
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คร้ังที่ 18/2562 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  1 ชั้น  4  อาคารบรมราชกุมาร ี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 18/2562 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
********************* 

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

 4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (คณะแพทยศาสตร์) กับ โรงพยาบาลเชษฐาธิราช (Setthathirath Hospital) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
4.1.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม (คณะแพทยศาสตร์) กับ UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA มาเลเซีย 
 

4.1.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม กับMing Chi University of Technology ไต้หวัน 
 

4.1.4   การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  
ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะการบัญชีและการจัดการ) กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

   4.1.5  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม(คณะพยาบาลศาสตร์) กับ HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 
 

4.1.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม) กับ TSUBASA & DOCTOR HEALTH CO., LTD. ประเทศ
ญี่ปุ่น 
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4.1.7  การพิจารณาอนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1 ให้แก่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  จ านวน  10  คน   

 
4.1.8  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต (พ.ศ.2562-2567)   

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับเพิ่มเติม) 
 
4.2 หมวดระเบียบ –ข้อบังคับ-ประกาศ 
 4.2.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง“ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. 2562 ” 
 
  4.2.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการแก้ไขค่าธรรมเนียมการศึกษา ในบัญชีแนบท้าย
ของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการ
การศึกษาอ่ืนๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 
 4.2.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 4.2.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง  มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 4.2.5  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
         4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสด-ุงบประมาณ 
 4.3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เพ่ิมเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 โดยใช้เงินสะสม  
 

   4.3.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

4.3.3  การพิจารณาอนุมัติปิดเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารคณะศึกษาศาสตร์และศูนย์ความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

4.3.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้เงินบริจาคในกรณีที่ไม่มีวัตถุประสงค์ 
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   4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล 

-ไม่มี- 
 

4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา–กพร–การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน 

 
          4.6 หมวดอื่นๆ 

      -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอ่ืนๆ 
 5.1  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากกองคลังและพัสดุ 
  5.2  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากคณะพยาบาลศาสตร์ 
 5.3  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากส านักบริการวิชาการ 
         5.4  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากคณะแพทยศาสตร์ 
 5.5  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากคณะวิทยาศาสตร์ 
 5.6  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 5.7  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 5.8  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากกองทะเบียนและประมวลผล 
 5.9  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากส านักวิทยบริการ 
            5.10 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ 
            5.11 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
            5.12 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากกองแผนงาน 

  5.13 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากกองบริการการศึกษา 
  5.14 เรื่องอ่ืน ๆ

Wee
Text Box
>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Wee
Text Box
>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Wee
Text Box
>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Wee
Text Box
>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Wee
Text Box
>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Wee
Text Box
>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Wee
Text Box
>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Wee
Text Box
>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Wee
Text Box
>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Wee
Text Box
>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Wee
Text Box
>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Wee
Text Box
>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Wee
Text Box
>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Wee
Text Box
>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Wee
Typewritten Text

Wee
Typewritten Text
4.5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

Wee
Typewritten Text

Wee
Typewritten Text
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Wee
Text Box
>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด



 

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2562 
วันที ่12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
************ 

 
ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่องเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน  
 
 
 
 

 
1.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 
 

 ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 17/2562 

 
     ด๎วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได๎จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                 
ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
     เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
มติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wee
Text Box
<< กลับระเบียบวาระ

Wee
Text Box
<< วาระย้อนกลับ

Wee
Text Box
>> วาระถัดไป



  -1-  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
วาระท่ี 2 

              
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที ่17/2562 
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 

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

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

/รักษาการแทนคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
3. รองอธิการบดีฝุายพัฒนาบุคลากร (รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส)  กรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ธีรยุทธ  ชาติชนะยืนยง) กรรมการ 
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล)  กรรมการ 
6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร) กรรมการ 
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.อิสระ ธานี ....รักษาการแทน) กรรมการ 
8. คณบดีคณะเทคโนโลยี (ผศ.ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ ....รักษาการแทน) กรรมการ 
9. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง) กรรมการ 
10. คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ (ผศ.ดร.นิติพงษ์ สํงศรีโรจน์) กรรมการ 
11. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)  กรรมการ 
12. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก๎ว)                                    กรรมการ 
13. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  

(ผศ.จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ ....รกัษาการแทน) กรรมการ 
14. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์) กรรมการ 
15. คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (ผศ.ศศิธร แก๎วมั่น) กรรมการ 
16. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (วําที่พันตรีวีระพงษ์ หาญรินทร์ ....รักษาการแทน) กรรมการ 
17. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล) กรรมการ 
18. คณบดีคณะการทํองเที่ยวและการโรงแรม (ดร.อรรถวิท ศิลาน๎อย) กรรมการ 
19. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผศ.นพ.เทพลักษ ์ศิรธินะวุฒิชัย) กรรมการ 
20. คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย)                            กรรมการ 
21. คณบดีคณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ (รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว)  กรรมการ 
22. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช)  กรรมการ 
23. คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผศ.ดร.ปยุต ชื่นสงวน) กรรมการ 
24. ผู๎อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (นายสถิตย์ เจ๏กมา ....รักษาการแทน) กรรมการ 
25. ผู๎อ านวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (รศ.ดร.วีระชัย สายจันทา) กรรมการ 
26. ผู๎อ านวยการส านักวิทยบริการ (นางพรพิมล มโนชัย) กรรมการ 
27. ผู๎อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ดร.ฉัตรเกล๎า เจริญผล) กรรมการ 
28. ผู๎อ านวยการส านักศึกษาทั่วไป (รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป)  กรรมการ 
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29. ผู๎อ านวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  
(ผศ.ภาสกร บุญชาลี ....รักษาการแทน) กรรมการ 

30. ประธานสภาคณาจารย์ (ผศ.ดร.วิรัต ปานศิลา)  กรรมการ 
31. รองอธิการบดีฝุายบริหารและพัฒนา (ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์) กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการที่ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1. คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ผศ.ดร.คมกริช การินทร์) กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอุทัยรัตน์  แก๎วกู ํ    ผู๎อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวณภัทร  พรจ าศิล   รักษาการหัวหน๎ากลุํมงานการประชุม 

 
ผู้ชี้แจง 

1. นายนิวัฒ    พัฒนิบูลย์   ผู๎อ านวยการกองการเจ๎าหน๎าที่ 
 
ผู้บันทึกการประชุม 
  1.นางสาวอัจฉรา    หล๎าบ๎านโพน เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
  2.นางสาวพิณนุการ์    บุตรโพธิ์ เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 

เริ่มประชุม 09.00 น.  
   เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล                
ผู๎รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานที่ประชุมได๎ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่องเพื่อทราบ 
 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได๎จัดโครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยรํวมกับกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2562  หัวข๎อ “ทิศทางการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการบริหาร
ก าลังคนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยอยํางยั่งยืน”ระหวํางวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลล์  
เชียงใหมํ  นั้น   
     ฝุายเลขานุการได๎สรุปรายงานโครงการฯ เรียบร๎อยแล๎ว และได๎รายงานสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 30  กันยายน 2562  โดยที่ประชุมรับทราบและมอบให๎คณะ/หนํวยงานไป
ด าเนินการตามรายงานสรุปประเด็นข๎อเสนอแนะ และให๎มีการก ากับในที่ประชุมบริหาร  
    
     รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม  
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝุายวิชาการ เสนอวํา  ข๎อเสนอแนะจากการสัมมนาฯ 
ควรจะมีกระบวนการการด าเนินงานที่ชัดเจน คณะ/หนํวยงานจะต๎องมี road map วําจะด าเนินการอยํางไร และ
จะขับเคลื่อนอยํางไร เปูาหมายคืออะไร  
 
 ประธานที่ประชุม กลําววํา  การติดตามผลการด าเนินงานฯ จะต๎องน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในสํวนของ
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับที่ 13 โดยจะมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ เปูาหมายของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในฉบับใหมํ  
 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝุายบริหารและพัฒนา กลําววํา การด าเนินงาน
ตามข๎อเสนอแนะจาการสัมมนาสภาฯ จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม 2563  ฝุายเลขานุการจะ
จัดท าก าหนดการรายงานให๎คณะ/หนํวยงานน าเสนอตํอไป  
 
   ที่ประชุมรับทราบ 

 
 1.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการ 
 

-ไมํมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม  
 

     ด๎วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได๎จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 

(รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ประเด็นที่เสนอ 
 
    เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 
4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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มติ 
 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2562 
โดยมีการไมํมีแก๎ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน 
  3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ฝุายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย บัดนี้ฝุายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการ
เรียบร๎อยแล๎ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
คร้ังท่ี  เร่ือง มติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

14/2562 
วันท่ี 20
สิงหาคม 
2562 

การพิจารณายกเลิกการเรียกเก็บ
คําธรรมเนียมการวิจัยของนิสติ 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  
คณะวิทยาการสารสนเทศ 

     ที่ประชุมพิจารณาแล๎วเห็นวํารายละเอียดข๎อมูลที่
ใช๎ประกอบการพิจารณาไมํครบถ๎วน จึงมีมติให๎ถอน
วาระ โดยให๎เรยีบเรยีงข๎อมูลของนางสาวมณฑกานต์ 
ทุมมาวัติ และนายบญัชา เหลือผลเกี่ยวกับการศึกษา 
การไดร๎ับทุนการศึกษา การด าเนนิการของคณะ และ
อื่นๆที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งให๎ตรวจสอบระเบียบที่
เกี่ยวข๎อง แล๎วประสานบัณฑิตวิทยาลัย และนิติกร 
กองการเจ๎าหน๎าที่ เพื่อพิจารณารายละเอยีดให๎ถูกต๎อง 
       หากด าเนินการเรียบร๎อยแลว๎ให๎น าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 17/2562  
วันท่ี 29 ตุลาคม 2562  วาระที่ 
3.2 

16/2562 
วันท่ี17 
กันยายน 
2562 

การพิจารณาให๎ความเห็นชอบ
การลงนามบันทึกข๎อตกลงวํา
ด๎วยความรํวมมือทางวิชาการ 
ระหวํางมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กับส านักงานยา
เสพติด ส านักงานอัยการสูงสดุ 
 

ที่ประชุมมีมติให๎ความเห็นชอบการลงนามบันทึก
ข๎อตกลงวําด๎วยความรํวมมือทางวิชาการ ระหวําง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับส านักงานยาเสพติด 
ส านักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ที่ประชุมมีข๎อสังเกตและ
ข๎อเสนอแนะเนื่องจากการลงนามรํวมมือข๎อตกลง
ความรํวมมือทางวิชาการเป็นการด าเนินงานใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยควรให๎คณะอื่นที่เกี่ยวข๎อง
กับพืชเสพติด มีสํวนรํวมในการท าแผนกิจกรรมและ
เป็นผู๎ประสานงานของมหาวิทยาลัยด๎วย และมอบฝุาย
กิจการตํางประเทศ คณะวัฒนธรรมศาสตรก์องสํงเสรมิ
การวิจัยและบริการวิชาการและนิติกร กองการ
เจ๎าหน๎าท่ีตรวจสอบในรายละเอียดที่เกี่ยวข๎องอีกครั้ง 
 เมื่อลงนามบันทึกข๎อตกลงวําด๎วยความ
รํวมมือทางวิชาการฯ เรียบร๎อยแลว๎ ให๎แจ๎ง
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัทราบตํอไป 
 

ฝุายกิจการตํางประเทศ กอง
ประชาสมัพันธ์อยูํระหวํางการ
ด าเนินการ 
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มติ 
 
   ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการติดตามผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามที่เสนอ  
 
        3.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวิจัยของ 
นางสาวมณฑกานต์ ทุมมาวัติ และนายบัญชา เหลือผล 
 
 ด๎วยคณะวิทยาการสารสนเทศ ได๎สํงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความ
วํา อ๎างถึงหนังสือกลุํมงานการประชุม ที่ อว 0605.1(1.2)/ว663 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ๎งมติเรื่อง
ยกเลิกการเรียกเก็บคําธรรมเนียมการวิจัยของนิสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ความ
ทราบแล๎วนั้น โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติมอบหมายให๎คณะประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย และ
นิติกร เพื่อพิจารณารายละเอียดให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้ จากการได๎รํวมประชุมเพ่ือพิจารณารายละเอียดกรณีดังกลําว
รํวมกัน เรียบร๎อยแล๎ว ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ บัณฑิตวิทยาลัย   และพิจารณาข๎อมูลประกอบการขอยกเลิก 
ดังนี้ 
 จากทีห่ลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอให๎ทาง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได๎มีประกาศเพ่ือเรียกเก็บคําธรรมเนียมวิจัยของนิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน  2 คน 
คือ 

1. นางสาวมณฑกานต์ ทุมมาวัติ  นิสิตรหัส 58011260502 
2. นายบัญชา เหลือผล   นิสิตรหัส 60011260503 

  โดยสาเหตุในการเรียกเก็บคําธรรมเนียมการศึกษาให๎กับนิสิตทั้ง 2 ทํานนั้น เนื่องจากนิสิต              
ทั้ง 2 คน มีหลักฐานยืนยันการได๎รับทุนดังกลําว และเพ่ือให๎นิสิตได๎ใช๎ประโยชน์จากทุนดังกลําวในการศึกษาของ
ตนเอง ทางหลักสูตรฯ จึงได๎ท าบันทึกข๎อความเพ่ือร๎องขอให๎มีการเรียกเก็บคําธรรมเนียมวิจัยดังกลําว 
 อยํางไรก็ตาม ภายหลังจากท่ีมีประกาศการเรียกเก็บคําธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตทั้ง 2 คน  
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรากฎวําทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหนํวยงานต๎นสังกัดของนิสิตทั้ง  
2 คน  ได๎ขอให๎มีการยกเลิกประกาศดังกลําว เนื่องจากมีปัญหาในการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้นทางหลักสูตรฯ  
จึงขออนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัยให๎ยกเลิกประกาศการเรียกเก็บคําธรรมเนียมวิจัยเนื่องจาก 

1. ทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหนํวยงานต๎นสังกัดของนิสิตทั้ง 2 คน ได๎ขอให๎มีการยกเลิก
ประกาศดังกลําว ไมํสามารถจัดสรรงบประมาณในเรื่องคําธรรมเนียมวิจัยให๎กับนิสิตทั้ง 2 คน ได๎ 

2. การเรียกเก็บคําธรรมเนียมวิจัย ไมํได๎เป็นข๎อบังคับใน มคอ. 2 ของหลักสูตรฯ ทั้งหลักสูตร
ฉบับปี 2555 และหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุงปี 2559 แตํทางหลักสูตรฯ ได๎ท าการเรียกเก็บคําธรรมเนียมวิจัยให๎กับ
นิสิต โดยอ๎างอิงจากข๎อ 10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามวําด๎วยการเรียกเก็บคําหนํวยกิต คําธรรมเนียม
การศึกษา และคําธรรมเนียมอ่ืนๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 เทํานั้น 

3. เนื่องจากประกาศการเรียกเก็บคําธรรมเนียมวิจัยยังไมํท าการยกเลิก ดังนั้นนิสิตทั้ง 2 คน            
ไมํสามารถลงทะเบียนเรียนได๎ 
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เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. บันทึกข๎อความคณะวิทยาการสนเทศ ที่ อว 0605.13/391 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 

เรื่อง  ชี้แจงการขอยกเลิกการเรียกเก็บคําธรรมเนียมการวิจัยของนิสิต หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

2. บันทึกข๎อความกลุํมงานการประชุม ที่ อว 0605.1(1.2)/ว663 ลงวันที่ 21 สิงหาคม  
2562 เรื่อง แจ๎งมติเรื่องยกเลิกการเรียกเก็บคําธรรมเนียมการวิจัยของนิสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                      
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 
ผู้ชี้แจง คณบดีคณะวิทยาการสนเทศ 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบยกเลิกประกาศ 
การเรียกเก็บคําธรรมเนียมวิจัยของนางสาวมณฑกานต์ ทุมมาวัติ และนายบัญชา เหลือผล 
 
มติ 
 
            ที่ประชุมมีมตดิังนี้ 

1. ให๎ความเห็นชอบในหลักการการขอยกเลิกประกาศ เรื่อง คําธรรมเนียมการวิจัยหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม  2562  
ของนิสิตจ านวน 2 ราย  ดังนี้ 

1) นางสาวมณฑกานต์ ทุมมาวัติ  
2) นายบัญชา เหลือผล 

2. มอบนิติกร กลุํมงานการประชุม กองกลาง ตรวจสอบระเบียบ/ข๎อบังคับมหาวิทยาลัย 
ที่เก่ียวข๎องอีกครั้ง แล๎วเสนออธิการบดีตํอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี   4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1  หมวดภารกิจหลัก 
  (การเรียนการสอน,การบริการวิชาการ,การวิจัย,ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

       4.1.1 การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (คณะเทคโนโลยี)กับ บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

 

      ด๎วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการตํางประเทศ ได๎สํงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ความวํา ด๎วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะเทคโนโลยี ประสงค์จะบันทึกข๎อตกลงความ
รํวมมือ บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและขยายขอบเขตการวิจัย การอบรม 
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) เพ่ือสร๎างงานวิชาการและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์รํวมกันทั้งสองฝุายทั้ง
สองสถาบันตระหนักถึงความจ าเป็นในการสํงเสริมการวิจัยและงานวิชาการเพ่ือนิสิตและประชาชนทั่วไป นั้น  
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ทั้งนี้ (รําง) บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ ได๎ผํานการตรวจสอบจากกลุํมงานนิติการ กองการ
เจ๎าหน๎าที่แล๎วตามบันทึกข๎อความที่ อว 0605.1(5.3)/2730 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ในการนี้  

กองการเจ๎าหน๎าที่ โดยกลุํมงานนิติการ พิจารณาแล๎ว ขอเรียนดังนี้ 
              1. ให๎ด าเนินการแก๎ไขข๎อความในยํอหน๎าที่หนึ่ง จาก “บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการนี้ท า
ขึ้นระหวํางคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุํงงาม ต าแหนํง
คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งตํอไปในบันทึกข๎อตกลงฯนี้เรียกวํา “คณะ” เป็น “บันทึก
ข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการนี้ท าข้ึนระหวํางคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุํงงาม ต าแหนํงคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู๎รับมอบอ านาจ
กระท าการแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามหนังสือมอบอ านาจเลขท่ี อว 0605.2(1)/.....    ลงวันที่ ........... 
ซึ่งตํอไปในบันทึกข๎อตกลงฯ นี้เรียกวํา “คณะ”” ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยี ไม่ขอเปลี่ยนแปลงผู้ลงนาม โดยขอให้
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นผู้ลงนามตามเดิม 
                 ในการนี้ จึงเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให๎ความเห็นชอบและเห็นชอบโปรด
พิจารณามอบหมายให๎คณะเทคโนโลยีหนํวยงานที่เสนอความประสงค์ตํอมหาวิทยาลัยเป็นหนํวยงานที่
รับผิดชอบในการด าเนินงาน ออกคําใช๎จํายในการด าเนินงาน กรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานให๎รายงานตํอคณะกรรมการบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให๎
มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการด าเนินงานดังกลําวอยูํนอกเหนือรายละเอียดที่ระบุไว๎ในบันทึกข๎อตกลงและ
ขัดกับระเบียบข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยและได๎มีความเสียหายเกิดขึ้น หนํวยงานที่เสนอความประสงค์ตํอ
มหาวิทยาลัยจะต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบในความเสียหายนั้น  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. (รําง) บันทึกข๎อตกลงฯ ซึ่งได๎รับการตรวจสอบ/แก๎ไข จากกลุํมงานนิติการแล๎ว  
จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 1/หน๎า 3/11) 

2. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 2 / 
หน๎า 5/11) 

3. ความสอดคล๎องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธะกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
(เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 2 /หน๎า 8/11) 

4. ข๎อมูลหนํวยงานคูํสัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 3 /หน๎า 9/11) 
5. ข๎อมูลผู๎ประสานงานของทั้งสองหนํวยงาน (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 4 /หน๎า 10/11) 
6. (ส าเนา) บันทึกข๎อความจากกลุํมงานนิติการ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 6 /หน๎า 11/11) 

 
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/คณบดีคณะเทคโนโลย ี  
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบในบันทึก
ข๎อตกลงความรํวมมือ ระหวําง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะเทคโนโลยี)กับบริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ขอหารือที่ประชุมวํา  การจัดท า
ข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการ (MOU) อยากให๎มีการก าหนดให๎ชัดเจนวํา MOU ในลักษณะใดบ๎างที่จะต๎อง
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา และลักษณะใดคณะสามารถด าเนินการได๎เลย เพ่ือให๎การ
ท างานเกิดความรวดเร็วและเป็นประโยชน์ตํอคณะหนํวยงาน  
 
 ประธานที่ประชุม  กลําววํา การท าข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการควรมีการด าเนินการอยํางจริงจัง 
บุคลากรจะต๎องมีความพร๎อม และมีกิจกรรมที่ท ารํวมกันให๎ชัดเจน  การท า MOU จะต๎องมีการตรวจสอบสิทธิ
ตํางๆ ผลกระทบตํอมหาวิทยาลัย  หากเป็นเรื่องที่ไมํกระทบตํอคณะ หรือมหาวิทยาลัยคณะอาจจะสามารถ
ด าเนินการภายใต๎คณะได๎  
 
  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ นพ.เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กลําววํา  ขอให๎มีการจ าแนก
ข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการวําจะต๎องมีขั้นตอนการด าเนินการที่รวดเร็วอยํางไร  
 
 ประธานที่ประชุม กลําววํา การด าเนินการระหวํางคณะ/หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยนําจะสามารถ
ด าเนินการได๎เลย   หากด าเนินการระหวํางมหาวิทยาลัยจะต๎องไปพิจารณารํวมกันเนื่องจากวํามีสิทธิ์ประโยชน์
รํวมกัน  
 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ  ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  กลําววํา  
กลุํมงานกิจการตํางประเทศก าลังรวบรวมข๎อมูลของ MoU การด าเนินงานของคณะ/หนํวยงานแล๎ว 
โดยจะน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
 

ประธานที่ประชุม  สรุปวําที่ประชุม ให๎ความเห็นชอบในบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ ระหวําง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะเทคโนโลยี) กับ บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  และมอบกลุํมงานกิจการ
ตํางประเทศรํวมกับนิติกร ไปจัดท าหลักเกณฑ์การท าข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ ทั้งนี้ให๎ค านึงถึงงบประมาณ และประโยชน์ขององค์กรและมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 

 
มติ 
 

ที่ประชุมมีมติให๎ความเห็นชอบในบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ ระหวําง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(คณะเทคโนโลยี)กับ บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  และมอบกลุํมงานกิจการตํางประเทศรํวมกับนิติกร  
ไปจัดท าหลักเกณฑ์การท าข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและตํางประเทศ ทั้งนี้ให๎ค านึงถึง
งบประมาณ และประโยชน์ขององค์กรและมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
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     4.1.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(คณะเทคโนโลยี) และ UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU ประเทศมาเลเซีย 

 
      ด๎วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการตํางประเทศ  ได๎สํงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ความวํา ด๎วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะเทคโนโลยี ประสงค์จะท าบันทึกข๎อตกลงความ
รํวมมือ กับ UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรํวมมือกันใน
การท ากิจกรรมทางการศึกษา การบริการวิชาการ และการวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากร โดย ทั้งสองสถาบัน
ตระหนักถึงความจ าเป็นในการสํงเสริมการวิจัยและการท างานรํวมกัน ทั้งนี้ (รําง) บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ   
ได๎ผํานการตรวจสอบจากกลุํมงานนิติการ กองการเจ๎าหน๎าที่แล๎ว ตามบันทึกข๎อความที่ ศธ 0530.1(5.3)/5992 
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ในการนี้ กองการเจ๎าหน๎าที่ โดยกลุํมงานนิติการ พิจารณาแล๎วทั้งสองฉบับมี
สาระส าคัญครบถ๎วน ไมํมีการแก๎ไขเพ่ิมเติม จึงเห็นควรน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให๎ความ
เห็นชอบและพิจารณามอบหมายให๎คณะเทคโนโลยีหนํวยงานที่เสนอความประสงค์ตํอมหาวิทยาลัยเป็น
หนํวยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ออกคําใช๎จํายในการด าเนินงาน กรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานให๎รายงานตํอคณะกรรมการบริหาร เพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานให๎มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากด าเนินการดังกลําวอยูํนอกเหนือรายละเอียดที่ระบุไ ว๎ในบันทึก
ข๎อตกลงและขัดกับระเบียบข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยและได๎มีความเสียหายเกิดขึ้น หนํวยงานที่เสนอความ
ประสงค์ตํอมหาวิทยาลัยจะต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบในความเสียหายนั้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให๎ความ
เห็นชอบในการบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือฉบับดังกลําว  
           
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. (รําง) บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือฉบับภาษาไทย ซึ่งได๎รับการตรวจสอบ/แก๎ไข จากกลุํมงานนิติการแล๎ว 
จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 1/หน๎า 3/22) 

2. (รําง) บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 2 
/หน๎า 10/22) 

3. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 3/หน๎า 17/ 22) 
4. ความสอดคล๎องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เอกสารแนบท๎าย 

หมายเลข 4/หน๎า 19/22) 
5. ข๎อมูลหนํวยงานคูํสัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 5/หน๎า 20/22) 
6. ข๎อมูลผู๎ประสานงานของทั้งสองหนํวยงาน (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 6/หน๎า 21/22) 
7. (ส าเนา) บันทึกข๎อความจากกลุํมงานนิติการ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 7/หน๎า 22/22)  

 
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/คณบดีคณะเทคโนโลย ี
 
ประเด็นที่เสนอ 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ 
ในบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย และ UNIVERSITI MALAYSIA 
TERENGGANU, ประเทศมาเลเซีย  
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มติ 
 

ที่ประชุมมีมติให๎ความเห็นชอบในบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ ระหวําง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(คณะเทคโนโลยี) และ UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU ประเทศมาเลเซีย 
 

4.1.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม (คณะเทคโนโลยี) และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  
      ด๎วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการตํางประเทศ  ได๎สํงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ความวํา ด๎วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะเทคโนโลยี ประสงค์จะท าบันทึกข๎อตกลงความ
รํวมมือ กับ องค์การสํงเสริมกิจการโคนมแหํงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือรํวมมือกันในการท ากิจกรรมทางการศึกษา การบริการวิชาการ และการวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากร   
ซึ่งทั้งสองสถาบันตระหนักถึงความจ าเป็นในการสํงเสริมการวิจัยและการท างานรํวมกัน ทั้งนี้ (รําง) บันทึกข๎อตกลง
ความรํวมมือ ได๎ผํานการตรวจสอบจากกลุํมงานนิติการ กองการเจ๎าหน๎าที่แล๎วตามบันทึกข๎อความที่ ศธ 
0530.1(5.3)/5992 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ในการนี้ กองการเจ๎าหน๎าที ่โดยกลุํมงานนิติการ พิจารณาแล๎วทั้ง
สองฉบับมีสาระส าคัญครบถ๎วน ไมํมีการแก๎ไขเพ่ิมเติม จึงเห็นควรน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให๎ความเห็นชอบและพิจารณามอบหมายให๎คณะเทคโนโลยีหนํวยงานที่เสนอความประสงค์ตํอมหาวิทยาลัย
เป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ออกคําใช๎จํายในการด าเนินงาน กรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานให๎รายงานตํอคณะกรรมการบริหาร เพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานให๎มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากด าเนินการดังกลําวอยูํนอกเหนือรายละเอียดที่ระบุไ ว๎ใน
บันทึกข๎อตกลงและขัดกับระเบียบข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยและได๎มีความเสียหายเกิดขึ้น หนํวยงานที่เสนอ
ความประสงค์ตํอมหาวิทยาลัยจะต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบในความเสียหายนั้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให๎ความ
เห็นชอบในการบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือฉบับดังกลําว  
           
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. (รําง) บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ ซึ่งได๎รับการตรวจสอบ/แก๎ไข จากกลุํมงานนิติการแล๎ว จ านวน 1 ฉบับ 
(เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 1 /หน๎า 3/9) 

2. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 2 /หน๎า 5/9) 
3. ความสอดคล๎องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารแนบท๎าย 

หมายเลข 3 /หน๎า 6/9) 
4. ข๎อมูลหนํวยงานคูํสัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 4 /หน๎า 7/9) 
5. ข๎อมูลผู๎ประสานงานของทั้งสองหนํวยงานา (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 5 /หน๎า 8/9) 
6.  (ส าเนา) บันทึกข๎อความจากกลุํมงานนิติการ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 6 /หน๎า 9/9) 

 
ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/คณบดีคณะเทคโนโลย ี 
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ประเด็นที่เสนอ 
 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ 
ในการลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ ระหวําง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะเทคโนโลยี)  
และองค์การสํงเสริมกิจการโคนมแหํงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 ประธานที่ประชุม  กลําววํา  ขอให๎คณะที่จะมีการจัดท าข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการกับหนํวยงาน
ภายนอกได๎พิจารณาในสํวนของมหาวิทยาลัยด๎วยวํามีกิจกรรมหรือไมํ เพราะกระทบถึงตัวชี้วัดอ่ืนด๎วย  
 
มติ 
 

ที่ประชุมมีให๎ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ ระหวําง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(คณะเทคโนโลยี) และองค์การสํงเสริมกิจการโคนมแหํงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

4.1.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวิทยาศาสตร์) กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติชอนนัม (Chonnam National 
University :CNU) สาธารณรฐัเกาหลีใต้ 

 
ด๎วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการตํางประเทศ  ได๎สํงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ความวํา ด๎วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะลงนามความตก
ลงรํวมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยแหํงชาติชอนนัม (Chonnam National University :CNU) สาธารณรัฐเกาหลี
ใต๎ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรํวมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนด๎านวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นการสํงเสริม
ความสัมพันธ์และความเข๎าใจรํวมกันระหวําง CNU กับ มมส นั้น ทั้งนี้ (รําง) ความตกลงรํวมมือทางวิชาการ ฉบับ
ภาษาไทยได๎ผํานการตรวจสอบจากกลุํมงานนิติการ กองการเจ๎าหน๎าที่แล๎ว โดยกลุํมงานนิติการ พิจารณาแล๎ววํา 
สาระส าคัญครบถ๎วน ไมํมีการแก๎ไขเพ่ิมเติม จึงเห็นควรให๎น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให๎ความ
เห็นชอบและพิจารณามอบหมายให๎ คณะวิทยาศาสตร์ หนํวยงานที่เสนอความประสงค์ตํอมหาวิทยาลัย เป็น
หนํวยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ออกคําใช๎จํายในการด าเนินงาน กรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานให๎รายงานตํอคณะกรรมการบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานให๎มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการด าเนินงานดังกลําวอยูํนอกเหนือรายละเอียดที่ระบุไว๎ในบันทึก
ข๎อตกลงและขัดกับระเบียบข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยและได๎มีความเสียหายเกิดขึ้น หนํวยงานที่เสนอความ
ประสงค์ตํอมหาวิทยาลัยจะต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบความเสียหายนั้น ตามบันทึกข๎อความที่ อว 0605.1(5.3)/4527 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ในการนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให๎ความเห็นชอบในการลงนามในความตกลง
รํวมมือทางวิชาการฉบับดังกลําว 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. (รําง) ความตกลงรํวมมือทางวิชาการ ฉบับภาษาไทยซึ่งมีเนื้อหาตรงกับฉบับภาษาอังกฤษ และได๎รับการ
ตรวจสอบ/แก๎ไข จากกลุํมงานนิติการแล๎ว จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 1/หน๎า3/14) 
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2. (รําง) ความตกลงรํวมมือทางวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 2/
หน๎า 4/14) 

3. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 3/หน๎า 5/14) 
4. ความสอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 4/หน๎า 10/14) 
5. ข๎อมูลหนํวยงานคูํสัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 5/หน๎า 11/14) 
6. ข๎อมูลผู๎ประสานงานของหนํวยงานทั้งสองฝุาย (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 6/หน๎า 13/14)  
7. (ส าเนา) บันทึกข๎อความจากกลุํมงานนิติการ  (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 7/หน๎า 14/14) 

 
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 
ประเด็นที่เสนอ 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให๎ความเห็นชอบ 
ในการลงนามความตกลงรํวมมือทางวิชาการ ระหวําง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวิทยาศาสตร์) กับ 
มหาวิทยาลัยแหํงชาติชอนนัม (Chonnam National University :CNU) สาธารณรัฐเกาหลีใต๎ 
 
มติ 
 

ที่ประชุมมีมติให๎ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงรํวมมือทางวิชาการ ระหวําง  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวิทยาศาสตร์) กับ มหาวิทยาลัยแหํงชาติชอนนัม (Chonnam National 
University :CNU) สาธารณรฐัเกาหลีใต๎ 
 
4.1.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจส าหรับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์  
ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา) กับ สถาบันธรณีวิทยาและ 
บรรพชีวินวิทยาหนานจิง สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 
 ด๎วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการตํางประเทศ  ได๎สํงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ความวํา ด๎วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มีความ
ประสงค์จะท าบันทึกความเข๎าใจส าหรับความรํวมมือด๎านวิทยาศาสตร์ รํวมกับสถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวิน
วิทยาหนานจิง สภาวิทยาศาสตร์แหํงชาติจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.การจัด
โครงการวิจัยภายใต๎ความรํวมมือ การบรรยาย และการประชุมสัมมนา 2. สํงเสริมการแลกเปลี่ยนข๎อมูลการวิจัย 
ตัวอยําง บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยํางสม่ าเสมอ 3. ความรํวมมือด๎านการวิจัยและการศึกษา
ในสาขาที่สนใจรํวมกัน ทั้งนี้ (รําง) บันทึกความเข๎าใจ ฉบับภาษาไทยได๎ผํานการตรวจสอบจากกลุํมงานนิติการ 
กองการเจ๎าหน๎าที่แล๎ว โดยกลุํมงานนิติการ พิจารณาแล๎วเห็นวํา สาระส าคัญครบถ๎วนไมํมีการแก๎ไขเพ่ิมเติม จึง
เห็นควรให๎น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให๎ความเห็นชอบและพิจารณามอบหมายให๎ 
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา หนํวยงานที่เสนอความประสงค์ตํอมหาวิทยาลัยเป็นหนํวยงานที่
รับผิดชอบในการด าเนินงาน ออกคําใช๎จํายในการด าเนินงานกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจาการ
ด าเนินงานให๎รายงานตํอคณะกรรมการบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให๎
มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการด าเนินงานดังกลําวอยูํนอกเหนือรายละเอียดที่ระบุไว๎ในบันทึกความเข๎าใจ
และขัดกับระเบียบข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยและได๎มีความเสียหายเกิดขึ้น หนํวยงานที่เสนอความประสงค์ตํอ
มหาวิทยาลัยจะต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบในความเสียหายนั้น ตามบันทึกข๎อความที่ ศธ 0530.1(5.3)/4528 ลงวันที่ 
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30 กันยายน 2562 ในการนี้ จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให๎ความเห็นชอบในการลงนามในความตกลงรํวมมือทาง
วิชาการฉบับดังกลําว 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. (รําง) บันทึกความเข๎าใจ ฉบับภาษาไทยซึ่งมีเนื้อหาตรงกับฉบับภาษาอังกฤษ และได๎รับการตรวจสอบ/แก๎ไข 

จากกลุํมงานนิติการแล๎ว จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 1 /หน๎า 3/11) 
2. (รําง) บันทึกความเข๎าใจ ฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 2 /หน๎า 4/11) 
3. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 3 /หน๎า 5/11) 
4. ความสอดคล๎องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารแนบท๎าย

หมายเลข 4 /หน๎า 8/11) 
5. ข๎อมูลหนํวยงานคูํสัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 5 /หน๎า 9/11) 
6. ข๎อมูลผู๎ประสานงานของทั้งสองหนํวยงาน (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 6 /หน๎า 10/11) 
7. (ส าเนา) บันทึกข๎อความจากกลุํมงานนิติการ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 7 /หน๎า 11/11) 

 

ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/ผู๎อ านวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  
 

ประเด็นที่เสนอ 
 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบใน            
การลงนามบันทึกความเข๎าใจส าหรับความรํวมมือด๎านวิทยาศาสตร์ ระหวําง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศูนย์วิจัย
และการศึกษาบรรพชีวินวิทยา) กับ สถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาหนานจิง สภาวิทยาศาสตร์แหํงชาติจีน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 
มติ 
 

ที่ประชุมมีให๎ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข๎าใจส าหรับความรํวมมือด๎านวิทยาศาสตร์ 
ระหวํางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา) กับสถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวิน
วิทยาหนานจิง สภาวิทยาศาสตร์แหํงชาติจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(คณะวิทยาศาสตร์) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม 

 
4.1.6  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา) กับ Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตรนาส สหพันธรัฐมาเลเซีย  

 
 ด๎วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการตํางประเทศ ได๎สํงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ความวํา ด๎วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มีความ
ประสงค์จะท าบันทึกความเข๎าใจ รํวมกับ Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีปิโตรนาส สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. การแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และนักวิจัย 
2. กิจกรรมการวิจัยรํวม รวมถึงโครงการ สัมมนา การประชุมวิชาการ และการบรรยายสาธารณะ 3. การรํวม
ส ารวจธรณีวิทยาภาคสนาม 4. การสมัครทุนวิจัยรํวมกัน 5. การแลกเปลี่ยนเอกสารตีพิมพ์ สื่อการเรียนการสอน 
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และข๎อมูลอื่นๆ 6. การมีสํวนรํวมในฐานะผู๎ตรวจสอบภายนอก ทั้งนี้ (รําง) บันทึกความเข๎าใจ ฉบับภาษาไทยได๎
ผํานการตรวจสอบจากกลุํมงานนิติการ กองการเจ๎าหน๎าที่แล๎ว โดยกลุํมงานนิติการ พิจารณาแล๎วเห็นวํา 
สาระส าคัญครบถ๎วนไมํมีการแก๎ไขเพ่ิมเติม จึงเห็นควรให๎น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให๎
ความเห็นชอบและพิจารณามอบหมายให๎ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา หนํวยงานที่เสนอความ
ประสงค์ตํอมหาวิทยาลัยเป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ออกคําใช๎จํายในการด าเนินงานกรรมสิทธิ์
หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจาการด าเนินงานให๎รายงานตํอคณะกรรมการบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบ 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให๎มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการด าเนินงานดังกลําวอยูํนอกเหนือ
รายละเอียดที่ระบุไว๎ในบันทึกความเข๎าใจและขัดกับระเบียบข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยและได๎มีความเสียหาย
เกิดข้ึน หนํวยงานที่เสนอความประสงค์ตํอมหาวิทยาลัยจะต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบในความเสียหายนั้น ตามบันทึก
ข๎อความที่ ศธ 0530.1(5.3)/3440 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ในการนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให๎ความ
เห็นชอบในการลงนามในความตกลงรํวมมือทางวิชาการฉบับดังกลําว 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1.(รําง) บันทึกความเข๎าใจ ฉบับภาษาไทยซึ่งมีเนื้อหาตรงกับฉบับภาษาอังกฤษ และได๎รับการตรวจสอบ/
แก๎ไข จากกลุํมงานนิติการแล๎ว จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 1 /หน๎า 3/21) 

2. (รําง) บันทึกความเข๎าใจ ฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 2 / 
หน๎า 9/21) 

3. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 3 / 
หน๎า 16/21) 

4. ความสอดคล๎องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 4 /หน๎า 18/21) 

5. ข๎อมูลหนํวยงานคูํสัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 5 /หน๎า 19/21) 
6. ข๎อมูลผู๎ประสานงานของทั้งสองหนํวยงาน (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 6 /หน๎า 20/21) 
7. (ส าเนา) บันทึกข๎อความจากกลุํมงานนิติการ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 7 /หน๎า 21/21) 

 
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/ผู๎อ านวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือพิจารณาให๎ความเห็นชอบใน 
การลงนามบันทึกความเข๎าใจ ระหวําง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา)  
กับ Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตรนาส สหพันธรัฐมาเลเซีย  
 
มติ 

ที่ประชุมมีมติให๎ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข๎าใจ ระหวําง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา) กับ Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีปิโตรนาส สหพันธรัฐมาเลเซีย  
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4.1.7  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  
ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะการบัญชีและการจัดการ) กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

 ด๎วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการตํางประเทศ ได๎สํงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ความวํา ด๎วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะการบัญชีและการจัดการ ประสงค์จะท าบันทึก
ข๎อตกลงความตกลงรํวมมือทางวิชาการ  รํวมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแกํน และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์รํวมกันใน
หลักสูตร การจัดการเมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมดิจิทัล (Smart City Management and Digital Innovation) 
2. เพ่ือให๎เกิดความรํวมมือในการท าวิจัยและการด าเนินโครงการตํ างๆ ในระดับ U2U (University to 
University) U2C (University to Country) C2C (Country to Country) และ R2R (Region to Region) นั้น 
ทั้งนี้ (รําง) ความตกลงรํวมมือทางวิชาการ ฉบับภาษาไทยได๎ผํานการตรวจสอบจากกลุํมงานนิติการ กองการ
เจ๎าหน๎าที่แล๎ว โดย  กลุํมงานนิติการ พิจารณาแล๎วเห็นวํา บันทึกข๎อตกลงมีสาระส าคัญครบถ๎วน ไมํมีการแก๎ไข
เพ่ิมเติม จึงเห็นควรให๎น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให๎ความเห็นชอบและพิจารณามอบหมาย
ให๎ คณะการบัญชีและการจัดการ หนํวยงานที่เสนอความประสงค์ตํอมหาวิทยาลัยเป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบใน
การด าเนินงาน ออกคําใช๎จํายในการด าเนินงานกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจาการด าเนินงานให๎
รายงานตํอคณะกรรมการบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให๎มหาวิทยาลัยทราบ
ทุกกรณี หากการด าเนินงานดังกลําวอยูํนอกเหนือรายละเอียดที่ระบุไว๎ในบันทึกความเข๎าใจและขัดกับระเบียบ
ข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยและได๎มีความเสียหายเกิดขึ้น หนํวยงานที่เสนอความประสงค์ตํอมหาวิทยาลัยจะต๎อง
เป็นผู๎รับผิดชอบในความเสียหายนั้นตามบันทึกข๎อความที่ ศธ 0605.1(5.3)/4991 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562                         
ที่แนบมาพร๎อมนี้ ในการนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให๎ความเห็นชอบในการลงนามในบันทึกข๎อตกลงความตก
ลงรํวมมือทางวิชาการฉบับดังกลําว  
                                  

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. (รําง) บันทึกข๎อตกลงความตกลงรํวมมือทางวิชาการ ซึ่งได๎รับการตรวจสอบ/แก๎ไข จากกลุํมงานนิติการแล๎ว  

จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 1 /หน๎า 3/17) 
2. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 2 /หน๎า 7/17) 
3. ความสอดคล๎องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารแนบท๎าย 

หมายเลข 3 /หน๎า 10/17) 
4. ข๎อมูลหนํวยงานคูํสัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 4 /หน๎า 11/17) 
5. ข๎อมูลผู๎ประสานงานของทุกหนํวยงาน (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 5 /หน๎า 16/21) 
6. (ส าเนา) บันทึกข๎อความจากกลุํมงานนิติการ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 6 /หน๎า 17/17) 

 

ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ 
 
ประเด็นที่เสนอ 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือพิจารณาให๎ความเห็นชอบใน 
การลงนามบันทึกข๎อตกลงความตกลงรํวมมือทางวิชาการ ระหวําง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(คณะการบัญชีและการจัดการ) กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแกํน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม  
 ที่ประชุมอภิปรายรํวมกันแล๎วปรากฏวํารายละเอียดในข๎อตกลงความรํวมมือฯ เกี่ยวกับหลักสูตรที่ท า
กิจกรรมรํวมกันยังไมํชัดเจนในกระบวนการด าเนินงาน เชํน หลักสูตรที่ใช๎รํวมกันเป็นของมหาวิทยาลัยใด นิสิตที่
ส าเร็จการศึกษาจะเป็นหลักสูตรของคณะใด หลักสูตรที่จะต๎องฝุายวิชาการหรือไมํ  มีการให๎หลักสูตรรํวมกัน
อยํางไร  และอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎อง  จึงขอน าวาระนี้กลับไปทบทวนในรายละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้ให๎หารือรองอธิการบดี
ฝุายวิชาการเพ่ือความถูกต๎อง  
 
มติ 
 

ที่ประชุมมีมตใิห๎น าการลงนามบันทึกข๎อตกลงความตกลงรํวมมือทางวิชาการ ระหวําง มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม (คณะการบัญชีและการจัดการ ) กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแกํน และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   กลับไปตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรที่อยูํในข๎อตกลงความรํวมมืออีกครั้ง 
ทั้งนี้ให๎คณะการบัญชีและการจัดการหารือรองอธิการบดีฝุายวิชาการเพ่ือความถูกต๎อง  หากด าเนินการเรียบร๎อย
แล๎วให๎เสนอเรื่องผํานฝุายกิจการตํางประเทศน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตํอไป 
 
      4.1.8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(คณะศึกษาศาสตร์) กับ Gyeongin National University of Education สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
 
 ด๎วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการตํางประเทศ ได๎สํงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ความวํา ด๎วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะศึกษาศาสตร์ ประสงค์จะท าบันทึกความเข๎าใจ 
รํวมกับ สถาบัน Gyeongin National University of Education สาธารณรัฐเกาหลีใต๎ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สํงเสริมความรํวมมือทางวิชาการและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนตํางๆ ระหวํางสองสถาบัน อาทิ การแลกเปลี่ยน
บุคลากรด๎านการวิจัยและด๎านการเรียนการสอน  และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี นั้น ทั้งนี้ (รําง) 
บันทึกความเข๎าใจ ฉบับภาษาไทยได๎ผํานการตรวจสอบจากกลุํมงานนิติการ กองการเจ๎าหน๎าที่แล๎ว                      
โดยกลุํมงานนิติการพิจารณาแล๎ววําสาระส าคัญครบถ๎วน ไมํมีการแก๎ไขเพ่ิมเติม จึงเห็นควรให๎น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให๎ความเห็นชอบและพิจารณามอบหมายให๎ คณะศึกษาศาสตร์ 
หนํวยงานที่เสนอความประสงค์ตํอมหาวิทยาลัยเป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ออกคําใช๎จํายใน
การด าเนินงานกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจาการด าเนินงานให๎รายงานตํอคณะกรรมการบริหาร
เพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให๎มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการด าเ นินงาน
ดังกลําวอยูํนอกเหนือรายละเอียดที่ระบุไว๎ในบันทึกความเข๎าใจและขัดกับระเบียบข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย
และได๎มีความเสียหายเกิดขึ้น หนํวยงานที่เสนอความประสงค์ตํอมหาวิทยาลัยจะต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบในความ
เสียหายนั้น ตามบันทึกข๎อความที่ อว 0605.1(5.3)/4566 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ในการนี้ จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดพิจารณาให๎ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข๎าใจฉบับดังกลําว  
                                  
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. (รําง) บันทึกความเข๎าใจ ฉบับภาษาไทยซึ่งมีเนื้อหาตรงกับฉบับภาษาอังกฤษ และได๎รับการตรวจสอบ/
แก๎ไข จากกลุํมงานนิติการแล๎ว จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 1 หน๎า 3/14) 

2. (รําง) บันทึกความเข๎าใจ ฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 2 หน๎า 5/14) 
3. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 3 หน๎า 7/14) 



  -17-  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 
 

4. ข๎อมูลหนํวยงานคูํสัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 4 หน๎า 10/14) 
5. ข๎อมูลผู๎ประสานงานของหนํวยงานคูํสัญญา (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 5 หน๎า 11/14) 
6. ข๎อมูลผู๎ประสานงานทั้งสองหนํวยงาน  (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 6 หน๎า 13/14) 
7. (ส าเนา) บันทึกข๎อความจากกลุํมงานนิติการ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 7 หน๎า 14/14) 

 
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

 
ประเด็นที่เสนอ 
 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ 
ในการลงนามบันทึกความเข๎าใจ ระหวําง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะศึกษาศาสตร์) กับ Gyeongin 
National University of Education สาธารณรัฐเกาหลีใต ๎

 
มติ 
 

ที่ประชุมมีมติให๎ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข๎าใจ ระหวําง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(คณะศึกษาศาสตร์) กับ Gyeongin National University of Education สาธารณรัฐเกาหลีใต๎ 
 

4.1.9  การพิจารณาอนุมัติคืนเงินให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
คณะศึกษาศาสตร์  จ านวน 6 คน 
 
 ด๎วยกองทะเบียนและประมวลผล ได๎สํงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความวํา 
ด๎วย คณะศึกษาศาสตร์ ได๎ขออนุมัติคืนเงินให๎นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน  6 คน กรณีเปลี่ยนแผนการเรียน  เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการสมัครเข๎า
ศึกษาตํอระดับบัณฑิตศึกษา ท าให๎การเข๎าศึกษาตํอของนิสิตไมํเป็นไปตามแผนและความประสงค์ของนิสิตที่จะเข๎า
ศึกษา  โดยนิสิตได๎ช าระเงินคําธรรมเนียมการศึกษาตามแผนการศึกษาเดิมแรกเข๎า  (แบบ  ก2(2))  และได๎เปลี่ยน
แผนการเรียนในระบบเรียบร๎อยแล๎ว  (แบบ  ก2(1))  ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วําด๎วยการเรียก
เก็บเงินคําธรรมเนียมการศึกษา และคําบริการการศึกษาอ่ืนๆ  ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  ทั้งสองแผนการ
เรียนมีอัตราเรียกเก็บเงินคําธรรมเนียมการศึกษาไมํเทํากัน  ท าให๎นิสิตช าระเงินตามแผนการศึกษาเดิมสูงกวําอัตรา
เรียกเก็บเงินตามแผนการศึกษาใหมํ  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ครั้งที่  9/2562  เมื่อวันที่  
19  กันยายน  2562  ได๎มีมติเห็นชอบการขอเงินคืนกรณีการเปลี่ยนแผนการเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  จ านวน  6  คน  ดังนี้ 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล ระบบ
การศึกษา 

แผนการ
ศึกษาเดิม 

จ านวนเงิน 
ที่ช าระ 

แผนการ
ศึกษาใหม่ 

จ านวนเงิน 
ที่ต้องช าระ 

จ านวนเงิน 
ที่ขอคืน 

1 62010585512 นางสาวดวงนภา  ทาปลัด นอกเวลา แบบ ก2(2) 26,700 แบบ  ก
2(1) 

17,000 9,700 

2 62010585510 นายกิตติ  ศรีลาศักดิ์ นอกเวลา แบบ ก2(2) 26,700 แบบ  ก
2(1) 

17,000 9,700 

3 62010585504 นางสาวมะลิวรรณ  สุรานิตย์ นอกเวลา แบบ ก2(2) 26,700 แบบ  ก
2(1) 

17,000 9,700 
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4 62010585507 นางสาววราวรรณ  นันทสถิต นอกเวลา แบบ ก2(2) 26,700 แบบ  ก
2(1) 

17,000 9,700 

5 62010585506 นางสาวเมลินดา  ทวยภา นอกเวลา แบบ ก2(2) 26,700 แบบ  ก
2(1) 

17,000 9,700 

6 62010551004 นางสาวเนตรศิริ  สิงหถิน ในเวลา แบบ ก2(2) 26,700 แบบ  ก
2(1) 

15,100 8,700 

 
 ตาม  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วําด๎วยการเรียกเก็บเงินคําธรรมเนียมการศึกษาและคําบริการ
การศึกษาอ่ืนๆ  พ.ศ.2561 ข้อ  6  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าบริการการศึกษาอ่ืนๆ  ที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  เม่ือนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ในการนี้กองทะเบียนและ
ประมวลผลจึงขอสํงเรื่อง ขออนุมัติคืนเงินให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์  จ านวน 6 คน เพ่ือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามพิจารณา   
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. บันทึกข๎อความจากบัณฑิตวิทยาลัย ที่ อว 0605.21/994  ลงวันที่ 24 กันยายน  2562 
เรื่อง  แจ๎งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562  เรื่อง การพิจารณาขอเงินคืนกรณี
เปลี่ยนแผนการเรียน 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วําด๎วยการเรียกเก็บเงินคําธรรมเนียมการศึกษา และคําบริการ 
การศึกษาอ่ืนๆ พ.ศ.2561  

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2562  
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2562 
ผู้ชี้แจง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติคืนเงินให๎นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน  6  คน    ดังนี้ 

ล าดับ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล จ านวนเงินที่ขอคืน 
1 62010585512 นางสาวดวงนภา  ทาปลัด 9,700 
2 62010585510 นายกิตติ  ศรีลาศักดิ์ 9,700 
3 62010585504 นางสาวมะลิวรรณ  สุรานิตย์ 9,700 
4 62010585507 นางสาววราวรรณ  นันทสถิต 9,700 
5 62010585506 นางสาวเมลินดา  ทวยภา 9,700 
6 62010551004 นางสาวเนตรศิริ  สิงหถิน 8,700 
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มติ 
        ที่ประชุมมีมตดิังนี้ 

     1. อนุมัติคืนเงินให๎นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน  6  คน  ดังนี้ 
 
ล าดับ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล จ านวนเงินที่ขอคืน 

1 62010585512 นางสาวดวงนภา  ทาปลัด 9,700 
2 62010585510 นายกิตติ  ศรีลาศักดิ์ 9,700 
3 62010585504 นางสาวมะลิวรรณ  สุรานิตย์ 9,700 
4 62010585507 นางสาววราวรรณ  นันทสถิต 9,700 
5 62010585506 นางสาวเมลินดา  ทวยภา 9,700 
6 62010551004 นางสาวเนตรศิริ  สิงหถิน 8,700 

2. มอบกองทะเบียนและประมวลผล จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดี 
ลงนามตํอไป 

 
4.2  หมวดระเบียบ –ข้อบังคับ-ประกาศ  

4.2.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่ง
หน่วยงานภายในส่วน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... 
 
