง 
    สอดคล้องกับลักษณะของผล คือ คุณภาพหรือชิ้นงานหรือการแก้ไขปัญหา 
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 จากความส าคัญของสะเต็มการศึกษา และศักยภาพท่ีส าคัญจะต้องมีการบูรณาการอย่างชัดเจน ท าแผน
ท าตามศักยภาพบูรณาการในการออกแบบกิจกรรมนันทนาการในและการเรียนรู้ ดังแผนภาพ 
 

 

 

    
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนผังความคิดทีร่ะบุการบูรณาการระหว่าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อการวัดพื้นที่ใบไม้ (สุธิดา จ ารสั. 2560 : 21) 

 

   ด้วยความส าคัญของการออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรพัยากรตามแนวคิดของ STEM ครู
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ในเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ และจะได้ออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งควรจะมีทักษะหลัก 3 ประการคือ 

    (1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
    (2) ทักษะด้านข้อมูล สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
    (3) ทักษะชีวิตและทักษะในอาชีพ 
 
 

S: วิทยาศาสตร์ 
ทักษะการจ าแนกและเพ่ือหาเรื่อง
สมมติของใบไม้ 

T: เทคโนโลยี 
วิธีการที่น ามาใช้ในการจัดพื้นที่ใบไม้ใน
การสร้างต้นแบบการใช้เครื่องมือ 

E: วิศวกรรมศาสตร์ 
กระบวนการออกแบบและพัฒนา
ภาคผลิตวิธีการลดพื้นที่ใบไม้ที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

M: คณิตศาสตร์  
การวัดพื้นท่ีใบไม้ด้วยสูตรการหาพ้ืนที่ใน
การใช้หลักคณิตศาสตร์ส าหรับการนับ
ใบไม้ให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต 

การวัดพื้นที่ 
ใบไม้ 
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 การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะเหล่านี้เพื่อเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเรียน การใช้ทักษะและการท างานในอนาคต สิ่ง
ที่ส าคัญที่สุดคือ ต้องมีการพัฒนาส าหรับครูที่เหมาะสม ดังนั้นหลักสูตรต้องออกแบบมาเพ่ือพัฒนาครูให้สามารถคิด 
ออกแบบสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของห้องเรียน และสถานศึกษาของตนเอง
ที่มคีวามแตกต่างหลากหลายจ าเป็นกับการพัฒนาศักยภาพของครูนั้นเอง สามารถน าไปสร้างสรรค์ต่อยอดการ
จดัการเรียนรู้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
3.ระดับช่วงช้ันในการพัฒนา (เลือก 1 ระดับ) 
  ปฐมวัย          มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ประถมศึกษาต้น        อาชีวศึกษา 

  ประถมศึกษาปลาย       การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  มัธยมศึกษาตอนต้น       การศึกษาพิเศษ 

4.ค าส าคัญสะท้อนกิจกรรมพัฒนา 

   4.1 สาระเนื้อหา (Content) (เลือก 1 สาระเนื้อหา) 

  วิทยาศาสตร์          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  คณิตศาสตร์          ปฐมวัย 

  ภาษาไทย          การศึกษาพิเศษ 

  ภาษาอังกฤษ         บูรณาการสาระ 

  ภาษามลายู          ทักษะอาชีพ 9 ประเภท สาขาวิชา ดังนี้ 

  ภาษาฝรั่งเศส      อุตสาหกรรม 

  ภาษาเกาหลี          บริหารธุรกิจ 

  ภาษาญี่ปุ่น          ศิลปกรรม 

  ภาษาจีน          คหกรรม 

  การงานอาชีพและเทคโนโลยี      เกษตรกรรม 

  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ประมง 

  สุขศึกษาและพลศึกษา       อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

  ศิลปศึกษา          อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

  ดนตรี-นาฎศิลป์         เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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 4.2 สาระท่ีเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้ (Pedagogy) (เลือกได้มากว่า 1 สาระ) 

   การสอนในศตวรรษที่ 21        การพัฒนาหลักสูตร 

   การแก้ไขปัญหาผู้เรียน        สะเต็มศึกษา (STEM Education) 

   จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้   การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

   การจัดการชั้นเรียน         การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

   การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/      การออกแบบการเรียนรู้ 
   ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ      
                อ่ืนๆ ที่เป็นศาสตร์ทางการศึกษาหรือการ      

  จัดการเรียนรู้ที่ระบุเป็นค าส าคัญได้ชัดเจน 
                และมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
 
5.ความลุ่มลึกของหลักสูตร (เลือก 1 ระดับ พร้อมระบุจ านวนชั่วโมง) 
  ระดับพ้ืนฐาน     จ านวนชั่วโมงการอบรม....12....ชั่วโมง 
  ระดับกลาง      จ านวนชั่วโมงการอบรม.............ชั่วโมง 
  ระดับสูง       จ านวนชั่วโมงการอบรม.............ชั่วโมง 
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6.พื้นฐานและเงื่อนไขของครูที่จะเข้ารับการอบรม 
   คุณสมบัติ/เงื่อนไข/ประสบการณ์ของครูผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย 
 
ประเด็นการ

คัดเลือก 
คุณสมบัติ/เงื่อนไข/ประสบการณ์ 

ของครูผู้เข้ารับการพัฒนา 
เกณฑ์การคัดเลือก วิธีการคัดเลือก 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประเมิน 

ครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ประเมินตนเอง 

ด้านความรู้ จบ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ / คุณวุฒิ √ 
ด้านทักษะ มีประสบการสอนอย่างน้อย 1 ปี / ประสบการณ์ √ 
ด้านเจตคติ รักในอาชีพครู / ใบประกอบวิชาชีพ √ 
 
7.หลักการและท่ีมาของหลักสูตร 
  
 สังคมในยุคศตวรรษท่ี  21  เป็นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  คนในสังคมจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อก้าวทันและ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  การเตรียมความพร้อมของคนให้มีศักยภาพ  ต้องมีการวิเคราะห์ความสามารถท่ีจ าเป็น

กับการมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเข้มแข็ง  พร้อมเผชิญกับสภาพแวดล้อมและปัญหา      ที่หลากหลาย  ดังแนวคิดท่ี

กล่าวว่า  การพัฒนาคนให้มีความสามารถอยู่ในสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข  จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา

ทักษะพ้ืนฐานส าหรับอนาคต  ได้แก่  ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการคิดวิจารณญาณ  ทักษะทางสังคม  ทักษะ

การคิดสร้างสรรค์  และทักษะการแก้ปัญหา  (Treffinger.  ๒๐๐๗-๒๐๐๘  :  1)  และในขณะเดียวกัน  ธรรมชาติ

ของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์  (Maslow)  มีความต้องการได้รับการยกย่องและยอมรับในสังคม  ซึ่งถือเป็น

ความตอ้งการพ้ืนฐานของบุคคลผู้ที่ประสบผลส าเร็จ  การศึกษาเพ่ือการสร้างความพร้อมของคนให้มีชีวิตที่ประสบ

ผลส าเร็จ  จ าเป็นต้องอาศัยความสามารถท่ีส าคัญ  คือ  ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ซึ่งเชื่อมั่น

ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญ  ท าให้ชีวิตประสบผลส าเร็จที่ดีกว่า  (Treffinger.  1995  :  301)  การศึกษาจึงเป็น

หลักส าคัญของการพัฒนาคนให้มีความสามารถดังกล่าว  เพ่ือประโยชน์ของการด ารงชีวิตที่เข้มแข็ง  พร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง 

     กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี  2  (พ.ศ.2552-2562)  โดยก าหนด

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนานักเรียนในยุทธศาสตร์ที่  1  ไว้ว่า  “การเพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู้  โดยเน้น

ความส าคัญของการส่งเสริมทักษะจ าเป็นพื้นฐานตามจุดเน้นการพัฒนานักเรียน  คือ  พัฒนาด้านความสามารถใน
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การแสวงหาความรู้เพ่ือการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือการเรียนรู้  เน้นเพิ่มเติม

ความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศให้สามารถสื่อสารได้  ทักษะการคิดขั้นสูง  ทักษะชีวิต  ทักษะการ

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย”  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  2553  :  บทน า  )  และ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรู้  ซึ่งการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น  จะช่วยให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ

ที่ส าคัญ  ประกอบด้วย  ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและความสามารถในการคิด  ซึ่งเป็นความสามารถในการคิด

วิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อน าไปสู่

การสร้างองค์ความรู้  หรือเป็นสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  

(กระทรวงศึกษาธิการ.  2562  :  6) 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส าคัญในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระท าของมนุษย์อัน

เนื่องมาจากความต้องการพ้ืนฐานและความต้องการความสะดวกสบายในด้านต่างๆ  กระตุ้นให้มนุษย์พัฒนา

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการในการน าทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างสะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้น  อีก

ทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตสินค้าท้ังที่เป็นสินค้าประเภททุน  (Capital  

Goods)  และสินค้าบริโภค  (Consumer  Goods)  ซ่ึงกระบวนการผลิตนี้เองที่ก่อให้เกิดของเสียต่อสิ่งแวดล้อม  

เช่น  ปัญหาน้ าเสีย  ปัญหาอากาศเป็นพิษ ปัญหาด้านเสียง  และผลของการบริโภคก็ท าให้เกิดของเสียกระจายสู่

สิ่งแวดล้อมในรูปของขยะมูลฝอย  น้ าเสีย  อากาศเป็นพิษ  ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จึงเป็นหน้าที่ส าคัญโดยตรง  ซึ่งปฏิบัติได้ในระดับบุคคล  องค์กร  และระดับประเทศ  ที่สถานศึกษา  ชมรม  

สมาคม  ควรส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม  ไม่ให้

เกิดความเสื่อมโทรม  ส่งเสริมการศึกษาวิจัย  ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี  มาใช้ในการจัดการกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ยังสามารถรักษามันไว้ให้ลูกหลานของเราใช้ประโยชน์

ของสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 การเรียนรู้ภูมิศาสตร์  (Geo  Literacy)  เป็นความรู้พื้นฐานของผู้เรียนในศตวรรษท่ี  21  ในการ

แสวงหาความรู้และตอบค าถามกับท าเลที่ตั้ง  หรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆบนพ้ืนผิวโลก  การพัฒนาให้ผู้เรียน

สามารถด ารงตนในวิถีของการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี  ตลอดจนเข้าใจความเป็นไปของสิ่งแวดล้อม  ได้อย่างถูกต้อง

นั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะต้องท าให้ผู้เรียนตระหนัก  ในการรู้เรื่องภูมิศาสตร์  ผู้สอนควรสอดแทรกการรู้เรื่อง

ภูมิศาสตร์  ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การรู้เรื่องภูมิศาสตร์เป็นลักษณะการแสดงความสามารถ

ในการใช้ความเข้าใจเชิงภูมิศาสตร์  (  ability  to  use  geographic  understanding)  และการให้เหตุผลทาง
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ภูมิศาสตร์  (geographic  reasoning)  เพื่อการตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ  (systematic  

geographic  decision)  ในการแก้ไขปัญหาและวางแผนในอนาคต  (problem  solving  and  future  

planning)  โดยอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ  3  ประการ  คือ  ความสามารถทางภูมิศาสตร์  กระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์  และทักษะทางภูมิศาสตร์ 

            วิธีสอนแบบโครงงาน  (Project  Method)    เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ 

ศึกษาค้นคว้า  หรือปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ  ซึ่งผู้เรียนจะต้องฝึกกระบวนการท างานอย่างมีข้ันตอน  มี

การวางแผนในการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  จนการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  

ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  อันเป็นประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่า  สามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในการด าเนินงานต่างๆ  ได้วิธีการสอนโครงงานสามารถสอนต่อเนื่องกับวิธีสอนแบบบูรณาการได้  ทั้งในรูปแบบ

บูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  และบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าองค์ความรู้

และประสบการณ์ที่ได้มาบูรณาการเพ่ือท าโครงงาน  ตามขั้นตอนของการจัดท าโครงงาน  ประกอบด้วย  การ

วิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบการจัดท าโครงงาน  การด าเนินการ  การเขียนรายงานและสรุปผล   

 จากการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม  สภาพปัญหา  สาเหตุของปัญหา  และแนวทางในการพัฒนาในข้างต้น  

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาศัพยภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ โดยมีการเติมเต็มเนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ควบคู่

ไปกับให้ครูวิทยาศาสตร์ได้ฝึกกิจกรรมออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร และสามารถออกแบบและเลือกใช้

เครื่องมือทางภูมิสารสนเทศที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้  ซึ่งทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์มีฐานการ

ท างาน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและมีเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ให้เหมาะในการแสวงหาความรู้ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ เป็นการพัฒนาตัวครูเองและพัฒนา

นักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการแสวงหาความรู้ เพ่ือการปรับใช้ในการด ารงชีวิติประจ าวันและการ

ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
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8. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 8.1 ด้านความรู้ (Knowledge) 
  เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2551  และสามารถบูรณาการสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้าน
การจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ได้   
 8.2 ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill) 
 เพ่ือให้ครูมีความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะและความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551  และมีทักษาในการบูรณาการ
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 8.3 ด้านคุณลักษณะความเป็นครู (Attribute) 
 เพ่ือให้ครูมีทักษะและความสามารถด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  ด้านการพัฒนาสมรรถนะ
ครูด้านการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551  
และสามารถบูรณาการสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ผ่านชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
9.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของครู 

ครูที่เข้ารับการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรนั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาตามหลักสูตร (จ าเป็น) 
ครูมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานของ  การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และสามารถบูรณาการสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ด้านการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ได้   
ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พ.ศ.  2551  และสามารถบูรณาการสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการจัดการ
เรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับชั้นเรียนได้ 
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10.สังเขปหัวข้อเนื้อหาสาระในหลักสูตรต้องระบุหัวข้อเนื้อหาสาระให้ได้อย่างน้อย 3 กลุ่มหลักประกอบด้วย 
 
  10.1 กลุ่มเนื้อหาที่เป็นสาระวิชาด้าน (Content) 
 หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 
เป็นหลักสูตรที่หลอมรวมเนื้อหาสาระในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครื่องมือในการจัดการทรัพยากร (ICT)  อันประกอบด้วย 
  1. ชีวิตและชีวิตพืช ,บรรยากาศ 
  2. ชีวิตสัตว์ ,แสง ,โลกและการเปลี่ยนแปลง 
  3 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
                4. สิ่งแวดล้อม มลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน 
  5. การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร 
  6. แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของ  STEM ศึกษา 
       การด้วยการจัดการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM ที่มีแนวคิดว่าเป็น 
การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนการศึกษาท่ีใช้ความเชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์และเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจ 
ในแนวคิดของศาสตร์น ามาบูรณาการรวมทั้งน าความเข้าใจที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมแก้ปัญหา
การตัดสินใจและประเมิน และสามารถบูรณาการร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ในการจัดรูปแบบการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริงของชุมชน 
  10.2 กลุ่มเนื้อหาสาระที่เป็นศาสตร์ทางวิชาชีพครู (Pedagogy) 
  การออกแบบและฝึกทักษะการออกแบบในการจัดการเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรตามแนวคิดของ 
STEM  ที่มุ่งเน้นการเรียนการศึกษาที่ใช้ความเชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์และเป็นแนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจในแนวคิดของศาสตร์
น ามาบูรณาการรวมทั้งน าความเข้าใจที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมแก้ปัญหาการตัดสินใจและประเมิน 
และสามารถบูรณาการร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ในการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้เกิดการเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริงของชุมชน 
   
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
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  10.3 กลุ่มบูรณาการเนื้อหาสาระกับศาสตร์วิชาชีพครูและ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ(Pedagogical 
Content Knowledge : PCK and/or Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) 
กระบวนการจัดการเรียนรู้สาระการออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM ส าหรับครู
วิทยาศาสตร์เป็นหลักสูตรที่หลอมรวมเนื้อหาสาระในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เน้นในการพัฒนาสมรรถนะครู  เพ่ือให้มีทักษะและความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู้  พัฒนานวัตกรรม  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิผล  และเกิด
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  โดยด าเนินการตาม  กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
การพัฒนาสมรรถนะครู  โดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)   
 
11.ตารางการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลายที่พัฒนาความรู้สาระเฉพาะ สาระศาสตร์การสอน ความเป็นครู ทักษะการ
ปฏิบัติ การบูรณาการการสอนกับสาระเฉพาะ การวางแผนปฏิบัติการสอนกับผู้เรียน การสร้างบรรยากาศ การมี
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูกับวิทยากร การติดตาม การสะท้อนคิด การเชื่อมโยงความรู้สู่การพัฒนาครูด้วยชุมชนแห่ง
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตลอดจบระบบการท างานร่วมกันหลังพัฒนา โดยเขียนเป็นตารางการจัดกิจกรรมที่เป็น
ชั่วโมงพัฒนาเท่านั้น (ไม่นับการลงทะเบียน พิธีเปิด-ปิด รับประทานอาหาร รวมถึงชั่วโมงการติดตามและPLC) 
(ดูจ านวนชั่วโมงให้ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด) 
 

วัน เริ่มต้น-ถึง ประเภท 
กิจกรรม/บรรยาย 

รายละเอียด วิทยากร 

1 08.30-09.30 บรรยาย การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการ
ทรัพยากรตามแนวคิด STEM 

รศ.ดร อดิศักดิ์ สิงห์สีโว 

09.30-12.00 บรรยาย -ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการขยะ 
-PM 2.5 PM 10 
-การจัดการภัยพิบัติและการปรับตัว 

ผศ.ดร จุไรรัตน์ คุรุโคตร 
 
ผศ.ดร น้ าทิพย์ ค าแร่ 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 บรรยาย การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

(วิทยาศาสตร์+สิ่งแวดล้อม) 
รศ.ดร อดิศักดิ์ สิงห์สีโว 
ดร.ชรินรัตน์ ลดาวัลย ์
 
 
 

13.30-14.30 กิจกรรม ออกแบบการเรียนรู้ (แบ่งกลุ่ม) 
14.30-16.30 กิจกรรม น าเสนอ 
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วัน 

 
 

เริ่มต้น-ถึง 

 
 

ประเภท 
กิจกรรม/บรรยาย 

 
 

รายละเอียด 

 
 

วิทยากร 

2 08.30-10.30 บรรยาย เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากร อ.ดร. มนตรี พิมพ์ใจ 
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45-12.00 กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสารสนเทศ  

 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 กิจกรรม การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

(วิทยาศาสตร์+สิ่งแวดล้อม+ICT) 
รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว 
 

14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45-16.30 กิจกรรม น าเสนอ  
 
12. แผนการจัดกิจกรรม 
 แผนท่ี.....1.....สาระ/หัวเรื่องการพัฒนา การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM.
จ านวน.......1.......ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ครูได้แนวคิดในการออกแบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร ตามแนวคิดของ STEM  รู้จักหลักการ
ออกแบบ  เข้าใจแนวคิดของ STEM 
 พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น 
 1. ครูเข้าใจในหลักการออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิดของ STEM 
 2. ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของห้องเรียน โรงเรียนและชุมชน 
 

สาระ/หัวข้อการพัฒนา กิจกรรม สื่อ การวัดและประเมินผล วิทยากร 
การออกแบบการเรียนรู้ใน
การจัดการทรัพยากรตาม
แนวคิด STEM 

บรรยาย 
ให้แนวคิด 
กิจกรรมกลุ่ม 

เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 

การสังเกตจากการท า
กิจกรรมกลุ่ม 

รศ.ดร.อดิศักดิ์ 
สิงห์สีโว 
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แผนที่.....2.....สาระ/หัวเรื่องการพัฒนา -ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ (ขยะและการจัดการขยะ) 

-PM 2.5 PM 10 –การจัดการภัยพิบัติและการปรับตัว จ านวน......2.30.......ชัว่โมง 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ครูได้แนวคิดในการจัดการทรัพยากร การจัดการขยะ และมลพิษสิ่งแวดล้อม (PM 2.5 และ PM 10) 
รวมทั้งในเรื่องของภัยพิบัติต่าง ๆ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับตัวและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะกับนักเรียนที่รับผิดชอบได้ 
 
 พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น 
 1. ครูเข้าใจหลักในการจัดการทรัพยากรการจัดการขยะ และมลพิษสิ่งแวดล้อม (PM 2.5 และ PM 10)
 2. ครูเข้าใจในธรรมชาติของภัยพิบัติต่าง ๆ  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับตัวได้ 
 3. ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของห้องเรียน โรงเรียนและชุมชน 
 

สาระ/หัวข้อการพัฒนา กิจกรรม สื่อ การวัดและประเมินผล วิทยากร 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การจัดการ (ขยะและการ
จัดการขยะ) 

บรรยาย 
ให้แนวคิด 
กิจกรรมกลุ่ม 

เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 

การสังเกตจากการท า
กิจกรรมกลุ่ม 

ผศ.ดร จุไรรัตน์ 
คุรุโคตร 
 

PM 2.5 PM 10 บรรยาย 
ให้แนวคิด 
กิจกรรมกลุ่ม 

เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 

การสังเกตจากการท า
กิจกรรมกลุ่ม 

ผศ.ดร จุไรรัตน์ 
คุรุโคตร 
 

การจัดการภัยพิบัติและ
การปรับตัว 

บรรยาย 
ให้แนวคิด 
กิจกรรมกลุ่มบทบาท
สมมุติ 

เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 

การสังเกตจากการท า
กิจกรรมกลุ่ม 

ผศ.ดร น้ าทิพย์ 
ค าแร่ 
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 แผนท่ี.....3.....สาระ/หัวเรื่องการพัฒนา การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ (วิทยาศาสตร์+สิ่งแวดล้อม) 

จ านวน.....3.30........ชัว่โมง 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ครูได้แนวคิดในออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะกับนักเรียนที่รับผิดชอบได้ 
 พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น 
 1. ครูเข้าใจหลักในการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 2. ครสูามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของห้องเรียน โรงเรียนและชุมชน 
 
 

สาระ/หัวข้อการพัฒนา กิจกรรม สื่อ การวัดและประเมินผล วิทยากร 
การออกแบบการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
(วิทยาศาสตร์+
สิ่งแวดล้อม) 

บรรยาย 
ให้แนวคิด 
กิจกรรมกลุ่ม 

เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 

การสังเกตจากการฟัง
บรรยาย การซักถาม 

รศ.ดร.อดิศักดิ์ 
สิงห์สีโว 

ออกแบบการเรียนรู้ 
(แบ่งกลุ่ม) 

แยกกลุ่มฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ 

อุปกรณ์
ประกอบการ
ออกแบบใน
แต่ละกลุ่ม 

การสังเกตจากการท า
กิจกรรมกลุ่ม 

รศ.ดร.อดิศักดิ์ 
สิงห์สีโว/ดร.ชริน
รัตน์ ลดาวัลย ์

น าเสนอ น าเสนอผลการ
ออกแบบ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

อุปกรณ์
ประกอบการ
ออกแบบใน
แต่ละกลุ่ม 

การสังเกตจากการท า
กิจกรรมกลุ่ม 

รศ.ดร.อดิศักดิ์ 
สิงห์สีโวและ
คณะ 
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 แผนที่.....4.....สาระ/หัวเรื่องการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการฝึกปฏิบัติการ จ านวน 3.5 ชั่วโมง 

 วัตถุประสงค์ 
 
   เพ่ือให้ครูได้แนวคิดในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรและสามารถใช้เครื่องมือในการวัดได้
อย่างถูกต้อง สามารถน ามาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับ
นักเรียนที่รับผิดชอบได้ 
 
 พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น 
 1. ครูเข้าใจหลักในแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
 2. ครูสามารถใช้เครื่องมือสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง และ 
 3. ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของห้องเรียน โรงเรียนและชุมชน 
 
 

สาระ/หัวข้อการพัฒนา กิจกรรม สื่อ การวัดและประเมินผล วิทยากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการทรัพยากร 

บรรยาย 
ให้แนวคิด 
กิจกรรมกลุ่ม 

เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 

การสังเกตจากการฟัง
การบรรยาย 

อ.ดร. มนตรี 
พิมพ์ใจ 

ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
สารสนเทศ 

แยกกลุ่มฝึกปฏิบัติการ
การใช้เครื่องมือ 

อุปกรณ์ภูมิ
สารสนเทศ
พ้ืนฐาน
ส าหรับครู
ระดับ ม.ต้น 
 

การสังเกตจากการท า
กิจกรรมกลุ่ม 

อ.ดร. มนตรี 
พิมพ์ใจ 
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แผนท่ี.....5.....สาระ/หัวเรื่องการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ (วิทยาศาสตร์+สิ่งแวดล้อม+ICT)  

จ านวน.....3.30........ชัว่โมง 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ครูได้แนวคิดในออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ(วิทยาศาสตร์+สิ่งแวดล้อม+ ICT)  และสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับนักเรียนที่รับผิดชอบได้ 
 พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น 
 1. ครูเข้าใจหลักในการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ(วิทยาศาสตร์+สิ่งแวดล้อม+ ICT) 
 2. ครสูามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ (วิทยาศาสตร์+สิ่งแวดล้อม+ ICT) ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท 
ของห้องเรียน โรงเรียนและชุมชน  
 

สาระ/หัวข้อการพัฒนา กิจกรรม สื่อ การวัดและประเมินผล วิทยากร 
การออกแบบการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
(วิทยาศาสตร์+
สิ่งแวดล้อม+ ICT) 

บรรยาย 
ให้แนวคิด 
กิจกรรมกลุ่ม 

เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 

การสังเกตจากการฟัง
บรรยาย การซักถาม 

รศ.ดร.อดิศักดิ์ 
สิงห์สีโว 

ออกแบบการเรียนรู้ 
(แบ่งกลุ่ม) 

แยกกลุ่มฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ 

อุปกรณ์
ประกอบการ
ออกแบบใน
แต่ละกลุ่ม 

การสังเกตจากการท า
กิจกรรมกลุ่ม 

รศ.ดร.อดิศักดิ์ 
สิงห์สีโวและ
คณะ 

น าเสนอ น าเสนอผลการ
ออกแบบ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

อุปกรณ์
ประกอบการ
ออกแบบใน
แต่ละกลุ่ม 

การสังเกตจากการท า
กิจกรรมกลุ่ม 

รศ.ดร.อดิศักดิ์ 
สิงห์สีโวและ
คณะ 
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13.กิจกรรมการติดตามหรือท างานร่วมกับครูหลังพัฒนา 
ระยะเวลา 
หลังพัฒนา 

ประเด็น 
การติดตาม 

วิธีการ/รูปแบบ 
การติดตาม 

วิทยากรผู้ติดตาม ตัวชี้วัดความส าเร็จใน
การติดตาม 

 
 

การก ากับติดตาม  
(Coaching  and  
Mentoring)  เพ่ือ
ติดตาม
ความก้าวหน้าของ
กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  
(Logbook)  จาก
กระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  (PLC)  
ผ่านระบบเอกสาร
ออนไลน์ 

-  ครูรายงาน
ความก้าวหน้าการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
-  ครูและสมาชิกใน
กลุ่มสะท้อนผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-  ครูสะท้อนคิดจาก
การพัฒนางานผ่าน  
PLC  Online 
-  ครูแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มวล
ประสบการณ์ที่ได้
จากการจัดกิจกรรม
ตามหลักสูตร 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
ทีมวิทยากรและ
ผู้ดูแลหลักสูตร 

เปิดโอกาสให้เพ่ือน
ครูและสมาชิกใน
กลุ่มได้สะท้อนผล
การจัดกิจกรรม
ดังกล่าว  แบบ
รายงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ของคุณครูที่ได้รับ
การสะท้อนคิดการ
จัดกิจกรรมตั้งแต่ 5  
คนข้ึนไปจะได้รับ
วุฒิบัตรในการท า  
PLC  ออนไลน์   
 

 
14.เป้าหมายจ านวนครูที่เข้ารับการพัฒนาตามระดับหลักสูตร (เลือก 1 ระดับพร้อมระบุจ านวนครูผู้เข้ารับการ
พัฒนาสูงสุด) 
  ระดับพ้ืนฐาน    จ านวนครูผู้เข้ารับการพัฒนา  150  คน (จ านวนไม่เกิน 150 คนต่อกลุ่ม) 

  ระดับกลาง     จ านวนครูผู้เข้ารับการพัฒนา.............คน (จ านวนไม่เกิน 100 คนต่อกลุ่ม) 

  ระดับสูง      จ านวนครูผู้เข้ารับการพัฒนา.............คน (จ านวนไม่เกิน 80 คนต่อกลุ่ม) 
 

15.สัดส่วนวิทยากรต่อครูผู้เข้ารับการพัฒนา (เลือก 1 ระดับพร้อมระบุจ านวนวิทยากร มีคุณสมบัติและจ านวนที่
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถาบันคุรุพัฒนาก าหนดและสอดคล้องกับจ านวนครูผู้เข้ารับการพัฒนา) 
  ระดับพื้นฐาน    จ านวนวิทยากร    5   คน ( 1 : 30 ) 

  ระดับกลาง     จ านวนวิทยากร.............คน ( 1 : 25 ) 

  ระดับสูง      จ านวนวิทยากร.............คน ( 1 : 20 ) 
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16.วิทยากร 
 คณะวิทยากร ของแต่ละหลักสูตร/รุ่น จะต้องมีจ านวนอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป และมีคุณสมบัติพ้ืนฐานตามที่
ก าหนด และ/หรือมีคุณสมบัติครอบคลุม 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา (Content) ด้านศาสตร์การสอน 
(Pedagogy) ด้านบูรณาการระหว่างสาระกับศาสตร์การสอน และ/หรือเทคโนโลยี (Technology) 
 
คนที่ 1 ชื่อ      รศ.ดร อดิศักดิ์     นามสกุล.    สิงห์สีโว. 
 
วิทยากรตามสัดส่วนจะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานอย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้ 

(1) ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบเป็นวิทยากรหรือสาขาที่สัมพันธ์
และมีต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยผู้ช่วยศาสตร์ หรือวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือมีประสบการณ์
และความส าเร็จในเรื่องนั้น ในระดับชาติ 
(2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบเป็นวิทยากรหรือสาขาที่สัมพันธ์ และต้อง
มีประสบการณ์การสอนหรือมีหน้าที่ ที่เก่ียวกับการให้ความรู้ หรือเคยเป็นวิทยากรมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
(3) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับและประกอบอาชีพในด้านที่เป็นวิทยากรนั้น มานานกว่า 10 ปี 
หรือมีประสบการณ์ความส าเร็จในเรื่องนั้นเป็นที่ประจักษ์ 
(4) ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ หรือ วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 

และ/หรือวิทยาการตามสัดส่วนที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน นั้น มีความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์ ดังนี้ 
 (1) เป็นผู้มีคุณวุฒิส าเร็จการศึกษาในสาขา หรือวิชาเอกท่ีเน้นเนื้อหาสาระเฉพาะด้าน หรือสาขาท่ีสัมพันธ์
ในระดับปริญญาโทข้ึนไป (ด้านเนื้อหา (Content)) 
(2) เป็นผู้มีคุณวุฒิส าเร็จการศึกษาด้านการศึกษา หรือวิธีการสอน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับศาสตร์

วิชาชีพครู (ด้านศาสตร์ (Pedagogy)) 

(3) เป็นผู้มีประสบการณ์สอน และ/หรือ นิเทศการสอนในสาระท่ีเสนอหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน มาไม่น้อยกว่า 10 ปี (ด้านการบูรณาการภาคปฏิบัติ (Integration)) 
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คนที่ 2 ชื่อ     อาจารย์ ดร. มนตรี     นามสกุล     พิมพ์ใจ    
วิทยากรตามสัดส่วนจะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานอย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้ 

(1) ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบเป็นวิทยากรหรือสาขาที่สัมพันธ์
และมีต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยผู้ช่วยศาสตร์ หรือวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือมีประสบการณ์
และความส าเร็จในเรื่องนั้น ในระดับชาติ 
(2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบเป็นวิทยากรหรือสาขาที่สัมพันธ์ และต้อง
มีประสบการณ์การสอนหรือมีหน้าที่ ที่เก่ียวกับการให้ความรู้ หรือเคยเป็นวิทยากรมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
(3) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับและประกอบอาชีพในด้านที่เป็นวิทยากรนั้น มานานกว่า 10 ปี 
หรือมีประสบการณ์ความส าเร็จในเรื่องนั้นเป็นที่ประจักษ์ 
(4) ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ หรือ วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 

และ/หรือวิทยาการตามสัดส่วนที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน นั้น มีความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์ ดังนี้ 
 (1) เป็นผู้มีคุณวุฒิส าเร็จการศึกษาในสาขา หรือวิชาเอกท่ีเน้นเนื้อหาสาระเฉพาะด้าน หรือสาขาท่ีสัมพันธ์
ในระดับปริญญาโทข้ึนไป (ด้านเนื้อหา (Content)) 
(2) เป็นผู้มีคุณวุฒิส าเร็จการศึกษาด้านการศึกษา หรือวิธีการสอน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับศาสตร์

วิชาชีพครู (ด้านศาสตร์ (Pedagogy)) 

(3) เป็นผู้มีประสบการณ์สอน และ/หรือ นิเทศการสอนในสาระท่ีเสนอหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน มาไม่น้อยกว่า 10 ปี (ด้านการบูรณาการภาคปฏิบัติ (Integration)) 
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คนที่ 3 ชื่อ      ผศ.ดร จุไรรัตน์    นามสกุล    คุรุโคตร    
วิทยากรตามสัดส่วนจะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานอย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้ 

(1) ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบเป็นวิทยากรหรือสาขาที่สัมพันธ์
และมีต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยผู้ช่วยศาสตร์ หรือวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือมีประสบการณ์
และความส าเร็จในเรื่องนั้น ในระดับชาติ 
(2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบเป็นวิทยากรหรือสาขาที่สัมพันธ์ และต้อง
มีประสบการณ์การสอนหรือมีหน้าที่ ที่เก่ียวกับการให้ความรู้ หรือเคยเป็นวิทยากรมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
(3) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับและประกอบอาชีพในด้านที่เป็นวิทยากรนั้น มานานกว่า 10 ปี 
หรือมีประสบการณ์ความส าเร็จในเรื่องนั้นเป็นที่ประจักษ์ 
(4) ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ หรือ วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 

และ/หรือวิทยาการตามสัดส่วนที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน นั้น มีความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์ ดังนี้ 
 (1) เป็นผู้มีคุณวุฒิส าเร็จการศึกษาในสาขา หรือวิชาเอกท่ีเน้นเนื้อหาสาระเฉพาะด้าน หรือสาขาท่ีสัมพันธ์
ในระดับปริญญาโทข้ึนไป (ด้านเนื้อหา (Content)) 
(2) เป็นผู้มีคุณวุฒิส าเร็จการศึกษาด้านการศึกษา หรือวิธีการสอน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับศาสตร์

วิชาชีพครู (ด้านศาสตร์ (Pedagogy))(3) เป็นผู้มีประสบการณ์สอน และ/หรือ นิเทศการสอนในสาระที่

เสนอหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาไม่น้อยกว่า 10 ปี (ด้านการบูรณาการภาคปฏิบัติ 

(Integration)) 
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คนที่ 4 ชื่อ      ผศ.ดร น้ าทิพย์    นามสกุล    ค าแร่   
วิทยากรตามสัดส่วนจะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานอย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้ 

(1) ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบเป็นวิทยากรหรือสาขาที่สัมพันธ์
และมีต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยผู้ช่วยศาสตร์ หรือวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือมีประสบการณ์
และความส าเร็จในเรื่องนั้น ในระดับชาติ 
(2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบเป็นวิทยากรหรือสาขาท่ีสัมพันธ์ และต้อง
มีประสบการณ์การสอนหรือมีหน้าที่ ที่เก่ียวกับการให้ความรู้ หรือเคยเป็นวิทยากรมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
(3) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับและประกอบอาชีพในด้านที่เป็นวิทยากรนั้น มานานกว่า 10 ปี 
หรือมีประสบการณ์ความส าเร็จในเรื่องนั้นเป็นที่ประจักษ์ 
(4) ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ หรือ วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 

และ/หรือวิทยาการตามสัดส่วนที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน นั้น มีความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์ ดังนี้ 
 (1) เป็นผู้มีคุณวุฒิส าเร็จการศึกษาในสาขา หรือวิชาเอกท่ีเน้นเนื้อหาสาระเฉพาะด้าน หรือสาขาท่ีสัมพันธ์
ในระดับปริญญาโทข้ึนไป (ด้านเนื้อหา (Content)) 
(2) เป็นผู้มีคุณวุฒิส าเร็จการศึกษาด้านการศึกษา หรือวิธีการสอน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับศาสตร์

วิชาชีพครู (ด้านศาสตร์ (Pedagogy)) 

(3) เป็นผู้มีประสบการณ์สอน และ/หรือ นิเทศการสอนในสาระที่เสนอหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน มาไม่น้อยกว่า 10 ปี (ด้านการบูรณาการภาคปฏิบัติ (Integration)) 
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คนที่ 5 ชื่อ      ดร ชรินรัตน ์   นามสกุล   ลดาวัลย ์  
วิทยากรตามสัดส่วนจะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานอย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้ 

(1) ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบเป็นวิทยากรหรือสาขาที่สัมพันธ์
และมีต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยผู้ช่วยศาสตร์ หรือวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือมีประสบการณ์
และความส าเร็จในเรื่องนั้น ในระดับชาติ 
(2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบเป็นวิทยากรหรือสาขาที่สัมพันธ์ และต้อง
มีประสบการณ์การสอนหรือมีหน้าที่ ที่เก่ียวกับการให้ความรู้ หรือเคยเป็นวิทยากรมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
(3) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับและประกอบอาชีพในด้านที่เป็นวิทยากรนั้น มานานกว่า 10 ปี 
หรือมีประสบการณ์ความส าเร็จในเรื่องนั้นเป็นที่ประจักษ์ 
(4) ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ หรือ วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 

และ/หรือวิทยาการตามสัดส่วนที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน นั้น มีความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์ ดังนี้ 
 (1) เป็นผู้มีคุณวุฒิส าเร็จการศึกษาในสาขา หรือวิชาเอกท่ีเน้นเนื้อหาสาระเฉพาะด้าน หรือสาขาท่ีสัมพันธ์
ในระดับปริญญาโทข้ึนไป (ด้านเนื้อหา (Content)) 
(2) เป็นผู้มีคุณวุฒิส าเร็จการศึกษาด้านการศึกษา หรือวิธีการสอน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับศาสตร์

วิชาชีพครู (ด้านศาสตร์ (Pedagogy)) 

(3) เป็นผู้มีประสบการณ์สอน และ/หรือ นิเทศการสอนในสาระท่ีเสนอหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน มาไม่น้อยกว่า 10 ปี (ด้านการบูรณาการภาคปฏิบัติ (Integration)) 
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17. การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เกณฑ์การผ่าน วิธีการประเมิน/
เครื่องมือที่ใช้ 

ความสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ 

ด้านความรู้ 1.ครูมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบ
การเรียนรู้ในการ
จัดการทรัพยากรตาม
แนวคิด STEM 
ส าหรับครู
วิทยาศาสตร์ 

60 ข้อสอบ ข้อ 1  

ด้านทักษะปฏิบัติ 2.ครูสามารถใช้
เครื่องมือภูมิ
สารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

60 ข้อสอบ/แบบสังเกต ข้อ 2 

ด้านความเป็นครู 3.ครุสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่
ได้จากการฝึกอบรม
ไปใช้ในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ได้ 

60 แบบสอบถาม ข้อ 3 

ความพึงพอใจ 
ของครูผู้เข้ารับ 

การพัฒนา 

4.ครูมีความพ่ึงพอใจ
ต่อการฝึกอบรมใน
ด้านต่างๆ 

60 แบบสอบถาม ข้อ 3 

เวลา ระยะเวลา 2 วัน 
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18.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีอย่างน้อย 2 คน ท าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของหลักสูตรโดย
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหนึ่งคนสามารถรับผิดชอบได้ไม่เกินคนละ 3 หลักสูตร 
 คนที่ 1 ชื่อ...........รศ. อดิศักดิ์......นามสกุล..........สิงห์สโีว..................(ประธานหลักสูตร) 
  คุณวุฒิสูงสุด   ปริญญาตรี สถาบัน....................มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคา............. 
       สาขาวิชา...............วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี................ปีที่ส าเร็จการศึกษา... 2536.... 
       ปริญญาโท สถาบัน..............มหาวิทยาลัยมหาสารคาม................................... 
       สาขาวิชา.................วิทยาศาสตรศึกษา...................ปีที่ส าเร็จการศึกษา... 2542...... 
       ปริญญาเอก สถาบัน.......มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร...................... 
       สาขาวิชา...................วิทยาศาสตรศึกษา...................ปีที่ส าเร็จการศึกษา.... 2549... 
            ลงชื่อ.........อดิศักดิ์.........สิงหส์ีโว............ประธานหลักสูตร 
 คนที่ 2 ชื่อ.............ผศ. จุไรรัตน์.............นามสกุล..............คุรุโคตร.................(กรรมการหลักสูตร) 
  คุณวุฒิสูงสุด   ปริญญาตรี สถาบัน......................มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา......................... 
       สาขาวิชา.....................เทคโนโลยีเกษตร....................ปีที่ส าเร็จการศึกษา.... 2538.... 
       ปริญญาโท สถาบัน............มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์............................................. 
       สาขาวิชา....................การจัดการลุ่มน้ า......................ปีที่ส าเร็จการศึกษา.. 2542...... 
       ปริญญาเอก สถาบัน....................มหาวิทยาลัยมหาสารคาม............................... 
       สาขาวิชา..................สิ่งแวดลอ้มศึกษา.....................ปีที่ส าเร็จการศึกษา..... 2553... 
            ลงชื่อ.....จุไรรัตน์.......คุรุโคตร.....ประธานหลักสูตร 
 คนที่ 3 ชื่อ.....................ผศ. น้ าทิพย์ .....................นามสกุล................ค าแร่......................(กรรมการหลักสูตร) 
  คุณวุฒิสูงสุด   ปริญญาตรี สถาบัน........................มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์............................. 
       สาขาวิชา....................วิทยาศาสตร์ทั่วไป....................ปีที่ส าเร็จการศึกษา.... 2543.... 
       ปริญญาโท สถาบัน................มหาวิทยาลยันเรศวร................................................... 
       สาขาวิชา..การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม..ปีที่ส าเร็จการศึกษา.. 2548.. 
       ปริญญาเอก สถาบัน..............................มหาวิทยาลัยบูรพา........................................ 
       สาขาวิชา............การศึกษาและพัฒนาสังคม...............ปีที่ส าเร็จการศึกษา..... 2557... 
            ลงชื่อ............อดิศักดิ์...........สงิห์สีโว.............ประธานหลักสตูร 
        ลงชื่อ..............อดิศักดิ์.........สงิห์สีโว..............หวัหน้าหน่วยงาน(หน่วยพัฒนาครู) 
         ลงชื่อ..........ญาณพัฒน์........เฉลยสุข...............ผู้ประสารงานหน่วยพัฒนาครู 
           ลงวันที่....16......เดือน........พฤษภาคม..........พ.ศ.....2562.......... 
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 4.1.5 การพิจารณาอนุมัติคืนเงินคา่ธรรมเนียมสมัครสอบวัดคุณสมบตัิ  ครั้งที่ 1 ให้แก่นิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษา จ านวน 2 คน 
 
  ดวยกองทะเบียนและประมวลผล ไดสงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ความวา ดวยมีนิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 2คน ไดสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่  1                 
และช าระเงินคาธรรมเนียมสมัครวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1 จ านวน 2,500 บาท (สองพันหารอยบาทถวน)  
เนื่องจากมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในการสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งการสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1  
นิสิตไมตองช าระเงิน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562    
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 จึงไดมีมติเห็นชอบการคืนเงินคาธรรมเนียมสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1 ใหแก
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 คน ดังนี ้

1. นายอภิรัตน์  นิลพนาพรรณ  สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)   
คณะวิทยาศาสตร์ 
  2.  Ms.Le Lam Tuyet  Duy  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (หลักสูตรนานาชาติ)   
คณะแพทยศาสตร ์
  อาศัยระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และ
คาบริการการศึกษาอ่ืนๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561   ขอ 6  คาธรรมเนียมการศึกษา และคาบริการ
การศึกษาอ่ืนๆ ที่ก าหนดไวในระเบียบนี้ เมื่อนิสิตช าระแลวจะขอรับคืนไมได เวนแตมีเหตุจ าเป็น โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและอนมุัติโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  ในการนี้กองทะเบียนและประมวลผลจึงขออนุมัติคืนเงนิค่าธรรมเนียมสมัครสอบวัดคุณสมบัติ  
ครั้งที่ 1 ให้แกน่ิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน 2 คน เพือ่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มหาสารคามพจิารณา   
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. บันทึกขอความบัณฑิตวิทยาลัย ที ่อว 0605.21/793  ลงวันที่ 27 สิงหาคม  2562 
เรื่อง  แจงมตพิิจารณาการคืนเงินคาธรรมเนียมสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่เขาศึกษาปีการศึกษา 2561 สมัครสอบครัง้ที่ 1 

2. บันทึกขอความจากฝุายวิชาการและบัณฑติศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ อว 0605.4(1)/440 
ลงวันที่ 25 มิถนุายน  2562 เรื่อง ขออนุญาตคืนเงินคาธรรมเนียมสมัครสอบวัดคุณสมบัติ 

3. บันทึกขอความจากฝุายวิชาการ คณะแพทยศาสตร ์ที่ อว 0605.20/111  
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม  2562 เรื่อง ขอคนืเงินคาธรรมเนียมสมัครสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying  Examination) 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา   
และคาบริการการศึกษาอ่ืนๆ ในระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2561 

5.  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ครั้งที่ 8/2562  วันอังคารที่ 20 สิงหาคม  2562 
 
ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝุายวิชาการ / คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประเดน็ที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติคืนเงินคาธรรมเนียมสมัครสอบ
วัดคุณสมบัติ  ครั้งที่ 1  ใหแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน  2  คน  ดังนี้ 

1. นายอภิรัตน์  นิลพนาพรรณ  สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)   
คณะวิทยาศาสตร์ 
  2.  Ms.Le Lam Tuyet  Duy  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (หลักสูตรนานาชาติ)   
คณะแพทยศาสตร์ 
 
มต ิ  
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4.1.6  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามต่อบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิทยาศาสตรร์ะหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
กับ Center for Global Field Study, University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  

ดวยกองประชาสัมพันธ์และกิจการตางประเทศ ไดสงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย ความวา ดวยคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประสงค์จะต่อบันทึกความเขาใจ วาดวยความรวมมือดานการศึกษาและวิทยาศาสตร์กับ Center for 
Global Field Study, University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ความเขมแข็ง สนับสนุน และพัฒนาความรวมมือทางดานวิชาการและการวิจัยระหวางสถาบัน  นั้น ทั้งน้ี 
(ราง) บันทึกความเขาใจฉบับภาษาไทยไดผานการตรวจสอบจากกลุมงานนิติการ กองการเจาหนาที่แลว โดย
กลุ่มงานนิติการพิจารณาแล้วว่า (ร่าง) บันทึกความเข้าใจฯ มีสาระส าคัญครบถ้วน ไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม จึงเห็นควรใหน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบและพิจารณา
มอบหมายใหคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร์หนวยงานที่เสนอความตองการตอมหาวิทยาลัยเป็น
หนวยงานรับผิดชอบในการด าเนินงาน ออกคาใชจายในการด าเนินงาน กรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานใหรายงานตอคณะกรรมการบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ และจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการด าเนินงานดังกลาวอยูนอกเหนือรายละเอียดที่ระบุไว
ในบันทึกความเขาใจและขัดกับระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยและไดมีความเสียหายเกิดขึ้น หนวยงานที่
เสนอความประสงค์ตอมหาวิทยาลัยจะตองเป็นผู รับผิดชอบในความเสียหายนั้น ตามบันทึกขอความที่                  
อว 0605.1(5.3)/3374ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ในการนี้ จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการลงนามในความตกลงรวมมือทางวิชาการฉบับดังกลาว  

 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. (ราง) บันทึกความเขาใจ ฉบบัภาษาไทยซึ่งมีเนื้อหาตรงกับฉบับภาษาอังกฤษ และไดรับการตรวจสอบ/
แกไข จากกลุมงานนิติการแลว จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบทายหมายเลข 1 /หนา 3/20) 

2. (ราง) บันทึกความเขาใจ ฉบบัภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบบั (เอกสารแนบทายหมายเลข 2 /หนา 7/20) 
3. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จ านวน 1 ฉบบั (เอกสารแนบทายหมายเลข 3 /หนา 

10/20) 
4. เอกสารความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (เอกสารแนบทายหมายเลข 3 /หนา 12/20) 
5. ขอมูลหนวยงานคูสัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบทายหมายเลข 4 /หนา 13/20) 
6. ขอมูลผูประสานงานของหนวยงานคูสัญญา (เอกสารแนบทายหมายเลข 5 /หนา 14/20) 
7. ขอมูลผูประสานงานของคณะสิ่งแวดลอมฯ (เอกสารแนบทายหมายเลข 6 /หนา 15/20) 
8. (ส าเนา) บันทึกขอความจากกลุมงานนิติการ (เอกสารแนบทายหมายเลข 7 /หนา 16/20) 
9. สรุปโครงการและกิจกรรมภายใตความรวมมือที่ผานมา (เอกสารแนบทายหมายเลข 3 /หนา 16/20) 
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ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/คณบดีคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ์  
 
ประเดน็ที่เสนอ 
 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 
ในการลงนามต่อบันทึกความเขาใจ วาดวยความรวมมือดานการศึกษาและวิทยาศาสตรร์ะหวาง                
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Center for Global Field Study, 
University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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4.1.7   การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการต่อบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหวา่ง มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม โดย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์กับ มหาวิทยาลัยปอล-วาเลรี มงต์เปอลิเย่ร์ 3 
(Université Paul – Valéry Montpellier 3) สาธารณรัฐฝรั่งเศส  

           
ดวยกองประชาสัมพันธ์และกิจการตางประเทศ ไดสงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัย ความวา ดวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสงค์ต่อ
บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ 
มหาวิทยาลัยปอล-วาเลรี มงต์เปอลิเยร์ 3 (Université Paul - Valéry Montpellier 3) สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากร นักวิจัยทางการศึกษา และเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ
ความสามารถของนิสิตรวมกันกับหนวยงานและ/หรือองค์กรตางประเทศ  ในการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศสใหสืบเนื่องตอไป ทั้งนี้ (ราง) บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 
มหาวิทยาลัยปอล-วาเลรี มงต์เปอลิเยร์ 3 (Université Paul - Valéry Montpellier 3 ) สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ฉบับภาษาไทยไดผานการตรวจสอบจากกลุมงานนิติการ กองการเจาหนาที่แลว โดยทางกลุมงานนิติการมี
ความเห็นวา สาระส าคัญครบถ้วน ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบและพิจารณามอบหมายให้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ออก
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้
มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการด าเนินงานดังกล่าวอยู่นอกเหนือรายละเอียดที่ระบุไว้ในบันทึกความ
เข้าใจฯและขัดกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและได้มีความเสียหายเกิดขึ้น หน่วยงานที่เสนอความ
ประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น ตามบันทึกขอความที่ อว0605.1(5.3) 
/3375 เรื่อง การตรวจสอบ (ราง) บันทึกความเขาใจฯ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดพิจารณาใหความเห็นชอบในการลงนาม การตอสัญญาบันทึกความเขาใจฯ ฉบับดังกลาวตามเอกสารที่
แนบมาพรอมนี้ 
                                 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. (ราง) บันทึกความเขาใจ (MOU) ฉบับภาษาไทย จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งมีเนือ้หาตรงกับฉบับภาษาอังกฤษ 
และไดรับการตรวจสอบ/แกไข จากกลุมงานนิติการแลว (เอกสารแนบทายหมายเลข 1 หนา 3/19) 

2. (ราง) บันทึกความเขาใจ (MOU)  ฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบทายหมายเลข 2  
หนา 5/19) 

3. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จ านวน 1 ฉบบั (เอกสารแนบทายหมายเลข 3 หนา 7/19) 
4. ขอมูล (หนวยงานคูสัญญา) โดยสังเขป (เอกสารแนบทายหมายเลข 4 หนา 12/19) 
5. ขอมูลผูประสานงานของทั้งสองมหาวิทยาลัย (เอกสารแนบทายหมายเลข 5 หนา 13/19) 
6. ความสอดคลองของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธะกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารแนบทาย

หมายเลข 6 หนา 14/19) 
7. (ส าเนา) บันทกึขอความจากกลุมงานนิติการ (เอกสารแนบทายหมายเลข 7 หนา 15/19) 
8. (ส าเนา) บันทกึความเขาใจ ฉบับเดิม (เอกสารแนบทายหมายเลข 7 หนา 16/19) 
9. สรุปกิจกรรมภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการที่ผานมา (เอกสารแนบทายหมายเลข 8 หนา 18/19) 
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ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝุายวจิัยและวิเทศสัมพันธ ์/ คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ประเดน็ที่เสนอ 
 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 
ในการตอบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยปอล-วาเลรี มงต์เปอลิเยร์ 3 (Université Paul - Valéry Montpellier  
3) สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 
มต ิ
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4.1.8  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบนัทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม กับ Guangxi College for Preschool Education สาธารณรัฐประชาชนจนี 

 
ดวยกองประชาสัมพันธ์และกิจการตางประเทศ ไดสงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัย ความวา ดวย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะจัดท าบันทึกความเขาใจ 
รวมกับ Guangxi College for Preschool Education สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนา  ดานวิชาการและสรางความรวมมือดานการศึกษาในสาขาที่ทั้งสองฝุายมีความสนใจรวมกันและเพื่อ
สงเสริมความความเขมใจรวมกันระหวางสองสถาบัน นั้น ทั้งนี้ (ราง) บันทึกความเขาใจฉบับแปลภาษาไทยได
ผานการตรวจสอบจากกลุมงานนิติการ กองการเจาหนาที่แลว โดยกลุมงานนิติการ พิจารณาแลววา (ราง) 
บันทึกความเขาใจฯ มีสาระส าคัญครบถวน ไมมีการแกไขเพิ่มเติม  ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให
ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเขาใจฉบับดังกลาวและมอบหมายให กองประชาสัมพันธ์และกิจการ
ต่างประเทศ หรือ คณะ/หน่วยงานที่ประสงค์จะด าเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ เป็นหนวยงานที่
รับผิดชอบในการด าเนินงาน ออกคาใชจายในการด าเนินงาน กรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานใหรายงานตอคณะกรรมการบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ใหมหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการด าเนินงานดังกลาวอยูนอกเหนือรายละเอียดที่ระบุไวในบันทึกขอตกลง
และขัดกับระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยและไดมีความเสียหายเกิดขึ้น หนวยงานที่เสนอความประสงค์ตอ
มหาวิทยาลัยจะตองเป็นผูรับผิดชอบในความเสียหายนั้น ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0605.1(5.3)/3945                 
ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

 

1. (ราง) บันทึกความเขาใจ ฉบบัภาษาไทย ซึ่งไดรับการตรวจสอบ/แกไข จากกลุมงานนิติการแลว 
จ านวน 1 ฉบบั (เอกสารแนบทายหมายเลข 1/หนา 3/17) 

2. (ราง) บันทึกความเขาใจ ฉบบัภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบบั (เอกสารแนบทายหมายเลข 2/หนา 4/17) 
3. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จ านวน 1 ฉบบั (เอกสารแนบทายหมายเลข 3/ 

หนา 5/17) 
4. เอกสารความสอดคลองกับพันธกิจ มมส (เอกสารแนบทายหมายเลข 4/หนา 9/17) 
5. ขอมูลหนวยงานคูสัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบทายหมายเลข 5/หนา 10/17) 
6. ขอมูลผูประสานงานของหนวยงานทั้งสอง (เอกสารแนบทายหมายเลข 6/หนา 15/17) 
7. (ส าเนา) บันทกึขอความจากกลุมงานนิติการ (เอกสารแนบทายหมายเลข 7/หนา 16/17) 
 

ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ/์คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป/คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์

 
ประเดน็ที่เสนอ 
 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 
ในการลงนามบันทึกความเขาใจ ระหวาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Guangxi College for Preschool 
Education สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
มต ิ
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4.2  หมวดระเบียบ –ข้อบังคับ-ประกาศ  
-ไมม-ี 

 
4.3 หมวดการเงนิ-การคลัง-พัสด-ุงบประมาณ 
 

-ไมม-ี 

 

  



 

4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล 
 4.4.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้ง กองทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
“ศาสตราจารย์ ดร.สายหยดุ จ าปาทอง และศิษย์เก่า วศ.ม.1” 
 

ดวยกองแผนงาน ไดสงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความวา ตามที ่
ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง และคณะศิษย์เกาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม รุนที่ 1                 
มีความประสงค์ขออนุมัติจัดตั้งกองทุน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ และการสงเคราะห์หรือพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ โดยไดรับเงินบริจาค จ านวนเงินทั้งสิ้น 
289,000 บาท ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อคราวประชุม                   
ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 และไดขออนุมัติในหลักการตออธิการบดีตามบันทึกขอความที่                    
อว 0605.5(1)/810 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ความละเอียดทราบแลวนั้น 
 ดังนั้นเพื่อใหการด าเนินการ จัดตั้งกองทุนเป็นไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดตั้งกองทุน พ.ศ. 2561 ขอ 8 จึงขอน าเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความ
เห็นชอบ  กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 1. บันทึกขออนุมัติจัดตั้งกองทุนคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ที่ อว 0605.5(1)/810 ลงวันที่ 28 ส.ค. 2562   
 2. ราง ประกาศจัดตั้ง กองทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ “ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง 
และศิษย์เกา วศ.ม.1” 
 3. ระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ “ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด 
จ าปาทอง และศิษย์เกา วศ.ม.1” วาดวย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดสรรเงินกองทุน พ.ศ. 2562 
 
ผู้ชี้แจง  ผูอ านวยการกองแผนงาน 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดตั้ง             
กองทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ “ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง และศิษย์เกา วศ.ม.1”  
 
มต ิ
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4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา-กพร-การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน 
 4.5.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12  
(พ .ศ . 2560  – 2 564 )  ฉบั บปรั บปรุ ง กั นย ายน  2562  และแผนปฏิ บั ติ ร าชกา รประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 ดวยกองแผนงาน ไดสงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความวา ตามพระราช
ก ฤ ษ ฎี ก า ว า ด ว ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร บ า น เ มื อ ง ที่ ดี  พ . ศ .  2 5 4 6  
หมวด 3 วาดวยการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มาตรา 9 ก าหนดใหสวนราชการตอง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา  งบประมาณที่ตองใชของแตละขั้นตอน  
เ ปู า ห ม า ย ข อ ง ภ า ร กิ จ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ภ า ร กิ จ ตั ว ชี้ วั ด ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต อ ง จั ด ใ ห มี ก า ร ติ ด ต า ม 
และประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สวนราชการก าหนดขึ้น   
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537  มาตรา 20 (3) ไดก าหนดอ านาจและหนาที่ 
ของอธิการบดี ไววา “จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายแผนงานรวมติดตามประเมินผล
การด าเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย”  
 ดังนั้น โดยแนวทางในการพิจารณาและจัดท าแผนฯ มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งไดด าเนินงานมาแลว 3 ปี ทั้งนี้  เพื่อให
แผนพัฒนาการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยสอดคลองกับนโยบายของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึ ง ไดทบทวนและปรับปรุ งแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่  12  (พ.ศ .  2560 – 2564)  
ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562  และไดแปลงแผนไปสูการปฏิบัติโดยไดจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมหาวิทยาลัยไดจัดท าค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนฯ 2 ชุด ดังนี้   
ชุดที่หนึ่ง คณะกรรมการยกราง การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ฉบับปรับปรุงกันยายน ๒๕๖๑/ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตามค าสั่งที่ 2003/2562  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562  ชุดที่สอง คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2561/ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามค าสั่งที่ 2004/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ซึ่ง
การจัดท าแผนฯ ดังกลาวไดผานกระบวนการประชุมและพิจารณาจากคณะกรรมการทั้งสองชุดเรียบรอยแลว 
 ทั้ ง นี้  เ พื่ อ ใ ห ก า รจั ดท า แผนพัฒนาการศึ กษามหาวิ ทย าลั ยมหาสารคาม  ฉบั บที่  1 2  
 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยฯ   
จึงใครขอเสนอแผนฯ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอน  กอน
น าเสนอแผนฯ ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  เพื่อใชเป็นกรอบ/ทิศทางใหคณะ/หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาฯ และน าไปสูการจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติราชการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานกับหนวยงานและผูเกี่ยวของตามล าดับตอไป 

 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 1,เอกสารแนบหมายเลข 2, เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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-2- 
ผู้ชี้แจง  ผูอ านวยการกองแผนงาน 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี ้
  1) พิจารณาใหความเห็นชอบ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562  
  2) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มต ิ
 
  



1 
 

สรุปการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(เฉพาะประเด็นที่เปลี่ยนแปลง) 
 

 ตามท่ี  มหาวิทยาลัยได้ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562  และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ได้สรุปรายละเอียดในการปรับปรุง ดังนี้ 
 1. ปรัชญา  พันธกิจ  สมรรถนะหลัก ค่านิยมองค์กร วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ คงเดิม 
 2. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง 
กันยายน 2562 
   สรุปการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  ฉบับปรับปรุง
กันยายน 2562  จ านวน  21  ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนและปรับปรุง รายละเอียดปรากฏดังตาราง   
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พฒันาการผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทนัสมัยตาม
เกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 

8 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พฒันาการวิจยัและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณคา่ทางวิชาการ
และมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 

2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เปน็ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมปิัญญา

ท้องถิ่นในฐานะทนุทางวัฒนธรรมไปใชป้ระโยชน์ 
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พฒันาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลยั
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  สง่เสริมภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบัการยอมรับและพัฒนาเปน็มหาวิทยาลัย 
ในระดับสากล  

1 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พฒันาสู่มหาวทิยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 1 
รวม 21 

 
   รายละเอียดการปรับปรุงเป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด เฉพาะประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

ที ่ การปรับปรุง หมายเหตุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน
ของชาติและสากล 

1 ตัวช้ีวัด จ านวนหลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ 
   ระดับชาติ/นานาชาติ 

ตัวชี้วัดใหม่ เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรให้ได้รับการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) เพิ่มมากข้ึน 

2 ระดับความส าเร็จของการบรูณาการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน ให้เรยีนรู้อย่างมคีวามสุข  

ตัวชี้วัดใหม่ ผู้รับผิดชอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ก าหนดขึ้นตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยที่เป็นการก าหนดตัวช้ีวัดที่เป็นการวัด
ศักยภาพมหาวิทยาลัย และให้นักเรียนเกิดความสุขใน
การเรียน 
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ที ่ การปรับปรุง หมายเหตุ 
3 ตัวช้ีวัด ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสามารถเข้าศึกษาต่อ

ในระดับอุดมศึกษาได้ตามความคาดหวัง   
ตัวชี้วัดใหม่ ผู้รับผิดชอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ก าหนดขึ้นเพื่อวัดศักยภาพ
นักเรียนในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน
และสังคม 

 -  
ยุทธศาตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 

1 ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
โรงพยาบาล 

ตัวชี้วัดใหม่ ผู้รับผิดชอบ รพ.สุทธาเวช และ รพ สัตว์  
ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ รพ มีคุณภาพในการให้บริการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทาง
วัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

 -  

ยุทธศาตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

 -  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  

 -  

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1 ตัวช้ีวัด ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปีท่ีผ่านมา ตัวชี้วัดใหม่   

 
 2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  มหาวิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยได้มีกรก าหนดตัวชี้วัดใหม่/
ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด และตัดตัวชี้วัด เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  ซ่ึงตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินการทั้งสิ้น  
จ านวน  35   ตัวชี้วัด รายละเอียดปรากฏดังตาราง   
 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พฒันาการผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทนัสมัย 
                    ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 

13 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พฒันาการวิจยัและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณคา่ทางวิชาการ 
                    และมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 

5 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เปน็ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมปิัญญา 
                    ท้องถิ่นในฐานะทุนทางวฒันธรรมไปใชป้ระโยชน์ 

2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พฒันาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลยั 
                    ตามหลักธรรมาภิบาล 

8 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  สง่เสริมภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบัการยอมรับและพัฒนาเปน็มหาวิทยาลัย 
                    ในระดับสากล  

2 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พฒันาสู่มหาวทิยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 2 
รวม 35 

 
 
 



3 
 

  รายละเอียดการปรับปรุงเฉพาะประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
ที ่ การปรับปรุง หมายเหตุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน
ของชาติ และสากล 
1 ตัวช้ีวัด จ านวนหลักสูตรที่มีความโดดเด่น ตัวชี้วัดใหม ่เพื่อขับเคลื่อนและสรา้งความโดดเด่นของ

หลักสตูรให้เป็นท่ีน่าสนใจ และมีจดุขายที่จะดึงดดู
ผู้เรยีน 

2 ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จของรายวิชา หรือหลักสูตรที่จะเปิดสอนในระบบ
ธนาคาร หน่วยกิต (Credit Bank)* 

ตัวชี้วัดใหม ่เพื่อปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจบุัน และตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เรียนได้ตลอดเวลาและทุกช่วงวัย 

3 ตัวช้ีวัด จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์  
(E-Learning)* 

ตัวชี้วัดใหม ่เพื่อปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจบุัน และตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เรียนได้ตลอดเวลาและทุกช่วงวัย 

4 ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศกัยภาพ
นักเรียน ให้เรยีนรู้อย่างมคีวามสุข  

ตัวชี้วัดใหม่ ผู้รับผิดชอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ก าหนดขึ้นตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยที่เป็นการก าหนดตัวช้ีวัดที่เป็นการวัด
ศักยภาพมหาวิทยาลัย และให้นักเรียนเกิดความสุขใน
การเรียน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. นโยบาย/ประกาศ การบูรณาการ การเรียนการสอน 
2. มีการด าเนินการจัดตั้งชุมนุม/กจิกรรม  
   เพื่อการบูรณาการการเรียนรู ้
3. จัดให้นักเรียนเลือกชุมนุม/กิจกรรมที่นักเรียนสนใจ 
     ตามความสมัครใจและความชอบ 
4. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม โดยวัดจาก 
    ผลงาน หรือ ความสุข 
5. สรุปผลการด าเนินงาน / ข้อเสนอแนะ และแนวทาง 
     การพัฒนาในปีต่อไป 

5 ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน ตัวชี้วัดใหม ่ผู้รับผิดชอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  เพื่อวัดที่คุณภาพนักเรียน
ด้านการพัฒนานวัตกรรม 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีผู้รับผิดชอบดูแลขับเคลื่อนกระบวนการ 
2. (1) มีกิจกรรม/โครงการ/แผนการสอนที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนสร้างผลงาน/นวัตกรรม 
    (2) มีการบูรณาการความรู้ข้ามกลุ่มสาระ/มีการใช้
ศักยภาพคณาจารย์/ทรัพยากรในมหาวิทยาลยัเพื่อ
ส่งเสริมการสรา้งสรรค์ผลงานและนวัตกรรมของผูเ้รียน 
3. มีการรวบรวมผลงาน/นวัตกรรมของผู้เรียน 
4. ผู้เรียนมีผลงาน/นวัตกรรมอยา่งน้อยร้อยละ 60  
ก่อนจบระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
5. ผลงาน/นวัตกรรมของผู้เรยีนได้รับการน าเสนอและ
เผยแพร่ในระดับโรงเรียนข้ึนไป 
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ที ่ การปรับปรุง หมายเหตุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน
และสังคม 
1 ตัวช้ีวัด จ าานวนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์ ที่ร่วมมือกับ

เอกชนหรือรับทุนจากเอกชนหรือจากหน่วยงานภายนอก 
ตัวชี้วัดใหม ่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนนุและส่งเสรมิให้
อาจารย์แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  
และเกดิเครื่อข่ายความร่วมมือท่ีจะมาพัฒนาการวิจยั 
และการเรียนการสอนต่อไป 

2 ตัวช้ีวัด จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดใหม ่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนนุและส่งเสรมิให้
อาจารย์แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
และเกดิเครื่อข่ายความร่วมมือท่ีจะมาพัฒนาการวิจยั 
และการเรียนการสอนต่อไป   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
1 ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาล ตัวชี้วัดใหม ่ เพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพและการ

ให้บรกิารของ รพ สุทธาเวช  และ รพ สัตวแพทย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 -  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  ตามหลักธรรมาภิบาล 
1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Campus ตัวชี้วัดใหม ่ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทาลัยให้เป็น Digital 

Campus 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  
 -  

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1 ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการไฟฟ้า/ขยะ/น้ า ตัวชี้วัดใหม ่ให้คณะ/หน่วยงานด าเนินการ 
2 ตัวช้ีวัด ร้อยละของปรมิาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปีท่ีผ่านมา ตัวชี้วัดใหม ่ ระดับมหาวิทยาลยัด าเนินการ  
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ค าน า 

 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาขึ้นมาเพ่ือเป็นกรอบนโยบายในการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) เพ่ือเป็นแผนกลยุทธ์ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้จัดท า
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งเป็นแผนเชิงรุกที่ชี้น าทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศในระยะยาว  โดยได้แบ่งเป็นแผนแม่บทก ากับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะ 5 ปี รวม 3 แผน ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-
2554) แผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่  15 มกราคม 
2551 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
เพ่ือเป็นแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะเวลา 5 ปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  9/2559 วันที่ 30 กันยายน  2559 มหาวิทยาลัยได้ทบทวนและ
ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาฯ ครั้งที่  1 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็น “แผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560” 
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 และ
มหาวิทยาลัยได้ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาฯ ครั้งที่ 2 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เป็น“แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับ
ปรับปรุงกันยายน 2561” ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 
28 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยได้ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาฯ ครั้งที่ 3 เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็น “แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562” ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
......./2562 วันที่ ..... กันยายน 2562 
 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 
2560 – 2579) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) และ 
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 2 ชุด เพ่ือพิจารณา  ชุดแรก คือ คณะกรรมการยกร่าง การทบทวนและปรับปรุง
แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562/ จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่ 2003/2562  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562  ชุดสอง คือ คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562/ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่ 2004/2562  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาการศึกษาฯ ประกอบด้วยการน าเสนอ ดังนี้ 
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2560-2564) ของสภามหาวิทยาลัย 
บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 
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(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 และส่วนที่ 3  ติดตามและประเมินผล ทั้งนี้
แผนพัฒนาการศึกษาฯ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่  ......./2562  ในวันที่ .................. 2562 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่  ......../2562 ในวันที่ ................... 2562 
 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 ซึ่งจะเป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการและ 
การผลักดันให้การด าเนินงานในภารกิจต่างๆ ของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย  
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ที่ชัดเจน และการได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลยัมหาสารคาม (พ.ศ. 2560-2564) 
สภามหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

------------------------------------------ 
 

 เพื่อให้การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นสถานศึกษาและวิจัย ที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14(1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงก าหนดนโยบายในการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 1. หมวดนโยบาย 
 
  เป็นสถาบันที่มี ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ที่เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  
มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับหลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้ และน าไปสู่การพัฒนา 
ประชารัฐ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะการท างานที่ดี สร้างความมั่นคงและความสุขในการ
ท างาน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสถาบัน มีการพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้  และพัฒนาสถาบันให้บรรลุวิสัยทัศน์แห่งความเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเป็น
ที่ยอมรับของสังคม และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ 
 
 2. หมวดภารกิจหลัก  
 
   1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
     เป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการมีศักยภาพ 
ในการสร้างงานสร้างอาชีพ มีความรับผิดชอบในการท างานและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ มีความใฝ่รู้และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 
   2) ด้านการพัฒนานิสิต 
    เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โดยมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกกฤและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และพึ่งตนเองได้ มีความรู้สามารถหลากหลายด้าน 
(well-rounded) มีความรู้ตอบตัวสูง และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก   
 
 
   3)  ด้านการวิจัย 
    เป็นสถาบันที่มุ่ งวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มีงานวิจัยที่บูรณาการ 
หลายศาสตร์  โดยสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน และเพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาของชุมชน สังคมและประเทศ 
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     4) ด้านการบริการวิชาการ 
     เป็นสถาบันที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม เสริมสร้างศักยภาพ
ของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  มีการบูรณาการด้านการบริการวิชาการเข้ากับการวิจัย  การเรียน 
การสอนเพื่อพัฒนานิสิต มีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและ
สังคม รวมทั้งเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน  
 
   5) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

   เป็นสถาบันที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอีสาน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรม  มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสานเข้ากับการวิจัยและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิตและประชาชน การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และคุณค่าเพิ่มให้กับศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ    
 
 3. หมวดการบริหารจัดการ   
   เป็นสถาบันที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม  มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะการท างานที่ดี สร้างความมั่นคงและความสุขในการท างาน 
และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตบคุลากรเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันได้  มีระบบการบริหารงบประมาณ 
การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถก ากับและควบคุมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
สร้างภาพลักษณ์สถาบันให้ได้รับการจัดอันดับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  และพัฒนาด้านระบบกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นิสิต บุคลากร และชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562   

 

 

ข-1 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537  ก าหนดไว้ในมาตรา 5 ให้จัดตั้ง
มหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหนึ่งเรียกว่า “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เป็นสถานศึกษาและวิจัย  
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการ 
ทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.  2560-2564)  
โดยได้ค านึงถึงความสอดคล้องตามแนวนโยบายแห่งรัฐ  เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาของประเทศอย่างมีทิศทางและเป็นเอกภาพ  ภายใต้ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ป ี(พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579)  โดยในช่วงของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 -2564)  มหาวิทยาลัยจะต้องขับเคลื่อนการพัฒนาบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน ให้เกิดความ
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัย  และสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกปัจจุบัน  และบทบาทของประเทศท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) เป็นแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 30 กันยายน  2559 แผนพัฒนาการศึกษาฯ ได้ท าการปรับปรุงแผน 
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ปรับปรุงแผนครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และปรับปรุง
แผนครั้งที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษามหวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยได้ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา 
โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุดเพ่ือพิจารณา  ชุดแรก คือ คณะกรรมการยกร่าง การ
ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 
2562/ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2003/2562  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562  ชุดสอง คือ คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562/ จัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่ 2004/2562  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยได้เสนอแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562  เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาฯ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับข้อเสนอแนะ 
และพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง
ที่ ... /2562  เมื่อวันที่ .... กันยายน 2562 ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า  
“เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล”ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ ดังนี้ 
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  ยุทธศาตร์ที่ 1) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอน 
ในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล  
   เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กร
วิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ  สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 
   เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 
   เป้าประสงค์ 1.3) จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 
   เป้าประสงค์ 2.1) มหาวิทายลัยมีผลงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิง
บูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคมชุมชน 
   เป้าประสงค์ 2.2) มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือสิ่งประดิษฐ ์
  ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม   
   เป้าประสงค์ 3.1) มหาวิทยาลัยมีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
   เป้าประสงค์ 3.2) มหาวิทยาลัยมีการให้บริการวิชาการทางด้านสุขภาพ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
   เป้าประสงค์ 4.1) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียน  
การสอนและการวิจัย 
   เป้าประสงค์ 4.2) มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล  
   เป้าประสงค์ 5.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
ตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
   เป้าประสงค์ 5.2) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ 5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ  
ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
   เป้าประสงค์ 5.4) มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนา
เป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  
   เป้าประสงค์ 6.1) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมิน
คุณภาพในระดับสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   เป้าประสงค์ 7.1) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัย 
สีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 ในนามของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณาจารย์ ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนให้ข้อคิดความเห็นเสนอแนะประกอบ
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 
2562 นี้ให้มีความสมบูรณ์ที่สุด มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 จะเป็นแนวทางที่ส าคัญยิ่ง
ให้กับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยน าไปจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี อันจะเป็น
แนวทางในการท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์และขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย
ของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศในทุกพันธกิจต่อไป 
 
 
                                                                   รองศาสตราจารย์ประยุกต์  ศรีวิไล 
                                                       ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ควำมน ำ 
 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและ 
มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งการวิจัยพัฒนา และการสร้าง
องค์ความรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ การเป็นที่พึ่งของสังคม  ดังนั้น ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562  มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ส าคัญ 
ที่จะด าเนินการ 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอน 
ในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 2) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม  
3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม  4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใชป้ระโยชนต์่อสงัคม  
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมา 
ภิบาล 6) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  
7) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  
ขั้นตอนกำรจัดท ำแผน 
 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดท าแผนการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุง
กันยายน 2562 เป็นแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี มีขั้นตอนในการจัดท าแผน ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ฉบับปรับปรุงกนัยายน 2561 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และข้อมูลผลการด าเนนิงานในด้านอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
  2) การศึกษาและวิเคราะห์กรอบนโยบายของประเทศที่เก่ียวข้อง 
  3) แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง การทบทวนและปรับปรุงแผนพฒันาการศึกษา ฉบบัที่ 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562/ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตัวแทนจากคณะ/หน่วยงาน) 
  4) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2562/ จัดท าแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน) 
  5) มีการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาฯ จ านวน 2 ชุด 
  6) เสนอร่างแผนฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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กรอบยุทธศำสตร์ชำติและหน่วยงำนภำยนอก 
  
 มหาวิทยาลยัได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงนโยบายของประเทศที่เก่ียวข้องกับบริบทที่
เป็นพันธกิจของมหวิทยาลัย  เพือ่ให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
ดังนี ้

 1. กรอบยุทธศำสตร์ชำติ  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
   1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
    “ประเทศไทยมีความมั่นคง มัง่คั่ง  ยั่งยืน  เปน็ประเทศพฒันาแล้วด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
   1.2 วัตถุประสงค ์
    1.2.1 ก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
    1.2.2 ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและ 
มีการบูรณาการ 
    1.2.3 สรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลัง 
ของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน 
   1.3 ยุทธศำสตร์ 
    1.3.1 ยุทธศาสตรดานความมัน่คง 
     1.3.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
    1.3.3 ยุทธศาสตรดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 
    1.3.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสงัคม 
    1.3.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     1.3.6 ยุทธศาสตรดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   1.4 แผนกำรปฏิรูปประเทศ 11 ด้ำน (สรุปประเด็นทำงกำรศึกษำ) เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนปฏริรูปประเทศด้านต่าง ๆ  
    1.4.1 ด้านการเมือง   
     1) สร้างจิตส านึกในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองไทยที่ดี 
     2) สร้างจิตส านักในการเรียนรู้ความเป็นพลงเมืองของโลกที่ดี 
    1.4.2 ด้านการบริหารราชการ 
     1) ส่งเสริม/พัฒนาการเปน็โรงเรียนต้นแบบ (การบริหารราชการแผ่นดิน) 
    1.4.3 ด้านกฎหมาย 
     1) ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็น Start up รุ่นเยาว ์
     2) จัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อม  
และสตาร์ทอัพ 
    1.4.4 ด้านยุติธรรม  
     1) ไม่มีประเด็นการศึกษาที่สอดคล้องด้านกระบวนการยุตธิรรม 
    1.4.5 ด้านเศรษฐกิจ 
     1) พัฒนาทักษะดา้นดจิิทัลให้แก่ผู้เรียนร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
     2) การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร (ทุกระดับ) 
     3) พัฒนาหลักสูตร/ส่งเสริมโรงเรียนอาชีวตน้แบบ โครงการทวภิาคี (พัฒนาบุคลากร 
และผู้เรียน หลักสูตรอาชีวศึกษา) 
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     4) พัฒนาบุคลากร และผู้เรียนหลักสูตรอุดมศึกษา 
     5) ผู้สอนและผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และท าการวิจัย  
(ทุกระดับ) 
     6) พัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
    1.4.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
     1) ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาในประเด็นที่เก่ียวข้องกับทรพัยากรป่าไม้  และ
สัตว์ปา่ 
     2) ส่งเสริมโครงการ Zero waste ให้แก่ผู้เรียน/ สถานศึกษา (ทุกระดับสถาบัน)
     3) พัฒนาหลักสูตร (ความรู้ ทักษะ)  ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ 
    1.4.7 ด้านสาธารณสุข 
     1) ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียนในทุกระดับและ 
ทุกภาคส่วน (สอดคล้องกับประเด็นด้านสังคม) 
     2) การเข้าถึงเทคโนโลยทีางการศึกษามีความปลอดภัย  และลดการละเมิดสิทธ ิ
ทางสื่อสงัคม (ทางการแพทย์) 
     3) การเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนระดับอุมศึกษา (สายการแพทย์) 
     4) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีแหล่งฝึก (ส าหรับสายการแพทย์)  ที่มีมาตรฐาน 
     5) ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย และเดก็ปฐมวัย ในการ
พัฒนากาย  จิต  สังคม  ที่พร้อมเข้าสู่เด็กวัยเรียน (สอดคล้องกับประเด็นดา้นสังคม)   
    1.4.8 ด้านสาธารณสุข มวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
     1) ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียน  ในทุกระดบั  และ
ทุกภาคส่วน (ทุกระดับชั้น) 
     2) การเข้าถึงเทคโนโลยทีางการศึกษามีความปลอดภัย  รู้เท่าทนัสื่อ และลดการ
ละเมิดสิทธิทางสื่อสังคม (ทางการแพทย์) + (ทุกระดับชั้น) 
    1.4.9 ด้านสังคม 
     1) ผู้เรียน และผู้เสียเปรียบในสงัคมในวัยเรียน  ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
และตามการศึกษาภาคบงัคับ 
      1.1) การส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     2) ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียน  ในทุกระดับ และ 
ทุกภาคส่วน 
      2.1) การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย  และลดการละเมิดสทิธิ
ทางสื่อสงัคม  และมีการค านึงถงึในเร่ืองสิทธิของผู้บริโภค 
     3) ส่งเสริมระบบการพัฒนาหลกัสูตรเด็กก่อนปฐมวัย  และเด็กปฐมวัย ในการพฒันา 
กาย  จิต  สังคม  ที่พร้อมเข้าสู่เด็กวัยเรียน  และพัฒนาศนูย์เดก็เล็กให้ได้มาตรฐาน 
     4) ผู้เรียนเป็นผู้มปีัญญา  ควบคูคุ่ณธรรม จริยธรรม 
     5) ผู้เรียนมีจิตส านึกรักบ้านเกิดในท้องถิ่น 
     6) ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชวีิต 

    7) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม และการท าวิจยั  
    1.4.10 ด้านพลังงาน 
    1.4.11 ด้านป้องกันการทจุริตฯ 
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     1) ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
     2) สร้างทัศนคติ ความรู้และปลกูฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ  ให้รังเกียจการ
ทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรัปชัน  

 2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560 -2564)  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)  สู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบ
ยุทธศาสตร์ของชาติระยะ  20 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว  มีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยื่น  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากการ
ประเมินสถานะของประเทศในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์  เป้าหมายโดยรวม และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   2.1 วัตถุประสงค ์
    2.1.1 เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีสุขภาวะที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น  มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี  มีรายได้เพียงพอ 
ต่อการด ารงชีวิต  มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และมีความ  
เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคม  ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม  
สูงวัย 
    2.1.2 เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง  มีเสถียรภาพ แข่งขันได้  ยั่งยืน   
มีความมั่นคงทางพลังงาน  มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและครอบคลุม   
มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากล  รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับความเจริญในภาคส่วนต่าง ๆ 
ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
    2.1.3 เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศและ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    2.1.4 เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ  ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม 
ข้ามชาติ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบต่างๆ  ในระดับ
อนุภาค ภูมิภาค และโลก 
    2.1.5 เพื่อให้มีการท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่
และพื้นที่รวมทั้งมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ  ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอรัปชั่น  
   2.2 เป้ำหมำยรวม 
    2.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ์ 
    2.2.2 ความเหลื่อมล้ าทางดา้นรายได้และความยากจนลดลง 
    2.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
    2.2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปน็มิตร
กับสิ่งแวดล้อม  มีความมัน่คงดา้นอาหาร พลงังาน และน้ า 
    2.2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย  สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
    2.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทนัสมัย  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมสี่วนร่วมจากประชาชน 
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   2.3 ยุทธศำสตร์ 
    2.3.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
    2.3.2 ยุทธศาสตร์สร้างความเปน็ธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    2.3.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ยืน 
    2.3.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
    2.3.5 ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
    2.3.6 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการ ในภาครัฐและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
    2.3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 
    2.3.8 ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    2.3.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมภิาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
    2.3.10 ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมภิาค 

 3. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  
   แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทาง 
การจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็ม  
ตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยได้รับอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตรีในวันที่ 14 มีนาคม 2560 
   3.1 วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
ตลอดจนเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก
ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อน าประเทศไทยก้าว
ข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
   3.2 วิสัยทัศน์ 
    “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมคีุณภาพ ด ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
   3.3 ยุทธศำสตร์ 
    3.3.1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
    3.3.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
    3.3.3 การพัฒนาศักยภาพคนทกุช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    3.3.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    3.3.5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    3.3.6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   3.4 เป้ำหมำย 
    3.4.1 การเข้าถึงการศึกษา (Access) 
    3.4.2 ความเท่าเทียม (Equity) 
    3.4.3 คุณภาพ (Quality) 
    3.4.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
    3.4.5 การตอบโจทย์บรบิทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
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 4. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2561 
  มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรยีน 
   1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ 
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่นมานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   1.2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมมีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองชุมชนสังคม และประเทศ 
   1.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรมยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
  มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
   สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม  
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  องค์กร
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการ
เป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการ
พัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการ
แข่งขันระดับนานาชาติ 
  มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
   สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมี  
การบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนาไปสู่การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
   สถาบนัอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสบืสาน 
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   5.1 สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการพัฒนาผู้ เรียนแบบ 
บูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลาย  
ของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม สถานประกอบการ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
   5.2 สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
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   5.3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการก ากับให้ 
การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
ข้อมูลหลักสูตร นิสิต  บุคลำกร  งบประมำณ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 

 หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

ข้อมูลจ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนปีกำรศึกษำ 2562 
 

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผล  ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 

ที่ คณะวิชำ 
ระดับกำรศึกษำ 

รวม 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1 คณะศึกษาศาสตร์ 9 7 7 23 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 4 2 18 
3 คณะวิทยาศาสตร ์ 7 10 5 22 
4 คณะเทคโนโลย ี 6 4 3 13 
5 คณะวิทยาการสารสนเทศ 6 4 2 12 
6 คณะการบัญชีและการจัดการ 9 6 3 18 
7 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 3 2 1 6 
8 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 6 1 - 7 
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 3 3 15 
10 คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 - - 1 
11 คณะเภสัชศาสตร์ 1 3 1 5 
12 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 1 1 6 
13 คณะแพทยศาสตร์ 3 1 2 6 
14 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 1 1 5 
15 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ 3 3 2 8 
16 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 1 1 1 3 
17 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 1 - - 1 
18 วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์ 1 1 1 3 
19 คณะวัฒนธรรมศาสตร ์ 1 1 1 3 
20 สถาบนัวิจัยวลยัรุกขเวช - 1 1 2 
21 คณะนิติศาสตร ์ 1 - - 1 

รวม 87 54 37 178 
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 นิสิต 
 

  แผนกำรรับนิสิตใหม่ปี 2563-2567 

คณะ แผนนิสิตใหม่ พ.ศ. ... 
2563 2564 2565 2566 2567 

กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  7,980   8,020   8,080   8,080   8,080  
1 ) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร ์  1,015   1,015   1,015   1,015   1,015  
2 ) คณะศึกษาศาสตร ์     995      995      995      995      995  
3 ) คณะการบัญชีและการจัดการ  3,420   3,420   3,420   3,420   3,420  
4 ) คณะศิลปกรรมศาสตร์     660      660      660      660      660  
5 ) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม     280      280      280      280      280  
6 ) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง     945      945      945      945      945  
7 ) คณะวัฒนธรรมศาสตร ์     135      135      195      195      195  
8 ) วิทยาลัยดุริยางคศลิป ์     130      130      130      130      130  
9 ) คณะนิติศาสตร ์     400      440      440      440      440  

กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  3,099   3,129   3,129   3,129   3,129  
1 ) คณะวิทยาศาสตร ์     588      618      618      618      618  
2 ) คณะเทคโนโลย ี     441      441      441      441      441  
3 ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมติศิลป ์     643      643      643      643      643  
4 ) คณะวิศวกรรมศาสตร ์     323      323      323      323      323  
5 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ     840      840      840      840      840  
6 ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์     254      254      254      254      254  
7 ) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช      10       10       10       10       10  

กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ 865 867 883 889 905 
1 ) คณะพยาบาลศาสตร ์ 210 210 210 210 210 
2 ) คณะเภสัชศาสตร ์ 113 113 113 113 113 
3 ) คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 320 320 320 320 320 
4 ) คณะแพทยศาสตร ์ 162 164 180 186 202 
5 ) คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 60 60 60 60 60 

รวมท้ังสิ้น 11,944 12,016 12,092 12,098 12,114 
 
 
 

สรุปเปรียบเทียบนิสิตกับนิสิตมำรำยงำนตัว ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557-2561 
 

ปีกำรศึกษำ แผนกำรับนิสิต (คน) นิสิตลงทะเบียน (คน) ร้อยละ (แผนเทียบผล) 
ระดับปรญิำตร ี 71,128 67,802 95.32 

2557 11,645 10,436 89.62 
2558 11,985 14,338 119.63 
2559 12,207 12,182 99.80 
2560 12,525 11,056 88.27 
2561 11,615 9,719 83.68 
2562 11,151 10,071 90.31 
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ปีกำรศึกษำ แผนกำรับนิสิต (คน) นิสิตลงทะเบียน (คน) ร้อยละ (แผนเทียบผล) 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 9,685 3,636 37.54 

2557 2,043 881 43.12 
2558 1,952 679 34.78 
2559 1,759 669 38.03 
2560 1,413 586 41.47 
2561 1,307 515 39.40 
2562 1,211 306 25.27 

รวมทั้งสิ้น 80,813 71,438 88.40 
หมำยเหตุ ปีกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ เป็นกำรรับนิสิตรอบแรก 2562  
 

 บุคลำกร 
 

บุคลำกรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
ที่มา : เว็บไซด์ กองการเจ้าหนา้ที่ ณ วนัที่ 16 สิงหาคม 2562 

ประเภท แหล่งเงิน รวม ร้อยละ 
 งบแผ่นดิน รำยได้   

ข้ำรำชกำร 304 - 304 7.93 
     - ข้าราชการวชิาการ 180 - 180 4.69 
     - ข้าราชการบริหาร 11 - 11 0.29 
     - ข้าราชการวชิาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 111 - 111 2.90 
     - ข้าราชการทั่วไป 2 - 2 0.05 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 1,112 891 2,003 52.24 
     - พนักงานประจ าเต็มเวลา 1,088 811 1,899 49.53 
        - พนักงานสายวิชาการ 835 278 1,113 29.03 
        - พนักงานสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 823 176 999 26.06 
     - พนักงำนสำยวิชำกำรในโรงเรียนสำธิตฯ 12 102 114 2.97 
       - พนักงานวิชาการโรงเรียนสาธติ (ฝา่ยมัธยม) 8 73 81 2.11 
       - พนักงานวิชาการโรงเรียนสาธติ (ฝา่ยประถม) 4 29 33 0.86 
       - พนักงานสายสนบัสนุน 253 533 786 20.50 
     - พนักงำนที่จ้ำงตำมภำรกจิ 24 80 104 2.71 
         - วิชาการ 18 76 94 2.45 
         - สนับสนนุ 6 4 10 0.26 
ลูกจ้ำงประจ ำ 22 - 22 0.57 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 0 1,495 1,495 38.99 
พนักงำนรำชกำร 10 - 10 0.26 

รวม 1,448 2,386 3,834  
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 งบประมำณ  
 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมงีบประมาณในการบรหิารจัดการ ปรากฏดังตาราง 
 

ยุทธศำสตร์ งบประมำณ 
 แผ่นดิน รำยได้ รวม 

1. การผลิตบัณฑิต - 358,927,517 358,927,517 
2. การส่งเสริมการวิจัย - 56,406,281 56,406,281 
3. การบริการวิชาการ - 18,2680,700 18,2680,700 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - 11,102,500 11,102,500 
5. ระบบบริหารจัดการ - 1,378,398,752 1,378,398,752 
6. การส่งเสริมภาพลักษณ ์ - 7,826,400 7,826,400 
7. มหาวิทยาลัยสีเขียว - 3,148,700 3,148,700 

รวม - 1,998,490,850 1,998,490,850 
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ปรัชญา 
 ผู้มีปัญญาพึงเปน็อยู่เพื่อมหาชน 
 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสูส่ากล 
 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ : 
  เป็นเลิศทางวิชาการ  หมายถึง  มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิต 
มีความรูคู้่คุณธรรม มีความสามารถ ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวชิาชีพ และได้รับการจัดอนัดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาในระดบัสากล 
  บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล  หมายถึง การผสมผสานองค์ความรู้จากท้องถิ่น และ 
องค์ความรู้วิชาการที่ยกระดบัมาตรฐานสู่สากลตลอดจนได้รบัการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน 
 

พันธกิจ 
 1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2) สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนนุ 
การเรียนการสอน  การบริการวชิาการ  การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม  และน าไปใช้ประโยชนต์ามความเหมาะสม 
 3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 4) อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ปกป้อง  เผยแพร่  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
ของอีสาน 
 
สมรรถนะหลัก 
MSU  
M = Morality and Multidisciplinary      การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และการใช้  

องค์ความรู้ที่หลากหลายมาผสมผสาน 
เป็นองค์ความรู้ ใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

 S= Social Engagement and Sustainability     การบริการวิชาการร่วมกับชุมชนและสงัคมเพื่อให้
เกิดความยั่งยืนในอนาคต 

U = Universal Integration and Unity              การบูรณาการองค์ความรู้จากทอ้งถิ่นสู่สากล และ
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกนั 

  
อัตลักษณ ์
 นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
 
เอกลักษณ์ 
 การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน 
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ค่านิยมองค์กร 
 TAKASILA 
 T  = Teamwork    การท างานเปน็ทีม 
 A  =  Accountability   ส านึกรับผิดชอบต่อองค์กร 
 K  = Knowledge Based and Local Wisdom  การใช้ความรู้เป็นพืน้ฐานและสบืสานภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่น 
 A  = Academic ความเป็นวชิาการ 
 S  = Sufficiency Economy  เศรษฐกิจพอเพียง 
 I   = Innovation นวัตกรรม 
 L  = Learning Organization   การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 A  =  Achievement การมุ่งสู่ความส าเร็จ 
 

เป้าหมายหลักของแผน 
  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และบูรณาการดา้นวชิาการ การวิจัย การบริการวิชาการ 
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมอีสานให้ได้รับการจัดอันดบัในสากล 
 
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลักของแผน 
 1) ได้รับการจัดอันดบัในระดบัสากลไมน่้อยกว่า 4 สถาบันที่จดัอันดับ 
 2) จ านวนงานวิจัยที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ 
 3) ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนที่เกิดจากการให้บริการวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 
สรุปจ านวนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พฒันาการผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คณุภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 

8 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พฒันาการวิจยัและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าทางวชิาการและมูลคา่เพิม่ให้กับชุมชนและสังคม 

2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เปน็ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทนุทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสงัคม 

2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พฒันาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

4 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  สง่เสริมภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบัการยอมรับและพัฒนา 
เป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  

1 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พฒันาสู่มหาวทิยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 1 
รวม 21 

 
 
 

http://www.sufficiencyeconomy.com/2006/02/3.html
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตร 
                   ที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 หลักสตูรไดร้ับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
                      ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพ 
                      ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความ 
                      ต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ตัวชี้วัด 

1.1.1 จ านวนหลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน 
       คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชพีได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ 
       ระดับชาติ/นานาชาติ 

   1.1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบนั 
          ในประเทศหรือต่างประเทศ 
   1.1.3 ร้อยละของหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
กลยุทธ์ 
    1. ส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้รับการรับรองเผยแพร่ตามมาตรฐาน ตามกรอบ 
        มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) 
    2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสตูรให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษากับสถาน 
        ประกอบการในต่างประเทศตามล าดับความส าคัญ 
    3. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
    4. ส่งเสริมให้หลักสูตรมีความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับสถาบนัในตา่งประเทศ  
    5. พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่อยา่งหลากหลายและได้มาตรฐานเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรออนไลน์  
       เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนหลากหลายรูปแบบ และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป 
       ได้เรียนรู้   
    6. พัฒนาหลักสูตรที่มีอยา่งหลากหลายและได้มาตรฐานให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
        เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
    7. พัฒนาหลักสูตรหรือรายวชิาให้เปิดสอนในระบบธนาคาร (Credit Bank) 
    8. จัดท าระเบียบหลักสตูรระยะสัน้ 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
                      ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสติมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 
   1.2.1 ร้อยละของคณะที่มีนิสติสอนผ่าน English Exit Exam ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ร้อยละ 50   
           ขึ้นไป 
   1.2.2 ร้อยละของคณะที่มีนิสติสอนผ่าน IT Exit Exam ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
   1.2.3 (ระดับ) คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
           (ป. ตรี โท เอก) ประเมินจากผูใชบ้ัณฑติ) 
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กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
   2. ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสามารถสอบผ่าน English Exit  
       Exam ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   3. ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้าน IT สามารถสอบผ่าน IT Exit Exam     
       ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   4. ส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ 
    
เป้าประสงค์ที่  1.3  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตใหม้ีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 
    1.3.1 ระดับความส าเร็จของการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้เรียนรู้ 
            อย่างมีความสุข* 
    1.3.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 
            ตามความคาดหวัง   
กลยุทธ์ 
    1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนขั้นพืน้ฐานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    2. ส่งเสริมให้นิสิตสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สงูขึ้นได้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทาง 
                   วิชาการและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลยัมีผลงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการ 
                      สหวิชาที่สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคมชุมชน 
ตัวชี้วัด 

2.1.1 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐเ์ชิงบูรณาการสหวิชา 
กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาผลงานวิจัยและนัวตกรรมของมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อตอบสนอง 
       ต่อการพัฒนาประเทศ และได้รับการสนบัสนนุงบประมาณด้านการวิจยั 
   2. ส่งเสริมให้มีการผลิตและการสร้างเครือข่ายในการน าผลงานวิจัยไปพัฒนาและ/หรือแก้ปัญหา  
       หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม          
   3. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มกีารท างานวิจัยเชงิบูรณาการสหวิชา 
   4. สร้างความร่วมมือและภูมภิาค 5 ชาติ อาเซียน CLMTV  ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และ 
      การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหาวิทยาลยัมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือ 
                       สิ่งประดิษฐ์ 
ตัวชี้วัด 
  2.2.1 สัดส่วนจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์จากภายนอก
ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
          - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          - กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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          - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลยุทธ์ 
   1. แสวงหาแหล่งทุนสนับสนนุจากหน่วยงานภายนอก 
   2. ส่งเสริมให้มีการผลิตนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 
   3. สนับสนุนให้ผลิตนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลยั 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลยัมีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัย                   
                       กับชุมชนและสังคม 
ตัวชี้วัด 

3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ 
   3.1.2 สัดส่วนจ านวนเงินที่ไดร้ับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจ า 
          - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          - กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
          - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมและต่อยอดการสร้างเครื่อข่ายการบริการวิชาการที่มีการด าเนินงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
       ให้ได้รับการยอมรับในภูมิภาค 5 ชาติ อาเซียน 
   2. พัฒนาชุมชนต้นแบบโดยเน้นการพฒันาศักยภาพผูสู้งวัย 
   3. ก าหนดนโยบายการบริการวิชาการเก่ียวกับผู้สงูอายุ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะสังคมผูส้งูอายุ 
       ในอนาคต 
  4. ส่งเสริมพัฒนางานการบริการวิชาการที่มีความเข้มแข็งเพื่อก่อนให้เกิดรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย   
  5. แสวงหาแหล่งทุนทีส่นบัสนนุการให้บริการวิชาการ 
 
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มหาวิทยาลยัมีการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 

3.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาล 
       3.2.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสุทธาเวช 
       3.2.2) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ 

กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมการด าเนินงานดา้นบริการสุขภาพ 
   2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา 
                    ท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใชป้ระโยชนต์่อสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มหาวิทยาลยัอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                      ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียน 
                      การสอนและการวิจัย 
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ตัวชี้วัด 
4.1.1 จ านวนโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 
    1. ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม และโครงการท านบุ ารุงศิลปะ 
        และวัฒนธรรมอ่ืน ๆ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่เอ้ือต่อการศึกษาทางวฒันธรรม 
    2. ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเพือ่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่มาตรฐานสากล 
    3. สร้างความร่วมมือและภูมภิาค 5 ชาติ อาเซียน CLMTV  ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และการท านุ- 
        บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
เป้าประสงค์ที่ 4.2  มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
                       ท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมได้ 
 ตัวชี้วัด   
   4.2.1 จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมทีส่่งเสริมการสร้างมลูค่าเพิ่ม หรือคุณค่าทาง
วิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐ หรือชุมชน หรือสังคม 
กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นศลิปวฒันธรรมเพือ่สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือคุณค่าทางวิชาการ 
      ให้กับหน่วยงานภาครัฐ หรือชุมชน หรือสังคม 
  2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลยัไดบู้รณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
     ภูมิญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชมุชน 
 3. ส่งเสริมพัฒนาแหลง่เรียนรู้ เช่น สถาบันวิจยัศิลปะวัฒนธรรมอีสาน พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
     เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการเรียนการสอน การวิจยั 
4.  พัฒนาผลงานดา้นศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน และสรา้งจุดเด่นและภาพลักษณ์ 
     ของมหาวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพนัธ์มหาวทิยาลัย   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ และยกระดับการบริหารจดัการ 
                    มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรทีม่ีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ 
                     ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด  
     5.1.1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิราชการ 
กลุยทธ์ 
     1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแผนให้สอดคล้องกันอัตลักษณ์และจุดเนน้ของมหาวทิยาลัย  
         และนโยบายของชาติ 
     2. ก าหนด KPI ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ระดบับุคคลให้ชัดเจน มีความสอดคล้องกัน  
         เพื่อให้การประเมินมีประสิทธิภาพ 
     3. วางระบบและกลในการบริหารงานให้มีความยืดหยุน่ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อตอบสนอง 
         ต่อการเปลี่ยนแปลง 
     4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่ความเปน็เลิศ (EdPEx) 
     5. ก าหนดกลยุทธ์ในการแสวงหาผู้เรียน   
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เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลยัมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่มีประสทิธิภาพ 
ตัวชี้วัด 

5.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Campus 
กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงทุกระบบ ถูกต้อง มีเสถียรภาพ 
       ในการท างานมีความทันสมัยอ้างอิงได้ 
   2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์
   3. พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการต่างๆ ในรูปแบบ Digital 
   4. จัดท าแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ Digital 
   5. พัฒนาโครงข่าย Internet เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ   Digital 
 
เป้าประสงค์ที่ 5.3  มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและ 
                       มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด   
   5.3.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ* 
กลยุทธ์ 
   1. ก าหนดมาตรการให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางการเงิน โดยต้องมีเงินส ารองฐานะทางการเงิน 
       อย่างน้อย 1 เท่าของงบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปี 
   2.  วางระบบและกลไกในการบริหารจัดการงบประมาณ การเงินการคลัง และพสัดุอย่างมปีระสิทธิภาพ 
   3. พัฒนาพืน้ที่ภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถจัดหารายได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดปัญหาการได้รับจัดสรร 
      งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
  4. ก าหนดนโยบายเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย 
 
เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลยัมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 
   5.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสทิธิภาพ 
   2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้ผลิตผลงานวชิาการ วิจัยนวัตกรรม 
   3. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึน้ 
   4. ปรับปรุงระเบียบพนักงานตามสัญญา 4 ปี 
   5. จัดท าระเบียบมหาวิทยาลยัว่าด้วยการบริหารงานลูกจ้างชัว่คราว 
   6. จัดท ารูปแบบการประเมินผลการปฏบิัติงานลูกจา้งชัว่คราว 
   7. วิเคราะห์ปริมาณงานตามต าแหน่งของบุคลากร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบัการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย 
                    ในระดับสากล 
เป้าประสงค์ที่ 6.1 มหาวิทยาลยัได้รับการยอมรับในการจัดอนัดับ หรือการประเมินคุณภาพ 
                      ในระดับสากล 
ตัวชี้วัด 
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6.1.1 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจดัอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดบัสากล  
กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้ผลิตผลงานวชิาการ วิจัยนวัตกรรม  เพื่อสร้างชื่อเสียง 
       ให้มหาวิทยาลัย 
   2. เพิ่มจ านวนอาจารย์/นักวิจยั/ผู้เชี่ยวชาญชาวตา่งประเทศทีม่ีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อมา 
       ร่วมงานสอน และ/หรือวจิัย 
   3. สร้างความร่วมมือและภูมภิาค 5 ชาติ อาเซียน CLMTV  ในการแลกเปลี่ยนนิสิต 
   4. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มกีารแลกเปลี่ยนนิสิต / บุคลากร มมส.กับนิสิต /บุคลากรชาวต่างชาติ 
   5. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาวะแวดล้อม ระบบการสื่อสาร เอกสาร และสิ่งอ านวยความสะดวก 
      ของมหาวิทยาลัยให้เป็นสากล 
  6. จัดท าแผนปฏิบัตการดา้นความเป็นนานาชาติ 
  7. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาต ิ

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 7.1 มหาวิทยาลยัมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและ 
                       เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 

7.1.1 ร้อยละของปริมาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงจากปีทีผ่่านมา* 
กลยุทธ์ 
   1. ปรับปรุงและพฒันามหาวทิยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์มาตรฐาน Green University Ranking 
   2. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้บุคลากรและนสิิตให้มีส่วนร่วมในการพฒันามหาวิทยาลัยสีเขียว 
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 ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
 

เป้าประสงค/์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
 2560 2561 2562 2563 2564   
เป้าประสงค์ 1.1 หลักสตูรได้รบัการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร
วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.1.1) จ ำนวนหลักสูตรได้รบักำรรับรองเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ 
(TQR) หลักสูตรวิชำชพีได้รับกำรรับรองจำก
องค์กรวิชำชีพระดบัชำติ/นำนำชำติ* 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

2 2 5 1) ส่งเสริม พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร
ให้ได้รับกำรรับรองเผยแพร่ตำมมำตรฐำน  
ตำมกรอบ มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQR) 
2) ส่งเสริมและพฒันำหลักสูตรให้นิสิตได้ 

ศูนย์พัฒนำและประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ/ 
ทุกคณะวิชำ 

1.1.2) ร้อยละของหลักสูตรที่มีควำมร่วมมือด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรปฏิบัติกำรกับ
สถำบนัในประเทศหรือต่ำงประเทศ 

60 100 100 100 100 ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือ สหกิจ
ศึกษำกับสถำนประกอบกำรใน
ต่ำงประเทศตำมล ำดับควำมส ำคัญ 

กองทะเบียนฯ/  
ทุกคณะวิชำ 

      3) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตร 
4) ส่งเสริมให้หลักสูตรมีควำมร่วมมือด้ำน
กำรเรียนกำรสอนกับสถำบันใน
ต่ำงประเทศ 
5) พัฒนำหลักสูตรระยะสั้น หรือ
หลักสูตรต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกำสให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียนหลำกหลำย 
รูปแบบ และเป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคคล 
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 เป้าประสงค/์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
 2560 2561 2562 2563 2564   

1.1.3) ร้อยละหลักสูตรระยะสัน้ที่เปิดสอน ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่น้อย
กว่ำ

ร้อยละ 
30 

ไม่น้อย
กว่ำ

ร้อยละ 
50 

ไม่น้อย
กว่ำ

ร้อยละ 
60 

ทั่วไปได้เรียนรู ้
6)  พัฒนำหลักสูตรที่มีอย่ำงหลำกหลำย
และได้มำตรฐำนให้สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่อง
ทำงกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
7) พัฒนำหลักสูตรหรือรำยวิชำให้เปิด
สอนในระบบธนำคำร (Credit Bank) 
8) จัดท ำระเบียบหลักสูตรระยะสั้น 

กองทะเบียนฯ/  
ทุกคณะวิชำ 

เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นสิิตมหาวิทยาลัย 
1.2.1) ร้อยละของคณะที่มีนิสิตสอนผ่ำน 
English Exit Exam ตำมเกณฑม์ำตรฐำน   
ตั้งแต่ร้อยละ 50  ข้ึนไป 

15 20 25 40 45 1) ส่งเสริมและพฒันำบุคลำกรให้จัดกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ 
2) ส่งเสริมกำรพัฒนำนสิิตให้มีควำมรู้ 

ส ำนักศึกษำทั่วไป/ 
คณะวิชำ 

1.2.2) ร้อยละของคณะที่มีนิสิตสอนผ่ำน IT Exit 
Exam ตำมเกณฑ์มำตรฐำน ตัง้แต่ร้อยละ 95  
ขึ้นไป 

30 35 40 50 55 ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษสำมำรถ 
สอบผ่ำน English Exit Exam ตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 
3) ส่งเสริมกำรพัฒนำนสิิตให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำน ITสำมำรถสอบผ่ำน IT 
Exit Exam  ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

ส ำนักคอมพิวเตอร/์ 
คณะวิชำ 

1.2.3) (ระดับ) คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำ
แห่งชำติ (ป ตรี โท เอก) ประเมนิจำกผูใช้
บัณฑิต) 

ไม่
น้อย
กว่ำ 
4.50 

ไม่
น้อย
กว่ำ 
4.50 

ไม่
น้อย
กว่ำ 
4.50 

ไม่
น้อย
กว่ำ 
4.50 

ไม่
น้อย
กว่ำ 
4.50 

4) ส่งเสริมและพฒันำให้นิสิตมี
คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ 
6) ส่งเสริมกำรจัดท ำฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ
ของทุกคณะให้เป็นปัจจุบนั 
 

กองแผนงำน/คณะวชิำ 
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หมำยเหตุ  :  * หมำยถึง  ตัวชี้วดัใหม่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสงัคม 

เป้าประสงค/์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
 2560 2561 2562 2563 2564   
เป้าประสงค์ที่  1.3  เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรยีนสาธิตอย่างมีคุณภาพ 
1.3.1) ควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้
เพื่อพัฒนำศักยภำพนักเรียน ให้เรียนรู้อย่ำงมี
ควำมสุข* 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

1) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนขั้น
พื้นฐำนให้มีคุณภำพตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
2) ส่งเสริมให้นิสิตสำมำรถสอบเข้ำเรียน
ต่อในระดับที่สงูขึ้นได ้

โรงเรียนสำธิตฯ  
ฝ่ำยประถม 

1.3.2) ร้อยละของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 6 
ที่สำมำรถเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำได้ตำม
ควำมคำดหวัง* 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ร้อย
ละ 
75 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
85 

 โรงเรียนสำธิตฯ  
ฝ่ำยมัธยม 

เป้าประสงค/์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
 2560 2561 2562 2563 2564   
เป้าประสงค์ที่ 2.1) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชาที่สามารถน าไปใช้แก้ไขปญัหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม 
                        ให้กับสังคมชุมชน 
2.1.2 จ ำนวนโครงกำรวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ 
หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณำกำรสหวิชำ 
 

 

5 
 
 
 

80 
 
 
 

85 
 
 
 

90 
 
 
 

95 
 
 
 
 

1) พัฒนำผลงำนวิจัยและนัวตกรรมของ
มหำวิทยำลยัให้สอดรับกับนโยบำยไทย
แลนด์ 4.0 เพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ และได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณด้ำนกำรวิจัย 
4) ส่งเสริมใหม้ีกำรผลติและกำรสร้ำง
เครือข่ำยในกำรน ำผลงำนวิจัยไปพัฒนำ
และ/หรือแก้ปัญหำหน่วยงำนภำครัฐหรือ 

กองส่งเสริมกำรวิจัยฯ/
คณะ 
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เป้าประสงค/์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
 2560 2561 2562 2563 2564   
      เอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีกำรท ำงำนวิจัย
เชิงบูรณำกำรสหวิชำ 
6) สร้ำงควำมร่วมมือและภูมภิำค 5 ชำติ 
อำเซียน CLMTV  ด้ำนกำรวิจัย บริกำร
วิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

 

เป้าประสงค์ที่ 2.2) มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดษิฐ ์
  2.2.1 สัดส่วนจ ำนวนเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัย
กำรวิจัยนวัตกรรม หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือ
สิ่งประดษิฐ์จำกภำยนอกต่ออำจำรย์ประจ ำและ
นักวิจัยประจ ำ* 
          - กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
          - กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
          - กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

 

15,253
.95 
 

20,000 25,000 30,000 1.แสวงหำแหล่งทุนสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ภำยนอก 
2.ส่งเสรมิให้มีกำรผลิตนวัตกรรมเพื่อกำร
พัฒนำชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
3.สนับสนุนใหผ้ลิตนวตักรรมเพื่อสร้ำงรำยได้
ให้มหำวิทยำลยั 

กองส่งเสริมกำรวิจัยฯ/
คณะ/หน่วยงำนวิจยั-
บริกำรวิชำกำรท ำนุ/  
กองคลังฯ 
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 ยุทธศาตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
 2560 2561 2562 2563 2564   

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลยัมีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
3.1.1) ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนชุมชน
ต้นแบบ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

5 5 5 5 1) ส่งเสริมและต่อยอดกำรสรำ้งเครื่อข่ำยกำร
บริกำรวิชำกำรที่มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน
และต่อเนื่องให้ได้รับกำรยอมรับในภูมิภำค  
5 ชำติอำเซียน 
2) พัฒนำชุมชนต้นแบบโดยเน้นกำรพัฒนำ
ศักยภำพผูสู้งวัย 
3) ก ำหนดนโยบำยกำรบริกำรวิชำกำรเกี่ยวกับ
ผู้สูงอำยุ เพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะสังคม
ผู้สูงอำยุในอนำคต 
4) ส่งเสริมพัฒนำงำนกำรบริกำรวิชำกำรที่มี
ควำมเข้มแข็งเพื่อก่อนให้เกิดรำยได้ให้กับ
มหำวิทยำลยั   
5)  แสวงหำแหล่งทุนท่ีสนับสนุนกำร 

กองส่งเสริมกำรวิจัยฯ /คณะ/
หน่วยงำนวิจัย-บริกำร
วิชำกำร 

3.1.2) สัดส่วนจ ำนวนเงนิที่ได้รบัจำกกำรบริกำร
วิชำกำรภำยนอกต่ออำจำรย์ประจ ำ* 
          - กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
          - กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
          - กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี        

32,056
.06 

23,143
.62 

8,000 10,000 10,000 ให้บริกำรวิชำกำร กองส่งเสริมกำรวิจัยฯ /
คณะ/หน่วยงำนวิจยั-
บริกำรวิชำกำร/กองคลัง
และพัสด ุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทนุทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
                    ต่อสังคม 
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เป้าประสงค์ที่ 3.2 มหาวิทยาลยัมีการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ  
3.2.1 3.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำรโรงพยำบำล* 
       3.2.1) ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำรโรงพยำบำลสุทธำเวช        

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

 

ระดับ 
5 
 
 

ระดับ 
5 
 

1) ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนบรกิำร
สุขภำพ 
2) พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรดำ้นสุขภำพ
ที่มีมำตรฐำน 

คณะแพทยศำสตร์/คณะ
สัตวแพทยศำสตร ์

        3.2.2) ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำรโรงพยำบำลสัตว์ 

   ระดับ 
5 

ระดับ 
5 
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เป้าประสงค์ที่ 4.1) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการ 
                       เรียนการสอนและการวิจัย 
4.1.1) ร้อยละคณะที่มีกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 1 
คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 

 

80 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

1) ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 1 คณะ 
1 ศิลปวัฒนธรรม และโครงกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมอื่น ๆ โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ในภำคตะวันออกเฉียงเหนอืท่ีเอื้อต่อ
กำรศึกษำทำงวัฒนธรรม 
2) ส่งเสริมพัฒนำงำนวิจัยเพื่อต่อยอด 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นอีสำนสูม่ำตรฐำนสำกล 
 

กองส่งเสริมกำรวิจัยฯ /
คณะ/หน่วยงำนวิจยั-
บริกำรวิชำกำร-ท ำนุฯ 
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      3) สร้ำงควำมร่วมมือและภูมิภำค 5 ชำติ 
อำเซียน CLMTV  ด้ำนกำรวิจัย บริกำร
วิชำกำร และกำรท ำนุ-บ ำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

 

เป้าประสงค์ที่ 4.2) มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน 
                       ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 
4.2.1 จ ำนวนผลงำน/โครงกำรทำงดำ้นท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมกำรสรำ้งมลูคำ่เพิ่มหรือคุณคำ่
ทำงวชิำกำรให้กับหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนหรือชุมชน
หรือสังคม   

1 
ผลงำน 

10 
ผลงำน 

30 
ผลงำน 

35 
ผลงำน 

 

40 
ผลงำน 

 

1) ส่งเสริมและสนับสนนุกำรด ำเนินงำน
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้กับหน่วยงำนภำครฐัหรือเอกชนหรือชุมชน
หรือสังคม  

กองส่งเสริมกำรวิจัยฯ /
คณะ/หน่วยงำนวิจยั-
บริกำรวิชำกำร-ท ำนุฯ 

      2) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนใน
มหำวิทยำลยัไดบู้รณำกำรกำรกจิกรรม
ท ำนบุ ำรุงศิลปวฒันธรรมและภมูิญญำ
ท้องถิ่น ระหว่ำงคณะ และหน่วยงำน 
3) ส่งเสริมพัฒนำแหล่งเรียนรู้ เช่น 
สถำบนัวิจัยศิลปะวฒันธรรมอีสำน 
พิพิธภัณฑ์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและบูรณำกำร
เรียนกำรสอน กำรวิจัย 
4) พฒันำผลงำนดำ้นศลิปะและวฒันธรรมเพื่อ
สร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กับชมุชน และสรำ้งจุดเดน่
และภำพลกัษณ์ของมหำวทิยำลยั เพือ่
ประชำสัมพนัธ์มหำวทิยำลัย  
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 ยุทธศาตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์ที่ 5.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจดัการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหาร 
                      ตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏบิัติรำชกำร 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

1) พัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำรตำม
แผนให้สอดคล้องกันอัตลักษณ์และจุดเน้น
ของมหำวิทยำลัยและนโยบำยของชำติ 
2) ก ำหนด KPI ระดับองค์กร ระดบั
หน่วยงำน ระดับบุคคลให้ชัดเจน  
มีควำมสอดคล้องกันเพ่ือให้กำรประเมินมี
ประสิทธิภำพ 
3) วำงระบบและกลในกำรบริหำรงำนให้มี
ควำมยืดหยุ่น โดยยึดมั่นในหลัก 
ธรรมำภิบำล เพื่อตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลง 
4) พัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำรสู่ควำม
เป็นเลิศ (EdPEx) 
5) ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรแสวงหำผู้เรยีน   

กองแผนงำน/คณะ/หน่วยงำน 

เป้าประสงค์ที่ 5.2) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 
5.2.1) ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน Digital 
Campus * 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

1) พัฒนำและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศให้มีควำมเช่ือมโยงทุกระบบ 
ถูกต้อง มีเสถียรภำพในกำรท ำงำนมีควำม
ทันสมัยอ้ำงอิงได ้
2) พัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศให้
รองรับกำรจดักำรเรียนออนไลน ์

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
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      3) พัฒนำและปรับปรุงระบบกำรให้บริกำร

ต่ำงๆ ในรูปแบบ Digital 
4) จัดท ำแผนกำรเปลี่ยนผ่ำนสูร่ะบบ 
Digital 
5) พัฒนำโครงข่ำย Internet เพื่อรองรับ
กำรเปลีย่นผ่ำนสู่ระบบ Digital 
 

 

เป้าประสงค์ที่ 5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสทิธิภาพและมาตรฐาน 
5.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงบประมำณ
ให้มีประสิทธิภำพ* 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

 1) ก ำหนดมำตรกำรให้มหำวิทยำลัยมี
ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน โดยต้องมีเงิน
ส ำรองฐำนะทำงกำรเงินอยำ่งนอ้ย 1 
เท่ำของงบประมำณเงินรำยไดป้ระจ ำปี 
2) วำงระบบและกลไกในกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณ กำรเงนิกำรคลัง 
และพัสดุอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3) พัฒนำพื้นที่ภำยในมหำวทิยำลัยให้
สำมำรถจัดหำรำยได้เพิ่มมำกขึน้ เพื่อ
ลดปัญหำกำรได้รับจัดสรรงบประมำณ
ไม่เพียงพอในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
4) ก ำหนดนโยบำยเพิ่มรำยได้  
ลดรำยจ่ำย 

กองแผนงำน/กองคลังและพัสด ุ
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เป้าประสงค์ที่ 5.4) มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
5.4.1) ร้อยละของอำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ร้อย
ละ 
49 

ร้อย
ละ 
50 

1) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
บุคลำกรใหม้ีประสิทธิภำพ 
2) ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์
ผู้สอนให้ผลิตผลงำนวิชำกำร วิจัย
นวัตกรรม 
3) ส่งเสริมอำจำรย์ใหม้ีต ำแหน่งทำง
วิชำกำรสูงขึ้น 
4)  ปรับปรุงระเบียบพนักงำนตำมสัญญำ 
4 ป ี
5) จัดท ำระเบียบมหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนลูกจ้ำงช่ัวครำว 
6) จัดท ำรูปแบบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนลูกจำ้งช่ัวครำว 
7) วิเครำะห์ปรมิำณงำนตำมต ำแหน่งของ
บุคลำกร 

กองกำรเจ้ำหน้ำที่  
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 ยุทธศาตร์ที่ 6) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบัการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
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เป้าประสงค์ที่ 6.1) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
6.1.1) มหำวิทยำลัยที่ได้รบักำรจัดอันดับคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำในระดบัสำกล 

ได้รับกำร
จัดอันดับ
ไม่น้อย
กว่ำ 4 

หน่วยงำน 

ได้รับกำร
จัดอันดับ
ไม่น้อย
กว่ำ 4 

หน่วยงำน 

ได้รับกำร
จัดอันดับ
ไม่น้อย
กว่ำ 4 

หน่วยงำน 

ได้รับกำร
จัดอันดับ
ไม่น้อย
กว่ำ 4 

หน่วยงำน 

ได้รับกำร
จัดอันดับ
ไม่น้อย
กว่ำ 4 

หน่วยงำน 

1) ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์
ผู้สอนให้ผลิตผลงำนวชิำกำร วิจยั
นวัตกรรมเพื่อสร้ำงชื่อเสียง 
ให้มหำวิทยำลัย 
2) เพิ่มจ ำนวนอำจำรย/์นักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงประเทศท่ีมีชื่อเสียงใน
ระดับนำนำชำติเพื่อมำร่วมงำนสอน และ/
หรือวิจัย 
3) สร้ำงควำมร่วมมือและภูมภิำค 5 ชำติ 
อำเซียน CLMTV  ในกำรแลกเปลีย่นนิสิต 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีกำร
แลกเปลีย่นนิสติ / บุคลำกร มมส.กับนิสิต 
/บุคลำกรชำวต่ำงชำต ิ
5) ส่งเสริมให้มีกำรจัดสภำวะแวดล้อม 
ระบบกำรสื่อสำร เอกสำร และสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกของ 
มหำวิทยำลยัให้เป็นสำกล 
6) จัดท ำแผนปฏบิัตกำรด้ำนควำมเป็น
นำนำชำต ิ
7) ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจดัตั้ง
วิทยำลัยนำนำชำต ิ
 

(งำนกิจกำรต่ำงประเทศ)  
กองประชำสัมพันธ์ฯ 
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 ยุทธศาตร์ที่ 7) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ * หมำยถึง  ตัวช้ีวัดใหม ่

 

 

 

เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
 2560 2561 2562 2563 2564   

เป้าประสงค์ที่ 7.1) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7.1.1 ร้อยละของปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำลดลงจำกปีที่
ผ่ำนมำ 

ไม่มี
ตัวชี้วัด 

ร้อยละ 
6.98 

ก ำลัง
ด ำเนินกำ

ร 

ไม่น้อย
กว่ำ

ร้อยละ 
5 

ไม่น้อย
กว่ำ

ร้อยละ 
5 

1) ปรับปรุงและพัฒนำมหำวิทยำลัยสเีขียว
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน Green University 
Ranking 
2) ส่งเสริมและสร้ำงควำมตระหนกัให้
บุคลำกรและนสิิตให้มสี่วนร่วมในกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียว 

กองอำคำรสถำนที่ 
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ส่วนที่ 3 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามและประเมินผล 
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การติดตามและประเมินผล 
 
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 มุ้งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน ได้ก าหนด
แนวทางในการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
  1) ระดับมหาวิทยาลัย ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)  ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 ตามยุทธศาสตร์  เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้ในแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัย และเพื่อที่จะทบทวน/ ปรับปรุง
กลยุทธ์ให้เหมาะสม  และมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน  เพื่อน าไปสู่การวางแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยในระยะต่อไป 
  2) ระดับคณะ/หนว่ยงาน  มีการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
   2.1 คณะ/หน่วยงานจัดท าแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ระยะกลางโดยต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  มีการก ากับติดตามประเมินผลแผนฯ ทุกสิ้นปี  
เพื่อรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน 
   2.2 คณะ/หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ลงสู่ 
การปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงาน  และมีจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการโดยผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า
หน่วยงานเป็นผู้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี การก ากับติดตามมีการรายงานผลในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกเดือน  (www.kpi.msu.ac.th) ในการประเมินผลมหาวิทยาลยั
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตรวจประเมินคณะ/หน่วยงานทุกสิ้นปีงบประมาณ 
   2.3 ระดับบุคคล มีการจัดท าแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(Term of Reference : TOR) โดยมีการก าหนดให้น าตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการในระดับมหาวิทยาลัยหรือ
ในระดับคณะ/หน่วยงานมาก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kpi.msu.ac.th/
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การวิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม SWOT 
 
จุดแข็ง (Strength : S) 
   ด้านการเรียนการสอน 
  S1 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในระดบัต้นของประเทศท าให้คนนิยมที่จะเข้ามาเรียนต่อ 
  S2 มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรทีเ่ปิดสอนอย่างหลากหลายและครอบคลุม 
  S3 มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรทีไ่ดม้าตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  S4 มีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  S5 มีเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูก่ับห้องสมุดที่เข้มแข็งทันสมัยรองรับการเรียนการสอนได้ดมีาก 
  S6 ระบบการจัดการเรียนการสอนในกลุมรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการบูรณาการการเรียนการสอนที่หลากหลาย

รูปแบบ 
 ด้านการวิจัย 
  S7 มีนักวิจัยท่ีมีศักยภาพพร้อมพฒันาเพื่อการผลิตผลงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
   S8 มีแรงจูงใจในการท าวิจัยสูง (ค่าตอบแทนเงินรางวัล) 
   S9 มีแหล่งทรัพยากรด้านวิจัย เช่น แหล่งพืชพันธุ์/ มีความหลากหลายของชาติพันธ์ุ 
  ด้านการบริการวิชาการ 
  S10 มีนโยบายด้านการบริการวิชาการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง และมกีารสนับสนุนและสงเสริมการบริการ

วิชาการอยางตอเนื่อง 
  S11 มีรูปแบบ/ต้นแบบด้านบริการวิชาการที่ชัดเจน  (1 หลักสตูร 1 ชุมชนเชิงบูรณาการ) 

  S12 มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนเปาหมาย 
  S13 มหาวิทยาลัยร่วมมือกับชุมชนอย่างเปนรูปธรรม โดยการบรูณาการกับการเรียนการสอน การวจิยั และ

การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  S14 มีนโยบาย 1 คณะ 1 ศิลปวฒันธรรมที่ชัดเจนและมีการด าเนนิการมาอย่างต่อเนื่อง 
  ด้านการบริหารจัดการ 
  S15 ผู้บริหารมหาวิทยาลยัมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม 

      หลักธรรมาภิบาล 
 S16 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการ 
   S17 มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัที่ดี 
 S18 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถท่ีจะ 
                น ามาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลยัและประเทศชาติ 
   S19 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจงูใจท่ีดีส าหรับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
 ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว 
  S20 มีระบบการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดไีดร้ับการจัดอันดบัเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในระดับประเทศ 
 
จุดอ่อน (Weakness : W) 
 ด้านการเรียนการสอน 

W1 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษโดยรวมของบุคลากรทั้งในระดับผูส้อนและพนักงานเป็นปญัหาต่อการ
จัดการเรียนการสอนสู่สากล 

W2 จ านวนอาจารยต์่อนิสิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
W3 สัดส่วนนิสิตสายมนุษย์ฯ มมีากกว่านิสิตสายวิทยาศาสตร์ไมส่อดล้องกับนโยบายของประเทศท่ีต้องการเพิ่ม

สัดส่วนนิสิตสายวิทยาศาสตร ์
  W4  นิสิตต่างชาติให้ความสนใจเรยีนในมหาวิทยาลยัน้อย 
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 ด้านการวิจัย 
W5 ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากภายในและภายนอก 
W6 อุปกรณ์/เครื่องมือในการท าวิจัยไมเ่พียงพอต่อการด าเนินงานดา้นการวิจัย 
W7 อาจารย์มภีาระงานสอนมากไม่เอื้อต่อการด าเนินงานด้านวิจยั 
W8 ทุนสนับสนุนการวจิัยทั้งภายในและภายนอกมีน้อย 

 ด้านการบริการวิชาการ 
W9 งบประมาณภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการบริการวิชาการไมเ่พียงพอต่อการด าเนินงานของโครงการ 

ขนาดใหญ ่
 W10 สัดส่วนการจัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการและการวิจยัจากภายนอกต่ า เมื่อเทียบกับรายได้

ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
W11 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ได้คณุภาพยังไมเ่ป็นไปตามตน้แบบของมหาวิทยาลัยก าหนด 

 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  W12 จ านวนโครงการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมท่ีสร้างมูลคา่มจี านวนน้อย 
 ด้านการบริหารจัดการ 

W13 บางสาขาอาจารยม์ีคุณวุฒิปริญญาเอกน้อย 
W14 จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
W15 การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
W16 การจัดหารายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยัมีแนวโน้มลดลง 

  W17 มีระเบียบ/กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ล้าสมยัและไมเ่อื้อต่อการบริหารจัดการ 
  W18 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขาดการเช่ือมโยง 
โอกาส (Opportunity : O) 
 ด้านการเรียนการสอน 

 O1 สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่กลางภาคอสีาน และภูมภิาค 5 ชาติ อาเซียน CLMTV ควรยกระดับให้เป็น
ศูนย์กลางด้านต่างๆ โดยเฉพาะความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน-
ภาครัฐ   

 O2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลใหม้หาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ได ้

ด้านการวิจัย 
  O3 ฐานประชากรประเทศไทยเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุมากข้ึน ท าให้มหาวิทยาลัยมนีโยบายหรือโครงการ/

กิจกรรมที่จะพัฒนาผู้สูงวัยเพิ่มมากข้ึน 
  O4 รัฐบาลมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรบัการ

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน การวิจัย และการพัฒนาประเทศ 
 ด้านการบริการวิชาการ 
   O5 หน่วยงานภายนอกให้การสนบัสนุนการด าเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพิม่มากข้ึน 
  O6 มหาวิทยาลัยมีภาคเีครือข่าย (ภาคประชาสังคม) ในภาคอสีานร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลยัรับใช้สังคม 
    ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  O7 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมปีราชญ์ทางด้านศลิปและวัฒนธรรมมาก ส่งผลให้สามารถใช้เป็นแหล่งความรู้

ในการศึกษาด้านวัฒนธรรมได้มาก 
  O8 ภาคอีสานมีความหลากหลายทางวฒันธรรมมีแหล่งข้อมูลที่เอ้ือต่อการศึกษาทางวัฒนธรรมและ

ประเพณีด้านการสร้างภาพลักษณ์ 
 ด้านการสร้างภาพลักษณ ์
  O9 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรบัและรู้จักของหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้ไดร้ับความร่วมมือในการด าเนนิงาน  

 ของมหาวิทยาลัย 
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  O10 นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัย ส่งผลให้มหาวิทยาลยัสามารถประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 
  ข่าวสารให้นานาชาตไิด้รับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการส่งเสรมิภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

อุปสรรค/ภาวะคุกคาม (Threat : T) 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  T1 มหาวิทยาลัยในภูมภิาคมีการเปิดหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันส่งผลใหเ้กิดการแข่งขันเพิ่มขึ้น 
   T2 จ านวนประชากรมีอัตราการเกดิลดลงมีผลกระทบต่อผูเ้ข้าเรยีนทกุระดับ 

T3 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission 
System : TCAS) ส่งผลต่อการรับนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยั 

   T4 งบประมาณจากรัฐบาลไม่เพียงพอที่จะจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของวิชาชีพ 

  T5 นโยบายของรัฐในการสนบัสนุนให้มีการศึกษาต่อด้านวิชาชพีส่งผลต่อการเลือกเข้ามาศึกษา 
ในมหาวิทยาลัย 

 ด้านการวิจัย 
   T6 การท างานของส่วนราชการระดับภูมิภาคด้านการวิจัยขาดการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
 ด้านการบริหารจัดการ 
  T7 นโยบายภาครัฐเปลีย่นแปลงท าให้ขาดความต่อเนื่องของการบรหิารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 
  T8 นโยบายและรูปแบบการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 
  T9 กฏระเบียบการเงินการคลังภาครัฐไมเ่อื้ออ านวยต่อการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal factor) 
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปจัจัยเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร (IFAS) 
 

ปัจจัยภายใน  (Internal factor) น  าหนัก คะแนน น  าหนัก
คะแนน 

จุดแข็ง (Strength)    
S1 มหาวิทยาลัยมชีื่อเสียงในระดับต้นของประเทศท าให้คนนิยมที่จะเข้ามา

เรียนต่อ 
0.03 3.72 0.0931 

S2 มหาวิทยาลัยมีหลักสตูรที่เปดิสอนอย่างหลากหลายและครอบคลุม 0.04 4.19 0.2930 
S3 มหาวิทยาลัยมีหลักสตูรที่ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
0.05 4.25 0.2550 

S4 มีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

0.02 3.90 0.0624 

S5  มีเทคโนโลยสีารสนเทศควบคู่กับห้องสมุดที่เข้มแข็งทันสมยัรองรับการ
เรียนการสอนได้ดีมาก 

0.02 3.96 0.0634 

S6 ระบบการจัดการเรียนการสอนในกลุมรายวิชาศึกษาทั่วไปมกีารบูรณา
การการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ 

0.02 3.83 0.0652 

S7 มีนักวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมพัฒนาเพื่อการผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนอง 
ต่อการพัฒนาประเทศ 

0.02 3.89 0.0583 

S8 นักวิจัยมีแรงจูงใจในการท าวิจัยสูง (คา่ตอบแทนเงนิรางวลั) 0.02 3.57 0.0608 
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ปัจจัยภายใน  (Internal factor) น  าหนัก คะแนน น  าหนัก
คะแนน 

S9 มีแหล่งทรัพยากรด้านวิจยั เช่น แหล่งพชืพันธุ/์ มีความหลากหลายของ
ชาติพนัธุ ์

0.02 3.89 0.0583 

S10 มีนโยบายด้านการบริการวชิาการทีช่ัดเจนและต่อเนื่อง และมีการ
สนับสนนุและสงเสริมการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 

0.02 4.12 0.0700 

S11 มีรูปแบบ/ต้นแบบดา้นบรกิารวิชาการทีช่ัดเจน  (1 หลักสตูร 1 ชุมชน 
เชิงบูรณาการ) 

0.05 4.31 0.3020 

S12 มหาวิทยาลัยสนับสนนุและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนเปาหมาย 0.02 4.08 0.0694 
S13 มหาวิทยาลัยร่วมมือกับชุมชนอย่างเปนรูปธรรม โดยการบรูณาการ

กับการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
0.02 4.08 0.0694 

S14 มีนโยบาย 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรมที่ชดัเจนและมีการด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง 

0.02 4.19 0.0711 

S15 ผู้บริหารมหาวิทยาลยัมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัได้อย่างมีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล 

0.02 3.88 0.0582 

S16 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการ 0.02 4.00 0.0640 
S17 มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัยที่ดี 0.01 3.79 0.0568 
S18 มหาวิทยาลัยมนีโยบายการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ 

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทีจ่ะน ามาใช้ในการพัฒนามหาวทิยาลัย
และประเทศชาต ิ

0.02 3.90 0.0585 

S19 มหาวิทยาลัยมนีโยบายการจูงใจที่ดีส าหรับการพฒันาบุคลากรทุก
ระดับ 

0.03 3.47 0.0868 

S20 มีระบบการบริหารจัดการด้านสิง่แวดล้อมที่ดไีด้รับการจัดอันดับเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียวในระดบัประเทศ 

0.03 3.74 0.0935 

รวม 0.50  1.9872 
จุดอ่อน (Weakness)    
W1 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษโดยรวมของบุคลากรทั้งในระดับ

ผู้สอนและพนักงานเปน็ปัญหาตอ่การจัดการเรียนการสอนสู่สากล 
0.03 3.81 0.11 

W2 จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 0.03 3.69 0.11 
W3 สัดส่วนนสิิตสายมนุษย์ฯ มมีากกว่านิสติสายวิทยาศาสตรไ์ม่สอดล้อง

กับนโยบายของประเทศที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนนิสิตสายวิทยาศาสตร์ 
0.03 3.73 0.13 

W4  นิสิตตา่งชาติให้ความสนใจเรียนในมหาวิทยาลัยน้อย 0.02 3.78 0.06 
W5 ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากภายในและภายนอก 0.03 3.79 0.11 
W6 อุปกรณ์/เครื่องมือในการท าวิจัยไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานดา้นการ

วิจัย 
0.03 3.69 0.11 

W7 อาจารย์มีภาระงานสอนมากไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานดา้นวจิัย 0.03 3.92 0.13 
W8 ทุนสนับสนนุการวิจัยทัง้ภายในและภายนอกมีน้อย 0.03 3.68 0.12 
W9 งบประมาณภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการบริการวิชาการไม่เพียงพอต่อ

การด าเนินงานของโครงการขนาดใหญ่ 
0.03 3.97 0.13 
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ปัจจัยภายใน  (Internal factor) น  าหนัก คะแนน น  าหนัก
คะแนน 

W10 สัดส่วนการจัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการและการวิจัยจาก
ภายนอกต่ า เมื่อเทียบกับรายไดท้ั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

0.03 4.01 0.14 

W11 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่ได้คุณภาพยังไม่เป็นไปตามต้นแบบ
ของมหาวิทยาลัยก าหนด 

0.03 3.67 0.12 

W12 จ านวนโครงการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่ามีจ านวน
น้อย 

0.03 3.78 0.14 

W13 บางสาขาอาจารย์มีคุณวฒุิปริญญาเอกน้อย 0.02 3.90 0.06 
W14 จ านวนอาจารยท์ี่มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย 0.02 3.93 0.06 
W15 การเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่

กรมบัญชีกลางก าหนด 
0.03 3.31 0.10 

W16 การจัดหารายได้จากการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้ม
ลดลง 

0.04 3.88 0.15 

W17 มีระเบียบ/กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ล้าสมัยและไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 0.02 3.88 0.06 
W18 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขาดการเชื่อมโยง 0.02 3.14 0.05 

รวม 0.05  1.8793 
รวม 1.00   

 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External factor) 
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปจัจัยเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร (EFAS) 
 

ปัจจัยภายใน (External factor) น  าหนัก คะแนน น  าหนัก
คะแนน 

โอกาส (Opportunity)     
O1 สถานที่ตัง้ของมหาวิทยาลัยอยู่กลางภาคอีสาน และภูมิภาค 5 ชาติ 

อาเซียน CLMTV ควรยกระดับให้เป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนการสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน-ภาครัฐ   

0.04 4.09 0.1555 

O2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลนไ์ด้ 

0.05 3.93 0.1963 

O3 ฐานประชากรประเทศไทยเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุมากข้ึน ท าให้
มหาวิทยาลยัมีนโยบายหรือโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาผูสู้งวยัเพิ่ม
มากข้ึน  

0.05 3.92 0.1958 

O4 รัฐบาลมนีโยบายไทยแลนด ์4.0 ส่งผลให้มหาวิทยาลยัมีโอกาสพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และการพฒันาประเทศ 

0.06 3.90 0.2612 

O5 หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนการด าเนนิงานด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

0.05 3.71 0.1856 
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ปัจจัยภายใน (External factor) น  าหนัก คะแนน น  าหนัก
คะแนน 

O6 มหาวิทยาลยัมีภาคีเครือข่าย (ภาคประชาสังคม) ในภาคอีสานร่วม
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรับใชส้ังคม 

0.04 3.78 0.1398 

O7 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีปราชญ์ทางดา้นศิลปและวัฒนธรรมมาก 
ส่งผลให้สามารถใช้เป็นแหลง่ความรู้ในการศึกษาด้านวฒันธรรมได้มาก 

0.07 4.04 0.2705 

O8 ภาคอีสานมีความหลากหลายทางวฒันธรรมมีแหล่งข้อมูลที่เอ้ือต่อ
การศึกษาทางวฒันธรรมและประเพณีด้านการสร้างภาพลักษณ์ 

0.04 4.17 0.1583 

O9 มหาวิทยาลยัเป็นทีย่อมรับและรู้จักของหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้
ได้รับความร่วมมือในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

0.04 3.77 0.1394 

O10 นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
สามารถประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารให้นานาชาตไิด้รับทราบ
อย่างทั่วถึง ซึ่งเปน็การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

0.06 3.86 0.2548 

รวม 0.50  1.9588 
อุปสรรค/ภาวะคุกคาม (Threat)    
T1 มหาวิทยาลัยในภูมิภาคมีการเปิดหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันส่งผลให้เกิด

การแข่งขันเพิ่มข้ึน 
0.05 4.25 0.2125 

T2 จ านวนประชากรมีอัตราการเกิดลดลงมีผลกระทบต่อผู้เข้าเรียน 
ทุกระดับ 

0.05 4.23 0.2116 

T3 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใหม่ (Thai 
university Central Admission System : TCAS) ส่งผลต่อการรับ
นิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

0.09 4.19 0.4194 

T4 งบประมาณจากรัฐบาลไม่เพียงพอที่จะจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพ 

0.10 4.03 0.4028 

T5 นโยบายของรัฐในการสนบัสนุนให้มีการศึกษาต่อด้านวิชาชพีส่งผลต่อ
การเลือกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

0.05 3.87 0.1935 

T6 การท างานของส่วนราชการระดับภูมิภาคด้านการวิจัยขาดการบูรณา
การการท างานร่วมกัน 

0.05 3.83 0.1917 

T7 นโยบายภาครัฐเปลี่ยนแปลงท าให้ขาดความต่อเนื่องของการบริหาร
จัดการภายในมหาวิทยาลยั 

0.05 3.90 0.1949 

T8 นโยบายและรูปแบบการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเปลีย่นแปลงไป 
ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 

0.03 4.00 0.1000 

T9 กฏระเบียบการเงินการคลังภาครัฐไม่เอ้ืออ านวยต่อการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยั 

0.03 3.98 0.0995 

รวม 0.50  2.0235 
รวม 1.00   
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ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 

จุดแข็ง (Strength) 1.9872 
จุดอ่อน (Weakness) 1.8793 

โอกาส (Opportunity) 1.9588 
อุปสรรค (Threat) 2.0235 

 
  
 เมื่อน าผลการวิเคราะห์ SWOT มาก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พบว่า   
มีต าแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพื้นท่ี ST  เป็นสถานการณ์ที่มีจุดแข็งและอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยมีค่า
คะแนน 1.9872 และ 2.0235 ตามล าดับ  ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องใช้กลยุทธ์เชิงป้องกัน/เชิงรับ/การ
สร้างพันธมิตรมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.9872 1.8793 

2.0235 

1.9588 
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การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
ตาราง TOWS Matrix 

ปัจจัยแวดล้อมภายใน S จุดแข็ง W จุดอ่อน 
 S11 มีรูปแบบ/ต้นแบบด้านบริการวิชาการ

ที่ชัดเจน  (1 หลักสูตร 1 ชุมชน 
เชิงบูรณาการ) 
S3 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
S2 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ เปิดสอน
อย่างหลากหลายและครอบคลุม 
S14 มีนโยบาย 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม
ที่ชัดเจนและมีการด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง 
S10 มีนโยบายด้านการบริการวิชาการที่
ชัดเจนและต่อเนื่อง และมีการสนับสนุน 
และส งเสริมการบริการวิชาการอย าง 
ตอเนื่อง 
S12 มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสร าง
ความเขมแข็งใหแกชุมชนเปาหมาย 
S13 มหาวิทยาลัยร่วมมือกับชุมชนอย่าง 
เปนรูปธรรม โดยการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

W10 สัดส่วนการจัดหารายได้จากการ
ให้บริการวิชาการและการวิจยัจาก
ภายนอกต่ า เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด
ของมหาวิทยาลยั 
W9 งบประมาณภายในมหาวิทยาลัยเพือ่
การบริการวิชาการไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานของโครงการขนาดใหญ ่
W14 จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการน้อย 
W7 อาจารย์มภีาระงานสอนมากไม่เอื้อต่อ
การด าเนินงานด้านวจิัย 
W13 บางสาขาอาจารย์มีคุณวุฒิปริญญา
เอกน้อย 
 

ปัจจัยแวดล้อมภายนอก   
O โอกาส SO (กลยุทธ์เชงิรุก) WO (กลยุทธ์เชิงพัฒนาภายใน) 
O8 ภาคอีสานมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมีแหล่งข้อมูลที่เอื้อต่อการศึกษา
ทางวัฒนธรรมและประเพณีด้านการสร้าง
ภาพลักษณ์ 
O1 สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่กลาง
ภาคอีสาน และภูมิภาค 5 ชาติ อาเซียน 
CLMTV ควรยกระดับให้เป็นศูนย์กลาง
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะความร่วมมอืการ
จัดการเรียนการสอนการสร้างความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน-ภาครัฐ   

- ส่งเสริมและต่อยอดการสร้างเครื่อข่าย
การบริการวิชาการที่มีการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่องให้ได้รับการยอมรับใน
ภูมิภาค 5 ชาติ อาเซียน CLMTV 
(S10,O1) 
- ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการ 1 คณะ 
1 ศิลปวัฒนธรรม และโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมอื่น ๆ โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่เอื้อต่อการศึกษาทางวัฒนธรรม (S14, 
O8,O7) 
- ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเพือ่ต่อยอด 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอีสานสู่มาตรฐานสากล 
(S14,O8) 
- พัฒนาชุมชนต้นแบบโดยเน้นการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงวัย (S11,O3) 

- ก าหนดนโยบายการบรกิารวิชาการ
เกี่ยวกบัผู้สูงอาย ุเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะสังคมผู้สูงอายุในอนาคต (W10 
,O3) 
- ส่งเสริมให้มีโครงการการบริการวิชาการ
ที่มีรายรับเพิ่มมากขึ้น (W10 W9, ,O3) 
-บูรณาการผลงานการบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนาธรรม 
เข้ากับงานวจิัย เพื่อผลิตผลงานวิชาการ 
(W14,O,O1,O7) 
 

O โอกาส SO (กลยุทธ์เชงิรุก) WO (กลยุทธ์เชิงพัฒนาภายใน) 
O7 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปราชญ์
ทางด้านศิลปและวัฒนธรรมมาก ส่งผลให้
สามารถใช้เป็นแหล่งความรู้ในการศึกษา
ด้านวัฒนธรรมได้มาก 
O2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถ

- สร้างความร่วมมอืและภูมิภาค 5 ชาต ิ
อาเซียน CLMTV  ด้านการวจิัย บริการ
วิชาการ และการท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (S13,O1) 
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พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ได้ 
O3 ฐานประชากรประเทศไทยเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุมากขึ้น ท าให้มหาวิทยาลัย 
มีนโยบายหรือโครงการ/กิจกรรมที่จะ
พัฒนาผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้น 

- ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เช่น 
สถาบันวิจยัศิลปะวัฒนธรรมอีสาน 
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นและบูรณาการเรียน 
การสอน การวจิัย (S13,O8) 
-พัฒนาหลักสูตรที่มีอย่างหลากหลายและ
ได้มาตรฐานให้สามารถจัดการเรียน 
การสอนแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มชอ่ง
ทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน (S2,S3,O2) 

T อุปสรรค ST (กลยุทธ์เชิงรับ/ป้องกัน/
สร้างสัมพันธมิตร) 

WT (กลยุทธ์ปรับเปลี่ยน
ภายนอก) 

T1 มหาวิทยาลยัในภูมภิาคมีการเปิด
หลักสูตรที่ใกล้เคียงกันส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันเพิ่มขึ้น 
T2 จ านวนประชากรมีอัตราการเกิดลดลง
มีผลกระทบต่อผู้เข้าเรียนทุกระดับ 
T3 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university 
Central Admission System : TCAS) 
ส่งผลต่อการรับนิสิตเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
T4 งบประมาณจากรัฐบาลไม่เพียงพอทีจ่ะ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของวิชาชีพ 
T8 นโยบายและรูปแบบการจัดสรร
งบประมาณของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไป 
ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลยั 

- พัฒนาหลักสูตรที่มีอยูอ่ย่างหลากหลาย
และได้มาตรฐานเป็นหลักสูตรระยะสั้น 
หรือหลักสูตรออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียนหลากหลายรูปแบบ 
และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้
เรียนรู้  (S2,S3, T1,T4) 
- ส่งเสริมพัฒนางานการบริการวิชาการที่มี
ความเข้มแข็งเพื่อกอ่นให้เกิดรายได้ให้กบั
มหาวิทยาลัย  (S11,S0,S12 T2,T4,T8) 
- พัฒนาผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน และสร้าง
จุดเด่นและภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  
(S14,S3, T1,T3) 
 

- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ผู้สอนให้ผลิตผลงานวิชาการ วิจยั
นวัตกรรม  เพื่อสรา้งชื่อเสียงให้
มหาวิทยาลัย (W14, T1 T3) 
- พัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้
สามารถจัดหารายได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อลด
ปัญหาการได้รับจัดสรรงบประมาณไม่
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
(W10, T4 T8) 
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แคแ เล่มแผนพัฒนาการศึกษาฯ (สมบูรณ์) เผยแพร ่

แต่งต้ังคณะกรรมการยกร่าง แผนฯ  

ประชุมคณะกรรมการยกรา่ง แผนฯ เพือ่พิจารณา ร่าง แผนฯ 
(26 มิถุนายน 2562)   

-นโยบายของประเทศ 

-ข้อมูลผลการด าเนินงาน 

-ความท้าทายใหม ่
ของ มมส 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนฯ เพื่อพิจารณา ร่าง แผนฯ 
(7 สิงหาคม 2562) 

เห็นชอบ
ข้อเสนอ

เสนอร่างแผนฯ ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารพิจารณา 
ครั งท่ี 18/62 วันท่ี 17 ก.ย. 62  

 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนฯ  

เสนอร่างแผนฯ ต่อท่ีประชุม
สภาฯ พิจารณา ครั งท่ี 9/62 

วันท่ี 30 ก.ย. 62  

แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย  

อนุมัติ
ข้อเสนอแนะ   
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คณะกรรมการยกร่าง การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562/ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)   
ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 

 

 

51 
 

 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 -2564)  
ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562  
  
 

52 

 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)   
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คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 ฉบับปรับปรุงกันยายน 2561/ จัดท าแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 ตาราง ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) 

 และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ป ี

(พ.ศ. 2561-2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระยะ 20 ป ี

 (พ.ศ.2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบบัที่ 12 
 (พ.ศ. 2560 -2564) 

ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2562 
ยุทศศาสตร์ 3) การพัฒนา
และเสริมสรา้งศักยภาพคน 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ 1) การเสริมสรา้งและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

แนวทาง 1 การพัฒนาศักยภาพคนทุก
กลุ่มวัยให้มีทกัษะและความรู้
ความสามารถ 
แนวทาง 2 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ 2) การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน  การวิจยั  และนวัตกรรม เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

เป้าหมายที่ 2.2 สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิต
บัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน 

เป้าหมายที่ 2.3 การวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิตบณัฑติที่
มีคุณภาพภายใต้การจดัเรยีนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมยัตามเกณฑ์คุณภาพ 
และมาตรฐานของชาตแิละสากล 

เป้าประสงค์ 1.4 บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ และ(อาเซียน) 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
ด้านวิชาชีพ  ทกัษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
นิสิต 
เป้าประสงค์ 1.5 ผลิตบัณฑิตให้มีความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ด้านภาษาอาเซียน ด้านวิศวกรรม และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิตบณัฑติที่
มีคุณภาพภายใต้การจดัเรยีนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมยัตามเกณฑ์คุณภาพ 
และมาตรฐานของชาตแิละสากล 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตเป็นผู้มี
ทักษะทางด้านวิชาชีพ และทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่  1.3  เพื่อพัฒนาจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิต
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจยัและ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับชุมชนและสงัคม 
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 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ป ี

(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระยะ 20 ป ี

 (พ.ศ.2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบบัที่ 12 
 (พ.ศ. 2560 -2564) 

ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2562 
   ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจยัและ

สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับชุมชนและสงัคม 

เป้าประสงค์ 2.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการวิจยั  หรืองานสร้างสรรค์  หรือ
สิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 
เป้าประสงค์ 2.3  มีผลงานวจิัยหรอื
งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่
สามารถน าไปแก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคม 
เป้าประสงค์ 2.5 มีผลงานนวัตกรรมที่
ตอบสนองต่อการพัฒนา  สังคม  และ
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และบริการวชิาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมกีาร
ท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 

  เปา้ประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
เชิงบูรณาการสหวิชา  ที่สามารถ
น าไปใช้แก้ปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสังคมชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหาวิทยาลัยมี
รายรับจากผลงานวิจยั นวัตกรรม หรือ
งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และบริการวชิาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมกีาร

ท างานเชิงวิชาการร่วมกัน 
(Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชนและสังคม 
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 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ป ี

(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระยะ 20 ป ี

 (พ.ศ.2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบบัที่ 12 
 (พ.ศ. 2560 -2564) 

ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2562 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพ

คนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

เป้าหมาย 2.1 ผู้เรียนมีทกัษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย 
และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมาย 2.3 สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
เป้าหมาย 2.4  แหล่งเรียนรู้  สือ่
ต าราเรียน  นวัตกรรม และสื่อการ
เรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขา้ถึงได้โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที ่

เป้าหมาย 2.7 ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิตบณัฑติที่
มีคุณภาพภายใต้การจดัเรยีนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมยัตามเกณฑ์คุณภาพ 
และมาตรฐานของชาตแิละสากล 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 หลักสูตรได้รับการ
รับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOR) 
หลักสูตร  วิชาชีพได้รับการรับรองจาก
องค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ  
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
และการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 
เป้าประสงค์ 1.4 บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ และ(อาเซียน) 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
ด้านวิชาชีพ ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
นิสิต 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 1)  พัฒนาการผลิตบณัฑติที่
มีคุณภาพภายใต้การจดัเรยีนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมยัตามเกณฑ์คุณภาพ 
และมาตรฐานของชาตแิละสากล 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 หลักสูตรได้รับการ
รับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TOR) 
หลักสูตร  วิชาชีพได้รับการรับรองจาก
องค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ  
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก  
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตเป็นผู้มี
ทักษะทางด้านวิชาชีพ และทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 1.3  เพือ่พัฒนาจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิต
อย่างมีคุณภาพ 
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 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ป ี

(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระยะ 20 ป ี

 (พ.ศ.2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบบัที่ 12 
 (พ.ศ. 2560 -2564) 

ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2562 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3) เป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู้และบริการวชิาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ 3.1 มีสถาบันการพัฒนา
และการดูแลผู้สูงวยัแบบครบวงจร 
เป้าประสงค์ 3.3 มีสถาบันการเรียนรู ้
ตามช่วงวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดบั
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยมี
ระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดบั
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมี
ระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ 6) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการในภาครัฐและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
แนวทาง 1 ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท 
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหม้ี
ความโปร่งใสทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่
เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสรา้งโอกาส   
ความเสมอภาค  และความเท่าเทยีม 
ทางการศึกษา 

เป้าหมายที่ 2.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับ
โอกาสและความเสมอภาคในการ
เขา้ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เป้าหมาย 2.3 ระบบข้อมูลรายบุคคล
และสารสนเทศทางการศึกษาที่
ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อ
การวางแผนการบริหารจัดการ การ
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดบั
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยมี
ระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดบั
การบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์ 5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มี
ประสิทธิภาพ 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ป ี

(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
(พ.ศ. 2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระยะ 20 ป ี

 (พ.ศ.2560 -2579) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบบัที่ 12 
 (พ.ศ. 2560 -2564) 

ฉบับปรบัปรุงกันยายน 2562 
 ยุทธศาสตร์ 8) วิทยาศาสตร์ เทคโนลยี 

วิจัย และนวตักรรม 
แนวทาง 1 เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคม
นวัตกรรม และผลักดันงานวิจยัสู่การใช้
ประโยชน ์
แนวทาง 2 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วจิยั  
และนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ 2) การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน  การวิจยั  และนวัตกรรม 
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2.3 การวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 2) พัฒนาการวิจยัและ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับชุมชนและสงัคม 
เป้าประสงค์ 2.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการวิจยั  หรืองานสร้างสรรค์  หรือ
สิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 
เป้าประสงค์ 2.3  มีผลงานวจิัยหรอื
งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่
สามารถน าไปแก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคม 
เป้าประสงค์ 2.5 มีผลงานนวัตกรรมที่
ตอบสนองต่อการพัฒนา  สังคม  และ
ประเทศ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2) พัฒนาการวิจัยและ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทายลัยมี
ผลงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่
สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาหรอืสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหาวิทยาลัยมี
รายรับจากผลงานวิจยั นวัตกรรม หรือ
งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์    
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สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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-ร่าง- 

pinnukar
Text Box
<< กลับระเบียบวาระ

pinnukar
Text Box
<< วาระย้อนกลับ

pinnukar
Text Box
>> วาระถัดไป



 

 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

 

MAHASARAKHAM  UNIVERSITY  

 

 
 

 
 

 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มาตรา 9 ก าหนดให้ส่วนราชการ
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ของแต่ละขั้นตอน  เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น  และตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 มาตรา 20 (3) ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของอธิการบดี ไว้ว่า “จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
รวมติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย”  ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 ที่ได้น าแนวทางการพัฒนาโดยยึดนโยบายชาติ กระทรวงศึกษาธิการ   
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ.  และ สมศ.  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล  ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 18/2562 ในวันที่ 17 กันยายน 2562  และได้รับอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  ...../2562 ในวันที่ .... กันยายน 2562 
 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้  เป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการและการแปลงแผน 
ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในภารกิจต่างๆ ของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย  ตอบสนองทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ต่างๆ  
ที่ก าหนด เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่ างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และการได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
 
 
                           (รองศาสตราจารย์ประยุกต ์ ศรีวิไล) 
                            ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ค าน า 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ปรัชญา 
 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน 
 

พันธกิจ 
 1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2) สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และ 
                น าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
 3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  เพ่ือให้ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 4) อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ปกป้อง  เผยแพร่  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน 
 

วิสัยทัศน์  
 เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล 
 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์  :  
  เป็นเลิศทางวิชาการ  หมายถึง  มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถ ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ  
                                                        และได้รับการจัดอันดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 
  บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล  หมายถึง การผสมผสานองค์ความรู้จากท้องถิ่น และองค์ความรู้วิชาการท่ียกระดับมาตรฐานสู่สากลตลอดจนได้รับการยอมรับ 
                                                                           เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน 
สมรรถนะหลัก 
 MSU 
 M = Morality and Multidisciplinary     การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายมาผสมผสาน 
                                                                            เป็นองค์ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
            S = Social Engagement and Sustainability    การบริการวิชาการร่วมกับชุมชนและสังคมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 
            U = Universal Integration and Unity             การบูรณาการองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
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อัตลักษณ์ 
 นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
 

เอกลักษณ์ 
 การเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชน 
 
ค่านิยมองค์กร 
 TAKASILA 
 T  = Teamwork       การท างานเป็นทีม 
 A  =  Accountability      ส านึกรับผิดชอบต่อองค์กร 
 K  = Knowledge Based and Local Wisdom การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 A  = Academic     ความเป็นวิชาการ 
 S  = Sufficiency Economy    เศรษฐกิจพอเพียง 
 I   = Innovation     นวัตกรรม 
 L  = Learning Organization     การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 A  =   Achievement    การมุ่งสู่ความส าเร็จ 
ยุทธศาสตร์  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พฒันาการผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทนัสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พฒันาการวิจยัและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณคา่ทางวิชาการและมลูค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เปน็ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิน่ในฐานะทุนทางวฒันธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชนต์่อสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พฒันาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  สง่เสริมภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบัการยอมรับและพัฒนาเปน็มหาวิทยาลัยในระดับสากล  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พฒันาสู่มหาวทิยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
 
 

http://www.sufficiencyeconomy.com/2006/02/3.html
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เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตอ่บัณฑิตมหาวิทยาลัย 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอน 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวทิยาลัย 

ภาวะการมีงานท าของนิสิต การบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุด 

Strategic map  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสตูรที่มี
คุณภาพ และมาตรฐาน (TQR) 

 

มหาวิทยาลยัได้รับการยอมรับ 
และการจัดอันดบัในสากล 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

กฏหมาย/ระเบยีบ/ข้อบังคับ การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บุคลากร ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภูมิทัศน์-อาคารสถานที ่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงสร้างองค์กร 

การบริหารความเสี่ยง 

วัฒนธรรมขององค์กร 

ระบบบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการงานวจิัย 

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการวิจัย/ 
บริการวิชาการ/ท านุฯ 

การลดรายจา่ย/เพิ่มรายได้ การบูรณาการงานวิจยั 

การสร้างมูลค่าเพิ่ม/คุณค่า 
จากงานวิจัย/นวัตกรรม 

 
 

วาน 

บัณฑิตได้งานท า 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสุขภาพ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

2561 2562  
(10 เดือน) 

ปี 2563  ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ 1.1)  หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ / 
                      นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
1.1.1 จ านวนหลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQR) หลักสูตรวิชาชพีได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ /
นานาชาติ* 

3 
หลักสตูร 

 

ก าลัง
ด าเนินการ 

2 
หลักสูตร 

 

1)โครงการศูนย์พัฒนาการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศและศูนย์ทดสอบ
ภาษาต่างประเทศ 

2) โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเพือ่เข้าสู ่
การขึ้นทะเบียนเป็นหลักสูตรที่มีคณุภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ศูนย์พัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา/ทุก
คณะวิชา 

1.1.2 จ านวนหลักสูตรที่มีความโดดเด่น** ไม่มตีัวช้ีวัด ไม่มตีัวช้ีวัด 21 หลักสูตร    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Register : TQR) 

 กองทะเบียนฯ/ 
ทุกคณะวิชา 

1.1.3  ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียน 
การสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ* 

ร้อยละ 
99.42 

ร้อยละ  
50.28 

ร้อยละ 100 3) โครงการสนับสนุนนการเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : 
Thai Qualifications Register) 

 กองทะเบียนฯ/ 
ทุกคณะวิชา 

1.1.4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน* 
(หลักสูตรไม่ที่เปิดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ไม่มตีัวช้ีวัด 20 หลักสูตร 10 หลักสูตร 4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
หลักสตูรตามแนวทางการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ 
(Outcome-based Education :OBE) 

 กองทะเบียนฯ/ 
ทุกคณะวิชา 

1.1.5 ระดับความส าเร็จของรายวิชา หรือหลักสูตรที่จะเปิดสอนใน
ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)** 

ไม่มตีัวช้ีวัด ไม่มตีัวช้ีวัด 2 รายวิชา 5) โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลยัและภาคี
เครือข่าย 

 กองทะเบียนฯ/ 
คณะวิชาที่เลือก
ด าเนินการ 

1.1.6 จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
(E-Learning)** 

ไม่มตีัวช้ีวัด ไม่มตีัวช้ีวัด 21 รายวิชา 6) โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสตูรเพื่อความ
เป็นเลิศ 

7) โครงการ South East Asia Sales 
Competitions (SEASAC) 

 กองทะเบียนฯ/ 
ทุกคณะวิชา 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
2561 2562  

(10 เดือน) 
ปี 2563  ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 

8) โครงการข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOA) กับ University Sians Malaysia 
(USM) 

9) โครงการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะการจัดท า
และจัดการสื่อการสอนออนไลน์ 2 ภาษา 

10) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสรา้ง
หลักสตูรสหวิทยาการและจัดท าหลักสูตร
ระยะสั้น 

11) โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร 
เพื่อความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 
1.2.1 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มคีะแนนผลการทดสอบ 
ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit – Exam) 

ร้อยละ 
33.72 

ร้อยละ  
27.13 

ร้อยละ 
30.00 

1) โครงการพัฒนานิสิตด้านการเรยีน
ภาษาคอมพิวเตอร์ การสร้างระบบ 
แอปพลิชัน ทั้งซอฟต์แวร์ และฮารด์แวร ์

2) โครงการพัฒนาทักษะและสอบประมวล
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ นิสิตระดบั 
ปริญญาตรี ( TOEIC) 

3) โครงการพัฒนานิสิตใหม้ีทักษะด้าน 

 ส านักศกึษาทัว่ไป/คณะวิชา 

1.2.2 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะด้าน IT  ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือ
เทียบเท่า  ก่อนส าเร็จการศึกษา  มีคะแนนผลการทดสอบไม่
น้อยกว่า 50 คะแนน  (IT Exit-Exam)    

ร้อยละ  
88.44 

ร้อยละ 
87.49 

ร้อยละ  
90.00 

    เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Exit-Exam) 
4) โครงการเครือข่ายจิตอาสาเพื่อชุมชน 
5) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ประจ าปี 

 ส านักคอมพิวเตอร์/คณะวิชา 

12.3) คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (ป. ตรี โท เอก) ประเมิน
จากผูใช้บัณฑติ)  

4.40 4.42 ไม่น้อยกว่า 
4.50 

    งบประมาณ 2563 
6) โครงการเตรียมความพร้อมใหก้ับนิสิต
ก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 กองแผนงาน/คณะวิชา 
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2561 2562  

(10 เดือน) 
ปี 2563  ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 

1.2.4 จ านวนรางวัลทีน่ิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวลัในระดบัชาติและ/หรือ
นานาชาติ  

177 
รางวัล 

 

153 
รางวัล 

160 
รางวัล 

7) โครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน  
ประจ าปี 2563 

8) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
เชิงปฏิบัติการเตรยีมพร้อมเข้าสู่วชิาชีพ  
นิสิตปี 1 – 4 

9) โครงการส่งเสริมให้นิสิตเป็น 
ผู้ประกอบการใหม ่

10) โครงการเครือข่ายจิตอาสาเพือ่ชุมชน 
11) โครงการวันกิจกรรมพัฒนานิสิต 
12) โครงการสร้างเครือข่ายสถาน

ประกอบการและแลกเปลี่ยนแนวทางการ
ด าเนินงานส่งเสรมิให้บัณฑติมีงานท า 

13) โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อคุณภาพของบัณฑติระดับ
ปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รุ่นปีการศึกษา 2561-2562 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

14) โครงการพัฒนาทักษะและสอบประมวล
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ นิสิตระดบั
ปริญญาตรี ( TOEIC) 

 กองกิจการนิสติ/คณะวิชา 

เป้าประสงค์ที่  1.3  เพ่ือพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตอย่างมีคุณภาพ 
1.3.1)  ระดับความส าเร็จของการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักเรยีน ให้เรียนรูอ้ย่างมีความสุข ** 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ระดับ 5 1) โครงการพัฒนานักเรียนใหเ้ป็นคนเก่งที่มี
ศักยภาพในการแข่งขันกับคนอื่น 

 โรงเรียนสาธิตฯ  
ฝ่ายประถม 

1.3.2) ระดับความส าเร็จในการสรา้งนวัตกรรมของผูเ้รียน** ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัด 

ระดับ 5 2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรยีน เพื่อการ
เข้าร่วมและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 

 โรงเรียนสาธิตฯ  
ฝ่ายมัธยม 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
2561 2562  

(10 เดือน) 
ปี 2563  ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 

1.3.3 ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสามารถ 
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาไดต้ามความคาดหวัง* 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ร้อยละ 
85.29 

ร้อยละ 80 3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศภาษาไทย 

 โรงเรียนสาธิตฯ  
ฝ่ายมัธยม 

รวม 13 ตัวชี้วัด  รวมรวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 (ล้านบาท) 358.928  
 * หมายถึง ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 
            **  หมายถึง ตัวช้ีวัดใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2561 2562 

(10 เดือน) 
2563   

เป้าประสงค์ที่ 2.1) มหาวิทายลัย มีผลงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคมชมุชน 
2.1.1 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม   

98 
โครงการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

87 
โครงการ 

1) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและการ
อนุรักษ ์(Centre of Excellence: CoE) 

 กองส่งเสริมการวิจัยฯ/คณะ
วิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-
ท านุฯ 

2.1.2 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
เชิงบูรณาการสหวิชา* 

93 
โครงการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

85 
โครงการ 

2) โครงการเวทีวิจัยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านวิชาการ วิจัย และศิลปวัฒนธรรม ภายใต้
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

 กองส่งเสริมการวิจัยฯ/ 
คณะวิชา/หน่วยวิจัย-
บริการ-ท านุฯ 

2.1.3 จ าานวนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค/์งานประดิษฐ์  
ที่ร่วมมือกับเอกชนหรือรับทุนจากเอกชนหรือจากหน่วยงาน
ภายนอก** 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

21 
โครงการ 

3) โครงการคลินิกวิจยั  กองส่งเสรมิการวิจยัฯ/คณะวิชา/
หน่วยวิจยั-บริการ-ท านฯุ 

เป้าประสงค์ที่ 2.2) มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ ์
2.2.1 สัดส่วนจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
   - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
   - กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
   - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

15,253.95 22.688.59 25,000 1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ

วิจัยการเขียนข้อเสนอโครงการเพือ่ขอรับทุน
วิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

 กองส่งเสรมิการวิจยัฯ/คณะวิชา/
หน่วยวิจยั-บริการ-ท านฯุ/ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2561 2562 

(10 เดือน) 
2563   

2.2.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมดา้นการวิจัยที่ร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ** 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

21 
โครงการ/
กิจกรรม 

3) โครงการส่งเสริมต่อยอดงานวิจยัเชิง
นวัตกรรม 

 กองส่งเสรมิการวิจยัฯ/คณะวิชา/
หน่วยวิจยั-บริการ-ท านฯุ 

รวม 5 ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 (ล้านบาท) 56.406  
 *  หมายถึง  ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 
             ** หมายถึง  ตัวช้ีวัดใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2561 2562 

(10 เดือน) 
ปี 2563   

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
3.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 1) โครงการการพัฒนาคณุภาพชีวติผู้สูงอายตุาม

วิถีอีสานโดยผ่านกลไกโรงเรียนผูส้งูอายุ 
2) โครงการบริการวิชาการ "การนวดแผนไทย

ในสปาเพื่อการบ าบดัรักษาสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ" 

3) โครงการสนับสนุนการสร้างต้นแบบและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้การบริการวิชาการคณะ
เทคโนโลย ี

4) โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสตูรหนึ่งชุมชน 
บูรณาร่วมวิจัย และการเรยีนการสอน 

5) โครงการบริการวิชาการ เพื่อสร้างชุมชน
ต้นแบบ 

6) โครงการบริการวิชาการเพื่อมุ่งเป้า 

 กองส่งเสริมการวิจัยฯ /
คณะ/หน่วยงานวิจัย-
บริการวิชาการ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2561 2562 

(10 เดือน) 
ปี 2563   

3.1.2 สัดส่วนจ านวนเงินท่ีได้รับจากการบริการวิชาการ
ภายนอกต่ออาจารย์ประจ า** (จ านวนเงิน / จ านวนอาจารย์
ประจ า) 
          - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
          - กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
          - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

23,143.62 13,422.90  
 

10,000 
 
 

7) โครงการ Service learning การส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

8) โครงการป้องกันการตั้งครรภไ์มพ่ร้อมในวัยรุ่น
และรู้ทันโรคตดิต่อ ทางเพศสมัพันธ์ 

9) โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 
10) โครงการบริการวิชาการ 

 กองส่งเสริมการวิจัยฯ /
คณะ/หน่วยงานวิจัย-
บริการวิชาการ/กองคลังฯ 
 

เป้าประสงค์ที่ 3.2 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ 
3.2.1 ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
โรงพยาบาล** 
      3.2.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการโรงพยาบาลสุทธาเวช 
       3.2.1.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการโรงพยาบาลสัตว ์

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

 
 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 

1) โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการบริการ
พยาบาล (QA)  เพื่อเตรียมรับ 

   การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจาก สรพ. 
2) โครงการพัฒนางานคุณภาพตามมาตรฐาน 

HA 
3) โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิตและบุคลากร

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
4) โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์

เคลื่อนที ่ 

 คณะแพทยศาสตร์/คณะ
สัตวแพทยศาสตร ์

จ านวน 3 ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 (ล้านบาท) 182.681  
 * หมายถึงตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562       ** หมายถึง  ตัวช้ีวัดใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2561 2562 

(10 เดือน) 
ปี 2563   

เป้าประสงค์ 4.1) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอน 
                      และการวิจัย 
4.1.1 ร้อยละคณะที่มีการด าเนินงานโครงการ 1 คณะ 
 1 ศิลปวัฒนธรรม* 
(โครงการที่มีการบูรณาการขา้มศาสตรส์ามารถนับได้  
และทุกคณะที่ท าร่วมกันสามารถนับได้) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  

1) โครงการค่ายวิชาชีพสัตวแพทยก์ับการบูรณา
การทางวัฒนธรรม ชุมชน และสังคม 

2) โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 
3) โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
    โครงการคุณธรรมน าชีวิต 
4) โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม  

"โครงการสานทุนวัฒนธรรมน าเศรษฐกิจ
สร้างสรรคผ์่านฮูปแต้มสารคาม ระยะที่ 5" 

5) โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 กองส่งเสริมการวิจัยฯ /
คณะ/หน่วยงานวิจัย-
บริการวิชาการ-ท านุฯ 
 

เป้าประสงค์ 4.2) มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
4.2.1 จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่
ส่งเสริมการสรา้งมูลค่าเพิ่ม หรือคณุค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม*  
(คณะสามารถเลือกด าเนินการได้) 

30 
ผลงาน 

25 
ผลงาน 

35 
ผลงาน 

1) โครงการการพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ ในกลุ่มชาติพันธ์ุ 
ไทย-ลาว เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวเมืองรอง
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2) โครงการนักรัฐศาสตร์กับการเรยีนรู้
ประวัติศาสตร์ ภูมิปญัญา ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

3) โครงการบุญประเพณีฮตีสิบสองคองสิบสี่
ประเพณีอีสาน 

4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทาง
วัฒนธรรม “การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์หัตถกรรมชุมชน” 

 กองส่งเสริมการวิจัยฯ /
คณะ/หน่วยงานวิจัย-
บริการวิชาการ-ท านุฯ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2561 2562 

(10 เดือน) 
ปี 2563   

      4.2.1.1) จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุ
ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

      

      4.2.1.2) จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุ
ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างคุณค่าทางวิชาการให้กับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม  

      

จ านวน 2 ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 (ล้านบาท) 11.103  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2561 2562  

(10 เดือน) 
2563   

เป้าประสงค์ 5.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ*  

ระดับ 5 
(8 ประเด็น) 

ระดับ 5 ระดับ 5 1) โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 กองแผนงาน/ 
คณะหน่วยงาน 

5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกันคณุภาพภายใน
ระดับสถาบัน ไม่ต่ ากว่า 4.51**  
(ปี งปม. 60 ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกันคณุภาพ
ภายใน  ไม่ต่ ากว่า 3.51) 
(ปี งปม. 61 ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกันคณุภาพ
ภายใน  ไม่ต่ ากว่า 4.00) 
(ปี งปม. 62 ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกันคณุภาพ
ภายใน  ไม่ต่ ากว่า 4.51) 

ระดับ 4.45 
(ปกศ 60) 

ก าลัง
ด าเนินการ 
(ปกศ 61) 

ระดับ  
4.51 

(ปกศ.62) 

2) โครงการบริหารจัดการความเสีย่งและการ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3) โครงการผู้บริหารพบบุคลากร (ถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ) 

4) โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวทิยาลัย
มหาสารคาม เรื่อง “การจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั” 

5) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลศิตามเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ 

 ศูนย์ฯประกันฯ/ 
คณะหน่วยงาน 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2561 2562  

(10 เดือน) 
2563   

5.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับ
นิสิตเข้าศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 

   6) โครงการ วิศว มมส.สู่ความเป็นเลิศ 
    โครงการแนะแนวการศึกษาและเผยแพร่

หลักสตูร ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 กองแผนงาน/ 
กองทะเบียน/คณะวิชา 

   5.1.3.1ระดับปริญญาตร ี ร้อยละ
80.51 

ร้อยละ 
90.31 

ร้อยละ 90 7) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
สู่การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPex) 

8) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสตูรผ่านสื่อ
ดิจิตอลเชิงรุก 

9) โครงการประชาสัมพันธ์การรับเข้าระดับ
บัณฑิตศึกษาเชิงรุก 

10) โครงการแนะแนวการรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบใหม่ มมส  

  

   5.1.3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ
35.65 

ร้อยละ 
25.27 

ร้อยละ 50     ประจ าปีการศึกษา 2563 (Thai Yniversity 
Center Adminission System : TCAS) 

  

เป้าประสงค์ 5.2) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 
5.2.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน Digital 
Campus ** 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ระดับ 5 1) โครงการพัฒนานิสิตด้านการเรยีน
ภาษาคอมพิวเตอร์ การสร้างระบบแอปพลิ
ชัน ทั้งซอฟต์แวร์ และฮารด์แวร ์

2) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับบุคลากร
และนิสติ 

 ส านักคอมพิวเตอร ์

เป้าประสงค์ที่ 5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสด ุที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
5.3.1 ระดับความส าเรจ็ของการจดัท าแผนเพิ่มรายได ้
ลดรายจ่าย 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 1) โครงการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะผูป้ฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

 กองแผนงาน/คณะ/
หน่วยงาน 

5.3.2 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 
97.81 

ร้อยละ 
81.48 

ร้อยละ 100 2) โครงการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะผูป้ฏิบัติงาน
ด้านการจดัท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 

 

 กองแผนงาน/คณะ/
หน่วยงาน 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2561 2562  

(10 เดือน) 
2563   

5.3.3 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100 48.68  ร้อยละ 100 3) โครงการพัฒนาสมรรถนะตามต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

 กองคลังและพัสดุ/คณะ/
หน่วยงาน 

เป้าประสงค์ 5.4) มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
5.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    ร้อยละ 

41.88 
ร้อยละ 
45.50 

ร้อยละ 
49 

1) โครงการผลิตต าราและหนังสือทางวิชาการ 
2) โครงการอบรมการเขียนต าราและเอกสาร

ประกอบการสอนให้ไดม้าตรฐานเพื่อเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแบบมุ่งเป้า 

3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณะกรรมการส่งเสรมิจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์กับคณาจารย ์

4) โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
การท างานและความก้าวหน้าในสายงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปี 
2563 

5) โครงการพัฒนาอาจารย ์

 กองการเจ้าหน้าที่/คณะ 

จ านวน 8  ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 (ล้านบาท) 1,378.399  
 * หมายถึงตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 
             ** หมายถึง  ตัวช้ีวัดใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2561 2562 

(10 เดือน) 
ปี 2563 

 
  

เป้าประสงค์ 6.1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
6.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานการส่งเสรมิ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหไ้ดร้ับการยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลยัในระดบัสากล 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

 

ระดับ 5 ระดับ 5 1) โครงการการส่งเสริมขีดความสามารถด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการมี
ส่วนร่วม ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความ
หลากหลายของมหาวิทยาลัยและเพื่อ
สนับสนุนความเป็น สากล ณ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (Furthering 
International Relations Capacities 
and Intercultural Engagement to 
Nurture Campus Diversity and to 
Support Internationalisation at Home 
: FRIENDS) 

2) โครงการค่ายพลเมืองสากล 
(Mahasarakham University Global 
Citizenship Camp 2020) 

3) โครงการทูตนิสติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(Mahasarakham University Student 
Ambasador) 

4) โครงการนิทรรศการการศึกษานานาชาติ 
(Mahasarakham University 
International Education Fair) 

5) โครงการเรยีนภาษาไทยเบื้องตน้ส าหรับนสิิต
ต่างชาติ 

 

 งานกิจการต่างประเทศ /
คณะ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2561 2562 

(10 เดือน) 
ปี 2563 

 
  

6) โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรม (Summer English Course)   
(Outbound) 

7) โครงการส่งเสริมความร่วมมือให้มีอาจารย/์ 
นักวิจัย/ ผู้เช่ียวชาญต่างประเทศที่มีช่ือเสียง
ระดับนานาชาติมสี่วนร่วมในการสอน/การ
วิจัย 

8) โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 
ปี ด้านภาษา การเมือง วัฒนธรรมจีนเพื่อ
เตรียมความพร้อมนิสติหลักสูตรรฐัศาสตร
บัณฑิตสู่ศตวรรษท่ี 21 

6.1.2 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในระดับสากล* 

8 
หน่วยงาน 

4 หน่วยงาน 
5 Ranking 

ไม่น้อย
กว่า 4 

หน่วยงาน 

9) โครงการสนับสนุนการแลกเปลีย่นนิสิตกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

 งานกิจการต่างประเทศ 

จ านวน 2  ตัวชี้วัด  รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6 (ล้านบาท) 7.826  
       หมายเหตุ     * หมายถึงตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 
                       ** หมายถึง  ตัวช้ีวัดใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

ผู้รับผิดชอบ  2561 2562 
(10 เดือน) 

2563   

เป้าประสงค์ 7.1) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการบริหารจดัการไฟฟ้า/ขยะ/น้ า 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 4 ระดับ 5 1) โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการสู่ห้องสมุด 
สีเขียว (MSU Green Library) 

2) โครงการส่งเสริมบริหารขยะและการประหยดั
พลังงาน 

3) โครงการการจดัการรณรงค์ลดขยะจากต้นทาง
เพื่อลดภาระมหาวิทยาลัย 

4) โครงการงานพัฒนาภูมิทัศน์รวมใจพัฒนา 
5) โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งเพื่อ

แก้ปัญหาจราจรและลดใช้พลังงาน 
6) โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน 
7) โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร 

 กองอาคารสถานท่ี/ คณะ/
หน่วยงาน 

7.1.2  ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปีท่ีผ่านมา** 
 

ร้อยละ
6.98 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 5 

8) โครงการสร้างเสริมภมูิทัศน ์
9) โครงการประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วม 

 กองอาคารสถานท่ี 

จ านวน  2  ตัวชี้วัด     รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 7 (ล้านบาท) 3.149  
รวมท้ังสิ้น 35  ตัวชี้วัด    รวม 1,998.491  

       หมายเหตุ     * หมายถึงตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 
                       ** หมายถึง  ตัวช้ีวัดใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประมาณการงบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
(จ าแนกตามยุทธศาสตร์) 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท) 
  งบแผ่นดิน งบรายได้และ 

เงินสะสม 
รวม 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย 
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 

- 358,927,517 358,927,517 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 
ทางวิชาการและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 

- 56,406,281 56,406,281 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม - 18,2680,700 18,2680,700 
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ 
- 11,102,500 11,102,500 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

- 1,378,398,752 1,378,398,752 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย 
ในระดับสากล  

- 7,826,400 7,826,400 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม - 3,148,700 3,148,700 
 รวมทั้งสิ้น  1,998,490,850 1,998,490,850 
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ภาคผนวก 
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การด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562  และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน  

ตัวชี้วัด ประเภทแผน ผู้รับผิดชอบด าเนินการ หมายเหตุ 
 แผนพัฒนา

การศึกษา 
แผนปฏิบัติ
ราชการ 63 

มมส คณะ/
หน่วยงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ
ระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1) จ านวนหลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวชิาชีพได้รับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาต ิ

     

2) จ านวนหลักสูตรที่มีการด าเนินการขอรับรองเผยแพร่หลักสตูรที่มคีุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) 

     

3) จ านวนหลักสูตรทีม่ีความโดดเด่น *     ตัวช้ีวัดใหม่  ให้ก าหนด  KPI และเกณฑ์การ
ประเมินของหลักสตูรที่ต้องการแสดงถึงความโดด
เด่น 

4) ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานหลักสูตรที่มีความโดดเด่น (คณะ) *     ตัวช้ีวัดใหม่   
5) ร้อยละของหลักสตูรที่มคีวามรว่มมือด้านการจัดการเรยีนการสอนหรือการ
ปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ  

     

6) ร้อยละของหลักสตูรระยะสั้นท่ีเปิดสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50      
7) จ านวนหลักสูตรระยะสั้นท่ีเปิดสอน        
8) ระดับความส าเร็จของรายวิชา หรือหลักสูตรที่จะเปดิสอนในระบบธนาคาร 
หน่วยกิต (Credit Bank)* 

    คณะเลือกด าเนินการได ้

9) จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning)*     ตัวช้ีวัดใหม ่
10) ระดับความส าเรจ็ของการจัดท ารายวิชาที่มีการจดัการเรียการสอนแบบออนไลน์  
(E-Learning)* 

    ตัวช้ีวัดใหม่   

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ที่สอดคล้องกับอัตลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 
11)ร้อยละของคณะทีม่ีนิสิตสอนผา่น English Exit Exam ตามเกณฑ์มาตรฐาน   
ตั้งแต่ร้อยละ 50  ขึ้นไป 
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ตัวชี้วัด ประเภทแผน ผู้รับผิดชอบด าเนินการ หมายเหตุ 
 แผนพัฒนา

การศึกษา 
แผนปฏิบัติ
ราชการ 63 

มมส คณะ/
หน่วยงาน 

 

12) ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ท่ีเข้าทดสอบความรูค้วามสามารถและทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทยีบเท่า มีคะแนนผลการ
ทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  (MSU English Exit – Exam)  

     

13) ร้อยละของคณะที่มีนสิิตสอนผ่าน IT Exit Exam ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ตั้งแต่ร้อยละ 95  ขึ้นไป 

     

14) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ารบัการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน 
IT  ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า  ก่อนส าเร็จการศึกษา  มีคะแนนผลการ
ทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam)    

     

15) คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (ป. ตรี โท เอก) ประเมนิจากผูใช้บัณฑติ)  

     

16) จ านวนรางวัลที่นิสิตและ/หรอืศิษย์เก่าไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกยีรติ และ/หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติ  

     

เป้าประสงค์ที่  1.3  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพ      
17) ระดับความส าเรจ็ของการบูรณาการการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
ให้เรียนรู้อยา่งมีความสุข (ประถม) 

   สาธิตประถม  

18)  ระดับความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน* (มัธยม)    สาธิตมัธยม ตัวช้ีวัดใหม่   
19) ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสามารถเข้าศึกษาตอ่ใน
ระดับอุดมศึกษาได้ตามความคาดหวัง  (มัธยม) 

   สาธิตมัธยม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคมชมุชน 
20) จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทาง
วิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม  

     

21)  จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบรูณาการสหวิชา       
22)  จ าานวนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานประดิษฐ์ ที่ร่วมมือกับเอกชนหรือรับ
ทุนจากเอกชนหรือจากหน่วยงานภายนอก* 
 

    ตัวช้ีวัดใหม ่
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เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ ์
23)  สัดส่วนจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐจ์ากภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  
          - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
          - กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
          - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

     

24) จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานตา่งประเทศ*     ตัวช้ีวัดใหม ่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม   
25) ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ       
26)  สัดส่วนจ านวนเงินท่ีไดร้ับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจ า 
          - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
          - กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
          - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

     

เป้าประสงค์ที่ 3.2 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ      
27) ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาล* 
     27.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาล 
สุทธาเวช 
     27.2) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสตัว ์

   คณะแพทย์ฯ/
คณะสัตว
แพทย ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชนต่์อสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย 
28) จ านวนโครงการ 1 คณะ 1 ศลิปวัฒนธรรม       
เป้าประสงค์ที่ 4.2  มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
29) จ านวนผลงาน/โครงการทางดา้นท านุศิลปวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมการสร้างมูลคา่เพิ่ม 
หรือคุณคา่ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม  

    คงเดิม  (ให้เลือกด าเนินการ)   เนน้การขับเคลื่อน
การด าเนินงานลงสู่นสิิต 
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   29.1) จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริม 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรอืสังคม 

     

   29.2) จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้าง
คุณค่าทางวิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรอืสังคม 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
30) ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ       
31) ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกันคณุภาพภายในระดับสถาบนั ไม่ต่ ากว่า 4.51        
32) ระดับความส าเรจ็ในการด าเนนิงานระบบ EdPEx*     ตัวช้ีวัดใหม ่
33) ร้อยละความส าเร็จของการรบันิสิตตามแผนการรับนสิิตเข้าศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562  
    33.1) ระดับปริญญาตร ี
    33.2 ระดับปรญิญาโท 

     

เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
34)  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Campus**(ระดบั มมส)     ตัวช้ีวัดใหม่  
เป้าประสงค์ที่ 5.3  มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน    
35) ระดับความส าเรจ็ของการบรหิารงบประมาณใหม้ีประสิทธิภาพ*      
36)  ระดับความส าเร็จของการจดัท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย       
37) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม      บังคับเฉพาะคณะที่มีงบประมาณเงินแผ่นดิน 

(ยกเว้นเฉพาะเงินเดือน) 
38) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน      บังคับเฉพาะคณะที่มีลงทุน งบประมาณเงิน

แผ่นดิน 
เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ      
39) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ        บังคับเฉพาะคณะที่ยังม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
เป้าประสงค์ที่ 6.1 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
40) ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  

     

41) มหาวิทยาลัยที่ไดร้ับการจัดอนัดับคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาในระดับ
สากล*  

    ระดับ มมส  (ไม่ต้องก าหนดให้คณะ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษส์ิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 7.1 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
42) ระดับความส าเรจ็ของการบรหิารจัดการไฟฟ้า /ขยะ  /น้ า* 
 

     

43) ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปีท่ีผ่านมา*     ตัวช้ีวัดใหม ่
จ านวนรวมตัวชี้วัด 21 35 34 29  

 



 

 
4.6 หมวดอ่ืนๆ 

-ไมม-ี  



 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ 
5.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบกองแผนงาน 
 1.สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (รอบ 11 เดือน ) (1 ตุลาคม  2561 –  31 สิงหาคม 2562) 
 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
หมวด 3 วาดวยการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  มาตรา 9 กอนจะด าเนินการภารกิจ
ใด  สวนราชการตองจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ตองใช
ของแตละขั้นตอน  เปูาหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จ และตองจัดใหมีการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ( ป ร ะ จ า ปี )  ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร 
ที่สวนราชการก าหนดขึ้น  และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 มาตรา 20   
(3) ได้ก าหนดหน้าที่ของอธิการบดี  “จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
รวม ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย” 
 ทั้ งนี้  มหาวิทยาลัยไดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่  12  
(พ.ศ. 2560 – 2564)  ฉบับปรับปรุงกันยายน 2561 เป็นแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และไดแปลง
แผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่ งไดรับความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561  ในวันที่ 28 กันยายน 2561  พรอมกันนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการ
แปลงแผนปฏิบัติราชการไปสูการปฏิบัติ  โดยก าหนดใหคณะ/หนวยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
คณะ/หนวยงานที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย  และเป็นไปตามบริบทและภารกิจของคณะ/หนวยงานนั้น 
 ดังนั้น  เพื่อ เป็นการก ากับติดตามและรายงานความกาวหนาการด า เนินงานตามแผนฯ  
มหาวิทยาลัยจึงใครขอรายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และผลการด าเนินงานคณะ/หนวยงาน รอบ 11 เดือน (1 ตุลาคม 2561 –  
31 สิงหาคม 2562)  ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 สรุปผลการด า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ .ศ . 2562   
รอบ 11  เดือน  (1 ตุลาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562) 
 มหาวิทยาลัยจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีตัวช้ีวัดในการด าเนินงาน
ทั้งสิ้น 47ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดบรรลุเปูาหมาย จ านวน 21 ตัวชี้วัด คิดเป็นรอยละ 44.68 ผลการด าเนินงาน 
มีคาคะแนนเทากับ  3.1132 ผลปรากฏดังตาราง  
 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
ตัวชี้วัด 

คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1) พัฒนาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติ
และสากล 

14 3.8813 7 50.00 

2) พัฒนาการวิจัยและสรางสรรค์เพื่อสรางองค์ความรูและ
นวัตกรรมที่สรางคุณคาทางวิชาการและมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน
และสังคม 

7 2.2314 0 0.00 

pinnukar
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<< กลับระเบียบวาระ
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<< วาระย้อนกลับ
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ยุทธศาสตร์ จ านวน
ตัวชี้วัด 

คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

3) เป็นศูนย์กลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคม 3 5.0000 3 100.00 

4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภูมิปัญญาทองถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่
สามารถน าไปใชประโยชน์ตอสังคม 

3 4.3000 1 33.00 

5) พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

13 3.1038 5 38.46 

6) สงเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

3 5.0000 3 100.00 

7) พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดลอม 4 4.7500 2 50.00 

รวม 47 3.6039 21 27.66 

 

ระดับคะแนน จ านวนตัวชี้วัด ร้อยละ 

   ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนเทากับ  0.0000 - 1.9999 11 23.40 

   ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนเทากับ  2.0000 - 2.9999 1 2.13 

   ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนเทากับ  3.0000 - 3.9999 6 12.77 

   ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนเทากับ  4.0000 - 4.9999 8 17.02 

   ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนเทากับ  5.0000 21 44.68 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ  แสดงสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด จ าแนกตามชว่งคะแนน 

   ผลการด า เนินงานตามแผนปฏิบั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  25 62  
(รอบ 11 เดือน) ของคณะ/หน่วยงาน  มีดังน้ี 
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มีคณะ/หนวยงานที่จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
กับอธิการบดี  จ านวนทั้งสิ้น  43 หนวยงาน  จ าแนกไดดังนี ้
     1) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน  จ านวน  21 คณะ/หนวยงาน  จ าแนกไดดังนี ้
      1.1) กลุมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน  9 หนวยงาน 
      1.2) กลุมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี จ านวน  7 หนวยงาน 
        1.3) กลุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน  5 หนวยงาน 
     2) หน่วยงานวิจัย-บริการวชิาการ-ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม จ านวน 3 หนวยงาน 
     3) หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  จ าแนกไดดังนี ้
     3.1) หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ  จ านวน  4 หนวยงาน 
     3.2) หนวยงานสนับสนุนสังกัดส านักงานอธิการบด ี จ านวน  12 หนวยงาน 
     4) หน่วยเสริมศึกษา  จ านวน  1 หนวยงาน 
     5) หน่วยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  2 หนวยงาน 
   โดยสรุป  ผลการด าเนินงานของคณะ/หนวยงาน  รอบ  11  เดือน  (1 ตุลาคม 2561 – 31 
สิงหาคม 2562)  ผลปรากฏดังนี ้

0.00-1.99 คะแนน, 11 
ตัวชี้วัด (23.40) 2.00-2.999 

คะแนน, 1 ตัวชี้วัด  
(2.13) 3.00-3.99 คะแนน,6 

ตัวชี้วัด (12.77) 

4.00-4.99 คะแนน, 8 
ตัวชี้วัด (17.02) 

5. 00  คะแนน, 21 
ตัวชี้วัด (44.68) 



 

 

 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)  

 2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 
        
   ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จ านวน 1,071.947 ล้านบาท และสภามหาวิทยาลัย มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1,733.005 ล้านบาท รวมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีจ านวน 2,804.952  ล้านบาท เพ่ิมเติมงบประมาณเงินสะสม จ านวน 5.830 ล้านบาท (ผ่านที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562) เพ่ิมเติมงบประมาณเงินสะสม 
จ านวน 1.830 ล้านบาท (ผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 มีนาคม 
2562) เพ่ิมเติมงบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม จ านวน 104.423 ล้านบาท (ผ่านที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 26 เมษายน 2562) และเพ่ิมเติมงบประมาณเงินรายได้และ
เงินสะสม จ านวน 62.434 ล้านบาท (ผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 28 
มิถุนายน 2562) รวมงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 2,979.470 ล้านบาท เพ่ือการบริหารราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 โดยผลการเบิกจ่ายสะสมใน
ภาพรวม เมื่อเทียบตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 69.34 และเทียบตามแผนการใช้จ่ายฯ    
คิดเป็นร้อยละ 83.91 ผลการเบิกจ่ายเทียบตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจ าแนกตามประเภท ดังนี้ 
 1. ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 69.34 จ าแนกตาม
แหล่งงบประมาณ ดังนี้ 

รายการ ภาพรวม เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินสะสม 
    งบจัดสรร 2,979.470 1,071.947 1,662.762 244.760 

ผลการเบิกจ่าย 2,065.947 938.930 1,085.669 41.347 

ร้อยละเบิกจ่าย 69.34 87.59 65.29 16.89 
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แผนภาพแสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

 

 2. มิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พบว่า ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพฯ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม มากที่สุด ร้อยละ 75.33 รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ 3 : เป็น
ศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม ร้อยละ 57.47 และยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียวฯ มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ร้อยละ 41.18 ตามล าดับ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลง 

รวม เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินสะสม 
  1. ผลิตบัณฑิต 53.42 69.01 42.59 14.88 
  2. การวิจัย 57.31 67.80 55.87 60.47 
  3. บริการวิชาการ 57.47 73.64 52.77 60.64 
  4. ท านุบ ารุงฯ 52.06 57.55 49.89 - 
  5. บริหารจัดการ 75.33 96.91 72.22 16.55 
  6. ภาพลักษณ์ 41.33 - 41.33 - 
  7. มหาลัยสีเขียว 41.18 - 41.38 - 

รวม 69.34 87.59 65.29 16.89 
 
 

 3. มิติประเภทงบรายจ่าย พบว่า ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมต่องบด าเนินการ ร้อยละ 76.75 
และงบลงทุน ร้อยละ 35.33 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
  

ประเภทงบ รวม เงินแผ่นดิน เงินรายได ้ เงินสะสม 

   1. งบด าเนินการ 2,446.580 848.272 1,521.859 76.449 

             เบิกจ่าย 1,877.666 799.340 1,052.240 26.086 

             ร้อยละ 76.75 94.23 69.14 34.12 

   2. งบลงทุน 532.890 223.675 140.903 168.311 

             เบิกจ่าย 188.281 139.591 33.430 15.261 

             ร้อยละ 35.33 76.7562.41 23.73 9.07 
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 4. มิติหน่วยงาน พบว่า งบประมาณเงินแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
81.46 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได ้มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 57.14 และมีผลการเบิกจ่าย
จากประมาณ เงินสะสม คิดเป็นร้อยละ 7.30 ดังนี้ 
 

ประเภทงบ รวม เงินแผ่นดิน เงินรายได ้ เงินสะสม 

   1. คณะ-เทียบเท่า 1,550.652 404.525 994.088 152.039 

              เบิกจ่าย 296.884 296.884 603.512 21.080 

             ร้อยละ 73.39 73.39 60.71 13.86 

   2. โรงเรียน 110.665 15.645 80.858 14.162 

              เบิกจ่าย 11.231 11.231 62.970 0.143 

             ร้อยละ 71.78 71.78 77.88 1.01 

   3. ส่วนกลาง 1,318.152 651.777 587.816 78.559 

-              เบิกจ่าย 630.816 630.816 419.187 20.125 

             ร้อยละ 96.78 96.78 71.31 25.62 

  ร้อยละเบิกจ่ายภาพรวม 69.34 87.59 65.29 16.89 
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังนี้ 
 1.  รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และผลการด าเนินงานคณะ/หน่วยงาน รอบ 11 เดือน   
(1 ตุลาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562) 
   2. รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจ าเดือน
สิงหาคม  2562    
 
มติ 
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(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)  

 2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเงินแผนดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวน 1,098.742 ลานบาท และสภามหาวิทยาลัย มีมติใหความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ
รายจายเงินรายได ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1,784.105 ลานบาท รวมงบประมาณรายจาย
ประจ าปี จ านวน 2,882.847 ลานบาท ขอตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ดวยเงินสะสม จ านวน 
29.069 ลานบาท (ผานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561)           
ขอตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ดวยเงินสะสม จ านวน 9.620 ลานบาท (ผานที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 22 มิถุนายน 2561) รวมงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 
2,921.537 ลานบาท เพื่อการบริหารราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงใครขอรายงานผลการใชจายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 โดยผลการเบิกจายสะสมในภาพรวม เมื่อเทียบตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร            
คิดเป็นร้อยละ 66.92 และเทียบตามแผนการใชจายฯ คิดเป็นร้อยละ 82.40 ผลการเบิกจายเทียบตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจ าแนกตามประเภท ดังนี้ 
 1. ผลการเบิกจายในภาพรวมเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รอยละ 66.92 จ าแนกตาม
แหลงงบประมาณ ดังนี้ 

รายการ ภาพรวม เงินแผ่นดนิ เงินรายได ้ เงินสะสม 

    งบจัดสรร 2,921.537 1,098.742 1,594.441 228.354 

ผลการเบิกจาย 1,955.011 924.113 992.888 38.010 

ร้อยละเบิกจ่าย 66.92 84.11 62.27 16.65 
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แผนภาพแสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

 

 

 2. มิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พบวา ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให
มีประสิทธิภาพฯ มีผลการเบิกจายในภาพรวม มากที่สุด รอยละ 70.89 รองลงมาไดแก ยุทธศาสตร์ 1 : 
พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพฯ รอยละ 59.49 และยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแหง การเรียนรูและ
บริการวิชาการแกสังคมมีผลการเบิกจายนอยที่สุด รอยละ 37.99 ตามล าดับ ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลง 

รวม เงินแผ่นดนิ เงินรายได ้ เงินสะสม 

  1. ผลิตบัณฑติ 59.49 85.72 41.06 13.67 

  2. การวิจัย 48.75 54.31 44.79 50.00 

  3. บริการวิชาการ 37.99 74.92 41.98 10.78 

  4. ท านุบ ารุงฯ 49.57 70.87 41.99 74.58 

  5. บริหารจัดการ 70.89 84.80 70.09 17.64 

  6. ภาพลักษณ์ 43.02 - 44.00 - 

  7. มหาลัยสีเขียว 53.60 - 53.56 100.00 

รวม 66.92 84.11 62.27 16.65 
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 3. มิติประเภทงบรายจ่าย พบวา ผลการเบิกจายในภาพรวมตองบด าเนินการ รอยละ 70.17 
และงบลงทุน รอยละ 49.74 จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ดังน้ี  

ประเภทงบ รวม เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินสะสม 

   1. งบด าเนินการ 2,456.586 893.385 1,517.998 45.203 

             เบิกจาย 1,723.761 749.319 962.217 12.224 

             ร้อยละ 70.17 83.87 63.39 27.04 

   2. งบลงทุน 464.951 205.357 76.444 183.151 

             เบิกจาย 231.250 174.794 30.671 25.786 

             ร้อยละ 49.74 85.12 40.12 14.08 

 4. มิติหน่วยงาน พบวา งบประมาณเงินแผนดิน มีผลการเบิกจายในภาพรวม คิดเป็นรอยละ 
84.11 งบประมาณรายจายเงินรายได มีผลการเบิกจายในภาพรวม คิดเป็นรอยละ 62.27 และมีผลการเบิกจาย
จากประมาณ เงินสะสม คิดเป็นรอยละ 16.65 ดังนี ้

ประเภทงบ รวม เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินสะสม 

   1. คณะ-เทียบเทา 1,375.199 343.838 900.697 130.663 

              เบิกจาย 840.057 295.581 534.693 9.782 

             ร้อยละ 61.09 85.97 59.36 7.49 

   2. โรงเรียน 111.054 13.869 80.712 16.473 

              เบิกจาย 64.156 8.308 55.847 - 

             ร้อยละ 57.77 59.90 69.19 - 

   3. สวนกลาง 1,435.285 741.035 613.032 81.218 

              เบิกจาย 1,050.799 620.223 402.348 28.228 

             ร้อยละ 73.21 83.70 65.63 34.76 

  ร้อยละเบิกจ่ายภาพรวม 66.92 84.11 62.27 16.65 

 

  

Wee
Text Box



 

ข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข 
   คณะ /หนวยงาน ควรมีการทบทวนแผนและผลการใชจายงบประมาณทุกเดือนและควรมีแนวทาง
ในการเบิกจายใหเป็นไปตามแผนการใชจายงบประมาณฯ 
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังนี้ 
 1.  รายงานสรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และผลการด าเนินงานคณะ/หนวยงาน รอบ 11 เดือน   
(1 ตุลาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562) 
   2. รับทราบรายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจ าเดือน
สิงหาคม  2561    
 
มต ิ
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สรุปผลการประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 11 เดือน)  
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1) สรุปผลการประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติราชการมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
 

    มหาวิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีตัวชี้วัดในการ
ด า เนิ น งานทั้ งสิ้ น   4 7   ตั วชี้ วั ด  ตั วชี้ วั ดบ รรลุ เป้ าหมาย  จ าน วน  21  ตั วชี้ วั ด  คิ ด เป็ น ร้อยละ  44 .68  
ผลการด าเนินงานมีค่าคะแนนเท่ากับ  3.1132 ผลปรากฏดังตาราง   
 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
ตัวชี้วัด 

คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1) พัฒนาการผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอน
ในหลักสูตรที่ทันสมยัตามเกณฑ์คณุภาพ และมาตรฐานของชาติ
และสากล 

14 3.8813 7 50.00 

2) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรคเ์พื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทีส่ร้างคณุค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน
และสังคม 

7 2.2314 0 0.00 

3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้และบริการวิชาการแกส่ังคม 3 5.0000 3 100.00 

4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

3 4.3000 1 33.00 

5) พัฒนาระบบบริหารจดัการใหม้ปีระสิทธิภาพ และยกระดับการ
บริหารจดัการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

13 3.1038 5 38.46 

6) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหไ้ด้รบัการยอมรับและ
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

3 5.0000 3 100.00 

7) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 4 4.7500 2 50.00 
รวม 47 3.6039 21 27.66 

 

ระดับคะแนน จ านวนตัวชี้วัด ร้อยละ 

   ตัวชี้วัดทีไ่ด้คะแนนเท่ากบั  0.0000 - 1.9999 11 23.40 

   ตัวชี้วัดทีไ่ด้คะแนนเท่ากบั  2.0000 - 2.9999 1 2.13 

   ตัวชี้วัดทีไ่ด้คะแนนเท่ากบั  3.0000 - 3.9999 6 12.77 

   ตัวชี้วัดทีไ่ด้คะแนนเท่ากบั  4.0000 - 4.9999 8 17.02 

   ตัวชี้วัดทีไ่ด้คะแนนเท่ากบั  5.0000 21 44.68 
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะหน่วยงาน  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   
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แผนภูมิ  แสดงสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด จ าแนกตามช่วงคะแนน 
 

 

 สรุปผลการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จ าแนกรายตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลเดือน เดือนกรฏาคม 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน 

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
1) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตร ที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และ
มาตรฐานของชาติและสากล  

3.8813 0.9703 

    1.1 ) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ / นานาชาติ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

3.7538  0.2684 

     1.1.1) ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนน
ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) 

1.79 90 70 75 80 85 90 91.16 5.0000 0.0895 

 1.1.2) จ านวนหลักสูตรได้รับการรับรอง
เผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TOR)  หลักสูตรวิชาชีพได้รับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/
นานาชาติ 