      ด๎วยกองการเจ๎าหน๎าที่ ได๎สํงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความวํา ตามท่ี 
คณะกรรมการปรับโครงสร๎างกลุํมงานภายในส านักงานเลขานุการฯ ในคราวประชุมครั้งที ่3/2562 เมือ่วันที่ 6 
สิงหาคม 2562 ได๎มีมติที่ประชุมเห็นชอบการปรับโครงสร๎างกลุํมงานภายในส านักงานเลขานุการคณะ/ส านัก ที่เป็น
สํวนราชการภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยที่ประชุมมอบหมายให๎กองการเจ๎าหน๎าทีน่ าข๎อมูล เสนอตํอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบในหลักการ กํอนด าเนินการ
ในกระบวนการออกเป็นประกาศตํอไปนั้น 
 ตํอมา คณะกรรมการปรับโครงสร๎างกลุํมงานภายในส านักงานเลขานุการ คณะ/สถาบัน/ส านัก/  
สํวนราชการภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได๎มีหนังสือ ที่ อว 0605.1(4)/988 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562  
แจ๎งมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ให๎กองการเจ๎าหน๎าที่เพ่ือพิจารณาด าเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
 บัดนี้ กองการเจ๎าหน๎าที่ โดยกลุํมงานนิติการ ได๎ด าเนินการยกรําง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เรื่อง การแบํงหนํวยงานภายในสํวนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... เป็นที่เรียบร๎อย จึงน าเสนอที่
ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบตํอไป 
 สาระส าคัญ ของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วน
ราชการ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ... 
1. หลักการและเหตุผล  
 1.1 หลักการ 
  ให๎มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบํงหนํวยงานภายในสํวนราชการ  
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ... 
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 1.2 เหตุผล 
 เนื่องจากตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบํงสํวนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ได๎มีการแบํงสํวนราชการในคณะ สถาบัน ส านัก โดยให๎มีส านักงานเลขานุการ แตํยังไมํมีการแบํงหนํวยงานภายใน 
ส านักงานเลขานุการดังกลําวไว๎ ดังนั้น เพ่ือให๎การด า เนินงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพและความชัดเจนในการบริหารจัดการ จึ งจ า เป็นต๎องออกประกาศนี้  ทั้ งนี้ตามหนังสือ 
ทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 12 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2542 กฎหมายได๎มอบอ านาจสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณา ให๎ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง การจัดหนํวยงานภายในเพื่อรองรับบทบาทอ านาจหน๎าที่ของภารกิจที่
ปฏิบัติ โดยมีเปูาหมายเพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพได๎ 
 
2. ชื่อประกาศ (ร่างข้อ 1) 
 ประกาศนี้เรียกวํา “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบํงหนํวยงานภายในสํวนราชการ  
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ....” 
 
3. ค าปรารภ  
 โดยที่เป็นการสมควรให๎มีการจัดโครงสร๎างภายในส านักงานเลขานุการ ที่เป็นสํวนราชการใน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตามประกาศบทวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบํงสํวนราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 23 
กรกฎาคม 2539 เพ่ือให๎มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบและสอดคล๎อง วัตถุประสงค์ในการบริหารงาน 
รวมทั้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
 
4. บทอาศัยอ านาจ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14(13) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 
หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 12 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2542 และมติสภา มหาสารคาม ในการประชุม
ครั้งที่     /         เมื่อวันที่        เดือน                      พ.ศ. 
 
5. วันใช้บังคับ (ร่างข้อ 2) 
 ข๎อ 2 ประกาศนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป  
 
6. เนื้อหาของร่างประกาศ (ที่ส าคัญ) 
 6.1 ก าหนดโครงสร๎างกลุํมงานภายในส านักงานเลขานุการคณะที่เป็นสํวนราชการ (คณะเทคโนโลยี/ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์) ให๎มีกลุํมงาน จ านวน 3 กลุํมงาน และมี
การแบํงงานภายในกลุํมงานเหมือนกันทั้ง 4 คณะ (ตามรํางข๎อ 3 - 6) ดังนี้ 
  “ข๎อ .. ให๎แบํงหนํวยงานภายในส านักงานเลขานุการ คณะ.............. ดังนี้  
  (1) กลุํมงานบริหาร ประกอบด๎วย 
   1) งานบริหารทั่วไป  
   2) งานอาคารสถานที่และยานยนต์ 
   3) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  (2) กลุํมงานนโยบาย คลังและพัสดุ 
   1) งานนโยบายและแผน 
   2) งานคลังและพัสดุ  
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  (3) กลุํมงานวิชาการและพัฒนานิสิต 
   1) งานวิชาการและพัฒนานิสิต  
   2) งานวิจัยและบริการวิชาการ  
   3) งานกิจการตํางประเทศ  
   4) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 6.2 ก าหนดโครงสร๎างกลุํมงานภายในส านักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (ตามรํางข๎อ 7) ดังนี้ 
 “ข๎อ 7 ให๎แบํงหนํวยงานภายในส านักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ดังนี้  
  (1) กลุํมงานบริหาร 
   (2) กลุํมงานวิชาการ  
  (3) กลุํมงานวิจัยและพัฒนา” 
 
 6.3 ก าหนดโครงสร้างกลุ่มงานภายในส านักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม อีสาน 
(ตามร่างข้อ 8) ดังนี้ 
 “ข๎อ 8 ให๎แบํงหนํวยงานภายในส านักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ดังนี้  
  (1) กลุํมงานบริหาร  
  (2) กลุํมงานวิจัยและวิชาการ 
  (3) กลุํมงานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม” 
 
 6.4 ก าหนดโครงสร้างกลุ่มงานภายในส านักงานเลขานุการ ส านักคอมพิวเตอร์ (ตามร่างข้อ 9) ดังนี้ 
 “ข๎อ 9 ให๎แบํงหนํวยงานภายในส านักงานเลขานุการ ส านักคอมพิวเตอร์ ดังนี้  
  (1) กลุํมงานบริหารและธุรการ  
  (2) กลุํมงานคลังและพัสดุ  
  (3) กลุํมงานบริการและพัฒนาศักยภาพด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  (4) กลุํมงานเครือขํายและการสื่อสาร  
  (5) กลุํมงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  
 
 6.5 ก าหนดโครงสร้างกลุ่มงานภายในส านักงานเลขานุการ ส านักวิทยบริการ (ตามร่างข้อ 10)ดังนี้ 
 “ข๎อ 10 ให๎แบํงหนํวยงานภายในส านักงานเลขานุการ ส านักวิทยบริการ ดังนี้  
  (1) กลุํมงานบริหาร  
  (2) กลุํมงานจัดการสารสนเทศ  
  (3) กลุํมงานบริการสารสนเทศ  
  (4) กลุํมงานบริการวิชาการแกํสังคมและสํงเสริมการเรียนรู๎  
  (5) กลุํมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  (6) ศูนย์สารสนเทศอีสานสิรินธร  
  (7) ศูนย์การเรียนรู๎ Digital Learning Park 
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เอกสารประกอบการพิจารณา 
  1. รํางประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบํงหนํวยงานภายในสํวนราชการใน
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม พ.ศ. .... 

 2. (รําง)โครงสร๎างกลุํมงานภายในส านักงานเลขานุการคณะ 
 3. (รําง)โครงสร๎างกลุํมงานภายในส านักงานเลขานุกาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 4. (รําง)โครงสร๎างกลุํมงานภายในส านักงานเลขานุการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
 5. (รําง)โครงสร๎างกลุํมงานภายในส านักงานเลขานุการส านักวิทยบริการและส านักคอมพิวเตอร์ 
 6. ส าเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 

  7. ส าเนาตามประกาศบทวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบํงสํวนราชการในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2539 
  8. บันทึกข๎อความกองแผนงาน ที่ อว 0605.1(4)/988  ลงวันที่ 27 สิงหาคม  2562 
เรื่อง  แจ๎งมติที่ประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร๎างกลุํมงานภายในส านักงานเลขานุการ 

 
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝุายพัฒนาบุคลากร / ผู๎อ านวยการกองการเจ๎าหน๎าที่ 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให๎ความเห็นชอบ (รําง) ประกาศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบํงหนํวยงานภายในสํวนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ. .... ตํอไป 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 - เนื่องจากบางกลุํมงานที่ก าหนดไว๎ของสถาบัน ส านัก ไมํได๎อยูํภายใต๎ส านักงานเลขานุการ  เชํน   
งานเครือขํายของส านักคอมพิวเตอร์  งานวิจัยของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นต๎น จึงควรปรับกลุํม
งานใหมํให๎ถูกต๎องตามโครงสร๎างของพันธกิจหนํวยงาน   
 
 - คณะ/หนํวยงานที่เป็นสํวนราชการของมหาวิทยาลัย ตามประกาศบทวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบํงสํวน
ราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2539 ได๎ก าหนดให๎มีส านักงานเลขานุการไว๎แล๎ว หาก
จะมีการปรับเปลี่ยนจะต๎องมีขั้นตอนและความยุํงยากคํอนข๎างมาก  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต๎องอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 14(13) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 
ทม 0202/ว 12 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2542 และมติสภามหาวิทยาลัย เพ่ือแบํงหนํวยงานภายในสํวนราชการที่ได๎
ก าหนดไว๎แล๎วคือหนํวยงานที่อยูํภายใต๎ส านักงานเลขานุการ และเพ่ือแก๎ปัญหาคนเข๎าสูํต าแหนํงหัวหน๎ากลุํมงาน   
 
 - ความก๎าวหน๎าของบุคลากรในต าแหนํงที่สูงขึ้นเป็นเรื่องของตัวบุคคลและภาระหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย  
ไมํเก่ียวกับการแบํงสํวนงานภายใน  
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 ประธานที่ประชุม  สรุปวํา ที่ประชุมมีมติให๎ความเห็นชอบในหลักการ(รําง)ประกาศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่อง การแบํงหนํวยงานภายในสํวนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... และให๎น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ก.บ.ม.)ตํอไป 
 
มติ 
 
         ที่ประชุมมีมติให๎ความเห็นชอบในหลักการ(รําง)ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบํง
หนํวยงานภายในสํวนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... และให๎น าเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ก.บ.ม.)ตํอไป 
 

4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสด-ุงบประมาณ 
4.3.1 การพิจารณาอนุมัติขอปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 

กองบริการการศึกษา และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 
  ด๎วยกองคลังและพัสดุ ได๎สํงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความวํา 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วําด๎วยเงินรายได๎ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553  
ข๎อ 14 ก าหนดไว๎วํา การขอเปิด ปิด บัญชีเงินฝากและการโอนเงินในบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยหรือสํวน
ราชการให๎อยูํในอ านาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติแล๎วให๎น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
  

กองคลังและพัสดุ จึงขอบรรจุวาระเพ่ือพิจารณาในการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย  
จ ากัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ยุบสาขาแล๎ว เป็นสาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ์  จ านวน  
3 หนํวยงาน ดังตํอไปนี้  

1. กองประชาสัมพันธ์และกิจการตํางประเทศ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จะขอปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี “INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE MAHASARAKHAM 
UNIVERSITY งานวิเทศสัมพันธ์ มมส.” เลขที่บัญชี 517-2-10223-7 ประเภท ออมทรัพย์ ธนาคาร ทหารไทย 
จ ากัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไมํมียอดเงินคงเหลือในบัญชี เนื่องจากหนํวยงานไมํมีความ
จ าเป็นจะต๎องใช๎บัญชีดังกลําว 

2. กองบริการการศึกษา ขอปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อ กองบริการการศึกษา มมส. 
เลขที่บัญชี 517-2-07298-4  ประเภทออมทรัพย์ ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เนื่องจากยุบสาขา ไมํมียอดเงินคงเหลือในบัญชี  

3. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อ เงินทดรองราชการวิทยาลัย 
ดุริยางคศิลป ์เลขที่บัญชี 517-2-12675-6 ประเภทออมทรัพย์ และ เลขที่บัญชี 517-1-07096-3 ประเภท 
กระแสรายวัน เนื่องจากไมํมีความจ าเป็นในการใช๎บัญชีเงินฝากธนาคารดังกลําว และไมํมียอดเงินคงเหลือ 
ในบัญชีเงินฝากธนาคาร    
   ดังนั้นเพื่อให๎การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วําด๎วยเงินรายได๎ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ข๎อ 14 กองคลังและพัสดุ จึงขอบรรจุวาระเพ่ือ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จักได๎พิจารณาการปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามรายละเอียด
ข๎างต๎นตํอไป 
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เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วําด๎วยเงินรายได๎ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2553 
 2. หนังสือขออนุมัติปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กองประชาสัมพันธ์และกิจการตํางประเทศ 
 3. หนังสือขออนุมัติปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กองบริการการศึกษา 
 4. หนังสือขออนุมัติปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
 
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝุายบริหารและพัฒนา 
 
ประเด็นที่เสนอ 

 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาอนุมัติการปิดบัญชี 

เงินฝากธนาคาร ทหารไทย  จ ากัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ยุบสาขา จ านวน 4 บัญชี 
ของ  3  หนํวยงาน ดังตํอไปนี้ 

1. กองประชาสัมพันธ์และกิจการตํางประเทศ ขอปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี “INTERNATIONAL 
RELATIONS OFFICE MAHASARAKHAM UNIVERSITY งานวิเทศสัมพันธ์ มมส.” เลขที่บัญชี 517-2-10223-7 
ประเภท ออมทรัพย์ ไมํมียอดเงินคงเหลือในบัญชี เนื่องจากหนํวยงานไมํมีความจ าเป็นจะต๎องใช๎บัญชีดังกลําว 

2. กองบริการการศึกษา ขอปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อ กองบริการการศึกษา มมส. เลขที่บัญชี  
517-2-07298-4  ประเภทออมทรัพย์  ไมํมียอดเงินคงเหลือในบัญชี  

3. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อ เงินทดรองราชการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
เลขที่บัญชี 517-2-12675-6 ประเภทออมทรัพย์ และ เลขที่บัญชี 517-1-07096-3  ประเภทกระแสรายวัน 
เนื่องจากไมํมีความจ าเป็นในการใช๎บัญชีเงินฝากธนาคารดังกลําว และไมํมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร    

 
มติ 
 
           ที่ประชุมมีมตอินุมัติปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ยุบสาขา จ านวน 4 บัญชี ของ 3 หนํวยงาน ดังตํอไปนี้ 

1. ปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ชื่อบัญชี “INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE MAHASARAKHAM UNIVERSITY งานวิเทศสัมพันธ์ มมส.” 
เลขที่บัญชี 517-2-10223-7 ประเภทออมทรัพย์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการตํางประเทศ 
 

2. ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม  ชื่อบัญชี กองบริการการศึกษา มมส. เลขท่ีบัญชี 517-2-07298-4  ประเภทออมทรัพย์ 
กองบริการการศึกษา 

3. ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เลขที่บัญชี 517-2-12675-6 ประเภทออมทรัพย์ และ เลขที่บัญชี 517-1-07096-3  
ประเภทกระแสรายวัน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
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4. มอบกองคลังและพัสดุ ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วําด๎วย  
เงินรายได๎ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ข๎อ 14 ตํอไป 
 

4.3.2  การพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกองคลังและพัสดุและกองส่งเสริมการวิจัยและ
บริการวิชาการ 
 
  ด๎วยกองคลังและพัสดุ ได๎สํงเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความวํา 
ด๎วยระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วําด๎วยเงินรายได๎ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553  
ข๎อ 14 ก าหนดไว๎วํา การขอเปิด ปิดบัญชีเงินฝากและการโอนเงินในบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยหรือสํวน
ราชการให๎อยูํในอ านาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติแล๎วให๎น า เสนอ สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
นั้น 

เพ่ือให๎การด าเนินการถูกต๎องตามระเบียบฯ จึงใครํขอเสนอวาระเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. กองคลังและพัสดุ ขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือใช๎ในการรับโอนเงินจากกองทุน 

ตําง ๆ มาไว๎ที่สํวนกลาง ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาทําขอนยาง ประเภทออมทรัพย์  
จ านวน 1 บัญชี ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินกองทุน)” 

2. กองสํงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือใช๎ในในการรับ 
โอนเงินเครือขํายบริหารการวิจัยและถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
สาขา ทําขอนยาง ประเภท ออมทรัพย์ จ านวน 1 บัญชี ชื่อบัญชี “งบบริหารจัดการเครือขํายบริหารการวิจัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขตพ้ืนที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วําด๎วยเงินรายได๎ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2553 
 2. บันทึกข๎อความจากกองแผนงาน ที่ อว 0605.1(4.1)/1492 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง  นโยบาย
แนวทางการบริหารงบประมาณเงินกองทุน 
 3. บันทึกข๎อความกองสํงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ที่ อว 0605.1(9)/2038 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 
2562  เรื่อง ขออนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร   
 
ประเด็นที่เสนอ 
 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอ 
เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารจ านวน  2  บัญชี 

1. กองคลังและพัสดุ ขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือใช๎ในการรับโอนเงินจากกองทุน 
ตําง ๆ มาไว๎ที่สํวนกลาง ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาทําขอนยาง ประเภทออมทรัพย์             
จ านวน 1 บัญชี ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินกองทุน)” 

2. กองสํงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือใช๎ในในการรับ 
โอนเงินเครือขํายบริหารการวิจัยและถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
สาขาทําขอนยาง ประเภท ออมทรัพย์ จ านวน 1 บัญชี ชื่อบัญชี “งบบริหารจัดการเครือขํายบริหารการวิจัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขตพ้ืนที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 
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มติ 
            ที่ประชุมมีมตอินุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารจ านวน 2 บัญชี  ดังนี้ 

1. บัญชีเงินฝากธนาคารชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินกองทุน)” 
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาทําขอนยาง ประเภทออมทรัพย์ กองคลังและพัสดุ 

2. บัญชีเงินฝากธนาคารชื่อบัญชี “งบบริหารจัดการเครือขํายบริหารการวิจัยภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขตพ้ืนที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
สาขา ทําขอนยาง ประเภท ออมทรัพย์ กองสํงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
                     3.  มอบกองคลังและพัสดุ ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วําด๎วย  
เงินรายได๎ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ข๎อ 14 ตํอไป 
 
 4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล 

-ไมํมี- 
 

 4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา-กพร-การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน 
  4.5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications 
Register : TQR) 
 
 ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร จ านวน 181 หลักสูตร  
คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 3.39  ผลการบริหารหลักสูตรในภาพรวมอยูํการด าเนินงานระดับ พอใช๎   ทั้ งนี้  
ในปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ขอรับการประเมินเพ่ือเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (Thai Qualifications Register : TQR)  โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  จ านวนทั้งสิ้น 33 หลักสูตร  ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2561  พิจารณาและให๎ความเห็นชอบในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  (Thai Qualifications Register : TQR)  จ านวน 10 หลักสูตร  ดังนี้ 
 

ที่ คณะ 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน 
ที่ หลักสูตร  

ปรับปรุง  
พ.ศ. 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1 คณะศึกษาศาสตร์ 1 กศ.บ. ภาษาไทย   2559 4.16 ดีมาก 
2 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์
2 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 2561 3.65 ด ี
3 ศศ.ม. ภาษาไทย  2561 3.81 ด ี
4 ปร.ด. ภาษาไทย  2561 3.81 ด ี

3 คณะวิทยาศาสตร ์ 5 วท.บ.จุลชีววิทยา 2561 3.34 ด ี
4 คณะสิ่งแวดล๎อม

และทรัพยากร
ศาสตร ์

6 วท.บ. สิ่งแวดล๎อมศึกษา 2560 4.22 ดีมาก 
7 วท.ม. สิ่งแวดล๎อมศึกษา 2560 4.09 ดีมาก 
8 ปร.ด. สิ่งแวดล๎อมศึกษา  2560 4.05 ดีมาก 
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5 คณะแพทยศาสตร์ 9 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  2559 3.90 ด ี
6 คณะสัตว

แพทยศาสตร ์
10 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  2561 3.84 ด ี

รวม 6 คณะ  10 หลักสูตร   
 
 ทั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได๎แจ๎งเวียนแนวทางการด าเนินการส าหรับหลักสูตร  
ที่มีความพร๎อมและประสงค์จะเผยแพรํหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (Thai Qualifications Register: TQR)  ซึ่งมหาวิทยาลัยต๎องด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังตํอไปนี้  (อ๎างถึง หนังสือของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(3)/ว578  ลงวันที่                       
20 เมษายน 2560)  
  1. สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินตนเอง  และมีผลการประเมินตนเอง ระดับดีขึ้นไป
ตํอเนื่องกัน 2 ปี 
  2. สถาบันอุดมศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จากทะเบียน
รายชื่อผู๎ประเมินคุณภาพภายในส าหรับตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน TQR 
  3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรที่
จะขอขึ้นทะเบียน TQR  เพ่ือยืนยันผลการประเมิน ผํานระบบ CHE QA Online 
  4. สถาบันอุดมศึกษาเสนอสภาสถาบันให๎ความเห็นชอบ/ทราบ ในการขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR 
  5. สถาบันอุดมศึกษาแจ๎งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR มายังส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พร๎อมแนบมติสภาสถาบันและค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร รวมทั้ง
ข๎อมูลด๎านคุณภาพของผู๎เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู๎ของหลักสูตรตํางๆ (Program Learning Outcomes)  ที่จะ
สะท๎อนให๎สังคมรับรู๎ได๎วําบัณฑิตจากหลักสูตรนั้นๆ จะต๎องมีองค์ความรู๎อะไร สามารถท าอะไรได๎ (สรุปยํอประมาณ
ครึ่งหน๎ากระดาษ) 
  6. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรผํานระบบ CHE QA Online  และเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินวําเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดกํอนน าเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณา
ขึ้นทะเบียน TQR  และเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบตํอไป 
  

ในการนี้  เพ่ือให๎การขอขึ้นทะเบียนเผยแพรํหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (Thai Qualifications Register: TQR)  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ 
สกอ .   ก าหนด  (ขั้ นตอนที่  4 )   ศู นย์ พัฒนาและประกันคุณภาพการศึ กษาจึ ง ใ ครํ ขอ เ สนอตํ อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือพิจารณาให๎ความเห็นชอบหลักสูตรที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียน
เพ่ือเผยแพรํหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ   
(Thai Qualifications Register : TQR)  ทั้ง  10  หลักสูตร 
 
ผู้ชี้แจง   ผู๎อ านวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็นทีเ่สนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
   1) รับทราบผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ที่คณะกรรมการประเมินฯ เห็นชอบในการเผยแพรํหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (Thai Qualifications Register: TQR) ทั้ง 10 หลักสูตร 
   2) พิจารณาให๎ความเห็นชอบในการเสนอสภามหาวิทยาลัย   
 
มติ 
 
          ที่ประชุมมีมตริับทราบผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ที่คณะกรรมการประเมินฯ เห็นชอบในการเผยแพรํหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (Thai Qualifications Register: TOR) ทั้ง 10 หลักสูตรและให๎เสนอสภามหาวิทยาลัย
ทราบตํอไป 
 
 4.6 หมวดอ่ืนๆ 

    4.6.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวิทยาศาสตร์) กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม  

 
 ด๎วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะวิทยาศาสตร์ ประสงค์จะท าบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทาง
วิชาการ กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ซึ่งประกอบด๎วย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและเพ่ิมศักยภาพการพัฒนางานวิชาการ และการ
จัดการเรียนการสอนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาความรํวมมือในด๎านกิจกรรมตํางๆ บนพ้ืนฐาน
ของความเสมอภาค และการพ่ึงพาซึ่งกันและกันนั้น ทั้งนี้ (รําง) ความตกลงรํวมมือทางวิชาการ ฉบับภาษาไทย
ได๎ผํานการตรวจสอบจากกลุํมงานนิติการ กองการเจ๎าหน๎าที่แล๎ว โดยพิจารณาแล๎ววํา (รําง) บันทึกข๎อตกลงฯ 
ดังกลําว มีสาระครบถ๎วน ไมํมีการแก๎ไขเพ่ิมเติม จึงเห็นควรให๎น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให๎ความเห็นชอบและพิจารณามอบหมายให๎ คณะวิทยาศาสตร์ หนํวยงานที่เสนอความประสงค์ตํอ
มหาวิทยาลัย เป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ออกคําใช๎จํายในการด าเนินงาน กรรมสิทธิ์หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานให๎รายงานตํอคณะกรรมการบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานให๎มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการด าเนินงานดังกลําวอยูํนอกเหนือ
รายละเอียดที่ระบุไว๎ในบันทึกข๎อตกลงและขัดกับระเบียบข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยและได๎มีความเสียหาย
เกิดข้ึน หนํวยงานที่เสนอความประสงค์ตํอมหาวิทยาลัยจะต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบในความเสียหายนั้น  ตามบันทึก
ข๎อความที่ อว 0605.1(5.3)/5147 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ในการนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                      
ให๎ความเห็นชอบในการลงนามในความตกลงรํวมมือทางวิชาการฉบับดังกลําว  
                                  
  



  -29-  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. (รําง) บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการ ซึ่งได๎รับการตรวจสอบ/แก๎ไข จากกลุํมงานนิติการแล๎ว  

จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 1 /หน๎า 3/9) 
2. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 2 /หน๎า 4/9) 
3. ความสอดคล๎องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารแนบท๎าย 

หมายเลข 3 /หน๎า 5/9) 
4. ข๎อมูลเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 4 / 

หน๎า 6/9) 
5. ข๎อมูลผู๎ประสานงานของหนํวยงานทั้งสองฝุาย (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 5 /หน๎า 8/9) 
6. (ส าเนา) บันทึกข๎อความจากกลุํมงานนิติการ (เอกสารแนบท๎ายหมายเลข 6 /หน๎า 9/9) 

 
ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 
ประเด็นที่เสนอ 
 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ 
ในการลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการ ระหวําง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวิทยาศาสตร์) 
กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม  

 
มติ 

ที่ประชุมมีมติให๎ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการ ระหวําง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวิทยาศาสตร์) กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม  

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอ่ืนๆ 
5.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองคลังและพัสดุ 
 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วําด๎วยเงินรายได๎ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
หมวด 6  ข๎อ 38.3  ได๎ก าหนดให๎สํวนราชการจัดท างบการเงินประจ าเดือนแสดงฐานะการเงินและรับจํายเงิน        
ตาม ข๎อ 7.3 ข๎อ 7.4 ข๎อ 7.6 และข๎อ 7.7 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป   
และเม่ือสิ้นงวดบัญชีแตํละไตรมาส และสิ้นงวดบัญชีประจ าปี ให๎จัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน เสนอส านัก
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยและน าสํงส านักงานตรวจเงินแผํนดิน 
ภายใน 120 วัน นับตั้งแตํวันสิ้นปีงบประมาณ 
 บัดนี้  กองคลังและพัสดุ ได๎จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือนสิงหาคม 2562 และได๎รวบรวมรายงานผล
การจัดท ารายงานการเงินของคณะ หนํวยงาน ประจ า เดือนสิงหาคม 2562 เสร็จ เรียบร๎อยแล๎ว                       
จึงขอน าเสนอรายงานการเงินและรายงานผลการจัดท ารายงานการเงินของหนํวยงานตํอกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

(รายละเอียดปรากฏตามแนบ) 
          ที่ประชุมรับทราบ 
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5.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะเภสัชศาสตร์ 
1. บัณฑิตและนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับรางวัลจากมูลนิธิสมเด็จ 

พระมหิตลาธิเบศวร 
     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.09 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ            

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได๎เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเกียรติบัตรบัณฑิตแพทย์ บัณฑิต
ทันตแพทย์ และบัณฑิต เภสัชศาสตร์ยอดเยี่ยม ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมของแตํละสถาบัน พร๎อมทั้งพระราชทาน
ทุนการศึกษาแกํนิสิตนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ประจ าปี 2562 ยังความปลาบปลื้มและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแกํเหลําบัณฑิตแพทย์และ
นิสิตนักศึกษา ตลอดจนครอบครัวที่มารํวมเฝูาฯ รับเสด็จเป็นอยํางยิ่ง ซึ่งในปี 2562 นี้ ได๎มีนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได๎แกํ นายกันตพณ นาแสวง นิสิตชั้นปีที่ 3 (รุํนที่ 18) ได๎รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นเงิน 50,000 บาท
ตํอปีการศึกษาจนจบการศึกษา และศิษย์เกําจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได๎รับคัดเลือกให๎
ได๎รับรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเดํนยอดเยี่ยม ประจ าปี 2562 คือ เภสัชกรรัตนชัย คิดถูกเข๎ารับพระราชทานโลํ
และเข็มรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเดํนยอดเยี่ยม ประจ าปี 2562 จัดโดย มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก ทั้งนี้ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รํวมเฝูารับเสด็จฯและแสดงความยินดีกับ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เกํา คือเภสัชกรรัตนชัย 
คิดถูก ด๎วย โดยรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเดํนยอดเยี่ยมนี้ศิษย์เกําของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได๎รับตํอเนื่องกันมาเป็นเวลาสามปี ตั้งแตํปี2560 – 2562   

 
2. โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเภสัชศาสตร์ในการเป็น Student Ambassador ปี 2562 
        งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ รํวมกับชมรม Young Ambassador PD คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร๎อมนิสิตเภสัชศาสตร์สูํการเป็น “Pharmacy 
Student Ambassador” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห๎องบรรยาย P309 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี                       
คณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกลําวเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ อาจารย์ประจ า
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น
วิทยากร และมีผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพยอม สุขเอนกนันท์ โอล์สัน ผู๎ชํวยคณบดีฝุายฝุายวิเทศ
สัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ อาจารย์เภสัชกร ดร.เปมรินทร์ โพธิสาราช อาจารย์เภสัชกรหญิงครองขวัญ ดวงพาวัง 
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ พร๎อมด๎วยนิสิตเภสัชศาสตร์ และทีมนิสิตโฮมรูม เข๎ารํวมโครงการกวํา 63 คน การ
จัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ฝุายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม              
มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมและเตรียมความพร๎อมนิสิตเภสัชศาสตร์สูํการเป็น Student Ambassador  เพ่ือสร๎าง
นิสิตตัวแทนของคณะเภสัชศาสตร์ ที่มีความรู๎ความสามารถ มีความเป็นผู๎น าและกล๎าแสดงความคิดเห็น ท าหน๎าที่
เป็นทูตนิสิตของคณะเภสัชศาสตร์ และเตรียมความพร๎อมนิสิตเพ่ือรับทุนฝึกงานตํางประเทศ รวมถึงการด าเนิน
กิจกรรมตํางๆ ของคณะรํวมกับงานวิเทศสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เชํน การต๎อนรับอาคันตุกะของ
คณะ การเป็นไกด์แนะน า คณะและมหาวิทยาลัย การมีสํวนรํวมประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์สูํความเป็นสากล 
รวมถึงการเป็นอาสาสมัครชํวยกิจกรรมของคณะทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
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3. คณะเภสัชศาสตร์ ผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ ากัดเท้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม และเปิดรับ
บริจาคสนับสนุน 

                จากเหตุการณ์หลายพื้นที่ในภาคอีสานน้ าทํวมหนักในรอบหลายปี คณะเภสัชศาสตร์ รํวมกับ
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น าโดย ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร
หญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร๎อมด๎วยคณาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ และนิสิตเภสัชศาสตร์ทุก
ชั้นปี ได๎รํวมกันผลิต ขี้ผึ้งรักษาโรคน้ ากัดเท๎า  โดยวันที่ 6 กันยายน 2562 ผลิตจ านวน 1,500 ตลับ และวันที่ 18 
กันยายน 2562  ผลิต 5,000 ตลับ เพ่ือสํงมอบให๎กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนรับมอบไปแจกจํายให๎กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและประชาชนที่ได๎รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์น้ าทํวมในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดที่ประสบภัยน้ าทํวมเขตภาคอีสานตํอไป ทั้งนี้
คณะฯ มีก าหนดจะผลิตอีก 10,000 ตลับในระหวํางวันที่ 23 – 27 กันยายน 2562 ซึ่งได๎รับการสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยํางไรก็ตามปัจจุบันนี้ ยารักษาโรคน้ ากัดเท๎ายังไมํ เพียงพอตํอความ
ต๎องการ และได๎รับการติดตํอประสานมาจากหนํวยงานตํางๆ เพื่อขอรับขี้ผึ้งรักษาโรคน้ ากัดเท๎า อยูํเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้น  คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญรํวมบริจาคเงินเพ่ือสมทบในการผลิตยารักษาน้ ากัดเท๎าส าหรับผู๎ประสบอุทกภัย
ในเขตภาคอีสานผลิต โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริจาคสมทบได๎ที่บัญชีธนาคารทหารไทย 
ชื่อ "เงินบริจาค คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม" เลขบัญชี 438-2-81843-5 

 
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่า

ทรงคุณค่า 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ได๎ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เกําดีเดํนเพ่ือ 

ประกาศเกียรติคุณและเข๎ารับโลํเกียรติยศ ในฐานะ “ศิษย์เกําดีเดํนและศิษย์เกําทรงคุณคํา” ในกิจกรรมเฉลิมฉลอง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํครบรอบ 55 ปี และจะเข๎ารับมอบโลํเกียรติยศ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562  
โดยผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได๎รับการคัดเลือกให๎
ได๎รับโลํเกียรติยศในฐานะ “ศิษย์เกําทรงคุณคํา ด๎านการบริหารจัดการองค์กร” 

5. โครงการสัมมนาการเรียนการสอนของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก  
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 

คณะเภสัชศาสตร์ โดยผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ ประธาน
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก จัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอนของหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 เพ่ือเตรียมการจัดการ เรียนการ
สอนแบบทางไกล และแบบ Online โดยเป็นการเตรียมความพร๎อมส าหรับอาจารย์ผู๎สอนให๎มีทักษะ                
การสอนรูปแบบใหมํๆ ตํอไป โดยมี ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.รจเรศ นิธิไพจิตร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข๎อ                  
“การใช๎ Powerpoint/Youtube เพ่ือเป็นสื่อการสอนonline” อาจารย์ ภาณุมาศ ภูมาศ เป็นวิทยากรบรรยายใน
หัวข๎อ “การใช๎ระบบ Zoom เพ่ือการสอนทางไกล” อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ เป็นวิทยากรบรรยายใน
หัวข๎อ “การใช๎ Google Calendar และ Google Classroom เพ่ือการสอน online”และผู๎ชํวยศาสตราจารย์รัชนี
วรรณ ตั้งภักดี อาจารย์จาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข๎อ “การท า
สื่อการสอน Online การท าสื่อการสอนงํายๆ ส าหรับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 
2562 ณ ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  คณะเภสัชศาสตร์  
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBF_e-AfRu438gFwWqUyzN0eb8ZJZgmnWluRqhGTjCtqRUtqtAmNi0jLZ5p0qPBiYDGm0tkJZEoi7E8bQxVYd6bloXSXBkfeNOjH9WNetl4q9Vu54a-p6yvfL4F_QbjpnyYyPmXFoL_QWdqaGCmQUsyv4EcCGfsCG5bENhZK6Q-nR5sKcnQbVLmE3apdkCOYwKzov03PZ0Sgxhs3ZFJa01JFtiq_12Aztl6mSkD3sbjrW9YxBo07oevfEomGUR1fhSwQZ0s7xNno04TKdKKB02nkaZ2meugf4mlaCJG1Hw6JdLj3Q28K2ri9iUd9TJsiRh0pKQwK6paYderjiEDW4ja-w&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBF_e-AfRu438gFwWqUyzN0eb8ZJZgmnWluRqhGTjCtqRUtqtAmNi0jLZ5p0qPBiYDGm0tkJZEoi7E8bQxVYd6bloXSXBkfeNOjH9WNetl4q9Vu54a-p6yvfL4F_QbjpnyYyPmXFoL_QWdqaGCmQUsyv4EcCGfsCG5bENhZK6Q-nR5sKcnQbVLmE3apdkCOYwKzov03PZ0Sgxhs3ZFJa01JFtiq_12Aztl6mSkD3sbjrW9YxBo07oevfEomGUR1fhSwQZ0s7xNno04TKdKKB02nkaZ2meugf4mlaCJG1Hw6JdLj3Q28K2ri9iUd9TJsiRh0pKQwK6paYderjiEDW4ja-w&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBF_e-AfRu438gFwWqUyzN0eb8ZJZgmnWluRqhGTjCtqRUtqtAmNi0jLZ5p0qPBiYDGm0tkJZEoi7E8bQxVYd6bloXSXBkfeNOjH9WNetl4q9Vu54a-p6yvfL4F_QbjpnyYyPmXFoL_QWdqaGCmQUsyv4EcCGfsCG5bENhZK6Q-nR5sKcnQbVLmE3apdkCOYwKzov03PZ0Sgxhs3ZFJa01JFtiq_12Aztl6mSkD3sbjrW9YxBo07oevfEomGUR1fhSwQZ0s7xNno04TKdKKB02nkaZ2meugf4mlaCJG1Hw6JdLj3Q28K2ri9iUd9TJsiRh0pKQwK6paYderjiEDW4ja-w&__tn__=%2ANK-R
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5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 กองสํงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ขอแจ๎งผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู๎สมควรได๎รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเดํน รางวัลเชิด                 
ชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชุน (MSU Engagement Thailand) และรางวัลเชิดชูเกียรตินัก
ประดิษฐ์คิดค๎นดีเดํน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 ดังนี้ 

1. รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเดํน 
1.1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

-รองศาสตราจารย์พรรณวดี จุรีมาศ 
1.2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

-ไมํมีผู๎ผํานการคัดเลือก 
 2. รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชุน(MSU Engagement Thailand) 
  -ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สุพรรณ  ยั่งยืน 
 3. รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค๎นดีเดํน 
  -ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อาทิตย์  ฉิ่งสูงเนิน 
 

(รายละเอียดปรากฏตามแนบ) 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       1.พิธีมอบรางวัล ทุนการศึกษาการสอบแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
พื้นฐานวิศวกรรม  
 
       วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห๎องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให๎เกียรติมอบรางวัลแกํผู๎ที่ชนะการ
สอบแขํงขันทักษะด๎านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  พ้ืนฐานวิศวกรรม ชิงทุนการศึกษาและโลํรางวัล  
เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร๎อมด๎วยคณาจารย์ รํวมในพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษาในครั้ง
นี้ ผู๎ที่ได๎รับรางวัล ได๎แกํ 

รางวัลชนะเลิศ ได๎รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร๎อมโลํรางวัล คือ 
      1. นายอดิเทพ ชัยสวัสดิ์  เลขประจ าตัวนิสิต  59010310473 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได๎รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร๎อมเกียรติบัตร คือ 
      1. นายภานุวัฒน์ ค าพร  เลขประจ าตัวนิสิต  61010310296 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได๎รับทุนการศึกษา 4,000 บาท พร๎อมเกียรติบัตร คือ 
      1. Ms.Sim  Sreyneang  เลขประจ าตัวนิสิต  60010311001 
รางวัลชมเชย อันดับ 1 – 5 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร๎อมเกียรติบัตร คือ 
      1. นายวรเดช แสนค า  เลขประจ าตัวนิสิต  61010310610 
      2. นายพิเชษฐ์พงษ์  วงษ์จ าปา เลขประจ าตัวนิสิต  61010310276 
      3. Mr.Oeng  Pouykang  เลขประจ าตัวนิสิต  59010316001 
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      4. Mr. Sry Vanda   เลขประจ าตัวนิสิต  61010312001 
      5. นายนิสิต ทองลังกา  เลขประจ าตัวนิสิต  60010373006 

 
2.การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษาบริษัทจรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) 
        วันที่ 18 กันยายน  2562 ณ ห๎องประชุม 213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝุายพัฒนานิสิตได๎ด าเนินการ 
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตเพ่ือรับทุนการศึกษา “บริษัทจรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน)” ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ที่ก าลังศึกษาอยูํ ในระดับชั้นปีที่  3 - 4 มี เกรดเฉลี่ยสะสมในเทอมลําสุด ไมํน๎อยกวํา  
2.00 และขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทุนการศึกษาดังกลําว บริษัทจรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน)  
จะมอบให๎โดยไมํมีเงื่อนไข หรือข๎อผูกพันใดๆ จ านวน 1 ทุนๆละ 20 ,000 บาท ตํอนิสิต 1 คนและตํอ 1 ปี
การศึกษา 
 

3.การประชุมสัมมนาเครือข่ายวิศวกรรม ปีงบประมาณ 2562 และพิธีปิดโครงการ “Japan – Asia 
Youth Exchange Program in Science 2019” 
         วันที่ 18 – 20 กันยายน 2562 ณ High Energy Accelerated Particle Research Institute Tsukuba 
Science City , Japan  (KEK)  ประเทศญี่ปุุน ผู๎บริหาร คณาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ และนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เข๎ารํวมการประชุมสัมมนาเครือขํายวิศวกรรม ปีงบประมาณ 2562 และเข๎ารํวมพิธีปิดโครงการ “Japan – Asia 
Youth Exchange Program in Science 2019” (SAKURA Exchange Program in Science) on “Theories 
and Applications of Cryogenics Systems” โดยมีนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ เข๎ารํวมโครงการดังกลําว และได๎รํวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
พร๎อมทั้งรํวมวางแผนการจัดโครงการ “Japan – Asia Youth Exchange Program in Science” (SAKURA 
Exchange Program in Science) ในปีถัดไป และเข๎ารํวมเจรจาความรํวมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการฝึกงาน
ระยะสั้นในด๎านที่เกี่ยวข๎องกับทางวิศวกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กับ High Energy Accelerated Particle Research Institute Tsukuba Science City , Japan  
(KEK)  เยี่ยมชมสถาบันวิจัย Cryogenics Science Center Research Organization, KEK เพ่ือเปิดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ กับนักวิจัยในสถาบันที่มีชื่อเสียง และยังเป็นการกระตุ๎นให๎เกิดบรรยากาศการวิจั ย กํอให๎เกิด
ความคิด หรือองค์ความรู๎ใหมํๆ รวมทั้งเป็นการสร๎างเครือขํายในการวิจัยระหวํางมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และ
ตํางประเทศ 
 
4.ขอแสดงความยินดี  

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน , ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช  คณาจารย์สังกัด              
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทีมผู๎รํวมวิจัย ผศ.ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา อาจารย์
สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกํน  ได๎รับรางวัลอันดับ 
1 กลุํมอุตสาหกรรมในการสํงผลงาน “เครื่องเรํงกระบวนการแชํและเพาะงอกข๎าวเปลือก ส าหรับการผลิต                  
ข๎าวฮางงอก” เข๎าประกวดในงานการประกวดนวัตกรรมข๎าวไทย ปี 2562 โดยจะได๎รับโลํพระราชทานสมเด็จ                         
พระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 
80,000 บาท โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2562  
ณ สามยํานมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 กรุงเทพฯ 
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5.ขอแสดงความยินดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ในโอกาสได๎รับรางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจ

สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2562 
ทั้งนี้จะได๎รับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี พ.ศ.2561-2562  
 
6.พิธีมอบสิ่งประดิษฐ์ ฝีมือนักวิจัยไทย 

วันที่  24 กันยายน 2562 ณ ชุมชนบ๎านไผํเขียว ต.ไผํล๎อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  คณาจารย์จาก                        
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมผู๎รํวมวิจัยหนํวยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รํวมพิธีสํงมอบเทคโนโลยี “เครื่องอบแห๎งแบบถังทรงกระบอกหมุนด๎วยรังสีอินฟราเรด
รํวมกับลมร๎อนปลํอยทิ้งแบบเคลื่อนย๎ายได๎” แกํเกษตรกรกลุํมวิสาหกิจ น ารํองให๎เกษตรกรใช๎งานจริง โดยมีรอง
ผู๎อ านวยการส านักงานการวิจัยแหํงชาติ ให๎เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ  ทํานรองผู๎วําราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เป็นผู๎ รั บมอบในนามจั งหวัด อุตรดิตถ์  และสํ งมอบตํ อให๎กับตั วแทนกลุํ ม เกษตรกร  โดยมี  พัน เอก 
ประสิทธิพงศ์ มูลดี รองผู๎อ านวยการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดอุตรดิตถ์  พร๎อม
ด๎วย หัวหน๎าหนํวยราชการในพ้ืนที่และแขกผู๎มีเกียรติ รํวมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ 
 
7.ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2562 

วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (2 เมษายน 
2558) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพ้ืนที่ในเมือง ผู๎บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  เข๎ารํวมงานแสดง
มุทิตาจิตแดํผู๎เกษียณอายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2562 ที่ปฏิบัติหน๎าที่ท า
คุณประโยชน์ด๎านการศึกษาแกํมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประเทศชาติมาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้มีผู๎เกษียณอายุ
ราชการทั้งสิ้น จ านวน 13 ทําน 
 
8.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห๎องประชุม EN 204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
น าโดย ผศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ รองคณบดีฝุายวิชาการและกิจการนิสิต พร๎อมด๎วยคณะผู๎บริหาร และ
คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ รํวมต๎อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เข๎าศึกษาดูงานด๎านการพัฒนาระบบงานของฝุายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ด๎านการจัดการเรียนการสอน การท า
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ การใช๎งานระบบ iThesis และการออกแบบ
ระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ในการนี้ไดร๎ํวมพูดคุยแลกเปลี่ยนข๎อมูลรับ-มอบของที่ระลึก และน าเสนอข๎อมูล
ด๎านตํางๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์แกํคณะศึกษาดูงานฯตํอไป 
 
9.โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายวิชาการ 

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ ห๎องประชุม EN 204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ฝุายพัฒนาบุคลากร ได๎ด าเนินการจัด “โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการขอต าแหนํงทางวิชาการที่สูงขึ้น 
ของบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563” ในงานมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
“การจัดท าผลงานทางวิชาการอยํางมีคุณภาพ” เรื่อง “เทคนิคการค๎นข๎อมูลการท าฐานข๎อมูลงานวิจัยที่ผํานมา 
และการอํานอยํางมีประสิทธิภาพส าหรับการเตรียมความพร๎อมสูํการเขียนบทความวิจัย/ต ารา/หนังสือ  
ที่มีคุณภาพสูงอยํางยั่งยืน” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  ปัตติยะ อาจารย์ประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และรํวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรํวมกันตํอไป 
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10.โครงการสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน สาขาสิ่งแวดล้อม 

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห๎องโพธิวิศว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล๎อม ได๎ด าเนินการจัดโครงการสนับสนุนให๎ผู๎มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอก เข๎ามามี
สํวนรํวมในการเรียนการสอน ในหัวข๎อ “การเตรียมความพร๎อมกํอนสัมภาษณ์งาน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร๎อม ในการเข๎าสัมภาษณ์งาน นิสิตได๎เพ่ิมพูนทักษะบุคลิกภาพ การพูด การตอบค าถามในการ
สัมภาษณ์ เสริมสร๎างความมั่นใจ และบุคลิกภาพที่ดีให๎กับนิสิตผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
 
11.พิธีลงนามอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา และ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
          วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห๎องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น าโดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร๎อมด๎วยผู๎บริหารและคณาจารย์ เข๎า
รํวมในพิธีลงนามการอนุญาตใช๎สิทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “เครื่องอบแห๎งแบบถังทรงกระบอกหมุนด๎วยระบบ
รังสีอินฟาเรดรํวมกับลมร๎อนปลํอยทิ้ง” และ รํวมลงนามในบันทึกความรํวมมือทางวิชาการ ระหวํางมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัทอาทิตย์จักรกล จ ากัด ซึ่งจัดโดยหนํวยจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา ศูนย์ความรํวมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือเป็นการอนุญาตให๎ใช๎สิทธิทรัพย์สิน
ทางปัญญา จากผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และให๎คูํสัญญาทั้งสองฝุายในบันทึกความรํวมมือทางวิชาการ                          
ได๎ด าเนินการโครงการ กิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ และเพ่ิมประสิทธิผลทาง
วิชาชีพให๎แกํบุคลากรตํอไป 
 
12.เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
       วันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับมหาสารคาม น าโดย รองศาสตร์ตราจารย์                 
ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร๎อมด๎วยผู๎บริการ คณาจารย์ และเจ๎าหน๎าที่ เข๎าศึกษา 
ดูงานด๎านการวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการในองค์กร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง รํวมมอบของที่ระลึก และรํวมพูดคุยแลกเปลี่ยนข๎อมูล ตํางๆ
รํวมกัน 
 
13.โครงการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพสมรรถนะและปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยมการ
ท างาน ประจ าปีงบประมาน 2563 

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด๎น แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี ฝุายพัฒนาบุคลากร               
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได๎ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในแตํละสายงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสมรรถนะและ
ปรับกระบวนทัศน์ คํานิยมการท างาน ประจ าปีงบประมาน 2563 น าโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร๎อมด๎วยผู๎บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข๎ารํวมโครงการ ซึ่งในงาน มีการการ
อบรมเรื่อง “ศิลปะการวางตนของคนท างาน (มารยาทในการท างานในองค์กร)” วิทยากรโดย วําที่ร๎อยเอก ธนกฤต 
สิริปัญญาโสภน พร๎อมทีมงาน  และแบํงกลุํมการท ากิจกรรม โครงการดังกลําวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎บุคลากรได๎
ทราบถึงแนวทางการพัฒนาคณะฯ และเพ่ือพัฒนาบุคลากรในแตํละสายงาน ศึกษาดูงานในการบริหารจัดการ
องค์กรภายนอกเพ่ือน ามาปรับปรุงคุณภาพการ ศึกษาและการด าเนินงานของคณะฯ ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตํอไป 
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14.งานคือสู่เหย้าศิษย์เก่า : MSU Engineering Alumni Cup สัญจรครั้งที่ 4 
วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สมาคมศิษย์เกําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได๎ด าเนินการ 

จัดโครงการ เครือขํายศิษย์เกําและความรํวมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพเพ่ือสร๎างชื่อเสียงให๎กับสถาบัน “คือ
สูํเหย๎าศิษย์เกํา : MSU Engineering Alumni Cup สัญจร ครั้งที่ 4” ได๎รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์
ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ในงานมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหวํางคณาจารย์ และศิษย์เกํา การแนะน าความรู๎ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและด๎าน
วิชาการ  ในตอนบํายมีกิจกรรมแขํนขันกีฬาฟุตบอล เพ่ือสร๎างสัมพันธมิตร MSU Engineering Alumni Cup 
สัญจรครั้งที่ 4 ณ สนามฟุตบอลหญ๎าเทียม Siracha Arena อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร ความรู๎ ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ สร๎างความรํวมมือและความสัมพันธ์อัน ดี 
เกิดความสามัคคีรักและหวงแหนในสถาบันของตน 
 
15.สัมภาษณ์ “ทุนภูมิพล” ประจ าปีการศึกษา 2562 

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห๎องประชุม 213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
งานกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกนิสิตให๎รับทุนการศึกษา 
“ทุนภูมิพล” ประจ าปีการศึกษา 2562 นิสิตระดับปริญญาตรี โดยอาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็น
ตัวแทนในการสัมภาษณ์คัดเลือกในครั้งนี้ โดยทุนภูมิพล เป็นทุนที่ทางกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม          
ได๎จัดสรรเงินกองทุน เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให๎แกํนิสิต ที่มีผลการเรียนดีเดํน สร๎างชื่อเสียงแกํมหาวิทยาลัยและ
มีจิตอาสา  
 