1.79 2 - - - 1 2 10 5.0000 0.0895 

 1.1.3) ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีความ
ร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
การปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

1.78 100 80 85 90 95 100 66.30 1.0000 0.0178 

 1.1.4) จ านวนหลักสูตรระยะสั้นท่ีเปิดสอน 
(Non Degree) 

1.79 21 17 18 19 20 21 20 4.0000 0.0716 

 1.2 ) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัย  

3.4766  0.4349  

0.00-1.99 คะแนน, 11
ตัวชี้วัด (23.40) 2.00-2.999

คะแนน, 1
ตัวชี้วัด  
(2.13)3.00-3.99 คะแนน,6

ตัวชี้วัด (12.77)

4.00-4.99 คะแนน, 8
ตัวชี้วัด (17.02)

5. 00 คะแนน, 21
ตัวชี้วัด (44.68)
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลเดือน เดือนกรฏาคม 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน 

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
 1.2.1) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

1.79 90 86 87 88 89 90 79.19 1.0000 0.0179 

 1.2.2) ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) 
(ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) 

1.79 4.5 3.5 3.75 4 4.25 4.5 4.40 4.5831 0.0820 

 1.2.3) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ท่ี
เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะ
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการ
ทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU 
English Exit 

1.79 25 15 20 25 30 35 33.80 4.7592 0.0852 

 1.2.4) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ท่ีเข้ารับการ
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะ
ด้าน IT ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือ
เทียบเท่า ก่อนส าเร็จการศึกษา  มีคะแนน
ผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน   
(IT Exit-Exam) 

1.79 83 75 77 79 81 83 88.22 5.0000 0.0895 

 1.2.5) รายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด (ระดับ
ปริญญาตรี) 

1.79 21 17 18 19 20 21 2 
รายวิชา 

1.0000 0.0179 

 1.2.6) ระดับความส าเร็จของการจัด
การศึกษาท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ของนิสิตใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

1.78 5 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0534 

1.2.7) จ านวนรางวัลท่ีนิสิตและ/หรือ
ศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/
หรือได้รับรางวัล ในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

1.78 130 90 100 110 120 130 153 5.0000 0.0890 

 1.3 ) เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตอย่างมีคุณภาพ  5.0000  0.2670  

     1.3.1) ร้อยละของผลคะแนนผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  
ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.78 70 50 55 60 65 70 77.37 5.0000 0.0890 

     1.3.2) ร้อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
มีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

1.78 75 40 50 60 70 80 83.83 5.0000 0.0890 

     1.3.3) ร้อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้ตามความคาดหวัง 

1.78 70 30 40 50 60 70 85.29 5.0000 0.0890 

2) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับ
ชุมชนและสังคม  

2.2314 0.5579 

    2.1 ) มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย มีผลงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิง 
บูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมชุมชน 

2.0895 0.2090 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลเดือน เดือนกรฏาคม 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน 

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
      2.1.1) ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีความ
ร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

3.34 5 - - - - 5 4.26 4.2620 0.1424 

     2.1.2) จ านวนโครงการวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีสร้างคุณค่า
ทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือ
สังคม 

3.33 21 - - - - 21 ก าลัง
ด าเนนิการ 

1.0000 0.0333 

     2.1.3) จ านวนโครงการวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณา 
การสหวิชา 

3.33 85 77 79 81 83 85 ก าลัง
ด าเนนิการ 

1.0000 0.0333 

 2.2 ) มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือ สิ่งประดิษฐ์  1.9243 0.2246  

     2.2.1) สัดส่วนจ านวนเงินทุนสนับสนุน
การวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า 

3.34 20,00
0 

160
00 

180
00 

200
00 

220
00 

250
00 

22.688.59 4.2295 0.1413 

     2.2.2) จ านวนนวัตกรรมท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

3.33 80 60 65 70 75 80 ก าลัง
ด าเนนิการ 

1.0000 0.0333 

     2.2.3) ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจาก
นวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

          

        2.2.3.1) (กรณีที่ 1 คณะหน่วยงาน
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้าน
นวัตกรรม) ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจาก
นวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

2.50 90,000 50000 70000 80000 90000 90001 ก าลัง
ด าเนนิการ 

1.0000 0.0250 

       2.2.3.2) (กรณีที่ 2 คณะ/หน่วยงาน
ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้าน
นวัตกรรม)  ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจาก
นวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

2.50 45 - - - - 45 ก าลัง
ด าเนนิการ 

1.0000 0.0250 

 2.3 ) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  3.7339 0.1243 

    2.3.1) ร้อยละคุณภาพของผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ า 

3.33 40 - - - - 40 29.87 3.7339 0.1243 

3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 5.0000  0.5000  

 3.1 ) มหาวิทยาลัยมีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 5.0000  0.3335  

    3.1.1) ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานชุมชนต้นแบบ 

3.34 5 1 2 3 4 5 5 
ประเด็น 

5.0000 0.1670 

   3.1.2) สัดส่วนจ านวนเงินท่ีได้รับจากการ
บริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจ า 

3.33 10,000 6000 7000 8000 9000 10000 40,351.
05 

5.0000 0.1665 

 3.2 ) มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ                         5.0000  0.1665  

    3.2.1) จ านวนผู้มารับบริการเพิ่มขึ้น 3.33 10 - - - - 10 17.99 5.0000 0.1665 



 
สรุปผลการประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 11 เดือน)  
 

5 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลเดือน เดือนกรฏาคม 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน 

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทาง
วัฒนธรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

4.3000 0.4300  

 4.1 ) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผสมผสานวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย   

5.0000  0.1500  

    4.1.1) ร้อยละคณะท่ีมีการด าเนินงาน
โครงการหน่ึงคณะหน่ึงศิลปวัฒนธรรม  

3.00 100 80 85 90 95 100 100 5.0000 0.1500 

 4.2 ) มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ระหว่างคณะ และ
หน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 

4.0000  0.2800 

   4.2.1) จ านวนผลงาน/โครงการท่ีส่งเสริม
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

4.00 30 10 15 20 25 30 25 4.0000 0.1600 

    4.2.2) จ านวนผลงาน/โครงการท่ีมี
การบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและ
ชุมชน 

3.00 120 40 60 80 100 120 100 4.0000 0.1200 

5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

3.1038 0.6028 

 5.1 ) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

3.2745 0.1909  

    5.1.1) ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

1.42 5 1 2 3 4 5 8 
ประเด็น 

5.0000 0.0710 

    5.1.2) ร้อยละคณะ/หน่วยงานท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพ
ภายในไม่ต่ ากว่า 4.25 

1.41 40 - - - - 40 ก าลัง
ด าเนนิการ 

1.0000 0.0141 

    5.1.3) ร้อยละความส าเร็จของการรับ
นิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562 

          

      5.1.3.1) ร้อยละความส าเร็จของการ
รับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญา
ตรี) 

1.50 90 70 75 80 85 90 90.31 5.0000 0.0750 

     5.1.3.2) ร้อยละความส าเร็จของการรับ
นิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562 (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

1.50 50 20 25 30 40 50 25.27 2.0537 0.0308 

 5.2 ) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ  3.0000  0.0426 
  5.2.1) ระดับความส าเร็จของพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

1.42 5 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0426 

 5.3 ) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน  1.5788 0.0894 

    5.3.1) ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดการจัดท าแผนเพิ่มรายได้ 
ลดรายจ่าย 

1.42 5 1 2 3 4 5 4 3.0000 0.0426 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลเดือน เดือนกรฏาคม 

1 2 3 4 5 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนน 

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
   5.3.2) ระดับความส าเร็จของรายรับจาก
การจัดเก็บรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

1.42 10,000
,000 

- - - - 10,00
,000 

0 0.0000 0.0000 

   5.3.3) ร้อยละการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 

1.41  100 80 85 90 95 100 88.06 2.6119 0.0368 

   5.3.4) ร้อยละการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) 

1.41  100 80 85 90 95 100 63.60 1.0000 0.0141 

 5.4 ) มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 4.2017 0.2979  
     5.4.1) ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

1.42  59 - - - - 59 60.68 5.0000 0.0710 

     5.4.2) ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.42  5 1 2 3 4 5 4 3.0000 0.0426 

    5.4.3) ร้อยละของอาจารย์ท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.42  42 - - - - 42 46.15 5.0000 0.0710 

    5.4.4) ร้อยละของอาจารย์ท่ียื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

1.42  5 - - - - 5 9.62 5.0000 0.0710 

     5.4.5) ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อบุคลากร 

1.41  5 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0423 

6) การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  5.0000  0.2500  
 6.1 ) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล  5.0000  0.1665  
     6.1.1) ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

1.67 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0835 

    6.1.2) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

1.66 4 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0830 

 6.2 ) มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ   5.0000  0.0835  
     6.2.1) ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ 
และมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการศึกษา
นานาชาติ 

1.67 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0835 

7) การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม  4.7500  0.2375 
 7.1 ) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   4.7500  0.2375  
     7.1.1) ระดับความส าเร็จของการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

1.25 5 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.0500 

     7.1.2) ระดับความส าเร็จของการ
บริหารขยะ 

1.25 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0625 

     7.1.3) ระดับความส าเร็จของการ
บริหารจัดการจราจร 

1.25 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0625 

     7.1.4) ระดับความส าเร็จของการ
บริหารจัดการน้ า 

1.25 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0625 

รวม 47 ตัวชี้วัด 100         3.6039 
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  สรุปผลการประเมินตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการคณะ/หน่วยงาน 
  ผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ/หน่วยงาน  มีหน่วยงานที่จัดท า 
ค ารับรองฯ  ทั้งสิ้น  43  คณะ/หน่วยงาน  ดังนี้ 
  1)  หน่วยงานจัดการเรียนการสอน จ านวน 21 หน่วยงาน  จ าแนกได้ดังนี้ 
   1.1)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จ านวน 9 หน่วยงาน 
   1.2)  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 7 หน่วยงาน 
   1.3)  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จ านวน 5 หน่วยงาน 
  2)  หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)  จ านวน 2 หน่วยงาน 
  3)  หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จ านวน  3 หน่วยงาน 
  4)  หน่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  จ าแนกได้ดังนี้ 
   4.1) หน่วยสนับสนุนเทียบเท่าคณะ  จ านวน  5 หน่วยงาน 
   4.2) หน่วยสนับสนุนสังกัดส านักงานอธิการบดี  จ านวน  12 หน่วยงาน 
  5)  หน่วยเสริมศึกษา  จ านวน  1 หน่วยงาน 
 

ล าดับ 
ที ่

คณะ/หน่วยงาน จ านวน คะแนนประเมนิตนเอง 
  ตัวชี้วัด  

1) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน  
  

1.1) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 39 3.4999 
2 คณะศึกษาศาสตร ์ 39 3.8164 
3 คณะการบัญชีและการจดัการ 38 3.8523 
4 คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 39 3.4462 
5 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 38 4.5904 
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 38 3.2667 
7 วิทยาลัยดรุิยางคศลิป ์ 37 3.4486 
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร ์ 38 4.2053 
9 คณะนติิศาสตร ์ 35 3.0162 
1.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

10 คณะวิทยาศาสตร ์ 38 4.5455 
11 คณะเทคโนโลย ี 38 4.1893 
12 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 38 3.6652 
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมืองและนฤมิตศลิป ์ 38 3.9701 
14 คณะวิทยาการสารสนเทศ 39 4.6564 
15 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ 38 4.2850 
16 สถาบันวิจัยวลยัรุกขเวช 35 3.0494 

1.3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
17 คณะพยาบาลศาสตร ์ 37 3.9416 
18 คณะเภสัชศาสตร ์ 39 4.2566 
19 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 39 2.9981 
20 คณะแพทยศาสตร ์ 40 4.4240 
21 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 39 3.8539 

2) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับขั้นพ้ืนฐาน)    
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 37 2.8550 
23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 39 3.5328 



 
สรุปผลการประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 11 เดือน)  
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ล าดับ 
ที ่

คณะ/หน่วยงาน จ านวน คะแนนประเมนิตนเอง 
  ตัวชี้วัด  

3) หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
24 สถาบันวิจัยศลิปะและวัฒนธรรมอสีาน 20 4.2300 
25 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 36 4.6893 
26 ส านักบริการวิชาการ 20 3.4238 

4) หน่วยงานสนับสนนุการจัดการเรียนการสอน   
4.1) หน่วยงานสนับสนนุเทียบเท่าคณะ   

27 บัณฑิตวิทยาลัย 12 4.2450 
28 ส านักวิทยบริการ 16 4.2600 
29 ส านักศึกษาท่ัวไป 20 3.8467 
30 ส านักคอมพิวเตอร ์ 21 3.9540 

4.2) หน่วยงานสนับสนนุสังกัดส านักงานอธิการบดี   
31 กองกลาง 18 4.0250 
32 กองคลังและพัสด ุ 17 3.7271 
33 กองแผนงาน 22 3.7830 
34 กองกิจการนิสิต 20 3.6043 
35 กองการเจ้าหน้าที ่ 21 4.1600 
36 กองอาคารสถานท่ี 27 4.0525 
37 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 31 3.4766 
38 กองบริการการศึกษา 16 4.4231 
39 กองทะเบียนและประมวลผล 22 3.7490 
40 ส านักตรวจสอบภายใน 22 3.5100 
41 ศูนย์พัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 18 3.1759 
42 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 14 3.3169 

5) หน่วยงานเสริมศึกษา   
43 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 4.4791 

รวมท้ังสิ้น  43 หน่วยงาน  
 

 



 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 16/2561  วันที่ 25 กันยายน  2561

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจําเดือนสิงหาคม 2561

เสนอ
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รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจําเดือนสงิหาคม 2561  
 

   สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําเดือนสิงหาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 
       1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
       ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 มี
การเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 2.433 
ล้านบาท (ร้อยละ 85.91) และยุทธศาสตร์ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 
13.879 ล้านบาท (ร้อยละ 49.53)  
         ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําเดือนสิงหาคม 2561 มีการเบิกจ่าย
ภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 1.033 ล้านบาท 
(ร้อยละ 177.38) และยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 2.636 ล้านบาท (ร้อยละ 29.89) 
(รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 – 2)   
 
ตาราง  1  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – สงิหาคม 2561 
                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)  

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

งบประมาณเงินรายได้
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

สรุปภาพรวม
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนฯ 

321.196 297.821 275.324 85.72 92.45 393.549 276.144 149.886 38.09 54.28 714.745 573.965 425.210 59.49 74.08 

   ผลผลิต : การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ 13.799 13.328 8.238 59.70 61.81 33.727 20.442 11.510 34.13 56.31 47.527 33.771 19.749 41.55 58.48 
   ผลผลิต : ผู้สําเร็จด้านสังคมศาสตร์ 64.215 64.215 62.754 97.72 97.72 206.410 146.901 74.270 35.98 50.56 270.625 211.116 137.024 50.63 64.90 
   ผลผลิต : ผู้สําเร็จด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

173.105 151.979 150.384 86.87 98.95 80.133 58.330 36.247 45.23 62.14 253.238 210.309 186.631 73.70 88.74 
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ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

งบประมาณเงินรายได้
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

สรุปภาพรวม
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

   ผลผลิต : ผู้สําเร็จการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 53.272 53.175 41.371 77.66 77.80 73.278 50.470 27.859 38.02 55.20 126.550 103.646 69.230 54.71 66.79 

   ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม 16.806 15.124 12.577 74.84 83.16 - - - - - 16.806 15.124 12.577 74.84 83.16 

ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ 31.286 13.525 16.992 54.31 125.64 44.411 30.723 19.908 44.83 64.80 75.697 44.248 36.901 48.75 83.40 
   ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ - - - - - 44.411 30.723 19.908 44.83 64.80 44.411 30.723 19.908 44.83 64.80 

   ผลผลิต : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาฯ 21.931 8.727 11.407 52.01 130.72 - - - - - 21.931 8.727 11.407 52.01 130.72 

   ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฯ 9.355 4.798 5.585 59.70 116.39 - - - - - 9.355 4.798 5.585 59.70 116.39 
ยุทธศาสตร์ 3 : เปน็ศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้
และบริการวิชาการแก่สังคม 

5.071 4.308 3.799 74.92 88.18 31.464 23.712 10.080 32.04 42.51 36.535 28.020 13.879 37.99 49.53 

   ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 3.075 2.312 1.803 58.64 77.97 31.464 23.712 10.080 32.04 42.51 34.539 26.024 11.883 34.40 45.66 

   ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุข 1.996 1.996 1.996 100.00 100.00 - - - - - 1.996 1.996 1.996 100.00 100.00 
ยุทธศาสตร์ 4 : อนรุักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมฯ  

4.000 3.813 2.835 70.87 74.34 11.514 7.308 4.855 42.17 66.44 15.514 11.121 7.690 49.57 69.15 

   ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปะฯ 4.000 3.813 2.835 70.87 74.34 11.514 7.308 4.855 42.17 66.44 15.514 11.121 7.690 49.57 69.15 

ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ  737.189 677.320 625.163 84.80 92.30 1,330.468 1,030.129 840.662 63.19 81.61 2,067.657 1,707.448 1,465.824 70.89 85.85 
   ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 737.189 677.320 625.163 84.80 92.30 712.145 616.111 545.655 76.62 88.56 1,449.334 1,293.431 1,170.818 80.78 90.52 

   ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - - - - - 618.323 414.017 295.007 47.71 71.25 618.323 414.017 295.007 47.71 71.25 
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

- - - - - 5.656 2.833 2.433 43.02 85.91 5.656 2.833 2.433 43.02 85.91 

   ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย - - - - - 5.656 2.833 2.433 43.02 85.91 5.656 2.833 2.433 43.02 85.91 

ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวฯ  - - - - - 5.734 4.922 3.074 53.60 62.45 5.734 4.922 3.074 53.60 62.45 
   ผลผลิต : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว - - - - - 5.734 4.922 3.074 53.60 62.45 5.734 4.922 3.074 53.60 62.45 

รวม 1,098.742 996.787 924.113 84.11 92.71 1,822.795 1,375.770 1,030.898 56.56 74.93 2,921.537 2,372.557 1,955.011 66.92 82.40 
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ตาราง  2  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําเดือนสิงหาคม 2561 
                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

งบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจําเดือนสิงหาคม 2561 

งบประมาณเงินรายได้
ประจําเดือนสิงหาคม 2561 

สรุปภาพรวม
ประจําเดือนสิงหาคม 2561 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 321.196 17.052 6.311 1.96 37.01 393.549 70.264 24.242 6.16 34.50 714.745 87.316 30.552 4.27 34.99 
   ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ 

13.799 2.814 0.952 6.90 33.81 33.727 7.159 1.405 4.16 19.62 47.527 9.973 2.356 4.96 23.63 

   ผลผลิต : ผู้สําเร็จด้านสังคมศาสตร์ 64.215 1.553 - - - 206.410 41.231 11.322 5.48 27.46 270.625 42.785 11.322 4.18 26.46 
   ผลผลิต : ผู้สําเร็จด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

173.105 0.392 0.301 0.17 76.69 80.133 8.016 7.545 9.42 94.12 253.238 8.408 7.845 3.10 93.30 

   ผลผลิต : ผู้สําเร็จการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 53.272 10.997 3.930 7.38 35.74 73.278 13.857 3.971 5.42 28.65 126.550 24.854 7.900 6.24 31.79 

   ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม 16.806 1.296 1.129 6.72 87.14 - - - - - 16.806 1.296 1.129 6.72 87.14 

ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ 31.286 - 0.402 1.28 - 44.411 8.816 2.234 5.03 25.34 75.697 8.816 2.636 3.48 29.89 
   ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ - - - - - 44.411 8.816 2.234 5.03 25.34 44.411 8.816 2.234 5.03 25.34 

   ผลผลิต : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาฯ 21.931 - 0.080 0.36 - - - - - - 21.931 - 0.080 0.36 - 

   ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฯ 9.355 - 0.322 3.44 - - - - - - 9.355 - 0.322 3.44 - 
ยุทธศาสตร์ 3 : เปน็ศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้
และบริการวิชาการแก่สังคม 

5.071 0.771 0.405 7.99 52.57 31.464 5.238 1.839 5.84 35.11 36.535 6.008 2.244 6.14 37.35 

   ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 3.075 0.771 0.405 13.17 52.57 31.464 5.238 1.839 5.84 35.11 34.539 6.008 2.244 6.50 37.35 

   ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุข 1.996 - - - - - - - - - 1.996 - - - - 
ยุทธศาสตร์ 4 : อนรุักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมฯ  

4.000 1.356 0.908 22.71 66.96 11.514 1.585 0.273 2.37 17.24 15.514 2.941 1.182 7.62 40.17 

   ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปะฯ 4.000 1.356 0.908 22.71 66.96 11.514 1.585 0.273 2.37 17.24 15.514 2.941 1.182 7.62 40.17 
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพฯ  

737.189 57.379 59.976 8.14 104.53 1,330.468 150.591 84.640 6.36 56.21 2,067.657 207.970 144.616 6.99 69.54 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

งบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจําเดือนสิงหาคม 2561 

งบประมาณเงินรายได้
ประจําเดือนสิงหาคม 2561 

สรุปภาพรวม
ประจําเดือนสิงหาคม 2561 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

   ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 737.189 57.379 59.976 8.14 104.53 712.145 65.763 48.849 6.86 74.28 1,449.334 123.141 108.825 7.51 88.37 

   ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - - - - - 618.323 84.829 35.791 5.79 42.19 618.323 84.829 35.791 5.79 42.19 
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

- - - - - 5.656 0.583 1.033 18.27 177.38 5.656 0.583 1.033 18.27 177.38 

   ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย - - - - - 5.656 0.583 1.033 18.27 177.38 5.656 0.583 1.033 18.27 177.38 

ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวฯ  - - - - - 5.734 1.037 0.591 10.31 57.02 5.734 1.037 0.591 10.31 57.02 
   ผลผลิต : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว - - - - - 5.734 1.037 0.591 10.31 57.02 5.734 1.037 0.591 10.31 57.02 

รวม 1,098.742 76.557 68.002 6.19 88.82 1,822.795 238.114 114.852 6.30 48.23 2,921.537 314.672 182.854 6.26 58.11 

 
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จําแนกตามงบรายจ่าย  

       ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตาม งบ
รายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 357.371 ล้านบาท (ร้อยละ 93.07) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อ
เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 231.250 ล้านบาท (ร้อยละ 72.29)  
      ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจําเดือนสิงหาคม 2561 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้          
งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 33.008 ล้านบาท (ร้อยละ 77.22) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้
จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 9.005 ล้านบาท (ร้อยละ 20.31) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3 – 4)   
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ตาราง  3  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จําแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 
                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)  

งบรายจ่าย 

งบประมาณเงินแผ่นดิน
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

งบประมาณเงินรายได้ 
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

สรุปภาพรวม
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

จัดสรร แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน 

จัดสรร แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน 

จัดสรร แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน 

งบบุคลากร 207.077 188.451 186.763 90.19 99.10 225.787 195.544 170.607 75.56 87.25 432.863 383.995 357.371 82.56 93.07 
งบดําเนินงาน 99.557 97.827 87.841 88.23 89.79 623.788 531.164 391.101 62.70 73.63 723.345 628.991 478.942 66.21 76.14 
งบลงทุน 205.357 184.689 174.794 85.12 94.64 259.594 135.225 56.457 21.75 41.75 464.951 319.914 231.250 49.74 72.29 
งบอุดหนุน 580.562 520.580 470.375 81.02 90.36 520.044 419.036 339.262 65.24 80.96 1,100.606 939.615 809.637 73.56 86.17 
งบรายจ่ายอื่น 6.190 5.240 4.339 70.11 82.81 193.583 94.802 73.472 37.95 77.50 199.772 100.042 77.811 38.95 77.78 
รวมทั้งสิ้น 1,098.742 996.787 924.113 84.11 92.71 1,822.795 1,375.770 1,030.898 56.56 74.93 2,921.537 2,372.557 1,955.011 66.92 82.40 
 

ตาราง  4  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จําแนกตามงบรายจ่าย ประจําเดือนสิงหาคม 2561  
                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)  

งบรายจ่าย 

งบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจําเดือนสิงหาคม 2561 

งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําเดือนสิงหาคม 2561 

สรุปภาพรวม
ประจําเดือนสิงหาคม 2561 

จัดสรร แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน 

จัดสรร แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน 

งบบุคลากร 207.077 16.698 17.080 82.48 102.29 225.787 26.046 15.928 7.05 61.15 432.863 42.744 33.008 7.63 77.22 
งบดําเนินงาน 99.557 4.712 1.866 18.74 39.60 623.788 98.719 53.259 8.54 53.95 723.345 103.431 55.125 7.62 53.30 
งบลงทุน 205.357 9.320 2.900 14.12 31.12 259.594 35.030 6.105 2.35 17.43 464.951 44.350 9.005 1.94 20.31 
งบอุดหนุน 580.562 44.265 44.975 77.47 101.60 520.044 66.214 34.538 6.64 52.16 1,100.606 110.479 79.513 7.22 71.97 
งบรายจ่ายอื่น 6.190 1.562 1.181 190.73 75.58 193.583 12.105 5.023 2.59 41.49 199.772 13.667 6.203 3.11 45.39 
รวมทั้งสิ้น 1,098.742 76.557 68.002 61.89 88.82 1,822.795 238.114 114.852 6.30 48.23 2,921.537 314.672 182.854 6.26 58.11 
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 3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จําแนกตามคณะ/หน่วยงาน  

       ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตาม
คณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองส่งเสริมการวิจัยฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 38.692 ล้านบาท (ร้อยละ 108.26) และสํานักคอมพิวเตอร์ มีผล
การเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 7.751 ล้านบาท (ร้อยละ 46.15)  
       ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจําเดือนสิงหาคม 2561 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน 
ดังนี้ กองบริการการศึกษา มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 1.350 ล้านบาท (ร้อยละ 287.63) และสํานักคอมพิวเตอร์ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อ
เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 0.795 ล้านบาท (ร้อยละ 10.34) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 5 – 6) 
 
ตาราง  5  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จําแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)         

หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

งบประมาณเงินรายได้
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

สรุปภาพรวม
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน 

1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 343.838 312.068 295.581 85.97 94.72 1,031.360 766.560 544.475 52.79 71.03 1,375.199 1,078.628 840.057 61.09 77.88 
   1.1 ด้านสังคมศาสตร์ 52.284 49.766 48.050 91.90 96.55 460.536 369.567 262.394 56.98 71.00 512.819 419.332 310.444 60.54 74.03 
     1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 16.029 14.611 14.399 89.83 98.55 54.566 43.701 36.224 66.39 82.89 70.595 58.313 50.623 71.71 86.81 

     1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์ 9.453 8.972 9.782 103.48 109.02 34.839 30.180 19.417 55.73 64.34 44.292 39.153 29.199 65.92 74.58 

     1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ 9.517 9.459 8.772 92.17 92.74 250.811 191.378 143.065 57.04 74.76 260.328 200.837 151.837 58.33 75.60 

     1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ 2.536 2.467 2.531 99.81 102.60 41.467 35.907 21.501 51.85 59.88 44.003 38.374 24.032 54.61 62.63 

     1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6.162 6.062 5.963 96.76 98.36 10.068 7.892 5.628 55.91 71.32 16.230 13.954 11.591 71.42 83.06 

     1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 3.366 3.257 2.814 83.60 86.40 36.735 32.976 17.123 46.61 51.92 40.101 36.233 19.936 49.72 55.02 

     1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 1.861 1.752 1.630 87.59 93.02 7.203 6.197 5.316 73.80 85.78 9.064 7.949 6.946 76.63 87.38 

     1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 1.820 1.651 1.257 69.07 76.15 11.660 9.326 6.991 59.96 74.97 13.480 10.977 8.248 61.19 75.14 
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หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

งบประมาณเงินรายได้
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

สรุปภาพรวม
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน 

     1.1.9 คณะนิติศาสตร์ 1.539 1.534 0.902 58.58 58.78 13.186 12.009 7.129 54.07 59.37 14.725 13.543 8.031 54.54 59.30 

1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 199.433 173.794 173.051 86.77 99.57 169.829 133.020 95.172 56.04 71.55 369.262 306.813 268.222 72.64 87.42 
     1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์ 117.902 115.995 114.646 97.24 98.84 34.349 31.671 17.154 49.94 54.16 152.251 147.666 131.800 86.57 89.26 

     1.2.2 คณะเทคโนโลยี 45.253 22.997 24.300 53.70 105.67 14.013 11.389 10.320 73.65 90.61 59.266 34.386 34.620 58.42 100.68 

     1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10.588 10.042 10.279 97.08 102.35 46.313 34.814 30.389 65.62 87.29 56.901 44.856 40.667 71.47 90.66 

     1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 4.875 4.270 4.651 95.41 108.94 25.842 18.240 14.533 56.24 79.68 30.718 22.509 19.184 62.45 85.23 

     1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ 15.414 15.312 14.000 90.82 91.43 35.537 25.197 15.346 43.18 60.90 50.951 40.509 29.346 57.60 72.44 

     1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ 5.401 5.178 5.175 95.82 99.93 13.027 11.152 7.048 54.10 63.19 18.428 16.331 12.222 66.32 74.84 

     1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ - - - - - 0.747 0.557 0.382 51.19 68.71 0.747 0.557 0.382 51.19 68.71 

   1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 92.121 88.509 74.481 80.85 84.15 401.743 264.531 187.292 46.62 70.80 493.864 353.039 261.772 53.00 74.15 
     1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์ 27.856 25.428 23.554 84.56 92.63 7.987 6.779 4.224 52.89 62.31 35.843 32.207 27.779 77.50 86.25 

     1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์ 7.125 6.811 6.861 96.31 100.73 19.790 11.821 10.443 52.77 88.35 26.915 18.632 17.305 64.30 92.88 

     1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 9.027 8.785 6.455 71.50 73.48 35.168 30.933 19.846 56.43 64.16 44.196 39.718 26.301 59.51 66.22 

     1.3.4 คณะแพทยศาสตร์ 31.436 31.055 24.554 78.11 79.06 308.782 187.707 142.867 46.27 76.11 340.217 218.763 167.420 49.21 76.53 

     1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16.677 16.429 13.057 78.29 79.47 30.016 27.290 9.911 33.02 36.32 46.694 43.720 22.968 49.19 52.53 

2. โรงเรียน 13.869 13.398 8.308 59.90 62.01 97.185 72.999 55.848 57.47 76.50 111.054 86.398 64.156 57.77 74.26 
   2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) 10.696 10.696 6.167 57.65 57.65 51.254 41.966 36.242 70.71 86.36 61.950 52.662 42.409 68.46 80.53 

   2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) 3.173 2.702 2.142 67.49 79.25 45.931 31.033 19.606 42.69 63.18 49.105 33.735 21.747 44.29 64.46 

3. หน่วยงานสว่นกลาง 741.035 671.320 620.223 83.70 92.39 694.250 536.211 430.575 62.02 80.30 1,435.285 1,207.531 1,050.799 73.21 87.02 
   3.1 บัณฑิตวิทยาลัย 1.377 1.262 1.158 84.08 91.73 7.050 6.530 3.951 56.05 60.51 8.426 7.792 5.109 60.63 65.56 

   3.2 สํานักศึกษาทั่วไป 0.412 0.377 0.413 100.41 109.53 50.599 44.571 39.050 77.18 87.61 51.011 44.948 39.463 77.36 87.80 
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หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

งบประมาณเงินรายได้
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

สรุปภาพรวม
เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน 

   3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ 6.476 5.982 5.553 85.74 92.82 2.351 2.202 1.700 72.30 77.20 8.828 8.184 7.253 82.16 88.62 

   3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 6.656 6.133 6.493 97.56 105.88 5.082 4.716 4.363 85.86 92.51 11.738 10.849 10.857 92.49 100.07 

   3.5 สํานักคอมพิวเตอร์ 2.434 2.231 2.427 99.72 108.78 17.157 14.566 5.324 31.03 36.55 19.591 16.797 7.751 39.57 46.15 

   3.6 สํานักวิทยบริการ 11.157 10.966 11.787 105.64 107.48 14.904 13.003 8.523 57.19 65.55 26.061 23.969 20.310 77.93 84.73 

   3.7 สํานักงานอธิการบดี 712.523 644.369 592.392 83.14 91.93 596.361 450.066 367.281 61.59 81.61 1,308.884 1,094.435 959.674 73.32 87.69 
     3.6.1 กองกลาง 2.816 2.620 2.866 101.80 109.42 26.267 17.877 15.995 60.89 89.47 29.083 20.496 18.861 64.85 92.02 

     3.6.2 กองกิจการนิสิต 1.924 1.764 1.914 99.48 108.53 37.008 34.057 21.914 59.21 64.34 38.932 35.820 23.828 61.20 66.52 

     3.6.3 กองบริการการศึกษา 2.704 2.586 2.700 99.84 104.39 4.901 4.824 3.458 70.56 71.68 7.605 7.411 6.158 80.97 83.10 

     3.6.4 กองแผนงาน 605.929 557.543 500.789 82.65 89.82 104.492 42.089 41.215 39.44 97.92 710.421 599.632 542.003 76.29 90.39 

     3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่ 2.185 2.003 2.193 100.35 109.48 39.228 39.014 37.974 96.80 97.33 41.413 41.017 40.167 96.99 97.93 

     3.6.6 กองคลังและพัสดุ 2.768 2.557 2.793 100.92 109.23 162.157 140.864 111.389 68.69 79.08 164.924 143.422 114.182 69.23 79.61 

     3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล 2.153 1.973 2.184 101.45 110.67 6.785 6.135 4.675 68.91 76.21 8.938 8.108 6.859 76.74 84.59 

     3.6.8 กองอาคารสถานที่ 53.692 53.503 53.701 100.02 100.37 169.628 125.793 94.737 55.85 75.31 223.320 179.296 148.438 66.47 82.79 

     3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ 33.804 15.526 18.648 55.17 120.11 26.026 20.215 20.044 77.01 99.15 59.830 35.741 38.692 64.67 108.26 

     3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ 2.070 2.020 2.256 109.02 111.70 13.461 13.139 11.064 82.19 84.21 15.531 15.159 13.320 85.77 87.87 

     3.6.11 สํานักตรวจสอบภายใน 0.408 0.374 0.411 100.55 109.69 1.868 1.764 1.170 62.67 66.37 2.276 2.138 1.581 69.47 73.95 

     3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ 0.475 0.435 0.474 99.82 108.90 1.862 1.776 1.468 78.82 82.66 2.337 2.211 1.942 83.09 87.83 
     3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวิน
วิทยา 

1.596 1.463 1.463 91.67 100.00 2.679 2.519 2.179 81.35 86.50 4.275 3.982 3.642 85.20 91.46 

รวม 1,098.742 996.787 924.113 84.11 92.71 1,822.795 1,375.770 1,030.898 56.56 74.93 2,921.537 2,372.557 1,955.011 66.92 82.40 
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ตาราง  6  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จําแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจําเดือนสิงหาคม 2561 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)                           

หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
ประจําเดือนสงิหาคม 2561 

งบประมาณเงินรายได้
ประจําเดือนสงิหาคม 2561 

สรุปภาพรวม
ประจําเดือนสงิหาคม 2561 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 343.838 25.313 16.345 4.75 64.57 1,031.360 154.807 70.875 6.87 45.78 1,375.199 180.120 87.220 6.34 48.42 
   1.1 ด้านสังคมศาสตร์ 48.924 3.789 3.462 7.08 91.38 435.690 63.048 24.468 5.62 38.81 484.614 66.837 27.930 5.76 41.79 
     1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 16.029 1.188 1.191 7.43 100.29 54.566 4.687 3.838 7.03 81.88 70.595 5.875 5.029 7.12 85.61 

     1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์ 9.453 0.581 0.808 8.55 139.03 34.839 9.191 1.042 2.99 11.34 44.292 9.773 1.850 4.18 18.93 

     1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ 9.517 1.098 0.392 4.11 35.67 250.811 38.392 14.790 5.90 38.52 260.328 39.490 15.182 5.83 38.44 

     1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ 2.536 0.069 0.170 6.71 246.91 41.467 4.313 1.245 3.00 28.87 44.003 4.382 1.415 3.22 32.30 

     1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6.162 0.625 0.665 10.78 106.33 10.068 2.044 0.702 6.97 34.32 16.230 2.669 1.366 8.42 51.18 

     1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 3.366 0.109 0.106 3.15 97.15 36.735 3.406 2.118 5.77 62.20 40.101 3.515 2.224 5.55 63.28 

     1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 1.861 0.119 0.131 7.02 109.50 7.203 1.015 0.733 10.18 72.27 9.064 1.134 0.864 9.53 76.19 

     1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 1.820 0.189 0.140 7.69 73.95 11.660 1.916 0.494 4.24 25.78 13.480 2.106 0.634 4.70 30.11 

     1.1.9 คณะนิติศาสตร์ 1.539 0.949 0.057 3.69 5.99 13.186 3.535 0.568 4.30 16.06 14.725 4.484 0.624 4.24 13.93 

1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 199.433 5.885 5.793 2.90 98.44 169.829 17.594 15.585 9.18 88.58 369.262 23.479 21.378 5.79 91.05 
          1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์ 117.902 1.994 1.927 1.63 96.68 34.349 4.023 2.622 7.63 65.17 152.251 6.016 4.549 2.99 75.61 

          1.2.2 คณะเทคโนโลยี 45.253 1.518 1.687 3.73 111.17 14.013 1.079 1.424 10.16 131.96 59.266 2.597 3.111 5.25 119.81 

          1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10.588 0.393 0.404 3.82 102.85 46.313 4.028 6.686 14.44 165.96 56.901 4.421 7.090 12.46 160.36 
          1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 

4.875 0.468 0.209 4.29 44.72 25.842 3.359 1.343 5.20 39.97 30.718 3.828 1.552 5.05 40.55 

          1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ 15.414 1.080 1.254 8.13 116.04 35.537 3.147 3.033 8.54 96.38 50.951 4.228 4.287 8.41 101.40 
          1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ 

5.401 0.433 0.311 5.77 71.99 13.027 1.804 0.437 3.35 24.21 18.428 2.236 0.748 4.06 33.45 
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หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
ประจําเดือนสงิหาคม 2561 

งบประมาณเงินรายได้
ประจําเดือนสงิหาคม 2561 

สรุปภาพรวม
ประจําเดือนสงิหาคม 2561 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

          1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ - - - - - 0.747 0.153 0.040 5.39 26.25 0.747 0.153 0.040 5.39 26.25 

    1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 92.121 14.501 6.893 7.48 47.53 401.743 68.867 29.801 7.42 43.27 493.864 83.368 36.694 7.43 44.01 
          1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์ 27.856 2.066 1.976 7.09 95.65 7.987 1.783 0.468 5.85 26.22 35.843 3.849 2.443 6.82 63.49 

          1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์ 7.125 0.459 0.441 6.19 96.07 19.790 2.215 1.468 7.42 66.28 26.915 2.675 1.910 7.10 71.40 

          1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 9.027 1.795 1.154 12.78 64.29 35.168 3.614 3.396 9.66 93.96 44.196 5.408 4.549 10.29 84.12 

          1.3.4 คณะแพทยศาสตร์ 31.436 9.933 3.274 10.41 32.96 308.782 58.390 23.654 7.66 40.51 340.217 68.323 26.928 7.91 39.41 

          1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16.677 0.248 0.048 0.29 19.24 30.016 2.864 0.816 2.72 28.48 46.694 3.112 0.863 1.85 27.74 

2. โรงเรียน 13.869 2.814 0.957 6.90 34.00 97.185 14.486 5.569 5.73 38.45 111.054 17.300 6.526 5.88 37.72 
          2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) 10.696 2.241 0.736 6.88 32.85 51.254 3.258 3.340 6.52 102.52 61.950 5.500 4.077 6.58 74.13 

          2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) 3.173 0.573 0.220 6.95 38.49 45.931 11.228 2.229 4.85 19.85 49.105 11.800 2.449 4.99 20.76 

3. หน่วยงานสว่นกลาง 741.035 48.430 50.700 6.84 104.69 694.250 68.822 38.408 5.53 55.81 1,435.285 117.251 89.108 6.21 76.00 
     3.1 บัณฑิตวิทยาลัย 1.377 0.115 0.083 6.05 72.58 7.050 0.605 0.506 7.18 83.69 8.426 0.720 0.590 7.00 81.92 

     3.2 สํานักศึกษาทั่วไป 0.412 0.034 0.038 9.29 111.58 50.599 8.595 4.503 8.90 52.39 51.011 8.629 4.541 8.90 52.62 

     3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ 6.476 1.018 0.581 8.98 57.10 2.351 0.686 0.261 11.12 38.08 8.828 1.704 0.843 9.55 49.44 

     3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 6.656 0.559 0.618 9.28 110.61 5.829 0.813 0.503 8.64 61.91 12.485 1.372 1.121 8.98 81.74 

     3.5 สํานักคอมพิวเตอร์ 2.434 0.203 0.224 9.22 110.61 17.157 7.487 0.571 3.33 7.63 19.591 7.690 0.795 4.06 10.34 

     3.6 สํานักวิทยบริการ 11.157 0.191 1.159 10.39 606.87 14.904 4.401 1.825 12.24 41.46 26.061 4.592 2.984 11.45 64.98 

     3.7 สํานักงานอธิการบดี 712.523 46.310 47.996 6.74 103.64 596.361 46.234 30.239 5.07 65.40 1,308.884 92.544 78.235 5.98 84.54 
        3.6.1 กองกลาง 2.816 0.191 0.204 7.23 106.57 26.267 2.605 1.227 4.67 47.11 29.083 2.796 1.431 4.92 51.17 

        3.6.2 กองกิจการนิสิต 1.924 0.160 0.177 9.18 110.22 37.008 5.731 0.524 1.42 9.14 38.932 5.892 0.700 1.80 11.89 

        3.6.3 กองบริการการศึกษา 2.704 0.235 0.249 9.21 105.96 4.901 0.234 1.100 22.45 470.10 7.605 0.469 1.350 17.75 287.63 
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หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
ประจําเดือนสงิหาคม 2561 

งบประมาณเงินรายได้
ประจําเดือนสงิหาคม 2561 

สรุปภาพรวม
ประจําเดือนสงิหาคม 2561 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

        3.6.4 กองแผนงาน 605.929 44.439 45.560 7.52 102.52 104.492 4.127 3.541 3.39 85.80 710.421 48.566 49.101 6.91 101.10 

        3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่ 2.185 0.182 0.203 9.28 111.36 39.228 0.372 0.727 1.85 195.15 41.413 0.554 0.929 2.24 167.63 

        3.6.6 กองคลังและพัสดุ 2.768 0.210 0.257 9.29 122.49 162.157 19.486 12.526 7.72 64.28 164.924 19.696 12.783 7.75 64.90 

        3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล 2.153 0.179 0.199 9.23 110.79 6.785 1.117 0.341 5.02 30.52 8.938 1.297 0.540 6.04 41.62 

        3.6.8 กองอาคารสถานที่ 53.692 0.189 0.197 0.37 104.19 169.628 8.471 6.905 4.07 81.51 223.320 8.660 7.102 3.18 82.01 

        3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ 33.804 0.182 0.507 1.50 278.82 26.026 1.511 2.301 8.84 152.34 59.830 1.693 2.809 4.69 165.94 

        3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ 2.070 0.136 0.229 11.09 168.33 13.461 1.544 0.622 4.62 40.30 15.531 1.680 0.852 5.48 50.69 

        3.6.11 สํานักตรวจสอบภายใน 0.408 0.034 0.038 9.31 111.68 1.868 0.117 0.106 5.67 90.72 2.276 0.151 0.144 6.32 95.45 

        3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ 0.475 0.040 0.044 9.29 111.49 1.862 0.420 0.147 7.89 34.99 2.337 0.460 0.191 8.18 41.58 
        3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวิน
วิทยา 

1.596 0.133 0.133 8.33 100.00 2.679 0.498 0.171 6.40 34.40 4.275 0.631 0.304 7.12 48.22 

รวม 1,098.742 76.557 68.002 61.89 88.82 1,822.795 238.114 114.852 6.30 48.23 2,921.537 314.672 182.854 6.26 58.11 
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5.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบกองประชาสัมพันธ์และกิจการตา่งประเทศ 

 1. ข่าวมหาวทิยาลัยมหาสารคามที่ลงหนังสือพิมพ ์

     ดวยกองประชาสัมพันธ์และกิจการตางประเทศ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
ไดน าเสนอขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์สรางขาวสารที่ดีใหเกิดประโยชน์ตอสังคมและเผยแพรขาวสาร       
มีคุณคาตอสังคม  เพื่อสรางความเขาใจแกประชาชนใหเกิดความถูกตอง ชัดเจนกับองค์กรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม   ในการนี้ กองประชาสัมพันธ์และกิจการตางประเทศ จึงขอน าเสนอ ดังนี้ 

1. ประชาชาติธุรกิจ สารคามพฒันาศักยภาพ OTOP วันที่ พฤหัสบดี 1 – อาทิตย์ 4 
สิงหาคม 2562 ปีที่ 42 ฉบับที่ 5171 หนา 18 

2. สยามรัฐ ‘มมส’ สรางแลนด์มาร์กศิลปะ 3 มิติ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ปีที่ 70 ฉบับ
ที่ 24083 หนา 9 

3. มติชน แลนด์มาร์ก 3 มิติ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ปีที่ 42 ฉบับที่ 15119 หนา 7 
4. เปิดสวนศิลปะ-ภาพ 3 มิติเสมือนจริง วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ปีที่ 29  

ฉบับที่ 10478 หนา 19 
5. สยามรัฐ ‘มมส’ รวมพลังฝุาภัยแลง วันศุกรท์ี่ 9 สิงหาคม 2562 ปีที่ 70 ฉบับที่ 24088 

หนา 9 
6. ไทยรัฐ ชมภาพ 3 มิต ิแลนดม์าร์กใหม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ปีที ่70  

ฉบับที่ 22474 หนา 11 
7. มิติชน ‘มมส’ ติวเขมอจ.ท าผลงาน วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ปีที่ 42  

ฉบับที่ 15126 หนา 17 
8. ขาวสด ‘มมส’รณรงค์ชวยกันประหยัดน้ า วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ปีที่ 29  

ฉบับที่ 10485 หนา 19 
9. มิติชน ปฐมนิเทศนิสิต วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ปทีี่ 42 ฉบับที่ 15129  

หนา 21 
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 

2. สรุปผลการก ากับติดตามการรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัิราชการ กพร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2562 
 

ตามที่ กลุมงานกิจการตางประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการตางประเทศ ไดรับ 
มอบหมายใหเป็นหนวยงานหลักในการก ากับติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
กพร. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2562 ในทุกตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 6 : สงเสริมภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพฒันาเป็นมหาวิทยาลัยในระดบัสากล ของคณะ/หนวยงาน นั้น   
ทั้งนี้ กลุมงานกิจการตางประเทศไดสรุปการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กพร  
(รอบ 11 เดือน) ในตัวชี้วัดดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
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3. อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. การรายงานขอมูลที่ไมครบถวน อีกทั้ง ทางคณะ/หนวยงาน ไมรายงานผลการด าเนินงาน 

และเอกสารหลักฐานตามตัวช้ีวัด ท าใหไมสามารถสรุปผลการด าเนินงานได  
  2. ปัญหาในการตีความ ค าอธิบายรายตัวชี้วัด ท าใหคณะ/หนวยงาน น าสงหลักฐานไมตรง
ตามเง่ือนไขของตัวชี้วัด 
 3. กลุมงานกิจการตางประเทศ ไมสามารถเขาถึงขอมูลการด าเนินงานของบาง คณะ/หนวยงาน  
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ท าใหไมสามารถสรุปขอมูลในบางสวนได  
 
เอกสารประกอบการประชมุ 
 1.  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 (รอบ 11 เดือน) 
  2. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 (รอบ 11 เดือน) 
 3. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 (รอบ 11 เดือน) 
 
 
ประเดน็ที่เสนอ 
 

เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทราบผลการก ากับติดตามผล 
การด าเนินงาน ตามแผนปฏิบตัิราชการ กพร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2562 ยทุธศาสตร์ที่ 6 : 
สงเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหไดรบัการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  
รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562) 
 
มต ิ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(รอบ 11 เดือน ระหว่าง เดือนตุลาคม 2561 – เดอืนสิงหาคม 2562) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลยัในระดับสากล 

ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 (1) คณะด ำเนินงำนตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำนครบ (6) ข้อตำมที่ก ำหนด 

2 (2) รำยงำนข้อมูลนักวิชำกำร/นักวิจัย จำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันต่ำงประเทศที่มีควำมสัมพันธ์อันดีกับคณำจำรย์/คณะ/หน่วยงำน/มมส จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 คน  
*** พร้อมหลักฐานการโต้ตอบข้อมูลทางอีเมลระหว่าง คณะ/หน่วยงาน/มมส กับ นักวิชาการ/นักวิจัย *** 

3 (3) รำยงำนข้อมูลจ ำนวนนักวิชำกำร/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงประเทศทุกรำย ที่มำร่วมกิจกรรมด้ำนวิชำกำร/วิจัยกับคณะ (Inbound Visiting International 
Faculty Staff) หรือ ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรของคณะทุกรำยที่ได้ไปร่วมกิจกรรมด้ำนวิชำกำร/วิจัยกับสถำบัน/หน่วยงำน ณ ต่ำงประเทศ (Outbound Visiting 
International Faculty Staff) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พร้อมหลักฐำนแสดงผลกำรด ำเนินงำนที่ถูกต้องและชัดเจน 

4 (4) รำยงำนข้อมูลจ ำนวนนิสิตระดับอุดมศึกษำชำวต่ำงชำติทุกรำยทีเ่ข้ำมำศึกษำในหลักสูตรของคณะ พร้อมหลักฐำนแสดงกำรเข้ำศึกษำที่ถูกต้องและชัดเจน 
(5) รำยงำนข้อมูลจ ำนวนนิสิตระดับอุดมศึกษำชำวต่ำงชำติทุกรำยทีเ่ดินทำงเข้ำมำร่วมหลักสูตร/โครงกำร/กิจกรรม ณ มมส (Inbound Exchange Student) หรือ 
จ ำนวนนิสิต มมส ทุกรำยที่เดินทำงไปร่วมหลักสุตร/โครงกำร/กิจกรรม ณ สถำบัน/หน่วยงำน ณ ต่ำงประเทศ (Outbound Exchange Student) พร้อมหลักฐำน
แสดงผลกำรด ำเนินงำนหรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ถูกต้องและชัดเจน 

5 (6) รำยงำนข้อมูลจ ำนวนโครงกำรกิจกรรมแลกเปลี่ยนทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรถ่ำยทอดและกำรพัฒนำเทคโนโลยี ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมทำงวิชำกำรอ่ืนๆ ระหว่ำง คณะ/หน่วยงำน มมส กับมหำวิทยำลัย/สถำบัน/หน่วยงำน/องค์กร/บริษัท ในต่ำงประเทศ ทุกโครงกำรทั้งที่
เกิดข้ึนและไม่ได้เกิดข้ึนภำยใต้ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ตำมที่คณะ/หน่วยงำนรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนฯ มำยังมหำวิทยำลัย พร้อมหลักฐำนแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนและงบประมำณกำรด ำเนินงำนที่ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน 
รายการ เอกสารหลักฐาน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (1) กำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนและน ำปัญหำ/

อุปสรรคจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

เอกสำรหลักฐำนกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนและน ำปัญหำ/อุปสรรคจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
พัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุมของคณะ/หน่วยงำน ฯลฯ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (2) กำรแต่งตั้งรำยชื่อผู้รับผิดชอบและ

ผู้ปฏิบัติงำนก ำกับดูแลตัวชี้วัดในสังกัด 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (3) ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงำนก ำกับดูแลตัวชี้วัด
ในสังกัด เข้ำร่วมประชุมหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรฯ ร่วมกับกลุ่มงำนกิจกำรต่ำงประเทศ 

เอกสำรหลักฐำนแสดงกำรเข้ำร่วมประชุมหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ฯ ร่วมกับกลุ่มงำนกิจกำรต่ำงประเทศ เช่น รำยงำนกำรประชุม เอกสำรกำรลงทะเบียน ฯลฯ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (4) มีกำรก ำหนดแนวทำงหรือแผนงำนหรือ