16.บรรยายพิเศษ เรื่อง คอนกรีตประเภทต่างๆ 

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห๎อง 304 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรม
โยธา จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง คอนกรีตประเภทตํางๆ วิทยากรโดย คุณวริทธิ์ แสงทับ พร๎อมทีมงานจากบริษัท 
ผลิตภัณฑ์และวัตถุกํอสร๎าง จ ากัด (CPAC) ในวิชาคอนกรีตเทคโนโลยี ของนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา ภาคเรียนที่ 
1/2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎นิสิตให๎รับความรู๎จากผู๎ปฏิบัติงานจริงที่มีความเชี่ยวชาญ ให๎นิสิตได๎รู๎เทคนิค สัดสํวน
การผสมคอนกรีตที่ถูกต๎อง และรํวมกันท ากิจกรรมนันทนาการ 
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์ 
       กิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงานประจ าเดือนกันยายน 2562 

1. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
วันพุธที่  11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 –16.30 น. ณ  ห๎องประชุม ME2 –0701 (50 ที่นั่ง )                  

ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ  หลังที่ 2 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร๎อมด๎วยคณะ
ผู๎บริหาร และบุคลากร ต๎อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะโดยผู๎ทรงคุณวุฒิจากหนํวยงาน
ภายในและหนํวยงานภายนอก ในการรับการตรวจประเมินเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยใจอย่างมีความสุข 
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห๎องประชุมสมพร โพธินาม อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และ

ศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 09.00 น. อาจารย์ นายแพทย์บวร 
แสนสุโพธิ์ รองผู๎อ านวยการสุทธาเวช ฝุายบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให๎บริการด๎วยใจอยํางมีความสุข  ได๎รับเกียรติจาก                       
คุณผุสดี ศุภผล และทีมวิยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพฯ ขอนแกํน ให๎เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให๎บุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวชได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการให๎บริการด๎วยใจอยํางมีความสุขทั้งผู๎ให๎และ
ผู๎รับบริการ ได๎พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพให๎การให๎บริการด๎านการแพทย์และสาธารณสุขให๎แกํประชาชน ตํอไป 

3. ต้อนรับคุณวิชัย ทองแตง และคณะฯ 
วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห๎องประชุม 50 ที่นั่ง ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการ

ทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 และอาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช รองศาสตราจารย์ ดร.
ประยุกต์ ศรีวิไล ผู๎รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร๎อมด๎วยอาจารย์ นายแพทย์บวร แสน
สุโพธิ์ รองผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสุทธาเวชฝุายบริการทางการแพทย์ คณะผู๎บริหาร บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 
ต๎อนรับคุณวิชัย ทองแตง  และคณะฯ ในโอกาสที่ได๎เข๎าเยี่ยมชมโรงพยาบาล รํวมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แนะน า
แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 
4. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรอบรองมาตรฐานสถานพยาบาล ส านักงานประกันสังคม 

วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร๎อมด๎วยคณะผู๎บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาล   
สุทธาเวช ต๎อนรับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล ส านักงานประกันสังคม น าโดย ศ.เกียรติคุณ  
พญ.สวํางใจ พึ่งพักตร์ และคณะฯ โดยการตรวจประเมินเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

 
    5.  ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีวันมหิดล ประจ าปี 2562 
 

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน๎าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร๎อมด๎วย
ผู๎บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ รํวมวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน๎าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ               
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแหํงการแพทย์ไทย” เนื่องในวันมหิดลประจ าปี 
2562 เพ่ือน๎อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลา ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู๎ทรง
อุทิศตลอดพระชนม์ชีพด๎านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขไทย กิจกรรมภายในงานประกอบด๎วย พิธี
ถวายพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก การรับบริจาคโลหิตจาก
รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม และเหลํากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมครั้ง
นี้เป็นจ านวนมาก  

 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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5.6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากส านักวิทยบริการ 
  ส านักวิทยบริการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวในระดับดีมาก 
  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562  ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข๎ารับการ ตรวจประเมินการ
พัฒนาห๎องสมุดสีเขียว (Green Library)  โดยสมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทยสมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล 
ผู๎รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลําวต๎อนรับคณะกรรมการฯ น าโดย ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู๎อ านวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านกลยุทธ์เพ่ือธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู๎ชํวยอธิการบดี หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นางสาวรุ๎งทิพย์ 
หํอวโนทยาน สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์  และนางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ ส านักหอสมุด
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์   ณ  ห๎ อ ง ป ร ะ ชุ ม ชั้ น  1  ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร 
   ในการตรวจประเมินห๎องสมุดสีเขียว (Green Library) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความรํวมมือทาง
วิชาการด๎านการพัฒนาเครือขํายห๎องสมุดสีเขียว โดยความรํวมมือดังกลําวจะกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาการ
ให๎บริการความรู๎ด๎านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อมผํานห๎องสมุด อีกทั้งยังชํวยสร๎างความตระหนักและความ
รับผิดชอบที่ดีตํอพลังงานและสิ่งแวดล๎อม เกณฑ์การตรวจประเมินห๎องสีเขียวมี 8 มาตรฐาน ดังนี้  
     หมวดที่ 1 ด๎านนโยบาย มีนโนบายห๎องสมุดสีเขียวที่ประกาศเป็นมาตรฐานการด าเนินงานอยํางยั่งยืน 
  หมวดที่ 2 โครงสร๎างพ้ืนฐานทางด๎านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม อาคารห๎องสมุดสี
เขียว ควรมีโครงสร๎างพ้ืนฐานหรือลักษณะทางกายภาพ ที่เอ้ือตํอการลดการใช๎พลังงานและลด ผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม โดยใช๎เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในการให๎บริการและการบริหารจัดการห๎องสมุด มีการ ใช๎
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการพลังงาน การจัดการขยะ การลดปริมาณก๏าซเรือนกระจก รวมทั้งการจัดการภูมิทัศน์และ
การ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวโดยรอบอาคาร 
  หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน ห๎องสมุดสีเขียวจะต๎องก าหนดมาตรการในการใช๎ทรัพยากร
และการใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ มีการรณรงค์ และสร๎างความตระหนักรู๎ในการใช๎ทรัพยากรอยํางรู๎คุณคํา 
ลดปริมาณของเสีย และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กํอให๎เกิดผลกระทบ กับสิ่งแวดล๎อม ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ห๎องสมุด โดยหมายรวมถึงการควบคุมหนํวยงานภายนอกที่เข๎ามาใช๎พ้ืนที่ ภายในห๎องสมุด 
  หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ ห๎องสมุดสีเขียว จะต๎องมีการจัดการขยะ จัดการน้ าเสีย และ
จัดการมลพิษทางอากาศ 
  หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให๎บริการห๎องสมุด เพ่ือสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม 
ห๎องสมุดมีสีเขียว มีหน๎าที่ในการให๎บริการความรู๎ตามบริบทและนโยบายขององค์กร โดยเพ่ิมเติมในสํวนของการ 
ให๎บริการความรู๎ด๎านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม และมีการบริหารจัดการในด๎านตํางๆ 
  หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห๎องสมุดและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง บทบาทของผู๎บริหาร หรือ คณะกรรมการ
บริหารห๎องสมุด เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อมอยํางตํอเนื่อง และ ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของ
บุคลากรห๎องสมุดและผู๎รับบริการ 
    หมวดที่ 7 เครือขํายและความรํวมมือระหวํางห๎องสมุด มีการสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และจัดการความรู๎รํวมกัน ในเรื่องการบริหารจัดการและ การให๎บริการแบบอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม โดยมีความรํวมมือระหวํางห๎องสมุดและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
  หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห๎องสมุดสีเขียว ห๎องสมุดสีเขียวต๎องมีตัวชี้วัดและระบบการติดตาม
ประเมินผลด๎านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม เชํน ตัวชี้วัดและคําเปูาหมายการใช๎ไฟฟูา น้ า กระดาษ 
เชื้อเพลิง การใช๎ทรัพยากร และปริมาณของเสีย โดยมีการบันทึกข๎อมูล ติตตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
อยํางตํอเนื่อง 
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ซึ่งผลการประเมินห๎องสมุดสีเขียว  ส านักวิยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผํานเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานห๎องสมุดสีเขียวในระดับดีมาก  ทั้งนี้ ต๎องรักษามาตรฐานไว๎เป็นเวลา 3 ปี และ ส านักวิทยบริการจะ
พัฒนาตํอไปสูํ Green Office และ องค์กรลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ตํอไป   
 
 นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียนรู้การสืบค้นฐานข้อมูลการท าวิทยานิพนธ์ 
   วันที่ 14 กันยายน 2562  ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให๎การต๎อนรับ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล  และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ศป.ม.ศิลปะการแสดง  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 11 คน เข๎ารับการอบรม  การสืบค๎นข๎อมูลและฐานข๎อมูลการท าวิทยานิพนธ์  
เพ่ือจัดท าวิทยานิพนธ์ ณ ห๎องฝึกอบรมชั้น 4 ส านักวิทยบริการ 
 
 ต้อนรับ คณาจารย์ นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัย Faculty of Law and Political Science, National 
University of Laos (NUL) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 วันที่ 12 กันยายน 2562  ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให๎การต๎อนรับ คณาจารย์ นิสิต
ปริญญาโท มหาวิทยาลัย Faculty of Law and Political Science, National University of Laos (NUL) 
สาธารณรัฐประชาธปไตยประชาชนลาว จ านวน 20 คน ในโครงการความรํวมมือภายใต๎ข๎อตกลงทางวิชาการและ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ลาว เป็นการตํอยอดจากการลงนามความรํวมมือทางวิชาการ (MOU – 
Memorandum of Understanding) กับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
โดยคณะผู๎เยี่ยมชมเข๎าศึกษาดูงาน เรื่องการสืบค๎นหนังสือและงานวิจัย และเยี่ยมชมศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร 
ส านักวิทยบริการ 
 
  ขอเชิญร่วมงาน MSU Book Fair 2019 มหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 4 - 8 
พฤศจิกายน 2562 
  ส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากร นักเรียนโรงเรียน 
สาธิต และประชาชนที่สนใจ รํวมงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา MSU Book Fair 2019 ระหวําง 
วัน 4–8 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00-20.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารกลาง (ตลาดน๎อย) มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม เลือกชม เลือกซ้ือต ารา หนังสือ สื่อการศึกษาจากร๎านค๎า บริษัท ส านักพิมพ์ และศูนย์หนังสือ 
กวํา 40 บูธ  เพ่ือให๎คณาจารย์ นิสิต นักเรียนและบุคลากร ได๎คัดเลือกและแนะน าสั่งซื้อหนังสือเข๎าส านัก 
วิทยบริการ เพื่อน าไปใช๎ประกอบการเรียนการสอน การวิจัยของคณะ สาขาวิชาตําง ๆ ในมหาวิทยาลัย   
โดยมีพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน  2562  เวลา 15.00 น. เป็นต๎นไป  
 
 

 แจ้งช่องทางแนะน าสั่งซ้ือหนังสือ   
  ส านักวิทยบริการ มีชํองทางให๎นิสิต อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสาธิต บุคลากรมหาวิทยาลัย ได๎แนะน า
สั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข๎าห๎องสมุด เพ่ือให๎นิสิต อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสาธิต และบุคลากรมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ได๎ใช๎ประโยชน์ในทรัพยากรสารสนเทศที่แนะน าสั่งซื้อเข๎าห๎องสมุดรํวมกัน โดยเข๎าไปแนะน าสั่งซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ ได๎ที่ http://library.msu.ac.th คลิกที่ แนะน าสั่งซ้ือทรัพยากร กรอกรายละเอียด 
หนังสือที่ต๎องการสั่งซื้อในระบบ และสามารถเข๎าเช็คติดตามขั้นตอนการด าเนินงานได๎ทุกข้ันตอน 
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 แนะน าแหล่งศึกษาเรียนรู้อาหารพื้นบ้านอีสาน 
  ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนะน าแหลํงศึกษาเรียนรู๎อาหาร
พ้ืนบ๎านอีสาน ebook  เนื้อหาประกอบด๎วยอาหารพื้นบ๎านอีสาน บรรณานุกรมอาหารพ้ืนบ๎านอีสาน พร๎อม
เชื่อมโยง แหลํงสารสนเทศและเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ให๎ผู๎สนใจเข๎าไปศึกษาข๎อมูลได๎อยํางสะดวก เข๎า
สืบค๎นได๎ที่ https://sites.google.com/msu.ac.th/ebook-isanfood และขอเชิญชวนเข๎าไปติดตามสาระ
ความรู๎ที่หลากหลายเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได๎ที่                           
https://www.facebook.com/isan.sirindhorn/ 
 
 

 แนะน าบริการน าส่งทรพัยากร (Document Delivery Service : DDS) 
  ส านักวิทยบริการ แนะน าบริการน าสํงทรัพยากร (Document Delivery Service :DDS) ส าหรับ
คณาจารย์ และนักวิจัย ที่ไมํสามารถมายืมหนังสือด๎วยตัวเองที่ส านักวิทยบริการ  สามารถใช๎บริการ DDS  
ได๎งําย ๆ ดังนี้   
  1. สืบค๎นหนังสือ เลือกหนังสือที่ต๎องการผําน WebOPAC : lib3.msu.ac.th 
  2. กดปุุม e-Request เข๎าสูํ : metal.msu.ac.th/OSS2/OSS/index.php 
  3. ลงทะเบียนใหมํหรือ login 
  4. กรอกรายการให๎ครบถ๎วน 
  5. รอรับหนังสือที่ผู๎ประสานงานคณะภายในวันเดียว 
สอบถามเพ่ิมเติมได๎ที่ 0-4375-4322-40 ตํอหมายเลขภายใน  2405, 2429  หรือ email: library@msu.ac.th  
ส านักวิทยบริการยินดีให๎บริการคํะ 
 
 นิสิตสาขาเคมี เพิ่มพูนความรู้ในการจัดการบรรณานกุรมด้วยโปรแกรม EndNote 
  วันที่ 21 ตุลาคม  2562  เวลา 09.00 - 11.00 น.   ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
โดยกลุํมงานบริการชุมชนและสํงเสริมการใช๎บริการ  ให๎การอบรมกิจกรรมการเรียนรู๎สารสนเทศ (Information 
Literacy) ในเรื่องการจัดการบรรณานุกรมด๎วยโปรแกรม EndNote  ให๎แกํนิสิตปริญญาตรี สาขาเคมี ชั้นปีที่ 2  
คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 50 คน ณ ห๎องฝึกอบรมชั้น 4 ส านักวิทยบริการ 
  ทั้งนี้ ส านักวิทยบริการ จัดโปรแกรมกิจกรรมการเรียนรู๎สารสนเทศ (Information Literacy)   ส าหรับ   
นิสิต  อาจารย์ บุคลากร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ต๎องการเพิ่มเติมทบทวนความรู๎ในการสืบค๎นสารสนเทศ  
Web OPAC, Online Database,  eBook,  Thesis/Research,  การใช๎งาน EndNote     ผู๎สนใจสามารถเลือก
เข๎ารับการอบรมเป็นรายกลุํม หรือ รายบุคคล ได๎ตามความสะดวก   แจ๎งความประสงค์เข๎ามาได๎ที่  
http://library.msu.ac.th  เลือกที่หัวข๎อ อบรมแนะน าการสืบค๎น  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ตํอ 2436, 2405 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากส านักคอมพิวเตอร์ 
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ด๎วยส านักคอมพิวเตอร์ ได๎จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกับผู๎บริหารและบุคลากรของ
หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ ซึ่งเป็นผู๎สํวนได๎สํวนเสียที่ใช๎
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังปัญหาด๎านเทคโนโลยี

https://www.facebook.com/isan.sirindhorn/
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สารสนเทศของคณะ หนํวยงาน เพ่ือน ามาปรับปรุง แก๎ไขเกี่ยวกับการให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให๎ตอบสนองตามความต๎องการของนิสิตและบุคลากร ซึ่งจะท าให๎ส านักฯ ได๎รับทราบ
ข๎อมูลหรือปัญหาที่เป็นจริง โดยข๎อมูลทั้งหมดจะน ามาจัดท าแผนการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีก
ทั้งเป็นการเสริมสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางส านักคอมพิวเตอร์และคณะ หนํวยงานในมหาวิทยาลัยอีกด๎วย โดย
ก าหนดระยะเวลาในการจัดโครงการในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562  

 ปัจจุบันส านักฯ ได๎เข๎าไปเข๎าแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน จ านวน 11 หนํวยงาน 
จาก 23 หนํวยงาน คิดเป็นร๎อยละ 48 โดยประเด็นที่คณะมีปัญหามากที่สุดคือ ประเด็นการบริการระบบเครือขําย 
และระบบโทรศัพท์ จากจ านวน 11 หนํวยงาน มีปัญหาประเด็น ประเด็นการบริการระบบเครือขําย และระบบ
โทรศัพท์ 10 หนํวยงาน คิดเป็นร๎อยละ 91  รองลงมาคือ ประเด็น การบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์/การบริการด๎าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ มีประเด็นปัญหา จ านวน 5 หนํวยงาน คิดเป็นร๎อยละ 45 โดยประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
เป็นประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับการให๎บริการหลักของส านักฯ ด๎านการบริการะบบเครือขําย และระบบโทรศัพท์                
การบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์/การบริการด๎านเครื่องคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรม/สอบ IT EXIT EXAM ฯลฯ ซึ่งคณะ 
/หนํวยงาน มีความต๎องการบริการอินเทอร์เน็ต (WiFi) ให๎ครอบคลุมพ้ืนที่ในอาคาร การก าหนดหลักสูตรและ
ระยะเวลาในการจัดอบรมให๎กับบุคลากร ความต๎องการใช๎โปรแกรมลิขสิทธิ์ ฯลฯ ซึ่งส านักฯ จะได๎น าข๎อมูลดังกลําว
ไปวางแผนการให๎บริการตํอไป 

 

2. บุคลากรเป็นวิทยากรบรรยาย 
 ส านักคอมพิวเตอร์ เป็นหนํวยงานกลางที่มีพันธกิจหลักในการ ให๎บริการด๎านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการให๎บริการวิชาการให๎ความรู๎ด๎านวิชาการคอมพิวเตอร์ แกํบุคลากร นิสิตในมหาวิทยาลัย
มหาสารคามและบุคคลภายนอก ซึ่ง นายธนศาสตร์  สุดจริง ต าแหนํงนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ (หัวหน๎า
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ) ได๎เป็นวิทยากรให๎ความรู๎แกํนักเรียนโรงเรียนเลิงแฝกประชาบ ารุง ต าบลเลิงแฝก 
อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ในโครงการบริการสารสนเทศและ ICT ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออบรมให๎ความรู๎แกํผู๎เรียนในเรื่องของระบบสารสนเทศ ระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองทะเบียนและประมวลผล 
         1.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2562 
 

 กองทะเบียนและประมวลผลแจ๎งจ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา  ประจ าเดือนกันยายน  พ.ศ. 2562 
จ านวนทั้งสิ้น  194  คน  แยกเป็นระดับ  ดังนี้ 
  1.  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  123  คน 
  2.  ระดับปริญญาโท  จ านวน  58  คน 
  3.  ระดับปริญญาเอก  จ านวน  13  คน 
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 2. การจัดเก็บข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของนิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองต่อการจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 
  ด๎วย  กองทะเบียนและประมวลผลได๎ด าเนินการจัดเก็บข๎อมูลความคาดหวัง/  ความต๎องการ 
ของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  ซึ่งได๎แจกแบบสอบถามความต๎องการและความคาดหวังของนิสิตชั้นปีที่  1  และผู๎ปกครอง
ตํอการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2562  โดยมีความมุํงหมาย
เพ่ือน าข๎อมูลมาใช๎ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีให๎มี
ประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  และตรงตามความต๎องการและคาดหวังของนิสิต  ผู๎ปกครอง  และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง นั้น  
กองทะเบียนและประมวลผล  ได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง จ านวน  4,347 คน ประกอบด๎วย นิสิต  
จ านวน  4,019  คน  และผู๎ปกครอง  จ านวน  328  คน  น ามาวิเคราะห์ข๎อมูล  ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล ปรากฏ
ดังนี้ 
  1.  ผลการวิเคราะห์ความต๎องการและความคาดหวังของนิสิต 
   1.1  ข๎อมูลทั่วไปของนิสิตชั้นปีที่  1  พบวํา  นิสิตที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ  เป็นเพศหญิง   
จ านวน  2,700  คน  คิดเป็นร๎อยละ  67.20  เป็นเพศชาย  จ านวน  1,319  คน  คิดเป็นร๎อยละ  32.80 
มีภูมิล าเนาอยูํภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน  3,866  คน  คิดเป็นร๎อยละ  96.20  โดยจังหวัดที่มีจ านวนนิสิต
มากที่สุด  3  อันดับ  คือ  จังหวัดขอนแกํน  จ านวน  486  คน  คิดเป็นร๎อยละ  12.10  จังหวัดมหาสารคาม  
จ านวน  465  คน  คิดเป็นร๎อยละ  11.60  และจังหวัดร๎อยเอ็ด  จ านวน  464  คน  คิดเป็นร๎อยละ  11.50  มี
เกรดเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  ระดับชั้น  ม.6  หรือระดับ  ปวช.  หรือระดับ  ปวส.  หรือระดับเทียบเทํา  อยูํระหวําง  
3.01-3.50  จ านวน  1,561  คน  คิดเป็นร๎อยละ  38.80  สํวนใหญํเข๎าศึกษาตํอในคณะการบัญชีและการจัดการ  
จ านวน  824  คน  คิดเป็นร๎อยละ  20.50  รองลงมาคือ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  จ านวน  562  คน   
คิดเป็นร๎อยละ  14  และคณะการทํองเที่ยวและการโรงแรม  จ านวน  466 คน  คิดเป็นร๎อยละ  11.60  
ตามล าดับ  โดยมีประเภทของการเข๎าศึกษาตํอเป็นระบบกลาง  (Admission)  จ านวน  2,015  คน  คิดเป็นร๎อย
ละ  50.10  บุคคลใดมีสํวนในการตัดสินเลือกสถาบันอุดมศึกษามากที่สุด คือ  นิสิตเอง  จ านวน  3,084  คน          
คิดเป็นร๎อยละ  76.70  และเหตุผลใดที่ใช๎ในการตัดสินใจเลือกเข๎าศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากที่สุด  
คือ  ความชอบสํวนตัว  จ านวน  1,838  คน  คิดเป็นร๎อยละ  45.70   
   1.2  แรงจูงใจที่มีตํอความต๎องการเข๎าศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยมหาสารคามของนิสิตชั้นปีที่  1  
ตํอการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 โดยรวม   
มีระดับความพึงพอใจ  อยูํในระดับมาก  ( x  =  4.13,  S.D.  =  .794) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎ออยูํในระดับมากทุก
ข๎อ  เรียงจากมากไปหาน๎อย  3  ล าดับแรก  ปรากฏดังนี้  
     1.2.1  การศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเอง   
ครอบครัว  สังคม  และประเทศ  ( x  =  4.30,  S.D.  =  1.354) 
     1.2.2  มีความเชื่อมั่นและมีความพึงพอใจตํอมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
( x  =  4.28, S.D. = 1.186)        
     1.2.3  ได๎รับทราบข๎อมูลจากบุคคลและสื่อตํางๆ  เชํน  ครู   ผู๎ปกครอง  เ พ่ือน  
อินเตอร์เน็ต  แผํนพับ  วิทยุ  หรือปูายประชาสัมพันธ์   ( x  =  4.22,  S.D. = 1.758)  
   1.3  ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของนิสิตชั้นปีที่  1  ตํอการจัดการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2562  โดยรวม  มีระดับความพึงพอใจ   
อยูํในระดับมาก  ( x  =  4.18,  S.D. = .795)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎ออยูํในระดับมากทุกข๎อ  เรียงจากมาก 
ไปหาน๎อย  3  ล าดับแรก  ปรากฏดังนี้   
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    1.3.1  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นคนที่มีคุณภาพ  มีความรู๎  มีทักษะ  สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ( x  =  4.26,  S.D.  =  .887) 
    1.3.2  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความสามารถท างานในหนํวยงานของรัฐ 
และเอกชนได๎  ( x  =  4.23,  S.D.  =  .896) 
    1.3.3  คณาจารย์มีความรู๎ความสามารถและมีชื่อเสียงเป็นที่นําเชื่อถือ  ( x   =  4.22,   
S.D.  =  .883) 
   1.4  ความต๎องการและความคาดหวังตํอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
     1.4.1  ความต๎องการและความคาดหวังของนิสิตชั้นปีที่  1  ตํอการจัดการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2562  โดยรวม  5  อันดับแรก  ปรากฏดังนี้ 
     1)  มีสิ่งแวดล๎อมและภูมิทัศน์ที่สํงผลดีตํอบรรยากาศในการเรียนรู๎  จ านวน  2,159  คน 
     2)  มีห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการที่ทันสมัยและเพียงพอ  จ านวน  1,751  คน 
     3)  มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย  จ านวน  1,592 คน 
     4)  มีสถานที่เพ่ืออกก าลังกายและการรักษาสุขภาพ  จ านวน  1,532  คน   
     5)  มีระบบขนสํงมวลชนภายในมหาวิทยาลัยบริการนิสิตที่สะดวกและเพียงพอ   
จ านวน  1,369  คน 
    1.4.2  ความต๎องการและความคาดหวังของนิสิตชั้นปีที่  1  ตํอการจัดการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2562  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน  ปรากฏดังนี้ 
     1)  ด๎านการจัดการเรียนการสอน 
      นิสิตมีความต๎องการและความคาดหวังตํอการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2562  ด๎านการจัดการเรียนการสอน  5  อันดับแรก  ดังนี้ 
       1.1)  มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย  จ านวน  1,592  คน 
       1.2)  มีแหลํงงานรองรับเมื่อนิสิตจบการศึกษา  จ านวน  904  คน 
       1.3)  มีกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความสามารถตามหลักสูตร  
จ านวน  819 คน 
 
       1.4)  มีการเตรียมความพร๎อมส าหรับการท างานกํอนจบการศึกษา   
จ านวน  596  คน   
       1.5)  มีการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษาตํอในมหาวิทยาลัย   
จ านวน  578  คน 
     2)  ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยี 
      นิสิตมีความต๎องการและความคาดหวังตํอการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2562  ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยี  5  อันดับแรก  
ดังนี้ 
       2.1)  มีห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการที่ทันสมัยและเพียงพอ   
จ านวน  1,751  คน 
       2.2)  มีระบบเทคโนโลยีและระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพจ านวน  1,022  คน 
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       2.3)  มีห๎องสมุดและห๎องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเพียงพอ   
จ านวน  830  คน 
       2.4)  มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัยและเพียงพอ  จ านวน   
728  คน 
       2.5)  เจ๎าหน๎าที่สามารถให๎บริการ ให๎ค าปรึกษา และชํวยเหลือนิสิตได๎เป็น 
อยํางดี  จ านวน  646  คน 
     3)  ด๎านกายภาพและสิ่งแวดล๎อม 
      นิสิตมีความต๎องการและความคาดหวังตํอการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2562  ด๎านกายภาพและสิ่งแวดล๎อม  5  อันดับแรก  ดังนี้ 
       3.1)  มีสิ่งแวดล๎อมและภูมิทัศน์ที่สํงผลดีตํอบรรยากาศในการเรียนรู๎   
จ านวน  2,159  คน 
       3.2)  มีสถานที่เพ่ือออกก าลังกายและการรักษาสุขภาพ  จ านวน  1,532  คน 
       3.3)  มีระบบขนสํงมวลชนภายในมหาวิทยาลัยบริการนิสิตที่สะดวกและเพียงพอ  
จ านวน  1,369  คน 
       3.4)  มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จ านวน  1,303  คน 
       3.5)  มีสถานที่จ าหนํายอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดและราคาถูกท่ีเพียงพอ 
ภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน  1,173  คน 
   1.5  ความต๎องการและความคาดหวังของนิสิตชั้นปีที่  1  ตํอการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2562  (เพ่ิมเติม) 
    นิสิตมีความต๎องการและความคาดหวังให๎มหาวิทยาลัยเรํงด าเนินการ  3  ล าดับแรก   
ปรากฏดังนี้ 
     1.  มีงานรองรับ  จ านวน  99 คน 
     2.  ความปลอดภัย  จ านวน  42  คน 
     3.  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  จ านวน  39  คน 
   1.6  ข๎อเสนอแนะ 
    นิสิตมีข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
     1.  จุดเดํนของมหาวิทยาลัย   
      1.1  สภาพแวดล๎อมนําอยูํ  จ านวน  242  คน 
      1.2  มีชื่อเสียง  จ านวน  67  คน 
      1.3  หลักสูตรที่ทันสมัย  จ านวน  24  คน 
     2.  จุดที่ควรพัฒนาของมหาวิทยาลัย  
      2.1  ถนน  จ านวน  90  คน 
      2.1  การจราจร  จ านวน  48  คน 
      2.2  น้ าทํวม  จ านวน  35  คน 
     3.  ข๎อเสนอแนะอ่ืนๆ    
      3.1  เพิ่มจ านวนรถรางและมีจุดทิ้งขยะมากกวํานี้  จ านวน  10  คน 
      3.2  ลดคําเทอม  จ านวน  3  คน 
      3.3  มีที่นั่งเลํนพักผํอน  จ านวน  2  คน 
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  2.  ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลความต๎องการและความคาดหวังของผู๎ปกครอง 
   2.1  ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ปกครอง 
    ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ปกครอง  พบวํา  มีจ านวนผู๎ตอบแบบสอบถาม  มีจ านวนทั้งหมด                
328  คน  เป็นเพศหญิง  จ านวน  220  คน  คิดเป็นร๎อยละ  67.10  เป็นเพศชาย  จ านวน  107  คน  คิดเป็น
ร๎อยละ  32.90  มีภูมิล าเนาอยูํในภาคะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน  304  คน  คิดเป็นร๎อยละ  92.70  สํวนใหญํ
อยูํที่จังหวัดร๎อยเอ็ด  จ านวน  39  คน  คิดเป็นร๎อยละ  11.90  จังหวัดนครราชสีมา จ านวน  35  คน  คิดเป็นร๎อย
ละ  10.70  และจังหวัดขอนแกํน  จ านวน  30  คน  คิดเป็นร๎อยละ  9.20 โดยมีรายได๎ตํอเดือน  (โดยเฉลี่ย)  
จ านวน  5,000-10,000  บาท  จ านวน  71  คน  คิดเป็นร๎อยละ  21.60 มีความเกี่ยวข๎องกับนิสิต  โดยเป็นบิดา -
มารดา  จ านวน  266  คน  คิดเป็นร๎อยละ  81.10  โดยมีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 74 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.60 
มีระดับการศึกษาสูงสุด  ต่ ากวําปริญญาตรี จ านวน  183  คน  คิดเป็นร๎อยละ 55.80  บุคคลใดมีสํวนในการตัดสิน
เลือกสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตมากที่สุด  คือ  นิสิตเอง  จ านวน  291  คน  คิดเป็นร๎อยละ  88.70  และเหตุผล
ใดที่ใช๎ในการตัดสินใจเลือกเข๎าศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากที่สุด  คือ  ความชอบสํวนตัว  จ านวน  
153  คน  คิดเป็นร๎อยละ  46.60 
 2.2  แรงจูงใจที่มีตํอความต๎องการเข๎าศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    แรงจูงใจที่มีตํอความต๎องการเข๎าศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยมหาสารคามของนิสิตชั้นปีที่  1 
ตํอการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 โดยรวม   
มีระดับความพึงพอใจ  อยูํในระดับมาก  ( x  =  4.04,  S.D.  =  .845) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎ออยูํในระดับมากทุก
ข๎อ  เรียงจากมากไปหาน๎อย 3 ล าดับแรก ปรากฏดังนี้   
      2.2.1  การศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเอง 
ครอบครัว  สังคมและประเทศ  ( x  =  4.17,  S.D.  =  1.032)   
      2.2.2  มีประเภทของการสมัครสอบเข๎าศึกษาตํอที่หลากหลาย เชํน โควตารับตรง   
ระบบกลาง  (Admission)  ระบบพิเศษ  เป็นต๎น  ( x  =  4.14,  S.D.  =  1.036)   
      2.2.3  ได๎รับทราบข๎อมูลจากบุคคลและสื่อตํางๆ  เชํน  ครู  ผู๎ปกครอง  เพ่ือน  
อินเตอรเ์น็ต แผํนพับ  วิทยุ  หรือปูายประชาสัมพันธ์  ( x  =  4.13,  S.D.  =  .970)   
   2.3  ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ของนิสิตตํอการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2562  โดยรวม  มีระดับความพึงพอใจ  อยูํในระดับมาก   
( x  =  4.10,  S.D.  =  1.00)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎ออยูํในระดับมากทุกข๎อ  โดยมีคําเฉลี่ยสูงเทํากันทั้ง  
3  ข๎อ  ปรากฏดังนี้   
      2.3.1  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความสามารถท างานในหนํวยงานของรัฐ
และเอกชนได๎  ( x  =  4.21,  S.D.  =  2.433) 
      2.3.2  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศ   
( x  =  4.16,  S.D.  =  2.980) 
      2.3.3  หลักสูตรที่เปิดสอนมีความทันสมัย หลากหลาย และสอดคล๎องตํอความต๎องการ
ของสังคมและ  คณาจารย์มีความรู๎ความสามารถและมีชื่อเสียงเป็นที่นําเชื่อถือ  ( x  =  4.14,  S.D.  =  1.010) 
   2.4  ความต๎องการและความคาดหวังของผู๎ปกครอง 
    2.4.1  ความต๎องการและความคาดหวังของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2562  โดยรวม  5  อันดับแรก  ปรากฏดังนี้ 
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     1)  มีสิ่งแวดล๎อมและภูมิทัศน์ที่สํงผลดีตํอบรรยากาศในการเรียนรู๎  จ านวน  106  คน 
     2)  มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย  จ านวน  90  คน  
     3)  มีห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการที่ทันสมัยและเพียงพอ  จ านวน  85  คน 
     4)  มีระบบขนสํงมวลชนภายในมหาวิทยาลัยบริการนิสิตที่สะดวกและเพียงพอ   
จ านวน  83  คน 
     5)  มีสถานที่เพ่ือออกก าลังกายและการรักษาสุขภาพ  จ านวน  74  คน 
     
 2.4.2  ความต๎องการและความคาดหวังของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2562  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน  ปรากฏดังนี้ 
     1)  ด๎านการจัดการเรียนการสอน 
      ผู๎ปกครองมีความต๎องการและความคาดหวังตํอการจัดการศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2562 ด๎านการจัดการเรียนการสอน 5 อันดับแรก  ดังนี้ 
       1.1)  มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย  จ านวน  90  คน 
       1.2)  มีแหลํงงานรองรับเมื่อนิสิตจบการศึกษา  จ านวน  52  คน 
       1.3)  มีกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความสามารถตามหลักสูตร   
จ านวน  42  คน 
       1.4)  มีการเตรียมความพร๎อมส าหรับการท างานกํอนจบการศึกษา   
จ านวน  36  คน 
       1.5)  อาจารย์ผู๎สอนสามารถดูแลนิสิตทั้งในเรื่องการเรียนและการใช๎ชีวิต   
จ านวน  35  คน 
     2)  ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยี 
      ผู๎ปกครองมีความต๎องการและความคาดหวังตํอการจัดการศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2562  ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยี   
5  อันดับแรก  ดังนี้ 
       2.1)  มีห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการที่ทันสมัยและเพียงพอ  จ านวน  85  คน 
       2.2)  มีระบบเทคโนโลยีและระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยและ 
มีประสิทธิภาพจ านวน  54  คน 
       2.3)  มีห๎องสมุดและห๎องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเพียงพอ  จ านวน  46  คน 
       2.4)  เจ๎าหน๎าที่สามารถให๎บริการให๎ค าปรึกษา และชํวยเหลือนิสิตได๎เป็นอยํางดี 
จ านวน  45  คน 
       2.5)  มีกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษาหรือทุนการศึกษาส าหรับนิสิต   
จ านวน  42  คน 
     3)  ด๎านกายภาพและสิ่งแวดล๎อม 
      ผู๎ปกครองมีความต๎องการและความคาดหวังตํอการจัดการศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2562  ด๎านกายภาพและสิ่งแวดล๎อม  5  อันดับแรก  ดังนี้ 
       3.1)  มีสิ่งแวดล๎อมและภูมิทัศน์ที่สํงผลดีตํอบรรยากาศในการเรียนรู๎   
จ านวน  106  คน 
       3.2)  มีระบบขนสํงมวลชนภายในมหาวิทยาลัยบริการนิสิตที่สะดวกและเพียงพอ   
จ านวน  83  คน 
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       3.3)  มีสถานที่เพ่ือออกก าลังกายและการรักษาสุขภาพ  จ านวน  74  คน 
       3.4)  มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และมีการปูองกัน 
และให๎ความรู๎เกี่ยวกับการพนัน  ยาเสพติด  และอบายมุขส าหรับนิสิต  จ านวน  69  คน 
       3.5)  มีสถานที่จ าหนํายอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดและราคาถูกท่ีเพียงพอ 
ภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน  67  คน 
   2.5  ความต๎องการและความคาดหวังของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2562  (เพิ่มเติม) 
    ผู๎ปกครองมีความต๎องการและความคาดหวังให๎มหาวิทยาลัยเรํงด าเนินการ  3  ล าดับแรก  
ปรากฏดังนี้ 
     1.  มีแหลํงงานรองรับเมื่อเรียนจบ  จ านวน  14  คน 
     2.  พัฒนาการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพที่ดีมากข้ึน  จ านวน  10  คน 
     3.  ความปลอดภัย  จ านวน  5  คน 
   2.6  ข๎อเสนอแนะ 
    ผู๎ปกครองมีข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
     1.  จุดเดํนของมหาวิทยาลัย   
      1.1  มีสภาพแวดล๎อมที่ดี  สะอาด  สวยงาม  บรรยากาศดี  กว๎าง  จ านวน  21  คน 
      1.2  มีชื่อเสียง  จ านวน  10  คน 
      1.3  ใกล๎บ๎าน  จ านวน  5  คน 
     2.  จุดที่ควรพัฒนาของมหาวิทยาลัย   
      2.1  ถนนทางเข๎า  การคมนาคม/  จราจร  จ านวน  8  คน 
      2.2  ควรมีที่ท้ิงขยะอยํางเพียงพอ  และสะอาด  จ านวน  6  คน 
      2.3  การรักษาความปลอดภัย  จ านวน  4  คน 
     3.  ข๎อเสนอแนะอ่ืนๆ   
      1.  ความปลอดภัยของนิสิต   
      2.  เพิ่มจ านวนรถรับสํง 
      3.  มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
      4.  ที่เก็บขยะของมหาลัยควรมีที่รองรับ  สะอาดและเรียบร๎อยกวํานี้ 
      8.  ถนนควรปรับปรุงใหมํ 
 
 ในการนี้กองทะเบียนและประมวลผลจึงขอสํงเรื่อง  การจัดเก็บข้อมูลความต้องการและความคาดหวัง
ของนิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ปีการศึกษา 2562 เพ่ือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามรับทราบ   
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
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 3.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการกองทะเบียนและประมวลผล 
ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา  2561 
  
 ด๎วย  การพัฒนาการให๎บริการมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องประเมินผลการให๎บริการจากผู๎รับบริการ
หรือผู๎ที่เกี่ยวข๎อง  เพ่ือพัฒนาการให๎บริการให๎มีคุณภาพสํงผลให๎ผู๎รับบริการเกิดความพึงพอใจหรือประทับใจ   
กองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ให๎บริการนิสิต  บุคลากร 
คณาจารย์ ผู๎ปกครอง บุคคลทั่วไป หนํวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  จึงให๎ความส าคัญและได๎
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจตํอคุณภาพการให๎บริการอยํางตํอเนื่องทุกภาคการศึกษาปกติ โดยการประเมิน
ความพึงพอใจตํอคุณภาพการให๎บริการ ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561 (วงรอบเดือนมกราคม  ถึง  เดือน
มิถุนายน  2562)  สามารถสรุปผลการประเมินได๎ดังนี้ 
  1.  ผลการประเมินความพึงพอใจตํอคุณภาพการให๎บริการ โดยแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์  
(QR Code)  มีผู๎รับบริการประเมินภายหลังจากการรับการบริการ  จ านวน 273  คน  มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ   
4.59  คิดเป็นร๎อยละ  91.8 
  2.  โดยภาพรวมมีผู๎รับบริการมคีวามพึงพอใจตํอคุณภาพการให๎บริการ  จ านวน  269  คน   
คิดเป็นร๎อยละ  98.5  และผู๎รับบริการไมํพึงพอใจตํอคุณภาพการให๎บริการ  จ านวน  4  คน  คิดเป็นร๎อยละ  1.5 
   ทั้งนี้  มีผู๎รับบริการบางสํวนได๎เสนอแนะข๎อมูลเพ่ือพัฒนาการให๎บริการ คือ  ควรพัฒนาขั้นตอน
การขอเอกสารส าคัญทางการศึกษาและการช าระเงินให๎มีความชัดเจน และควรพัฒนาผู๎ให๎บริการมีจิตบริการใน
งานบริการ  ในสํวนของจุดช าระเงินของกองคลังและพัสดุ  ผู๎รับบริการเสนอแนะให๎เพ่ิมชํองทาง การรับเงินสดและ
พัฒนาการให๎บริการของบุคลากรให๎มีจิตบริการในการให๎บริการ  โดยกองทะเบียนและประมวลผลได๎เสนอ
แผนการปรับปรุงและพัฒนาการให๎บริการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง  และแจ๎งข๎อมูลไปยังกองคลังและพัสดุเพ่ือด าเนินการ
ในสํวนที่เกี่ยวข๎องตํอไปแล๎ว   
 ในการนี้กองทะเบียนและประมวลผลจึงขอสํงเรื่อง  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการกองทะเบียนและประมวลผล  ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา  2561  เพ่ือที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามรับทราบ   
 
4. สถิติจ านวนนิสิตที่รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจ าปีการศึกษา  2562 
 
  ด๎วย  กองทะเบียนและประมวลผลได๎จัดท าสถิติจ านวนนิสิตที่รายงานตัวเข๎าศึกษาตํอในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ประจ าปีการศึกษา  2562  ในการนี้จึงแจ๎งเพ่ือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มหาสารคามรับทราบ  ดังนี้ 
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(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย 

1. บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2019 
 

วันที่ 5-6 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย เข๎ารํวมงาน THAILAND TECH SHOW 2019 “นวัตกรรม 
360 องศา เพ่ือความยั่งยืน (360    Innovation X Sustainability)” โดย ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.พีระยศ แข็งขัน อาจารย์ประจ า คณะเทคโนโลยี พร๎อมด๎วย
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข๎ารํวมศึกษาดูงานนวัตกรรม ผลงานวิจัยพร๎อมใช๎จาก สวทช. และพันธมิตรหนํวย
งานวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาจากทุกภาคของประเทศกวํา 240 ผลงาน  จัดขึ้น ณ ห๎องคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

 
2. บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพ 

การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200) 
 

วันที่ 10-12 กันยายน 2562  บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ : เตรียมความพร๎อมเพ่ือพัฒนาองค์กรสูํความ
เป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200) กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร๎อม
เพ่ือประเมิน เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ตามเกณฑ์ (EdPEx200) และพัฒนาบุคลากรสูํความเป็นเลิศ (หมวด 6 
การปฏิบัติการ สายสนับสนุน) ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ปฏิบัติการ หัวข๎อ “การเขียนกระบวนการท างาน 
(Work Process) และ ระบบงาน (Work System)” เพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (หมวด 6) โดยผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ การประชุมในครั้งนี้และได๎เชิญ
วิทยากร อาจารย์ ดร. วราวุฒิ นาคบุญน า (บุคคลภายใน) อาจารย์ประจ าคณะการบัญชีและการจัดการ โครงการ

ผู้มีสิทธิ์ ส่งแบบ ผู้มีสิทธิ์ ส่งแบบ ผู้มีสิทธิ์ ส่งแบบ ผู้มีสิทธิ์ ส่งแบบ
รายงานตัว รายงานตัว รายงานตัว รายงานตัว รายงานตัว รายงานตัว รายงานตัว รายงานตัว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 993 946 936 993 946 936
คณะวิทยาศาสตร์ 658 618 605 658 618 605
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 731 703 696 107 81 81 73 34 51 911 818 828
คณะพยาบาลศาสตร์ 138 130 130 138 130 130
คณะศึกษาศาสตร์ 706 669 661 706 669 661
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 247 232 227 247 232 227
คณะเภสัชศาสตร์ 101 95 95 101 95 95
คณะเทคโนโลยี 355 344 342 355 344 342
คณะการบญัชแีละการจัดการ 2,047 1,883 1,844 208 172 170 2,255 2,055 2,014
คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม 974 872 856 974 872 856
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมอืงและนฤมติศิลป์ 280 264 261 280 264 261
คณะวิทยาการสารสนเทศ 586 552 542 52 49 50 638 601 592
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 1,016 960 923 1,016 960 923
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 359 327 321 87 55 34 446 382 355
คณะแพทยศาสตร์ 157 151 149 157 151 149
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 208 181 170 208 181 170
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 161 147 142 161 147 142
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 77 69 65 77 69 65
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 55 52 52 55 52 52
คณะนิติศาสตร์ 675 640 629 675 640 629

รวม 10,524 9,835 9,646 454 357 335 73 34 51 11,051 10,226 10,032

ช าระเงิน
คณะ

ระบบปกติ เทยีบเข้า ระบบพิเศษ ต่อเน่ือง  ระบบพิเศษ รวม

ช าระเงิน ช าระเงิน ช าระเงิน
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ในครั้งนี้มีผู๎บริหารและบุคลากรเข๎ารํวมจ านวน 20 คน จัดขึ้น ณ ห๎องประชุมสโมสรบุคลากร และห๎องประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.10  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 

 รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู๎อ านวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  
พร๎อมคณะ เดินทางเพ่ือรํวมปรึกษาหารือความรํวมมือทางวิชาการและด๎านงานวิจัยระหวํางศูนย์วิจัยและ
การศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Nanjing Institute of Geology and 
Palaeontology, Chinese Academy of Science (NIGAPS) เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร๎อมทั้ง
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการห๎องปฏิบัติการวิจัย และพิพิธภัณฑ์วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต (Evolutionary History of 
Life) ของสถาบัน NIGAPS และพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีแหํงชาติฝางฉาน ตางฉาน (Fangshan Tangshan 
National Geopark Museum) ระหวํางวันที่ 10-14 กันยายน 2562  
 

 วันที่ 19 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ได๎ต๎อนรับคณะนิสิตและอาจารย์ จากสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                   
จ านวน 18 ทําน โดยได๎เยี่ยมชมห๎องนิทรรศการ และห๎องปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง ซึ่งได๎รับความสนใจจาก
น๎อง ๆ อยํางดี ผู๎สนใจสามารถเข๎าชมนิทรรศการของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได๎ในเวลาราชการ 
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 
 

 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู๎อ านวยการ ศูนย์วิจัยและ
การศึกษาบรรพชีวินวิทยา ให๎การต๎อนรับ เจ๎าหน๎าที่จากส านักตรวจสอบภายใน มมส ในโอกาสเข๎าตรวจเยี่ยม
หนํวยงานยํอย (Visit Audit) ณ ห๎องประชุมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
 
 

 วันที่ 25 กันยายน 2562 ผู๎อ านวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา รํวมกับอาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ และผู๎ชํวยศาสตราจารย์อนุวัฒน์ การถัก พร๎อมคณะ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง
และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รํวมปรึกหารือแนวทางการจัดท าแบบจ าลองสามมิติอาคารพิพิธภัณฑ์
ประวัติสิ่งมีชีวิตและไดโนเสาร์  
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ 

1.  ด้านผลงานนิสิต 
 1.1  รางวัลชมเชยการประกวดภาพยนตร์สั้น 

 นิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชื่อทีม จีนูนฟิล์ม (G-noon Film ) ได้รับรางวัลชมเชย จาก
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข๎อ “We do volunteer” ท าให๎ ด๎วยใจ ภายใต๎โครงการปลุกจิตส านึกรู๎คุณ
แผํนดินปี 8 จัดโดยกองทัพบก ในงานรู๎คุณแผํนดินและนิทรรศการรู๎คุณแผํนดิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562   
ณ กองบัญชาการกองทัพบก  
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  1.2  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

  นิสิตสาขาวิชาสื่อนฤมิต รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได๎รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจาก
การประกวดสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว Community Travel “เที่ยว สบายๆ สไตล์เลย” Contest 
กับ ส านักงานพ้ืนที่พิเศษเลย (อพท. 5) ด๎วยผลงานชื่อ “ฤดูฝนที่เมืองเลย”  โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  
ผู๎วําราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล 

  การประกวดนี้เป็นการเน๎นเนื้อหาเชิงสร๎างสรรค์เพ่ือประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยว  
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการทํองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 5 เพ่ือให๎เกิดการเชื่อมโยงของการทํองเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษ 
5 ครอบคลุมพ้ืนที่ 9 อ าเภอในจังหวัดเลย รูปแบบ “สบาย สบาย สไตล์เลย” ซึ่งประกอบไปด๎วยแหลํงทํองเที่ยว
ส าคัญๆ รวมถึงกิจกรรมการทํองเที่ยว วัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาติ แหลํงทํองเที่ยวมีความสวยงามทั้งในด๎าน
ภูมิประเทศ และภูมิอากาศท่ีเหมาะสม สามารถสํงเสริมให๎เกิดการเชื่อมโยงทางการทํองเที่ยวให๎สามารถทํองเที่ยว
ได๎ตลอดปี ประกอบด๎วย 3 กลุํม ดังนี้ 

 กลุํมพ้ืนที่ 1 อ าเภอเมืองเลย อ าเภอเชียงคาน อ าเภอทําลี่ 
 กลุํมพ้ืนที่ 2 อ าเภอภูเรือ อ าเภอดํานซ๎าย อ าเภอนาแห๎ว 
 กลุํมพ้ืนที่ 3 อ าเภอหนองหิน อ าเภอภูกระดึง อ าเภอภูหลวง 

  โดยสมาชิก “ทีมบ๎านมิกกี้” ประกอบด๎วย นายเมธาวี สุวรรณทา,นางสาวพนัดดา  
อัศวาวุฒิ, นางสาวพัทธมน ทนุผล, นางสาวณัฐมล พรมบล, นายชาลีวัฒน์ วลัลานนท์ และนายกีรติ บัวลาด  
โดยมี ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562   
ณ จังหวัดเลย 
 
1.3  ผลงานผ่านเข้ารอบคัดเลือกโครงการประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น ครั้งท่ี 4 
 

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ผ่านเข้ารอบคัดเลือกโครงการประกวดหนังสั้นหัวใจแกํน ครั้งที่ 4   
จ านวน 4 ทีม  จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแกํน รํวมกับสมาคมผู๎ก ากับภาพยนตร์ไทย ภาคีเครือขํายสถาบันศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สร๎างสรรค์งานออกแบบขอนแกํน การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย เครือขํายนักธุรกิจ
และผู๎ประกอบการจังหวัดขอนแกํน ได๎รับทุนสนับสนุนการถํายท ารวมทั้งสิ้น 40,000 บาท โดยมีผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการผลิต เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562  ณ โรงละคร 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน  ดังนี้ 

1. ทีม จีนูนฟิล์ม ชื่อเรื่อง where is my kean 
https://www.facebook.com/Gnoonfilm/videos/2458539761024561/UzpfSTEwMDAwNDA2Mzk1Nz
QwOToxODY3Nzk3MzI2Njk5MDQ4/ 

2. ทีม Me R Rome studio เรื่อง หมูํกัน 
https://www.facebook.com/Gnoonfilm/videos/537833183424681/UzpfSTEwMDAwNDA2Mzk1NzQ
wOToxODY3ODAwMTA2Njk4Nzcw/ 

3. ทีม ดูดสมองstudio เรื่อง Ten million 
https://www.facebook.com/Gnoonfilm/videos/501577257287447/UzpfSTEwMDAwNDA2Mzk1NzQ
wOToxODY3ODAwNzQ2Njk4NzA2/ 
 