โครงกำรหรือกิจกรรมในกำรด ำเนินงำน 

เอกสำรแสดงรำยละเอียดแนวทำง/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมในกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (5) ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงำนก ำกับดูแล

ตัวชี้วัดในสังกัด ด ำเนินงำนตำมแผนงำนฯ ที่ก ำหนด 

เอกสำรหลักฐำนแสดงกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนฯ ที่ก ำหนด เช่น บันทึกข้อควำมติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำน ฯลฯ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (6) มีกำรประสำนงำนร่วมกับกลุ่มงำนกิจกำร
ต่ำงประเทศ ในกำรก ำกับติดตำมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน กพร  
ภำยใน คณะ/ หน่วยงำน 

เอกสำรแสดงกำรประสำนงำนร่วมกับกลุ่มงำนกิจกำรต่ำงประเทศ ในกำรก ำกับติดตำมข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำน กพร ภำยใน คณะ/ หน่วยงำน เช่น หลักฐำนแสดงกำรด ำเนินงำนตำมบันทึกข้อควำม
ก ำกับติดตำมผล กพร ของกลุ่มงำนกิจกำรต่ำงประเทศ 

ข้อมูลนักวิชำกำร/นักวิจัย จำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันต่ำงประเทศท่ีมี
ควำมสัมพันธ์อันดีกับคณำจำรย์/คณะ/หน่วยงำน/มมส จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 20 คน  *** พร้อมหลักฐานการโต้ตอบข้อมูลทางอีเมลระหว่าง 
คณะ/หน่วยงาน/มมส กับ นักวิชาการ/นักวิจัย *** 

- ข้อมูล Academic Peer List Contact (ตำมแบบฟอร์มกลุ่มงำนกิจกำรต่ำงประเทศ) 
- ***หลักฐานการโต้ตอบข้อมูลทางอีเมลระหว่าง คณะ/หน่วยงาน/มมส กับ นักวิชาการ/
นักวิจัย*** 



รายการ เอกสารหลักฐาน 

ข้อมูลจ ำนวนนักวิชำกำร/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงประเทศทุกรำย  
ทีม่ำร่วมกิจกรรมด้ำนวิชำกำร/วิจัยกับคณะ (Inbound Visiting 
International Faculty Staff) หรือ ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรของคณะทุก
รำยที่ได้ไปร่วมกิจกรรมด้ำนวิชำกำร/วิจัยกับสถำบัน/หน่วยงำน  
ณ ต่ำงประเทศ (Outbound Visiting International Faculty Staff)  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พร้อมหลักฐำนแสดงผลกำรด ำเนินงำนที่
ถูกต้องและชัดเจน 

- ข้อมูลจ ำนวนนักวิชำกำร/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงประเทศทีม่ำร่วมกิจกรรมด้ำนวิชำกำร/วิจัย
กับคณะ (Inbound Visiting International Faculty Staff) หรือ ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรของคณะที่
ได้ไปร่วมกิจกรรมด้ำนวิชำกำร/วิจัยกับสถำบัน/หน่วยงำน ณ ต่ำงประเทศ (Outbound Visiting 
International Faculty Staff) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ตำมแบบฟอร์มกลุ่มงำนกิจกำร
ต่ำงประเทศ) 
- ข้อมูลสัญญำรับทุนหรือข้อตกลงในกำรแลกเปลี่ยน หรือข้อมูล/หลักฐำนที่แสดงผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรมด้ำนวิชำกำร/วิจัย ณ ต่ำงประเทศ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และ/
หรือ โครงกำร/กิจกรรมด้ำนวิชำกำร/วิจัย ณ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ของนักวิชำกำร/นักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงประเทศ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่ถูกต้องและชัดเจน 

ข้อมูลจ ำนวนนิสิตระดับอุดมศึกษำชำวต่ำงชำติทุกรำยทีเ่ข้ำมำศึกษำใน
หลักสูตรของคณะ พร้อมหลักฐำนแสดงกำรเข้ำศึกษำที่ถูกต้องและชัดเจน 

- ข้อมูลนิสิตชำวต่ำงชำติมำศึกษำในหลักสูตร (Inbound) ที่ก ำลังศึกษำในหลักสูตรที่คณะเปิดสอน 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ตำมแบบฟอร์มกลุ่มงำนกิจกำรต่ำงประเทศ) 
- หลักฐำนแสดงกำรเข้ำศึกษำของนิสิตชำวต่ำงชำติมำศึกษำในหลักสูตร (Inbound) ที่ก ำลังศึกษำ
ในหลักสูตรที่คณะเปิดสอนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่ถูกต้องและชัดเจน 

ข้อมูลจ ำนวนนิสิตระดับอุดมศึกษำชำวต่ำงชำติทุกรำยทีเ่ดินทำงเข้ำมำร่วม
หลักสูตร/โครงกำร/กิจกรรม ณ มมส (Inbound Exchange Student) 
หรือ จ ำนวนนิสิต มมส ทุกรำยที่เดินทำงไปร่วมหลักสุตร/โครงกำร/
กิจกรรม ณ สถำบัน/หน่วยงำน ณ ต่ำงประเทศ (Outbound Exchange 
Student) พร้อมหลักฐำนแสดงผลกำรด ำเนินงำนหรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ที่ถูกต้องและชัดเจน 

- ข้อมูลจ ำนวนนิสิตระดับอุดมศึกษำชำวต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำมำร่วมหลักสูตร/โครงกำร/กิจกรรม 
ณ มมส (Inbound Exchange Student) หรือ จ ำนวนนิสติ มมส ที่เดินทำงไปร่วมหลักสุตร/
โครงกำร/กิจกรรม ณ สถำบัน/หน่วยงำน ณ ต่ำงประเทศ (Outbound Exchange Student) 
(ตำมแบบฟอร์มกลุ่มงำนกิจกำรต่ำงประเทศ) 
- หลักฐำนแสดงผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตหรือกำรเข้ำร่วมโครงกำร/
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิต ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่ถูกต้องและชัดเจน 

ข้อมูลจ ำนวนโครงกำรกิจกรรมแลกเปลี่ยนทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
 ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรถ่ำยทอดและกำรพัฒนำเทคโนโลยี ด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำร ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมทำงวิชำกำรอื่นๆ ระหว่ำง 
คณะ/หน่วยงำน มมส กับมหำวิทยำลัย/สถำบัน/หน่วยงำน/องค์กร/บริษัท 

- ข้อมูลจ ำนวนโครงกำรกิจกรรมแลกเปลี่ยนทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำร
ถ่ำยทอดและกำรพัฒนำเทคโนโลยี ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมทำง
วิชำกำรอ่ืนๆ ระหว่ำง คณะ/หน่วยงำน มมส กับมหำวิทยำลัย/สถำบัน/หน่วยงำน/องค์กร/บริษัท 
ในต่ำงประเทศ ทุกโครงกำรทั้งที่เกิดขึ้นและไม่ได้เกิดขึ้นภำยใต้ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 



รายการ เอกสารหลักฐาน 

ในต่ำงประเทศ ทุกโครงกำรทั้งที่เกิดขึ้นและไม่ได้เกิดขึ้นภำยใต้ข้อตกลง
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ตำมที่คณะ/หน่วยงำนรำยงำนแผนกำร
ด ำเนินงำนฯ มำยังมหำวิทยำลัย พร้อมหลักฐำนแสดงผลกำรด ำเนินงำน
และงบประมำณกำรด ำเนินงำนที่ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 

ตำมท่ีคณะ/หน่วยงำนรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนฯ มำยังมหำวิทยำลัย (ตำมแบบฟอร์มกลุ่มงำน
กิจกำรต่ำงประเทศ) 
- หลักฐำนแสดงผลกำรด ำเนินงำนและงบประมำณกำรด ำเนินงำน โครงกำรกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรถ่ำยทอดและกำรพัฒนำเทคโนโลยี ด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำร ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมทำงวิชำกำรอื่นๆ ระหว่ำง คณะ/หน่วยงำน มมส กับ
มหำวิทยำลัย/สถำบัน/หน่วยงำน/องค์กร/บริษัท ในต่ำงประเทศ ที่ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ล าดับ คณะ/หน่วยงาน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 หมายเหตุ 

1 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ √ - - - - - ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 1 กำรด ำเนินงำนยังไม่
ครบถ้วนและเอกสำรหลักฐำนแสดงข้อมูลไม่ชัดเจน 
- ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 2 ไม่มีชื่อผู้เชี่ยวชำญใน
ล ำดับที่ 11 และ 23 
- ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 2 ขำดหลักฐำนอีเมล
ประสำนงำนของผู้เชี่ยวชำญ ล ำดับที่ 5 และ 6  
- ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 2 ไม่มีกำรอัพเดตข้อมูล
ผู้เชี่ยวชำญ ล ำดับที่ 18  
- ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 3 เอกสำรหลักฐำนกำร
รำยงำนผลไม่ตรงตำมเกณฑ์กำรประเมินคะแนน 
- ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 4 ข้อมูลกำรรำยงำนผลของ
นิสิตต่ำงชำติที่ศึกษำในระดับปริญำตรี มีจ ำนวน 5 คน 



ล าดับ คณะ/หน่วยงาน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 หมายเหตุ 

แต่มีกำรแนบเอกสำรหลักฐำนเพียง 2 คน 
- ในรำย Ms. Na Li ยังขำดเอกสำรแสดงผลกำรเข้ำ
ศึกษำในสังกัด/ แสดงควำมเป็นนิสิตในสังกัด 

2 คณะศึกษำศำสตร์ - - - - - - คณะฯ แจ้งในระบบบริหำรยุทธศำสตร์ฯ ว่ำข้อมูล 

ที่รำยงำน ณ รอบเดือนปัจจุบัน ยังไม่สิ้นสุดสมบูรณ์ 
เนื่องจำกยังอยู่ในระหว่ำงรวบรวมข้อมูลและหลักฐำน
เพ่ิมเติม 

3 คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร - - - - - - ไม่สำมำรถสืบค้นข้อมูลในระบบบริหำรยุทธศำสตร์ฯ 
4 คณะศิลปกรรมศำสตร์ - - - - - - ไม่มีข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบฯ  
5 คณะกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม - - - - - - ไม่สำมำรถสืบค้นข้อมูลในระบบบริหำรยุทธศำสตร์ฯ 

6 วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง - - - - - - ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 3 ไม่มีกำรรำยงำน
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน แนบเฉพำะเอกสำร
หลักฐำนกำรขออนุมัติโครงกำร 
- ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 4 ข้อ 4.2 เอกสำรหลักฐำนที่
แนบยังมีรำยละเอียดไม่ครบถ้วน 

7 วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ - - - - - - ไม่มีข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

8 คณะวัฒนธรรมศำสตร์ - - - - - - ไม่สำมำรถสืบค้นข้อมูลในระบบบริหำรยุทธศำสตร์ฯ 

9 คณะวิทยำศำสตร์ √ - - - - - ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 3 Inbound Visiting  
ล ำดับที่ 4 ขำดเอกสำรหลักฐำน 
- ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 5 โครงกำรล ำดับที่ 6  
ขำดเอกสำรหลักฐำน 

 



ล าดับ คณะ/หน่วยงาน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 หมายเหตุ 

10 คณะนิติศำสตร์ - - - - - - ไม่มีข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

11 คณะเทคโนโลยี - - - - - - ไม่มีข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

12 คณะวิศวกรรมศำสตร์ - - - - - - คณะฯแจ้งในระบบบริหำรยุทธศำสตร์ฯ ว่ำอยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและตรวจสอบข้อมูล 

13 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์ 

- - - - - - ไม่มีข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

- ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 2 แนบเฉพำะเอกสำร
หลักฐำน 
- ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 2 ขำดหลักฐำนอีเมล
ประสำนงำนของผู้เชี่ยวชำญ ล ำดับที่ 9 และ 17  
- ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 4 ข้อ 4.1 แนบเฉพำะ
เอกสำรหลักฐำน และสัญชำติของนิสิตยังไม่ชัดเจน 

14 คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ - - - - - - ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 1 กำรด ำเนินงำนยังไม่
ครบถ้วนและเอกสำรหลักฐำนแสดงข้อมูลไม่ชัดเจน 
- ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 2 ไม่มีกำรสรุปข้อมูล
นักวิชำกำร/นักวิจัย 
- ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 5 ขำดข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงกำรและรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

15 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ - - - - - - ข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบระบุว่ำ  
“ไม่ม”ี และขำดเอกสำรหลักฐำน 

16 คณะพยำบำลศำสตร์ - - - - - - ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 2 ขำดข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและ
อีเมลประสำนงำนกลับจำก นักวิชำกำร/นักวิจัย ใน
ล ำดับที่ 1, 2, 5, 7, 8, 11, 19 



ล าดับ คณะ/หน่วยงาน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 หมายเหตุ 

- ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 5 ขำดข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงกำรและรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

17 คณะเภสัชศำสตร์ - - - - - - ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 2 ไม่มีข้อมูลจ ำนวน
ผู้เชี่ยวชำญ และ คณะฯ แจ้งในระบบบริหำร
ยุทธศำสตร์ฯ ว่ำเนื่องจำกข้อมูลมีควำมละเอียดอ่อน 
รบกวนตรวจสอบที่คณะ 
- ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 3 ขำดข้อมูลเกี่ยวกับ
รำยละเอียดกำรร่วมกิจกรรมหรือด ำเนินงำน 
- ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 4 ข้อ 4.2 มีเฉพำะกำร
รำยงำนผลกำรแลกเปลี่ยนนิสิต ขำดเอกสำรหลักฐำน 

 18 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ - - - - - - ไม่มีข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

- เกณฑ์คะแนนระดับที่ 3 แนบเฉพำะเอกสำรหลักฐำน  
19 คณะแพทยศำสตร์ - - - - - - ไม่สำมำรถสืบค้นข้อมูลในระบบบริหำรยุทธศำสตร์ฯ 

20 คณะสัตวแพทยศำสตร์ - - - - - - ไม่มีข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

21 สถำบันวิจัยวลัยรุกขเวช - - - - - - ในเกณฑ์คะแนนระดับที่ 1 ขำดเอกสำรหลักฐำน 
 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินงาน (เกณฑ์การให้คะแนน: ระดับมหาวิทยาลัย/คณะหน่วยงาน) 

ล าดับ เป้าประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

1 มหำวิทยำลัยมีนักวิชำกำร/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชำญจำกมหำวิทยำลัยหรือ
สถำบันต่ำงประเทศที่มีควำมสัมพันธ์อันดีกับคณำจำรย์/คณะ/หน่วยงำน/
มมส จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 400 คน 

มหำวิทยำลัยมีนักวิชำกำร/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชำญจำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบัน
ต่ำงประเทศท่ีมีควำมสัมพันธ์อันดีกับคณำจำรย์/คณะ/หน่วยงำน/มมส  
จ ำนวน 87 คน 

2 มหำวิทยำลัยมีจ ำนวนคณะที่มีนักวิชำกำร/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชำญชำว
ต่ำงประเทศท่ีมำร่วมกิจกรรมด้ำนวิชำกำร/วิจัย กับคณะ/หน่วยงำน มมส 
(Inbound Visiting International Faculty Staff) หรือ จ ำนวนบุคลำกร 
ของคณะ/หน่วยงำน มมส ที่ไปร่วมกิจกรรมด้ำนวิชำกำร/วิจัยกับสถำบัน/
หน่วยงำน ณ ต่ำงประเทศ (Outbound Visiting International Faculty 
Staff) อย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของจ ำนวนคณะทั้งหมด 

มหำวิทยำลัยมี คณะ/หน่วยงำน จ ำนวน 8 คณะ/หน่วยงำน ที่มีนักวิชำกำร/
นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงประเทศที่มำร่วมกิจกรรมด้ำนวิชำกำร/วิจัย กับคณะ/
หน่วยงำน มมส (Inbound Visiting International Faculty Staff) หรือ จ ำนวน
บุคลำกร ของคณะ/หน่วยงำน มมส ที่ไปร่วมกิจกรรมด้ำนวิชำกำร/วิจัยกับ
สถำบัน/หน่วยงำน ณ ต่ำงประเทศ (Outbound Visiting International 
Faculty Staff) คิดเป็นร้อยละ 38.1 ของจ ำนวนคณะ/หน่วยงำน ที่จัดกำรเรียน
กำรสอนทั้งหมด 

3 มหำวิทยำลัยมีจ ำนวนคณะที่มีนิสิตระดับอุดมศึกษำชำวต่ำงชำติทีเ่ข้ำมำ
ศึกษำในหลักสูตร อย่ำงน้อยร้อยละ อย่ำงน้อยร้อยละ 75 ของจ ำนวน
คณะทั้งหมด 

มหำวิทยำลัยมี คณะ/หน่วยงำน จ ำนวน 8 คณะ/หน่วยงำน ที่มนีิสิต
ระดับอุดมศึกษำชำวต่ำงชำติทีเ่ข้ำมำศึกษำในหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 38.1 ของ
จ ำนวนคณะ/หน่วยงำน ที่จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมด 

4 มหำวิทยำลัยมีจ ำนวนคณะที่มีนิสิตระดับอุดมศึกษำชำวต่ำงชำติที่เดิน
ทำงเข้ำมำร่วมหลักสูตร/โครงกำร/กิจกรรม ณ มมส (Inbound 
Exchange Student) หรือ จ ำนวนนิสิต มมส ที่เดินทำงไปร่วมหลักสูตร/
โครงกำร/กิจกรรม ณ สถำบัน/หน่วยงำน ณ ต่ำงประเทศ (Outbound 
Exchange Student) อย่ำงน้อย 
ร้อยละ 75 ของจ ำนวนคณะทั้งหมด 

มหำวิทยำลัยมี คณะ/หน่วยงำน จ ำนวน 9 คณะ/หน่วยงำน ที่มนีิสิต
ระดับอุดมศึกษำชำวต่ำงชำติทีเ่ดินทำงเข้ำมำร่วมหลักสูตร/โครงกำร/กิจกรรม ณ 
มมส (Inbound Exchange Student) หรือ จ ำนวนนิสิต มมส ที่เดินทำงไปร่วม
หลักสูตร/โครงกำร/กิจกรรม ณ สถำบัน/หน่วยงำน ณ ต่ำงประเทศ (Outbound 
Exchange Student) คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจ ำนวนคณะ/หน่วยงำน ที่
จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมด 



5 มหำวิทยำลัยมีจ ำนวนโครงกำรกิจกรรมแลกเปลี่ยนทำงด้ำนกำรเรียนกำร
สอน ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรถ่ำยทอดและกำรพัฒนำเทคโนโลยี ด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมทำงวิชำกำรอื่นๆ 
ระหว่ำง คณะ/หน่วยงำน มมส กับมหำวิทยำลัย/สถำบัน/หน่วยงำน/
องค์กร/บริษัท ทั้งในและต่ำงประเทศ ทั้งท่ีเกิดข้ึนและไม่ได้เกิดข้ึนภำยใต้
ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร อย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของจ ำนวน
กิจกรรม/โครงกำรทั้งหมดที่ทำงคณะ/หน่วยงำน รำยงำนแผนกำร
ด ำเนินงำนฯ มำยังมหำวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยมีจ ำนวนโครงกำรกิจกรรมแลกเปลี่ยนทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ำน
กำรวิจัย ด้ำนกำรถ่ำยทอดและกำรพัฒนำเทคโนโลยี ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมทำงวิชำกำรอ่ืนๆ ระหว่ำง คณะ/หน่วยงำน มมส กับ
มหำวิทยำลัย/สถำบัน/หน่วยงำน/องค์กร/บริษัท ทั้งในและต่ำงประเทศ ทั้งที่
เกิดข้ึนและไม่ได้เกิดข้ึนภำยใต้ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 15 
กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรทั้งหมดที่ทำง
คณะ/หน่วยงำน รำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนฯ มำยังมหำวิทยำลัย 

ข้อมูลอัพเดท ณ วันท่ี 4 กันยำยน 2562 

* หมายเหตุ * 

 - การใหค้ะแนนจะให้ตามการกรอกข้อมูลและเอกสารอ้างอิงที่แนบในระบบบริหารยุทธศาสตร์ หากคณะใดมีการรายงานผลข้อมูลแต่ไม่ด าเนินแนบเอกสารหลักฐาน    

   หรือข้อมูลที่รายงานมีรายละเอียดไม่ตรงตามเอกสารหลักฐาน เมื่อถึงรอบ  12  เดือน กลุ่มงานกิจการต่างประเทศจะขอตัดคะแนนโดยอ้างอิงตามเอกสารหลักฐาน 

   ที่รายงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 

 - หากเป็นเอกสารหลักฐานเป็นเอกสารส าคัญหรือเอกสารทีเ่ป็นความลับ ขอความอนุเคราะหใ์ห้คณะแจ้งรายละเอียดไว้ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ และด าเนินการ  

   จัดเตรียมเอกสารหลักฐานดังกล่าว เพ่ือแสดงต่อคณะกรรมการประเมินในวันตรวจประเมิน ณ คณะ/หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
กลุ่มงำนกิจกำรต่ำงประเทศ กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ ได้มีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและมีกำรจัดท ำนโยบำยและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมรำย
ตัวชี้วัด เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงำน ด ำเนินกำรตำม กพร. เมื่อที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สำมำรถน ำมำเป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดอันดับ 

มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
- มีกำรจัดประชุมกลุ่มงำนกิจกำรต่ำงประเทศ เพ่ือทบทวนผลกำรด ำเนินงำนและน ำปัญหำ/อุปสรรคจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
- มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
- มีกำรจัดท ำแผนส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำเป็นมหำวิทยำลัยในระดับสำกล 
- มีกำรประชุมหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะ/หน่วยงำน และหน่วยงำนผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด 
- มีกำรก ำกับติดตำมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ครั้งที่ 1 - รอบ 8 เดือน (ตุลำคม 2561 - พฤษภำคม 2562)  
- มีกำรน ำส่งเอกสำรสรุปกำรด ำเนินงำน รอบ 9 เดือน (ตุลำคม 2561 – มิถุนำยน 2562) ไปยัง คณะ/หน่วยงำน 
- มีก ำหนดจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรผู้ดูแลตัวชี้วัดของคณะ/หน่วยงำน ในวันที่ 19 สิงหำคม 2562 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ด้วยมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมได้ด ำเนินกำรจัดท ำ MOU กับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศรวมแล้วทั้งสิ้น 20 ประเทศท่ัวโลก ท ำให้หน่วยงำนต่ำงๆในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
สำมำรถติดต่อและขอควำมร่วมมือในกำรส่งนิสิตนักศึกษำ/อำจำรย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงชำติเข้ำมำร่วมท ำกำรสอนและ/หรือวิจัย และ/หรือมีกำรแลกเปลี่ยนนิสิต
นักศึกษำอำจำรย์/นักวิจัย มมส กับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศได้ รวมไปถึงควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรประชำสัมพันธ์จำกองค์กรต่ำงๆทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมเป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย เป็นแรงจูงใจให้ชำวต่ำงชำติอยำกจะเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำกำรสอน
และ/หรือวิจัยกับทำงมหำวิทยำลัยเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อกำรเก็บข้อมูลนักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันต่ำงประเทศที่มีควำมสัมพันธ์กับคณำจำรย์/คณะ/หน่วยงำน/
มมส และท ำให้เกิดกิจกรรมต่ำงๆที่วยสนับสนุนในกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
-  เนื่องจำกควำมล่ำช้ำในกำรเปิดระบบบริหำรยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และกำรตีพิมพ์เอกสำรคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ ประจ ำปี 2562 ท ำให้ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรในส่วนอื่นๆ และไม่สำมำรถประเมินผลข้อมูลได้ 
-  เกิดควำมล่ำช้ำในกำรรวบรวมรำยชื่อเพ่ือจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เนื่องต้องประสำนงำนไปยังหลำยหน่วยงำนและควำมติดขัดกำรน ำส่งเอกสำร 
- ยังไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและเอกสำรอ้ำงอิงเข้ำมำในระบบ ท ำให้ไม่สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนได้ 



- กำรรำยงำนผลและกำรน ำส่งเอกสำรหลักฐำนของคณะ/หน่วยงำนในระบบ ยังมีข้อมูลบำงส่วนที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และ/หรือ สัมพันธ์กัน ท ำให้ไม่สำมำรถสรุปผล
กำรด ำเนินงำนได้ 
แนวทางแก้ไข : 
- มีกำรประสำนงำนไปยังผู้เกี่ยวข้องในส่วนของกำรจัดท ำเอกสำรคู่มือประเมินผล เพ่ือขอรับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดและค ำยืนยันในกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดดังกล่ำว อีก
ทั้งมีกำรประสำนำนไปยังผู้ดูแลระบบเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขในส่วนของกำรเข้ำถึงข้อมูลกำรรำยงำนผลของคณะ และส่วนของกำรแก้ไขข้อมูลที่มีควำมผิดพลำดบำงส่วนในระบบ
ยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
- กลุ่มงำนกิจกำรต่ำงประเทศ ด ำเนินกำรประสำนงำนไปยังคณะ/หน่วยงำนโดยตรงผ่ำนทำงโทรศัพท์ เพ่ือก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน (เนื่องจำกจัดท ำเอกสำรขอควำม
อนุเครำะห์น ำส่งรำยชื่อออกไปเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562 เรียบร้อยแล้ว) และทำงกลุ่มงำนฯ จะด ำเนินกำรน ำเรื่องเข้ำที่ประชุมกลุ่มงำนฯ และประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกอง
ประชำสัมพันธ์ฯ เพ่ือหำทำงแก้ไขในกำรด ำเนินงำนส่วนนี้ของปีงบประมำณถัดไป 
- กลุ่มงำนกิจกำรต่ำงประเทศ จะด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและจัดกำรประชุมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้งประสำนงำนไปยัง
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของคณะ/หน่วยงำนโดยตรงผ่ำนทำงโทรศัพท์ เพ่ือก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนอยู่เสมอๆ และทำงกลุ่มงำนฯ จะด ำเนินกำรน ำเรื่องเข้ำที่ประชุมกลุ่มงำนฯ 
และประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองประชำสัมพันธ์ฯ เพ่ือหำทำงแก้ไขในกำรด ำเนินงำนส่วนนี้ของปีงบประมำณถัดไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(รอบ 11 เดือน ระหว่าง เดือนตุลาคม 2561 – เดอืนสิงหาคม 2562) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 : มหาวิทยาลัยได้รับการจดัอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน                                    

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่ได้รับการจัดอันดับจาก

สถาบนัการจัดอันดบั 
ได้รับการจัดอันดบั 

จ านวน 1 สถาบันการจัด
อันดับ 

ได้รับการจัดอันดบั 
จ านวน 2 สถาบันการจัด

อันดับ 

ได้รับการจัดอันดบั 
จ านวน 3 สถาบันการจัด

อันดับ 

ได้รับการจัดอันดบั 
จ านวน 4 สถาบันการจัด

อันดับ 

ได้รับการจัดอันดบั 
จ านวน 5 สถาบันการจัด

อันดับ 
 

                                                

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับจ านวนทั้งหมด 5 Rankings จาก 4 สถาบันการจัดอันดับ 

คิดเป็นคะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน 
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อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
- เนื่องจากต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดอันดับจากหลายคณะ/หน่วยงาน ท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการ 
- เนื่องเกณฑ์ในการจัดอันดับของสถาบันจัดอันดับมีคุณภาพท่ีสูงมาก จึงท าให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและมีการจัดท านโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามรายตัวชี้วัด เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการตาม กพร. เมื่อที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถน ามาเป็นฐานข้อมูลในการจัดอันดับ 
มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  
มีการติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดจากคณะ/และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทุกรอบเดือน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ด าเนินการจัดท า MOU กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวมแล้วทั้งสิ้น 20 ประเทศท่ัวโลก  ท าให้หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สามารถติดต่อและขอความร่วมมือในการส่งนิสิตนักศึกษา/อาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามาร่วมท าการสอนและ/หรือวิจัย และ/หรือมีการแลกเปลี่ยนนิสิต
นักศึกษาอาจารย์/นักวิจัย มมส กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ รวมไปถึงความก้าวหน้าทางด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์จากองค์กรต่างๆทั้งในและ
ต่างประเทศ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการท าการสอน
และ/หรือวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการเก็บข้อมูลนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์กับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/
มมส และท าให้เกิดกิจกรรมต่างๆที่วยสนับสนุนในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
- เนื่องจากต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดอันดับจากหลายคณะ/หน่วยงาน ท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการ 
- เนื่องเกณฑ์ในการจัดอันดับของสถาบันจัดอันดับมีคุณภาพท่ีสูงมาก จึงท าให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
แนวทางแก้ไข : 
- จัดการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือสร้างความเข้าใจในตัวชี้วัดและท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะ/หน่วยงาน หน่วยงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เพื่อก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และครั้งท่ี 2 เพื่อก ากับติดตามผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
- จัดหางบประมาณและช่องทางในการไดม้าซึ่งผลสมัฤทธ์ในการจัดอันดับและขอความร่วมมือจากคณะ/หน่วยงานในการปฏิบตัิ 



World Ranking การจัดล าดับ 
 

ชื่อ ประจ าปี จัดโดย อันดับ
โลก 

อันดับ
เอเชีย 

อันดับ
เอเชีย

ตะวันออก
เฉียงใต้ 

อันดับ
ของไทย 

เว็บไซต์อ้างอิง 

RUR Ranking สาขา Technical 
Sciences 

 Round University Ranking 
(RUR) 

579 - - 8 https://www.facebook.com/Mahasa
rakhamUni/photos/a.152611548086
758/2328151867199371/?type=3&t

heater 

QS Asia University Ranking  2018 - 2019 British Quacquarelli 
Symonds Limited (QS) 

- 401-
450 

- 15 https://www.topuniversities.com/u
niversities/mahasarakham-

university#888193 

UI GreenMetric World 
University Ranking 

2018 มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย 
(University of Indonesia : 
UI) 

181 - - 9 http://greenmetric.ui.ac.id/detailran
king2018/?univ=msu.ac.th 

Time Higher Education (THE) - 
Asia-Pacific University Rankings 

2019 Time Higher Education 
(THE) 

1001+ - - 3 https://www.timeshighereducation.
com/world-university-
rankings/mahasarakham-university 

Time Higher Education (THE) -
University Impact Rankings  

2019 Time Higher Education 
(THE) 

201- 
300 
ร่วม 

- - 2 ร่วม https://www.facebook.com/Mahasa
rakhamUni/photos/a.152611548086
758/2635279386486616/?type=3&t
heater 

ข้อมูลอัพเดท ณ วันท่ี 4 กันยายน 2562  

 

 



 

ภาพประกอบการจัดล าดับ 

 

   
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบการจัดล าดับ 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(รอบ 11 เดือน ระหว่าง เดือนตุลาคม 2561 – เดอืนสิงหาคม 2562) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลยัในระดับสากล 

ตัวช้ีวัด 6.2.1 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 เว็บไซต์ของ คณะ/หน่วยงาน ทีแ่สดงข้อมูลพื้นฐาน อย่างน้อย 2 ภาษา  เช่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนๆ (ถ้ามี) และมีการปรบัข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวข้อแสดงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ภายในเว็บไซต์อย่างน้อยตามหัวข้อในตารางที่ 1.1 

2 ป้ายแสดงข้อมูลภายใน คณะ/หน่วยงาน อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ที่มขี้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และมีการปรับข้อมูลให้เป็นปจัจุบัน  
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนป้ายแสดงข้อมูลทั้งหมดใน คณะ/หน่วยงาน โดยจ าแนกตามประเภทของป้ายแสดงข้อมูลในตารางที่ 2.1 

3 มีแบบฟอร์มการให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) อย่างนอ้ยร้อยละ 80 จากจ านวนแบบฟอร์มที่ใช้งานทัง้หมดภายใน  
คณะ/หน่วยงาน 

4 มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 จากจ านวนบุคลากรสายสนับสนนุทั้งหมดภายใตส้ังกัด 

5 (1) มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืน ๆ ส าหรับนสิิต  (ไม่นับการจัดกิจกรรม/โครงการในการส่งนิสิตเข้าสอบ 
English Exit Exam) 
(2) มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สง่เสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิต/ มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ/ มีการจัดเรียนการสอน 
ในหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ 
ระดับ 5 หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนเทียบเท่าคณะ หน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี 
ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 1.1  

ล าดับ 
หัวข้อแสดงข้อมูลในเว็บไซต์ คณะ/หน่วยงาน 

หน่วยงานจัดการเรียนการสอน หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน หรือหน่วยงานวิจัย/บริการ/ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1 ชื่อหน่วยงาน/ประวัติ/ข้อมูลคณะ (Name/History/ Information) ชื่อหน่วยงาน/ประวัติ/ข้อมูลหนว่ยงาน  (Name/History/ Information) 
2 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พนัธกิจ (Philosophy/ Vision/ Mission) ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พนัธกิจ (Philosophy/ Vision/ Mission) 
3 คณะผู้บริหาร (Administration Board) คณะผู้บริหาร (Administration Board) 
4 ข้อมูลอาจารย์และบุคลากรภายในหน่วยงาน (Staff Members) ข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน (Staff Members) 
5 ข้อมูลหน่วยงานภายใต้สังกัด (Departments/ Sections/ Offices) ข้อมูลหน่วยงานภายใต้สังกัด (Departments/ Sections/ Offices) 
6 หลักสูตรที่เปิดสอน (Courses/ Curriculum) การบริการ (Services) 
7 ข้อมูลการติดต่อ (Contact Information)  ข้อมูลการติดต่อ(Contact Information) 

 
 ตารางที่ 2.1 

ล าดับ ป้ายแสดงข้อมูลภายใน คณะ/หน่วยงาน อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

1 ป้ายชื่อหน่วยงาน 
2 ป้ายชื่อและต าแหนง่ของผู้บริหาร คณะ/หน่วยงาน 
3 ป้ายชื่อและต าแหนง่ของอาจารย์ และ/หรือ บุคลากรภายในหนว่ยงาน 
4 ป้ายชื่อส านักงาน/ชื่องาน/กลุ่มงาน/แผนก/สาขาวชิา/หมวดวิชา 
5 ป้ายติดหนา้ห้อง (เช่น ห้องผูบ้ริหาร ห้องประชุม ห้องน้ า ห้องครัว ห้องแม่บ้าน) 
6 ป้ายบอกทิศทาง (เชน่ ทางหนไีฟ ทางไปลฟิท์ ทางไปห้องน้ า)   

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงาน 
 

ล าดับ คณะ/หน่วยงาน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 หมายเหตุ 

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - √ - - - ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานไม่ครบถ้วน 

- ในคะแนนระดับที่ 1 เว็บไซต์ภาษาอังกฤษยังขาด
ข้อมูลในหัวข้อที่ 4  
- ในคะแนนระดับที่ 2 และ 4 ขาดการสรุปผลและ
ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนชัดเจน  
- ในคะแนนระดับที่ 5 ขาดการรายงานผลการ
ด าเนินงานในเกณฑ์ประเมิน ข้อ (2)  

2 คณะศึกษาศาสตร์ - - √ √ - - ในคะแนนระดับที่ 1 เว็บไซต์ภาษาอังกฤษยังขาด
ข้อมูลในหัวข้อที่ 3, 4, 5 ตามหัวข้อในตารางที่ 1.1 
- ในคะแนนระดับที่ 2 ไม่มีการสรุปผลข้อมูล 
- ในคะแนนระดับที่ 5 ขาดการรายงานผลการ
ด าเนินงานในเกณฑ์ประเมิน ข้อ (2) 

3 คณะการบัญชีและการจัดการ - - - - - - ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลการรายงานผลในระบบฯ 
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ √ - - - - - ในคะแนนระดับที่ 3 ไม่มีการสรุปผลข้อมูล 
5 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม - - - - - - ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลการรายงานผลในระบบฯ ได้ 
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง - - - - - - ข้อมูลการรายงานผลและเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน 

- ในคะแนนระดับที่ 5 ขาดการรายงานผลการ
ด าเนินงานในเกณฑ์ประเมิน ข้อ (2) 

7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ - - - - - - ไม่มีข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน 

8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ - - - - - - ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลการรายงานผลในระบบฯ ได้ 



ล าดับ คณะ/หน่วยงาน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 หมายเหตุ 

9 คณะวิทยาศาสตร์ √ √ √ √ √ - 
10 คณะนิติศาสตร์ - - - - - - ไม่มีข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน 

11 คณะเทคโนโลยี - - - - - - ไม่มีข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน 

12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ - - - - - - อยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม 
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและ

นฤมิตศิลป์ 
- - - √ - - ไม่มีข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน 

- ในคะแนนระดับที่ 1 เว็บไซต์ภาษาอังกฤษยังขาด
ข้อมูลในหัวข้อที่ 7 ตามหัวข้อในตารางที่ 1.1 

14 คณะวิทยาการสารสนเทศ √ √ √ √ √ - 
15 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ - - - - - - รายงานผลการด าเนินงานในระบบฯ ว่า “ไม่ม”ี  

- ในคะแนนระดับที่ 2 และ 4 ขาดการสรุปผล 
16 คณะพยาบาลศาสตร์ - - - - - - ในคะแนนระดับที่ 1 เว็บไซต์ภาษาอังกฤษยังขาด

ข้อมูลในหัวข้อที่ 3, 4 และ 5 
- ในคะแนนระดับที่ 2 และ 3 ขาดการสรุปผล 
- ในคะแนนระดับที่ 5 ขาดการรายงานผลการ
ด าเนินงานในเกณฑ์ประเมิน ข้อ (2) 

17 คณะเภสัชศาสตร์ - - - - - - ในคะแนนระดับที่ 1 และ 4 ขาดเอกสารหลักฐาน 
- ในคะแนนระดับที่ 2, 3 และ 5 ขาดการสรุปผล 
- ในคะแนนระดับที่ 5 ขาดการรายงานผลการ
ด าเนินงานในเกณฑ์ประเมิน ข้อ (2) 

 18 คณะสาธารณสุขศาสตร์ - - - - - - ไม่มีข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน 

- ในคะแนนระดับที่ 5 ขาดการรายงานผลการ
ด าเนินงานในเกณฑ์ประเมิน ข้อ (2) 



ล าดับ คณะ/หน่วยงาน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 หมายเหตุ 

19 คณะแพทยศาสตร์ - - - - - - ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลการรายงานผลในระบบฯ ได้ 
20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ - - - - - - ในคะแนนระดับที่ 1 เว็บไซต์ภาษาอังกฤษยังขาด

ข้อมูลในหัวข้อที่ 3 และ 5 
- ในคะแนนระดับที่ 2, 3, 4 และ 5 ขาดการสรุปผล 
- ในคะแนนระดับที่ 5 ขาดการรายงานผลการ
ด าเนินงานในเกณฑ์ประเมิน ข้อ (2) 
 

21 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน √ - - - √ - ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานไม่ครบถ้วน 
- ในคะแนนระดับที่ 2 ไม่มีการสรุปผลการด าเนินงาน 
- ในคะแนนระดับที่ 3 และ 4 ขาดเอกสารหลักฐาน 
- ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

22 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช √ - √ - - - ในคะแนนระดับที่ 2 และ 5 อยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อมูล 
- ในคะแนนระดับที่ 5 อยู่ระหว่างด าเนินงาน โครงการ
จัดระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 
 

23 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา - - - √ √ - ในคะแนนระดับที่ 1 เว็บไซต์ภาษาอังกฤษยังขาด
ข้อมูลในหัวข้อที่ 2, 5 และ 6 
- ในคะแนนระดับที่ 2 และ 3 ยังไม่มีการสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
- ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

24 ส านักงานอธิการบดี - - - - √ - ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลการรายงานผลในระบบฯ ได้ 



ล าดับ คณะ/หน่วยงาน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 หมายเหตุ 

- ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 
25 กองกลาง - - √ - √ - ในคะแนนระดับที่ 1 เว็บไซต์ภาษาอังกฤษยังขาด

ข้อมูลในหัวข้อที่ 3, 4, 5 และ 6  
- ในคะแนนระดับที่ 2 ยังไม่มีการสรุปผลการด าเนินงาน 
- ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

26 กองคลังและพัสดุ - - - - √ - ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลการรายงานผลในระบบฯ ได้ 
- ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

27 กองแผนงาน - - - - √ - ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลการรายงานผลในระบบฯ ได้ 
- ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

28 กองกิจการนิสิต - - - - √ - ไม่มีข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน 
- ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

29 กองการเจ้าหน้าที่ - - - - √ - ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลการรายงานผลในระบบฯ ได้ 
- ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

30 กองอาคารและสถานที่ - - - - √ - ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลการรายงานผลในระบบฯ ได้ 
- ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

31 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ - - - - √ - ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลการรายงานผลในระบบฯ ได้ 
- ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

32 กองบริการการศึกษา - - - - √ - ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลการรายงานผลในระบบฯ ได้ 
- ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

33 กองทะเบียนและประมวลผล - - - - √ - ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลการรายงานผลในระบบฯ ได้ 
- ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

34  ส านักตรวจสอบภายใน - - - - √ - ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลการรายงานผลในระบบฯ ได้ 



ล าดับ คณะ/หน่วยงาน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 หมายเหตุ 

- ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

35 ส านักคอมพิวเตอร์ - - - - √ - ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลการรายงานผลในระบบฯ ได้ 
- ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

36 บัณฑิตวิทยาลัย - - - - √ - ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลการรายงานผลในระบบฯ ได้ 
- ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

37 ส านักศึกษาท่ัวไป √ √ √ - √ - ไม่มีข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานในระบบฯ 
- ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

38 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ √ √ √ - √ - 
39 ส านักวิทยบริการ √ √ √ √ √ - การรายงานผลการด าเนินงานในระบบฯ ไม่ครบถ้วน 
40 ส านักบริการวิชาการ - - - - √ - ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลการรายงานผลในระบบฯ ได้ 

- ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 
  

สรุปผลการด าเนินงาน (เกณฑ์การให้คะแนน: ระดับมหาวิทยาลัย/คณะหน่วยงาน) 

ล าดับ เป้าประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

1 เว็บไซต์ของ คณะ/หน่วยงาน ที่แสดงข้อมูลพื้นฐาน อย่างน้อย 2 ภาษา  
เช่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนๆ (ถ้ามี) และมีการปรับ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวข้อแสดงข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ 
ภายในเว็บไซต์อย่างน้อยตามหัวข้อในตารางที่ 1.1 

เว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงานทั้งหมด 14 หน่วยงาน  
เป็นเว็บไซต์ภาษาไทย จ านวนทั้งหมด 14 เว็บไซต์   
เว็บไซต์ภาษาอังกฤษจ านวนทั้งหมด 14 เว็บไซต์ 
เว็บไซต์ภาษาอ่ืนๆ จ านวนทั้งหมด - เว็บไซต์  
เว็บไซต์ที่มีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวข้อแสดงข้อมูล
พ้ืนฐานต่างๆ ภายในเว็บไซต์อย่างน้อยตามหัวข้อในตารางที่ 1.1 
จ านวนทั้งหมด 8 เว็บไซต์ 



เว็บไซต์ที่ไม่มีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวข้อแสดงข้อมูล
พ้ืนฐานต่างๆ ภายในเว็บไซต์อย่างน้อยตามหัวข้อในตารางที่ 1.1 
จ านวนทั้งหมด 6 เว็บไซต์ 

2 ป้ายแสดงข้อมูลภายใน คณะ/หน่วยงาน อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) ที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และมีการปรับ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนป้ายแสดงข้อมูล
ทั้งหมดใน คณะ/หน่วยงาน โดยจ าแนกตามประเภทของป้ายแสดงข้อมูล
ในตารางที่ 2.1 

ป้ายแสดงชื่อหน่วยงาน หรือ อาคาร หรือ ส่วนงาน มีจ านวนทั้งหมด 363 ป้าย  
เป็นป้าย 2 ภาษา จ านวนทั้งหมด 354 ป้าย คิดเป็นร้อยละ 97.52 
โดยจ าแนกตามประเภทของป้ายแสดงข้อมูลในตารางที่ 2.1 

3 มีแบบฟอร์มการให้บริการอย่างน้อย 2 ภาษา อย่างน้อยร้อยละ 80 แบบฟอร์มการให้บริการ มีจ านวนทั้งหมด 157 แบบฟอร์ม  
เป็นแบบฟอร์ม 2 ภาษา จ านวนทั้งหมด 146 แบบฟอร์ม คิดเป็นร้อยละ 92.99 

4 มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

มีจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 184 คน เข้าร่วมอบรมโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 

5 (1) มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาอ่ืน ๆ ส าหรับนิสิต  (ไม่นับการจัดกจิกรรม/โครงการในการส่งนิสิต
เข้าสอบ English Exit Exam) 

มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
หรือภาษาอื่น ๆ ส าหรับนิสิต รวมทั้งหมดจ านวน 15 โครงการ 

(2) มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สง่เสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิต/ มี
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาต/ิ มีการจัดเรียน 
การสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ 

มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิต  
จ านวน 1 หลักสูตร/ รายวชิา 
มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ 
จ านวน ................. หลักสูตร 
การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ 
จ านวน 1 หลักสูตร 

ระดับ 5 หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนเทียบเท่าคณะ หน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี  
ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ข้อมูลอัพเดท ณ วันท่ี 4 กันยายน 2562 



* หมายเหตุ * 

 - การใหค้ะแนนจะให้ตามการกรอกข้อมูลและเอกสารอ้างอิงที่แนบในระบบบริหารยุทธศาสตร์ หากคณะใดมีการรายงานผลข้อมูลแต่ไม่ด าเนินแนบเอกสารหลักฐาน    

   หรือข้อมูลที่รายงานมีรายละเอียดไม่ตรงตามเอกสารหลักฐาน เมื่อถึงรอบ  12  เดือน กลุ่มงานกิจการต่างประเทศจะขอตัดคะแนนโดยอ้างอิงตามเอกสารหลักฐาน 

   ที่รายงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 

 - หากเป็นเอกสารหลักฐานเป็นเอกสารส าคัญหรือเอกสารทีเ่ป็นความลับ ขอความอนุเคราะหใ์ห้คณะแจ้งรายละเอียดไว้ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ และด าเนินการ  

   จัดเตรียมเอกสารหลักฐานดังกล่าว เพ่ือแสดงต่อคณะกรรมการประเมินในวันตรวจประเมิน ณ คณะ/หน่วยงาน 

 ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและมีการจัดท านโยบายและแนวทางในการด าเนินงาน 

ตามรายตัวชี้วัด เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการตาม กพร. เมื่อที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถน ามาเป็นฐานข้อมูลในการจัดอันดับ 

มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
- มีการจัดประชุมกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานและน าปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงานที่ผ่านมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- มีการจัดท าแผนส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
คณะ/หน่วยงานได้รับงบประมาณและการสนับสนุนการด าเนินบางส่วน ในตัวชี้วัดที่ 6.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการศึกษานานาชาติจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและหน่วยงานภายนอก 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
- เนื่องจากความล่าช้าในการเปิดระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการตีพิมพ์เอกสารคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจ าปี 2562  
  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการในส่วนอื่นๆ และไม่สามารถประเมินผลข้อมูลได้ 
- เกิดความล่าช้าในการรวบรวมรายชื่อเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เนื่องต้องประสานงานไปยังหลายหน่วยงานและความติดขัดการน าส่งเอกสาร 
- ยังไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานและเอกสารอ้างอิงเข้ามาในระบบ ท าให้ไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ 
- การรายงานผลและการน าส่งเอกสารหลักฐานของคณะ/หน่วยงานในระบบ ยังมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และ/หรือ สัมพันธ์กัน ท าให้ไม่สามารถสรุปผล
การด าเนินงานได้ 



แนวทางแก้ไข : 
- มีการประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้องในส่วนของการจัดท าเอกสารคู่มือประเมินผล เพ่ือขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดและค ายืนยันในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว อีก
ทั้งมีการประสานานไปยังผู้ดูแลระบบเพื่อด าเนินการแก้ไขในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลการรายงานผลของคณะ และส่วนของการแก้ไขข้อมูลที่มีความผิดพลาดบางส่วนในระบบ
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ด าเนินการประสานงานไปยังคณะ/หน่วยงานโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงาน (เนื่องจากจัดท าเอกสารขอความ
อนุเคราะห์น าส่งรายชื่อออกไปเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562 เรียบร้อยแล้ว) และทางกลุ่มงานฯ จะด าเนินการน าเรื่องเข้าที่ประชุมกลุ่มงานฯ และประชุมคณะกรรมการบริหารกอง
ประชาสัมพันธ์ฯ เพ่ือหาทางแก้ไขในการด าเนินงานส่วนนี้ของปีงบประมาณถัดไป 
-  กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ จะด าเนินการจัดท าเอกสารก ากับติดตามการด าเนินงานและจัดการประชุมการก ากับติดตามการด าเนินงาน พร้อมทั้งประสานงานไปยัง
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของคณะ/หน่วยงานโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานอยู่เสมอๆ และทางกลุ่มงานฯ จะด าเนินการน าเรื่องเข้าที่ประชุมกลุ่มงานฯ 
และประชุมคณะกรรมการบริหารกองประชาสัมพันธ์ฯ เพ่ือหาทางแก้ไขในการด าเนินงานส่วนนี้ของปีงบประมาณถัดไป 

 



 

5.3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบคณะวิศวกรรมศาสตร ์
1.โครงการศึกษาดูงานนิสิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1/2562 
      ระหวางวันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินคานานาชาติ KICE จ.ขอนแกน  
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไดด าเนินโครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1/2562  โดยการ 
ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
              1.วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ไดเขารวมงาน TIF & FOOD PACK ASIA 2019@KHONKAEN                
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินคานานาชาติ KICE จ.ขอนแกน  
              2.วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เขาศึกษาดูงาน ณ บริษัท ช ทวี จ ากัด มหาชน จ.ขอนแกน   
              3.วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เขาศึกษาดูงาน ณ บริษัท ขอนแกนกลาส อินดสัทรี จ ากัด จ.ขอนแกน 
              4.วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เขาศึกษาดูงาน ณ บริษัท ช ทวี จ ากัด มหาชน จ.ขอนแกน  
     วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อใหนิสิตไดรับประสบการณ์จากการเขาไปสัมผัสกระบวนการผลิต เทคโนโลยี
ตางๆ ไดรับความรูเฉพาะทาง และเพ่ือชวยเพิ่มพูนประสบการณ์ที่อยูนอกเหนือจากหองเรียนและสามารถน า
ความรูและประสบการณ์ไปตอยอดในการเรียนไดตอไป 
 

 

 

 

2.การพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “ศาสตราจารย์ ดร.สมัพันธ์  ฤทธเิดช” 
    วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ หองประชุม 213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝุายพัฒนานิสิตไดด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช” ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่มี 
ผลการเรียนดีและขาดแครนทุนทรัพย์ โดยทุนการศึกษาดังกลาว ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมอบใหแกนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 2 ทุนๆละ  
5,000 บาท เนื่องในวันไหวครู ประจ าปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมและสนับสนุนนิสิตที่มีผลการ
เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ใหนิสิตไดรับโอกาสทางการศึกษาตอไป 
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3.ร่วมแสดงผลงานในพธิีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กอ.รมน. และ วช. 
         วันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะนักวิจัยจากหนวยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร น าโดย ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช และ ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน  รวมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน  ในโอกาสพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง  กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และส านักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพื่อแนะน านวัตกรรมเครื่องอบแหง
แบบถังหมุนอินฟราเรดฯ และเครื่องเรงกระบวนการแชและเพาะงอก ที่ไดรับการสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมจาก วช. พัฒนาการท าเกษตรกรรมชุมชน 
 

 

 

 

 

4.“ประเพณีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562” 
            วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ หองประชุม EN 207 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไดด าเนินการจัดโครงการ “ประเพณีไหวครู ประจ าปีการศึกษา 2562” โดย
รองศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใหเกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปิดโครงการ จากนั้นนิสิตกลาวน าบทบูชาครูและเพลงพระคุณที่สามพรอม
พิธีเชิญพานไหวครูโดยตัวแทนนิสิตแตละชั้นปี ในงานมีพิธีมอบเกียรติบั ตรและโลเกียรติคุณใหกับคณะ
กรรมการบริหารสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 มีพิธีมอบทุนการศึกษา
“ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช” และทุนเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจ าปีการศึกษา 2562 มีการ
ประกวดพานประเภทตางๆ ประกาศผลและมอบรางวัลพานไหวครู วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให
นิสิตไดแสดงความเคารพนบนอบและร าลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ เพื่อเป็นการสงเสริมใหนิสิตมีคุณธรรม
จริยธรรมดานความกตัญญูกตเวที และเพื่อใหนิสิตมีสวนรวมในการสืบสานและธ ารงไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย  
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5.ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมนิประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
          วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ หองประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
น าโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร รวมตอนรับ รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส , ผศ.มลิจันทร์ ทองค า และ ผศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ 
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ในการนี้มีตัวแทน
ผูบริหาร/อาจารย์/เจาหนาที่/นิสิต รวมใหขอมูลกับคณะกรรมการเพื่อประเมินผล และรวมรับฟังผลการตรวจ
ประเมินจากคณะกรรมฯ 
 

 

 

 

 

6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานหลักสูตรรายสาขา (การวพิากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประจ าปีงบประมาณ 2562) 
        วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ หองประชุม EN 213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ไดด าเนินการจัดโครงการสงเสริมและพัฒนาการบริหารงานหลักสูตรรายสาขา (การวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประจ าปีงบประมาณ 2562) โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ซึ่งได
เชิญผูเขารวมโครงการ ทั้งคณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ศิษย์เกา และศิษย์
ปัจจุบัน เพื่อใหการวิพากษ์หลักสูตรเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวน 
ตลอดจนสงผลใหการด าเนินงานดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนการสอนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ด าเนินไปดวยความเรียบรอย 
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7.คณะวิศวกรรมศาสตร์รบับริจาคโลหิต 
        วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ หองโพธิวิศว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกับ  
เหลากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมจัดตั้งศูนย์รวมรับบริจาคโลหิต  
เพื่อสรางจิตส านึกใหกับนิสิตและบุคลากร ในการชวยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพิ่มพูนการมีจิตสาธารณะและ
พัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมจริยธรรม สงเสริมกิจกรรมการท าความดี มีผูใหความสนใจเขารวมบริจาคเป็น
จ านวนมาก 
 
 

 

 

 

 
8.น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที ่15 
         วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม น าโดยรองศาสตราจารย์  
ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่ 15 พรอมดวยเจาหนาที่งานบริการวิชาการและงานประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ไดรวมน าเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 15 จ านวน 2 
โครงการ ไดแกโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและการสรางนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สาขา
บริการวิชาการ และ โครงการฟื้นฟูสืบสานบุญประเพณีการท าขวัญขาว สาขาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
เพื่อเป็นการเผยแพรผลงานตอไป 
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9.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม 
         วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น าโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต                  
รวมบริจาคมอบถุงยังชีพเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ าทวม ในเขต 3 จังหวัด (รอยเอ็ด มหาสารคาม และ
กาฬสินธ์ุ) จ านวนทั้งสิ้น 147 ชุด เพื่อสงมอบใหกับผูประสบภัยตอไป 
 

 

 

 
 
 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อรับทราบ 
            
มต ิ
  



 

5.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมติศิลป์   

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

             เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมิน
เพื่อสรางมาตรฐานของการศึกษาและการบริหารจัดการในหนวยงาน โดยมีการประเมินตามเกณฑ์ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ท าใหทิศทางการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาถูกก าหนดโดยตัวบงชี้ของการประเมิน
ในมิติตางๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานดานตางๆของบุคลากรในคณะฯจึงตองตอบสนองตอระบบการประเมิน
ดังกลาว ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา (ประธานกรรมการ) , ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด 
(กรรมการ) และ รศ.ดร.บังอร กุมพล (กรรมการ) เป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้  ซึ่งมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 เทากับ 4.00 คะแนน 
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 โครงการแนะน าโจทยป์ระกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “SCG : The Challenge 2019 // Move 
towards a Circular way” 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 สาขานฤมิตศิลป  ไดจัดโครงการแนะน าโจทย์ประกวดออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ “SCG : The Challenge 2019 // Move towards a Circular way”  ณ หองบรรยาย AR205  โดย
พี่ๆ ดานการตลาดของบริษัท SCG ที่มาใหขอมูลรายละเอียดการออกแบบอยางครบถวนสมบูรณ์…พวกเราจะ
รวมเป็นสวนหนึ่งของการชวย “รักษ์โลก” ไดดวยการคิดสรางสรรค์ ในรายวิชา “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
(Packaging Design) และรายวิชา “การสรางแบรนด์ (Brand Building) เตรียมพรอมสงผลงานเขารวม
กิจกรรมในครั้งนี้อยางมุงมั่นตั้งใจ #WRCA❤ #นฤมิตศิลปคณะสถาปัตยกรรมฯ ม.มหาสารคาม #เครือขาย
การออกแบบสรางสรรค์กวางไกล #อุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูทันสมัยและพรอมสรรพ#อาจารย์
ทุมเทใกลชิดแบบสุดๆ #ไดเรียนรูกับนักออกแบบมืออาชีพอยางแทจริง 
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 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สกลชยั บุญปัญจา ที่ได้รับการแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สกลชัย   
บุญปัญจา ที่ไดรับการแตงตั้งใหด ารงต าแหนง ผูชวยศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในมติ
ที่ประชุมสภามหาลัย วันที่ 23 สิงหาคม 2562 

 
 บรรยายพิเศษสาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัด
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Ecological Landscape Design" 

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00น. ณ หอง AR 314 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม               
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป ไดจัดบรรยายพิเศษ ในหัวขอ "Ecological Landscape 
Design" โดย Stefan 
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 จัดโครงการประเมนิวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสติและประกันคุณภาพการศกึษา ประจ าปกีารศึกษา 
2562 

ฝุายพัฒนานิสิตและสโมสรนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป จัดโครงการ
ประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝุายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ในปีที่ผานมา
ไดมีการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมและโครงการดานตางๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา 2561 แลวนั้น การทบทวน
และวางแผนด าเนินงานใหมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งส าคัญยิ่งภายใตกรอบแนวคิดการมีสวนรวมของบุคลากร
และสโมสรนิสิต เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรม ประกอบกับการก าหนดแผนงานตามภารกิจตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิผลมากขึ้น และเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรูรวมกัน โดยจัดขึ้นในวันที่ 23 , 25,26 สิงหาคม 2562 ณ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป และ Varee Valley ต าบลบานดง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแกน ทั้งนี้ฝุายพัฒนานิสิตไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการเงิน พัสดุและประกัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

– 
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 ขอเเสดงความยินกับผู้ได้รับต าแหน่ง ดาว-เดือน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 

ขอเเสดงความยินกับผูไดรับต าแหนง ดาว-เดือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป 
ประจ าปีการศึกษา 2562 และเป็นตัวแทนคณะฯในการประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ดาว :: นองซารา กวิสรา ศรฟีื้นผล สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
          เดือน :: นองลีฟ อาริฟ แกวสี สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 
          รองอันดับ1 ดาว :: นองเปฺกกี้ นนทิรา สุภานุชาติ สาขาสถาปัตยกรรม 
          รองอันดับ1 เดือน :: นองดอมดม ปิยะชาติ พลโลหะ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
          รองอันดับ2 ดาว :: นองปิ่นปัก ปณิตา โขพิมพ์ สาขานฤมิตศิลป 
          รองอันดับ2 เดือน :: นองดิว ชัยพร อันศิริ สาขานฤมิตศิลป 
          POPULAR STAR 2019 :: ฝุายหญิง นองซารา กวิสรา ศรีฟื้นผล สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
          POPULAR STAR 2019 :: ฝุายชาย นองดอมดม ปิยะชาติ พลโลหะ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
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 พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป เขารวมพิธีไหวครู ประจ าปีการศึกษา 2562 
“หลอมรวมดวงจิต ศิษย์นอมวันทา เทิดทูนศรัทธา อาจริยคุณ” วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) เวลา 08.00 น. 
องค์การนิสิต รวมกับ สโมสรนิสิต และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จั ดพิธีไหวครู ประจ าปี
การศึกษา 2562 “หลอมรวมดวงจิต ศิษย์นอมวันทา เทิดทูนศรัทธา อาจริยคุณ”แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีตอครู อาจารย์ ตระหนักรูถึงคุณคาความส าคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของพิธีไหวครูไทย โอกาสนี้ ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมอบ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตเรียนดี พรอมมอบรางวัลผลการประกวดพานไหวครูประเภทสวยงาม และประเภท
สรางสรรค์และสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ไดรับรางวัลชนะเลิศพาไหวครู ประเภทสรางสรรค์ 
 

 

 

 

 

 

ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อรับทราบ 
            
มต ิ

 



 

5.5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากส านักบริการวิชาการ 
 

      ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหนวยงานบริการวิชาการดานการจัด 
ฝึกอบรมบุคลากร ใหแกหนวยงานตางๆ เชนบุคลากรครู บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น และอื่นๆ โดยการจัดอบรมสัมมนานอกหนวยงาน ไดเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาบรรยายเพื่อใหความรู
แกผูเขารับการอบรม ซึ่งมีการด าเนินการจัดอบรมหลายรุนในแตละปีงบประมาณ หนวยงานไดมีการจัดใหมี
การท าบัญชีของส านักบริการวิชาการ และจัดท ารายงานทางการเงินตามรอบระยะเวลาตางๆ เพื่อ ให                      
การด าเนินงานเป็นไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย               
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.2546  หมวด 3  การงบประมาณ การเงิน และการบัญชี  
ขอ 29.1  ใหคณะกรรมการอ านวยการจัดท ารายงานงบการเงินทุก 3 เดือน เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย   จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจ าไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 
(ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อรับทราบ 
            
มต ิ
 
 
 
 
 
 
. 
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5.6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ 
1.  ด้านงานพฒันานิสิต 
 1.1  กิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมพิธีไหวครูคณะวิทยาการสารสนเทศ  
ประจ าปีการศึกษา2562 เพื่อร าลึกความกตัญญูกตเวทีตอคณาจารย์ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูใหกับนิสิต โดยในพิธีมีการมอบโลประกาศเกียรติคุณแกศิษย์เกาที่มีผลงานดีเดน  
และมอบทุนการศึกษาแกนิสิตเรียนดีมีจิตอาสา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลาน 
หองโถงชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

1.2 มอบทุนการศึกษา 

 

 

 

 

  ผูชวยศาสตราจารย์ศศิธร แกวมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น  
ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MISL Summer School on 
Web and Mobile Application Development” ภายใตการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก  
ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
โดยมอบทุนการศึกษาใหกับนิสิตผู เขารวมโครงการฯ จ านวน 19 คน ในพิธีไหวครู 
คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562  จ านวนทุนทั้งสิ้น 280,000 บาท  
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562  ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
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2.  ด้านการบริการวิชาการ 
 2.1  คณะฯ รว่มจัดการประกวด ESAN Animation Awards 2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกับการไฟฟูาฝุายผลิต  
แหงประเทศไทย จัดการประกวด ESAN Animation Awards 2019 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 
ปี กฟผ. ภายใตแนวคิด “ไฟฟูาเพื่อชีวิตที่ดีกวา” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล 
ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน  และนายเกียนเรง 
เลียงจินดาถาวร ผูอ านวยการฝุายปฏิบัติ การภาคตะวันออก เฉียงเหนือ การไฟฟูาฝุายผลิตแหง
ประเทศไทย กลาวตอนรับผู เขารวมงาน  และชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการแกนิสิตนักศึกษาที่สงผล
งานเขาประกวดเขารวม ในวันที่   30  สิงหาคม  2562  ณ หองประชุมโรงแรมโฆษะ จังหวัด
ขอนแกน 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดด าเนินงานรวมกับ  
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศอีก 3 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟูาฝุาย
ผลิตแหงประ เทศไทย เพื ่อ รวมกันพัฒนาสง เสริมศักยภาพของ เยาวชน คนรุ น ใหมในการคิด
สรางสรรค์ พัฒนาองค์ความรูและประสบการณ์ น าเสนอมุมมองใหทุกคนตระหนักถึงความส าคัญ
ของพลังงานไฟฟูาในรูปแบบสื่อแอนิเมชัน ชิงทุนการศึกษากวา 3 แสนบาท 

ผู เขารอบสุดทาย ประกอบดวย นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา , 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ , วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแกน 
และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม รวมจ านวน 48 คน  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้ง
นี้  ไดรับเกียรติจากวิทยากรคุณปรัชญา ปิ่นแกว ผูก ากับภาพยนตร์ คุณเกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี ที่
ปรึกษาบริษัท Imagimax Animation & Design Studio คุณวีรยุทธ ลอทองพานิชย์ Managing 
director ที่ Wink Wink Production Co., Ltd. เพื่อเติมเต็มทักษะ ความรู  การคิดสรางสรรค์ 
การเลาเรื่อง และคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาผลงาน Animation การตัดสินและมอบรางวัลในวันที่  
30 กันยายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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2.2  อาจารย์ได้รับเชญิให้เปน็ผู้ทรงคุณวฒุิในการประเมินผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก พวงพรพิทักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการ  
คอมพิวเตอร์ ไดรับเชิญใหเป็นผูทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานนวัตกรรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรวมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนแนวคิดรวมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(สปสช.) ดาน Cyber Security ในการประชุมการจัดการขอมูลสารสนเทศสุขภาพ ประจ าปี 
2562 จัดโดย ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 8 ระหวางวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 
โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย  
 

3.  ด้านการบริหารจัดการ 
 3.1  อาจารย์ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 

 

 

 

 

1. อาจารย์นัธฐริยา เหลาประชา อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
ไดรับอนุมัติใหส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแกน  

2. อาจารย์พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์ อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์ ได รับ 
อนุมัติใหส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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 3.2  คณะฯ รบัการประเมนิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

 

 

 

 

  คณะวิทยาการสารสนเทศ รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
วงรอบปีการศึกษา 2561 โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส  
ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จ ารัสเลิศลักษณ์ และผูชวยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองค า   
เป็นคณะกรรมการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562  ณ หองประชุม IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อรับทราบ 
            
มต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

5.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองคลังและพัสด ุ

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
หมวด 6  ขอ 38.3  ไดก าหนดใหสวนราชการจัดท างบการเงินประจ าเดือนแสดงฐานะการเงินและรับจายเงิน        
ตาม ขอ 7.3 ขอ 7.4 ขอ 7.6 และขอ 7.7 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 20 ของเดือน
ถัดไป   และเมื่อสิ้นงวดบัญชีแตละไตรมาส และสิ้นงวดบัญชีประจ าปี ใหจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน 
เสนอส านักตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยและน าสงส านักงาน
ตรวจเงินแผนดิน ภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันสิ้นปีงบประมาณ 
 บัดนี้  กองคลังและพัสดุ  ไดจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 และได รวบรวม
รายงานผลการจัดท ารายงานการเงินของคณะ หนวยงาน ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 เสร็จเรียบรอยแลว   
จึงขอน าเสนอรายงานการเงินและรายงานผลการจัดท ารายงานการเงินของหนวยงานตอกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 
ประเดน็ที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังนี้ 

1. รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 
2. รายละเอียดการจัดท ารายงานการเงินของคณะ หนวยงาน  ประจ าเดือนกรกฎาคม2562 
3. สรุปผลการจัดท ารายงานการเงินของคณะ หนวยงาน ประจ าปี 2562 ณ เดือนกรกฎาคม 

2562 
4. รายละเอียดการจัดท ารายงานการเงินกองทุนของคณะ หนวยงาน  ประจ าเดือนกรกฎาคม 

2562 
5. รายละเอียดการจัดท ารายงานเงินทดรองราชการประจ าวัน  เดือนกรกฎาคม 2562 

 
มต ิ  
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1. งบแสดงฐานะการเงิน 
                                                                                                             หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ก.ค.62 ก.ค.61 การเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

เปลีย่นแปลงร้อยละ 
ก.ค.62 / ก.ค.61 

สินทรัพย์หมนุเวียน:      
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,835.68 1,557.77 277.91 เพิ่มขึ้น 17.84 
   ลูกหนี้การคา้ 15.31 12.69 2.62 เพิ่มขึ้น 20.65 
   ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 223.17 282.59 (59.42) ลดลง 21.03 
   เงินลงทุนระยะสั้น 736.74 726.84 9.90 เพิ่มขึ้น 1.36 
   สินค้าคงเหลือ 23.47 25.23 (1.76) ลดลง 6.98 
   วัสดุคงเหลอื 0.28 0.31 (0.03) ลดลง 9.68 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3.13 2.95 0.18 เพิ่มขึ้น 6.10 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน:      
   ลูกหนี้ระยะยาว 0.20 0.16 0.04 เพิ่มขึ้น 25.00 
   เงินลงทุนระยะยาว 10.02 10.01 0.01 เพิ่มขึ้น 0.10 
   ที่ดินอาคารและอุปกรณ ์ 4,304.50 4,385.99 (81.49) ลดลง 1.86 
   สินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 0.01 0.03 (0.02) ลดลง 66.67 
รวมสินทรัพย ์ 7,152.51 7,004.57 147.94 เพิ่มขึ้น 2.11 
หนี้สนิหมุนเวยีน:      
   เจ้าหนี้การคา้ 14.73 11.94 2.79 เพิ่มขึ้น 23.37 
   เจ้าหนี้อ่ืนระยะสั้น 97.81 158.56 (60.75) ลดลง 38.31 
   เงินรับฝากระยะสั้น 655.95 519.94 136.01 เพิ่มขึ้น 25.16 
   หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 150.51 195.64 (45.13) ลดลง 23.07 
หนี้สนิไม่หมุนเวียน:      
   เจ้าหนี้ระยะยาว 350.95 349.41 1.54 เพิ่มขึ้น 0.44 
   ประมาณการหนี้สิน-ระยะยาว 241.65 241.65 - คงที ่ - 
   หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น 244.69 243.98 0.71 เพิ่มขึ้น 0.29 
รวมหนี้สิน 1,756.29 1,721.12 35.17 เพิ่มขึ้น 2.04 
ทุนสะสม 5,396.22 5,283.45 112.77 เพิ่มขึ้น 2.13 
รวมหนี้สินและทุนสะสม 7,152.51 7,004.57 147.94 เพิ่มขึ้น 2.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pinnukar
Text Box
<< กลับระเบียบวาระ

pinnukar
Text Box
<< วาระย้อนกลับ

pinnukar
Text Box
>> วาระถัดไป



 
 

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

 2.1 ด้านสินทรัพย ์

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 7 ,152.51 ล้ านบาท  
และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 147.94 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.11) เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของปีก่อน ในระหว่างเดือน
กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยมีเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นเพ่ิมขึ้น 

 2.2 ด้านหนีส้ิน 

  ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยมีหนี้สินรวมจ านวน 1 ,756.29 ล้านบาท และ 
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 35.17 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.04) ส่วนการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่ส าคัญเกิดจาก  
มีเงินรับฝากและเจ้าหนี้เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน 

 2.3 ด้านส่วนทุน 

  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยมีส่วนทุนสะสมจ านวน 5 ,396.22 ล้านบาท และ 
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 112.77 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13) โดยการมีสาเหตุมาจากมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ก.ค. 62 ก.ค. 61 
การเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

เปลี่ยนแปลงร้อยละ 
ก.ค.62/ก.ค.61 

รายได้จาก เงินงบประมาณแผ่นดิน 95.14 154.97 (59.83)  ลดลง 38.61 
รายได้จากค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 132.17 82.30 49.87 เพิ่มข้ึน 60.60 
รายได้จาก หน่วยงานการเรียนการสอน 19.96 0.80 19.16 เพิ่มข้ึน 2,395.00 

รายได้จาก โรงเรียนสาธิต 2.26 3.12 (0.86)  ลดลง 27.56 
รายได้จาก โรงพยาบาลสุทธาเวช 16.25 6.70 9.55 เพิ่มข้ึน 142.54 
รายได้จาก โรงพยาบาลสัตว์ 0.37 0.21 0.16 เพิ่มข้ึน 76.19 
รายได้จาก หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 0.34 0.53 (0.19)  ลดลง 35.85 
รายได้จาก หอพัก 1.03 1.67 (0.64)  ลดลง 38.32 
รายได้จาก การบริหารจัดการพื้นที่ 1.92 0.99 0.93 เพิ่มข้ึน 93.94 
รายได้จาก การให้บริการการศึกษา 3.86 2.19 1.67 เพิ่มข้ึน 76.26 
รายได้จาก โครงการวิจัยและบริการวิชาการอื่นๆ 0.49 0.79 (0.30)  ลดลง 37.97 
รายได้อื่นๆ 0.33 22.13 (21.80)  ลดลง 98.51 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.02 0.03 (0.01)  ลดลง 33.33 
รายได้จาก ศูนย์หนังสือ 2.52 3.50 (0.98)  ลดลง 28.00 
รายได้จาก ส านักบริการวิชาการ 7.52 10.51 (2.99)  ลดลง 28.45 
รายได้จาก ร้านยา มมส. 0.44 0.37 0.07 เพิ่มข้ึน 18.92 
รายได้จาก ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล 0.21 0.14 0.07 เพิ่มข้ึน 50.00 
     รวมรายได้ 284.83 290.95 (6.12)  ลดลง 2.10 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 112.29 181.71 (69.42)  ลดลง 38.20 
ค่าบ าเหน็จบ านาญ 7.06 6.34 0.72 เพิ่มข้ึน 11.36 
ค่าตอบแทน 9.80 9.16 0.64 เพิ่มข้ึน 6.99 
ค่าใช้สอย 26.81 34.41 (7.60)  ลดลง 22.09 
ค่าวัสดุ 25.66 19.24 6.42 เพิ่มข้ึน 33.37 
ค่าสาธารณูปโภค 12.65 12.26 0.39 เพิ่มข้ึน 3.18 
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย 32.62 35.52 (2.90)  ลดลง 8.16 
ค่าใช้จ่ายอื่น 1.91 10.35 (8.44)  ลดลง 81.55 
ค่าใช้จ่าย ศูนย์หนังสือ 0.93 2.79 (1.86)  ลดลง 66.67 
ค่าใช้จ่าย ส านักบริการวิชาการ 6.46 8.56 (2.10)  ลดลง 24.53 
ค่าใช้จ่าย ร้านยา มมส. 0.42 0.36 0.06 เพิ่มข้ึน 16.67 
ค่าใช้จ่าย ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล 0.14 0.36 (0.22)  ลดลง 61.11 
     รวมค่าใช้จ่าย 236.75 321.06 (84.31)  ลดลง 26.26 
สรุปรายได้ สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย 48.08 (30.11)  78.19 เพ่ิมขึ้น 259.68 

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการบริหารงาน 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 48.08 ล้าน
บาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น 78.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 259.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ในเดือนเดียวกัน  



 
 

โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

  1) มิติรายได้ : มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการด าเนินงานภาพรวมทั้งสิ้น 284.83 ล้านบาท ลดลง 6.12 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.10 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  

รายได้ที่ลดลงในเดือนนี้ ประกอบด้วย รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ลดลง 59.83 ล้านบาทหรือคิด
เป็น ร้อยละ 38.61 และรายไดอ้ื่นๆ ลดลง 21.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.51 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน 

  รายได้ที่เพิ่มขึ้นในเดือนนี้ ประกอบด้วย รายได้จากค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 49.87 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.60 และรายได้จากหน่วยงานการเรียนการสอน 19.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
2,395.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 

  2) มิติค่าใช้จ่าย : มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการบริหารงานในภาพรวม 236.75  
ล้านบาท ลดลง 84.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.26  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  

ค่ า ใช้จ่ ายที่ ลดลงในเดือนนี้  ประกอบด้ วย  ค่ า ใช้ จ่ ายบุคลากร ลดลง 69 .42  ล้ านบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 38.20 และค่าใช้จ่ายอื่น ลดลง 8.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.55 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีก่อน 

  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในเดือนนี้ ประกอบด้วย ค่าวัสด ุเพิ่มขึน้ 6.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.37 
และค่าบ าเหน็จบ านาญ เพิ่มขึ้น 0.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.36 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกันของปีก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                     รายละเอียดการจัดท ารายงานการเงิน  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 
 

1. คณะศึกษาศาสตร์ : ส่งทันเวลา     
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
3. คณะการบัญชีและการจัดการ : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน - 

ไม่ดุลบัญชี 
เงินรายได้ไม่ดุลบัญชี 

- - - 

5. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม : ส่งไม่ทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ไม่ครบถ้วน 
รายงานงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารไม่ตรงกับรายงาน 1 บัญชี 

6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ไม่ครบถ้วน 
ไม่มีรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

7. คณะนิติศาสตร์ : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน - 

ดุลบัญชี - - - 
8. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ : ส่งไม่ทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
9. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน - 

ดุลบัญชี ไม่ถูกต้อง  - 
10. คณะวิทยาศาสตร์  : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
11. คณะเทคโนโลยี : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี 
 
 
 

- - ครบถ้วน 



 
 

13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - บัญชีเงินสดไม่มียอดคงเหลือ
ตรงตามกับรายงานเงิน

คงเหลือ 

ครบถ้วน 

14. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
15. คณะวิทยาการสารสนเทศ : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
16. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
17. คณะสาธารณสุขศาสตร์ : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
18. คณะพยาบาลศาสตร์ : ส่งไม่ทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ไม่ครบถ้วน 
ไม่มีรายงานจากธนาคาร 

19. คณะแพทยศาสตร์ : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
20. คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ส่งไม่ทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
21. คณะเภสัชศาสตร์ : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
22. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
23. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินฯ : ส่งไม่ทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน - 

ดุลบัญชี - - - 
24. บัณฑิตวิทยาลัย : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
25. ส านักวิทยบริการ : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี  - ครบถ้วน 
26. ส านักศึกษาทั่วไป : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 



 
 

27. ส านักคอมพิวเตอร์ : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
28. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) : ส่งทันเวลา 
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี 
 

- ข้อสังเกต 
จัดท าหมายเหตุที่ 19 รายได้สูง/
ต่ ากว่าคา่ใช้จา่ยสะสมไม่ถูกต้อง 

ครบถ้วน 
 

29. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( ฝ่ายมัธยม ) : ส่งทันเวลา     
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
30. ส านักบริการวิชาการ : ส่งไม่ทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
31. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
32. ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์ : ส่งทันเวลา 
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
33. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ร้านยามหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ : ส่งทันเวลา   
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 

ดุลบัญชี - - ครบถ้วน 
 



 

                     รายงานสรุปผลการจัดส่งรายงานการเงินของคณะ/หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงาน ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ไตรมาส 1/ 62 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 ไตรมาส 2/ 62 

1 .คณะศึกษาศาสตร์  ทัน  ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
3. คณะการบัญชีและการจัดการ  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัน  ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ไม่ทัน  ทัน 
5. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ทัน  ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ไม่ทัน  ไม่ทัน  ทัน  ทัน 
6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ไม่ทัน  ไม่ทัน  ไม่ทัน  ทัน 
7. คณะนิติศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ไม่ทัน  ทัน 
8. วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์  ไม่ทัน  ไม่ทัน  ไม่ทัน  ทัน  ไม่ทัน  ไม่ทัน  ไม่ทัน  ไม่ทัน 
9. คณะวัฒนธรรมศาสตร์  ทัน  ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
10. คณะวิทยาศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ไม่ทัน  ทัน 
11. คณะเทคโนโลยี  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทัน  ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ทัน  ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
14. คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ทัน  ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
15. คณะวิทยาการสารสนเทศ  ทัน  ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
16. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
17. คณะสาธารณสุขศาสตร์  ทัน  ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
18. คณะพยาบาลศาสตร์  ทัน  ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
19. คณะแพทยศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
20. คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ไม่ทัน  ไม่ทัน  ไม่ทัน  ทัน 
21. คณะเภสัชศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
22. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมฯ  ทัน  ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ไม่ทัน  ไม่ทัน  ไม่ทัน  ทัน 
23. ศูนย์วจิัยและการศึกษาบรรพชีวินฯ  ทัน  ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
                 

รายงานสรุปผลการจัดส่งรายงานการเงินของคณะ/หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงาน ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ไตรมาส 1/ 62 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 ไตรมาส 2/ 62 

24. บัณฑิตวิทยาลัย  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
25. ส านักวิทยบริการ           ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 



 
 

 
 

26. ส านักศึกษาทั่วไป            ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
27. ส านักคอมพิวเตอร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
28. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายประถม)    ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
29. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายมัธยม)    ไม่ทัน  ไม่ทัน  ไม่ทัน  ไม่ทัน  ไม่ทัน  ไม่ทัน X ทัน  ทัน 
30. ส านักบริการวิชาการ  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
31. ศูนย์หนังสือ มมส.  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
32. ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล     คณะเภสัช
ศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
33. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ร้านยา
มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์    ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                     รายงานสรุปผลการจัดส่งรายงานการเงินของคณะ/หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงาน เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ไตรมาส 3/ 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ไตรมาส 4/ 62 

1 .คณะศึกษาศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

3. คณะการบัญชีและการจัดการ  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

4. คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

5. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ไม่ทัน  ไม่ทัน       

6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

7. คณะนิติศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

8. วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์  ไม่ทัน  ไม่ทัน  ไม่ทัน - ไม่ส่ง  ไม่ทัน       

9. คณะวัฒนธรรมศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

10. คณะวิทยาศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

11. คณะเทคโนโลยี  ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

12. คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

14. คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

15. คณะวิทยาการสารสนเทศ  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

16. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

17. คณะสาธารณสุขศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

18. คณะพยาบาลศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ไม่ทัน       

19. คณะแพทยศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
20. คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ไม่ทัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ไม่ทัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ไม่ทัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ไม่ทัน 
 
 
 
 
       



 
 

 
 

รายงานสรุปผลการจัดส่งรายงานการเงินของคณะ/หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
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21. คณะเภสัชศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

22. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมฯ  ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

23. ศูนย์วจิัยและการศึกษาบรรพชีวินฯ  ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ไม่ทัน       

24. บัณฑิตวิทยาลัย  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

25. ส านักวิทยบริการ           ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

26. ส านักศึกษาทั่วไป            ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

27. ส านักคอมพิวเตอร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
28. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายประถม)   X ไม่ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
29. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายมัธยม)    ทัน  ทัน  ทัน  ไม่ทัน  ทัน       
30. ส านักบริการวิชาการ  ทัน  ทัน  ไม่ทัน  ทัน  ไม่ทัน       
31. ศูนย์หนังสือ มมส.  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
32. ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล     คณะเภสัช
ศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
33. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ร้านยา
มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์    ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

หมายเหต ุ:   ถูกต้องดุลบัญชี  (สินทรัพย์ -  หน้ีสิน = ทุน)       ไม่ถูกต้องตามดุลบัญชี   
ประจ าเดือนก าหนดส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2562  เป็นต้นไป 
(เดือน ต.ค. 61 ส่งภายใน 15 พ.ย.61 เนื่องจากระบบ MIS มีปัญหา  , เดือน พ.ย.61 ส่งภายใน 11 ธ.ค.61 ,และ เดือน ธ.ค.61 ส่งภายใน 10 ม.ค. 62,  
เดือน เม.ย.62 ส่งภายใน 7 พ.ค.62, เดือน พ.ค.62 ส่งภายในวันที 6 มิ.ย.62)   
ประจ าไตรมาสก าหนดส่งภายใน 15 วันนับแต่สิ้นไตรมาส  ไตรมาสที่ 2/62 เลื่อนส่งเป็น 19 เมษายน 2562 (ไตรมาส 1/62  ส่งภายใน  30  มกราคม 2562) 



 

                     รายละเอียดการจัดท างบการเงิน (ประเภทเงินกองทนุ) 
ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2562 

หน่วยงาน/กองทุน งบแสดงฐานะการเงิน 
งบแสดงผล 

การด าเนินงาน 
ทางการเงนิ 

หมายเหตุ 
ประกอบงบการเงนิ 

1. งบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร 
2. ส าเนา 

Statement 
1. กองกิจการนิสิต 
  - กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดุลบัญชี - - - 
2. กองคลังและพัสดุ 
  - กองทุนกาญจนาภิเษกสมโภช* ดุลบัญชี - - - 
  - กองทุนคุณหญิงอัมพร ฤชุพันธุ์* ดุลบัญชี - - - 
  - กองทุน นิติ 11 มธ* ดุลบัญชี - - - 
  - กองทุนพงษ์ภิญโญ* ดุลบัญชี - - - 
  - กองทุนสุพิทย์-ลดาวัลย์ วรอุทัย* ดุลบัญชี - - - 
  - กองทุนมูลนิธิอาจารย์อาจารย์สุเทพ อัตถากร* ดุลบัญชี - - - 
  - กองทุนเมตตาสามัคคี* ดุลบัญชี - - - 
  - กองทุนศาสตราจารย์นายแพทย์อดุล-อรสา วิริยเวชกุล* ดุลบัญชี - - - 
  - กองทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 
60 ปี* 

ดุลบัญชี 
 
 

- - - 

 - กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดุลบัญชี - - - 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   - กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดุลบัญชี - - - 
   - กองทุนรางวัลชาญวิทย์ เกษตรศิริ ดุลบัญชี - - - 
4. คณะวิทยาศาสตร์ 
   - กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ดุลบัญชี - - - 
5. คณะศึกษาศาสตร์ 
   - กองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ดุลบัญชี - - - 
   - กองทุนพัฒนาบุญชม ศรีสะอาด ดุลบัญชี - - - 
6. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
   - กองทุนพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ดุลบัญชี - - - 

   - กองทุนศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน ดุลบัญชี - - - 
   - กองทุนรองศาสตราจารย์รัถพร ชังธาดา ดุลบัญชี - - - 
7. ส านักวิทยบริการ 
   - กองทุนศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร ดุลบัญชี - - - 
   - กองทุนส านักวิทยบริการ ดุลบัญชี - - - 
   - กองทุนห้องศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร ดุลบัญชี - - - 
8. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
   - กองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยวลัยรุกเวช ดุลบัญชี - - - 
   - กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ดุลบัญชี - - - 
9. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอสีาน 
   - กองทุนสถาบันศิลปะวัฒนธรรมอีสาน  
 

ดุลบัญชี - - - 

10. คณะพยาบาลศาสตร ์
   - กองทุนคณะพยาบาลศาสตร์  ดุลบัญชี - - - 
11. กองการเจ้าหน้าที ่
   - กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.ม.)* ดุลบัญชี - - - 
  - กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.บ.)* ดุลบัญชี - - - 
   - กองทุนส่งเสริมการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ* 
 

ดุลบัญชี - - - 



 
 

 
 

หน่วยงาน/กองทุน งบแสดงฐานะการเงิน 
งบแสดงผล 

การด าเนินงาน 
ทางการเงนิ 

หมายเหตุ 
ประกอบงบการเงนิ 

1. งบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร 
2. ส าเนา 

Statement 
12. คณะการบัญชีและการจัดการ 
   - กองทุนโครงการจัดตั้งคณะการบัญชีและการจัดการ ดุลบัญชี - - - 
13. ส านักคอมพิวเตอร์ 
   - กองทุนส านักคอมพิวเตอร์ ดุลบัญชี - - - 
14. คณะเทคโนโลยี 
   - กองทุนพัฒนาคณะเทคโนโลยี  ดุลบัญชี - - - 
15. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
   - กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย* ดุลบัญชี - - - 
   - กองทุนพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดุลบัญชี - - - 
16. คณะเภสัชศาสตร์ 
   - กองทุน Prof. Adolf. Nahrstedt Skcholarship ดุลบัญชี - - - 
   - กองทุน Prof. Richards’ Scholarship Fund ดุลบัญชี - - - 
   - กองทุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดุลบัญชี - - - 
17. กองประชาสัมพันธ์และกิจการระหว่างประเทศ 
   - กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี* ดุลบัญชี - - - 
18. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
   - กองทุนพัฒนานิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดุลบัญชี - - - 
19. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   - กองทุนพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
ประถม)* 

ดุลบัญชี 
 

- - - 

   - กองทุนพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)* 

ดุลบัญชี - - - 

20. คณะแพทยศาสตร์ 
   - กองทุนศูนย์บริการทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ คณะ
แพทยศาสตร์* 

ดุลบัญชี - - - 

   - กองทุนรองศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย ์ 
คณะแพทยศาสตร์ 

ดุลบัญชี - - - 

   - กองทุนการศึกษาและพัฒนานิสิตคณะแพทยศาสตร์ ดุลบัญชี - - - 
21. วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์
   - กองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดุลบัญชี - - - 
   - กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ไชยโกษี ดุลบัญชี - - - 
22. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
   - กองทุน ชาล-ีปติิยา นาวานุเคราะห์ คณะส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์* 

ดุลบัญชี 
 

- - - 

23. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
   - กองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดุลบัญชี - - - 

 
 

หมายเหตุ 
 * กองทุนที่อยู่ในระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย



 
 

 
 

 

สรุปผลการจัดส่งงบการเงิน (ประเภทเงินกองทุน) 
ประจ าเดือน  กรกฎาคม 2562 

หน่วยงาน 
สรุปผลการจัดส่งงบการเงิน ณ เดือน กรกฎาคม 2562 
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ไตรมาส 1/62 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 ไตรมาส 2/62 

1. กองกิจการนิสิต 
- กองทุนสวัสดภิาพนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ทัน  ทัน 
2. กองคลังและพัสด ุ
- กองทุนกาญจนาภิเษกสมโภช*  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
- กองทุนคุณหญิงอัมพร ฤชุพันธุ์*  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
- กองทุน นิติ 11 มธ*  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
- กองทุนพงษ์ภิญโญ*  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
- กองทุนสุพิทย-์ลดาวัลย์ วรอุทัย*  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
- กองทุนมูลนิธิอาจารย์อาจารย์สุเทพ อัตถากร*  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
- กองทุนเมตตาสามัคคี*  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
- กองทุนศาสตราจารย์นายแพทย์อดุล-อรสา วิริยเวชกุล*  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
- กองทุนมหาวทิยาลัยมหาสารคามเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราช
สมบัติ 60 ปี* 

 ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 

- กองทุนสวัสดกิารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
- กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน × ไม่ส่ง  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
- กองทุนรางวัลชาญวิทย์ เกษตรศิริ  ทัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน × ไม่ส่ง × ไม่ส่ง × ไม่ส่ง  ไมท่ัน × ไม่ส่ง 

4. คณะวิทยาศาสตร ์
- กองทุนคณะวิทยาศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ทัน 



 
 

 
 

หน่วยงาน 
สรุปผลการจัดส่งงบการเงิน ณ เดือน กรกฎาคม 2562 
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ไตรมาส 1/62 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 ไตรมาส 2/62 

5. คณะศึกษาศาสตร ์
- กองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร ์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
- กองทุนพัฒนาบุญชม ศรีสะอาด  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
6. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
- กองทุนพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 ทัน  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 

- กองทุนศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน  ทัน  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
- กองทุนรองศาสตราจารย์รัถพร ชังธาดา  ทัน  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
7. ส านักวิทยบริการ 
- กองทุนศูนยส์ารนิเทศอีสานสิรินธร  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
- กองทุนส านกัวิทยบริการ  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
- กองทุนห้องศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
8. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
- กองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยวลัยรุกเวช  ทัน  ทัน  ทัน  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
- กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  ทัน  ทัน  ทัน  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
9. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
- กองทุนสถาบันศิลปะวัฒนธรรมอีสาน  ทัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ทัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน 

10. คณะพยาบาลศาสตร์ 
- กองทุนคณะพยาบาลศาสตร์  ทัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
11. กองการเจ้าหน้าที ่
- กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.ม.)*  ทัน  ทัน  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ไมท่ัน  ทัน  ไมท่ัน 

- กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.บ.)*  ทัน  ทัน  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ไมท่ัน  ทัน  ไมท่ัน 

- กองทุนส่งเสริมการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ*  ทัน  ทัน  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ไมท่ัน  ทัน  ไมท่ัน 



 
 

 
 

หน่วยงาน 
สรุปผลการจัดส่งงบการเงิน ณ เดือน กรกฎาคม 2562 
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ไตรมาส 1/62 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 ไตรมาส 2/62 

12. คณะการบัญชีและการจัดการ 
- กองทุนโครงการจัดตั้งคณะการบัญชีและการจัดการ  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
13. ส านักคอมพิวเตอร์ 
- กองทุนส านกัคอมพิวเตอร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
14. คณะเทคโนโลย ี
- กองทุนพัฒนาคณะเทคโนโลยี  ทัน  ทัน  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
15. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
- กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย*  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
- กองทุนพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทัน  ทัน  ทัน × ไม่ส่ง  ทัน  ทัน  ทัน × ไม่ส่ง 

16. คณะเภสัชศาสตร ์
- กองทุน Prof. Adolf. Nahrstedt Skcholarship  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
- กองทุน Prof. Richards’ Scholarship Fund  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
- กองทุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
17. กองประชาสัมพันธ์และกิจการระหว่างประเทศ 
- กองทุนสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี*  ทัน  ไมท่ัน  ทัน × ไม่ส่ง  ทัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน × ไม่ส่ง 

18. คณะการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 
- กองทุนพัฒนานิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ทัน  ไมท่ัน  ทัน  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
19. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- กองทุนพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
ประถม)* 

 ไมท่ัน  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 

- กองทุนพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)* 

 ทัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ทัน  ทัน 

20. คณะแพทยศาสตร ์
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- กองทุนศูนยบ์ริการทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ คณะ
แพทยศาสตร์* 

 ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 

- กองทุนรองศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์  
คณะแพทยศาสตร์ 

 ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 

- กองทุนการศกึษาและพัฒนานิสิตคณะแพทยศาสตร ์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 
21. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
- กองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป ์  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ทัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน 

- กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ไชยโกษ ี
 
 

 ไมท่ัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ทัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน 

22. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
- กองทุน ชาล-ีปิติยา นาวานุเคราะห์ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์* 

 ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 

23. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
- กองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน 

 
หมายเหตุ :   ส่ง  ×  ไม่ส่ง     

ประจ าเดือนก าหนดส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
ประจ าไตรมาสก าหนดส่งภายใน 15 วันนับแต่สิ้นไตรมาส 
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1. กองกิจการนิสิต 
- กองทุนสวัสดภิาพนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
2. กองคลังและพัสด ุ
- กองทุนกาญจนาภิเษกสมโภช*  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
- กองทุนคุณหญิงอัมพร ฤชุพันธุ์*  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
- กองทุน นิติ 11 มธ*  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
- กองทุนพงษ์ภิญโญ*  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
- กองทุนสุพิทย-์ลดาวัลย์ วรอุทัย*  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
- กองทุนมูลนิธิอาจารย์อาจารย์สุเทพ อัตถากร*  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
- กองทุนเมตตาสามัคคี*  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
- กองทุนศาสตราจารย์นายแพทย์อดุล-อรสา วิริยเวชกุล*  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
- กองทุนมหาวทิยาลัยมหาสารคามเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราช
สมบัติ 60 ปี* 

 ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

- กองทุนสวัสดกิารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
- กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
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- กองทุนรางวัลชาญวิทย์ เกษตรศิริ 
 

 ทัน × ไม่ส่ง  ทัน  ทัน  ทัน       

4. คณะวิทยาศาสตร ์
- กองทุนคณะวิทยาศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
5. คณะศึกษาศาสตร ์
- กองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร ์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
- กองทุนพัฒนาบุญชม ศรีสะอาด  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
6. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
- กองทุนพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

- กองทุนศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
- กองทุนรองศาสตราจารย์รัถพร ชังธาดา  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
7. ส านักวิทยบริการ 
- กองทุนศูนยส์ารนิเทศอีสานสิรินธร  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
- กองทุนส านกัวิทยบริการ  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
- กองทุนห้องศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
8. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
- กองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยวลัยรุกเวช  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
- กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
9. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
- กองทุนสถาบันศิลปะวัฒนธรรมอีสาน  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

10. คณะพยาบาลศาสตร์ 
- กองทุนคณะพยาบาลศาสตร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ไมท่ัน       
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11. กองการเจ้าหน้าที ่
- กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.ม.)*  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ทัน  ไมท่ัน       

- กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.บ.)*  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ทัน  ไมท่ัน       

- กองทุนส่งเสริมการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ*  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ทัน  ไมท่ัน       

12. คณะการบัญชีและการจัดการ 
- กองทุนโครงการจัดตั้งคณะการบัญชีและการจัดการ  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
13. ส านักคอมพิวเตอร์ 
- กองทุนส านกัคอมพิวเตอร์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
14. คณะเทคโนโลย ี
- กองทุนพัฒนาคณะเทคโนโลยี  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
15. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
- กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย*  ทัน  ทัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ทัน       
- กองทุนพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทัน  ทัน  ทัน × ไม่ส่ง  ทัน       

16. คณะเภสัชศาสตร ์
- กองทุน Prof. Adolf. Nahrstedt Skcholarship  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
- กองทุน Prof. Richards’ Scholarship Fund  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
- กองทุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
17. กองประชาสัมพันธ์และกิจการระหว่างประเทศ 
- กองทุนสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี*  ทัน  ไมท่ัน  ทัน × ไม่ส่ง  ไมท่ัน       

18. คณะการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 
- กองทุนพัฒนานิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ไมท่ัน       
19. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- กองทุนพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย  ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ทัน  ไมท่ัน       
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ประถม)* 
- กองทุนพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)* 

 ไมท่ัน  ทัน  ทัน  ไมท่ัน  ทัน       

20. คณะแพทยศาสตร ์
- กองทุนศูนยบ์ริการทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ คณะ
แพทยศาสตร์* 

 ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

- กองทุนรองศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์  
คณะแพทยศาสตร์ 

 ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

- กองทุนการศกึษาและพัฒนานิสิตคณะแพทยศาสตร ์  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       
21. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
- กองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป ์  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ทัน  ไมท่ัน       

- กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ไชยโกษ ี
 
 

 ไมท่ัน  ไมท่ัน  ไมท่ัน  ทัน  ไมท่ัน       

22. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
- กองทุน ชาล-ีปิติยา นาวานุเคราะห์ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์* 

 ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

23. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
- กองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน  ทัน       

 
 

หมายเหตุ :   ส่ง  ×  ไม่ส่ง     
ประจ าเดือนก าหนดส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
ประจ าไตรมาสก าหนดส่งภายใน 15 วันนับแต่สิ้นไตรมาส 



 
 

 
 

ข้อมูลรายงานเงินทดรองราชการหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 

 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 (ก าหนดส่งรายการไม่เกินวนัที่ 5 ของเดือนถัดไป)  
หมายเหตุ :   
 1. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พบเงินเกินบัญชี 116.33 บาท ซึ่งเป็นรายการดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2562 
 2. คณะวิทยาศาสตร์ พบเงินเกินบัญชี 528,553.96 บาท ซึ่งเป็นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย 426.67 บาท และ
รายการรอรับรู้ 528,127.29 บาท 
 3. คณะวิทยาการสารสนเทศ พบเงินขาดบัญชี 20,208.00 บาท ซึ่งเปน็รายการเงินค้างรับ 20,210.00 บาท และ
เงินค้างจ่าย 2.00 บาท 
 4. กองอาคารสถานที่ พบเงินเกินบัญชี 1,229.82 บาท ซึ่งเป็นรายการเช็คจ่ายต่ าไป 0.09, ดอกเบี้ย 
เงินฝากธนาคาร 918.51 และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 311.22 
 5. ส านักคอมพิวเตอร์ พบเงินเกินบัญชี 1,010.55 บาท ซึ่งเป็นรายการดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2562 
 6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง พบเงินเกินบัญชี 130.00 ซึ่งเป็นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 



 
 

 
 

 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบส านกัวิทยบริการ 
 ส านักฯ อบรมการเรียนรู้สารสนเทศ  (Information Literacy) นิสิตสาขาภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน  
   วันที่ 2 กันยายน 2562  เวลา 11.00.30 - 13.00 น. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยกลุมงานบริการชุมชนและสงเสริมการใชบริการ ใหการอบรมการคนควาขอมูลสารสนเทศจาก Web OPAC 
Online Database, การสืบคนวิทยานิพนธ์และงานวิจัยจากฐานขอมูล TDC และ Library Tour ใหแกนิสิต
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว เขมร เวียดนาม พมา)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 50  คน  ณ หองฝึกอบรมชั้น 4  
   ทั้งนี้ ส านักวิทยบริการ จัดโปรแกรมกิจกรรมการเรียนรูสารสนเทศ (Information Literacy)  
ส าหรับ นิสิต อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ตองการเพิ่มเติมทบทวนความรูในการสืบคน
สารสนเทศ  Web OPAC, Online Database,  eBook, Thesis/Research, การใชงาน EndNote ผูสนใจ
สามารถเลือกเขารับการอบรมเป็นรายกลุม หรือ รายบุคคล ไดตามความสะดวก  แจงความประสงค์เขาไดที่  
http://library.msu.ac.th   เลือกที่หัวขออบรมแนะน าการสืบคน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ตอ 2436, 2405 
 
 

 ขอเชิญใชง้านฐานข้อมลู UCTAL  
  ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนสิิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขาสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
จากฐานขอมูล UCTAL  (Union Catalog of Thai Academic Libraries)สหบรรณานุกรมหอ้งสมุด
สถาบันอุดมศกึษาไทยสืบคนทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการ จาก 84 หองสมุด /สถาบัน  ซึ่งมีจ านวน
ทรัพยากรกวา 2.3 ลานรายการ ไดที ่http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx  หากทานตองการใชงาน
เลมใด รายการใด แลวพบวาไมมีใหบริการในส านักวิทยบริการ มมส  เพยีงทานเขาลงทะเบียนที่เมนูดานบน
ขวาของหนาเว็บไซต์ และสงค าขอยืมระหวางหองสมุดผานระบบเขามา ส านักวิทยบริการพรอมใหบรกิาร 
ทุกทาน  ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ บรรณารักษ์บริการยืมระหวางหองสุมด โทร.2405, 2429    
 
  ส านักวิทยบริการเชิญชวนนิสิต อ่านหนังสือก่อนสอบกลางภาคการศึกษา ช่วงขยายเวลา  
16.30 - 22.00 น.  ระหว่าง 16 - 27 ก.ย. 2562  
  ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนนิสิตทุกชั้นปี มาอานหนังสือกอนสอบ 
กลางภาค ณ ส านักวิทยบริการ ในชวงขยายเวลาเปิดใหบริการชวงเวลา 16.30 - 22.00 น.  ระหว่างวันที่  
16 – 27 กันยายน  2562  ณ อาคารวิทยบริการ A  ทั้งนี้ เพื่อใหผูใชบริการ ไดมีพื้นที่ในการอานหนังสือชวง
กอนสอบ  และระหวางสอบเพิ่มมากขึ้น  โดยจะเปิดใหบริการการอาน บริเวณ ชั้น 2 และช้ัน 3 ยมืหนังสือไดที่
เครื่องยืมอัตโนมัติ   ยืมตอไดที่เว็บไซต์ส านักวิทยบริการ บริการหองอานหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารวิทยบริการ 
A และอาคารวิทยบริการ B      
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 ส านักฯ ออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม ณ อ าเภอกุดรัง 
          วันที่ 29 สิงหาคม 2562  ส านักวิทยบริการ ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดออกใหบริการ
วิชาการแกชุมชน โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรู รวมกับจังหวัดมหาสารคามในโครงการปกปูองและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหนวยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชนจังหวัดมหาสารคาม 
(จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบานโสกกาวดาวเรือง บานโสกกาวดาวเรือง ต าบลเลิงแฝก อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม โดยน ากิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูออกใหบริการ ไดแก แสดงหนังสือเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดลอม หนังสือเกี่ยวกับการใชชีวิตอยางพอเพียง แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์และภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ภาพวาดระบายสี เกมตอบค าถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดลอมและทองถิ่นของ
ตนเองชิงรางวัล และกิจกรรม DIY กระเปาจากไวนิล (MSU Green Library) ซึ่งทุกกิจกรรมไดรับความสนใจ
และความรวมมือจากเด็ก ๆ และประชาชนเป็นอยางดี   
 
 
 
 
 
 

 ส านักวิทยบริการ มมส เตรียมรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