 

https://www.facebook.com/Gnoonfilm/videos/2458539761024561/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAoMRkDeAsJkyUq82PbXPGk4zFUQvaorri-p1UeMHk-iy_cHMh9JdJKimnW4F3LIjNwZ_eiuF2S-sMm2omF60ghOoaLzcxdbiXL_93JT9-X8C5o-I7z6Zkn-JaL4_ZZ2U_Jca1xvsVySwpXL1DcyppiAeCkC92jKARLoJtmIyvl987d22iOqzdG6aXqlncosALxkvh1LLDSrtVBWFjvR_BivluTdBfypoAJsf4LijZ7ugZRG8QirGcxz6vAoVjdA6E-jbIeynpn9Ig2JSjpW7X2KpbxiqO6y-mmCYYesVFY1Y9mEBOjaqV8cPwgol3nETMCaJmO37QjyoUDhZO-&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Gnoonfilm/videos/2458539761024561/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAoMRkDeAsJkyUq82PbXPGk4zFUQvaorri-p1UeMHk-iy_cHMh9JdJKimnW4F3LIjNwZ_eiuF2S-sMm2omF60ghOoaLzcxdbiXL_93JT9-X8C5o-I7z6Zkn-JaL4_ZZ2U_Jca1xvsVySwpXL1DcyppiAeCkC92jKARLoJtmIyvl987d22iOqzdG6aXqlncosALxkvh1LLDSrtVBWFjvR_BivluTdBfypoAJsf4LijZ7ugZRG8QirGcxz6vAoVjdA6E-jbIeynpn9Ig2JSjpW7X2KpbxiqO6y-mmCYYesVFY1Y9mEBOjaqV8cPwgol3nETMCaJmO37QjyoUDhZO-&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Gnoonfilm/videos/537833183424681/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAoMRkDeAsJkyUq82PbXPGk4zFUQvaorri-p1UeMHk-iy_cHMh9JdJKimnW4F3LIjNwZ_eiuF2S-sMm2omF60ghOoaLzcxdbiXL_93JT9-X8C5o-I7z6Zkn-JaL4_ZZ2U_Jca1xvsVySwpXL1DcyppiAeCkC92jKARLoJtmIyvl987d22iOqzdG6aXqlncosALxkvh1LLDSrtVBWFjvR_BivluTdBfypoAJsf4LijZ7ugZRG8QirGcxz6vAoVjdA6E-jbIeynpn9Ig2JSjpW7X2KpbxiqO6y-mmCYYesVFY1Y9mEBOjaqV8cPwgol3nETMCaJmO37QjyoUDhZO-&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Gnoonfilm/videos/537833183424681/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAoMRkDeAsJkyUq82PbXPGk4zFUQvaorri-p1UeMHk-iy_cHMh9JdJKimnW4F3LIjNwZ_eiuF2S-sMm2omF60ghOoaLzcxdbiXL_93JT9-X8C5o-I7z6Zkn-JaL4_ZZ2U_Jca1xvsVySwpXL1DcyppiAeCkC92jKARLoJtmIyvl987d22iOqzdG6aXqlncosALxkvh1LLDSrtVBWFjvR_BivluTdBfypoAJsf4LijZ7ugZRG8QirGcxz6vAoVjdA6E-jbIeynpn9Ig2JSjpW7X2KpbxiqO6y-mmCYYesVFY1Y9mEBOjaqV8cPwgol3nETMCaJmO37QjyoUDhZO-&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Gnoonfilm/videos/501577257287447/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAoMRkDeAsJkyUq82PbXPGk4zFUQvaorri-p1UeMHk-iy_cHMh9JdJKimnW4F3LIjNwZ_eiuF2S-sMm2omF60ghOoaLzcxdbiXL_93JT9-X8C5o-I7z6Zkn-JaL4_ZZ2U_Jca1xvsVySwpXL1DcyppiAeCkC92jKARLoJtmIyvl987d22iOqzdG6aXqlncosALxkvh1LLDSrtVBWFjvR_BivluTdBfypoAJsf4LijZ7ugZRG8QirGcxz6vAoVjdA6E-jbIeynpn9Ig2JSjpW7X2KpbxiqO6y-mmCYYesVFY1Y9mEBOjaqV8cPwgol3nETMCaJmO37QjyoUDhZO-&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Gnoonfilm/videos/501577257287447/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAoMRkDeAsJkyUq82PbXPGk4zFUQvaorri-p1UeMHk-iy_cHMh9JdJKimnW4F3LIjNwZ_eiuF2S-sMm2omF60ghOoaLzcxdbiXL_93JT9-X8C5o-I7z6Zkn-JaL4_ZZ2U_Jca1xvsVySwpXL1DcyppiAeCkC92jKARLoJtmIyvl987d22iOqzdG6aXqlncosALxkvh1LLDSrtVBWFjvR_BivluTdBfypoAJsf4LijZ7ugZRG8QirGcxz6vAoVjdA6E-jbIeynpn9Ig2JSjpW7X2KpbxiqO6y-mmCYYesVFY1Y9mEBOjaqV8cPwgol3nETMCaJmO37QjyoUDhZO-&__tn__=K-R
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4. ทีม หก สี่ เอ่ียว เรื่อง Is Me 
https://www.facebook.com/Gnoonfilm/videos/379471739635090/UzpfSTEwMDAwNDA2Mzk1NzQ
wOToxODY3ODAyNTEzMzY1MTk2/ 
 
2.  ด้านการบริการวิชาการ 
 2.1  คณะฯ น าเสนอผลการด าเนินงานของโครงการออมสินยุวพัฒนรักษ์ถิ่นมหาสารคาม  

 รองคณบดีฝุายบริการวิชาการ เป็นตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตน าเสนอผลการด าเนินงาน 
ของโครงการออมสินยุวพัฒนรักษ์ถิ่นมหาสารคาม ปี 2561 และปี 2562 ในการประชุมคณะกรรมการสํงเสริม
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู๎วําราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็น
ประธานที่ประชุม 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รํวมกับธนาคารออมสิน และส านักงานเกษตรจังหวัด โดยนิสิตและ 
อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได๎ด าเนินโครงการเพ่ือสร๎างความโดดเดํนให๎บรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมชํอง
ทางการจัดจ าหนํายผํานการสื่อสารทางการตลาด โดยการสร๎างการรับรู๎ ในตราสินค๎าให๎เกิดกับตลาดเปูาหมายมาก
ยิ่งขึ้นและเพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎แกํวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดมหาสารคาม 

 การน าเสนอครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ทางผู๎บริหารจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง  
รํวมกันสํงเสริมและตํอยอดด๎านการตลาดทุกชํองทางสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ์ของกลุํมวิสาหกิจชุมชน 
ที่เข๎ารํวมโครงการให๎มีความเข๎มแข็งและยั่งยืนตํอไป ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห๎องประชุมพิรุณ 1 ส านักงาน
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม 

 

 2.2  กิจกรรมโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ปี 2562 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รํวมกับธนาคารออมสิน โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ และ 

คณะการบัญชีและการจัดการ จัดกิจกรรมการน าเสนอผลการด าเนินงานภายใต๎โครงการออมสินยุวพัฒนรักษ์ถิ่น
มหาสารคาม ประจ าปี 2562 ของนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และตัวแทนกลุํมวิสาหกิจชุมชน  โดยมีอาจารย์ ดร.สาธิต 
แสงประดิษฐ์ รองคณบดีฝุายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน และนายศิริรัตน์ ผํองอุดม ผู๎อ านวยการเขตมหาสารคาม 
ธนาคารออมสิน กลําวต๎อนรับ และอาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝุายบริการวิชาการกลําวรายงาน
การด าเนินงานภายใต๎โครงการออมสินยุวพัฒนรักษ์ถิ่นมหาสารคาม ได๎จัดท าโครงการขึ้นตํอเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี
การน าเสนอผลการด าเนินโครงการของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได๎ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
จ านวน 7 กลุํม ประกอบด๎วย 

1. วิสาหกิจชุมชนกลุํมผู๎ปลูกข๎าวบ๎านหนองโน อ าเภอโกสุมพิสัย 
2. วิสาหกิจชุมชนปลาส๎มถอดก๎างพํอสมศักดิ์ อ าเภอกันทรวิชัย 
3. วิสาหกิจชุมชนกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรหนองบัวดง อ าเภอแกด า 
4. วิสาหกิจชุมชนบ๎านเขวาค๎อ อ าเภอวาปีปทุม 
5. วิสาหกิจชุมชนกลุํมทอผ๎าไหมบ๎านดอนกอก อ าเภอวาปีปทุม 
6. วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพบ๎านหนองบัวแปะ อ าเภอยางสีสุราช 
7. กลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิตเครื่องจักรสานจากเส๎นพลาสติก อ าเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ ์
ผลของการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการกลุํมวิสาหกิจชุมชนทุกกลุํมได๎มี 

บรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเดํน และโลโก๎ท่ีนําสนใจเป็นที่ชื่นชอบของกลุํมลูกค๎ารวมทั้งมีชํองทางการตลาดทัง้
ออฟไลน์และออนไลน์สํงผลตํอการสร๎างรายได๎ให๎เพ่ิมสูงขึ้นกวําร๎อยละ 50-100 ทุกกลุํม 
 

https://www.facebook.com/Gnoonfilm/videos/379471739635090/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAoMRkDeAsJkyUq82PbXPGk4zFUQvaorri-p1UeMHk-iy_cHMh9JdJKimnW4F3LIjNwZ_eiuF2S-sMm2omF60ghOoaLzcxdbiXL_93JT9-X8C5o-I7z6Zkn-JaL4_ZZ2U_Jca1xvsVySwpXL1DcyppiAeCkC92jKARLoJtmIyvl987d22iOqzdG6aXqlncosALxkvh1LLDSrtVBWFjvR_BivluTdBfypoAJsf4LijZ7ugZRG8QirGcxz6vAoVjdA6E-jbIeynpn9Ig2JSjpW7X2KpbxiqO6y-mmCYYesVFY1Y9mEBOjaqV8cPwgol3nETMCaJmO37QjyoUDhZO-&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Gnoonfilm/videos/379471739635090/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAoMRkDeAsJkyUq82PbXPGk4zFUQvaorri-p1UeMHk-iy_cHMh9JdJKimnW4F3LIjNwZ_eiuF2S-sMm2omF60ghOoaLzcxdbiXL_93JT9-X8C5o-I7z6Zkn-JaL4_ZZ2U_Jca1xvsVySwpXL1DcyppiAeCkC92jKARLoJtmIyvl987d22iOqzdG6aXqlncosALxkvh1LLDSrtVBWFjvR_BivluTdBfypoAJsf4LijZ7ugZRG8QirGcxz6vAoVjdA6E-jbIeynpn9Ig2JSjpW7X2KpbxiqO6y-mmCYYesVFY1Y9mEBOjaqV8cPwgol3nETMCaJmO37QjyoUDhZO-&__tn__=K-R
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 2.3  โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ศูนย์ดิจิตอลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) คณะวิทยาการสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1. หลักสูตรอบรม "อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับการเกษตรแม่นย า (IoT)  

 โดยมีผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ คุ๎มมะณี  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
เป็นวิทยากร  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562  ณ  ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT-401  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 
  2. หลักสูตร  “การประมวลผลภาพด้วยภาษาไพธอนขั้นสูง” 

โดยมี อาจารย์ ดร.จักรกฤษ  แสงแก๎ว  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
เป็นวิทยากรอบรมให๎แกํพนักงานของบริษัทเท็น ฟอร์เวิร์ด จ ากัด  ระหวํางวันที่  19 - 21 กันยายน 2562   
ณ บริษัท เท็น ฟอร์เวิร์ด จ ากัด กรุงเทพมหานคร   
 

2.4  จัดสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้งานดิจิทัล  
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รํวมกับส านักงานคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กร

มหาชน) จัดสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด๎านการใช๎งานดิจิทัล (Digital 
Literacy) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎กลุํมนักเรียน และนักศึกษา สามารถเข๎ารับการประเมิน
สมรรถนะบุคคล และรับรองสมรรถนะความสามารถด๎านดิจิทัล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห๎องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ IT-405 และ IT-406 คณะวิทยาการสารสนเทศ  

 
3. กิจกรรมของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 3.1  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี 2562 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี 2562 โดยได๎รับการสนับสนุนจาก 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ให๎บริการตรวจสุขภาพส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่  
18 กันยายน 2562  ณ ลานห๎องโถง ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
5.12  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งท่ี 13 “ภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยม
สมัยใหม่ในโลกไร้พรมแดน” 
  เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2562 ที่ผํานมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รํวมกับส านักงาน 
คณะกรรมการสํงเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรม (สกสว) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัย
มนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 13 “ภูมิภาคนิยมและท๎องถิ่นนิยม สมัยใหมํในโลกไร๎พรมแดน” ณ ห๎องประชุมแมํน้ าของ 
ชั้น 2 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได๎รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู๎รักษาราชการแทนอธิการบดี กลําว
ต๎อนรับผู๎เข๎ารํวมประชุมผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลําวรายงาน
การจัดโครงการ  และกลําวเปิดการประชุมโดย รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการด๎านการพัฒนา
ระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ  ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)    
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การจัดประชุมวิชาการดังกลําว มีกิจกรรมทางวิชาการดังนี้ 
  1. การปฐกถาน าโดย Prof.Dr. HAYAMI, Yoko Director of Center of Sountheast Asian 
Studies, Kyoto University   
  2. การแสดงละครภายใต๎หัวข๎อ “การลอกเลียน โอบรับ ปรับตัว หรือการตํอต๎านขัดขืนใน
วัฒนธรรมและศิลปะรํวมสมัย  จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
  3. การน าเสนอบทความวิจัย รวม 42 บทความ  แยกเป็น ด๎านศาสนาและความเชื่อ ด๎านลาว
ศึกษาด๎านเวียดนามศึกษา  ด๎านวรรณกรรม ด๎านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ด๎านประวัติศาสตร์   
ด๎านมานุษยวิทยาการแพทย์  ด๎านปรัชญา  ด๎านชายแดนศึกษาแรงงานข๎ามชาติ   
  4. การเสวนา หัวข๎อ “ความเป็นภูมิภาค ความเป็นท๎องถิ่น และตัวตนของมนุษย์ในโลกไร๎
พรมแดน โดยวิทยากร รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) รศ.ดร. สมชัย ภัทรธนานันท์ 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)   ศ.ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ)  และ คุณธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ 
(นายกเทศมนตรีขอนแกํน) 
  5. การบรรยายพิเศษ โครงการวิจัยฯ และทิศทางใหมํของ สกสว. 
  6. ปาฐกถา โดย ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ หัวข๎อ Transnationlism the Borderless World: 
The Case of New Chinese Diaspora in Southeast Asia 
  7. การแสดงบัลเลต์อีสาน จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  8. กิจกรรมออกร๎านหนังสือท่ีเกี่ยวข๎องกับการประชุมวิชาการ/การออกร๎านจ าหนํายสินค๎า
พ้ืนเมืองอีสาน    
 
 2.  กิจกรรมเสวนาการจัดการน้ าภาคอีสาน ลุ่มน้ าโขง : ภัยแล้ง การพัฒนา สิทธิมนุษยชน และ
ทางออก 
  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รํวมกับองค์กรภาคีเครือขําย อาทิ  สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ฝุายเครือขํายและชุมชนสัมพันธ์ 
ศูนย์ขําวภูมิภาค จังหวัดขอนแกํน  จัดกิจกรรมรํวมวงเสวนาเปิดพ้ืนที่การเรียนรู๎สื่อสาธารณะ การจัดการน้ าภาค
อีสาน ลุํมน้ าโขง : ภัยแล๎ง การพัฒนา สิทธิมนุษยชน และทางออก เพ่ือน าไปสูํข๎อเสนอ หรือ แนวคิดที่จะรํวมกัน
ผลักดันไปสูํการแก๎ปัญหาอยํางยั่งยืน รํวมเวทีเสวนาโดย  • สภาเกษตรกรแหํงชาติ • กลุํมรักษ์บ๎านมํวง  
จ.หนองคาย • สมาคมประมงน้ าจืดภาคอีสาน / สมาคมคนทาม จ.ศรีสะเกษ • ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคแมํน้ าโขง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี • การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม • มูลนิธิน้ าและคุณภาพชีวิต  
• ชลประทาน • ส านักงานทรัพยากรน้ าแหํงชาติ 
 
 3. โครงการ “ร้องกรองชิงโล่พระราชทาน” 
  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก จัดโครงการบริการวิชาการ
“ร๎อยกรองชิงโลํพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดการสร๎างสรรค์  ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาของชาติ
การสํงเสริมการแสดงออกของเยาวชนไทย ได๎ตระหนักในคุณคําของความเป็นไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ การจัดงานครั้งนี้ประกอบด๎วย การแขํงขันแตํงบทร๎อยกรองประเภทตําง ๆ ได๎แกํกลอน กาพย์ 
โคลง ฉันท์  และการแขํงขันแตํงบทร๎อยกรองรอบชนะเลิศ (โต๎สักวากลอนสด)   
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 4.  โครงการวรรณศิลป์ถิ่นอีสาน 
  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  ณ ห๎องประชุมแมํน้ าของ จัดโครงการวรรณศิลป์ถิ่นอีสาน  
เพ่ือสํงเสริมให๎เยาวชนได๎มีทักษะการแขํงขันวรรณศิลป์ถิ่นอีสาน ประเภทแตํงร๎อยกรองพ้ืนบ๎าน (ขับร๎องกลอนร า
พ้ืนบ๎าน) เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดการสร๎างสรรค์และถํายทอดภูมิปัญญาพ้ืนบ๎านทางด๎านภาษา อันเป็นเอกลักษณ์และ
ความภาคภูมิใจของท๎องถิ่น ด๎านเนื้อหา ภาษา ฉันทลักษณ์และศิลปะการแสดง ผู๎เข๎ารํวมโครงการคือ ครู นักเรียน
ที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทุกจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย   
จ านวน 100 คน 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.13  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน 
        1.แจ้งก าหนดการจัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 มาตรา 20  (3) ได๎ก าหนดหน๎าที่ของอธิการบดี  
“จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมติดตามประเมินผลการด าเนินงานด๎าน
ตํางๆ ของมหาวิทยาลัย”  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงได๎จัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม                    
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2562 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2563 ซึ่งได๎รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้                  
เพ่ือเป็นการถํายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยตํอบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงได๎โครงการถํายทอดนโยบายสูํการ
ปฏิบัติ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น  ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562               
เวลา 13.00 -16.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือถํายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์  และกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให๎ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย
และคณะ/หนํวยงานทราบ  และผู๎บริหารสามารถน าไปถํายทอดนโยบายตํอบุคลากรในหนํวยงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยกลุํมเปูาหมายที่จะเข๎ารํวมรับฟังนโยบาย  ประกอบด๎วย  รองอธิการบดี/ผู๎ชํวยอธิการบดี  
คณบดี/รองคณบดี/ผู๎ชํวยคณบดี  ประธานหลักสูตร ผู๎อ านวยการสถาบัน -ส านัก-ศูนย์/หนํวยงานเทียบเทํา  
ผู๎อ านวยการกอง/ส านัก/ศูนย์  หัวหน๎าส านักงานคณะ-สถาบัน-ส านัก  ผู๎อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝุายประถม) และ (ฝุายมัธยม) และหัวหน๎ากลุํมงาน หัวหน๎างาน  เจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานด๎านแผน 
เจ๎าหน๎าที่ท่ีปฏิบัติงานด๎านวิชาการ การวิจัย และบริหารงานทั่วไป      
        

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ) 
 
 2.สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน ) (1 ตุลาคม  2561 –  30 กันยายน 2562) 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546   
หมวด 3 วําด๎วยการบริหารราชการเพ่ือให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ  มาตรา 9 กํอนจะด าเนินการภารกิจใด  
สํวนราชการต๎องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ต๎องใช๎ของแตํ
ละขั้นตอน  เปูาหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จ และต๎องจัดให๎มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ประจ าปี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํวนราชการก าหนดขึ้น  และตาม
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พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 มาตรา 20  (3) ได้ก าหนดหน้าที่ของอธิการบดี  “จัดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวม ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย” 
 ทั้ งนี้  มหาวิทยาลั ย ได๎ จั ดท า แผนพัฒนาการศึ กษามหาวิทยาลั ยมหาสารคาม  ฉบับที่  1 2  
(พ.ศ. 2560 – 2564)  ฉบับปรับปรุงกันยายน 2561 เป็นแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และได๎แปลงแผน
กลยุ ท ธ์ เ ป็ น แผนปฏิ บั ติ ร า ช ก า รประจ า ปี ง บประมาณ  พ . ศ . 2 562  ซึ่ ง ไ ด๎ รั บ ค ว าม เห็ น ชอบจ า ก 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561  ในวันที่ 28 กันยายน 2561  พร๎อมกันนี้ มหาวิทยาลัยได๎มีการ
แปลงแผนปฏิบัติราชการไปสูํการปฏิบัติ  โดยก าหนดให๎คณะ/หนํวยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ      
คณะ/หนํวยงานที่สอดคล๎องกับมหาวิทยาลัย  และเป็นไปตามบริบทและภารกิจของคณะ/หนํวยงานนั้น 
  
 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ ที่เป็นผลการประเมินตนเองตํอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กองแผนงานจึงใครํขอรายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และผลการด าเนินงานคณะ/หนํวยงาน  รอบ 12 เดือน                  
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  ตํอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 
 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบ 12 เดือน   
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)   

 
  มหาวิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีตัวชี้วัดในการด าเนินงาน
ทั้งสิ้น  47  ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดบรรลุเปูาหมาย จ านวน 36 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 76.60 ผลการด าเนินงานมีคํา
คะแนนเทํากับ  4.5596 ผลปรากฏดังตาราง   
 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
ตัวชี้วัด 

คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1) พัฒนาการผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต๎การจัดเรียนการสอน
ในหลักสูตรที่ทันสมยัตามเกณฑ์คณุภาพ และมาตรฐานของชาติ
และสากล 

14 4.6668 11 78.57 

2) พัฒนาการวิจัยและสร๎างสรรคเ์พื่อสร๎างองค์ความรู๎และ
นวัตกรรมทีส่ร๎างคณุคําทางวิชาการและมูลคําเพิ่มให๎กับชุมชน
และสังคม 

7 4.5882 6 85.71 

3) เป็นศูนย์กลางแหํงการเรยีนรู๎และบริการวิชาการแกสํังคม 3 5.0000 3 100.00 

4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภูมิปญัญาท๎องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่
สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ตํอสังคม 

3 5.0000 3 100.00 

5) พัฒนาระบบบริหารจดัการใหม๎ปีระสิทธิภาพ และยกระดับการ
บริหารจดัการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

13 4.0376 8 66.67 

6) สํงเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหไ๎ด๎รบัการยอมรับและ
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

3 4.6660 2 66.67 

7) พัฒนาสูํมหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล๎อม 4 4.2500 3 75.00 
รวม 47 4.5596 36 76.60 
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ระดับคะแนน จ านวนตัวชี้วัด ร้อยละ 

   ตัวชี้วัดทีไ่ด๎คะแนนเทํากบั  0.0000 - 1.9999 4 8.51 

   ตัวชี้วัดทีไ่ด๎คะแนนเทํากบั  2.0000 - 2.9999 2 4.25 

   ตัวชี้วัดทีไ่ด๎คะแนนเทํากบั  3.0000 - 3.9999 2 4.26 

   ตัวชี้วัดทีไ่ด๎คะแนนเทํากบั  4.0000 - 4.9999 3 6.37 

   ตัวชี้วัดทีไ่ด๎คะแนนเทํากบั  5.0000 36 76.60 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิ  แสดงสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด จ าแนกตามช่วงคะแนน 
 
   ผลก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า มแ ผน ป ฏิ บั ติ ร า ชก า ร ป ร ะจ า ปี ง บป ร ะ มา ณ  พ . ศ . 2 5 62  
(รอบ 12 เดือน) ของคณะ/หน่วยงาน  มีดังนี ้
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีคณะ/หนํวยงานที่ จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ ราชการ 
กับอธิการบดี  จ านวนทั้งสิ้น  43 หนํวยงาน  จ าแนกได๎ดังนี้ 
     1) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน  จ านวน  21 คณะ/หนํวยงาน  จ าแนกได๎ดังนี้ 
      1.1) กลุํมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน  9 หนํวยงาน 
      1.2) กลุํมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  7 หนํวยงาน 
        1.3) กลุํมวิทยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน  5 หนํวยงาน 
     2) หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 3 หนํวยงาน 
     3) หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  จ าแนกได๎ดังนี้ 
     3.1) หนํวยงานสนับสนุนเทียบเทําคณะ  จ านวน  4 หนํวยงาน 
     3.2) หนํวยงานสนับสนุนสังกัดส านักงานอธิการบดี  จ านวน  12 หนํวยงาน 
     4) หน่วยเสริมศึกษา  จ านวน  1 หนํวยงาน 
     5) หน่วยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  2 หนํวยงาน 

0.00-1.99 คะแนน, 4 
ตัวชี้วัด (8.51) 2.00-2.999 คะแนน, 2 

ตัวชี้วัด  (4.26) 

3.00-3.99 คะแนน,2 
ตัวชี้วัด (4.26) 

4.00-4.99 คะแนน, 3 
ตัวชี้วัด (6.37) 

5. 00  คะแนน, 36 
ตัวชี้วัด (76.60) 
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   โดยสรุป  ผลการด าเนินงานของคณะ/หนํวยงาน  รอบ  12  เดือน  (1 ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562)  ผลปรากฏดังนี้ 
 

 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)  
 
 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
   1. รับทราบการก าหนดการจัดโครงการถํายทอดนโยบายสูํการปฏิบัติ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   2. รับรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และผลการด าเนินงานคณะ/หนํวยงาน รอบ 12 เดือน  (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562) 
 
5.14 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
       การจัดสัมมนานานาชาติ International Seminar on THE for University Ranking 

 

   ตามนโยบายสํงเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให๎ได๎รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยใน
ระดับสากล ซึ่งในหลายปีที่ผํานมามหาวิทยาลัยได๎ผลักดันและสํงเสริมกิจกรรมตํางๆ เพ่ือสํงเสริมภาพลักษณ์ใน
ระดับสากลและเพ่ือสร๎างเครือขํายความรํวมมือในระดับนานาชาติเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งด๎านวิชาการมาอยําง
ตํอเนื่อง ดังนั้น กลุํมงานกิจการตํางประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการตํางประเทศ เล็งเห็นวํา Times Higher 
Education (THE) เป็นบริษัทที่ด าเนินการเก่ียวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกมาอยํางตํอเนื่องยาวนานและ
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีมหาวิทยาลัยชั้นน าทั่วโลกได๎รํวมสํงข๎อมูล เพ่ือขอรับการจัดอันดับ
อยํางมากมาย ดังนั้น จึงจะจัดงานสัมมนานานาชาติ International Seminar on THE for University Ranking 
เพ่ือให๎ความรู๎และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูํความเป็นสากล ตามเกณฑ์การประเมินของ Times Higher 
Education และรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับการจัดอันดับและสร๎างมาตรฐานของมหาวิทยาลัยในระดับ
นานาชาติ อันจะน าไปสูํการเตรียมความพร๎อมและสร๎างความเข๎มแข็งให๎มหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับความเป็น
น า น า ช า ติ  โ ด ย มี ก า ห นด จั ด ขึ้ น ใ น วั น จั น ท ร์ ที่  4  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 2  ณ  ห๎ อ ง ฉ า ย ภ า พย น ต ร์                                    
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 10:00 – 12:00 น. โดยได๎รับเกียรติจาก Mr.Todd 
Hornal, Regional Director (APAC) มาบรรยายในหัวข๎อดังตํอไปนี้  
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• THE rankings methodology 
• Demo of DataPoints 
• Data specific to the uni’s in attendance (if we have their data) and Thailand 
• Reputation data 
• How to promote your university globally – do’s and don’t’s 

 

ในการนี้ จึงเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.15  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะเทคโนโลยี 

1. นิสิตคณะเทคโนโลยี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม รางวัลเยาวชน
คนดีศรีเจริญธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
 

                นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี เข๎ารับโลํประกาศ
เกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเดํนด๎านคุณธรรม พร๎อมทุนการศึกษา จ านวน 3,000 บาท รางวัลเยาวชนคนดีศรี
เจริญธรรม เนื่องในวันเยาวชนแหํงชาติ ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ พุทธอุทยานศรีเจริญ
ธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไพรีพินาศแหํงที่ 8 จังหวัดชัยภูมิ โดยมี พระอาจารย์อาภาธโร ภิกฺขุ ประธานบริหาร
พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม เป็นประธานในพิธีมอบ จ านวน 28 ทุน จากสถาบันการศึกษาตํางๆ ทั่วประเทศ รวมทั้ง
กลําวสัมโมทนียกถาให๎โอวาทแกํผู๎ที่ได๎รับรางวัลเยาวชนคนดีศรีเจริญธรรมและทุนการศึกษา  
 
 2. โครงการอบรมระยะสั้นนานาชาติ เรื่อง Sustainable Agriculture in Thailand 
               คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล็งเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมความรํวมมือตาม MoU 
ระหวําง South China Agriculture University ประเทศจีน และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงจัดโครงการ
อบรมระยะสั้นนานาชาติ เรื่อง Sustainable Agriculture in Thailand โดยมี ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.นริศ สินศิริ 
เป็นหัวหน๎าโครงการ  และผู๎ด าเนินการจากคณะเทคโนโลยี  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องอีกหลายหนํวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนรํวมเป็นวิทยากร จัดระหวํางวันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2562 ซึ่งโครงการประสบความส าเร็จอยํางดียิ่ง 

 
     ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.16 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
 รายงานสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)  และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับสถาบัน   
 
 ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข๎อ 3 ให๎สถานศึกษาแตํละแหํงจัดให๎มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให๎
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแตํละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
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ก าหนด  พร๎อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว๎  จัดให๎มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   และจัดสํงรายงานผลการ
ประเมินตนเอง  ให๎แกํหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  ก าหนดไว๎ใน (5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัดการศึกษา หลักสูตร คณะ และสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการก ากับให๎การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  สอดคล๎องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  และมาตรฐานอ่ืนๆ  ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  และตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการน ามาตรฐานการอุดมศึกษาสูํการปฏิบัติ พ.ศ. 2561  
ก าหนดแนวทางการน ามาตรฐานด๎านการบริหารจัดการสูํการปฏิบัติให๎เกิดผล  ข๎อ 5.9 สภาสถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการตามภาระหน๎าที่ที่ก าหนดในกฎหมายอยํางครบถ๎วน  มีการก ากับดูแลให๎การด าเนินงานทุกพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด๎าน ก ากับดูแลให๎การด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงวําด๎วยการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด  ตลอดจนก ากับดูแลให๎การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและของสภาสถาบันมีธรรมาภิบาล นั้น 
 ทั้งนี้  ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คราวประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 
2562  ซึ่งเห็นชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2561  ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน โดยใช๎ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางเดิมของ สกอ. (IQA เดิม) และบัดนี้ได๎สิ้นสุดปี
การศึกษา 2561  และมหาวิทยาลัยได๎ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ  ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน  เสร็จสิ้นเรียบร๎อยแล๎ว   

ในการนี้  ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาจึงใครํขอแจ๎งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2561   
(1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)  และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ระดับ
คณะ  และระดับสถาบัน  โดยคณะกรรมการ 

 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

 
 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
   1) รับทราบผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)  
   2)   รับทราบผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ  สถาบัน 
ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 
 

  
5.17 เรื่องอ่ืนๆ 
 
     การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 18/2562 ก าหนดให๎มีขึ้นใน
วันที่  12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  11.00  น. 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล) 
ผู๎รักษาราชการแทนอธิการบดี 

ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์) 
รองอธิการบดีฝุายบริหารและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 
 

 (นางสาวอัจฉรา หล๎าบ๎านโพน)                                          (นางสาวณภัทร  พรจ าศิล) 
  เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป                                      รักษาการหัวหน๎ากลุํมงานการประชุม 
                    ผู๎บันทึกการประชุม                                                  ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 



 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน 

3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย บัดนี้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นที่เสนอ 
 
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือทราบรายงานผล 
การด าเนินการติดตามผลการด าเนินการติดตามมติคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มติ 
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รายงานการผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2562 
 

คร้ังท่ี  เร่ือง มติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
16/2562 

วันที่17 กันยายน 
2562 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับส านักงานยาเสพติด 
ส านักงานอัยการสูงสุด 
 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้ วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม กับส านักงานยาเสพติด ส านักงานอัยการสูงสุด 
ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเนื่องจากการลง
นามร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเป็นการ
ด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยควรให้คณะอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับพืชเสพติด มีส่วนร่วมในการท าแผนกิจกรรมและ
เป็นผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยด้วย และมอบฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ คณะวัฒนธรรมศาสตร์กองส่งเสริมการวิจัยและ
บริการวิชาการและนิติกร กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใน
รายละเอียดที่เก่ียวข้องอีกครั้ง 
 เมื่อลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2562  วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2562 วาระท่ี 5.11 
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คร้ังท่ี  เร่ือง มติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
16/2562 

วันที่17 กันยายน 
2562 

การพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการอบรมระยะสั้นด้านเภสัช
ศาสตร์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ประจ าปี 
พ.ศ. 2562     
2.ให้ความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการอบรมทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวัฒนธรรมเบื้องต้น (face to 
face) ของคณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
3.ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้ในการ
จัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 
ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
4.ให้ความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นในสังกัดคณะ
การบัญชีและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 2 หลักสูตร คือ  
1)หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการสร้างนวัตกรรม Internet of 
Things (IoT) : The Unexpected learning  
2)หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการท าเหมืองข้อมูล ด้วย
โปรแกรม RapidMiner Studio 9.2    
     ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ มมี ข้ อสั ง เ กตและข้ อ เ สนอแนะมอบ                    
กองแผนงานรวบรวมผลการด าเนินงานหลักสูตรอบรมระยะ
สั้นของคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ
รายงานหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เพ่ือน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคม 2562 
 

กองแผนงานอยู่ระหว่างการด าเนินการห 
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คร้ังท่ี  เร่ือง มติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
17/2562 

วันที่29 ตุลาคม 
2562 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะการ
บัญชีและการจัดการ) กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ที่ประชุมมีมตใิห้น าการลงนามบันทึกข้อตกลงความ 
ตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
มหาส ารค าม  ( คณะกา รบัญชี แ ละการ จั ด ก าร )  กั บ 
มหาวิ ทยาลั ยน เ รศว ร  มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น  และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   กลับไปตรวจสอบรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตรที่อยู่ในข้อตกลงความร่วมมืออีกครั้ง ทั้งนี้ให้
คณะการบัญชีและการจัดการหารือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เพ่ือความถูกต้อง หากด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้เสนอเรื่อง
ผ่านฝ่ายกิจการต่างประเทศน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

คณะการบัญชีและการจัดการอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

 



 

ระเบียบวาระท่ี   4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1  หมวดภารกิจหลัก 

      4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (คณะแพทยศาสตร์) กับ โรงพยาบาลเชษฐาธิราช (Setthathirath Hospital) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ความว่า ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะแพทยศาสตร์ ประสงค์จะท าบันทึกความ
เข้าใจ ร่วมกับ โรงพยาบาลเชษฐาธิราช (Setthathirath Hospital) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และข้อมูลข่าวสาร การริเริ่มความร่วมมือนี้มีเจตนารมณ์เพ่ือพัฒนาความเข้าใจความร่วมมือ 
และความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นระหว่างสถาบันทั้งสองแห่ง รวมถึงความร่วมมือที่จ าเพาะในการ
พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ทั้งนี้ (ร่าง) ความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ฉบับภาษาไทยได้ผ่านการตรวจสอบจาก
กลุ่มงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่  และแก้ไขตามบันทึกข้อความที่ อว 0605.1(5.3)/3436 ลงวันที่ 26 
กรกฎาคม 2562 แล้ว ในการนี้ จึงเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการลงนามและหากเห็นชอบโปรดพิจารณามอบหมายให้ คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานที่เสนอ
ความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
กรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หาก
การด าเนินงานดังกล่าวอยู่นอกเหนือรายละเอียดที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจฯและขัดกับระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยและได้มีความเสียหายเกิดขึ้น หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ฉบับภาษาไทยซึ่งมีเนื้อหาตรงกับฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการตรวจสอบ/
แก้ไข จากกลุ่มงานนิติการแล้ว จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 หน้า 3/10)  

2. (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 หน้า 4/10)  
3. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 หน้า 5/10)  
4. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค/์กิจกรรม กับ พันธะกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 หน้า 6/10)  
5. ข้อมูลหน่วยงานคู่สัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 หน้า 7/10)  
6. ข้อมูลผู้ประสานงานทั้งสองหน่วยงาน (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 หน้า 9/10)  
7. (ส าเนา) บันทึกข้อความจากกลุ่มงานนิติการ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7 หน้า 10/10) 
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ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ                   
ในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะแพทยศาสตร์) กับ โรงพยาบาล
เชษฐาธิราช (Setthathirath Hospital) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
มติ 
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4.1.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(คณะแพทยศาสตร์) กับ UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA มาเลเซีย 
 
 ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ความว่า ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะแพทยศาสตร์ ประสงค์จะท าบันทึกความ
เข้าใจ ร่วมกับ UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA มาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือในกรอบการด าเนินงานดังต่อไปนี้ : 
  ก. การวิจัยร่วมกัน 
  ข. การฝึกอบรม / สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  ค. แลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เพ่ือการวิจัย การสอน และการอภิปราย 
  ง. การแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับปริญญาตรี 
  จ. แลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูลข่าวสาร และวัสดุ 
  ฉ. ความร่วมมือด้านอื่นใดที่ทั้งสองสถาบันจะตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ 
 ฉบับภาษาไทยได้ผ่านการตรวจสอบจากกลุ่มงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ และแก้ไขตามบันทึกข้อความที่ 
อว 0605.1(5.3)/1888 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 แล้ว ในการนี้  จึงเรียนคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามและหากเห็นชอบโปรดพิจารณามอบหมาย
ให้ คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการด าเนินงานดังกล่าวอยู่นอกเหนือรายละเอียดที่ระบุไว้ในบันทึกความ
เข้าใจฯและขัดกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและได้มีความเสียหายเกิดขึ้น  หน่วยงานที่เสนอความ
ประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1.   (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ฉบับภาษาไทยซึ่งมีเนื้อหาตรงกับฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการตรวจสอบ/
แก้ไข จากกลุ่มงานนิติการแล้ว จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 หน้า 3/25)  

2.  (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2  
หน้า 11/25) 

3.  ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 หน้า 20/25) 
4. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธะกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารแนบท้าย 

หมายเลข 4 หน้า 21/25) 
5. ข้อมูลหน่วยงานคู่สัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 หน้า 22/25) 
6. ข้อมูลผู้ประสานงานทั้งสองหน่วยงาน (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 หน้า 24/25) 
7. (ส าเนา) บันทึกข้อความจากกลุ่มงานนิติการ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7 หน้า 25/25) 

 

ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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-2- 

ประเด็นที่เสนอ 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะแพทยศาสตร์) กับ UNIVERSITI PUTRA 
MALAYSIA มาเลเซีย 

มติ 
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4.1.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม(คณะวิศวกรรมศาสตร์) กับMing Chi University of Technology ไต้หวัน 
 
 ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ความว่า ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสงค์จะท าบันทึกความ
เข้าใจ กับ บริษัท Ming Chi University of Technology ไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. การแลกเปลี่ยน
นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 2. การแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน                   
3. การร่วมกิจกรรมวิจัยและตีพิมพ์ผลงาน 4. การเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 5. การแลกเปลี่ยน
วัสดุอุปกรณ์ทางการวิจัย นั้น ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ฉบับภาษาไทยได้ผ่านการตรวจสอบจากกลุ่มงาน
นิติการ กองการเจ้าหน้าที่แล้ว โดยข้อมูลครบถ้วนไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ในการนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามในความตกลงร่วมมือทางวิชาการฉบับดังกล่าว และโปรดพิจารณา
มอบหมายให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อมหาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การด าเนินงาน ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดท าผลการด าเนินงานให้
มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการท างานด าเนินดังกล่าวอยู่นอกเหนือรายละเอียดที่ระบุไว้ในบันทึก
ข้อตกลงและขัดกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และได้มีความเสียหายเกิดขึ้น หน่วยงานที่เสนอ                 
ความประส่งต่อมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น ตามหนังสือที่ อว 0605(10.3)/4529                  
ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่แนบมาพร้อมนี้ 
                                  
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ฉบับภาษาไทย ซึ่งมีเนื้อหาตรงกับฉบับภาษาอังกฤษ และได้รับการ
ตรวจสอบ/แก้ไข จากกลุ่มงานนิติการแล้วจ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 /หน้า 3/15) 

2. (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข  
2/หน้า 5/15) 

3. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข  
3 /หน้า 7/15) 

4. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 /หน้า 10/15) 

5. ข้อมูลหน่วยงานคู่สัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 /หน้า 11/15) 
6. ข้อมูลผู้ประสานงานของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 /หน้า 14/15) 
7. (ส าเนา) บันทึกข้อความจากกลุ่มงานนิติการ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข7 /หน้า 15/15) 

 
ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ประเด็นที่เสนอ 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึก
ความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(คณะวิศวกรรมศาสตร์) กับMing Chi University of 
Technology ไต้หวัน 

 
มติ 
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4.1.4   การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  
ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะการบัญชีและการจัดการ) กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  

ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ความว่า ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะการบัญชีและการจัดการ ประสงค์จะท า
บันทึกข้อตกลงความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ร่วมกันในหลักสูตร การจัดการเมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมดิจิทัล (Smart City Management and Digital 
Innovation) 2. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการท าวิจัยและการด าเนินโครงการต่างๆ ในระดับ U2U 
(University to University) U2C (University to Country) C2C (Country to Country) และ R2R 
(Region to Region) นั้น ทั้งนี้ (ร่าง) ความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ฉบับภาษาไทยได้ผ่านการตรวจสอบจาก
กลุ่มงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่แล้ว โดย  กลุ่มงานนิติการ พิจารณาแล้วเห็นว่า บันทึกข้อตกลงมี
สาระส าคัญครบถ้วน ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม จึงเห็นควรให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
ความเห็นชอบและพิจารณามอบหมายให้ คณะการบัญชีและการจัดการ หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกรรมสิทธิ์หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจาการด าเนินงานให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบ และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการด าเนินงานดังกล่าวอยู่นอกเหนือ
รายละเอียดที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจและขัดกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและได้มีความเสียหาย
เกิดขึ้น หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น                   
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0605.1(5.3)/4991 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้ จึงเรียน
มาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความตกลงร่วมมือทางวิชาการฉบับ
ดังกล่าว  

                                 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งได้รับการตรวจสอบ/แก้ไข  
จากกลุ่มงานนิติการแล้ว จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 /หน้า 3/17) 

2. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 /หน้า 7/17) 
3. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 /หน้า 10/17) 
4. ข้อมูลหน่วยงานคู่สัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 /หน้า 11/17) 
5. ข้อมูลผู้ประสานงานของทุกหน่วยงาน (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 /หน้า 16/21) 
6. (ส าเนา) บันทึกข้อความจากกลุ่มงานนิติการ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 /หน้า 17/17) 

 

ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ 
 

ประเด็นที่เสนอ 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(คณะการบัญชีและการจัดการ)กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มติ 
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 4.1.5  การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม(คณะพยาบาลศาสตร์) กับ HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 
 

    ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย ความว่า ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ประสงค์จะท าความตกลงร่วมมือ
ทางวิชาการ ร่วมกับ HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. แลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาระหว่างกัน 2. แลกเปลี่ยนข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับวิธี
วิทยาและเนื้อหาความรู้ทางการศึกษา 3. แลกเปลี่ยนสื่อวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ ตลอดจนข้อมูลทางวิชาการอ่ืนๆ และ 
4. จัดกิจกรรมอ่ืนๆ อันควรค่าต่อการด าเนินการศึกษาและวิจัยด้านการพยาบาล การวิจัยด้านสุขภาพ การเรียนการ
สอน และประชุมวิชาการ นั้น ทั้งนี้ (ร่าง) ความตกลงร่วมมือทางวิชาการฉบับภาษาไทย ได้ผ่านการตรวจสอบจาก
กลุ่มงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่แล้ว โดยกลุ่มงานนิติการ ได้ด าเนินการตรวจสอบและเสนอความเห็นให้คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด าเนินการตามบันทึกข้อความที่ อว 0605.1(5.3)/5308 ลงวันที่ 30 
ตุลาคม 2562 (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)  ในการดังกล่าว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประเทศไทย กับ HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY ได้ด าเนินการหารืออีกครั้ง เพ่ือแก้ไข 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ จึงได้ตกลงที่จะจัดท าความร่วมมือตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ นั้น ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ 
โดยกลุ่มงานนิติการ พิจารณาแล้วเห็นว่า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ มีสาระส าคัญครบถ้วนไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม                 
จึงเห็นควรให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบและพิจารณามอบหมายให้                    
คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจาการด าเนินงานให้รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร เพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการ
ด าเนินงานดังกล่าวอยู่นอกเหนือรายละเอียดที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจและขัดกับระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและได้มีความเสียหายเกิดขึ้น หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใน
ความเสียหายนั้น  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. (ร่าง) ความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ฉบับภาษาไทย ซึ่งมีเนื้อหาตรงกับฉบับภาษาอังกฤษ และได้รับการ
ตรวจสอบ/แก้ไขจากกลุ่มงานนิติการแล้ว จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1/หน้า 3/21) 

2. (ร่าง) ความตกลงรว่มมือทางวชิาการ ฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2/
หน้า หน้า 9/21) 

3. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3/หน้า หน้า 16/21) 
4. ตารางระบุความสอดคล้องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4/หน้า หน้า 17/21) 
5. ข้อมูลหน่วยงานคู่สัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5/หน้า หน้า 19/21) 
6. ข้อมูลผู้ประสานงานของทั้งสองหน่วยงาน (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6/หน้า หน้า 20/21) 
7. (ส าเนา) บันทึกข้อความจากกลุ่มงานนิติการ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7/หน้า หน้า 21/21) 
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ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

ประเด็นที่เสนอ 
 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในการลงนามความตกลงร่วมมอืทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะพยาบาลศาสตร์)  
กับ HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
มติ 
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4.1.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม) กับ TSUBASA & DOCTOR HEALTH CO., LTD. 
ประเทศญี่ปุ่น 

 

ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย ความว่า ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประสงค์จะท า
บันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ TSUBASA & DOCTOR HEALTH CO., LTD. ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1.ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย และ 2.แลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิต/นักศึกษา และข้อมูลข่าวสาร 
ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจฉบับภาษาไทยได้ผ่านการตรวจสอบจากกลุ่มงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่แล้ว 
โดยกองการเจ้าหน้าที่โดยกลุ่มงานนิติการ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมท าการ
แก้ไขชื่อและข้อความในย่อหน้าที่หนึ่งใน (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างคณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ TSUBASA & DOCTOR HEALTH CO., LTD. ประเทศญี่ปุ่น และเห็น
ควรน า เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย ให้ความเห็นชอบและพิจารณามอบหมายให้                       
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการด าเนินงานดังกล่าวอยู่นอกเหนือรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
บันทึกความเข้าใจและขัดกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและได้มีความเสียหายเกิดขึ้น หน่วยงานที่เสนอ
ความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น ตามบันทึกข้อความที่ อว 
0605.1(5.3)/3947 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 ในการนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การลงนามในความตกลงร่วมมือทางวิชาการฉบับดังกล่าว  
                               
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1) (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ฉบับภาษาไทยซึ่งมีเนื้อหาตรงกับฉบับภาษาอังกฤษ และได้รับการตรวจสอบ/
แก้ไข จากกลุ่มงานนิติการแล้ว จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 หน้า 3/13) 

2) (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 หน้า 6/13) 
3) ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 หน้า 9/13) 
4) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธะกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 หน้า 10/13) 
5) ข้อมูลหน่วยงานคู่สัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 หน้า 11/13) 
6) ข้อมูลผู้ประสานงานของทั้งสองหน่วยงาน (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 หน้า 12/13) 
7) (ส าเนา) บันทึกข้อความจากกลุ่มงานนิติการ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7 หน้า 13/13) 
 

 

ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 

ประเด็นที่เสนอ 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม)  
กับ TSUBASA & DOCTOR HEALTH CO., LTD. ประเทศญี่ปุ่น 
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4.1.7  การพิจารณาอนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งท่ี 1 ให้แก่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  จ านวน  10  คน   
 
   ด้วยกองทะเบียนและประมวลผล ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ความว่า ด้วย มีนิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 10 คน  
ได้สมัครสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1 และช าระค่าธรรมเนียมสอบวัดคุณสมบัติ คนละ 2,500 บาท เพราะมี 
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการสมัครสอบวัดคุณสมบัติ  ซ่ึงการสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1 ไม่ต้องช าระ 
ค่าสมัคร ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่  
29 ตุลาคม 2562  จึงมีมติเห็นชอบให้คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบวัดคุณสมบัติแกน่ิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 10 คน  ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต สาขาวิชา คณะ 

1 นายวสันต์ พันทะศร ี 61010264501 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 

2 นายอัคคนัฐ อนันต์ธะกุล 61010561003 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ 

3 นางสาวศุภนันท์ พิมดี 61010561002 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ 

4 นายวชิระ โมราชาติ 61010561007 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ 

5 นางสาวนพวรรณ ทะวะลัย 61010561005 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ 

6 นางสาวนิพพิทา กุลชิต 61010563001 หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์ 

7 นางกมลลักษณ์ พรมมา 61010563003 หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์ 

8 นางสาวกัญญารัตน์ อรรคอ านวย 61010563004 หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์ 

9 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสิริวัฒน์ 61010563005 หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์ 

10 นางสาวภาริณี สุวรรณศรี 61010563007 หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์ 

 ตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าบริการการศึกษาอ่ืนๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าบริการ
การศึกษาอ่ืนๆ  ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  เม่ือนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
 ในการนี้กองทะเบียนและประมวลผลจึงขออนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1  
ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  10  คน เพ่ือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พิจารณา   
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-2- 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. บันทึกข้อความบัณฑิตวิทยาลัย ที่ อว 0605.21/1292 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน  2562   
แจ้งมติพิจารณาการคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตที่เข้าศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 สมัครสอบครั้งที่ 1 

 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ครั้งที่ 10/2562  วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ  ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมสอบวัด
คุณสมบัติ ครั้งที่ 1 ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 10  คนๆ ละ 2,500 บาท ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต สาขาวิชา คณะ 

1 นายวสันต์ พันทะศรี 61010264501 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 

2 นายอัคคนัฐ อนันต์ธะกุล 61010561003 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ 

3 นางสาวศุภนันท์ พิมดี 61010561002 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ 

4 นายวชิระ โมราชาติ 61010561007 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ 

5 นางสาวนพวรรณ ทะวะลัย 61010561005 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ 

6 นางสาวนิพพิทา กุลชิต 61010563001 หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์ 

7 นางกมลลักษณ์ พรมมา 61010563003 หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์ 

8 นางสาวกัญญารัตน์ อรรคอ านวย 61010563004 หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์ 

9 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสิริวัฒน์ 61010563005 หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์ 

10 นางสาวภาริณี สุวรรณศรี 61010563007 หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์ 
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4.1.8  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต (พ.ศ.2562-2567)   
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับเพิ่มเติม) 

 
ด้วยกองแผนงาน ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความว่า  

ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดท าแผนหลักสูตร แผนการรับนิสิต (พ.ศ.2562-2567) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561  
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 แล้วนั้น ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงาน  
มีความประสงคจ์ะขอบรรจุหลักสูตรใหม่ (เพ่ิมเติม) ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หลักสูตร และปีการศึกษา 
2563 จ านวน 3 หลักสูตร รวมจ านวน 5 หลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 23 กันยายน 2562 ดังนี้  
แผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต (พ.ศ.2562 – 2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับเพิ่มเติม)  

หลักสูตร แผนการรับนิสิต คณะ 
ปกต ิ พิเศษ รวม 

ปีการศึกษา 2562     
ระดับปริญญาโท     
1 บธ.ม. บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล 10 12 22 คณะการบัญชีและการจัดการ 
ระดับปริญญาเอก     
2 ปร.ด. บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล 5 5 10 คณะการบัญชีและการจัดการ 
ปีการศึกษา 2563     
ระดับปริญญาตรี     
3 วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่ 100 - 100 คณะวิทยาการสารสนเทศ 
ระดับปริญญาโท     
4 วท.ม. วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 5 5 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ระดับปริญญาเอก     
5 ปร.ด. การสอนภาษาอังกฤษ 7 7 14 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

  
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. (ร่าง) แผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต(พ.ศ.2562-2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฉบับเพิ่มเติม) 

1.1 บธ.ม.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ปีการศึกษา 2562 
1.2 ปร.ด.บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ปีการศึกษา 2562 
1.3 วท.บ.นวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่ ปีการศึกษา 2563 
1.4 วท.ม.วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2563 
1.5 ปร.ด.การสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 

 
ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
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ประเด็นที่เสนอ 
 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)แผนหลักสูตร  
และแผนการรับนิสิต (พ.ศ.2562-2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับเพ่ิมเติม) 
 

มติ 

  



แผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต (พ.ศ.2562-2567)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับเพิ่มเติม)

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คร้ังที่ 22/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
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วท.ม. วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
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แผนหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ.2562-2567 (เพิ่มเติม)
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1. หลักสูตรใหมท่ีข่อบรรจุในแผนหลักสูตร พ.ศ.2562-2567 (เพ่ิมเตมิ) จ ำนวน  5  หลักสูตร 

คณะ ระดบัปริญญำ สำขำวิชำ
62 63 64 65 66 67

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก
ปร.ด. การสอนภาษาอังกฤษ 1

คณะการบัญชีและการจัดการ ปริญญาโท
บธ.ม. บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล 1

ปริญญาเอก
ปร.ด. บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล 1

คณะวิทยาการสารสนเทศ ปริญญาตรี
วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่ 1

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปริญญาโท
วท.ม. วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 1

รวมทัง้สิ้น 2 3

ปีกำรศึกษำ

2



แผนการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ.2562-2567 (เพ่ิมเติม)
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2.1 ตารางแผนการรับนิสิตใหม่ จ าแนกตามกลุม่สาขาวิชา/คณะ/ ระบบ/ สาขาวิชา พ.ศ. 2562-2567 ศูนย์กลางมหาสารคาม (เพ่ิมเติม)

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม

      15       17       32        22        24        46        22        24        46        22        24        46        22        24        46        22        24        46
      10       12       22        10        12        22        10        12        22        10        12        22        10        12        22        10        12        22
        5         5       10        12        12        24        12        12        24        12        12        24        12        12        24        12        12        24
        -         -         -          7          7        14          7          7        14          7          7        14          7          7        14          7          7        14
        -         -         -          7          7        14          7          7        14          7          7        14          7          7        14          7          7        14

1 ปร.ด. การสอนภาษาองักฤษ 3 ปี         -         -         -          7          7        14          7          7        14          7          7        14          7          7        14          7          7        14

      15       17       32        15        17        32        15        17        32        15        17        32        15        17        32        15        17        32
      10       12       22        10        12        22        10        12        22        10        12        22        10        12        22        10        12        22

1 บธ.ม. บริหารธรุกจิและนวตักรรมดิจทิัล 2 ปี       10       12       22        10        12        22        10        12        22        10        12        22        10        12        22        10        12        22

        5         5       10          5          5        10          5          5        10          5          5        10          5          5        10          5          5        10
1 ปร.ด. บริหารธรุกจิและนวตักรรมดิจทิัล 3 ปี         5         5       10          5          5        10          5          5        10          5          5        10          5          5        10          5          5        10

        -         -         -      100           -      100      100           -      100      100           -      100      100           -      100      100           -      100
        -         -         -      100           -      100      100           -      100      100           -      100      100           -      100      100           -      100
        -         -         -      100           -      100      100           -      100      100           -      100      100           -      100      100           -      100
        -         -         -      100           -      100      100           -      100      100           -      100      100           -      100      100           -      100

1 วท.บ. นวตักรรมเทคโนโลยธีรุกจิสมยัใหม่ 4 ปี         -         -         -      100           -      100      100           -      100      100           -      100      100           -      100      100           -      100

        -         -         -          5          5        10          5          5        10          5          5        10          5          5        10          5          5        10
        -         -         -          5          5        10          5          5        10          5          5        10          5          5        10          5          5        10
        -         -         -          5          5        10          5          5        10          5          5        10          5          5        10          5          5        10
        -         -         -          5          5        10          5          5        10          5          5        10          5          5        10          5          5        10

1 วท.ม.   วทิยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 2 ปี         -         -         -          5          5        10          5          5        10          5          5        10          5          5        10          5          5        10

15      17      32      127     29       156     127     29       156     127     29       156     127     29       156     127     29       156     
ระดับปริญญาตรี -        -        -        100     -          100     100     -          100     100     -          100     100     -          100     100     -          100     
ระดับปริญญาโท 10      12      22      15       17       32       15       17       32       15       17       32       15       17       32       15       17       32       
ระดับปริญญาเอก 5        5        10      12       12       24       12       12       24       12       12       24       12       12       24       12       12       24       

  ระดับปริญญาโท

รวมทั้งส้ิน

ระดับปริญญาโท
  คณะสัตวแพทยศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

  ระดับปริญญาตรี
  คณะวทิยาการสารสนเทศ

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2563 2564 2565 2566

  ระดับปริญญาเอก

แผนการรับนิสิต

กลุ่ม / คณะ

  ระดับปริญญาเอก

  คณะการบัญชแีละการจดัการ
  ระดับปริญญาโท

2567

กลุ่มมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

2562

4
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แบบฟอร์มการชี้แจงการขอบรรจุหลักสูตรใหม่  
ในแผนหลักสูตร  และแผนนิสิต (ปีการศึกษา 2562)  

   
1.  ชื่อหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)   
2.  คณะ/หน่วยงาน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
3.  เหตุผลความจ าเป็น 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562 ที่สอดคล้องกับ 

1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2558  

1.2 วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐบาล หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” 

1.3 โครงการสร้างบัณฑิตและก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย
การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  

2. เพ่ือให้มีการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม และการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการหรือ
ภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและก าลังคน 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตไปสู่ตลาดแรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะวิจัยสูง ตามนโยบายดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

4. สานพลังประชารัฐด้านการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะวิจัยควบคู่กับการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

5. เพ่ือสร้างฐาน (Platform) การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต ที่มีการปรับปรุงรูปแบบการผลิต
บัณฑิต ที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการวิจัย เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง 

6. บูรณาการศาสตร์ทางบริหารธุรกิจทั้ งบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มี
ความสามารถและศักยภาพตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ด้วยประสบการณ์วิจัยจากในสภาพ
จริง (Experience Integrated Learning)  

7. บูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับทักษะวิชาชีพด้วยการจัดการเรียนการสอนในลักษณะหน่วยแยก
เชิงผลลัพธ์ ที่ตอบโจทย์ทันต่อความต้องการของภาคการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่
แน่นอน 

8. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและพัฒนาทักษะปฏิบัติ
รายบุคคลได ้

 
4.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัลให้มี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

4.1 มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการการประกอบอาชีพและการสื่อสารทางบริหารธุรกิจและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

4.2 มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
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4.3 มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนางานและสังคม 
 
5.  ความพร้อม 
 5.1  ด้านอาจารย์ผู้สอน 
       5.1.1  จ านวนอาจารย์ทั้งสิ้นของคณะ 
 
          จ านวน 
 
 
  วุฒิการ 
ศึกษา                         

อาจารย์ 
 

ผศ. รศ. ศ. รวม 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

จ านวน
อาจารย์
ทั้งสิ้น 

จ านวน
อาจารย์ลา
ศึกษาต่อ 

1. ปริญญาตรี 1 - - - - - - - 1 - 
2. ปริญญาโท 21 20 2 1 1 - - - 24 21 
3. ปริญญาเอก 43 - 35 - 6 - - - 84 - 
รวม         109  
 
       5.1.2  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่บรรจุไว้ในแผนนี้  

1.  ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพล วิแสง          
วุฒิการศึกษา Ph.D.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์    
2.  ชื่อ อาจารย์ ดร.ภัชษร สิ่วส าแดงเดช   
วุฒิการศึกษา Ph.D.    สาขาวิชา Business Administration            
3.  ชื่อ อาจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี           
วุฒิการศึกษา Ph.D. สาขาวิชา Business Administration           

 
       5.1.3  ชื่ออาจารย์พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีความรู้ความสามารถจากภายนอก   
   ไม่มี  
   

 5.1.4  สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต  
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 1 : 4  1 : 4  1 : 4  1 : 4  1 : 4 
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       5.1.5 แผนการรับนิสิต  
  - เปิดรับนิสิตทั้งระบบในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ จ าแนกเป็นนิสิตแบบต่างๆ ดังนี้  
- จ านวนนิสิตระบบในเวลาราชการ  

ชั้นปีที่ 

จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน ก แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - - 5 5 5 5 5 5 5 5 
รวมจ านวนนิสิต 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - 5 5 5 5 5 5 5 5 

  
- จ านวนนิสิตระบบนอกเวลาราชการ 

ชั้นปีที่ 

จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

ชั้นปีที่ 1 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 
ชั้นปีที่ 2 - - 2 10 2 10 2 10 2 10 
รวมจ านวนนิสิต 2 10 4 20 4 20 4 20 4 20 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - 2 10 2 10 2 10 2 10 

 
5.2  ครุภัณฑ์/สถานที่จัดการเรียนการสอน 

      5.2.1  วัสดุ-ครุภัณฑ์และเครื่องมือขั้นสูงส าหรับการเรียนการสอน 
   ไม่มี 
       5.2.2  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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6.  ความเป็นไปได้ 
 
  6.1  ด้านคุณลักษณะ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

จากตารางแสดงคุณลักษณะ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของผู้เข้าร่วมวิพากหลักสูตรฯ พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 83.33 มีช่วงอายุ 20-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 41.36 เงินเดือนอยู่ระหว่าง 
10,001 – 20,000 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 37.50 ระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 
37.50  ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคิดเป็นร้อยละ 79.17  และมีประสบการณ์ต่ ากว่า 
10 ปีคิดเป็นร้อยละ 70.83 

 
6.2  ความคิดเห็นต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

   

   
 
 

เพศ ร้อยละ  อายุ ร้อยละ 
ชาย 83.33 20-30 ปี 41.67 
หญิง 16.67 31-40 ปี 37.50 
รวม 100 41 ปี ขึ้นไป 20.83 
   รวม 100 

เงินเดือนที่ได้รับ  
บาทต่อเดือน 

ร้อยละ  ระดับการศึกษา
สูงสุด 
 

ร้อยละ 

0-10,000 37.50  ต่ ากว่าปริญญาตรี 37.50 
10,001-20,000 37.50  ปริญญาตรี 33.33 
20,001 ขึ้นไป 25.00  ปริญญาโท 20.83 
รวม 100  ปริญญาเอก 8.34 
   รวม 100 

ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ  ประสบการณ์ท างาน ร้อยละ 
สาขาที่เก่ียวข้องกับไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์ 20.83  0-10 ปี 70.83 
สาขาอ่ืน 79.17   11-20 ปี 16.66 
รวม 100  21 ปี ขึ้นไป 12.51 
   รวม 100 
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6.2.1 ระดับความคิดเห็นรายข้อ โดยมีระดับความคิดเห็นดังนี้        
   4.01- 5.00 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
   3.01- 4.00 หมายถึง  เห็นด้วย    
   2.01- 3.00 หมายถึง  เฉยๆ  
   1.01 - 2.00 หมายถึง ไม่เห็นด้วย    
   0.00 - 1.00 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง      
   
ตารางท่ี 6.2.1 ระดับความคิดเห็นต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรายข้อ  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต X  SD. 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสามารถเข้าใจง่าย 
2.วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตรงตามจุดมุ่งหมาย 
3.วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 
โครงสร้างของหลักสูตร 
1.โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม  
3.จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาบังคับมีความเหมาะสม  
4.จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเลือก มีความเหมาะสม  
5.จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์มีความเหมาะสม  
เนื้อหาวิชา (ภาพรวม) 
1.เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.เนื้อหาวิชาสามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
3.เนื้อหาวิชาสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของผู้เรียน 
4.เนื้อหาวิชาในแต่ละรายวิชามีความซ้ าซ้อนกัน 
5.เนื้อหาวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
รายวิชา (Course Work)  
1. กลุ่มวิชาบังคับ    
-  ความบ่อยครั้งในการน าไปใช้  
-  ตรงกับความต้องการของสาขาวิชาที่เรียน 
-  ความเหมาะสมในปริมาณเนื้อหา 
-  มีความทันสมัย  
-  เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
2. กลุ่มวิชาเลือก  
-  ความบ่อยครั้งในการน าไปใช้ 
-  ตรงกับความต้องการของสาขาทีเรียน 
-  ความเหมาะสมในปริมาณเนื้อหา 
-  มีความทันสมัย 
-  เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

 
4.29 
4.25 
4.33 
 
4.21 
4.50 
4.21 
4.38 
4.29 
 
4.25 
4.13 
4.21 
3.50 
4.25 
  
 
 4.00  
4.13  
3.92   
4.25   
4.42   
   
4.08  
4.13  
4.17  
4.3   
4.33   

 
0.55 
0.61 
0.76 
 
0.51 
0.59 
0.66 
0.58 
0.46 
 
0.68 
0.61 
0.59 
0.88 
0.61 
   
 
0.51 
0.61 
0.65  
0.68  
0.50  
  
0.58 
0.61 
0.64 
0.64 
0.64 
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จากตารางที่ 6.2.1 ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรายข้อในด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร พบว่า วัตถุประสงค์

ของหลักสูตรสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.33 และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรตรงตามจุดมุ่งหมาย มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.25 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร พบว่า 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด คือ 4 .50 และระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ยต่ าสุด คือ 4.21 คือ โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและจ านวน
หน่วยกิตหมวดวิชาแกนมีความเหมาะสม (8 หน่วยกิต) 

ด้านเนื้อหาวิชา (ภาพรวม) พบว่า เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
เนื้อหาวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเท่ากับ 4.25 ขณะที่เนื้อหาวิชาในแต่
ละรายวิชามีความซ้ าซ้อนกันระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ าสุด คือ 3.50 ด้านรายวิชา (Course Work) ในกลุ่มวิชา
บังคับ พบว่า เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.42 และ
ความเหมาะสมในปริมาณเนื้อหามีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ าสุดมีค่าเท่ากับ 3.92 ขณะที่ในกลุ่มวิชาเลือก พบว่า 
มีความทันสมัยและเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.33 
และความบ่อยครั้งในการน าไปใช้มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ าสุดมีค่าเท่ากับ 4.08 

 
6.2.2 ระดับความคิดเห็นรายด้าน โดยมีระดับความคิดเห็นดังนี้       

  4.01- 5.00 หมายถึง ดีมาก 
  3.01- 4.00 หมายถึง ดี   
  2.01- 3.00 หมายถึง ปานกลาง 
  1.01 - 2.00 หมายถึง น้อย   
  0.00 - 1.00 หมายถึง น้อยมาก 

 
ตารางท่ี 6.2.2 ระดับความคิดเห็นต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรายด้าน 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ค่าเฉลี่ย 
(5.00) 

ระดับความคิดเห็น 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตร 
เนื้อหาวิชา (ภาพรวม) 
รายวิชา (Course Work) 

4.29 
4.31 
4.00 
4.17 

ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 
ดีมาก 

 
จากตารางที่ 6.2.2 ระดับความคิดเห็นต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรายด้าน 

พบว่า ระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากมีเพียงเนื้อหาวิชา (ภาพรวม)ที่อยู่ในระดับดี โดยโครงสร้าง
ของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเท่ากับ 4.31 รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเท่ากับ 4.29 และ
เนื้อหาวิชา (ภาพรวม) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด มีค่าเท่ากับ 4.00 
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       6.3  กลุ่มเป้าหมายที่จะมีการมาศึกษาในหลักสูตร คือ  
        6.3.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1  

ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และต้องมี
สมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

   6.3.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข  
ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าในทุกสาขาวิชา  จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  และต้องมี
คุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560  

   6.3.3 กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล 

            6.3.4 การท าความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกันระหว่างคณะการบัญชีและการจัดการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ในการร่างและ
พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งจะมีการส่งผู้เรียนมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปี
การศึกษาละ 10 คน 
 

      6.4  ผลกระทบต่อหลักสูตรเดิมภายในคณะ 
    ไม่มี          
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  6.5  ประมาณรายรับ-รายจ่ายและจุดคุ้มทุน 
           6.5.1  ประมาณการรายรับ 
ระบบในเวลาราชการ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ช้ันปี
ที ่

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

จ านวน
นิสิต(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีม

แบบเหมาจ่าย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

จ านวน 
นิสิต(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีมแบบ

เหมาจ่าย 
(บาท) 

รวม
(บาท) 

จ านวน
นิสิต(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีม

แบบเหมาจ่าย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

จ านวน
นิสิต(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีมแบบ

เหมาจ่าย 
(บาท) 

รวม
(บาท) 

จ านวน
นิสิต(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีม

แบบเหมาจ่าย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 10 25,000 250,000 10 25,000 250,000 10 25,000 250,000 10 25,000 250,000 10 25,000 250,000 
2 - - - 10 25,000 250,000 10 25,000 250,000 10 25,000 250,000 10 25,000 250,000 

รวม 10 25,000 250,000 20 50,000 500,000 20 50,000 500,000 20 50,000 500,000 20 50,000 500,000 
 
ระบบนอกเวลาราชการ 
 

ช้ันปี
ที ่

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

จ านวน
นิสิต(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีม
แบบเหมา
จ่าย (บาท) 

รวม 
(บาท) 

จ านวน 
นิสิต(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีม

แบบเหมาจ่าย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

จ านวน
นิสิต
(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีม

แบบเหมาจ่าย 
(บาท) 

รวม
(บาท) 

จ านวน
นิสิต(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีม

แบบเหมาจ่าย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

จ านวน
นิสิต
(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีม
แบบเหมา
จ่าย (บาท) 

รวม
(บาท) 

1 12 30,000 360,000 12 30,000 360,000 12 30,000 360,000 12 30,000 360,000 12 30,000 360,000 
2 - - - 12 30,000 360,000 12 30,000 360,000 12 30,000 360,000 12 30,000 360,000 

รวม 12 30,000 360,000 24 60,000 720,000 24 60,000 720,000 24 60,000 720,000 24 60,000 720,000 
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6.5.2  ประมาณการรายจ่าย 
 ระบบในเวลาราชการ    

(หน่วย : ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 
จ านวนนิสิต 

(คน) 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
จ านวนนิสิตที่
จุดคุ้มทุน (คน) 

ส่วนต่างรายรับ และรายจ่ายต่อปี 

ต่อหัว (บาท) ทั้งหมด (บาท) ต่อหัว (บาท) ทั้งหมด (บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
% 

2562 10 25,000 250,000 20,000 200,000 3 50,000 25.00 
2563 10 25,000 250,000 20,000 200,000 3 50,000 25.00 
2564 10 25,000 250,000 20,000 200,000 3 50,000 25.00 
2665 10 25,000 250,000 20,000 200,000 3 50,000 25.00 
2566 10 25,000 250,000 20,000 200,000 3 50,000 25.00 
รวม 20 50,000 500,000 40,000 400,000 3 100,000 25.00 

 
หมายเหตุ 
 1.  จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
  ปีที่  1 จ านวน  18   หน่วยกิต 
  ปีที่  2  จ านวน   18   หน่วยกิต 
       ค่าธรรมเนียม แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ  25,000  บาท 
 
            2.  รายจ่ายรวมตลอดหลักสูตรต่อคนต่อปี  50,000 บาท/คน/ปี 
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 ระบบนอกเวลาราชการ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 
จ านวนนิสิต 

(คน) 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
จ านวนนิสิตที่
จุดคุ้มทุน (คน) 

ส่วนต่างรายรับ และรายจ่ายต่อปี 

ต่อหัว (บาท) ทั้งหมด (บาท) ต่อหัว (บาท) ทั้งหมด (บาท) จ านวนเงิน % 

2562 12 30,000 360,000 22,000 264,000 3 96,000 36.36 
2563 12 30,000 360,000 22,000 264,000 3 96,000 36.36 
2564 12 30,000 360,000 22,000 264,000 3 96,000 36.36 
2665 12 30,000 360,000 22,000 264,000 3 96,000 36.36 
2566 12 30,000 360,000 22,000 264,000 3 96,000 36.36 
รวม 24 60,000 720,000 44,000 528,000 3 192,000 36.36 

 
หมายเหตุ 

1.  จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
  ปีที่  1 จ านวน  18 หน่วยกิต 
  ปีที่  2  จ านวน  18 หน่วยกิต 
  ค่าธรรมเนียม แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
 

2.  รายจ่ายรวมตลอดหลักสูตรต่อคนต่อปี 60,000 บาท/คน/ป ี
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7. ข้อมูลการเปิดหลักสูตร และรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (หลักสูตรเดิมท่ีมีอยู่แล้ว)  
 (1) มีจ านวน   20  หลักสูตร ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี  

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

1. ผศ.ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ 
2. ผศ.ดร.นาถนภา  นิลนิยม 
3. อ.ดร.ศุทธินี  ปราชญ์ศรีภูมิ 
4. อาจารย์ณัฏฐ์  ศรีเมืองทอง 
5. อาจารย์ภควรรธก์ คูบุญญรักษ์ 

2. หลักสูตร บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

1. ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซ้ิม 
2. อาจารย์ณัฐกานต์  ชุติมารังสรรค์ 
3. ปาจารย์ประภาภรณ์  ชุปสุวรรณ 
4. อาจารย์เลอศักดิ์  โพธิ์ทอง 
5. อาจารย์อนุพงศ์  สุขประเสริฐ์ 

3. หลักสูตร บธ.บ. การจัดการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

1. ผศ.ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์ 
2. ผศ.ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันต์ 
3. อ.ดร.นวลละออง  อรรถรังสรรค์ 
4. อ.ดร.ภัชษร สิ่วส าแดงเดช 
5. อ.ดร.วราวรรณ  ชูวริัช 

4. หลักสูตร บธ.บ. การจัดการทรัพยากร
มนุษย ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

1. ผศ.ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ 
2. ผศ.ดร.สุจินดา  โพธิ์ไพฑูรย์ 
3. อ.ดร.มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง 
4. อ.ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์ 
5. อาจารย์กุลิสรา ลิ้มสุวรรณ 

    5.  หลักสูตร บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

1. ผศ.ดร.ปรีดา ไชยา 
2. อ.ดร.กาญจนา  หินเธาว์ 
3. อ.ดร. ณศิว์  ชูวิรัช 
4. อ.ดร. ปกรณ์  สัจจพงษ์ 
5. อ.ดร.พงศธร  ตันตระบัณฑิต 

6. หลักสูตร บธ.บ. การตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

1. ผศ.ดร.จุลสุชดา  ศิริสม 
2. ผศ.ดร. อารีรัตน์  ปานศุภวัชร 
3. อ.ดร.การันต์  กิจระการ 
4. อ.ดร. แคทลียา  ชาปะวัง 
5. อ.ดร. ดวงรัตน์  ธารด ารงค์ 

7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่พ.ศ.2558) 

1. ผศ.ดร.ธัญญกมล ปะละฤทธิ์ 
2. ผศ.ดร. อิงอั  นาชัยฤทธิ์ 
3. อาจารย์กฤตยา  แสงบุญ 
4. อาจารย์ Byunho  Yo 
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ชื่อหลักสูตร รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. อาจารย์ Andrew Ronal Cottam 

8. หลักสูตร บธ.บ. การบริหารการเงิน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

1. อ.ดร.ชินภัทร คันธพนิต 
2. ผศ.ดร. นงลักษณ์  แสงมหาชัย 
3. ผศ.ประภัสสร  วารีศร ี
4. ผศ.ดร.ธีรพรรณ  อึ๊งภากรณ์ 
5. อ.ดร.ชุติญา  คันธพนิต 

9. หลักสูตร บธ.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ
ธุรกิจหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  จันทีนอก 
2. อ.ดร.พลาญ  จันทรจตุรภัทร 
3. อ.ดร. สลักจิต  นิลผาย 
4. อ.ดร.ศรีรุ่งรัตน์  สุดสมบูรณ์ 
5. อ.ดร.เอกชัย  แน่นอุดร 

10. หลักสูตร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ศ.บ.) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. อ.ดร.คมกริช วงศ์แข 
2. อ.ดร. อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา 
3. อาจารย์ วราวุฒิ นาคบุญน า 
4. อ.ดร. องอาจ  ชาญประสิทธิ์ชัย 
5. ผศ.ดร.นิติพงษ์  ส่งศรีโรจน์ 

ระดับปริญญาโท  
1. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
1. รศ.ดร.สุวรรณ  หวังเจริญเดช 
2. ผศ.ดร.อุเทน  เลาน าทา 
3. รศ.ดร.ณัฐวงศ์  พูนพล 

2. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ศ.ม.) 
เศรษฐศาสตร์และการเงิน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. รศ.ดร.เอกฉัตร สิริสรรคานันท์ 
2. ผศ.ดร.เกสินี หมื่นไธสง 
3. ผศ.ดร.ศรัญญา  รักสงฆ์ 

3. หลักสูตร บธ.ม. การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. รศ.ดร.การุณย์  ประทุม 
2. ผศ.ดร.วีรยา  ภัทรอาชาชัย 
3. อ.ดร. กมล  เสวตสมบูรณ์ 

4. หลักสูตร บธ.ม. การจัดการการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. อ.ดร.นริศรา  สัจจพงษ์ 
2. อ.ดร.ประทานพร  จันทร์อินทร์ 
3. ผศ.ดร.ธีรา  เอราวัณ 

5. หลักสูตร บธ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. ผศ.ดร.จรวย  สาวิถี 
2. อ.ดร.พีรวัฒน์  ไชยล้อม 
3. อ.ดร.กิตติพล  วิแสง 

6. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. อ.ดร.สุธนา  บุญเหลือ 
2. ผศ.ดร.พรลภัส  สวุรรณรัตน์ 
3. อ.ดร.อัจฉริยา  อิสระไพบูลย์ 

 
ระดับปริญญาเอก  
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ชื่อหลักสูตร รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

(ปร.ด.) การจัดการหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 

1. ผศ.ดร.พรลภัส  สวุรรณรัตน์ 
2. อ.ดร.สุธนา บุญเหลือ 
3. อ.ดร.อัจฉริยา อิสระไพบูลย์ 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(ปร.ด.) การบัญชี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. รศ.ดร.สุวรรณ  หวงัเจริญเดช 
2. ผศ.ดร.อุเทน  เลาน าทา 
3. รศ.ดร.ณัฐวงศ์  พูนพล 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(ปร.ด.) การจัดการการตลาด  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. ผศ.ดร.ธีรา เอราวัณ  
2. อ.ดร.นริศรา  สัจจพงษ์ 
3. อ.ดร. ประทานพร  จันทร์อินทร์ 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
เศรษฐศาสตร์และการเงิน 

1. รศ.ดร. เอกฉัตร  สิริสรรคานันท์ 
2. ผศ.ดร.เกสินี  หมื่นไธสง 
3. ผศ.ดร.ศรัญญา  รักสงฆ์ 

 
8. จ านวนนิสิตทั้งหมดของคณะ ย้อนหลัง 3 ปี  

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ระดับปริญญาตรี    
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 2975 2636 1062 

2. หลักสูตร บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 292 241 97 

3. หลักสูตร บธ.บ. การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 1217 1019 370 
4. หลักสูตร บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2560 
128 64 25 

5. หลักสูตร บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561 

169 109 29 

6. หลักสูตร บธ.บ. การตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 580 499 205 
7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร

ใหม่พ.ศ.2558) 
101 53 2 

8. หลักสูตร บธ.บ. การบริหารการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 486 266 160 
9. หลักสูตร บธ.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 
36 17 7 

10. หลักสูตร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 299 
 
 
 

155 78 
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หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ระดับปริญญาโท    
1. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 18 19 9 
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ศ.ม.) เศรษฐศาสตร์และ

การเงินหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 2 12 4 
3. หลักสูตร บธ.ม. การจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 10 12 10 
4. หลักสูตร บธ.ม. การจัดการการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 15 12 14 
5. หลักสูตร บธ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 2 - - 
6. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 4 - - 
ระดับปริญญาเอก    

1. หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 1 7 - 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบัญชี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 4 9 1 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 4 3 - 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เศรษฐศาสตร์และการเงิน 
(ปิดหลักสูตรปีการศึกษา 2562) - - - 

รวม 6,343 5,133 2,073 
 
9. สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลา (ของคณะ) : Full Time Equivalent Students  
 (1) สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาปัจจุบัน  1 : 60  
 (2) เกณฑ์จาก สกอ. ควรมีสัดส่วนอาจารย์ : นิสิต เท่ากับ 1 : 25   
          (3) จ านวนนิสิตทั้งหมด เท่ากับ 9,727  
 
10. แผน ผลการรับนิสิตใหม่ของคณะ (ย้อนหลัง 3 ปี) 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

ระดับปริญญาตรี          

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(บช.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561 

1,100 2,975 270 1,100 2,636 240 1,100 1,062 97 
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หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

2. หลักสูตร บธ.บ.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561 

300 292 97 300 241 80 300 97 32 

3. หลักสูตร บธ.บ. การจัดการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561 

500 1,217 243 500 1,019 204 500 370 74 

4. หลักสูตร บธ.บ. การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560 

50 128 256 50 64 128 50 25 50 

5. หลักสูตร บธ.บ. ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561 

50 169 338 50 109 218 50 29  58 

6. หลักสูตร บธ.บ. การตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561 

200 580 290 200 499 250 200 205 103 

7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(บช.บ.) (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2558) 

60 101 168 60 53 88 60 2 3 

     8.  หลักสูตร บธ.บ. การบริหาร
การเงิน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

300 486 162 300 266 89 300 160 53 

9. หลักสูตร บธ.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

50 36 72 50 17 34 50 7 14 

10. หลักสูตร เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ (ศ.บ.) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

150 299 199 150 155 103 150 78 52 

ระดับปริญญาโท          
1. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

(บช.ม.) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561 

20 18 90 20 19 95 20 9 45 

2. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
มหาบัณฑิต (ศ.ม.) 
เศรษฐศาสตร์และการเงิน

20 2 10 20 12 60 20 4 20 
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หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

3. หลักสูตร บธ.ม. การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

20 10 50 20 12 60 20 10 50 

4. หลักสูตร บธ.ม. การจัดการ
การตลาด หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

20 15 75 20 12 60 20 14 70 

5. หลักสูตร บธ.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

20 2 10 20 - - 20 - - 

6. หลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต (กจ.ม.) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

20 4 20 20 - - 20 - - 

ระดับปริญญาเอก          
1. หลักสูตร ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

5 1 20 5 7 140 5 - - 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) การบัญชี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

5 4 80 5 9 180 5 1 20 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการ
การตลาด หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

5 4 20 5 3 60 5 - - 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) 
เศรษฐศาสตร์และการเงิน 
(ปิดหลักสูตรปีการศึกษา 
2562) 

 - -  - -  - - 
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11. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตของคณะ (ย้อนหลัง 3 ปี) 
 

หลักสูตร 
  

  

รุ่นปีการศึกษา 2561 รุ่นปีการศึกษา 2560 รุ่นปีการศึกษา 2559 
ผู้ส าเร็จ 

การศึกษา 
ผู้ตอบ
แบบ

ส ารวจ       

ร้อยละ 
การได้งานท า 

ผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

ผู้ตอบ
แบบ

ส ารวจ       

ร้อยละ 
การได้งานท า 

ผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

ผู้ตอบ
แบบ

ส ารวจ       

ร้อยละ 
การได้งานท า 

จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 2,150 2,107 1,581 69.23 2,181 2,100 1,794 86.40 1,934 1,890 1,683 89.05 

             
ปริญญาโท 32 30 28 50 30 29 28 93.33 27 25 19 76.00 

             
ปริญญาเอก 23 21 16 16.67 20 19 19 95.00 5 5 5 100 

             

 
12.  ปัญหาอุปสรรค 
     ไม่มี 
 
13.  แนวทางแก้ไข 
     ไม่มี 
 
14.  อ่ืนๆ 
        14.1 ความโดดเด่น จุดเน้นของหลักสูตร 

 1. เป็นการท าความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกันระหว่างคณะการบัญชีและการจัดการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ในการร่างและ
พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งจะมีการส่งผู้เรียนมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษาละ 10 คน 

 2. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  2.1 อาชีพที่เก่ียวกับการศึกษา 
  2.2 นักวิชาการในหน่วยงานต่างๆ 
  2.3 นักวิจัยในสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
14.2 ข้อมูลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ การตีพิมพ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1. ช่ือ  นายพีรวัฒน์  สกุล ไชยล้อม  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
2. สังกัด  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
3. ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2552 ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 2544 บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 2542 บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ/ต ารา 

       -ไม่มี- 
 

4.2  บทความวิจัย 
 นัฐทนันท์ บุญทศ นวลละออง อรรถรังสรรค์ และพีรวัฒน์ ไชยล้อม. (2558). ความสัมพันธ์

ระหว่างการบริหารทรัพยากรองค์กรกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของเทศบาลในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
7(4) : 67-77. 

 รัฐพล ชาวสี  นวลละออง อรรถรังสรรค์ และ พีรวัฒน์ ไชยล้อม. (2558).  ผลกระทบของกล
ยุทธ์การจัดการสมัยใหม่ที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย.  
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 7(4) : 57-66. 

 อนุชิต  อนุศรี ศรีรุ่งรัตน์  สุดสมบูรณ์ และพีรวัฒน์  ไชยล้อม.  (2558).  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบบัญชีเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางบัญชีของธุรกิจ SMEs ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
7(4) : 11-20. 

  นุสรา ห้องแซง นวลละออง อรรถรังสรรค์ และพีรวัฒน์ ไชยล้อม. (2559).  ผลกระทบของ 
การสื่อสารการตลาดทางอินเทอร์เน็ตที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย.  วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 8(2) : 32-42. 

 
   4.3 บทความวิชาการ 
             -ไม่มี- 
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5. ภาระงานสอน  
    5.1 ภาระงานสอนเดิม 
 ระดับปริญญาตรี 

  0903 411    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
  0903 502    องค์การและการจัดการ  
  0903 454    การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ  

 ระดับปริญญาโท 
  0903 503    การจัดการและพฤติกรรมองค์กร 

 ระดับปริญญาเอก  
  - ไม่มี- 
 
5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น  
            0903 706  ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ  
            0906 701  สัมมนาการวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reg.msu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=9035023&acadyear=&semester=0&avs511292744=32
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. ชื่อ-สกุล นายกิตติพล สกุล วิแสง ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. สังกัด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา  (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ าสุด  คือ  เอก  โท  ตรี) 
 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2560 ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้าและ 

คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 2552 วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 2545 ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 

  4.1 หนังสือ/ต ารา  
                 - ไม่มี-  
             4.2 บทความวิจัย  
              Kittipol, W. and Sa-ngiamvibool, W. (2017). Improved fuzzy C-means clustering in the 
process of exudates detection using mathematical morphology. Soft Computing, 22(8) : 2753-
2764.  
             Kittipol, W. and Sa-ngiamvibool, W. (2018). Automatic Detection of Exudates in Retinal 
Images usingRegion-Based, Neighborhood and Block Operation. Journal of Computer Science, 
DOI:10.3844/jcssp.2018.  
            Kittipol, W. and Sa-ngiamvibool, W. (2019). Exudates Detection Using Morphology Mean 
Shift Algorithm in Retinal Images. IEEE Access, 7 : 11946-11958. 4.3 บทความวิชาการ - ไม่มี- มคอ.2 59  
    4.3  บทความวิชาการ   
       - ไม่มี- 

 
5.  ภาระงานสอน   
 5.1  ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น  (ระบุรหัสรายวิชา  และชื่อรายวิชา  (ภาษาไทย)  ที่สอนในหลักสูตร
อ่ืน  แยกตามระดับปริญญา)   
  ระดับปริญญาตรี 
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          0904 494 การออกแบบและการพัฒนาประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้   
                     0904 303 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต   
                     0904 101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  
                     0904 323 การวิเคราะห์และการออกแบบเว็บไซต์  
 
 5.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เสนอเพื่อพิจารณา  (ระบุรหัสรายวิชา  และชื่อรายวิชา  (ภาษาไทย)   
ที่สอนในหลักสูตรที่เสนอเพ่ือพิจารณาครั้งนี้) 
  ระดับปริญญาโท 
                               0907 001 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
                               0907 002 การวิจัยเชิงปริมาณ  
                               0907 003 กระบวนทัศน์ทางบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล  
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ช่ือ  นางสาวชุติมา  สกุล  เรืองอุตมานันท์   ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด  ภาควิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา   

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2013 D.B.A.(Marketing)  Alliant International University, USA 
2 2005 M.Sc. (International 

Marketing) 
Erivan K. Haub School of Business,  
St. Joseph’s University, USA 

3 2542 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 

4.  ผลงานทางวิชาการ    
4.1 หนังสือ/ต ารา 

-ไม่มี- 
       

4.2 บทความวิจัย 
  อินทร์ อินอุ่นโชติ ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา และชุติมา เรืองอุตมานันท์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างกล

ยุทธ์การตลาดอินเตอร์เน็ตกับความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  
34(1) : 209-218. 

เมขลา วุฒิวงศ์ วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล และชุติมา เรืองอุตมานันท์. (2559). ผลกระทบ 
ของกลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่งที่มีต่อศักยภาพทางการแข่งขัน ของโรงพยาบาล 
ในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ,  8(3) : 99-110.  

              ศิริรัตน์ จรศรชัย สุมิตรา จิระวุฒินันท์ ชุติมา เรืองอุตมานันท์ วริชาภรณ์ อุ่นพิกุล  
                            แคทรียา ชาปะวัง และสุมิตรา จิระวุฒินันท์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผน   

ทรัพยากรมนุษย์กับความส าเร็จขององค์กรของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
                             ในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  
    8(4) : 32 - 42. 

มยุรีย์  มะโนมัย  ศุภพงษ์  ปิ่นเวหา และชุติมา เรืองอุตมานันท์. (2561). ผลกระทบของกลยุทธ์ 
              การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลการด าเนินงานทางการตลาดของธุรกิจแฟชั่น 
              ในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคา, 
              10 (1) : 175-185. 
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4.3  บทความวิชาการ 

   -ไม่มี- 
 
 
5.  ภาระงานสอน   
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี  

0031 003   ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน 
    0105 325   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
    0105 326   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
    0031 001   การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
    0021 003   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
    0023 010   ธุรกิจการค้าโลก 
    0902 101   หลักการตลาด 
    0902 315   การตลาดโลก 
    0902 412   สัมมนาทางการตลาด 
    0902 423   การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 
  ระดับปริญญาโท 
    0902 514    การบริหารลูกค้าสัมพันธ์   
  ระดับปริญญาเอก  
         0902 705  สัมมนาวิจัยการตลาดบริการ 
 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   

0906 301       การจัดการการส่งออกและน าเข้า 
0902 423       การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 

 
 
 
***  เรียงล าดับตามข้อมูลการเรียงชื่อ  ในตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ในหมวดที ่1  ข้อ 9) และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (หมวดที่  3  ข้อ 3.2)  ตามล าดับ 
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แบบฟอร์มการชี้แจงการขอบรรจุหลักสูตรใหม่  
ในแผนหลักสูตร  และแผนนิสิต (ปีการศึกษา 2562)  

   
1.  ชื่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)   
   
2.  คณะ/หน่วยงาน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
3.  เหตุผลความจ าเป็น 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
ที่สอดคล้องกับ 

a. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2558  

b. วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐบาล หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” 

c. โครงการสร้างบัณฑิตและก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย
การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  

2. เพ่ือให้มีการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม และการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึ งการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการหรือ
ภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและก าลังคน 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตไปสู่ตลาดแรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะวิจัยสูง ตามนโยบายดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

4. สานพลังประชารัฐด้านการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะวิจัยควบคู่กับการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

5. เพ่ือสร้างฐาน (Platform) การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต ที่มีการปรับปรุงรูปแบบการผลิต
บัณฑิต ที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการวิจัย เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง 

6. บูรณาการศาสตร์ทางบริหารธุรกิจทั้ งบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มี
ความสามารถและศักยภาพตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ด้วยประสบการณ์วิจัยจากในสภาพ
จริง (Experience Integrated Learning)  

7. บูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับทักษะวิชาชีพด้วยการจัดการเรียนการสอนในลักษณะหน่วยแยก
เชิงผลลัพธ์ ที่ตอบโจทย์ทันต่อความต้องการของภาคการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่
แน่นอน 

8. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและพัฒนาทักษะปฏิบัติ
รายบุคคลได ้

4.  วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

4.1 มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการการ งานวิจัย และวิชาชีพระดับสูง 
4.2 มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
4.3 มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย เพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์

การพัฒนางาน สังคมและประเทศ 

Wee
Text Box
<< กลับระเบียบวาระ

Wee
Text Box
<< วาระย้อนกลับ

Wee
Text Box
>> วาระถัดไป
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5.  ความพร้อม 
 5.1  ด้านอาจารย์ผู้สอน 
       5.1.1  จ านวนอาจารย์ทั้งสิ้นของคณะ 
 
          จ านวน 
 
 
  วุฒิการ 
ศึกษา                         

อาจารย์ 
 

ผศ. รศ. ศ. รวม 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

จ านวน
อาจารย์
ทั้งสิ้น 

จ านวน
อาจารย์ลา
ศึกษาต่อ 

1. ปริญญาตรี 1 - - - - - - - 1 - 
2. ปริญญาโท 21 20 2 1 1 - - - 24 21 
3. ปริญญาเอก 43 - 35 - 6 - - - 84 - 
รวม         109  
 
       5.1.2  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่บรรจุไว้ในแผนนี้  

1.  ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพล วิแสง          
วุฒิการศึกษา Ph.D.    สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์    
2.  ชื่อ อาจารย์ ดร.ภัชษร สิ่วส าแดงเดช   
วุฒิการศึกษา Ph.D.    สาขาวิชา Business Administration            
3.  ชื่อ อาจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี           
วุฒิการศึกษา Ph.D. สาขาวิชา Business Administration           

 
       5.1.3  ชื่ออาจารย์พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีความรู้ความสามารถจากภายนอก   
   ไมมี่  
    
  5.1.4  สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 
 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 1 : 4  1 : 4  1 : 4  1 : 4  1 : 4 

 
      5.1.5 แผนการรับนิสิต  
 - เปิดรับนิสิตทั้งระบบในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ จ าแนกเป็นนิสิตแบบต่างๆ ดังนี้  
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- จ านวนนิสิตระบบในเวลาราชการ  

ชั้นปีที่ 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
แบบ 11 12 21 22 11 12 21 22 11 12 21 22 11 12 21 22 11 12 21 22 

ชั้นปีที่ 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
ชั้นปีที่ 2 - - - - 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 
ชั้นปีที่ 3 - - - - - - - - 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 
รวมจ านวนนิสิต 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
จ านวนนิสิตที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษา 

- - - 5 5 

  
- จ านวนนิสิตระบบนอกเวลาราชการ 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
แบบ 11 12 21 22 11 12 21 22 11 12 21 22 11 12 21 22 11 12 21 22 

ชั้นปีที่ 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
ชั้นปีที่ 2 - - - - 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 
ชั้นปีที่ 3 - - - - - - - - 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 
รวมจ านวนนิสิต 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
จ านวนนิสิตที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษา 

- - - 5 5 

 
5.2  ครุภัณฑ์/สถานที่จัดการเรียนการสอน 
      5.2.1  วัสดุ-ครุภัณฑ์และเครื่องมือขั้นสูงส าหรับการเรียนการสอน 
   ไม่มี 
 
     5.2.2  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
    คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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6.  ความเป็นไปได้ 
 

      6.1  ด้านคุณลักษณะ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม        

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางแสดงคุณลักษณะ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของผู้เข้าร่วมวิพากหลักสูตรฯ พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 83.33 มีช่วงอายุ 20-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 41.36 เงินเดือนอยู่ระหว่าง 
10,001 – 20,000 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 37.50 ระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 
37.50  ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคิดเป็นร้อยละ 79.17  และมีประสบการณ์ต่ ากว่า 
10 ปีคิดเป็นร้อยละ 70.83 
 

6.2  ความคิดเห็นต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
     6.2.1 ระดับความคิดเห็นรายข้อ โดยมีระดับความคิดเห็นดังนี้       
   4.01- 5.00 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
   3.01- 4.00 หมายถึง  เห็นด้วย   
   2.01- 3.00 หมายถึง  เฉยๆ 
   1.01 - 2.00 หมายถึง ไม่เห็นด้วย   
   0.00 - 1.00 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง      

ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ  ประสบการณ์ท างาน ร้อยละ 
สาขาที่เก่ียวข้องกับไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์ 20.83  0-10 ปี 70.83 
สาขาอ่ืน 79.17   11-20 ปี 16.66 
รวม 100  21 ปี ขึ้นไป 12.51 
   รวม 100 

เพศ ร้อยละ  อายุ ร้อยละ 
ชาย 83.33 20-30 ปี 41.67 
หญิง 16.67 31-40 ปี 37.50 
รวม 100 41 ปี ขึ้นไป 20.83 
   รวม 100 

เงินเดือนที่ได้รับ  
บาทต่อเดือน 

ร้อยละ  ระดับการศึกษา
สูงสุด 
 

ร้อยละ 

0-10,000 37.50  ต่ ากว่าปริญญาตรี 37.50 
10,001-20,000 37.50  ปริญญาตรี 33.33 
20,001 ขึ้นไป 25.00  ปริญญาโท 20.83 
รวม 100  ปริญญาเอก 8.34 
   รวม 100 
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ตารางท่ี 6.2.1 ระดับความคิดเห็นต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรายข้อ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต X  SD. 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสามารถเข้าใจง่าย 
2.วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตรงตามจุดมุ่งหมาย 
3.วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 
 
โครงสร้างของหลักสูตร 
1.โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม  
3.จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาบังคับมีความเหมาะสม  
4.จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเลือก มีความเหมาะสม  
5.จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์มีความเหมาะสม  
 
เนื้อหาวิชา (ภาพรวม) 
1.เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.เนื้อหาวิชาสามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
3.เนื้อหาวิชาสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของผู้เรียน 
4.เนื้อหาวิชาในแต่ละรายวิชามีความซ้ าซ้อนกัน 
5.เนื้อหาวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 
รายวิชา (Course Work)  
1. กลุ่มวิชาบังคับ    
-  ความบ่อยครั้งในการน าไปใช้  
-  ตรงกับความต้องการของสาขาวิชาที่เรียน  
-  ความเหมาะสมในปริมาณเนื้อหา  
-  มีความทันสมัย  
-  เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  
2. กลุ่มวิชาเลือก   
-  ความบ่อยครั้งในการน าไปใช้  
-  ตรงกับความต้องการของสาขาทีเรียน  
-  ความเหมาะสมในปริมาณเนื้อหา  
-  มีความทันสมัย  
-  เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  

 
4.29 
4.25 
4.33 
 
 
4.21 
4.50 
4.21 
4.38 
4.29 
 
 
4.25 
4.13 
4.21 
3.50 
4.25 
  
  
4.00  
4.13  
3.92  
4.25  
4.42  
  
 
4.08  
4.13  
4.17  
4.33  
4.33  

 
0.55 
0.61 
0.76 
 
 
0.51 
0.59 
0.66 
0.58 
0.46 
 
 
0.68 
0.61 
0.59 
0.88 
0.61 
  
  
0.51 
0.61 
0.65 
0.68 
0.50 
 
 
0.58 
0.61 
0.64 
0.64 
0.64 
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จากตารางที่ 6.2.1 ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรายข้อในด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร พบว่า วัตถุประสงค์
ของหลักสูตรสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.33 และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรตรงตามจุดมุ่งหมาย มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.25 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร พบว่า 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.50 และระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ยต่ าสุด คือ 4.21 คือ โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและจ านวน
หน่วยกิตหมวดวิชาแกนมีความเหมาะสม (8 หน่วยกิต) 

ด้านเนื้อหาวิชา (ภาพรวม) พบว่า เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
เนื้อหาวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเท่ากับ 4.25 ขณะที่เนื้อหาวิชาในแต่
ละรายวิชามีความซ้ าซ้อนกันระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ าสุด คือ 3.50 ด้านรายวิชา (Course Work) ในกลุ่มวิชา
บังคับ พบว่า เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.42 และ
ความเหมาะสมในปริมาณเนื้อหามีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ าสุดมีค่าเท่ากับ 3.92 ขณะที่ในกลุ่มวิชาเลือก พบว่า 
มีความทันสมัยและเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.33 
และความบ่อยครั้งในการน าไปใช้มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ าสุดมีค่าเท่ากับ 4.08 

 
6.2.2 ระดับความคิดเห็นรายด้าน โดยมีระดับความคิดเห็นดังนี้       

  4.01- 5.00 หมายถึง ดีมาก 
  3.01- 4.00 หมายถึง ดี   
  2.01- 3.00 หมายถึง ปานกลาง 
  1.01 - 2.00 หมายถึง น้อย   
  0.00 - 1.00 หมายถึง น้อยมาก 

ตารางท่ี 6.2.2 ระดับความคิดเห็นต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรายด้าน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ค่าเฉลี่ย 

(5.00) 
ระดับความคิดเห็น 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตร 
เนื้อหาวิชา (ภาพรวม) 
รายวิชา (Course Work) 

4.29 
4.31 
4.00 
4.17 

ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 
ดีมาก 

 
จากตารางที่ 6.2.2 ระดับความคิดเห็นต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรายด้าน 

พบว่า ระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากมีเพียงเนื้อหาวิชา (ภาพรวม)ที่อยู่ในระดับดี โดยโครงสร้าง
ของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเท่ากับ 4.31 รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเท่ากับ 4.29 และ
เนื้อหาวิชา (ภาพรวม) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด มีค่าเท่ากับ 4.00 
             6.3  กลุ่มเป้าหมายที่จะมีการมาศึกษาในหลักสูตร คือ  
        ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ในทุกสาขาวิชา 
จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีรายละเอียดของแต่ละแบบ ดังนี้ 

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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มหาสารคาม เกณฑ์การรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 1 และระดับปรัชญา ดุษฎี
บัณฑิตแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ ข)  

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แบบ 2.1 ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  

3. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แบบ 2.2 ต้องมีผลการเรียนระดับเกียรตินิยม และมีคุณสมบัติอ่ืน ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  

4. กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล 

         5. การท าความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกันระหว่างคณะการบัญชีและการจัดการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ในการร่างและ
พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล  ซึ่งจะมีการส่งผู้เรียนมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษาละ 10 คน 

 
            6.4  ผลกระทบต่อหลักสูตรเดิมภายในคณะ 

          ไม่มี         
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  6.5  ประมาณรายรับ-รายจ่ายและจุดคุ้มทุน 
           6.5.1  ประมาณการรายรับ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ระบบในเวลาราชการ 

ช้ันปี
ที ่

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

จ านวน
นิสิต(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีม

แบบเหมาจ่าย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

จ านวน 
นิสิต(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีมแบบ

เหมาจ่าย 
(บาท) 

รวม
(บาท) 

จ านวน
นิสิต(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีม

แบบเหมาจ่าย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

จ านวน
นิสิต(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีมแบบ

เหมาจ่าย 
(บาท) 

รวม
(บาท) 

จ านวน
นิสิต(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีม

แบบเหมาจ่าย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 5 35,500 170,500 5 35,500 170,500 5 35,500 170,500 5 35,500 170,500 5 35,500 170,500 
2 - - - 5 35,500 170,500 5 35,500 170,500 5 35,500 170,500 5 35,500 170,500 
3       5 35,500 170,500 5 35,500 170,500 5 35,500 170,500 

รวม 5 35,500 170,500 10 70,500 340,500 15 105,500 525,500 15 105,500 525,500 15 105,500 525,500 
 

1. ค่าธรรมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 35,500 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่อคนต่อปี 70,500 บาท/คน/ปี 
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  6.5.2  ประมาณการรายจ่าย 
     ในระบบเวลาราชการ 

ปีการศึกษา 
จ านวนนิสิต 

(คน) 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
จ านวนนิสิตที่
จุดคุ้มทุน (คน) 

ส่วนต่างรายรับ และรายจ่ายต่อปี 

ต่อหัว (บาท) ทั้งหมด (บาท) ต่อหัว (บาท) ทั้งหมด (บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
% 