   วันที่ 6 กันยายน 2562  ส านักวิทยบริการ จัดประชุมบคลากรเพื่อเตรียมความพรอมในการตรวจ
ประเมินหองสมุดสีเขียว โดยผูอ านวยการส านักวิทยบริการ พรอมดวยคณะกรรมการด าเนินงานหองสมุดสีเขียว 
เป็นวิทยากรใหความรูท าความเขาใจรวมกนัในมาตรฐานการประเมินหองสมุดสีเขียว 
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  ต้อนรับอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  วันที่ 22 สิงหาคม 2562  ผูอ านวยการส านักวิทยบริการ ใหการตอนรับ ผูชวยศาสตราจารย์ ปราณี 
ซื่ออุทิศกุล  อาจารย์สนทยา สาลี  และอาจารย์ฟูา วิไลข า จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการนิเทศ
นักศึกษาฝึกงาน สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์จาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเยี่ยมชมส านักวิทยบริการ 
 

 

 

 

 
 ส านักวิทยบริการ มอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจ าปี 2562 
  วันที่ 28 สิงหาคม 2562  ส านักวิทยบริการ มอบรางวัลยอดนักอาน ประจ าปี 2562 โดยนางรุงเรือง 
สิทธิจันทร์  รองผูอ านวยการฝุายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ ไดมอบรางวัลยอดนักอาน ประจ าปี 
2562  ใหแกนกัเรียนโรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝุายมัธยม จ านวน 2 คน ไดแก 
    1. นายชิตพล  แพงเวียงจันทร์  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6/7 
   2. นายนันธณัฏฐ์  สามุติรัมย ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 
  การมอบรางวัลยอดนักอานของส านักวิทยบริการ ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อเป็นการสงเสริมการอาน  
ใหแกสมาชิกหองสมุดทุกประเภท โดยจะรวบรวมสถิติการยืมหนังสือประจ าปีของผูใชบริการ จัดล าดับ  
1-10 เพื่อมอบรางวัลเป็นขวัญก าลังใจใหแก นิสิต อาจารย์ บุคลากร นกัเรียนโรงเรียนสาธิต ในโครงการสัปดาห์
หองสมุดซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
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 บุคลากรส านักฯ ร่วมกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เก็บเกีย่ววันพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
  วันที่  28 สิงหาคม 2562  บคุลากรส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขารวมกิจกรรม 
“ปลูกวันแม เก็บเกี่ยววันพอ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณโครงการ
เรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง เขตพื้นที่ขามเรียง ดานหลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมัธยม) 
 
 
 

 

 

 

  กิจกรรมประหยัดพลังงาน และรักษาสิง่แวดล้อม 
   ส านักวิทยบริการ มมส พัฒนาสูหองสมุดสีเขียว (Green Library)  จัดกิจกรรมเสรมิสรางความรู 
ดานการประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดลอม อยางตอเนื่อง  อบรมใหความรู กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูจัดสภาพสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู มุงเนนในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม   
โดยส านักวิทยบริการสนันสนนุการใชชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  กิจกรรม "บิลค่าไฟลด แลกของรางวัล"  ครั้งที่ 5 (ก.ค. - ส.ค.62)  

 

 

 

 

 
 

 

 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อรับทราบ 
            
มต ิ
 

 



 

5.9  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร ์
      กิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายงานประจ าเดือนกันยายน 2562 

 

 

 

 

 

 

1. พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันพฤหัสบดี ที่  29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม สมพร โพธินาม ชั้น 2                          

อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผูชวยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร รองคณบดีฝุายโรงพยาบาล เป็นประธาน   
ในพิธีไหวครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให               
นิสิตไดแสดงความกตัญญูกตเวทีตอบูรพาจารย์ สงเสริมความสามัคคี รวมทั้งสงเสริมความเขาใจอันดีระหวาง
คณาจารย์และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

2. พระครูวินัยวรญาณ (หลวงพ่อมนูญชัย มนูญญพโล) มอบเงินบริจาคเพื่อจัดสร้างหอสงฆ์อาพาธ  
วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 60 ที่นั่ง อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช                 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พระครูวินัยวรญาณ (หลวงพอมนูญชัย มนูญญพโล) มอบเงิน
บริจาคเพ่ือจัดสรางหอสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสุทธาเวช จ านวน 323,870 บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันแปด
รอยเจ็ดสิบบาทถวน) โดยอาจารย์ นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์ รองผูอ านวยการฝุายบริการทางการแพทย์ 
อาจารย์ นายแพทย์สรรญชัย สมบัติไหมไทย รองผูอ านวยการฝุายบริหาร นายแพทย์สมาธิ ปัทมธรรมกุล 
อาจารย์แพทย์ พรอมดวยบุคลากรรวมรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ 
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3. ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสทุธาเวช ศึกษาดูงานโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรนีฤบดินทร ์
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์                

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์ นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์ รองผูอ านวยการฝุายบริการ       
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พรอมดวยอาจารย์แพทย์ 
และบุคลากร เขาศึกษาดูงานดานระบบหนวยบริการหลักและหนวยบริการสนับสนุน โรงพยาบาลรามาธิบดี                
จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน                    
เรียนรูการใหบริการดานการแพทย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใหบริการ โดยมีเปูาหมายที่จะเป็นโรงพยาบาล                   
ที่ไดรับมาตรฐานระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิระดับสูง และเป็นโรงพยาบาลรับการสงตอใหครอบคลุมใน
จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกลเคียง 

4. โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญบริจาคโลหิตในวันที่ 26 กันยายน 2562  
 

 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อรับทราบ 
            
มต ิ

 



 

5.10  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
1.กิจกรรมพัฒนาบคุลากรด้านภาษาอังกฤษ 
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ไดจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการใหบริการของหนวยงาน แกบุคลากร เพื่อใหบุคลากรสามารถใหบริการขอมูลเป็น
ภาษาอังกฤษแตผูรับบริการที่เป็นชาวตางชาติได และเป็นกิจกรรมการสนบัสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 
โดยนายสถิตย์  เจ็กมา รองผูอ านวยการฝุายสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ เป็นประธานเปิดโครงการ 
และ   นางสาวศิเรมอร ประทมุทิพย์ นักวิเทศสัมพันธ์ จากกลุมงานกิจการตางประเทศ กองประชาสัมพันธ์และ
กิจการตางประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร บุคลากรไดรวมเขารับการอบรมและฝึกทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาในการอบรมประกอบดวยการตอนรับ การน าชมนิทรรศการและการอธิบาย
นิทรรศการ  ทีจ่ัดแสดง  

 
 

 
 

2. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ไดจัดพิธีการมอบประกาศนียบัตร
แกนิสิตชั้นปีที่ 3 เอกภาษาไทย มหาวิทยาลยัภูมินท์พนมเปญ  ที่เขารวมโครงการกิจกรรมสนับสนุนใหนิสิต
เรียนรูภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยภายใตโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย     ณ มหาวิทยาลยัภูมินท์พนมเปญ  ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก กรมความรวมมือระหวางประเทศ 
(TICA) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU) และมหาวิทยาลยัภูมินท์พนมเปญ (RUPP) ที่ไดเขามาศึกษาเรียนรู
ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรม ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวฒันธรรมอีสาน  
 ผูชวยศาสตราจารย์ วีณา วีสเพ็ญ ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี และนายสถิตย์  เจ็กมา ไดมอบ
ประกาศนียบัตรแกนิสิตที่รวมโครงการ กอนพิธีมอบเกียติรบัตรนิสิตที่เขารวมโครงการไดแสดงศิลปวัฒนธรรม
กัมพูชาและรวมกันขับรองเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเพลงคูคอง เพื่อเป็นการขอบคุณคณาจารย์
และบุคลากรทีไ่ดใหความรูและอ านวยความสะดวกในการมาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 3. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                  
ไดมอบรางวัล “นาคราช” ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบานอีสานและผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม 
ประจ าปี พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และเชิดชู
เกียรติศิลปนิพื้นบานของชาวอีสาน ณ หอศิลปจ าปาศรี ชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

   โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม   เป็นประธาน จุดธูปเทียน เครื่องทองนอยถวายราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร  และศิลปิน
พื้นบาน ผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม  และผูรวมงานถวายความเคารพ จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  
หงษ์สุวรรณ   กลาวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานตอประธานจากนั้นประธานไดกลาวเปิดงานและตีกลอง
เพื่อฉลองการเปิดงาน 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล ไดถวายรางวัลนาคราชแด พระเทพวรมุนี เจาคณะจังหวัด

นครพนม เจาอาวาสวัดพระธาตุพนม ผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม สาขาศาสนาและประเพณี และมอบรางวัล
นาคราช แดศิลปินพื้นบานอีสาน ไดแก นายประพัฒน์  มะนิสสานายนิยม ทองลาดเจริญกุลนางสุวรรณ   
โชคชัยนายเสถียร  สุภากุล  นางหนูรงค์  ไชยภักดิ์นางสงบ  ค าภูเวยีง  รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ   
ธรรมวัตร นายบุญตา  ซายศิริ กลุมทอธุงผะเหวดบานบัวเจริญ นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา และผูมีผลงานดีเดนทาง
วัฒนธรรม นายตอศักดิ์  สุทธิสา  นายสอย เพชรฤทธ์ิ  นายทองมวน  ภูสงา นายสีหา  มงคลแกว   
นายค าลา  มุสิกา และ    นายกองพิพัฒน์ กองค า ภายในงานมีนิทรรศการผลงานศิลปินพื้นบานอีสานและ               
ผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม ประจ าปี พ.ศ. 2562 การแสดงการแสดง “แคนวงพื้นบาน” จากนิสิตวิทยาลัย         
ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การแสดงร าตังหวาย จากชมรมศิลปวัฒนธรรม อ าเภอเขมราฐ  
จังหวัดอุบลราชธานี การแสดงบนเวทีของศิลปินพ้ืนบาน  หมอล าสงบ ดาวดวงใหม หมอล าสุวรรณ  
บัวนาต  ลูกทุงเพื่อชีวิต เสถียร ท ามือ และหมอล าหนูรงค์ ไชยภักดิ์  ซึ่งเป็นผูไดรับรางวัลไนปีนี้  โดยมีผูบริหาร 
คณาจารย์ วัฒนธรรมจังหวัดกลุมรอยแกนสารสินธุ์   บุคลากร นิสิต ประชาชน ไดรวมเป็นเกียรติและแสดง
ความยินดีกับศิลปินเป็นจ านวนมาก ในโอกาสนี้สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ไดมอบภาพโปสเตอร์
นิทรรศการใหเป็นที่ระลึกแดผูไดรับรางวัลในครั้งนี้ดวย 

 

 

ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มต ิ
 

 



 

5.11  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงาน EdPEx ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

          วันที่ 27 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผูชวยศาสตราจารย์               
ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พรอมดวยคณะผูบริหารและบุคลากร เขาศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน และ ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ 
รองคณบดีฝุายวิชาการ เป็นผูใหขอมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน EdPEx การจัดท ากลยุทธ์และการด าเนินงานสู
ความเป็นเลิศ และนอกจากนั้นยังรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานอื่นๆ เพื่อน ากลับไปพัฒนาหนวยงาน จัดขึ้น                
ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

  

 

 

2. บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการ 
          วันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสงเสริมสนับสนุน
การสรางหลักสูตรสหวิทยาการ โดย ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน
เปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหคณะ วิทยาลัยและสถาบันที่เปิด
สอนระดับบัณฑิตศึกษามีความรวมมือในการสรางหลักสูตรสหวิทยาการ โดยมีการจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร
สหวิทยาการ แลกเปลี่ยนรูการจัดท าหลักสูตร อีกทั้งยังสรางความรูความเขาใจแนวทางและขั้นตอนการสราง
หลักสูตรสหวิทยาการเพื่อใหเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจากคณะตางๆ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เขารวม จ านวน 23 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์
จอมเทียนพาเลส จังหวัดชลบุรี 
 

 

 

 

 

ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อรับทราบ 
            
มต ิ
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5.12  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากส านักศึกษาทั่วไป 
         รายงานการจดักิจกรรม/โครงการ MSU Homeroom  โดยศูนย์ภาษา  ส านักศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  
 ศูนย์ภาษา  ส านักศึกษาทั่วไป  เป็นหนึ่งในหนวยงานหลักในการสงเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยในการจัดกิจกรรม 3 ปีที่ผานมานั้น  เราไดแบงกิจกรรมเราออกเป็น 3 
กิจกรรมหลักภายใตชื่อ MSU Homeroom  ไดแก  หองเรียนภาษาอังกฤษและกิจกรรมติวภาษาอังกฤษ  
โครงการสงเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนิสิต มมส  และโครงการคายภาษาอังกฤษ  นอกจากโครงการที่
เราไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการด าเนินการแลว  เรายังไดจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ  โดยนิสิตจิต
อาสา Homeroom FriendAdvisors จากคณะตาง ๆ มาจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษทั้งในรูปแบบหองเรียน  
และวิดีโอที่เผยแพรผานชองทางออนไลน์  นอกจากจัดกิจกรรมที่สวนกลางแลว  MSU Homeroom ยังได
รวมงานกับกิจกรรมกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดอีกดวย  ดังนั้น จึงขอรายงาน
การจัดกิจกรรม/โครงการ MSU Homeroom  โดยศูนย์ภาษา  ส านักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อรับทราบ 
            
มต ิ
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1st Homeroom English Camp
28 January 2017



1st MSU Homeroom Open House
31 January 2017



English classes: 2017-2018



1st MSU Homeroom Festival
22 September 2017



1st MSU Homeroom Camp
12 November 2017



MSU Homeroom @ Red Cross Fair
13 January 2018



Nursing English Camp
20 January 2018



Technology English Camp
10 February 2018



Engineering English Camp
17-18, 24-25 March 2018



MSU Homeroom Easter
3 April 2018



COPAG English Camp
7 April 2018



Student Ambassador and HR Workshop
21-22 April 2018



Self and Community Development for Nursing
22 April 2018



1st MSU Homeroom International Day
20 June 2018



Goal Setting Workshop for Nursing
3 August 2018



MSU Homeroom Passage to ASEAN in Danang, Vietnam
27 August - 2 September 2018



2nd MSU Homeroom Festival
12 September 2018



1st MSU Homeroom Halloween
31 October 2018



MSU Homeroom English Camp #1
10-11 November 2018



Train the trainer
17-18 November 2018



MSU Homeroom English Camp #2 
12-13 January 2019



MSU Homeroom English Camp #3 
19-20 January 2019



MSU Homeroom Debate Camp
January - April 2019



MSU Homeroom English Camp #4 
26-27 January 2019



MSU Homeroom English Camp #5 
2-3 February 2019



MSU Homeroom English Camp #6 
9-10 February 2019



2nd MSU Homeroom Open House
12 February 2019



MSU Homeroom Wall of Love

14 February 2019



MSU Student Ambassador and Homeroom FriendAdvisor Workshop

23 February 2019



MSU Homeroom English Camp #7

2-3 March 2019



MSU Homeroom English Camp #8

30-31 March 2019



MSU Homeroom English Camp #9

6-7 April 2019



MSU Homeroom English Camp #10

20-21 April 2019



COPAG English Camp 

28 April 2019



Homeroom for Chemistry and Cultural Exchange Program in Thailand

6-9 June 2019



Homeroom’s participation in MSU-GCC 2019

August 2019



2nd MSU Homeroom International Day 

17 August 2019



LAW English Camp 

24-25 August 2019



Homeroom FriendAdvisor Training

31 August - 1September 2019



3rd MSU Homeroom Festival
4 September 2019



MBS English Enhancement Activities 

7-8 September 2019



Homeroom English Classes

Term times



GE English Courses: Tutorials
Exam weeks



English Exit Exam Tutorials

Term times



Online contents
Amazing เทยแลนด์, โฮมรูมเพื่อโลกสดใส, One-minute เทย, Homeroom Live LEarN



นอกจากนี้  โฮมรูมยังทำกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง



นอกจาก Facebook: MSU Homeroom โฮมรูม (ทั้งกลุ่มและเพจแล้ว) เรายังมี 
Youtube Channel: MSU-GE ไว้สำหรับเก็บวิดีโอสอน ติว และ เนื้อหาเกี่ยวกับภาษา 
อังกฤษอีกด้วย



Testimonials
Feedback ของนิสิตสามารถติดตามอ่านได้ใน Facebook Group











Homeroom FriendAdvisors ได้รับทุนไปต่างประเทศ ได้แก่  ใบเตย (EG) มีน (EIC), มีน (EG)  

ได้ทุนจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ ไปศึกษาภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลีย  กุ๊กไก่ (IB) ได้รับทุนจากคณะการบัญชีฯ 

ไปศึกษาภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ  เอ็ม (IR) และ ลิต้า (IR) ได้รับทุนจากวิทยาลัยการเมืองฯ ไปศึกษาภาษา 

อังกฤษที่ประเทศมาเลเซีย  วุท (EG) และแตงโม (EG) ได้รับทุน YSEALI จากรัฐบาลสหรัฐฯ ไปทำกิจกรรมผู้นำ 

เยาวชน ณ ประเทศสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ  เจมส์ (IR) ได้รับทุน UGRAD จากรัฐบาลสหรัฐฯ ไปศึกษา ณ ประเทศ 

สหรัฐฯ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา  เบส (EE) เฟิร์ส (EE) และบอล (EE) ได้รับทุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปแลกเปลี่ยน  

ณ ประเทศญี่ปุ่น  หนึ่ง (EE) ได้รับทุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศมาเลเซีย



Contact us:



 

5.13  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากคณะเภสัชศาสตร ์
 
 ดวยคณะเภสัชศาสตร์  ไดด าเนินการการจัดท ารายงานประจ าปี  2561 เพื่อเป็นการรายงานขอมูล
และการด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ ในการนี้ขอแจงผูบริหารคณะหนวยงานทราบ 
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาประกอบการประชุม) 
 

ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อรับทราบ 
            
มต ิ
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5.14  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากคณะวิทยาศาสตร์ 

1. ดวยคณะวิทยาศาสตร์ ไดจัดท ารายงานปี 2561 โดยไดรวบรวมผลการด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะ และมีโครงการ/กิจกรรม ที่ไดด าเนินการตลอดปี 2561 เพื่อจัดท าเป็นรายงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอไป  

 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
2. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน
กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จ ารัสเลิศรัตน์ จาก
มหา วิ ท ย าลั ย มหาส า รค าม  เ ป็ น ก ร รมก า ร  โ ด ยผ ลก า รปร ะ เ มิ นคุ ณภาพกา รศึ กษ าภาย ใ น 
ปีการศึกษา 2561 ของคณะวิทยาศาสตรเ์ท่ากับ 4.88 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 

 

 2.  ผูชวยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดาพร ตุมป่ีสุวรรณ และอาจารย์ ดร. ศักดิ์บวร ตุมปี่สุวรรณ อาจารย์
ภาควิชาชีววิทยา พบหอยทากบกชนิดใหมของโลก การคนพบในครั้งนี้ไดตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Raffle 
Bulletin of Zoology ในปี ค.ศ. 2019  
               หอยทากบกชนิดใหมนี้ คือ“หอยกระดุมขอบสัน” มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา Landouria strobiloides 
Tumpeesuwan & Tumpeesuwan, 2019 เป็นหอยที่มีเปลือกขนาดเล็กทรงกลม คอนขางแบน กวาง 13.4-
16.7 มิลลิเมตร สูง 7.1-9.6 มิลลิเมตร เปลือกดานบนนูนคลายโดม มีลายเป็นริ้ว ๆ ตามแนวรัศมี และมีสันคม
บริเวณขอบของเปลือกวงสุดทาย มีสีน้ าตาลเขมสะดือเปลือกกวาง และลึก  
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 3. นางสาวเจษฎา ฤทธิ์ศรีบญุ ศิษย์เกาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ไดรับรางวัล รางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ ประเภท ครูผูสอน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม
การถอดบทเรียน (Best Practice) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ภายใตแนวคดิ “เพิ่มเวลารู Active 
Learning ไดเรียนรูอยางมีความสขุ ไดรูจากการลงมือท า ไดใชในชีวิตจริง” ประจ าปีงบประมาณ 2562 เมื่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยนายศิริศักดิ ์หาดทวายกาญจน์ 
ผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 23 

 

 

 

 

 

4 .เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ภาควิชาฟิสิกส์ ไดจัดโครงการบรรยาพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรม               
ดานพลังงานและการจัดการเพ่ือสังคม” ณ หองประชุม sc1-200 โดยไดรับเกียรติจาก ดร.อ าพล อาภาธนากร 
จาก ส านักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร.นุวงศ์ ชลคุป จาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แหงชาติ และมีผูชวยศาสตราจารย์ปรีชา ศรีประภาคาร อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์เป็นผูรับผิดชอบ
โครงการ และรวมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใหนิสิต บุคลากร             
ไดเรียนรู เขาใจ และตระหนักถึงความส าคัญนวัตกรรมดานพลังงานที่มีความกาวหนาและการจัดการเพื่อสังคม
ในปัจจุบัน 

 

ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อรับทราบ 
            
มต ิ
 

 

ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อรับทราบ 
            
มต ิ



 

5.15  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากกองทะเบียนและประมวลผล 
 
 กองทะเบียนและประมวลผลแจงจ านวนผูส าเร็จการศึกษา  ประจ าเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2562  
จ านวนทั้งสิ้น  761  คน  แยกเป็นระดับ  ดังนี ้
  1.  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  713  คน 
  2.  ระดับปริญญาโท  จ านวน    37  คน 
  3.  ระดับปริญญาเอก  จ านวน   11  คน 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อรับทราบ 
            
มต ิ
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5.16 เรื่องอืน่ๆ 
 
     การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 18/2562 ก าหนดใหมีขึ้น
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อรับทราบ 
            
มต ิ
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 16/2562  วันที่ 17 สิงหาคม 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจําเดือนสิงหาคม 2562

เสนอ
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รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจําเดือนสงิหาคม 2562  
 

   สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําเดือนสิงหาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
       1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
       ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562             
มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 
1,624.102 ล้านบาท (ร้อยละ 89.19) และยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 2.593 ล้านบาท (ร้อย
ละ 57.47)  
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําเดือนสิงหาคม 2562 มีการเบิกจ่าย
ภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 0.201 ล้านบาท (ร้อยละ 
213.04) และยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 1.188 ล้านบาท 
(ร้อยละ 38.78) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 – 2)   
 
ตาราง  1  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 
                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)  

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

งบประมาณเงินรายได้
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

สรุปภาพรวม
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 341.433 294.060 235.634 69.01 80.13 378.196 271.093 148.777 39.34 54.88 719.629 565.152 384.411 53.42 68.02 
   ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

15.545 15.390 11.131 71.60 72.32 34.761 29.388 13.122 37.75 44.65 50.306 44.779 24.253 48.21 54.16 

   ผลผลิต : ผู้สําเร็จด้านสังคมศาสตร์ 19.402 14.927 17.420 89.78 116.70 193.516 134.016 79.861 41.27 59.59 212.918 148.943 97.281 45.69 65.31 
   ผลผลิต : ผู้สําเร็จด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

128.141 125.299 110.287 86.07 88.02 97.099 67.298 34.743 35.78 51.63 225.240 192.596 145.030 64.39 75.30 



 2

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

งบประมาณเงินรายได้
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

สรุปภาพรวม
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

   ผลผลิต : ผู้สําเร็จการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 162.759 123.606 87.960 54.04 71.16 52.821 40.391 21.050 39.85 52.12 215.580 163.996 109.010 50.57 66.47 
   ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม 15.585 14.838 8.836 56.70 59.55 - - - - - 15.585 14.838 8.836 56.70 59.55 
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ 5.883 4.890 3.989 67.80 81.57 43.753 30.541 24.458 55.90 80.08 49.636 35.431 28.447 57.31 80.29 
   ผลผลิต : ผลงานวิจัยฯ - - - - - 43.753 30.541 24.458 55.90 80.08 43.753 30.541 24.458 55.90 80.08 
   ผลผลิต : วิจัยและนวัตกรรมฯ 1.800 1.800 1.350 75.00 75.00 - - - - - 1.800 1.800 1.350 75.00 75.00 
   ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฯ 4.083 3.090 2.639 64.63 85.40 - - - - - 4.083 3.090 2.639 64.63 85.40 
ยุทธศาสตร์ 3 : เปน็ศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้
และบริการวิชาการแก่สังคม 

5.856 5.733 4.312 73.64 75.21 25.752 17.403 13.852 53.79 79.59 31.607 23.136 18.164 57.47 78.51 

   ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 3.000 2.877 1.456 48.55 50.61 25.752 17.403 13.852 53.79 79.59 28.752 20.281 15.308 53.24 75.48 
   ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.856 2.855 2.855 100.00 100.00 - - - - - 2.856 2.855 2.855 100.00 100.00 
ยุทธศาสตร์ 4 : อนรุักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมฯ  

4.000 3.940 2.302 57.55 58.42 10.162 7.808 5.070 49.89 64.94 14.162 11.748 7.372 52.06 62.75 

   ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปะฯ 4.000 3.940 2.302 57.55 58.42 10.162 7.808 5.070 49.89 64.94 14.162 11.748 7.372 52.06 62.75 
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพฯ  

714.776 689.828 692.694 96.91 100.42 1,441.302 1,131.080 931.409 64.62 82.35 2,156.078 1,820.908 1,624.102 75.33 89.19 

   ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 714.776 689.828 692.694 96.91 100.42 794.731 696.197 589.604 74.19 84.69 1,509.507 1,386.026 1,282.297 84.95 92.52 
   ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - - - - - 646.571 434.883 341.805 52.86 78.60 646.571 434.883 341.805 52.86 78.60 
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ - - - - - 6.275 4.512 2.593 41.33 57.47 6.275 4.512 2.593 41.33 57.47 
   ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย - - - - - 6.275 4.512 2.593 41.33 57.47 6.275 4.512 2.593 41.33 57.47 
ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวฯ  - - - - - 2.082 1.100 0.858 41.18 77.95 2.082 1.100 0.858 41.18 77.95 
   ผลผลิต : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว - - - - - 2.082 1.100 0.858 41.18 77.95 2.082 1.100 0.858 41.18 77.95 

รวม 1,071.947 998.451 938.930 87.59 94.04 1,907.523 1,463.537 1,127.017 59.08 77.01 2,979.470 2,461.988 2,065.947 69.34 83.91 
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ตาราง  2  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําเดือนสิงหาคม 2562 
                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

งบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจําเดือนสิงหาคม 2562 

งบประมาณเงินรายได้
ประจําเดือนสิงหาคม 2562 

สรุปภาพรวม
ประจําเดือนสิงหาคม 2562 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 341.433 34.024 20.255 5.93 59.53 378.196 52.571 21.604 5.71 41.09 719.629 86.594 41.859 5.82 48.34 
   ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ 

15.545 1.750 0.885 5.70 50.61 34.761 12.328 2.160 6.21 17.52 50.306 14.078 3.046 6.05 21.63 

   ผลผลิต : ผู้สําเร็จด้านสังคมศาสตร์ 19.402 - - - - 193.516 21.106 12.526 6.47 59.35 212.918 21.106 12.526 5.88 59.35 
   ผลผลิต : ผู้สําเร็จด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

128.141 0.367 11.383 8.88 3,097.48 97.099 8.566 4.557 4.69 53.20 225.240 8.933 15.940 7.08 178.44 

   ผลผลิต : ผู้สําเร็จการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 162.759 31.037 7.088 4.36 22.84 52.821 10.570 2.360 4.47 22.33 215.580 41.608 9.448 4.38 22.71 
   ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม 15.585 0.869 0.899 5.77 103.42 - - - - - 15.585 0.869 0.899 5.77 103.42 
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ 5.883 0.640 - - - 43.753 4.314 2.558 5.85 59.28 49.636 4.954 2.558 5.15 51.62 
   ผลผลิต : ผลงานวิจัยฯ - - - - - 43.753 4.314 2.558 5.85 59.28 43.753 4.314 2.558 5.85 59.28 
   ผลผลิต : วิจัยและนวัตกรรมฯ 1.800 - - - - - - - - - 1.800 - - - - 
   ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฯ 4.083 0.640 - - - - - - - - 4.083 0.640 - - - 
ยุทธศาสตร์ 3 : เปน็ศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้
และบริการวิชาการแก่สังคม 

5.856 0.860 0.304 5.19 35.32 25.752 2.791 2.651 10.29 94.99 31.607 3.651 2.955 9.35 80.93 

   ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 3.000 0.860 0.304 10.12 35.32 25.752 2.791 2.651 10.29 94.99 28.752 3.651 2.955 10.28 80.93 
   ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.856 - - - - - - - - - 2.856 - - - - 
ยุทธศาสตร์ 4 : อนรุักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมฯ  

4.000 0.784 0.627 15.68 79.98 10.162 2.280 0.561 5.52 24.60 14.162 3.065 1.188 8.39 38.78 

   ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปะฯ 4.000 0.784 0.627 15.68 79.98 10.162 2.280 0.561 5.52 24.60 14.162 3.065 1.188 8.39 38.78 
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพฯ  

714.776 57.573 44.491 6.22 77.28 1,441.302 164.460 130.696 9.07 79.47 2,156.078 222.032 175.186 8.13 78.90 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

งบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจําเดือนสิงหาคม 2562 

งบประมาณเงินรายได้
ประจําเดือนสิงหาคม 2562 

สรุปภาพรวม
ประจําเดือนสิงหาคม 2562 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ

ตาม
จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

   ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 714.776 57.573 44.491 6.22 77.28 794.731 86.805 72.255 9.09 83.24 1,509.507 144.378 116.745 7.73 80.86 
   ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - - - - - 646.571 77.655 58.441 9.04 75.26 646.571 77.655 58.441 9.04 75.26 
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

- - - - - 6.275 0.402 0.827 13.19 205.74 6.275 0.402 0.827 13.19 205.74 

   ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย - - - - - 6.275 0.402 0.827 13.19 205.74 6.275 0.402 0.827 13.19 205.74 

ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวฯ  - - - - - 2.082 0.094 0.201 9.67 213.04 2.082 0.094 0.201 9.67 213.04 
   ผลผลิต : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว - - - - - 2.082 0.094 0.201 9.67 213.04 2.082 0.094 0.201 9.67 213.04 

รวม 1,071.947 93.881 65.677 6.13 69.96 1,907.523 226.912 159.097 8.34 70.11 2,979.470 320.793 224.774 7.54 70.07 

 
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จําแนกตามงบรายจ่าย  

       ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตาม            
งบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 327.065 ล้านบาท (ร้อยละ 94.29) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อ
เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 188.281 ล้านบาท (ร้อยละ 58.86)  
      ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจําเดือนสิงหาคม 2562 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้          
งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 28.016 ล้านบาท (ร้อยละ 95.00) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้
จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 29.249 ล้านบาท (ร้อยละ 43.56) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3 – 4)   
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ตาราง  3  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จําแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 
                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)  

งบรายจ่าย 

งบประมาณเงินแผ่นดิน
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

งบประมาณเงินรายได้ 
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

สรุปภาพรวม
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน จัดสรร 

แผน
เบิกจ่าย 

เบิกจ่าย 
ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน จัดสรร 

แผน
เบิกจ่าย 

เบิกจ่าย 
ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน 

งบบุคลากร 194.706 181.462 182.712 93.84 100.69 183.436 165.421 144.352 78.69 87.26 378.141 346.883 327.065 86.49 94.29 
งบดําเนินงาน 107.986 88.772 88.042 81.53 99.18 665.891 580.227 458.169 68.81 78.96 773.878 669.000 546.211 70.58 81.65 
งบลงทุน 223.675 184.714 139.591 62.41 75.57 309.214 135.161 48.691 15.75 36.02 532.890 319.876 188.281 35.33 58.86 
งบอุดหนุน 538.580 536.684 524.827 97.45 97.79 577.401 480.841 392.395 67.96 81.61 1,115.981 1,017.526 917.222 82.19 90.14 
งบรายจ่ายอื่น 7.000 6.817 3.758 53.69 55.13 171.580 101.886 83.410 48.61 81.87 178.580 108.704 87.168 48.81 80.19 
รวมทั้งสิ้น 1,071.947 998.451 938.930 87.59 94.04 1,907.523 1,463.537 1,127.017 59.08 77.01 2,979.470 2,461.988 2,065.947 69.34 83.91 
 

ตาราง  4  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จําแนกตามงบรายจ่าย ประจําเดือนสิงหาคม 2562  
                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)  

งบรายจ่าย 

งบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจําเดือนสิงหาคม 2562 

งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําเดือนสิงหาคม 2562 

สรุปภาพรวม
ประจําเดือนสิงหาคม 2562 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน จัดสรร 

แผน
เบิกจ่าย 

เบิกจ่าย 
ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน 

งบบุคลากร 194.706 14.030 14.777 7.59 105.32 183.436 15.461 13.239 7.22 85.63 378.141 29.491 28.016 7.41 95.00 
งบดําเนินงาน 107.986 0.928 4.971 4.60 535.65 665.891 84.413 61.240 9.20 72.55 773.878 85.341 66.211 8.56 77.58 
งบลงทุน 223.675 30.947 16.042 7.17 51.84 309.214 36.196 13.207 4.27 36.49 532.890 67.144 29.249 5.49 43.56 
งบอุดหนุน 538.580 46.331 28.956 5.38 62.50 577.401 73.919 55.689 9.64 75.34 1,115.981 120.250 84.645 7.58 70.39 
งบรายจ่ายอื่น 7.000 1.644 0.931 13.30 56.62 171.580 16.923 15.722 9.16 92.91 178.580 18.567 16.653 9.33 89.69 
รวมทั้งสิ้น 1,071.947 93.881 65.677 6.13 69.96 1,907.523 226.912 159.097 8.34 70.11 2,979.470 320.793 224.774 7.54 70.07 
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  3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จําแนกตามคณะ/หน่วยงาน  

       ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 มีการเบิกจ่ายภาพรวม         
ตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 31.504 ล้านบาท (ร้อยละ 144.33) และวิทยาลัยการเมือง
การปกครอง มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 23.195 ล้านบาท (ร้อยละ 53.95)  
       ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจําเดือนสิงหาคม 2562 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน 
ดังนี้ กองการเจ้าหน้าที่ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 1.920 ล้านบาท (ร้อยละ 192.66) และสํานักศึกษาทั่วไป มีผลการเบิกจ่ายเมื่อ
เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 3.808 ล้านบาท (ร้อยละ 28.91) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 5 – 6) 
 
ตาราง  5  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จําแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)         

หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

งบประมาณเงินรายได้
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

สรุปภาพรวม
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน 

1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 404.525 355.536 296.884 73.39 83.50 1,146.127 838.356 624.592 54.50 74.50 1,550.652 1,193.892 921.476 59.43 77.18 

  1.1 ด้านสังคมศาสตร์ 54.392 51.195 47.934 88.13 93.63 440.331 355.635 258.570 58.72 72.71 494.723 406.831 306.503 61.95 75.34 

          1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 15.583 14.511 13.452 86.32 92.70 53.594 42.405 40.745 76.03 96.09 69.178 56.915 54.197 78.34 95.22 

          1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์ 11.271 11.109 10.975 97.37 98.79 32.588 28.246 21.083 64.70 74.64 43.859 39.356 32.058 73.09 81.46 

          1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ 8.694 7.436 7.360 84.66 98.98 225.186 169.686 123.972 55.05 73.06 233.880 177.122 131.332 56.15 74.15 

          1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ 2.348 2.278 2.340 99.68 102.74 42.643 38.373 26.913 63.11 70.14 44.991 40.651 29.254 65.02 71.96 

          1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5.751 5.479 5.489 95.45 100.19 10.277 8.611 5.050 49.13 58.64 16.028 14.090 10.539 65.75 74.80 

          1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 3.364 3.253 2.992 88.92 91.98 41.737 39.740 20.204 48.41 50.84 45.102 42.992 23.195 51.43 53.95 

          1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 3.735 3.571 3.139 84.03 87.90 9.311 7.418 6.189 66.47 83.44 13.046 10.989 9.328 71.50 84.89 

          1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 2.153 2.073 1.430 66.43 68.97 9.962 7.451 5.370 53.91 72.07 12.115 9.525 6.800 56.13 71.39 
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หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

งบประมาณเงินรายได้
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

สรุปภาพรวม
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน 

          1.1.9 คณะนิติศาสตร์ 1.493 1.485 0.758 50.74 51.00 15.032 13.705 9.043 60.16 65.98 16.525 15.190 9.800 59.31 64.52 

    1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 142.648 138.654 124.623 87.36 89.88 189.052 148.130 100.659 53.24 67.95 331.701 286.784 225.282 67.92 78.55 

          1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์ 54.393 52.757 42.371 77.90 80.31 45.032 41.644 19.933 44.26 47.86 99.425 94.401 62.304 62.66 66.00 

          1.2.2 คณะเทคโนโลยี 37.743 36.204 37.350 98.96 103.17 16.787 13.805 11.013 65.61 79.78 54.530 50.009 48.363 88.69 96.71 

          1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18.915 18.561 17.933 94.81 96.62 52.827 41.203 32.020 60.61 77.71 71.742 59.764 49.953 69.63 83.58 

          1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 4.114 3.884 3.820 92.86 98.34 21.016 16.132 12.375 58.88 76.71 25.130 20.016 16.194 64.44 80.91 

          1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ 17.841 17.830 13.915 77.99 78.04 39.108 22.826 16.629 42.52 72.85 56.949 40.656 30.544 53.63 75.13 

          1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ 9.643 9.417 9.233 95.75 98.05 13.448 11.704 8.196 60.94 70.03 23.091 21.121 17.429 75.48 82.52 

          1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ - - - - - 0.834 0.816 0.494 59.23 60.50 0.834 0.816 0.494 59.23 60.50 

    1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 201.361 160.062 118.654 58.93 74.13 515.336 333.335 264.346 51.30 79.30 716.697 493.397 382.999 53.44 77.63 

          1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์ 26.510 25.008 19.537 73.70 78.12 15.012 12.866 6.940 46.23 53.94 41.522 37.874 26.477 63.76 69.91 

          1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์ 11.815 11.815 11.547 97.73 97.74 25.135 17.720 15.248 60.66 86.05 36.951 29.535 26.795 72.52 90.72 

          1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 23.019 22.814 16.717 72.63 73.27 41.084 34.400 20.782 50.58 60.41 64.103 57.214 37.500 58.50 65.54 

          1.3.4 คณะแพทยศาสตร์ 120.740 94.804 51.696 42.82 54.53 415.166 252.142 209.028 50.35 82.90 535.906 346.946 260.724 48.65 75.15 

          1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19.277 5.620 19.156 99.37 340.83 18.939 16.207 12.348 65.20 76.19 38.215 21.828 31.504 82.44 144.33 

2. โรงเรียน 15.645 15.490 11.231 71.78 72.50 95.020 83.278 63.113 66.42 75.79 110.665 98.768 74.343 67.18 75.27 

          2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) 12.251 12.137 9.756 79.63 80.38 50.399 45.885 41.067 81.48 89.50 62.650 58.022 50.823 81.12 87.59 

          2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) 3.394 3.353 1.475 43.45 43.99 44.621 37.393 22.045 49.41 58.96 48.015 40.746 23.520 48.98 57.72 

3. หน่วยงานสว่นกลาง 651.777 627.425 630.816 96.78 100.54 666.375 541.903 439.312 65.93 81.07 1,318.152 1,169.328 1,070.128 81.18 91.52 

     3.1 บัณฑิตวิทยาลัย 0.916 0.840 0.901 98.32 107.26 5.760 5.273 3.649 63.36 69.20 6.676 6.113 4.550 68.15 74.43 

     3.2 สํานักศึกษาทั่วไป 0.421 0.421 0.401 95.23 95.23 55.806 45.845 34.416 61.67 75.07 56.226 46.266 34.816 61.92 75.25 
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หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

งบประมาณเงินรายได้
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

สรุปภาพรวม
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน 

     3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ 6.124 5.625 5.674 92.65 100.86 2.241 2.072 1.512 67.46 72.99 8.365 7.697 7.186 85.90 93.36 

     3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 6.468 5.966 6.392 98.83 107.14 5.101 4.672 4.019 78.79 86.02 11.569 10.638 10.411 89.99 97.87 

     3.5 สํานักคอมพิวเตอร์ 2.468 2.262 2.435 98.66 107.63 22.205 17.692 12.642 56.93 71.45 24.673 19.955 15.077 61.11 75.56 

     3.6 สํานักวิทยบริการ 12.938 12.022 12.835 99.20 106.77 14.048 13.269 10.750 76.52 81.02 26.987 25.291 23.585 87.40 93.26 

     3.7 สํานักงานอธิการบดี 628.565 605.914 607.852 96.70 100.32 562.621 454.334 373.342 66.36 82.17 1,191.187 1,060.248 981.194 82.37 92.54 

        3.6.1 กองกลาง 2.379 2.272 2.297 96.53 101.11 22.571 18.871 12.681 56.18 67.20 24.951 21.142 14.978 60.03 70.84 

        3.6.2 กองกิจการนิสิต 1.685 1.544 1.672 99.24 108.26 34.148 27.724 22.378 65.53 80.72 35.832 29.268 24.049 67.12 82.17 

        3.6.3 กองบริการการศึกษา 2.741 2.512 2.739 99.92 109.01 4.946 4.749 3.833 77.50 80.71 7.686 7.261 6.572 85.50 90.50 

        3.6.4 กองแผนงาน 583.582 567.092 566.292 97.04 99.86 141.543 87.003 59.787 42.24 68.72 725.125 654.095 626.079 86.34 95.72 

        3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่ 2.231 2.045 2.215 99.28 108.31 35.907 35.287 35.927 100.06 101.81 38.138 37.332 38.142 100.01 102.17 

        3.6.6 กองคลังและพัสดุ 7.120 3.543 6.365 89.39 179.62 157.130 142.126 124.539 79.26 87.63 164.250 145.670 130.904 79.70 89.86 

        3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล 2.202 2.018 2.185 99.26 108.28 9.662 9.311 8.410 87.04 90.33 11.864 11.329 10.596 89.31 93.52 

        3.6.8 กองอาคารสถานที่ 2.156 1.976 2.102 97.48 106.34 112.795 93.157 72.109 63.93 77.41 114.951 95.133 74.210 64.56 78.01 

        3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ 20.267 19.059 17.970 88.67 94.29 27.932 20.868 21.979 78.69 105.32 48.199 39.927 39.949 82.88 100.05 

        3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ 1.703 1.562 1.692 99.31 108.33 9.505 9.099 7.130 75.02 78.36 11.208 10.661 8.822 78.71 82.75 

        3.6.11 สํานักตรวจสอบภายใน 0.418 0.383 0.400 95.71 104.41 1.690 1.548 1.066 63.08 68.88 2.108 1.931 1.466 69.55 75.93 

        3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ 0.486 0.445 0.462 95.23 103.90 1.556 1.476 1.124 72.25 76.14 2.041 1.921 1.586 77.71 82.57 
        3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวิน
วิทยา 

1.596 1.463 1.463 91.67 100.00 3.237 3.114 2.377 73.44 76.33 4.833 4.577 3.840 79.46 83.90 

รวม 1,071.947 998.451 938.930 87.59 94.04 1,907.523 1,463.537 1,127.017 59.08 77.01 2,979.470 2,461.988 2,065.947 69.34 83.91 
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ตาราง  6  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จําแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจําเดือนสิงหาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)                           

หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
ประจําเดือนสงิหาคม 2562 

งบประมาณเงินรายได้
ประจําเดือนสงิหาคม 2562 

สรุปภาพรวม
ประจําเดือนสงิหาคม 2562 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 404.525 43.168 26.794 6.62 62.07 1,146.127 116.601 79.126 6.90 67.86 1,550.652 159.768 105.920 6.83 66.30 

  1.1 ด้านสังคมศาสตร์ 54.392 3.539 2.090 3.84 59.05 440.331 42.126 26.053 5.92 61.85 494.723 45.665 28.143 5.69 61.63 

          1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 15.583 1.373 0.946 6.07 68.89 53.594 5.367 5.642 10.53 105.12 69.178 6.740 6.588 9.52 97.75 

          1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์ 11.271 0.694 0.232 2.06 33.45 32.588 5.004 2.777 8.52 55.49 43.859 5.698 3.009 6.86 52.81 

          1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ 8.694 0.268 0.222 2.55 82.82 225.186 21.605 10.751 4.77 49.76 233.880 21.873 10.973 4.69 50.17 

          1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ 2.348 0.070 0.103 4.40 147.35 42.643 2.412 1.120 2.63 46.42 44.991 2.482 1.223 2.72 49.27 

          1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5.751 0.639 0.202 3.52 31.66 10.277 0.791 0.591 5.75 74.68 16.028 1.430 0.793 4.95 55.46 

          1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 3.364 0.112 0.096 2.85 85.71 41.737 4.380 3.310 7.93 75.56 45.102 4.492 3.405 7.55 75.81 

          1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 3.735 0.274 0.191 5.12 69.76 9.311 0.686 0.545 5.85 79.45 13.046 0.960 0.736 5.65 76.68 

          1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 2.153 0.079 0.097 4.52 122.88 9.962 0.860 0.416 4.17 48.38 12.115 0.939 0.513 4.24 54.66 

          1.1.9 คณะนิติศาสตร์ 1.493 0.030 - - - 15.032 1.020 0.901 6.00 88.35 16.525 1.050 0.901 5.45 85.83 

    1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 142.648 5.403 14.859 10.42 275.03 189.052 19.419 16.595 8.78 85.46 331.701 24.822 31.454 9.48 126.72 

          1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์ 54.393 1.963 11.764 21.63 599.21 45.032 3.482 3.009 6.68 86.43 99.425 5.445 14.774 14.86 271.32 

          1.2.2 คณะเทคโนโลยี 37.743 1.538 0.978 2.59 63.60 16.787 0.906 1.389 8.27 153.30 54.530 2.444 2.367 4.34 96.84 

          1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18.915 0.753 1.204 6.37 159.79 52.827 4.783 6.557 12.41 137.09 71.742 5.537 7.761 10.82 140.18 
          1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 

4.114 0.243 0.374 9.09 153.94 21.016 2.489 1.137 5.41 45.69 25.130 2.732 1.511 6.01 55.32 

          1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ 17.841 0.528 0.419 2.35 79.32 39.108 5.790 3.328 8.51 57.49 56.949 6.318 3.747 6.58 59.31 
          1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ 

9.643 0.376 0.119 1.23 31.60 13.448 1.852 1.125 8.37 60.76 23.091 2.228 1.244 5.39 55.84 



 10

หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
ประจําเดือนสงิหาคม 2562 

งบประมาณเงินรายได้
ประจําเดือนสงิหาคม 2562 

สรุปภาพรวม
ประจําเดือนสงิหาคม 2562 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

จัดสรร 
แผน

เบิกจ่าย 
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตาม
แผน 

          1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ - - - - - 0.834 0.118 0.049 5.91 41.69 0.834 0.118 0.049 5.91 41.69 

    1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 201.361 33.728 9.453 4.69 28.03 515.336 54.550 36.363 7.06 66.66 716.697 88.278 45.816 6.39 51.90 

          1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์ 26.510 1.625 1.500 5.66 92.33 15.012 1.234 0.683 4.55 55.31 41.522 2.859 2.183 5.26 76.35 

          1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์ 11.815 0.230 2.540 21.50 1,106.19 25.135 1.912 1.226 4.88 64.16 36.951 2.141 3.767 10.19 175.91 

          1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 23.019 0.204 4.668 20.28 2,286.96 41.084 8.787 2.987 7.27 33.99 64.103 8.991 7.655 11.94 85.14 

          1.3.4 คณะแพทยศาสตร์ 120.740 31.491 0.646 0.53 2.05 415.166 40.332 30.135 7.26 74.72 535.906 71.823 30.781 5.74 42.86 

          1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19.277 0.179 0.099 0.51 55.48 18.939 2.286 1.332 7.03 58.26 38.215 2.464 1.431 3.74 58.05 

2. โรงเรียน 15.645 1.750 0.890 5.69 50.84 95.020 18.233 6.537 6.88 35.85 110.665 19.983 7.427 6.71 37.17 

          2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) 12.251 0.662 0.886 7.23 133.94 50.399 7.144 4.673 9.27 65.41 62.650 7.805 5.559 8.87 71.22 

          2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) 3.394 1.088 0.003 0.10 0.30 44.621 11.089 1.865 4.18 16.81 48.015 12.177 1.868 3.89 15.34 

3. หน่วยงานสว่นกลาง 651.777 48.963 37.994 5.83 77.60 666.375 92.079 73.434 11.02 79.75 1,318.152 141.042 111.428 8.45 79.00 

     3.1 บัณฑิตวิทยาลัย 0.916 0.076 - - - 5.760 0.380 0.333 5.78 87.65 6.676 0.456 0.333 4.98 72.98 

     3.2 สํานักศึกษาทั่วไป 0.421 0.025 - - - 55.806 13.147 3.808 6.82 28.97 56.226 13.172 3.808 6.77 28.91 

     3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ 6.124 0.499 0.392 6.40 78.57 2.241 0.624 0.165 7.35 26.40 8.365 1.122 0.556 6.65 49.58 

     3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 6.468 0.502 0.362 5.60 72.17 5.101 0.526 0.441 8.65 83.85 11.569 1.028 0.803 6.94 78.14 

     3.5 สํานักคอมพิวเตอร์ 2.468 0.206 0.097 3.94 47.32 22.205 5.250 4.123 18.57 78.53 24.673 5.456 4.220 17.10 77.35 

     3.6 สํานักวิทยบริการ 12.938 0.917 0.767 5.92 83.63 14.048 2.434 3.305 23.52 135.76 26.987 3.351 4.071 15.09 121.50 

     3.7 สํานักงานอธิการบดี 628.565 47.237 36.768 5.85 77.84 562.621 70.224 61.375 10.91 87.40 1,191.187 117.461 98.143 8.24 83.55 

        3.6.1 กองกลาง 2.379 0.196 0.162 6.81 82.83 22.571 4.347 1.624 7.20 37.37 24.951 4.543 1.787 7.16 39.33 

        3.6.2 กองกิจการนิสิต 1.685 0.140 0.095 5.61 67.33 34.148 0.897 0.640 1.87 71.29 35.832 1.038 0.734 2.05 70.76 

        3.6.3 กองบริการการศึกษา 2.741 0.228 0.145 5.29 63.51 4.946 0.697 0.605 12.22 86.71 7.686 0.926 0.750 9.75 80.99 
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หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
ประจําเดือนสงิหาคม 2562 

งบประมาณเงินรายได้
ประจําเดือนสงิหาคม 2562 
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ประจําเดือนสงิหาคม 2562 
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        3.6.4 กองแผนงาน 583.582 44.536 35.359 6.06 79.39 141.543 24.818 21.114 14.92 85.07 725.125 69.354 56.473 7.79 81.43 

        3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่ 2.231 0.186 0.094 4.20 50.45 35.907 0.811 1.826 5.09 225.27 38.138 0.996 1.920 5.03 192.66 

        3.6.6 กองคลังและพัสดุ 7.120 0.400 0.235 3.30 58.77 157.130 26.752 19.075 12.14 71.30 164.250 27.152 19.310 11.76 71.12 

        3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล 2.202 0.183 0.123 5.58 66.98 9.662 0.285 4.345 44.97 1,523.06 11.864 0.469 4.468 37.66 953.14 

        3.6.8 กองอาคารสถานที่ 2.156 0.180 0.142 6.57 78.84 112.795 8.189 9.488 8.41 115.86 114.951 8.369 9.630 8.38 115.07 

        3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ 20.267 0.837 0.202 1.00 24.13 27.932 1.782 1.844 6.60 103.48 48.199 2.620 2.046 4.25 78.12 

        3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ 1.703 0.142 0.078 4.58 54.94 9.505 0.966 0.440 4.62 45.49 11.208 1.108 0.518 4.62 46.70 

        3.6.11 สํานักตรวจสอบภายใน 0.418 0.035 - - - 1.690 0.144 0.122 7.23 84.73 2.108 0.179 0.122 5.79 68.24 

        3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ 0.486 0.040 - - - 1.556 0.270 0.101 6.51 37.59 2.041 0.310 0.101 4.96 32.68 
        3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวิน
วิทยา 

1.596 0.133 0.133 8.33 100.00 3.237 0.264 0.151 4.67 57.20 4.833 0.397 0.284 5.88 71.53 

รวม 1,071.947 93.881 65.677 6.13 69.96 1,907.523 226.912 159.097 8.34 70.11 2,979.470 320.793 224.774 7.54 70.07 
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