2562 5 35,500 170,500 30,500 150,500 3 5,500 10 

2563 5 35,500 170,500 30,500 150,500 3 5,500 10 

2564 5 35,500 170,500 30,500 150,500 3 5,500 10 

2665 5 35,500 170,500 30,500 150,500 3 5,500 10 

2566 5 35,500 170,500 30,500 150,500 3 5,500 10 

รวม 15 35,500 525,500 150,500 450,500 3 15,500 10 

 
(หน่วย : ล้านบาท) 
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         6.5.3  ประมาณการรายรับ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ระบบนอกเวลาราชการ 

ช้ันปี
ที ่

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

จ านวน
นิสิต(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีม

แบบเหมาจ่าย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

จ านวน 
นิสิต(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีมแบบ

เหมาจ่าย 
(บาท) 

รวม
(บาท) 

จ านวน
นิสิต(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีม

แบบเหมาจ่าย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

จ านวน
นิสิต(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีมแบบ

เหมาจ่าย 
(บาท) 

รวม
(บาท) 

จ านวน
นิสิต(คน) 

ค่า 
ธรรมเนยีม

แบบเหมาจ่าย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 5 45,500 250,500 5 45,500 250,500 5 45,500 250,500 5 45,500 250,500 5 45,500 250,500 
2 - - - 5 45,500 250,500 5 45,500 250,500 5 45,500 250,500 5 45,500 250,500 
3 - - - - - - 5 45,500 250,500 5 45,500 250,500 5 45,500 250,500 

รวม 5 45,500 250,500 10 80,500 450,500 15 120,500 650,500 15 120,500 650,500 15 120,500 650,500 
 

1. ค่าธรรมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 45,500 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่อคนต่อปี 80,500 บาท/คน/ปี 
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  6.5.4 ประมาณการรายจ่าย 
     ระบบนอกเวลาราชการ 

ปีการศึกษา 
จ านวนนิสิต 

(คน) 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
จ านวนนิสิตที่
จุดคุ้มทุน (คน) 

ส่วนต่างรายรับ และรายจ่ายต่อปี 

ต่อหัว (บาท) ทั้งหมด (บาท) ต่อหัว (บาท) ทั้งหมด (บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
% 

2562 5 40,500 250,500 30,500 150,500 3 10,500 20 

2563 5 40,500 250,500 30,500 150,500 3 10,500 20 

2564 5 40,500 250,500 30,500 150,500 3 10,500 20 

2665 5 40,500 250,500 30,500 150,500 3 10,500 20 

2566 5 40,500 250,500 30,500 150,500 3 10,500 20 

รวม 15 120,500 650,500 150,500 450,500 3 30,500 20 

 
(หน่วย : ล้านบาท) 
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7. ข้อมูลการเปิดหลักสูตร และรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (หลักสูตรเดิมท่ีมีอยู่แล้ว)  
 (1) มีจ านวน  20  หลักสูตร ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี  

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(บช.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561 

1. ผศ.ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ 
2. ผศ.ดร.นาถนภา  นิลนิยม 
3. อ.ดร.ศุทธินี  ปราชญ์ศรีภูมิ 
4. อาจารย์ณัฏฐ์  ศรีเมืองทอง 
5. อาจารย์ภควรรธก์ คูบุญญรักษ์ 

2. หลักสูตร บธ.บ.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

1. ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซ้ิม 
2. อาจารย์ณัฐกานต์  ชุติมารังสรรค์ 
3. ปาจารย์ประภาภรณ์  ชุปสุวรรณ 
4. อาจารย์เลอศักดิ์  โพธิ์ทอง 
5. อาจารย์อนุพงศ์  สุขประเสริฐ์ 

3. หลักสูตร บธ.บ. การจัดการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561 

1. ผศ.ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์ 
2. ผศ.ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันต์ 
3. อ.ดร.นวลละออง  อรรถรังสรรค์ 
4. อ.ดร.ภัชษร สิ่วส าแดงเดช 
5. อ.ดร.วราวรรณ  ชูวริัช 

4. หลักสูตร บธ.บ. การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 

1. ผศ.ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ 
2. ผศ.ดร.สุจินดา  โพธิ์ไพฑูรย์ 
3. อ.ดร.มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง 
4. อ.ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์ 
5. อาจารย์กุลิสรา ลิ้มสุวรรณ 

    5.  หลักสูตร บธ.บ. ธุรกิจ  
ระหว่างประเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

1. ผศ.ดร.ปรีดา ไชยา 
2. อ.ดร.กาญจนา  หินเธาว์ 
3. อ.ดร. ณศิว์  ชูวิรัช 
4. อ.ดร. ปกรณ์  สัจจพงษ์ 
5. อ.ดร.พงศธร  ตันตระบัณฑิต 

6. หลักสูตร บธ.บ. การตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561 

1. ผศ.ดร.จุลสุชดา  ศิริสม 
2. ผศ.ดร. อารีรัตน์  ปานศุภวัชร 
3. อ.ดร.การันต์  กิจระการ 
4. อ.ดร. แคทลียา  ชาปะวัง 
5. อ.ดร. ดวงรัตน์  ธารด ารงค์ 

7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(บช.บ.) (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2558) 

1. ผศ.ดร.ธัญญกมล ปะละฤทธิ์ 
2. ผศ.ดร. อิงอั  นาชัยฤทธิ์ 
3. อาจารย์กฤตยา  แสงบุญ 
4. อาจารย์ Byunho  Yo 
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ชื่อหลักสูตร รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. อาจารย์ Andrew Ronal Cottam 

8. หลักสูตร บธ.บ. การบริหาร
การเงิน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

1. อ.ดร.ชินภัทร คันธพนิต 
2. ผศ.ดร. นงลักษณ์  แสงมหาชัย 
3. ผศ.ประภัสสร  วารีศร ี
4. ผศ.ดร.ธีรพรรณ  อึ๊งภากรณ์ 
5. อ.ดร.ชุติญา  คันธพนิต 

9. หลักสูตร บธ.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  จันทีนอก 
2. อ.ดร.พลาญ  จันทรจตุรภัทร 
3. อ.ดร. สลักจิต  นิลผาย 
4. อ.ดร.ศรีรุ่งรัตน์  สุดสมบูรณ์ 
5. อ.ดร.เอกชัย  แน่นอุดร 

10. หลักสูตร เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ (ศ.บ.) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. อ.ดร.คมกริช วงศ์แข 
2. อ.ดร. อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา 
3. อาจารย์ วราวุฒิ นาคบุญน า 
4. อ.ดร. องอาจ  ชาญประสิทธิ์ชัย 
5. ผศ.ดร.นิติพงษ์  ส่งศรีโรจน์ 

ระดับปริญญาโท  
1. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

(บช.ม.) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561 

1. รศ.ดร.สุวรรณ  หวังเจริญเดช 
2. ผศ.ดร.อุเทน  เลาน าทา 
3. รศ.ดร.ณัฐวงศ์  พูนพล 

2. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
มหาบัณฑิต (ศ.ม.) 
เศรษฐศาสตร์และการเงิน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

1. รศ.ดร.เอกฉัตร สิริสรรคานันท์ 
2. ผศ.ดร.เกสินี หมื่นไธสง 
3. ผศ.ดร.ศรัญญา  รักสงฆ์ 

3. หลักสูตร บธ.ม. การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. รศ.ดร.การุณย์  ประทุม 
2. ผศ.ดร.วีรยา  ภัทรอาชาชัย 
3. อ.ดร. กมล  เสวตสมบูรณ์ 

4. หลักสูตร บธ.ม. การจัดการ
การตลาด หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

1. อ.ดร.นริศรา  สัจจพงษ์ 
2. อ.ดร.ประทานพร  จันทร์อินทร์ 
3. ผศ.ดร.ธีรา  เอราวัณ 

5. หลักสูตร บธ.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

1. ผศ.ดร.จรวย  สาวิถี 
2. อ.ดร.พีรวัฒน์  ไชยล้อม 
3. อ.ดร.กิตติพล  วิแสง 

6. หลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต หลักสูตร

1. อ.ดร.สุธนา  บุญเหลือ 
2. ผศ.ดร.พรลภัส  สวุรรณรัตน์ 
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ชื่อหลักสูตร รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 3. อ.ดร.อัจฉริยา  อิสระไพบูลย์ 

ระดับปริญญาเอก  
1. หลักสูตร ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

1. ผศ.ดร.พรลภัส  สวุรรณรัตน์ 
2. อ.ดร.สุธนา บุญเหลือ 
3. อ.ดร.อัจฉริยา อิสระไพบูลย์ 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) การบัญชี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

1. รศ.ดร.สุวรรณ  หวงัเจริญเดช 
2. ผศ.ดร.อุเทน  เลาน าทา 
3. รศ.ดร.ณัฐวงศ์  พูนพล 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการ
การตลาด หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

1. ผศ.ดร.ธีรา เอราวัณ  
2. อ.ดร.นริศรา  สัจจพงษ์ 
3. อ.ดร. ประทานพร  จันทร์อินทร์ 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) 
เศรษฐศาสตร์และการเงิน 

1. รศ.ดร. เอกฉัตร  สิริสรรคานันท์ 
2. ผศ.ดร.เกสินี  หมื่นไธสง 
3. ผศ.ดร.ศรัญญา  รักสงฆ์ 

 
8. จ านวนนิสิตทั้งหมดของคณะ ย้อนหลัง 3 ปี  
 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ระดับปริญญาตรี    
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 2,975 2,636 1,062 
2. หลักสูตร บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 292 241 97 
3. หลักสูตร บธ.บ. การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 1,217 1,019 370 
4. หลักสูตร บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2560 128 64 25 
5. หลักสูตร บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2561 169 109 29 
6. หลักสูตร บธ.บ. การตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 580 499 205 
7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร

ใหม่พ.ศ.2558) 101 53 2 
8. หลักสูตร บธ.บ. การบริหารการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 486 266 160 
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หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
9. หลักสูตร บธ.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 36 17 7 
10. หลักสูตร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 299 155 78 

ระดับปริญญาโท    
1. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 18 19 9 
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ศ.ม.) เศรษฐศาสตร์และ

การเงินหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 2 12 4 
3. หลักสูตร บธ.ม. การจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 10 12 10 
4. หลักสูตร บธ.ม. การจัดการการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 15 12 14 
5. หลักสูตร บธ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 2 - - 
6. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2559 
4 - - 

ระดับปริญญาเอก    
1. หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 1 7 - 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบัญชี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 4 9 1 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการการตลาด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 4 3 - 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เศรษฐศาสตร์และการเงิน 

(ปิดหลักสูตรปีการศึกษา 2562) - - - 
รวม 6,343 5,133 2,073 

 
9. สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลา (ของคณะ) : Full Time Equivalent Students  
 (1) สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาปัจจุบัน  1 : 60  
 (2) เกณฑ์จาก สกอ. ควรมีสัดส่วนอาจารย์ : นิสิต เท่ากับ 1 : 25   
          (3) จ านวนนิสิตทั้งหมด เท่ากับ 9,727  
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10. แผน ผลการรับนิสิตใหม่ของคณะ (ย้อนหลัง 3 ปี) 
 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

ระดับปริญญาตรี          

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(บช.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561 

1,100 2,975 270 1,100 2,636 240 1,100 1,062 97 

2. หลักสูตร บธ.บ.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561 

300 292 97 300 241 80 300 97 32 

3. หลักสูตร บธ.บ. การจัดการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561 

500 1,217 243 500 1,019 204 500 370 74 

4. หลักสูตร บธ.บ. การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560 

50 128 256 50 64 128 50 25 50 

5. หลักสูตร บธ.บ. ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561 

50 169 338 50 109 218 50 29 58 

6. หลักสูตร บธ.บ. การตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561 

200 580 290 200 499 250 200 205 103 

7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(บช.บ.) (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2558) 

60 101 168 60 53 88 60 2 3 

     8.  หลักสูตร บธ.บ. การบริหาร
การเงิน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 

300 486 162 300 266 89 300 160 53 

9. หลักสูตร บธ.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

50 36 72 50 17 34 50 7 14 

10. หลักสูตร เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ (ศ.บ.) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

150 299 199 150 155 103 150 78 52 
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หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

ระดับปริญญาโท          
1. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

(บช.ม.) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561 

20 18 90 20 19 95 20 9 45 

2. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
มหาบัณฑิต (ศ.ม.) 
เศรษฐศาสตร์และการเงิน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

20 2 10 20 12 60 20 4 20 

3. หลักสูตร บธ.ม. การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

20 10 50 20 12 60 20 10 50 

4. หลักสูตร บธ.ม. การจัดการ
การตลาด หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

20 15 75 20 12 60 20 14 70 

5. หลักสูตร บธ.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

20 2 10 20 - - 20 - - 

6. หลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต (กจ.ม.) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

20 4 20 20 - - 20 - - 

ระดับปริญญาเอก          
1. หลักสูตร ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

5 1 20 5 7 140 5 - - 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) การบัญชี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

5 4 80 5 9 180 5 1 20 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการ
การตลาด หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

5 4 80 5 3 60 5 - - 
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หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) 
เศรษฐศาสตร์และการเงิน 
(ปิดหลักสูตรปีการศึกษา 
2562) 

 - -  - -  - - 

 
11. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตของคณะ (ย้อนหลัง 3 ปี) 

หลักสูตร 
  

  

รุ่นปีการศึกษา 2561 รุ่นปีการศึกษา 2560 รุ่นปีการศึกษา 2559 
ผู้ส าเร็จ 

การศึกษา 
ผู้ตอบ
แบบ

ส ารวจ       

ร้อยละ 
การได้งานท า 

ผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

ผู้ตอบ
แบบ

ส ารวจ       

ร้อยละ 
การได้งานท า 

ผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

ผู้ตอบ
แบบ

ส ารวจ       

ร้อยละ 
การได้งานท า 

จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 2,150 2,107 1,581 69.23 2,181 2,100 1,794 86.40 1,934 1,890 1,683 89.05 

             
ปริญญาโท 32 30 28 50 30 29 28 93.33 27 25 19 76.00 

             
ปริญญาเอก 23 21 16 16.67 20 19 19 95.00 5 5 5 100 

             

    
12.  ปัญหาอุปสรรค 

ไม่มี 
13.  แนวทางแก้ไข 

ไม่มี 
 
14.  อ่ืนๆ 
        14.1 ความโดดเด่น จุดเน้นของหลักสูตร 

 1. เป็นการท าความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกันระหว่างคณะการบัญชีและการจัดการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ในการร่างและ
พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งจะมีการส่งผู้เรียนมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษาละ 10 คน 

2. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  2.1 อาชีพที่เก่ียวกับการศึกษา 
  2.2 นักวิชาการในหน่วยงานต่างๆ 
  2.3 นักวิจัยในสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
14.2 ข้อมูลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ การตีพิมพ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
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 แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. ชื่อ-สกุล นายกิตติพล สกุล วิแสง ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. สังกัด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา  (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ าสุด  คือ  เอก  โท  ตรี) 
 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2560 ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้าและ 

คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 2552 วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 2545 ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

4. ผลงานทางวิชาการ 

  4.1 หนังสือ/ต ารา  
                 - ไม่มี-  
             4.2 บทความวิจัย  
              Kittipol, W. and Sa-ngiamvibool, W. (2017). Improved fuzzy C-means clustering in the 
process of exudates detection using mathematical morphology. Soft Computing, 22(8) : 2753-
2764.  
             Kittipol, W. and Sa-ngiamvibool, W. (2018). Automatic Detection of Exudates in Retinal 
Images usingRegion-Based, Neighborhood and Block Operation. Journal of Computer Science, 
DOI:10.3844/jcssp.2018.  
            Kittipol, W. and Sa-ngiamvibool, W. (2019). Exudates Detection Using Morphology Mean 
Shift Algorithm in Retinal Images. IEEE Access, 7 : 11946-11958. 4.3 บทความวิชาการ - ไม่มี- มคอ.2 59  
              4.3  บทความวิชาการ   
       - ไม่มี- 

5.  ภาระงานสอน   
 5.1  ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น  (ระบุรหัสรายวิชา  และชื่อรายวิชา  (ภาษาไทย)  ที่สอนในหลักสูตร
อ่ืน  แยกตามระดับปริญญา)   
  ระดับปริญญาตรี 
          0904 494 การออกแบบและการพัฒนาประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้   
                     0904 303 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต   
                     0904 101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  
                     0904 323 การวิเคราะห์และการออกแบบเว็บไซต์  
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 5.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เสนอเพื่อพิจารณา  (ระบุรหัสรายวิชา  และชื่อรายวิชา  (ภาษาไทย)   
ที่สอนในหลักสูตรที่เสนอเพ่ือพิจารณาครั้งนี้) 
  ระดับปริญญาโท 
                               0907 001 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
                               0907 002 การวิจัยเชิงปริมาณ  
                               0907 003 กระบวนทัศน์ทางบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล  
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. ช่ือ  นายพีรวัฒน์  สกุล ไชยล้อม  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
2. สังกัด  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
3. ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2552 ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 2544 บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 2542 บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ/ต ารา 

       -ไม่มี- 
 

4.2  บทความวิจัย 
 นัฐทนันท์ บุญทศ นวลละออง อรรถรังสรรค์ และพีรวัฒน์ ไชยล้อม. (2558). ความสัมพันธ์

ระหว่างการบริหารทรัพยากรองค์กรกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของเทศบาลในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
7(4) : 67-77. 

 รัฐพล ชาวสี  นวลละออง อรรถรังสรรค์ และ พีรวัฒน์ ไชยล้อม. (2558).  ผลกระทบของกล
ยุทธ์การจัดการสมัยใหม่ที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย.  
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 7(4) : 57-66. 

 อนุชิต  อนุศรี ศรีรุ่งรัตน์  สุดสมบูรณ์ และพีรวัฒน์  ไชยล้อม.  (2558).  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบบัญชีเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางบัญชีของธุรกิจ SMEs ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
7(4) : 11-20. 

 นุสรา ห้องแซง นวลละออง อรรถรังสรรค์ และพีรวัฒน์ ไชยล้อม. (2559).  ผลกระทบของ 
การสื่อสารการตลาดทางอินเทอร์เน็ตที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย.  วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 8(2) : 32-42. 

 
   4.3 บทความวิชาการ 
             -ไม่มี- 
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5. ภาระงานสอน  
    5.1 ภาระงานสอนเดิม 
 ระดับปริญญาตรี 

  0903 411    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
  0903 502    องค์การและการจัดการ  
  0903 454    การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ  

 ระดับปริญญาโท 
  0903 503    การจัดการและพฤติกรรมองค์กร 

 ระดับปริญญาเอก  
  - ไม่มี- 
 
5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น  
            0903 706  ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ  
            0906 701  สัมมนาการวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reg.msu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=9035023&acadyear=&semester=0&avs511292744=32
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.  ช่ือ  นางสาวชุติมา  สกุล  เรืองอุตมานันท์   ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด  ภาควิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา   

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2013 D.B.A.(Marketing)  Alliant International University, USA 
2 2005 M.Sc. (International 

Marketing) 
Erivan K. Haub School of Business,  
St. Joseph’s University, USA 

3 2542 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 

4.  ผลงานทางวิชาการ    
4.1 หนังสือ/ต ารา 

-ไม่มี- 
       

4.2 บทความวิจัย 
  อินทร์ อินอุ่นโชติ ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา และชุติมา เรืองอุตมานันท์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างกล

ยุทธ์การตลาดอินเตอร์เน็ตกับความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  
34(1) : 209-218. 

เมขลา วุฒิวงศ์ วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล และชุติมา เรืองอุตมานันท์. (2559). ผลกระทบ 
ของกลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่งที่มีต่อศักยภาพทางการแข่งขัน ของโรงพยาบาล 
ในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ,  8(3) : 99-110.  

              ศิริรัตน์ จรศรชัย สุมิตรา จิระวุฒินันท์ ชุติมา เรืองอุตมานันท์ วริชาภรณ์ อุ่นพิกุล  
                            แคทรียา ชาปะวัง และสุมิตรา จิระวุฒินันท์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผน   

ทรัพยากรมนุษย์กับความส าเร็จขององค์กรของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
                             ในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  
    8(4) : 32 - 42. 

มยุรีย์  มะโนมัย  ศุภพงษ์  ปิ่นเวหา และชุติมา เรืองอุตมานันท์. (2561). ผลกระทบของกลยุทธ์ 
              การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลการด าเนินงานทางการตลาดของธุรกิจแฟชั่น 
              ในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคา, 
              10 (1) : 175-185. 

 
4.3  บทความวิชาการ 

   -ไม่มี- 
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5.  ภาระงานสอน   
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี  

0031 003   ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน 
    0105 325   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
    0105 326   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
    0031 001   การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
    0021 003   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
    0023 010   ธุรกิจการค้าโลก 
    0902 101   หลักการตลาด 
    0902 315   การตลาดโลก 
    0902 412   สัมมนาทางการตลาด 
    0902 423   การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 
  ระดับปริญญาโท 
    0902 514    การบริหารลูกค้าสัมพันธ์   
  ระดับปริญญาเอก  
         0902 705  สัมมนาวิจัยการตลาดบริการ 
 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   

0906 301       การจัดการการส่งออกและน าเข้า 
0902 423       การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 

 

 

***  เรียงล าดับตามข้อมูลการเรียงชื่อ  ในตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ในหมวดที ่1  ข้อ 9) และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (หมวดที่  3  ข้อ 3.2)  ตามล าดับ 
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แบบฟอร์มชี้แจงการขอบรรจุหลักสูตรใหม่ 
ในแผนหลักสูตร และแผนนิสิต (ปีการศึกษา 2563) 

 
1. ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่  
   (วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่) 
   Bachelor of Science Program in Innovation Technology Modern Business 
    (B. Sc.  in Innovation Technology Modern Business) 
 
2. คณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 
3. เหตุผลความจ าเป็น 
 การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด ถือเป็น
สิ่งส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ 
ทุกวัย เช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นต้น ท าให้รูปแบบการผลิต การด าเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตของ
ประชาชนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดตลาดไร้พรมแดนซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
ดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น โดยมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีพ้ืนฐานใน 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล จะส่งผลให้
เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 12 ด้าน ได้แก่ (1) อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (2) โปรแกรมอัจฉริยะที่สามารถคิดและ
ทางานแทนมนุษย์ (3) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง ( Internet of Things) (4) เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud 
Technology) (5) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นก้าวหน้า (Advanced Robotics) (6) ยานพาหนะไร้คนขับ 
(Autonomous and Near-Autonomous Vehicles) (7) เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ (Next-Generation 
Genomics) (8) เทคโนโลยีการเก็บพลังงาน (Energy Storage) (9) การพิมพ์แบบสามมิติ (3D Printing) (10) 
เทคโนโลยีวัสดุขั้นก้าวหน้า (11) เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ามันและก๊าซขั้นก้าวหน้า และ (12) เทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 
 ในขณะที่แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเผยแพร่ปี พ.ศ. 2559 กล่าวว่า ในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่
ประเทศก าลังเผชิญอยู่หรือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การลงทุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วและอุตสาหกรรมการค้า การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศทั้งบุคลากรด้าน
เทคโนโลยี บุคลากรที่ท างานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รวมถึงคนท่ัวไปที่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่า
ทันสื่อ เท่าทันโลก เป็นต้น จึงก าหนดนโยบายปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (DigitalThailand) 
หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยเป้าหมาย 4 ประการ คือ (1) เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือหลัก
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ (2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสาร
และบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุก
กลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพเพ่ือการค้าในยุคดิจิทัล และ (4) 
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Text Box
<< กลับระเบียบวาระ
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Text Box
<< วาระย้อนกลับ

Wee
Text Box
>> วาระถัดไป
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การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 การพัฒนาประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของกระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตคือ กลุ่ม
อุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้น การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจใน
ประเทศทั้งภาคการเกษตร การผลิต และการบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้
แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได ้ 
 ธุรกิจสมัยใหม่ คือการตลาดแนวคิดใหม่ที่ผู้ประกอบธุรกิจ พนักงานในองค์กรร่วมแรงร่วมใจพัฒนา
นวัตกรรมให้ก้าวทันเทคโนโลยีไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง และไม่ยึดติดกับกลยุทธ์ธุรกิจแบบเดิม  สามารถเพ่ิม
ความสะดวกสบายในการซื้อขายสินค้าของผู้บริโภคโดยน านวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเพ่ือให้เกิด
ยอดขายเพ่ิมขึ้น เพ่ิมความสะดวกสบาย รวดเร็ว เป็นต้น เป็นกลยุทธ์ที่ท าให้ธุรกิจสามารถรักษาส่วนแบ่ง
การตลาด และมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งได้ 
 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการค้า รวมทั้งนวัตกรรมทางดิจิทัลที่สามารถพัฒนาความ
เป็นอยู่ของคนในสังคมให้มีประสิทธิภาพ และรองรับภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ซึ่งต้องใช้ความสามารถ
ของนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการแข่งขัน โดยการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจะเป็นการเรียนการ
สอนแบบ Work-integrated Learning : WiL เรียนรู้ควบคู่กับการท างาน เน้นเรียนจริง รู้จริง และท าจริง เป็น
การเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกงานโดยต้องการให้ผู้เรียนบรรลุสมรรถนะของอาชีพ ซึ่งสัดส่วนของการเรียนใน
หลักสูตรของภาคทฤษฏี และปฏิบัติจะใกล้เคียงกัน โดยหลักสูตรแบบ WiL ต้องประกอบด้วยสถานศึกษา 
สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้มากกว่าการเรียนในรูปแบบปกติที่ใช้เวลาส่วน
ใหญ่อยู่ในห้องเรียน ซ่ึงบัณฑิตที่จบหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่จะสามารถสังเคราะห์การเรียน
มาเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการค้า 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 4.1 ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับรองรับระบบ และกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงของ
นวัตกรรมเทคโนโลยีสู่ธุรกิจสมัยใหม่ 
 4.2 การบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่ 
 
  



3 

 

5. ความพร้อม 
 5.1 ด้านอาจารย์ผู้สอน 
  5.1.1 จ านวนอาจารย์ท้ังสิ้นของหน่วยงาน 
จ านวน อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 
 
วุฒิการ 
ศึกษา 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

1 . 
ป ริ ญ ญ า
ตรี 

          

2 . 
ป ริ ญ ญ า
โท 

3 - 5 - - - - - 8 - 

3 . 
ป ริ ญ ญ า
เอก 

2 - 2 - - - - - 4 - 

รวม 5 - 7 - - - - - 12 - 
  5.1.2 ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่บรรจุไว้ในแผนนี้ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น  วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  2) อาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์  วุฒิการศึกษา ปร.ด. ภูมิสารสนเทศ 
  3) อาจารย์ปรีชา น้อยอ าคา  วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4) อาจารย์อรทัย สุทธิจักษ์  วุฒิการศึกษา วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  5) อาจารย์พฤฒ ธนรัช   วุฒิการศึกษา M.S. in Commerce (Marketing  
      and Management 
  6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร  วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
  7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ชมศิริ  วุฒิการศึกษา  Ph.D. in Computer Systems 
  8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชสิทธิ์ พรรษา  วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร น้อยอ าคา  วุฒิการศึกษา วท.ม. สื่อนฤมิต 
  10) อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว  วุฒิการศึกษา ปร.ด. สารสนเทศศึกษา 
  11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ วุฒิการศึกษา ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล วุฒิการศึกษา Ph.D. Communication  
            Design 
  13) อาจารย์ชรรชรีภรณ์ เวฬุวนารักษ์ วุฒิการศึกษา นศ.ม. นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
 
  5.1.3 ชื่ออาจารย์พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีความรู้ความสามารถจากภายนอก 
  5.1.4 สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 
1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20 
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  5.1.5 แผนการรับนิสิต 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตใหม่ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
นิสิต ปีท่ี 1 100 100 100 100 100 
นิสิต ปีท่ี 2  100 100 100 100 
นิสิต ปีท่ี 3   100 100 100 
นิสิต ปีท่ี 4    100 100 

รวม 100 200 300 400 400 
จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา     100 

 
 5.2 ครุภัณฑ์/สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  5.2 วัสดุ-ครุภัณฑ์และเครื่องมือขั้นสูงส าหรับการจัดการการสอน 
   1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
   2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก 
   3) ห้องปฏิบัติการเครือข่าย และฐานข้อมูล 
   4) ห้องสมาร์ทคลาสรูม (Active Learning) 
  5.2.2 สถานที่จัดการเรียนการสอน 
   1) วิชาศึกษาท่ัวไป ใช้ห้องเรียนที่จัดสรรโดยส านักศึกษาทั่วไป 
   2) วิชาบังคับและวิชาเฉพาะ ใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการทาง
วิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
  
 6. ความเป็นไปได้ 
  6.1 ผลการศึกษาความต้องการของผู้เรียน 
   จากการส ารวจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 314 คน มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
ชาย 122 38.9 38.9 38.9 
หญิง 192 61.1 61.1 100.0 
Total 314 100.0 100.0  

ก าลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาปี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 104 33.1 33.1 33.1 
5 129 41.1 41.1 74.2 
6 81 25.8 25.8 100.0 
Total 314 100.0 100.0  
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 นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามนี้ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และส่วนมากก าลังเรียนอยู่ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 (ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรที่คาดว่าจะเปิดในปีการศึกษา 2563) 
 ความคิดเห็นต่อชื่อหลักสูตร วัตถุประสงค์ และเนื้อหาการเรียนการสอนของหลักสูตรที่เสนอ พบว่า 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความเห็นด้วย 
1) เป็นหลักสูตรที่แปลกใหม่ เข้ากับยุคสมัย และ
น่าสนใจ 

4.1465 .78170 มาก 

2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความน่าสนใจ 4.1529 .72531 มาก 
3) เนื้อหารายวิชามีความเหมาะสม 4.1051 .76156 มาก 
4) หลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียนในด้านการประกอบ
อาชีพ 

4.2771 .77685 มาก 

5) หลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน 

4.0096 .85156 มาก 

6) หลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศสู่ไทย
แลนด์ 4.0 

4.3280 .84825 มาก 

7) หลักสูตรนี้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน 
สังคม และประเทศ 

4.0987 .79120 มาก 

8) หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ท างาน
ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่ 

4.1847 .81771 มาก 

9) หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนจบแล้วมีความสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้ 

4.2611 .78440 มาก 

10) เห็นควรที่จะเปิดหลักสูตรนี้ 4.2357 .79246 มาก 
 
 จากตารางพบว่า นักเรียนมีความเห็นต่อรายการค าถามทุกข้ออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและล าดับรองลงมาคือ หลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 
หลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียนในด้านการประกอบอาชีพ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนจบแล้วมีความสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้ และเห็นควรที่จะเปิดหลักสูตรนี้ในระดับเห็นด้วยมาก เช่นเดียวกัน 
 

นักเรียนเป็นคนที่สนใจศาสตร์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่ มากน้อยเพียงใด 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

สนใจน้อยที่สุด 10 3.2 3.2 3.2 
สนใจน้อย 20 6.4 6.4 9.6 
สนใจปานกลาง 118 37.6 37.6 47.1 
สนใจมาก 118 37.6 37.6 84.7 
สนใจมากที่สุด 48 15.3 15.3 100.0 
Total 314 100.0 100.0  
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นักเรียนสนใจจะศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
สนใจเรียน 161 51.3 51.3 51.3 
ไม่สนใจเรียน 153 48.7 48.7 100.0 
Total 314 100.0 100.0  

 
 การนับจ านวนระหว่างนักเรียนที่มีระดับความสนใจด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่กับจ านวน
นักเรียนที่สนใจเรียนในหลักสูตรที่น าเสนอ 

 

 
 จากรูปข้างบน แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่มีความสนใจด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่ระดับ
มากถึงมากที่สุด มีมากถึง 166 คน คิดเป็นร้อยละ 52.866 ของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามและสนใจเรียนใน
หลักสูตรที่น าเสนอมากถึง 107 คน คิดเป็นร้อยละ 64.457 นอกจากนี้แล้วนักเรียนกลุ่มนี้มีความสนใจเรียนใน
หลักสูตรที่เสนอนี้ในสัดส่วนมากกว่าไม่สนใจเรียน คิดเป็น 107 ต่อ 59 หรือสัดส่วนที่เป็นร้อยละสนใจเรียน
และไม่สนใจเรียนในหลักสูตรที่น าเสนอคือ 64.457% ต่อ 35.542% 
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นักเรียนจะแนะน าให้คนที่รู้จกัและสนใจด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่เข้าศึกษาในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
แนะน า 157 85.8 85.8 85.8 
ไม่แนะน า 26 14.2 14.2 100.0 
Total 183 100.0 100.0  

 ตารางข้างต้น พบว่า นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนมากมีความสนใจ
เกี่ยวกับด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนสนใจจะศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มากถึง 106 คน คิดเป็นร้อยละ 57.90 รวมทั้งจะแนะน าให้คนที่รู้จักและสนใจด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจ
สมัยใหม่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มากถึง 157 คน คิดเป็นร้อยละ 85.80 
 
  6.2 ผลการศึกษาความต้องการของสังคม และตลาดงานที่รองรับนิสิต คือ 
   ส าหรับตลาดแรงงานที่สามารถรองรับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ ได้แก่ 
บริษัทด้านนวัตกรรม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ซึ่งมีต าแหน่งงานดังนี้ 
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบโปรแกรมประยุกต์และนวัตกรรมสมัยใหม่ ได้แก่ 
IoT, mobile application, social application เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
   ผลการส ารวจความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่ มี
ความต้องการบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และวิทยาการสมัยใหม่ ในด้านต่อไปนี้ เรียงจากมากไปหาน้อย 
    1) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 
    2) ปัญญาประดิษฐ์ 
    3) ฐานข้อมูล เว็บไซต์ และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
    4) การเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 
    5) การวิเคราะห์ข้อมูล 
    6) การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of thing: IoT) 
    7) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการบริหารโครงการธุรกิจ 
   ดังนั้นการพัฒนาประเทศในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากธุรกิจได้มีการเติบโตในหลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบต่างล้วนต้องพ่ึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือให้เกิดธุรกิจสมัยใหม่ที่มีความต่าง และตอบความต้องการของตลาด ฉะนั้นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มี
ความสามารถด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่ อันประกอบไปด้วย 

(1) บุคลากรสนับสนุนอุตสาหกรรมในส่วนของการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
(2) บุคลากรที่มีความรู้ส าหรับการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี ส าหรับภาคธุรกิจขนาด 

SME SMEs 
(3) บุคลากรที่มีความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ และใช้งาน 
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   ผลการส ารวจความคิดเห็นทั่วไปของผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจ
สมัยใหม่ พบว่า บริษัทส่วนใหญ่ต้องการระดับมากไปน้อย ดังต่อไปนี้ 
    กลุ่มท่ี 1 นักวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล  
    กลุ่มท่ี 2 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    กลุ่มท่ี 3 นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
    กลุ่มที่  4 หุ่นยนต์ (Robotics) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ เครื่อง 
(Machine learning) 
   นอกจากนี้ การจัดการหลักสูตรยังสร้างความร่วมมือการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ
การท างานของเอกชนโดยร่วมกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพีซึ่งเป็นบริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย มีธุรกิจหลักคืออาหารและการเกษตร นอกจากธุรกิจการเกษตรแล้ว เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังท า
ธุรกิจอ่ืนๆ อีกหลายชนิด เช่น ธุรกิจค้าปลีกร้านเซเว่น อีเลฟเว่น , ธุรกิจค้าส่งห้างแมคโคร, ธุรกิจโทรคมนาคม
ในบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น เป็นต้น 
  6.3 กลุ่มเป้าหมายที่จะมีการมาศึกษาในหลักสูตร คือ 
   นักเรียนและนักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
สายวิทย์ และศิลป์-ค านวณ 
  6.4 ผลกระทบต่อหลักสูตรเดิมภายในคณะ 
   หลักสูตรที่น าเสนอนี้เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสื่อนฤมิต เข้าด้วยกัน เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเฉพาะด้านการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ืองานธุรกิจสมัยใหม่เพ่ือการค้า บางรายวิชาของหลักสูตรนี้จึงมีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับ 3 
หลักสูตรที่กล่าวข้างต้น เช่น การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
ฐานข้อมูล การออกแบบ และผลิตสื่อดิจิทัลส าหรับงานธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้นผลผลิตของหลักสูตรซึ่งก็คือบัณฑิต 
จึงมีคุณลักษณะทีเ่น้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้กับธุรกิจสมัยใหม่ส าหรับการค้าเท่านั้น โดย
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจะเป็นการเรียนการสอนแบบ Work-integrated Learning : WiL 
เรียนรู้ควบคู่กับการท างาน เน้นเรียนจริง รู้จริง และท าจริง เป็นการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกงานโดยต้องการให้
ผู้เรียนบรรลุสมรรถนะของอาชีพ ซึ่งสัดส่วนของการเรียนในหลักสูตรของภาคทฤษฏี และปฏิบัติจะใกล้เคียงกัน 
โดยหลักสูตรแบบ WiL ต้องประกอบด้วยสถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ  ซึ่งจะท าให้
ผู้เรียนได้มากกว่าการเรียนในรูปแบบปกติที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องเรียน ซึ่งบัณฑิตที่จบหลักสูตรนวัตกรรม
เทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่จะสามารถสังเคราะห์การเรียนมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือการค้า  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
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6.5ประมาณรายรับ-รายจ่ายและจุดคุ้มทุน 
 6.5.1 ประมาณการรายรับ 

ชั้น
ปีท่ี 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 
จ า 
นว
น 

นิสิต 

ค่า 
เหมา 
จ่าย 

รวม 

จ า 
นว
น 

นิสิต 

ค่า 
เหมา 
จ่าย 

รวม 

จ า 
นว
น 

นิสิต 

ค่า 
เหมา 
จ่าย 

รวม 

จ า 
นว
น 

นิสิต 

ค่า 
เหมา 
จ่าย 

รวม 

จ า 
นว
น 

นิสิต 

ค่า 
เหมา 
จ่าย 

รวม 

1 100 
50,00

0 
5,000,00

0 
100 

50,00
0 

5,000,000 100 
50,00

0 
5,000,000 100 

50,00
0 

5,000,000 100 
50,00

0 
5,000,000 

2       100 
50,00

0 
5,000,000 100 

50,00
0 

5,000,000 100 
50,00

0 
5,000,000 100 

50,00
0 

5,000,000 

3             100 
50,00

0 
5,000,000 100 

50,00
0 

5,000,000 100 
50,00

0 
5,000,000 

4                   100 
50,00

0 
5,000,000 100 

50,00
0 

5,000,000 

รว
ม 

100   
5,000,00

0 
200   

10,000,00
0 

300   
15,000,00

0 
400   

20,000,00
0 

400   
20,000,00

0 
 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนละ 25,000 บาท(คิดเป็น 50,000 บาท/ปีการศึกษา) 
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 6.5.2 การประมาณการรายจ่ายและจุดคุ้มทุน  

ปีการศึกษา จ านวนนิสิต ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย จ านวนนิสิตที่
คุ้มทุน 

ส่วนต่างรายรับรายจ่ายต่อปี 
  รายรับท้ังหมด รายรับต่อนิสิต รายจ่ายท้ังหมด รายจ่ายต่อนิสิต จ านวน % 

2563 100 5,000,000 50,000 3,000,000 30,000 60 2,000,000 40 

2564 200 10,000,000 50,000 6,000,000 30,000 120 4,000,000 40 

2565 300 15,000,000 50,000 9,000,000 30,000 180 6,000,000 40 

2566 400 20,000,000 50,000 12,000,000 30,000 240 8,000,000 40 

2567 400 20,000,000 50,000 12,000,000 30,000 240 8,000,000 40 

รวม - 50,000,000 - 30,000,000 150,000 - 20,000,000 40 

 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนละ 13,500 บาท(คิดเป็น 27,000 บาท/ปีการศึกษา) 
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7. ข้อมูลการเปิดสอนหลักสูตร และรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (หลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้ว) 
 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรบูรณาการและจัดการในส่วนรวมของคณะ โดยใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก 
4 ภาควิชา ซึ่งเปิดสอน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  2) อาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์  ภาควิชาภูมิสารสนเทศ 
  3) อาจารย์ปรีชา น้อยอ าคา   ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4) อาจารย์อรทัย สุทธิจักษ์   ภาควิชาสื่อนฤมิต 
  5) อาจารย์พฤฒ ธนรัช    ภาควิชาสื่อนฤมิต 
 หลักสูตรที่เปิดและรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
 7.1 หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ประกอบด้วย 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รพีพร ช่ าชอง 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลรัตน์ อ้วนศรีเมือง 
  - อาจารย์ธวัชวงษ์ ลาวัลย์ 
  - อาจารย์กวีพจน์ บันลือวงศ์ 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส ารวน เวียงสมุทร 
  - อาจารย์อุมาภรณ์ สายแสงจันทร์ 
  - อาจารย์นัฐธริยา เหล่าประชา 
  - อาจารย์พชระ พฤกษะศรี 
 7.2 หลักสูตร วท.บ. ภูมิสารสนเทศ  สังกัดภาควิชาภูมิสารสนเทศ มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประกอบด้วย 
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิวัติ ฤทธิเดช 
  - อาจารย์ ดร. นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี 
  - อาจารย์ ดร. นุชนาฎ บัวศรี 
  - อาจารย์ธีรญา อุทธา 
  - อาจารย์ ดร. โสภณวิชญ์ ค าพิลัง 
 7.3 หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ประกอบด้วย 
   - อาจารย์จตุภูมิ จวนชัยภูมิ 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ ศรีบุญเรือง 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนิรุทธิ์ โชติถนอม 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชสิทธิ์ พรรษา 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรัฐฎา ภูบุญอบ 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ชมศิริ 
 7.4 หลักสูตร วท.บ. สี่อนฤมิต สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย 
   - อาจารย์ ดร. คชากฤษ เหลี่ยมไธสง 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนติรัฐ วีระนาคินทร์ 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร น้อยอ าคา 
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  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพรรณ ยังมี 
 
8. จ านวนนิสิตรวม ย้อนหลัง 3 ปี 
 เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ยังไม่เปิดรับนิสิต หากพิจารณาจ านวนนิสิตย้อนหลัง 3 ปี  
อาจพิจารณาจาก หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรนี้ ดังนี้ 

หลักสูตร จ านวนนิสิตในปีการศึกษา (คน) รวม 
2559 2560 2561 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 59 71 98 228 
วท.บ. ภูมิสารสนเทศ 55 46 30 131 
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 94 95 87 276 
วท.บ. สื่อนฤมิต 100 151 101 352 

 
9. สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลา (ของคณะ) FTES: Full Time Equivalent Students 
 (1) สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาปัจจุบัน  1:20 (ไม่รวมหลักสูตรใหม่) 
 (2) เกณฑ์จาก สกอ. ควรมีสัดส่วนอาจารย์ : นิสิต (ระบุ) .....20............. 
 (3) จ านวนนิสิตทั้งหมด ............... คน 
 
10. เปิดหลักสูตรใหม่แล้วจะปิดหลักสูตรเก่าใดบ้าง 
 ไมม่ีการปิดหลักสูตร 
 
11. แผนผลการรับนิสิตใหม่ ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
 เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ยังไม่มีข้อมูลผลการรับนิสิตใหม่ย้อนหลัง อาจพิจารณาจาก 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรนี้ ดังนี้ 

หลักสูตร จ านวนนิสิตในปีการศึกษา (คน) รวม 
2559 2560 2561 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 144 162 130 436 
วท.บ. ภูมิสารสนเทศ 37 30 19 86 
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 135 147 119 401 
วท.บ. สื่อนฤมิต 157 234 116 507 

 
12. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
 เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ยังไม่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ อาจพิจารณาจาก
ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตย้อนหลังของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรนี้ ดังนี้ 
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หลักสูตร จ านวนนิสิตในปีการศึกษา (คน) 
2559 2560 2561 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์    
วท.บ. ภูมิสารสนเทศ    
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ    
วท.บ. สื่อนฤมิต    

 
13. ปัญหาและอุปสรรค 
 (1) การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง จ าเป็นต้องใช้วัสดุทดลองจ านวนมาก 
และหลายหลายอย่าง เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดความชื้น เซนเซอร์นับจ านวน เซนเซอร์วัดแสดง 
รวมทั้งแผงวงจรสื่อสาร ซึ่งอาจส่งผลต่องบประมาณและความไวต่อการจัดหาให้พร้อมส าหรับการเรียนการ
สอน นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในการสื่อสาร (ค่าโทรศัพท์) ส าหรับอุปกรณ์กับอุปกรณ์ 
กรณีงานที่ไมไ่ด้อยู่ภายในเครือข่ายไร้สาย 
 (2) การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ต้องใช้ข้อมูลที่ถูกรวบรวมจาก
หน่วยงานที่ยอมรับได้ รวมทั้งการขอใช้ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น กูเกิ้ล  อเมซอน สื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น ส่งผลต่อการจัดการงบประมาณเพ่ือจัดซื้อหรือเช่าซื้อ ส าหรับเป็นข้อมูลทดลองในการเรียน
การสอน 
 
14. แนวทางแก้ไข 
 (1) การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีความประสงค์วิจัยด้านอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง 
เช่น ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถใช้เครื่องมือ
และวัสดุทดลองที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และผู้ประกอบการ 
 (2) การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและส่วนงานวิจัยของรัฐบาลที่มีความต้องการใช้ข้อมูล
ขนาดใหญ่เพ่ือการวิจัย นอกจากนี้จ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายการวิเคราะห์ข้อมูลกับภาครัฐที่ต้องการน าข้อมูลที่
มีอยู่แล้วมาสร้างสิ่งสนับสนุนการท างาน การจัดสรรงบประมาณ และพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง
สามารถท าให้ได้ข้อมูลจริงและน าผลไปใช้งานได้จริง 
 
15. อ่ืน ๆ 
 15.1 ความโดดเด่น จุดเน้นของหลักสูตร 
  1. การสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการค้า 
  2. การน าไปประยุกต์กับการค้าแนวใหม่ 
  3. รูปแบบการเรียนเป็นแบบ Work-integrated Learning : WiL เรียนภาคทฤษฏีควบคู่กับ
การปฏิบัติจริง ซึ่งสัดส่วนของการเรียนในหลักสูตรของภาคทฤษฏี และปฏิบัติจะใกล้เคียงกัน 

15.2 ข้อมูลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ การตีพิมพ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.ชื่อ....นางศศิธร............สกุล....แก้วมั่น....................ต าแหน่งทางวิชาการ.....ผู้ชว่ยศาสตราจารย์............... 

2.สังกัด....หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  

 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม............ 

3.ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ าสุดคือเอกโทตรี) 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2541 วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2 2534 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 4.1 หนังสือ/ต ารา 

   .....ไม่มี................................................................................................................... ...... 

 4.2 บทความวิจัย 

   Kaewman, S. , & Akararungruangkul, R.  ( 2018, 08) .  Heuristics Algorithms for a 
Heterogeneous Fleets VRP with Excessive Demand for the Vehicle at the Pickup Points, and 
the Longest Traveling Time Constraint: A Case Study in Prasitsuksa Songkloe, Ubonratchathani 
Thailand. Logistics, 2(3), 15. 

   Akararungruangkul, R. , &Kaewman, S.  (2018, 07) .  Modified Differential Evolution 
Algorithm Solving the Special Case of Location Routing Problem.  Mathematical and 
Computational Applications, 23(3), 34. 

   Kaewman, S. , & Srivarapongse, T. , & Theeraviriya, C. , & Jirasirilerd, G. ,(2018, 10) . 
Differential Evolution Algorithm for Multilevel Assignment Problem:  A Case Study in Chicken 
Transportation. Mathematical and Computational Applications, 23(4).  

   ศศิธร  แก้วม่ัน และคชากฤษ เหลี่ยมไธสง “แนวทางการน า เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กลุ่มสตรีชุมชนบ้านท่าขอนยาง”วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา ปี
ที ่8 ฉบับที ่3 เดือน ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2560p162-172. 
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   Samruan Wiangsamut, Chatklaw Jareanpon and Sasitorn Kaewman, “A Novel and 
Simple Management System of Interactive System Using Google Street View”  New Trends 
in Computational Collective Intelligence pp 173- 181, 2015 Part of the Studies in 
Computational Intelligence book series (SCI, volume 572) 

   Sasitorn Kaewman, Wallapa Khemsanthia, Oratai Boongomud, and Chatklaw 
Jareanpon, "Online Decision Support System of Used Car Selection Using K-Nearest Neighbor 
Technique,"  International Journal of Future Computer and Communication vol.  1, no.  2, 
pp.  164-166 , 2012. 

   P.Songram and S.Kaewman, “The Most Frequest Closed Sequence Mining” , 6Rd 
International Conference on Networked Computing and Advanced Information Management, 
August 2010, Korea, 213-217. 

 4.3 บทความวิชาการ 

   .....ไม่มี................................................................................................................... ...... 

5. ภาระงานสอน 

 5.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา(ภาษาไทย) ที่สอนในหลักสูตรอื่น
แยกตามระดับปริญญา) 

   ระดับปริญญาตรี 

    1204208  การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 

    1204302   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   

    1204101  พ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

    1204207  หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 

    1204306  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 5.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เสนอเพื่อพิจารณา (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) 
ที่สอนในหลักสูตรที่เสนอเพ่ือพิจารณาครั้งนี้) 

  1207107  การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลสาหรับธุรกิจดิจิทัล 

  1207113  การวิเคราะห์และออกแบบงานธุรกจดิจิทัล 

  1207117   สัมมนาธุรกิจดิจิทัล 
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.ชื่อ....นายสาธิต............สกุล....แสงประดิษฐ์....................ต าแหน่งทางวิชาการ.....อาจารย์............................. 

2.สังกัด....หลักสูตรภูมิสารสนเทศ ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย  

 มหาสารคาม... 

3.ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ าสุดคือเอกโทตรี) 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2555 (วท.ด.) ภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2 2546 (วท.ม.) เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

3 2541 (วท.บ.) ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 4.1 หนังสือ/ต ารา 

   .....ไม่มี................................................................................................................... ...... 

 4.2 บทความวิจัย 

  SatithSangpradid.  ( 2018) .  Change Vector Analysis using Integrated Vegetation 
Indices for Land Cover Change Detection. International Journal of Geoinformatics, 14 (4),  71-
77. 

  จิรัฐติกานต์พรประสิทธิ์, สาธิต แสงประดิษฐ์ และธีรญา อุทธา. (2561). การหาพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ส าหรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการ “ระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2” วันที่ 19-20 มกราคม 2561: 600-610. 

  ชนิสรา สามลฤกษ์, สาธิต แสงประดิษฐ์และนุชนาฏ บัวศรี. (2561). วิเคราะห์หาที่ตั้งเหมาะสม
ส าหรับสถานีขน ถ่ายอ้อยในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น. การประชุมวิชาการ“ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2” วันที่ 19-20 มกราคม 2561: 611-619. 

  สุดารัตน์ ไกล่กลาง และสาธิต แสงประดิษฐ์. (2561). การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงพ้ืนที่
 ส าหรับการอพยพประชาชนจากพ้ืนที่น้ าท่วม. การประชุมวิชาการ “ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2” วันที่ 19-20 มกราคม 2561: 620-630. 
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  พัชราวรรณ จันทะคัด, ปฏิวัติ ฤทธิเดช, สาธิต แสงประดิษฐ์ และนุชนาฎ บัวศรี. (2560). การ
คาดการณ์การขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ามันและต้าแหน่ง ที่ตั้ งโรงงานสกัดที่ เหมาะสมในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 
2” วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560:149-160. 

  วาจาทิพย์ การกล้า, นุชนาฏ บัวศรี, สาธิต แสงประดิษฐ์ และปฏิวัติ ฤทธิเดช. (2560). การ
ประยุกต์ใช้การส ารวจระยะไกลเพ่ือตรวจหาพ้ืนที่ทิ้งร้างด้วยเทคนิค Object Based Image Analysis.การ
ประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2” วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 
2560: 196-205. 

  สาธิต แสงประดิษฐ์. (2560). พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงเชิงอนุกรมเวลาค่าเฉลี่ยดัชนีความต่าง
พืชพรรณด้วยวิธีการเฉลี่ยเคลื่อนที่และวิธีการท าให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเซียล.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.11(1): 185-195.  

  ณัฐวุฒิ สุริวงษ์, ปฏิวัติ ฤทธิเดช,สาธิต แสงประดิษฐ์ และรจนา สร้อยแก้ว.(2559). การวิเคราะห์
หาต าแหน่งจุดศูนย์กลางกระจายสินค้าของ CP-ALL ด้วยการใช้แนวทางของการหาต าแหน่งและการจัดสรร
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารสมาคมส ารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. ฉบับพิเศษ, 17(ฉบับพิเศษ): 62-75. 

  สาธิต แสงประดิษฐ์. (2559). การใช้การรับรู้จากระยะไกลเพ่ือวิเคราะห์รูปแบบภูมินิเวศของการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด.วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี. 10(1): 11-23. 

  สุทธิดา เหล่าวอ, ปฏิวัติ ฤทธิเดช , สาธิต แสงประดิษฐ์ และนุชนาฎ บัวศรี. (2559). การ
คาดการณ์อัตราการขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างบริเวณโดยรอบจุดสิ้นสุดโครงการทางหลวงพิเศษเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี. การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1” วันที่ 
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559: 123-132. 

  เมธวัฒน์ อ่อนเรือง และสาธิต แสงประดิษฐ์. (2559). การพัฒนาระบบพัสดุ กรณีศึกษา โรงเรียน
บ้านอู่โลก อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์. การประชุมวิชาการ  “เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5” กลุ่มวิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์/สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีวันที่ 8-9 
ธันวาคม พ.ศ. 2559: 1-9. 

  TeerawongLaosuwan, SatithSangpradid, TorsakGomasathit and 
ThanutdateRotjanakusol. (2016). Application of Remote Sensing Technology for Drought 
Monitoring in Mahasarakham Province, Thailand.International Journal of Geoinformatics, 12 
(3): 17-25. 
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  TorsakGomasathit, TeerawongLaosuwan, SatithSangpradid, and 
ThanutdateRotjanakusol. (2015). Assessment of drought risk area in thungkularonghai using 
geographic information systems and analytical hierarchy process.International Journal of 
Geoinformatics, 11(2):21-27. 

  สาธิต แสงประดิษฐ์. (2557). การสกัดขอบเขตอาคารจากข้อมูลภาพความละเอียดสูง. วารสาร
วิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 9(2):77-88. 

  ChumsakSibunruang, JantimaPolpinij, VuttichaiVichianchai,SatithSangpradidand 
NatthariyaLaoprocha.  (2014) .  The Automatic Thai Basketry Detection and Recognition on the 
Local Wisdom Video.  The 9th International Conference on Informatics and Systems ( INFOS 
2014).  December 15-17:278-283. 

  TeerawongLaosuwan, SatithSangpradid, and PoramateChunpang. (2013). Suitable 
Areas for Economic Crops Based on GIS and Physical Land Evaluation Model.  International 
Journal of Soft Computing and Engineering, 3 (2): 437-440. 

 4.3 บทความวิชาการ 

   .....ไม่มี................................................................................................................... ...... 

5. ภาระงานสอน 

 5.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา(ภาษาไทย) ที่สอนในหลักสูตรอื่น
แยกตามระดับปริญญา) 

   ระดับปริญญาตรี 

    1206101   วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

    1206102   ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น 

    1206122   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับภูมิสารสนเทศ  

    1206323   การพัฒนาเว็บส าหรับภูมิสารสนเทศ 

    1206323   การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลส าหรับภูมิสารสนเทศ 

    1206323   การท าแผนที่บนเว็บส าหรับข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

    1206202   การรับรู้จากระยะไกลเบื้องต้น  
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 5.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เสนอเพื่อพิจารณา (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) 
ที่สอนในหลักสูตรที่เสนอเพ่ือพิจารณาครั้งนี้) 

  1207109 การจัดการเนื้อหาส าหรับธุรกิจดิจิทัล 

  1207110 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

  1207114 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอปกรณ์พกพา 

  1207117 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล 

  1207128 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจดิจิทัล 
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.ชื่อ....นายปรีชา............สกลุ....น้อยอ าคา....................ต าแหน่งทางวิชาการ.....อาจารย์................................. 

2.สังกัด.... ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...................... 

3.ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ าสุดคือเอกโทตรี) 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2548 (วท.ม.) เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2 2541 (วท.บ.) ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 4.1 หนังสือ/ต ารา 

   .....ไม่มี................................................................................................................... ...... 

 4.2 บทความวิจัย 

   ศิริพร  น้อยอ าคา, ปรีชา น้อยอ าคา  "การพัฒนารูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดส าหรับผู้ที่มีความพิการทางการได้ยินโดยยึดหลักองค์ประกอบการคิดวิเคราะห์",  วารสาร
วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหสารคาม  ปีที ่ 34  ฉบับที ่ 4  กรกฏาคม-
สิงหาคม  2558  หน้า  375-382. 

   Preecha noiumkar and Thawatchai Chomsiri, " A Comparison the Level of Security 
on Top 5 Open Source NoSQL Databases" , The 9th International Conference on Information 
Technology and Applications (ICITA2014), July 1-4, 2014, Sydney, Australia, ISBN: 978-0-9803267-
6-5. 

  Preecha Noiumkar, " The SQL Injection Attacking Prevention Applying the 
Design Techniques of IPTABLES" , This paper was accepted and will be published in JCIT, 
Journal of Convergence Information Technology, published by AICIT (Advanced Institute of 
Convergence Information Technology), December 2012. 
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Preecha noiunkar and Thawatchai Chomsiri, "Web’s Dynamic Session IDs:  

Design and Analysis", Journal of Convergence Information Technology (JCIT), Vol 7, No 2, pp.83-
91, 2012. (Indexed in EI, SCOPUS, EBSCO, DBLP) 

Preecha Noiumkar, Thawatchai Chomsiri, Krittikorn Kunkang, Sarawut  

Matloeng, "Designing of Non- Static Web Session" , 2011 International Conference on Network 
and Electronics Engineering (ICNEE 2011), September 16-18, 2011, Singapore. (ISI Proceedings) 

Preecha Noiumka, Thawatchai Chomsiri, "Top 10 Free Web-Mail Security Test  

Using Session Hijacking" , The 2008 International Conference on Convergence and Hybrid 
Information Technology (ICCIT 08), November 8-14, 2008, South Korea. (IEEE Xplore). 

   Thawatchai Chomsiri and Preecha Noiumka, " The theories for analyzing 
matched packets on Cisco ACL rules" , 2011 International Conference on Network and 
Electronics Engineering (ICNEE 2011), September 16-18, 2011, Singapore. (ISI Proceedings) 

 4.3 บทความวิชาการ 

   .....ไม่มี................................................................................................................... ...... 

5. ภาระงานสอน 

 5.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา(ภาษาไทย) ที่สอนในหลักสูตรอื่น
แยกตามระดับปริญญา) 

   ระดับปริญญาตรี 

    1201402   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์มัลติมีเดีย 

    0012001   การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1206206   ระบบจัดการฐานข้อมูล 

    0012002   การพัฒนาเวบ็ไซต์ 

    1201305   การจดัการฐานข้อมูล 

    1201204   การออกแบบฐานข้อมูล 

    1205308   การพัฒนาประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต 

    1201403   ระบบคืนสารสนเทศ 

http://www.ipcsit.com/vol11/4-ICNEE2011-N011.pdf
http://www.ipcsit.com/vol11/5-ICNEE2011-N013.pdf
http://www.ipcsit.com/vol11/5-ICNEE2011-N013.pdf
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 5.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เสนอเพื่อพิจารณา (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) 
ที่สอนในหลักสูตรที่เสนอเพ่ือพิจารณาครั้งนี้) 

  1207121 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

  1207106 การออกแบบฐานข้อมูลส าหรับธุรกิจดิจิทัล 

  1207107 การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลสาหรับธุรกิจดิจิทัล 

  1207126 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.ชื่อ....นางสาวอรทัย............สกุล....สุทธิจักษ์..................ต าแหน่งทางวิชาการ.....อาจารย์............................... 

2.สังกัด.... ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม.......................................... 

3.ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ าสุดคือเอกโทตรี) 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2551 วศ.ม.(วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 2547 วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 4.1 หนังสือ/ต ารา 

   .....ไม่มี................................................................................................................... ...... 

 4.2 บทความวิจัย 

   Orathai Suttijak.  " English words Smartphone Android game for Children with 
Moderate Mental Retardation". Art and Architecture Journal Naresuan University, Vol 9 (1), pp.1-
11.(2018). 

   Siriporn Noiumkar, Orathai  Suttijak, Mananya nimpisan,Pariwat Phisittaphong,  
and Preut Thanarat. "Participatory Learning Process Management toward Developing an Electronic 
Book :  A Case Study of Ban Don Champa Sawan School, Phon Gnam Sub-District, Kosumphisai 
District, Mahasarakham" .  Mahasarakham UniversityJournal of Humanities and Social Sciences, 
Vol.36 (3), pp. 120-130. 2017. 

   Sansanee Auephanwiriyakul, Patison Palee, Orathai Suttijak, and Nipon Theera-
Umpon, “Borehole Diameter Inspection for Hard Disk Drive Pivot Arms Using Hough Transform in 
Panorama Images” , Visual Inspection Technology in Hard Disc Drive Industry, Pasisarn 
Muneesawang and Suchart Yammen (Eds.), pp. 183 -198, John Wiley & Sons Inc., April 2015. 

   Orathai Suttijak and Kotchaphan Youngmee. " The Development of 2D Animation 
Game to Develop the Skill in Classifying Colors, Sizes, and Geometric Forms to Help Children with 
Moderate Mental Retardation" .   Art and Architecture Journal Naresuan University, Vol 6 (1) , pp. 
170-183.(2015). 
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   Kotchaphan Youngmee and Orathai Suttijak. "The Development of Multimedia on 
Dressing Skill Practice for Children with Moderate Mental Retardation". Silpakorn University Journal 
of Social Sciences, Humanities, and Arts, Vol 14, No 2 (May-August) , pp.141-163.(2014). 

 4.3 บทความวิชาการ 

   .....ไม่มี........................................................................................................... .............. 

5. ภาระงานสอน 

 5.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา(ภาษาไทย) ที่สอนในหลักสูตรอื่น
แยกตามระดับปริญญา) 

   ระดับปริญญาตรี 

 1205 005 ระบบคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบื้องต้น 

 1205 009  โครงงานนิสิต 1 

 1205 010 โครงงานนิสิต  2  

 1205 334   คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับแอนิเมชัน 

 1205 340   สัมมนาทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 

 1205 423 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

 1205 497 การออกแบบและพัฒนาแฟ้มสะสมงาน 

 1205 498 หัวข้อคัดสรรทางด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 

 1205 499   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 1205161  การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 

1205261  โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 

1205361  ระบบฐานข้อมูล  
1205363  สื่อประสมปฏิสัมพันธ์ 
1205365  การพัฒนามัลติมีเดียและเกม2มิติเบื้องต้น 
1205367  การพัฒนาเกมและโปรแกรมประยุกต์บนมือถือเบื้องต้น 

 5.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เสนอเพื่อพิจารณา (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) 
ที่สอนในหลักสูตรที่เสนอเพ่ือพิจารณาครั้งนี้) 

  1207104 การโปรแกรม 2 ส าหรับธุรกิจดิจิทัล 

  1207110 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

  1207125 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับธุรกิจดิจิทัล 
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.ชื่อ....นายเดชสิทธิ์............สกุล....พรรษา....................ต าแหน่งทางวิชาการ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์............... 

2.สังกัด....หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ  

 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม............ 

3.ประวัติการศึกษา(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ าสุดคือเอกโทตรี) 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2550 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 2543 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 4.1 หนังสือ/ต ารา 

   ไม่มี 

 4.2 บทความวิจัย  

 DetchasitPansa and ThawatchaiChomsiri, Integrating the Dynamic Password 
Authentication with a Possession factor and CAPTCHA, The 10th International Conference on 
Soft Computing and Intelligent Systems and 19th International Symposium on Advanced 
Intelligent Systems in conjunction with Intelligent Systems Workshop 2018 (SCIS&ISIS2018),  
5-8 December, 2018,Toyama, Japan. 

 ThawatchaiChomsiri and DetchasitPansa, Load Balancer Mechanism using 
Optimal Parameter  based on Calculus, The 3rd International Conference on Information 
Technology (InCIT),24-25 October, 2018, pp 60-65, KhonKaen, Thailand. 

 DetchasitPansa, Dynamic Password Authentication : Design, Implementation and 
Comparison with CHAP, The 9th International Conference on Information Technology and 
Applications (ICITA2014), 1-4 July, 2014, Sydney, Australia. 

 DetchasitPansa and ThawatchaiChomsiri Dynamic Password Authentication : 
Designing step and security analysis, 2012 7th International Conference on Computing and 
Convergence Technology (ICCCT), 13-5 Dec, 2012, pp. 518-523, Seoul, South Korea. 
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 SomnukPuangpronpitag, PiyawadKasabai and DetchasitPansa, An enhancement 
of the SDP Security Description (SDES) for key protection, 2012 9th International Conference 
on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 
Technology, 16-18 May, 2012, pp. 1-4, Thailand. 

 4.3 บทความวิชาการ 

   ไม่มี 

5. ภาระงานสอน 

 5.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา(ภาษาไทย) ที่สอนในหลักสูตรอื่น
แยกตามระดับปริญญา) 

   ระดับปริญญาตรี 

    1201101  หลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1201201  โครงสร้างข้อมูลและแฟ้มข้อมูล 
    1201107  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 
    1201 202 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 

    1201207  ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    1201375  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
 

 5.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เสนอเพื่อพิจารณา (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) 
ที่สอนในหลักสูตรที่เสนอเพ่ือพิจารณาครั้งนี้) 

  1207103 การโปรแกรม 1 ส าหรับธุรกิจดิจิทัล 

  1207112 กฎหมาย จริยธรรม และ การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล 

  1207105 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับธุรกิจดิจิทัล 

  1207117 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล 
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.ชื่อ....นายพฤฒ............สกุล....ธนรัช....................ต าแหน่งทางวิชาการ.....อาจารย์......................... 

2.สังกัด....หลักสูตรสื่อนฤมิต ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม............ 

3.ประวัติการศึกษา(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ าสุดคือเอกโทตรี) 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2555 Ms.in  Commerce  
(Marketing  and  
Management) 

University  of  Virginia 

2 2554 B.S. in  Engineering 
(System  engineering) 

University  of  Virginia 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 4.1หนังสือ/ต ารา 

   .....ไม่มี................................................................................................................... ...... 

 4.2บทความวิจัย 

   ศิริพร  น้อยอ าคา, อรทัย สุทธิจักษ์, มนันยา นิ่มพิศาล, ปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์, พฤฒ  ธน
รัช, "การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาสื่อประกอบการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
:  กรณีศึ กษา โ ร ง เ รี ยนบ้ านดอนจ าปาดอนสวรรค์  ต าบล โพนงาม  อ า เภอโกสุ ม พิสั ย  จั งหวั ด
มหาสารคาม" ,  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ปีที่  36  ฉบับ
ที ่ 1  มกราคม-กุมภาพันธ์  2560. 
   Preut Thanarat, Shongchai Ubonpheun, Khachakrit Liamthaisong and 
Manasawee Kaenampornpan, “Automatic Shader Tool for 3D Animation Production in Thai 
Industries”. ICOCI2017 conference, Kuala Lumpur, Malaysia. 

 4.3บทความวิชาการ 

   .....ไม่มี................................................................................................................... ...... 

5.ภาระงานสอน 

 5.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา(ภาษาไทย) ที่สอนในหลักสูตรอื่น
แยกตามระดับปริญญา) 

   ระดับปริญญาตรี 
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    1205006  จินตนาการและการออกแบบเนื้อหา 
    1205338  การออกแบบและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ 
    1205266  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
    1205431  พฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับสื่อโฆษณา 
 5.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เสนอเพื่อพิจารณา (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) 
ที่สอนในหลักสูตรที่เสนอเพ่ือพิจารณาครั้งนี้) 

  1207111 การพาณิชย์ดิจิทัล 

  1207113 การวิเคราะห์และออกแบบงานธุรกจดิจิทัล 

  1207120 การตลาดดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.ชื่อ....นางศิริพร............สกุล....น้อยอ าคา....................ต าแหน่งทางวิชาการ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์............... 

2.สังกัด....หลักสูตรสื่อนฤมิต ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม............ 

3.ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ าสุดคือเอกโทตรี) 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2550 วท.ม. สื่อนฤมิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 2542 วท.บ.ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ 
(Management 
Information System) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 4.1 หนังสือ/ต ารา 

   .....ไม่มี................................................................................................................... ...... 

 4.2 บทความวิจัย 

  ศิริพร  น้อยอ าคา, “การพัฒนาแอพลิเคชันบทเรียนบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดยยึดหลัก 5W1H”, วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 
มกราคม-มิถุนายน 2562. 

  ศิริพร  น้อยอ าคา, “รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์”, วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม-เมษายน 2561  หน้า  182-193 
  ศิริพร  น้อยอ าคา, อรทัย สุทธิจักษ์, มนันยา นิ่มพิศาล, ปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์, พฤฒ ธนรัช. 
"การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาสื่อประกอบการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์ ต าบลโพนงาม อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม",  วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่  36  ฉบับที ่ 1  มกราคม-กุมภาพันธ์  2560. 
  ศิริพร  น้อยอ าคา , ปรีชา น้อยอ าคา   "การพัฒนารูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เ พ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดส าหรับผู้ที่ มีความพิการทางการได้ยินโดยยึดหลักองค์ประกอบการคิด
วิเคราะห์",  วารสารวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหสารคาม  ปีที ่ 34  ฉบับที ่ 4  กรกฏาคม-
สิงหาคม  2558  หน้า  375-382 
  Noiumkar, S, Tirakoat.S,  "Use of Optical Motion Capture in Sports Science: A Case 
Study of Golf Swing" , Informatics and Creative Multimedia ( ICICM) , 2013 International 
Conference on Date of Conference : 4-6 Sept. 2013, Malaysia. 
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  ศิ ริพร   พร้อมจันทึก ,  "การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล   มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม" ,  วารสารวิทยาศาสตร์   และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ปีที่  28  ฉบับ
ที ่ 2  เมษายน-มิถุนายน  2552 
  ศิริพร  พร้อมจันทึก,  "เครื่องมือช่วยสร้างเนื้อหาบทเรียนบนระบบเครือข่ายส าหรับอาจารย์
ระดับอุดมศึกษา" ,  วารสารวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหสารคาม  ปีที่  27  ฉบับ
ที ่ 3  กรกฏาคม-กันยายน  2551  หน้า  274-281 
  Phromchanthuek  Siriporn,  Pumipuntu  Sangkom,  "Collaborative   
Learning" ,  the  Learning  Method  through  Internet. Publication  Date  :   11-13  Nov.   2008, 
Korea. 

 4.3 บทความวิชาการ 

   .....ไม่มี................................................................................................................... ...... 

5. ภาระงานสอน 

 5.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา(ภาษาไทย) ที่สอนในหลักสูตรอื่น
แยกตามระดับปริญญา) 

   ระดับปริญญาตรี 

    1205235  การสร้างภาพเคลื่อนไหวตัวละคร  2  มิติ 
    1205236   การผลิตวีดิทัศน์ดิจิทัล 
    1205302   การพัฒนาเอกสารออนไลน์ขั้นสูง 
    1205337   ผลพิเศษทางภาพและเทคนิคพิเศษ 
    1205264   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น 
    1205161   การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 
    1205231   เครื่องมือพื้นฐานส าหรับสื่อดิจิทัล 
    1205364   การผลิตวีดิทัศน์  และเสียงดิจิทัลส าหรับเกม 
    1205413   การพัฒนาแอนิเมชันเพ่ือการศึกษา 

    1205334   คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับแอนิเมชัน 

    1205338   การออกแบบและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ 

    1205367   การพัฒนาเกมและโปรแกรมประยุกต์บนมือถือเบื้องต้น 

    1205213   ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว 

 5.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เสนอเพื่อพิจารณา (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) 
ที่สอนในหลักสูตรที่เสนอเพ่ือพิจารณาครั้งนี้) 

  1207108 การออกแบบงานกราฟิกสาหรับธุรกิจดิจิทัล 

  1207109 การจัดการเนื้อหาส าหรับธุรกิจดิจิทัล 
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  1207110 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

  1207114 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอปกรณ์พกพา 

  1207117 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล 
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.ชื่อ....นายจักรกฤษณ์............สกุล....แสงแก้ว..................ต าแหน่งทางวิชาการ.....อาจารย์.............................. 

2.สังกัด.... ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม........................... 

3.ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ าสุดคือเอกโทตรี) 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2558 ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 2547 คอ.ม.(คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

3 2539 วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 4.1 หนังสือ/ต ารา 

  จักรกฤษณ์  แสงแก้ว. การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนด้วยตนเอง. ส านักพิมพ์ ส.ส.ท (สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น) พิมพ์ครั้งที่ 1 (2549) 

  จักรกฤษณ์  แสงแก้ว. การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนด้วยตนเอง. ส านักพิมพ์ ส.ส.ท (สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น) พิมพ์ครั้งที่ 2 (2551) 

 4.2 บทความวิจัย 

   .....ไม่มี.........................................................................................................................  

 4.3 บทความวิชาการ 

  C.Saengkaew, Thai and English Electronic Dictionary for Android Mobile Phones 
Using Python Language. International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-
Learning (IJEEE 2011) 

  จักรกฤษณ์ แสงแก้ว, ประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ใน ThaiLIS ด้วยการประมวลผล
แบบขนานบนคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคแม็พรีดิวซ์ ,วารสารวจิัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
10(2) ก.ค.-ธ.ค. 2560 
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5. ภาระงานสอน 

 5.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา(ภาษาไทย) ที่สอนในหลักสูตรอื่น
แยกตามระดับปริญญา) 

   ระดับปริญญาตรี 

 1205201 การโปรแกรมส าหรับงานสารสนเทศ 

 1205202 สารสนเทศเพ่ือการผลิตสื่อวีดิทัศน์ 

 1205106 การพัฒนาสารสนเทศดิจิทัล 

 1205107 การพัฒนาและการบริหารเว็บไซต์ 

 1202339 การบริหารจัดการเครือข่าย 

 5.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เสนอเพื่อพิจารณา (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) 
ที่สอนในหลักสูตรที่เสนอเพ่ือพิจารณาครั้งนี้) 

  1207104 การโปรแกรม 2 ส าหรับธุรกิจดิจิทัล 

  1207110 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

  1207109 การจัดการเนื้อหาส าหรับธุรกิจดิจิทัล 

  1207125 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับธุรกิจดิจิทัล 
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.ชื่อ....นางจิรัฎฐา............สกลุ....ภูบุญอบ....................ต าแหน่งทางวิชาการ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์................ 

2.สังกัด....หลักสูตรภูมิสารสนเทศ ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย  

 มหาสารคาม... 

3.ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ าสุดคือเอกโทตรี) 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2552 ปร.ด.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2 2540 พบ.ม.(ระบบและการ
จัดการสารสนเทศ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3 2535 วท.บ.(สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตมหาสารคาม 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 4.1 หนังสือ/ต ารา 

   .....ไม่มี................................................................................................................... ...... 

 4.2 บทความวิจัย 

   ชัชชฎา วันดี, จิรัฎฐา ภูบุญอบ และฉัตรเกล้า เจริญผล. ประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูลการ
เลือกอาชีพที่ตรงสาขาโดยอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5 (NCIT 
2013); 26-27กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 231-236. 

   พัชรี ศรีพุทธา, จิรัฎฐา ภูบุญอบ และพนิดา ทรงรัมย์. การพยากรณ์โอกาสการย้ายสาขา ของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ.การประชุมวิชาการระดับประเทศด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5 (NCIT 2013); 26-27กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 27-32. 

   จตุภูมิ จวนชัยภูมิ และจิรัฎฐา ภูบุญอบ . ระบบการทดสอบแบบปรับเหมาะกับระดับ
ความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 5 (NCIT 2013); 26-27กุมภาพันธ์ 2556, 271-276. 

   อรรถพร วรรณทอง และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาระบบงานบุคลากรโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 
"กรป.กลางอุปถัมภ์" โดยการโปรแกรมแบบเอกซ์ตรีม. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 27 (NGRC27);28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556, หน้า 685-694. 
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   พัชรี ศรีพุทธา และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. แบบจ าลองเพ่ือพยากรณ์การย้ายสาขาของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 27(NGRC27);28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556, หน้า 1440-1450. 

  ชัชชฎา วันดี, จิรัฎฐา ภูบุญอบ และฉัตรเกล้า เจริญผล.การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนก
ข้อมูลการเลือกอาชีพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 9(NCCIT 2013); 9-10 พฤษภาคม 2556, หน้า161-166. 

  อนิรุทธ์ สายสิงห์ และจิรัฎฐา ภูบุญอบ . การพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 
9(NCCIT 2013); 9-10 พฤษภาคม 2556, หน้า167-172. 

  ฐาปนี เพ็งสุข และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาระบบสารสนเทศของงานกิจการนิสิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 (NCER), 21 
พฤษภาคม 2556, หน้า1344-1353 

  ชัชชฎา วันดี,จิรัฎฐา ภูบุญอบ,ฉัตรเกล้า เจริญผล ประสิทธิภาพการจ าแนกข้อมูลการเลือกอาชีพ
โดยอัตโนมัติด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556; pp. 
263-270. 

  จิรัฎฐา ภูบุญอบ, วรวิทย์สังฆทิพย์ การออกแบบสถาปัตยกรรมออนโทโลยีเพ่ือบูรณาการข้อมูล
ส าหรับการบริหารงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2556; pp. 271-280 

  เยาวภา ภารส าเร็จ,จิรัฎฐา ภูบุญอบ,วิรัตน์ พงษ์ศิริ การเปรียบเทียบอัลกอริทึมเหมืองข้อมูลเหมือง
ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับผลการเรียนของนักศึกษา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556; pp. 281-289 

  SaranyooButkote, JirattaPhuboon-ob, PhatthanaphongChomphuwiset. Proxy Server 
Systems Improvement Using Frequent Itemset Pattern-Based Techniques.Proceedings of the 2nd 
International Conference on Intelligent Systems and Image Processing, 2014, pp.182-187. 

  ทิพวิมล นุชก าแหง, จิรัฎฐา ภูบุญอบ, สิทธิชัย บุษหมั่น. การศึกษาประสิทธิภาพการจัดตารางสอน
ในระดับมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการอาณานิคมมด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี
ที่ 34 ฉบับที่ 5 ประจ าเดือน กันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 4.3 บทความวิชาการ 

   .....ไม่มี.........................................................................................................................  
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5. ภาระงานสอน 

 5.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา(ภาษาไทย) ที่สอนในหลักสูตรอื่น
แยกตามระดับปริญญา) 

   ระดับปริญญาตรี 

    1201 103  ภินทนคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1201202   ตัวแบบและการประยุกต์ในวิทยาการจัดการ  
    1201 208  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  

    1201368  เหมืองข้อมูลประยุกต์ 
 
  ระดับปริญญาโท 
 
    1211707  วิธีการทางสถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    1211 617 การสร้างเหมืองข้อมูล 
 

 5.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เสนอเพื่อพิจารณา (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) 
ที่สอนในหลักสูตรที่เสนอเพ่ือพิจารณาครั้งนี้) 

    1207101 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจดิจิทัล 

    1207102 สถิติส าหรับธุรกิจดิจิทัล 

    1207117 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล 

    1207128 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจดิจิทัล 
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.ชื่อ....นายธวัชชัย............สกลุ....ชมศิริ....................ต าแหน่งทางวิชาการ.....ผู้ชว่ยศาสตราจารย์............... 

2.สังกัด....หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ  

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม............ 

3.ประวัติการศึกษา(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ าสุดคือเอกโทตรี) 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2560 Ph.D. in Computer 
Systems 

University of Technology 
Sydney, AUSTRALIA 

2 2548 วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3 2538 วท.บ.สถิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 4.1 หนังสือ/ต ารา 

   -  Hack Step by Step, ธวัชชัย ชมศิริ, ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546.  

   -  Hack Step by Step Volume II, ธวชัชัย ชมศิริ, ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.  

   -  เจาะระบบถอดรหัสรู้ทันป้องกัน Hacker, ธวัชชัย ชมศิริ, ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.  

   -  Computer & Network Security, ธวัชชัย ชมศิริ, โปรวชิั่น, 2553.  

   -  แต่งเพลงด้วย Cakewalk Sonar มืออาชีพ, ธวัชชัย ชมศิริ, ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ 
เซ็นเตอร์, 2550. 

 4.2 บทความวิจัย  

  Jakkrit Putsorn, Sutthiphong Nontree, Thawatchai Chomsiri: “JS Digital Assets Trading 
System” , The 4th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and 2nd ECTI 
Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications 
Engineering (ECTINCON 2019 & ICDAMT 2019), 30 Jan - 2 Feb 2019, Nan, Thailand, pp. 13-16. (IEEE 
Xplore)  

  Pichada Saichua, Sawitree Khunthi, Thawatchai Chomsiri:  “ Design of Blockchain 
Lottery for Thai Government” , The 4th International Conference on Digital Arts, Media and 
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Technology and 2nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and 
Telecommunications Engineering (ECTI-NCON 2019 & ICDAMT 2019) , 30 Jan -  2 Feb 2019, Nan, 
Thailand, pp. 9-12. (IEEE Xplore)  

  Thivanon Kansuwan, Thawatchai Chomsiri: “Authentication Model using the Bundled 
CAPTCHA OTP Instead of Traditional Password”, The 4th International Conference on Digital Arts, 
Media and Technology and 2nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, 
Computer and Telecommunications Engineering (ECTI-NCON 2019 & ICDAMT 2019), 30 Jan - 2 Feb 
2019, Nan, Thailand, pp. 5-8. (IEEE Xplore)  

  Detchasit Pansa, Thawatchai Chomsiri:  “ Integrating the Dynamic Password 
Authentication with Possession Factor and CAPTCHA” , 2018 Joint 10th International Conference 
on Soft Computing and Intelligent Systems and 19th International Symposium on Advanced 
Intelligent Systems (SCIS&ISIS2018), 5-8 Dec. 2018, Toyama, Japan, pp. 530-535. DOI 10.1109/SCIS-
ISIS.2018.00108 (IEEE Xplore)  

  Thawatchai Chomsiri, Detchasit Pansa:  “ Load Balancer Mechanism using Optimal 
Parameter based on Calculus”, 2018 International Conference on Information Technology (InCIT), 
24-26 Oct. 2018, Khon Kaen, Thailand, pp. 60-65. DOI: 10.23919/INCIT.2018.8584884 (IEEE Xplore) 
11. Thawatchai Chomsiri: “Analyzing matched packets on Cisco ACL rules: Theories and Proof” , 
Journal of Convergence Information Technology 02/2012; 7(2-2) .  DOI:10.4156/ jcit.vol7. issue2.6 
(SCOPUS index, Scimago Rank: Q2) 4  

  Preecha Noiumkar, Thawatchai Chomsiri:  “Web's Dynamic Session IDs:  Design and 
Analysis” , Journal of Convergence Information Technology 02/ 2012; 7( 2- 2) . 
DOI:10.4156/jcit.vol7.issue2.10 (SCOPUS index, Scimago Rank: Q2)  

  Thawatchai Chomsiri, Chotipat Pornavalai:  “ Firewall Rules Analysis” , International 
Conference on Security and Management (SAM06), 26-29 Jun. 2006, Las Vegas, USA, pp. 213-219. 
(DBLP index)  

  Thawatchai Chomsiri, Xiangjian He, Priyadarsi Nanda:  “ Limitation of Listed- Rule 
Firewall and the Design of Tree-Rule Firewall”, The 5th International Conference on Internet and 
Distributed Computing Systems, 21-23 Nov. 2012, Fujian, China. pp. 275-287. DOI: 10.1007/978-3-
642-34883-9_22 (ACM, Lecture Notes in Computer Science - Springer)  

  Preecha Noiumkar, Thawatchai Chomsiri:  “A Comparison the Level of Security on 
Top 5 Open Source NoSQL Databases” , The 9th International Conference on Information 
Technology and Applications (ICITA2014), 1-4 Jul. 2014, Sydney, Australia. (IEEE Xplore)  

  Detchasit Pansa, Thawatchai Chomsiri: “Dynamic Password Authentication: Designing 
step and security analysis” , 7 th International Conference on Computing and Convergence 
Technology (ICCCT), 3-5 Dec. 2012, Seoul, Korea, pp. 518-523. (IEEE Xplore)  
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  Detchasit Pansa, Thawatchai Chomsiri:  “Architecture and Protocols for Secure LAN 
by Using a Software- Level Certificate and Cancellation of ARP Protocol” , Third International 
Conference on Convergence and Hybrid Information Technology ( ICCIT2008) , 11-13 Nov.  2008, 
Busan, Korea, pp. 21-26. DOI: 10.1109/ICCIT.2008.345 (IEEE Xplore)  

  Preecha Noiumka, Thawatchai Chomsiri: “Top 10 Free Web-Mail Security Test Using 
Session Hijacking” , Third International Conference on Convergence and Hybrid Information 
Technology (ICCIT2008), 11-13 Nov. 2008, Busan, Korea, pp. 486-490, DOI: 10.1109/ICCIT.2008.324 
(IEEE Xplore) 5  

  Chotipat Pornavalai, Thawatchai Chomsiri:  “Firewall policy analyzing by relational 
algebra” , The 2004 International Technical Conference on Circuits/ Systems, Computers and 
Communications (ITCCSCC 2004), 6-8 July 2004, Sendai, Japan, pp. 559-562. (DBLP) 

  Preecha Noiumkar, Thawatchai Chomsiri, Krittikorn Kunkang, Sarawut Matloeng: 
“Designing of Non-Static Web Session”, 2011 International Conference on Network and Electronics 
Engineering (ICNEE 2011), 16-18 Sep. 2011, Singapore, pp. 14-19.  

  Thananchai Khamket, Thawatchai Chomsiri, Patchayakorn Sripara, Mayta Swatpong: 
“Designing the Network Access Control using Reverse VPN” , 2011 International Conference on 
Network and Electronics Engineering (ICNEE 2011), 16-18 Sep. 2011, Singapore, pp. 27-31.  

  Wiwat Sriphum, Thawatchai Chomsiri, Ponlawat Attanak, Panuwat Noitarong:  “ SQL 
Injection Protector”, 2011 International Conference on Modeling, Simulation and Control (ICMSC 
2011), 16-18 Sep. 2011, Singapore, pp. 7-11.  

  Detchasit Pansa, Thawatchai Chomsiri:  “Web Security Improving by using Dynamic 
Password Authentication”, 2011 International Conference on Network and Electronics Engineering 
(ICNEE 2011), 16-18 Sep. 2011, Singapore, pp. 32-36.  

  Thawatchai Chomsiri, Preecha Noiumka:  “ The theories for analyzing matched 
packets on Cisco ACL rules” , 2011 International Conference on Network and Electronics 
Engineering (ICNEE 2011), 16- 18 Sep. 2011, Singapore, pp. 20-26. Information Sciences Notes, July 
2007 Vol.1, No.3, pp. 225-230.  

  Chotipat Pornavalai, Thawatchai Chomsiri, “Analyzing firewall policy with relational 
algebra and its application” , Australian Telecommunication Networks and Applications 
Conference (ATNAC 2004), 8-10 Dec. 2004, Sydney, Australia. 

 4.3 บทความวิชาการ 

  Thawatchai Chomsiri, Xiangjian He, Priyadarsi Nanda, Zhiyuan Tan: “Hybrid Tree-rule 
Firewall for High Speed Data Transmission”, IEEE Transactions on Cloud Computing, 01/2016; 1(1). 
pp. 1-13. DOI:10.1109/TCC.2016.2554548 (ISI impact Factor: 7.928, Scimago Rank: Q1)  
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  Xiangjian He, Thawatchai Chomsiri, Priyadarsi Nanda, Zhiyuan Tan: “Improving cloud 
network security using the Tree-Rule firewall” , Future Generation Computer Systems, 07/2013; 
30(1). pp. 116-126. DOI:10.1016/j.future.2013.06.024 (ISI impact Factor: 4.639, Scimago Rank: Q1, 
ERA journal rank: A)  

  Thawatchai Chomsiri, Xiangjian He, Priyadarsi Nanda, Zhiyuan Tan: “An Improvement 
of TreeRule Firewall for a Large Network:  Supporting Large Rule Size and Low Delay” , The 15th 
IEEE International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications 
(IEEE TrustCom-16), 23-26 Aug. 2016, Tianjin, China, pp. 178-184. DOI:10.1109/TrustCom.2016.0061 
(ERA conference rank: A)  

  Thawatchai Chomsiri, Xiangjian He, Priyadarsi Nanda, Zhiyuan Tan:  “ A Stateful 
Mechanism for the Tree-Rule Firewall”, 2014 IEEE 13th International Conference on Trust, Security 
and Privacy in Computing and Communications ( IEEE TrustCom-14) , 24-26 Sep.  2014, Beijing, 
China, pp. 122-129. DOI:10.1109/TrustCom.2014.20 (ERA conference rank: A)  

  Thawatchai Chomsiri, Kan Kongsup: “P Coin: High Speed Cryptocurrency Based on  

RandomCheckers Proof of Stake”, 2018 Joint 10th International Conference on Soft Computing  

and Intelligent Systems and 19th International Symposium on Advanced Intelligent Systems  

(SCIS&ISIS2018), 5-8 Dec. 2018, Toyama, Japan, pp. 524-529. DOI10.1109/SCIS-ISIS.2018.00107  

(IEEE Xplore) 

  Thawatchai Chomsiri: “HTTPS hacking protection”, 21st International Conference on 
Advanced Information Networking and Applications Workshops (AINAW '07) , 21-23 May 2007, 
Niagara Falls, Canada, pp.  590-594.  DOI:  10.1109/AINAW.2007.200 ( IEEE Xplore, ERA conference 
rank: B)  

  Thawatchai Chomsiri:  “ Sniffing packets on LAN without ARP spoofing” , Third 
International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology (ICCIT2008), 11-13 
Nov. 2008, Busan, Korea, pp. 472-477. DOI: 10.1109/ICCIT.2008.318 (IEEE Xplore) 

  Thawatchai Chomsiri:  “An Expert System for Analyzing Distributed Firewall Rules” , 
The 4 th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 
(JCSSE2007), 2-4 May 2007, Khon Kaen, Thailand, pp.151-154.  

  Thawatchai Chomsiri, “ Web Programming Practice to be Protective from SQL 
Injection”, International journal: Asian Journal of Information Technology (AJIT), ISSN: 1682-3915, 
Volume 7, No 8, August 2008, pp. 332-336. (SCOPUS index)  

  Thawatchai Chomsiri, “ Theories for an Analysis of IPv6 Firewall” , System and 
Information Sciences Notes, July 2007 Vol.1, No.3, pp. 225-230. 
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5. ภาระงานสอน 

 5.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา(ภาษาไทย) ที่สอนในหลักสูตรอื่น
แยกตามระดับปริญญา) 

   ระดับปริญญาตรี 

    1201107  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 

    1201301  ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    1201101   หลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1201375  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
    1201202  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 
    1201103  วิยุติคณิตส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1201206  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    1201207  ปฏิบัติการระบบเครือข่าย 
 
   ระดับปริญญาโท 

    1211639  เรื่องคัดสรรทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1211513  เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายสมัยใหม่ 

    1211707  วิธีการทางสถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    1211659  เรื่องคัดสรรทางวิทยาการข้อมูล 

    1211649  เรื่องคัดสรรทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 5.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เสนอเพื่อพิจารณา (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) 
ที่สอนในหลักสูตรที่เสนอเพ่ือพิจารณาครั้งนี้) 

  1207101     ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจดิจิทัล 

  1207102     สถิติส าหรับธุรกิจดิจิทัล 

  1207105  เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับธุรกิจดิจิทัล 

  1207117  สัมมนาธุรกิจดิจิทัล 
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1.ชื่อ....นายรัตนโชติ............สกุล....เทียนมงคล....................ต าแหน่งทางวิชาการ.....ผู้ชว่ยศาสตราจารย์......... 

2.สังกัด....หลักสูตรสื่อนฤมิต ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม............ 

3.ประวัติการศึกษา(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ าสุดคือเอกโทตรี) 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2557 PhD (Communication 
Design) 

Auckland University of 
Technology, New Zealand 

2 2552 Proficiency of 
Research 
Methodology (NZQA: 
level8) 

Auckland University of 
Technology, New Zealand 

3 2550 M.M. (Marketing) Central Queensland 
University, Australia 

4 2548 ศป.บ.(ออกแบบนิเทศ
ศิลป์) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 4.1 หนังสือ/ต ารา 

   .....ไม่มี................................................................................................................... ...... 

 4.2 บทความวิจัย 

     พ.ศ. 2559 การพัฒนาโมเดลไดโนเสาร์สามมิติและการจ าลองสภาพแวดล้อมโลกดึกด าบรรพ์ใน
เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (อยู่ระหว่างด าเนินการ) ได้รับทุนสนับสนุน จากบริษัท 
TPBS 

พ.ศ. 2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าและผนังฉนวนกันความร้อนจากพืชในเขตประเทศ 
ไทย (อยู่ระหว่างด าเนินการ) ได้รับทุนส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ จากศูนย์UBI มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 In 2016: A Study of Readability of Font for Aging Viewers in a Contextual of Thai  
Alphabets on Tablet Computer-Screen (On Process) 

In 2015: The Development ofGraphicalWayfinding-map in Mahasarakham University 

In 2014: Applying Systems Theory to Develop Process of Creative Thinking in  
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Designing of Graphics on Community Package 

In 2014: Using Systems Theory Approach to Design a Public Transport Map for A  

Urban Transport System in KhonKaenCity,Thailand 

In 2007: Marking Research for Importing Ready to Drink (RTD) from Thailand to  

Gold Coast City, Australia 

In 2005: The Study of Relationship between Speech Versus Writing Concepts to  

Create a Communication Design (in Case Study of Multimedia Study) 

 4.3 บทความวิชาการ 

  4.3.1) ระดับนานาชาติ 

Thienmongkol, R.&Sarawut, S. (2016)A Study of User Interface Design  
Problem in Electronic Learning as a Thai Context, Journal of Advances in Social Science and 
Humanities, Vol 2 No.6, p. 62-66 

Thienmongkol, R.&Perapong, T. (2016) Using Co-design Theory to Develop  
Graphical Simulation for Enhanced Learning in a Museum Display, International Conference on 
New Horizons in Education, Austria July 13-15 2016 (Indexed by Scopus) 

Thienmongkol, R. (2016) The Development of Graphical Wayfinding-Map in  
the University Context, International Conference on New Horizons in Education, Austria July 
13-15 2016 (Indexed by Scopus) 

Thienmongkol, R. (2014) Using co-design to express cultural values and  
create a graphical identity: a case study of KhonKaen, Thailand, International Journal of Social 
Science and Humanity, Vol.5, No.10 (Indexed by ProQuest) 

Thienmongkol, R., Waring, M &Boonlua, T.(2014) Cultural Participation in  
Public Design:  A Case Study of Public Transport Maps, Thailand,First International Workshop 
on Schematic Mapping, University of Essex, UK (DATE April 7-9, 2014) 

Thienmongkol, R.(2012) Using information design and human-centred  
approaches to create navigation systems for new urban transport systems in KhonKaen city, 
Thailand, The University Postgraduate Centre hosted its 6th Annual Postgraduate Symposium 
in the Auckland University of Technology, New Zealand (DATE August 28, 2012) 

Thienmongkol, R. &Thomassen, A. (2013) New "System Theory": A Design  
Configuration of the New Transit Map for KhonKaen City, Journal of Fine and Applied Art, Vol.5, 
No.1 

Thienmongkol, R.(2012) Using information design and human-centred  
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approaches to create navigation systems for new urban transport systems in KhonKaen city, 
Thailand, The University Postgraduate Centre hosted its 6th Annual Postgraduate Symposium 
in the Auckland University of Technology, New Zealand (DATE August 28, 2012) 

Thienmongkol, R.&Waring, M. (2012) Using Human-Centred Design to Create  
Well Transit Map Recognition in the City: A 'Developing Country' Case Study, European Journal 
of Social Science, Vol.34, No.1 

Thienmongkol, R.(2009) An Effect of Poor User Interface Design in E-learning,  
International Conference on Education Reform ( ICER)  Udonthani, Thailand (DATE March 25, 
2009) 

Thienmongkol, R.(2008) A Study of User Interface Design Problem in E- 
learning, The 2nd International Conference on Amazing E- Learning, Bangkok Thailand (DATE 
March 7, 2008) 

Thienmongkol, R.(2008) Using Digital Design Tools in the Character Design  
Classroom, The Emerging Technologies of Education, University of Wollongong - NSW, Australia 
(DATE June 18, 2008) 

Thienmongkol, R. &Polpinij, J. (2008) Using Advanced Technology for  
Students in Foundation of Design Classroom, The World Congress on Engineering and 
Computer Science (WCECS) San Francisco, USA (DATE October 22, 2008) 

Thienmongkol, R.&Polpinij, J. (2007) An Effectiveness of Data Mining to Study  
the Factor of e-Commerce Web Site Attracting Customer's Critical Decision, The International 
Conference on e-Commerce, Algrave Portugal (DATE December 7, 2007) 

Thienmongkol, R.&Polpinij, J. (2008) Using Advanced Technology for  
Students in Foundation of Design Classroom, The World Congress on Engineering and 
Computer Science (WCECS) San Francisco, USA (DATE October 22, 2008) 

Thienmongkol, R.& et al. (2008) Impact of Digital Design Tools Limit  
Creativity Idea in Context of Digital Age, The 7th International Conference on E- Business 
(INCEB) Bangkok, Thailand (DATE November 7, 2008) 

Thienmongkol, R.&Polpinij, J. (2007) A Study of Some Factors Affecting e- 
Advertising Development, The 6th International Conference on e-Business ( INCEB)  Bangkok, 
Thailand (DATE November 23, 2007) 
  4.3.2) ระดับชาติ 

Thienmongkol, R. (2015) Applying New Systems Theory to Create Graphical  
Identity on Community Package, The Fine and Applied Arts Journal, Vol.10, No.1 (TCI 
database) 
   Thienmongkol, R.&Thomassen, A. (2013) New "System Theory": A Design 
Configuration ofthe New Transit Map for KhonKaen City, Journal of Fine and Applied Art, 
Vol.5, No.1 (TCI database) 
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5. ภาระงานสอน 

 5.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา(ภาษาไทย) ที่สอนในหลักสูตรอื่น
แยกตามระดับปริญญา) 

   ระดับปริญญาตรี 

    1205423  แนวคิดและการออกแบบ 
    1205004  หลักการสื่อดิจิทัลเบื้องต้น 
    1205235  การสร้างตัวละครแอนิเมชัน 2 มิติ 
    1205418  การออกแบบตัวอักษร 
    1205701  การจัดการธุรกิจสื่อนฤมิต 
    1205339  การจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 
    1205131  แนวคิดและการออกแบบ 
    0036007  นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
   ระดับปริญญาโท 

    1205703  สารสนเทศส าหรับสื่อนฤมิต 

    1205602  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยด้านสื่อนฤมิต 

    1205603  สถิติส าหรับการวิจัยด้านสื่อนฤมิต 

    1205704  การผลิตคอมพิวเตอร์กราฟิก 

    1205610  สัมนาและหัวข้อคัดสรรด้านสื่อนฤมิต 1 

    1205611  สัมนาและหัวข้อคัดสรรด้านสื่อนฤมิต 2 

    1205612  สัมนาและหัวข้อคัดสรรด้านสื่อนฤมิต 3 

    1205701  การจัดการธุรกิจสื่อนฤมิต 

    1205606  การประยุกต์ใช้สื่อนฤมิตเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

    1205604  สื่อนฤมิตเพ่ือการการสื่อสารมวลชน 

 5.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เสนอเพื่อพิจารณา (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) 
ที่สอนในหลักสูตรที่เสนอเพ่ือพิจารณาครั้งนี้) 

   1207108    การออกแบบงานกราฟิกสาหรับธุรกิจดิจิทัล 

   1207122    การตลาดดิจิทัล 

   1207123    การบริหารโครงการธุรกิจดิจิทัล 

   1207127    แนวโน้มธุรกิจดิจิทัล 
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1.ชื่อ....นายสุวิช............สกุล....ถิระโคตร....................ต าแหน่งทางวิชาการ.....ผู้ชว่ยศาสตราจารย์.................. 

2.สังกัด.... ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม......................................... 

3.ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ าสุดคือเอกโทตรี) 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2545 วท.ม. วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 2541 วท.บ. สถิติ (เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 4.1 หนังสือ/ต ารา 

   -สุวิชถิระโคตร,  (2552).  “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C++,” มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

   -สุวิชถิระโคตร ,  (2554).  “เว็บไซต์ : หลักการ ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ ,” มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

 4.2 บทความวิจัย 

  นัฐนนท์ นิตินิตยศิร,ิ ทรงกลด เหล่าจุมพล และสุวิชถิระโคตร (2561). การออกแบบรูปแบบการต่อสู้
ของมอนสเตอร์ในเกมด้วยการเรียนรู้เครื่อง. ในการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 10. 24-25 ตุลาคม 2561 ขอนแกน่. 

  เกริกพล นิกรเทศ, พิตตินันท์  เสนคะ และสุวิชถิระโคตร. (2561). แอนตี้มัล: การออกแบบเกม
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์. ในการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 10. 24-25 ตุลาคม 2561 ขอนแก่น.  

  SuwichTirakoat. (2018).Researches in Educational Computer Animation and Game in 
Thailand.  In Proceeding of 2018 10th International Conference on Education Technology and 
Computers ( ICETC 2018) .  October 26-28, 2018, Tokyo Institute of Technology, Tokyo Japan.  ( in 
process). 
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  สุวิชถิระโคตร และวีรพงษ์  พลนิกรกิจ.  (2561). พฤติกรรมการใช้และการรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตและ
ทัศนคติการใช้เนื้อหาด้านสุขภาวะบนอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ.  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 36(1).   
72 – 80. 

  สุวิชถิระโคตร และคณะ. (2560). เจตคติและแรงจูงใจของผู้เรียนในการใช้แอนิเมชันเพ่ือการเรียนรู้. 
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 5(2). 92 – 101. 

  สุวิชถิระโคตร และวีรพงษ์  พลนิกรกิจ.  (2560).  การวิเคราะห์องค์ประกอบการใช้ประโยชน์
สารสนเทศด้านสุขภาวะบนอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ.  วารสารการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ,  27(4),  68 - 
79. 

  SuwichTirakoat, NuenghathaiKhoponklang, and WeerapongPolnigongit.   ( 2016) . 
Societal Acceptance toward the Research Results in Thai’s Graphic Design: Proposed Model.  Art 
and Architecture Journal Naresuan University, 7(2), 21 - 28. 

  สุวิชถิระโคตร  และวีรพงษ์  พลนิกรกิจ.  (2559).  การจ าแนกประสบการณ์ผู้ใช้ด้านความรู้สึกกับ
การแสวงหาสารสนเทศบนเทศ.  วารสารอินฟอร์เมชั่น,  23(1),  1 - 11. 

  สุวิชถิระโคตร,  พีรวิชญ์  ค าเจริญ  และวีรพงษ์  พลนิกรกิจ.  (2558).  สื่อใหม่: ความหมาย 
คุณลักษณะ และการวิจัย (NEW MEDIA:  DEFINITION, CHARACTERISTICS, AND RESEARCH) .   วารสาร
สารสนเทศศาสตร์,  33(3),  112 - 129. 

  ชลิชา ประชุมวรรณ และสุวิชถิระโคตร. (2558). การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ส่งเสริมการอ่านภาษ
ไทย ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 8(2), 41-46. 

  SuwichTirakoat, “ The Integration of Social Network Service to Teacher Training 
Project: Case Study of Digital Content Development,” in the Proceeding of the 2014 International 
Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology (e-CASE 
& e-Tech 2014), Nagoya, Japan, April 2-4, 2014, pp. 929-939. 

  SuwichTirakoat, HattanutNakpijit and MananyaNimpisan, “ Digital Storytelling:  the 
Model of Participatory Activities to Conservation of Local Cultural Arts and Folktales,”  in the 
Proceeding of the 2014 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-
Education, and e-Technology (e-CASE & e-Tech 2014) , Nagoya, Japan, April 2-4, 2014, pp.  677-
685. 

  Noiumkar, S. ; Tirakoat, S. , "Use of Optical Motion Capture in Sports Science:  A Case 
Study of Golf Swing,"  in the Proceeding of 2013 International Conference on Informatics and 
Creative Multimedia ( ICICM 2013) , Kuala Lumpur, Malaysia, 4-6 Sept.  2013, pp. 310-313.  doi: 
10.1109/ICICM.2013.58 

  Tirakoat, S. , “The Accomplishment of the Designing of Course of Digital Content  
Development Training for Non- IT and Various Experiences Teachers” , in the Proceedings of the 
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2013 International Conference on Education and Management Innovation ( ICEMI 2013)  , 24-25 
Feb., 2013 , Rome, Italy, pp. 78-84. 

  Kittidharma-Opas, S. and Tirakoat, S., (2012), "The Efficiency of Simulation Animation 
on a Science Lesson:  A Case study of a Lesson on Digestive System,"  International Journal of 
Computer and Communication Engineering, 1(4), 458-461. 

  Pratumchat, P. and Tirakoat, S., (2012), “A Development of 2D Cartoon Animation to 
Safe Driving promotion:  A Case Study Mahasarakham University” , in International proceedings of 
Computer Science and Information Technology, 24, 257-262. 

  Tirakoat, S. , " Optimized Motion Capture System for Full Body Human Motion 
Capturing Case Study of Educational Institution and Small Animation Production," 2011 Workshop 
on Digital Media and Digital Content Management ( DMDCM) , pp. 117- 120, 15- 16 May 2011, 
Hangzhou, Zhejiang China. (doi: 10.1109/DMDCM.2011.53). 

  Tirakoat, S.  and Lata, S. , (2011) , "Application of 3D Cartoon Animation to Thai Plays 
for Thai Youth:  Case study of North Eastern Region of Thailand,"  International Journal of 
Innovation, Management and Technology, 2(1), 31-36. 

  Phunsa, S.; Potisarn, N.; Tirakoat, S., "Edutainment -- Thai Art of Self-Defense and 
Boxing by Motion Capture Technique,"  Computer Modeling and Simulation,”  in the 
Proceedings of the International Conference on ICCMS '09, pp. 152-155, 20-22 Feb.  2009, 
Macao, China. (doi: 10.1109/ICCMS.2009.56). 

 4.3 บทความวิชาการ 

   .....ไม่มี................................................................................................................... ...... 

5. ภาระงานสอน 

 5.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา(ภาษาไทย) ที่สอนในหลักสูตรอื่น
แยกตามระดับปริญญา) 

   ระดับปริญญาตรี 

    1205007  สถิติและวิธีการวิจัยส าหรับคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมเบื้องต้น 

    1205262  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ส าหรับการพัฒนาเกม 

    1205413  การพัฒนาแอนิเมชันเพ่ือการศึกษา 

    1205436  การพัฒนาเกมเพ่ือการศึกษา 

    1205437  แนวคิดปัญญาประดิษฐ์ในเกม 

   ระดับปริญญาโท 
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    1205605  สถิติส าหรับการวิจัยในสื่อนฤมิต 

    1211707  วิธีการทางสถิติและการวิจัยส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เสนอเพื่อพิจารณา (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) 
ที่สอนในหลักสูตรที่เสนอเพ่ือพิจารณาครั้งนี้) 

  1207101 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจดิจิทัล 

  1207102 สถิติส าหรับธุรกิจดิจิทัล 

  1207110 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.ชื่อ........นางสาวชรรชรีภรณ์.......สกุล...........เวฬุวนารักษ์...........ต าแหน่งทางวิชาการ......อาจารย์................ 

2.สังกัด.......ภาควิชานิเทศศาสตร์.....คณะวิทยาการสารสนเทศ........มหาวิทยาลัยมหาสารคาม......................... 

3.ประวัติการศึกษา(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ าสุดคือเอกโทตรี) 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2543 นศ.ม. นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 2537 รปศ.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. ผลงานทางวิชาการ 

 4.1 หนังสือ/ต ารา 

   .....ไม่มี................................................................................................................... ...... 

 4.2 บทความวิจัย 

   .....ไม่มี................................................................................................................... ...... 

 4.3 บทความวิชาการ 

   .....ไม่มี............................................................................................ ............................. 

5. ภาระงานสอน 

 5.1 ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา(ภาษาไทย) ที่สอนในหลักสูตรอื่น
แยกตามระดับปริญญา) 

   ระดับปริญญาตรี 

1203102 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 

1203103 การประชาสัมพันธ์และโฆษณาเบื้องต้น 

1203204 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา 

1203206 หลักการตลาด 
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1203207 เทคนิคการน าเสนอ 

1203226 การสร้างสารในงานประชาสัมพันธ์ 

1203303 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน 

1203328 การประชาสัมพันธ์องค์กร 

1203329 การวางแผนและผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

1203378 การสื่อสารในองค์กร 

1203401 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 

1203404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1203422 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

 5.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เสนอเพื่อพิจารณา (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) 
ที่สอนในหลักสูตรที่เสนอเพ่ือพิจารณาครั้งนี้) 

  1207122 การตลาดดิจิทัล 

  1207112 กฎหมาย จริยธรรม และ การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล 

  1207117 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล 

 

 

 



1 
 

แบบฟอร์มชี้แจงการขอบรรจุหลักสูตรใหม่ 
ในแผนหลักสูตรและแผนนิสิต (พ.ศ. 2563-2567) 

 
1.  ช่ือหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 
 
2.  คณะ/หน่วยงาน  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
3.  เหตุผลความจ าเป็น 

ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ ความก้าวหน้าเหล่านี้เกิดขึ้นจากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์
ทั่วโลก ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรู้ในการแก้ปัญหาในแต่ละด้านให้เกิดประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุด ในปัจจุบัน
ความก้าวหน้าด้านการวิจัยสาขาสัตวแพทยศาสตร์ เกิดขึ้นควบคู่ไปกับความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์อันได้แก่ 
การผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลก ความมั่นคงด้านอาหาร การเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพ่ือน อาหารปลอดภัย การ
สาธารณสุขหรือแม้กระทั่งด้านการแพทย์ เช่น การป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์ที่ระบาดมาสู่คน รวมถึงสุขภาวะหนึ่ง
เดียว เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าศาสตร์ด้านสัตวแพทย์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์เกือบทุกด้าน  การพัฒนา
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านกว้างและเชิงลึกจะช่วยท าให้สังคมมนุษยชาติ           
เกิดเสถียรภาพและมีความปลอดภัย ดังจะเห็นได้จากในปัจจุบันเราต้องเผชิญปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะ สารเคมี
ตกค้าง ยาที่ใช้ในสัตว์ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า ที่มีการระบาดและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตคนและสัตว์ท าให้เกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ซึ่งวิทยาศาสตร์ด้านสัตวแพทย์ได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การแก้ปัญหาเหล่านี้ประสบผลส าเร็จได้ด้วยดี ดังนั้นการเปิดการเรียน
การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์) นี้ จะช่วยผลิตมหาบัณฑิตในด้าน
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ที่สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงลึกด้านสัตวแพทย์ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
ช่วยพัฒนาความรู้ด้านสัตวแพทย์ที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
4.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆดังนี้  
1. สามารถค้นคว้า ท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสัตวแพทย์ และสามารถถ่ายทอดให้

ผู้อื่นเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา ตลอดจนการวิจัยเพ่ือ

แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าด้านการสัตวแพทย์ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ 
3. มีความสามารถในการน าเสนอหรือแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านสัตวแพทย์ ทั้งในระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติและมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 

Wee
Text Box
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Wee
Text Box
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Wee
Text Box
>> วาระถัดไป
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5.  ความพร้อม 
 5.1  ด้านอาจารย์ผู้สอน  
       5.1.1  จ านวนอาจารย์ทั้งสิ้นของหน่วยงาน 
 
          จ านวน 
 
 
    วุฒิ 
การศึกษา                         

อาจารย ์
 

ผศ. รศ. ศ. รวม 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

จ านวน
อาจารย์
ทั้งสิ้น 

จ านวน
อาจารยล์า
ศึกษาต่อ 

1. ปริญญาตร ี 17 5 - - - - - - 17 5 
2. ปริญญาโท 12 5 - - - - - - 12 5 
3. ปริญญาเอก 5 - 6 - 1 - - - 12 - 

รวม 34 10 6 - 1 - - - 41 10 
 

       5.1.2  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่บรรจุไว้ในแผนนี้ 
              1.  ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐพล ภูมิพันธุ์ วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา
อายุรศาสตร์เขตร้อน 

  2.  ชื่อ :ผูช้่วยศาสตราจารย์วาสนา ศิริแสน วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชา สัตวศาสตร์
  3.  ชื่อ : นายวฒุิชัย เคนไชยวงศ์   วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
  4.  ชื่อ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์สุภาวดี  ปิระเต  วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา(ปรสิต
วิทยา)  

            5.  ชื่อนายธนพล หนองบัว  วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชา(Veterinary Medicine) 
5.1.3  สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 

  

2563  2564 2565 2566 2567 
1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 

 
5.1.4 ความต้องการอัตรา/ อาจารย์ใหม่ส าหรับหลักสูตรที่ขอบรรจุไว้ในแผนนี้ 

  ไม่มี 
       5.1.5 แผนการรับนิสิต (ใส่จ านวนนิสิตให้คุ้มทุน) 
 
  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตใหม่ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 
แผนการเรียน แผน ก 

แบบ ก 1 
แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข แผน ก 

แบบ ก 1 
แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข แผน ก 

แบบ ก 1 
แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

นิสิต ปีท่ี 1 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
นิสิต ปีท่ี 2    3 4 3 3 4 3 
นิสิต ปีท่ี 3       3 4 3 

รวม 3 4 3 6 8 6 9 12 9 
จ านวนนิสิตทีค่าดว่า
จะส าเร็จการศึกษา 

    3 4 3 
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 5.2  ครุภัณฑ์/สถานที่จัดการเรียนการสอน 
      5.2.1  วัสดุ-ครุภัณฑ์และเครื่องมือขั้นสูงส าหรับการเรียนการสอน  
  5.2.1.1 รายการครุภัณฑ์การศึกษา 
 

หมายเลขครุภัณฑ ์ รายการครุภัณฑ์ จ านวนรับ หน่วยนับ 
00001101-100498-5320001 เครื่องถอนขนไก ่ 1 เครื่อง 
00001101-100521-5320001 เครื่องผสมอาหารแนวนอน 1 เครื่อง 
1000406-100262-5110001 รุ่น PURELAB OPTION Q7 ยี่ห้อ ELGA  LABWATEA (ซ.

68/2551) งปม 51 
1 เครื่อง 

2000000-100379-5010002 ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบกึ่งอัตโนมัต ิ 1 ชุด 
4000011-100466-5320001 เครื่องวัดค่าดดูกลืนแสง 1 เครื่อง 
4000011-100484-5320001 เครื่องอัดอาหารเม็ด 1 เครื่อง 
4000011-100499-5320001 เครื่องบดเนื้อ 1 เครื่อง 
92201001-100011-5520001 ถึง  
92201001-100011-5520008 

ชุดตะเกียงแกส๊แบบเซ็นเซอร ์ 8 ชุด 

92201001-100013-5520001 ถึง  
92201001-100013-5520002 

กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อเลื่อน ขนาด 2.00*.180 ม. 2 ตัว 

92201001-100013-5520002 กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อเลื่อน ขนาด 2.00*.180 ม. 1 ตัว 
92201001-100164-5520001 โต๊ะปฎิบัติการตัดเตรยีมชิ้นเนื้อ พร้อมระบบดูดอากาศ 1 ตัว 
92201001-100201-5520003 ตู้จ าลองช่วยคลอด ขนาด 1.20 x60x70 ซม. 1 ตู้ 
92201001-100201-5520004 ตู้จ าลองช่วยคลอด ขนาด 1.20 x60x70 ซม. 1 ตู้ 
92201001-100345-5520001 เครื่องช่ังสุนัขแบบดิจิตอล 1 เครื่อง 
92201001-100347-5520001 โต๊ะประชุมขนาด  20  ที่น่ัง 1 ชุด 
92201001-100402-5520005 อวัยวะเพศจ าลองแมโ่ค 1 ชุด 
92201001-100402-5520006 อวัยวะเพศจ าลองแมโ่ค 1 ชุด 
92201001-100402-5520007 อวัยวะเพศจ าลองพ่อโค 1 ชุด 
92201001-100402-5520008 อวัยวะเพศจ าลองพ่อโค 1 ชุด 
92201001-100417-5520001 ถึง 
92201001-100417-5520003 

 เครื่องตรวจและตดิตามคลื่นหัวใจ ความดันโลหิต ชีพจร และ
ออกซิเจน 

3 เครื่อง 

92201001-100425-5520001 ถึง  
92201001-100425-5520004 

เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือด้วยแรงดันไอน้ า (autoclave) ไม่น้อยกว่า100 
ลิตร 

4 เครื่อง 

92201001-100426-5520001 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 1 เครื่อง 
92201001-100468-5520001 โทรทัศน์ จอ LED  ขนาด  46  นิ้ว 1 เครื่อง 
92201001-100474-5520006 ถึง  
92201001-100474-5520007 

Stethescope (XARDIO  III) 2 กล่อง 

92201001-100474-5520008 ถึง 
92201001-100474-5520012   

ชุดหูฟังทางการแพทย์ส าหรับการตรวจร่างกายสัตว์ทีม่ีขนาด
ใหญ่ 

5 ชุด 

92201001-100483-5520001 ถึง  
92201001-100483-5520004 

เครื่องคอมพิวเตอร ์ 4 เครื่อง 

92201001-100539-5520001 ถึง 
92201001-100539-5520009 

เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน 9 เครื่อง 

92901000-100194-5720001 ถึง  
92901000-100194-5720006 

โต๊ะสแตนเลสผ่าซากสัตว์ใหญ ่ 6 ตัว 
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หมายเลขครุภัณฑ ์ รายการครุภัณฑ์ จ านวนรับ หน่วยนับ 
92901000-100201-5720001 ถึง 
92901000-100201-5720005 

ตู้จ าลองช่วยคลอด 5 ตู้ 

92901000-100201-5720006 ถึง 
92901000-100201-5720007 

ตู้อาบน้ าพร้อมฐานรองขนาด 80x80x80 และกระจก 4 มิล 
แบบโค้ง 

2 ชุด 

92901000-100254-5820001 เครื่องสเตอร์รไิลท์ Plasma 1 ชุด 
92901000-100262-5620001 เครื่องท าน้ าบรสิุทธ์ 1 ชุด 
92901000-100380-5720001 ถึง 
92901000-100380-5720002 

เครื่องวัดความเร็วลม 2 ชุด 

92901000-100397-5720001 ถึง 
92901000-100397-5720003 

คีมตัดหางไฟฟ้าสุกร 3 เครื่อง 

92901000-100403-5820001 ถึง 
92901000-100403-5820002 

ชุดวัดค่าความเขม้ข้นของสารละลายตัวอย่างทางชีววิทยาระดับ
ไมโครลติร จ านวน 1 ชุด 

2 ชุด 

92901000-100419-5720001 ถึง 
92901000-100419-5720002 

ตู้ดูดสารเคมีระเหย (hood) 2 ตู้ 

92901000-100442-5620001 เครื่องฉายภาพรังสีแบบเคลื่อนที่ได้ 1 เครื่อง 
92901000-100465-5620001 ถึง 
92901000-100465-5620006 

ชุดดูดปล่อยสารละลาย 6 ชุด 

92901000-100466-5820001 ถึง 
92901000-100466-5820005 

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง 5 เครื่อง 

92901000-100485-5720001 เตาเผา 1 ชุด 
92901000-100488-5720001 ชุดเครื่องวัดระดับคลอรีน 1 ชุด 
92901000-100499-5720001 ชุดบดตัวอย่างเนื้อ (homogenizer) 1 ชุด 
92901000-100499-5720002 ชุดบดเนื้อเยื่อพร้อมอุปกรณ ์ 1 ชุด 
92901000-100539-5920001 ถึง 
92901000-100539-5920002 

เครื่องกวนผสมสารแบบให้ความรอ้น (Hot plate and 
Stirrers) 

2 เครื่อง 

92901000-100553-6210001 ถึง 
92901000-100553-6210005 

เครื่องวัดความดันเลือดแบบดอปเปอร์ ต าบลตลาด อ าเภอ
เมือง    จังหวัดมหาสารคาม 

5 เครื่อง 

92901000-100582-5620001 เครื่องดูดจา่ยสารละลายแบบใช้ Pipette 1 เครื่อง 
92901000-100582-5720001 ถึง 
92901000-100582-5720010 

ชุดเครื่องดูดปล่อยสารจากขวด 10 ชุด 

92901000-100582-5820001 เครื่องดูดจา่ยของเหลวปรับปรมิาตรได้ 1-10 มล. 
(Dispensette) 

1 เครื่อง 

92901000-100614-5720001 ชุดระเหยตัวท าละลายแบบหมุน (roevaporator) 1 ชุด 
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  5.2.1.2 รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
 

หมายเลขครุภัณฑ ์ รายการครุภัณฑ์ จ านวนรับ หน่วยนับ 
00001101-080010-5320001 เครื่องอัลตราซาวดส์ าหรับตรวจภายใน 1 เครื่อง 
00001101-080081-5320001 ถึง 
00001101-080081-5320002 

 เครื่องวัดความเขม้แสง 2 เครื่อง 

00001101-080163-5320001 เครื่องวัดความเป็นกรด-ดา่ง (แบบปากกากันน้ า) 1 เครื่อง 
00001101-080912-5320001 เครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง 
00001101-080985-5320001 ถึง 
00001101-080985-5320002 

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในสัตว์ 2 เครื่อง 

00001101-080993-5320001 ชุดตรวจสอบและบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาพื้นฐาน 1 ชุด 
00001101-080994-5320001 เครื่องตรวจจับการหายใจ (apalert monitor) 1 ชุด 
1000406-080108-5310001 เครื่องเอกซเรย์ KELEX MD3125 300mA 125kV (ซ.

60/2553) 
1 เครื่อง 

1000406-080979-5210001 เครื่องเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอล(ซ.60/2553) 1 เครื่อง 
1800000-080382-5010001 ถึง 
1800000-080382-5010005 

กล้องจุลทรรศน์แบบ 2  ตา  ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น CX31 5 กล้อง 

2000000-080670-5010001 ชุดควบคุมความเย็นโดยวิธีการระเหยของน้ าพร้อมติดตั้ง 1 ชุด 
4000000-080101-5110001 เครื่องท าสุญญากาศภายในระบบ 1 เครื่อง 
4000000-080533-5110001 เครื่องควบคุมอณุหภูมิแบบน้ าหมนุเวียน (ส าหรับหล่อเย็น) 

รุ่น CTL 911 
1 เครื่อง 

4000000-080656-5110001 เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคมุอุณภมูิ รุ่น Z383K 1 เครื่อง 
4000000-080794-5110001  ตู้ปลอดเชื้อBiohazard  รุ่น V5 1 ตู้ 
4000000-080818-5110001 เครื่องตรวจอวัยวะภายในของสตัว์ รุ่น HS-2000V ยี่ห้อ 

HONDA ELECTRONICS 
1 เครื่อง 

4000000-080820-5110001 ชุดให้ความร้อนและกลั่นสาร รุ่น R-215 1 ชุด 
4000000-080883-5210001 ชุดอุปกรณส์ าหรับตรวจตาและช่องหู 1 ชุด 
4000000-080884-5210001 ชุดอปุกรณส์ าหรับให้ออกซิเจน 1 ชุด 
4000000-080951-5230001 ถึง 
4000000-080951-5230004   

แว่นตากันรังสี(ซ.60/2553) 4 อัน 

4000000-080980-5230001 ถึง 
4000000-080980-5230002   

ถุงมือยางตะกั่วรังสี(ซ.60/2553) 2 คู ่

4000001-080140-5020001 ตู้แช่แข็ง 1 ตู้ 
4000001-080718-5020001 ตู้แช่เย็นขนาด 11.6 คิวบิกฟุต 1 ตู้ 
4000001-080718-5020002 ตู้แช่เย็น ขนาด 8.8 คิวบิกฟุต 1 ตู้ 
4000011-080170-5320001 ชุดดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิ 1 ชุด 
4000011-080378-5320001 ถึง 
4000011-080378-5320002 

เครื่องช่ังน้ าหนักสัตว ์ 2 เครื่อง 

4000011-080639-5320001 เครื่องวัดคณุภาพน้ าภาคสนามหลายตัวแปร 1 เครื่อง 
4000011-080656-5320001 เครื่องปั่นเหวี่ยงเลือด 1 เครื่อง 
4000011-080783-5320001 ถังไนโตรเจนเหลว 1 ถัง 
4000011-080835-5320001 ตู้เก็บความเย็นส าหรับการเก็บรักษาตัวอย่างเลือด น้ านม และ

เนื้อเยื่อ 
1 ตู้ 
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4000011-080835-5320002 ตู้แช่แข็งส าหรับเก็บซากสตัว์ป่วยเพื่อการตรวจวินิจฉัย 1 ตู้ 
4000011-080911-5320001 ถึง 
4000011-080911-5320010  

กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 10 ตัว 

4000011-080911-5320011 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา  รุ่น CX21 1 เครื่อง 
4000011-080913-5320001 เปลเคลื่อนย้ายสัตว์และเตียงพับส าหรับการผ่าตดัภาคสนาม 1 เตียง 
4000011-080973-5320001 ถังเก็บดองตัวอย่างสัตว ์ 1 ชุด 
4000011-080974-5320001 ถึง 
4000011-080974-5320010  

เครื่องวัดความดันเลือดแบบปรอท 10 ชุด 

4000011-080975-5320001 ถึง 
4000011-080975-5320005   

เครื่องวัดค่าความถ่วงจ าเพาะของสารละลาย 5 ชุด 

4000011-080977-5320001 อุปกรณ์วัดคณุภาพน้ าในห้องปฏิบตัิการ 1 ชุด 
4000011-080989-5320001 ชุดโต๊ะและเก้าอ้ีปฏิบัติการภายวิภาคศาสตร์และอุปกรณ์

ช าแหละสตัว ์
1 ชุด 

92200000-080046-5520001 Stethescope  E3200 1 ชุด 
92200000-080046-5520002 ถึง 
92200000-080046-5520003  

stethescope (XARDIO III) 3 กล่อง 

92200000-080294-5520001 ถึง 
92200000-080294-5520004  

ถังไนโตรเจนขนาดไม่น้อยกว่า  50  ลิตร 4 ถัง 

92201000-080101-5520001 ถึง 
92201000-080101-5520004 

เครื่องดูดของเหลวแรงดันสูง 4 เครื่อง 

92201000-080108-5610001 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอารม์ 1 เครื่อง 
92201000-080742-5610001 เตาเผาอุณหภูมสิูง  1  เตา 1 เครื่อง 
92201001-080007-5520001 ถึง 
92201001-080007-5520005   

เครื่องช่ัง 2 ต าแหน่ง 5 เครื่อง 

92201001-080018-5520001 ชุดคีมติดเบอร์หูโลหะ 1 ชุด 
92201001-080041-5520001 เครื่องช่ัง 3 ต าแหน่ง 1 เครื่อง 
92201001-080041-5520002 เครื่องช่ังน้ าหนักสัตว์เล็ก 1 เครื่อง 
92201001-080046-5520001 ถึง 
92201001-080046-5520002 

ชุดคีมตอนสตัว์ใหญ ่ 2 ชุด 

92201001-080046-5520005 เครื่องวัดประสิทธิภาพน้ า 1 เครื่อง 
92201001-080046-5520006 ถึง 
92201001-080046-5520007 

เครื่องยิงยาสลบ 2 เครื่อง 

92201001-080046-5520008 ถึง 
92201001-080046-5520009 

ชุดแบตตาเลี่ยนตัดขนม้าและวัว 2 ชุด 

92201001-080046-5520010 ถึง 
92201001-080046-5520012 

เครื่องเคลื่อนย้ายโมเลกลุด้วยกระไฟฟ้าฟ้า 3 เครื่อง 

92201001-080046-5520013 ชุดครื่องตรวจโรคตาระบบดิจิตอล 1 ชุด 
92201001-080046-5520014 ถึง 
92201001-080046-5520029 

เครื่องให้แสงไฟส าหรยัการผ่าตดัแบบเคลื่อนที่ ได้จ านวน 16 
เครื่อง 

16 เครื่อง 

92201001-080046-5520030 ถึง 
92201001-080046-5520031 

ชุดแบตตาเลี่ยนตัดขนแพะและแกะ 2 ชุด 

92201001-080046-5520032 เครื่องตรวจจอประสาทตาอย่างตรง(direct 1 เครื่อง 



7 
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opthalmoscope) 

92201001-080046-5520033 ตู้บ่มเชื้อแบบอัดก๊าซสามชนิด (Tri gasincubator) 1 ตู้ 
92201001-080046-5520038 เครื่องวางแผ่นยาบนอาหารเลี้ยงเช้ือแข็ง 1 เครื่อง 
92201001-080046-5520039 เครื่องส่องตรวจช่องคลอดและคอมดลูก 1 ชุด 
92201001-080046-5520040 ชุดอุปกรณ์ถ่ายฝากตัวอ่อน 1 ชุด 
92201001-080046-5520042 ถึง 
92201001-080046-5520048 

เครื่องดูดจา่ยสารละลายแบบหลายหัวจ่าย 7 เครื่อง 

92201001-080046-5520054 เครื่องตรวจวดัความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา 
จ านวน 10 เครื่อง 

1 รายการ 

92201001-080061-5520001 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ชนิดกระแสสูง 3 เครื่อง 1 รายการ 
92201001-080081-5520001 เครื่องวัดระดับแอมโมเนีย 1 เครื่อง 
92201001-080081-5520002 ถึง 
92201001-080081-5520003   

เครื่องวัดความเข้มแสง 2 เครื่อง 

92201001-080085-5520001 ถึง 
92201001-080085-5520010 

เครื่องบ่มชนิดไร้ออกซิเจน 10 เครื่อง 

92201001-080086-5520001 เครื่องนับจ านวนโคโลนีแบคทีเรีย 1 เครื่อง 
92201001-080101-5520001 เครื่องดูดของเหลวแรงดันสูง 5 เครื่อง 1 รายการ 
92201001-080103-5520001 ถึง 
92201001-080103-5520004   

เครื่องอุ่นตัวอย่าง (stage  warmer) 4 เครื่อง 

92201001-080105-5520001 เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที ่ 1  
92201001-080106-5520001 ถึง 
92201001-080106-5520002 

เครื่องอบสไลด ์ 2 เครื่อง 

92201001-080136-5520001 เครื่องบดอาหาร 1 เครื่อง 
92201001-080142-5520001 ถึง 
92201001-080142-5520003 

เครื่องให้แสงอุลตราไวโอเลต 3 เครื่อง 

92201001-080161-5520001 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง(pH meter) 1 เครื่อง 
92201001-080161-5520002 ถึง  
92201001-080161-5520011 

เครื่องวัดความเป็นกรด-ดา่ง ของสารละลาย 10 เครื่อง 

92201001-080170-5520001 ถึง 
92201001-080170-5520003 

เครื่องดูดจา่ยของเหลวปรับปรมิาตรได้2-25 มล. 3 เครื่อง 

92201001-080170-5520004 ถึง 
92201001-080170-5520006 

เครื่องดูดจา่ยของเหลวปรับปรมิาตรได้1-10 มล. 3 เครื่อง 

92201001-080170-5520007 เครื่องดูดจา่ยสารละลายอัตโนมัติ(Auto Pipette) 1 ชุด 
92201001-080272-5520001 ถึง 
92201001-080272-5520005 

ชุดอุปกรณ์ช่วยคลอด 5 ชุด 

92201001-080272-5520006 ถึง 
92201001-080272-5520007 

ชุดอุปกรณผ์่าตัด 2 ชุด 

92201001-080272-5520017  ชุดอุปกรณ์รดีน้ าเช้ือแกะ 1 ชุด 
92201001-080272-5520018 ชุดอุปกรณ์รดีน้ าเช้ือแพะ 1 ชุด 
92201001-080272-5520028 ชุดอุปกรณ์ตเีบอร์เย็น 1 ชุด 
92201001-080272-5520029 ถึง 
92201001-080272-5520031 

ชุดอุปกรณ์รดีน้ าเช้ือโค 3 ชุด 
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หมายเลขครุภัณฑ ์ รายการครุภัณฑ์ จ านวนรับ หน่วยนับ 
92201001-080272-5520032 ถึง 
92201001-080272-5520036 

ชุดอุปกรณ์เต้านมเทยีมฝึกรีด 5 ชุด 

92201001-080272-5520037 ถึง 
92201001-080272-5520040  

ชุดอุปกรณส์ าหรับยึดหนูทดลองแบบกลมส าหรับหนูขาว 4 ชุด 

92201001-080272-5520041 ถึง 
92201001-080272-5520044  

ชุดอุปกรณส์ าหรับยึดหนูทดลองแบบกลมส าหรับหนูถีบจักร 4 ชุด 

92201001-080272-5520045 ชุดอุปกรณส์ าหรับจับยึดกระต่าย 1 ชุด 
92201001-080294-5520001 ถึง 
92201001-080294-5520004 

ถังไนโตรเจน ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ลิตร 4 ใบ 

92201001-080332-5520001 เครื่องนับโคโลน ี 1 เครื่อง 
92201001-080340-5520001 ถึง 
92201001-080340-5520005  

ตู้อบแห้งขนาดมากกว่า 100 ลิตร 5 เครื่อง 

92201001-080382-5520001 กล้องจุลทรรศน์สาธติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด 
92201001-080384-5520001 ถึง 
92201001-080384-5520002 

กล้องสเตอริโอพร้อมกล้องถ่ายภาพ 2 ตัว 

92201001-080444-5520001 ถึง 
92201001-080444-5520002 

เครื่องวัดระดับอุณหภูม ิ 2 ชุด 

92201001-080444-5520003 เครื่องวัดระดับคลอรีน 1 เครื่อง 
92201001-080444-5520004 ถึง 
92201001-080444-5520005 

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 2 เครื่อง 

92201001-080465-5520001 เครื่องเขย่าสารแบบควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker) 1 เครื่อง 
92201001-080481-5520001 ถึง 
92201001-080481-5520021  

เครื่องเขย่าหลอดทดลอง(vortex) 21 เครื่อง 

92201001-080609-5520001 ถึง 
92201001-080609-5520008 

ตู้บ่มเช้ือ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร 8 ตู้ 

92201001-080619-5520001 เครื่องแยกสารพันธุกรรม 1 เครื่อง 
92201001-080656-5520006 เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็ก 1 เครื่อง 
92201001-080656-5520007 ถึง  
92201001-080656-5520011 

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโตั๊ะ 5 เครื่อง 

92201001-080730-5520001 เครื่องให้สารน้ าอัตโนมัติ จ านวน 3 เครื่อง 1 รายการ 
92201001-080734-5520001 เครื่องทดสอบการเคลื่อนที่ของสารด้วยกระแสไฟฟ้าแบบ

แนวนอน 
1 ชุด 

92201001-080741-5520001 ถึง 
92201001-080741-5520002 

เครื่องวัดความเร็วลมและความชื้น 2 เครื่อง 

92201001-080743-5520001 ถึง 
92201001-080743-5520003 

เครื่องเคลื่อนย้ายโมเลกลุด้วยกระแสไฟฟ้า (ชนิด Wet tank) 3 เครื่อง 

92201001-080760-5520001 เครื่องท าความสะอาดด้วยคลื่นอัลตราโซนิก 1 เครื่อง 
92201001-080791-5520001 เครื่องช่ังสุนัข  แบบดิจิตอล 1 เครื่อง 
92201001-080801-5520001 เครื่องตรวจจอประสาทตาทางอ้อม 1 เครื่อง 
92201001-080813-5520001 ถึง 
92201001-080813-5520002  

เครื่องตัดช้ินเนื้อแบบกึ่งอัตโนมัต ิ 2 เครื่อง 

92201001-080816-5520001 Moisture analyzer metal rod heater 35g - 1 mg, 1 เครื่อง 
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หมายเลขครุภัณฑ ์ รายการครุภัณฑ์ จ านวนรับ หน่วยนับ 
metal panels 

92201001-080846-5520001 ถึง 
92201001-080846-5520002  

ซองบังคับม้า 2 ซอง 

92201001-080853-5520001 ถึง 
92201001-080853-5520018 

ตู้อ่านฟิล์มเอกซเ์รย ์ 18 ตู้ 

92201001-080875-5520001 เครื่องช่ังทศนิยม 3 ต าแหน่ง 1 เครื่อง 
92201001-080885-5520001 เครื่องอ่านปฏิกิรยิาบนไมโครเพลท (Microplate reader) 1 เครื่อง 
92201001-080892-5520001 ชุดอุปกรณผ์่าตัดสัตวเ์ล็กท่ัวไป 1 ชุด 
92201001-080898-5520001 ถึง 
92201001-080898-5520009 

เครื่องให้ความร้อนแกส่ารละลาย 9 เครื่อง 

92201001-080912-5520001 เครื่องดมยาสลบ 1 ชุด 
92201001-080927-5520001 ถึง 
92201001-080927-5520002  

ฉากตะกั่ว ขนาด 36" x 72" พร้อมล้อเข็น.กระจกตะกั่ว  7" x 
7" ตะกั่วหนา 1.0 มม. 

2 ฉาก 

92201001-080927-5520003 ฉากไม้โฟเมก้า ติดตะกั่วหนา 1 มม.ขนาด 61 x 204 ซม. 1 ฉาก 
92201001-080928-5520002 ชุดกระตุ้นการหลั่งน้ าเชื้อด้วยไฟฟ้าส าหรับโค 1 ชุด 
92201001-080928-5520003 ชุดกระตุ้นการหลั่งน้ าเชื้อด้วยไฟฟ้าส าหรับสุนัข 1 ชุด 
92201001-080965-5520001 ถึง 
92201001-080965-5520002 

อ่างลอยช้ินเนื้อ 2 เครื่อง 

92201001-080969-5520001 เครื่องส่องตรวจทางช่องท้อง 1 เครื่อง 
92201001-080973-5520001 ถึง 
92201001-080973-5520006 

ถังเลี้ยงสัตว์น้ าแบบถังกลม 6 ใบ 

92201001-080978-5520001 ค่าซ่อมเครื่อง pH meter 1 เครื่อง 
92201001-080981-5520001 เครื่องหล่อช้ินเนื้อ 1 เครื่อง 
92201001-080985-5520001 เครื่องตรวจโลหะในกระเพาะสตัว ์ 1 ชุด 
92201001-080986-5520001 เครื่องอุ่นตัวอย่างสารละลาย (Hot  plate  stirrer) 1 เครื่อง 
92203001-080620-5420001 เครื่องช่ัง 1 ต าแหน่ง 1 เครื่อง 
92203001-080620-5420002 ถึง 
92203001-080620-5420004 

เครื่องช่ัง 2 ต าแหน่ง 3 เครื่อง 

92900000-080046-5910001 ถึง 
92900000-080046-5910010  

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด า ต าบล
ตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 10 เครื่อง 

10 เครื่อง 

92900000-080112-5910001 เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยความดันและปริมาตรชนิด
เคลื่อนย้ายได้  ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

1 เครื่อง 

92900000-080391-6020001 เครื่องผลิตอากาศหายใจ  DUPLEX TYPE 1 เครื่อง 
92900000-080860-5910001 เครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดชนิดอัตโนมตัิ ต าบลตลาด 

อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
1 เครื่อง 

92900000-080866-5910001 เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือด้วยแรงดันไอน้ า autoclave ขนาดไม่เกิน 
100 ลิตร 

1 เครื่อง 

92900000-080986-5910001 เครื่องอุ่นสารละลาย  ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 

1 เครื่อง 

92900000-080986-5910002 ถึง 
92900000-080986-5910003 

เครื่องท าความอบอุ่นร่างกาย ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

2 เครื่อง 

92900000-081050-5910001 เครื่องตรวจนับและแยกชนิดเมด็เลือดอัตโนมัติของสัตว์ ต าบล 1 เครื่อง 
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หมายเลขครุภัณฑ ์ รายการครุภัณฑ์ จ านวนรับ หน่วยนับ 
ตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

92900000-081081-6020001 ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจน ชนิด PULLY  AUTOMATIC 1 ชุด 
92900000-081082-6020001 ชุดจ่ายแก๊สไนตรสัออกไซด ์ 1 ชุด 
92900000-081083-6020001 เครื่องก าเนิดสูญญากาศ DUPLEX  TYPE 1 เครื่อง 
92901000-080002-5820001 ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วนต้นชนิด

วิดีโอ จ านวน  1 ชุด ซ005/2558 
1 ชุด 

92901000-080002-6110001 ชุดกล้องศัลยกรรมในข้อต่อ  ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 

1 ชุด 

92901000-080010-5620001 เครื่องตรวจร่างกายด้วยคลื่นอัลตร้าซาวน ์ 1 เครื่อง 
92901000-080046-5620001 ถึง 
92901000-080046-5620004 

อ่างน้ าควบคุมอุณหภมูิ  ขนาดมากกว่า 35  ลิตร 4 เครื่อง 

92901000-080046-5620005 ถึง 
92901000-080046-5620006 

โต๊ะคร่อมเตียง 2 ตัว 

92901000-080046-5620007 เครื่องวัดความเข้มข้นของไอออน 1 เครื่อง 
92901000-080046-5620008 ถึง 
92901000-080046-5620021 

ซองบังคับโค 14 ซอง 14 ซอง 

92901000-080046-5720001 โถดูดความชื้น  จ านวน 2 ชุด 1 ชุด 
92901000-080046-5720002 โถดูดความชื้น  จ านวน 2 ชุด 1 ชุด 
92901000-080046-5820001 ซองบังคับม้า 1 ซอง 
92901000-080046-5820002 ชุดตลับใส่ฟลิ์มเพื่อถ่ายภาพเอกซเรย ์ 1 ชุด 
92901000-080046-5820003 อุปกรณ์ประกอบห้องมืดเพื่อล้างฟิล์มเอกซเรย 1 ชุด 
92901000-080046-5820004 อัลตราซาวด์ ultrasound therapy จ านวน 1 ชุด 1 ชุด 
92901000-080046-5830001 เครื่องวัดความดันสตัว์เล็กแบบดอปเปอร์ จ านวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
92901000-080046-5830002 ชุดเครื่องผลิตออกซิเจน จ านวน 1 ชุด 1 ชุด 
92901000-080046-5830003 ชุดเครื่องให้ยาทางหลอดเลือดด าอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 1 ชุด 
92901000-080046-5830004 ชุดเครื่องให้เลือดอัตโนมตัิ จ านวน 1 ชุด 1 ชุด 
92901000-080046-5830005 ชุดตรวจตาและหูชนิดถ่านธรรมดา 2 ก้อน 1 ชุด 
92901000-080046-5830006 ตู้ให้ความอบอุ่นในสัตวเ์ล็ก 1 เครื่อง 
92901000-080046-5830007 เครื่องอุ่นสารละลายพร้อมให้ความร้อนแบบหมุน (Hot plate 

stirrer) จ านวน 1 เครื่อง 
1 เครื่อง 

92901000-080046-5830008 อ่างน้ าควบคุมอุณหภมูิ  ขนาดไมน่้อยกว่า 45 ลิตร 1 เครื่อง 
92901000-080046-5830009 หัวบล็อกส าหรับเครื่องตัดช้ินเนื้อแบบหมุนเกลยีว  จ านวน  1  

ตัว 
1 เครื่อง 

92901000-080046-5830010 ชุดเครื่องวัดความถ่วงจ าเพาะปัสสาวะในสัตว์ จ านวน 1 ชุด 1 ชุด 
92901000-080046-5910001 เครื่องหล่อบล็อคช้ินเนื้อ  ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 1 เครื่อง 
1 เครื่อง 

92901000-080046-5910002 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 1 เครื่อง 

1 เครื่อง 

92901000-080046-5910003 เครื่องวัดปรมิาณสารนาโน ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 1 เครื่อง 

1 เครื่อง 

92901000-080046-5920001 เครื่องวัดความดันตา (tonovet) จ านวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
92901000-080046-5920002 แท่นวางตัวอย่างที่ควบคุมอุณหภมูิได้ จ านวน 1 ตัว 1 ตัว 
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หมายเลขครุภัณฑ ์ รายการครุภัณฑ์ จ านวนรับ หน่วยนับ 
92901000-080046-5920003 ถึง 
92901000-080046-5920009 

เครื่องให้ความอบอุ่นแบบหมุนเวียนน้ า จ านวน 7 ชุด 7 ชุด 

92901000-080046-5920010 ถึง 
92901000-080046-5920011 

ชุดเครื่องมือผ่าตัดสัตว์ใหญ่ จ านวน 2 ชุด 2 ชุด 

92901000-080046-5920012 เครื่องช่ังน้ าหนักสัตว์ใหญ่ จ านวน 1 ชุด 1 ชุด 
92901000-080046-6110001 เครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ต าบลตลาด อ าเภอ

เมือง จังหวัดมหาสารคาม 
1 เครื่อง 

92901000-080046-6110002 ถึง 
92901000-080046-6110016 

เครื่องควบคุมการให้สารน้ าทางหลอดเลือด ต าบลตลาด 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 15  เครื่อง 

15 เครื่อง 

92901000-080046-6110017 ชุดเครื่องมือผ่าตัดสัตว์ใหญ่ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 

1 เครื่อง 

92901000-080046-6110018 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืน่ความถี่สูง ส าหรับสตัว์ใหญ่ 
ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

1 เครื่อง 

92901000-080046-6110019 เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสยีงสะท้อนความถี่สูง ต าบลตลาด 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

1 เครื่อง 

92901000-080046-6110020 ชุดรับและแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นดิจติอล ต าบล
ตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

1 ระบบ 

92901000-080081-5710001 เครื่องวัดวิเคราะห์คณุภาพน้ า 1 ชุด 
92901000-080081-5820001 ถึง 
92901000-080081-5820002 

เครื่องวัด PH meter 2 เครื่อง 

92901000-080081-5820003 ถึง 
92901000-080081-5820011 

เครื่องวัดจ านวนแบคทีเรีย 9 เครื่อง 

92901000-080081-5820012 เครื่องวัดความเข้มข้นน้ าเช้ือม้าพรอ้มช่องคลอดเทียมซ.
45/2558 

1 ชุด 

92901000-080085-5720003 ชุดเครื่องวางแผ่นยาบนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง 1 ชุด 
92901000-080085-5720004 ชุดเครื่องวางแผ่นยาบนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง 1 ชุด 
92901000-080085-5720005 ชุดแท่นความร้อนเพื่องานชีวโมเลกุล 1 ชุด 
92901000-080085-5720006 ชุดแท่นความร้อนเพื่องานชีวโมเลกุล 1 ชุด 
92901000-080098-5820001 เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อชนิดโมโนโพลาร์ 1 เครื่อง 
92901000-080098-6110001 เครื่องจี้และตัด ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

1 ชุด 
1 ชุด 

92901000-080112-6110001 ถึง 
92901000-080112-6110003 

เครื่องช่วยหายใจ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 3 เครื่อง 

3 เครื่อง 

92901000-080131-5720001 ตู้อบแหง้ (Hot  air oven) ขนาดมากกว่า 100 ลิตร 1 ตู้ 
92901000-080132-5720001 ชุดอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ ขนาดไม่น้อยกว่า  45  ลิตร 1 ชุด 
92901000-080132-5720002 ถึง 
92901000-080132-5720003 

ชุดอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า (waterbath shaker) 2 ชุด 

92901000-080132-5720004 ถึง 
92901000-080132-5720006 

ชุดอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ ขนาดมากกว่า 20 ลิตร 3 ชุด 

92901000-080132-5720007 ถึง 
92901000-080132-5720011 

อ่างควบคุมอุณหภมู ิ 5 ชุด 

92901000-080136-5720001 ชุดบดตัวอย่างอาหาร 1 ชุด 
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92901000-080150-5720001 เครื่องเพิ่มปรมิาณสารพันธุกรรม 1 ชุด 
92901000-080154-5620001 ตู้ส าหรับเขี่ยเชื้อรา 1 ตู้ 
92901000-080154-5720001 ตู้เขี่ยเชื้อแบบจ่ายลมแนวตั้ง 1 ตู้ 
92901000-080156-5620001 ตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ 1 ตู้ 
92901000-080156-5720001 ถึง 
92901000-080156-5720002 

ชุดตู้บ่มเช้ือรา 2 ชุด 

92901000-080156-5720003 ถึง 
92901000-080156-5720004 

ชุดตู้บ่มเช้ือ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร 2 ชุด 

92901000-080158-5710001 เครื่องเขย่าสารละลาย 1 เครื่อง 
92901000-080160-5620001 เครื่องเขย่าไมโครเพลต 1 เครื่อง 
92901000-080160-5620002 เครื่องเขย่าแบบร็อคเกอร ์ 1 เครื่อง 
92901000-080170-5620001 ถึง 
92901000-080170-5620010 

เครื่องดูดจา่ยสารละลาย 10 ชุด 

92901000-080170-5820001 เครื่องดูดจา่ยสารละลายชนิด 8 หัวจ่าย ขนาด 10-100 
ไมโครลติร 

1 ชุด 

92901000-080170-5820002 ถึง 
92901000-080170-5820008 

ชุดอุปกรณ์ดดูจ่ายสารละลายอัตโนมัติชนิดปรับปริมาตรได้ 7 ชุด 

92901000-080180-5720001 เครื่องตกตะกอนสารตัวอย่างขนาดเล็ก (Spin  down  
Centrifuge) 

1 ชุด 

92901000-080239-5720001 เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อ 1 เครื่อง 
92901000-080272-5720001 ถึง 
92901000-080272-5720002 

ชุดอุปกรณ์ตเีบอร์ร้อน 2 ชุด 

92901000-080272-5820001 ชุดอุปกรณผ์่าตัดเพื่อการเรียนการสอน จ านวน  1  ชุด 1 ชุด 
92901000-080272-6020001 ชุดอุปกรณผ์่าตัดเนื้อเยื่ออ่อน จ านวน 1 ชุด 1 ชุด 
92901000-080332-5720001 ถึง 
92901000-080332-5720003 

เครื่องนับโคโลนีส าหรับงานดา้นแบคทีเรียวิทยา 3 เครื่อง 

92901000-080332-5720004 ถึง 
92901000-080332-5720023 

เครื่องนับไข่พยาธ ิ 20 ชุด 

92901000-080340-5620001 ถึง 
92901000-080340-5620002 

ตู้อบแห้ง (Hot  air  oven)  ขนาดมากกว่า  400  ลิตร 2 ตู้ 

92901000-080340-5720001 ตู้อบแห้ง (Hot  air  oven)  ขนาดมากกว่า  400  ลิตร 1 ตู้ 
92901000-080348-5720001 ชุดวัดปริมาณน้ าอิสระ 1 ชุด 
92901000-080348-5720002 ชุดวัดองค์ประกอบน้ านม 1 ชุด 
92901000-080382-5620001 ถึง 
92901000-080382-5620036 

กล้องจุลทรรศน ์ 36 ตัว 

92901000-080382-5620037 กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมหัวฟลูออเรสเซนต ์ 1 เครื่อง 
92901000-080382-5720001 กล้องแบบดาร์คฟลิด์ (Darkfield) 1 ชุด 
92901000-080382-5720002 ถึง 
92901000-080382-5720075 

กล้องจุลทรรศน ์ 74 ตัว 

92901000-080382-5920001 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา แบบ Phase contrast 
พร้อมแท่นอุ่นตัวอย่าง 

1 ชุด 

92901000-080382-5920002 ชุดอุปกรณผ์่าตัดข้อกระดูกในสัตวใ์หญ่ 1 ชุด 
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92901000-080384-5620001 ถึง 
92901000-080384-5620026 

กล้องสเตอริโอ 26 ตัว 

92901000-080405-5910001 ถึง 
92901000-080405-5910002 

ตู้ดูดควัน ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

2 ตู้ 

92901000-080425-6210001 ชุดอุปกรณผ์่าตัดทั่วไปและท าแผล ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

1 ชุด 

92901000-080481-5820001 ถึง 
92901000-080481-5820002 

เครื่องเขย่าสาร (Vortex Mixer) 2 เครื่อง 

92901000-080515-5820001 เครื่องติดตามการท างานของหัวใจชนิดพกพา 1 เครื่อง 
92901000-080515-5820002 ชุดเครื่องอ่านฟิล์ม 1 ชุด 
92901000-080546-5820001 เครื่องลู่วิ่งใต้น้ ากายภาพในสัตว์ จ านวน  1  เครื่อง 1 เครื่อง 
92901000-080620-5720001 ถึง 
92901000-080620-5720002 

เครื่องช่ัง 4  ต าแหน่ง 2 เครื่อง 

92901000-080624-5710001 ตู้กรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ (แบบ Biohazard) 1 เครื่อง 
92901000-080639-5820001 ชุดวัดคุณภาพไข ่ 1 ชุด 
92901000-080639-6210001 เครื่องวัดคณุภาพน้ า ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม 
1 เครื่อง 

92901000-080656-5920001 เครื่องปั่นเหวี่ยงสารควบคมุอุณหภูมิได้ จ านวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
92901000-080659-5820001 อุปกรณ์ท าหมันม้า ซ.046/2558 1 ชุด 
92901000-080659-5820002 ชุดอุปกรณ์ถ่างปากม้า ซ.047/2558 1 ชุด 
92901000-080691-5820001 ชุดเครื่องตรวจวเิคราะอิเล็กโทรไลต์ในเลือด(Blood gas 

analysis) จ านวน 1 ชุด 
1 ชุด 

92901000-080711-5620001 ตู้แช่แข็งแบบฝาทึบ ความจุ 13.5 คิว 1 เครื่อง 
92901000-080718-5720001 ถึง 
92901000-080718-5720002 

ชุดตู้แชแข็งฝาทึบ  ขนาดความจไุม่น้อยกว่า  13  คิว 2 ชุด 

92901000-080718-5720003 ถึง 
92901000-080718-5720004 

ชุดตู้แช่เย็น -20 C  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 24 คิว 2 ชุด 

92901000-080719-5820001 ถึง 
92901000-080719-5820002 

เครื่องมือตรวจเชื้อราผิวหนัง (wood lamp) 2 เครื่อง 

92901000-080719-5820003 ชุดอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อตรวจคณุภาพทางชีวภาพ
และกายภาพ 

1 ชุด 

92901000-080719-5820004 ถึง 
92901000-080719-5820012 

ชุดเครื่องมือทางด้านจักษุ ชุดเครือ่งตรวจหูตรวจตา 9 ชุด 

92901000-080721-5820001 ถึง 
92901000-080721-5820025 

ชุดสไลด์ถาวรพยาธิวิทยาทางการแพทย์ 25 ชุด 

92901000-080721-5820026 ชุดสไลด์เนื้อเยื่อถาวร 1 ชุด 
92901000-080726-5620001 ชุดเครื่องมือศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน 1 ชุด 
92901000-080726-5820003 ชุดเครื่องผ่าตัดศลัยกรรมกระดูก 1 ชุด 
92901000-080730-5830001 ชุดเครื่องให้สารน้ าอัตโนมัต ิ 1 ชุด 
92901000-080742-5710001 ชุดเตาเผาตัวอย่างอาหาร 1 ชุด 
92901000-080765-5820001 อ่างล้างมือพร้อมตู้เก็บของ 1 ชุด 
92901000-080780-5820001 ชุดเครื่องวัดระดับแอมโมเนีย 1 ชุด 
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92901000-080781-5820001 โปรแกรม colour flow และ pw ใช้คู่กับ 92201001-

080046-5520034 
1 โปรแกรม 

92901000-080791-5820001 ถึง 
92901000-080791-5820005 

เครื่องช่ัง 2 ต าแหน่ง 5 เครื่อง 

92901000-080794-5620001 ถึง 
92901000-080794-5620002 

ตู้ปลอดเชื้อ 2 ตู้ 

92901000-080794-5720001 ชุดตู้ปลอดเชื้อส าหรับงานด้านเช้ือรา 1 ชุด 
92901000-080794-5910001 ตู้ปลอดเชื้อ ส าหรับงานดา้นเชื้อรา ต าบลขามเรียง อ าเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
1 เครื่อง 

92901000-080794-5910002 ชุดวินิจฉัยทางอณูชีววิทยา ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

1 ชุด 

92901000-080818-5820001 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืน่เสียงความถีสู่ง 1 เครื่อง 
92901000-080838-5710001 ชุดตู้เพาะเช้ือแบบอัดก๊าซสามชนิด 1 ชุด 
92901000-080841-5620001 ตู้ควบคุมอุณหภูมติ่ า 1 เครื่อง 
92901000-080841-5920001 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ จ านวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
92901000-080845-6110001 กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารสัตว์ใหญ่ 1 เครื่อง 
92901000-080846-5920001 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น  จ านวน 1 

เครื่อง 
1 เครื่อง 

92901000-080846-5920002 เครื่องปั่นตกตะกอน (Spin Down) จ านวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
92901000-080856-5620001 ตู้ฟักไข ่ 1 เครื่อง 
92901000-080857-5820001 ชุดเครื่องวัดความดันภายในลูกตา 1 ชุด 
92901000-080857-5920001 ถึง 
92901000-080857-5920005 

เครื่องวัดความดันตาแบบลูกตุม้ 5 เครื่อง 

92901000-080857-5920006 อ่างส่งคลื่นความถีสู่ง (Ultrasonic Bath) 1 เครื่อง 
92901000-080860-5720001 เครื่องตรวจเลือดอตัโนมตั ิ 1 เครื่อง 
92901000-080871-5620001 เครื่องปั่นเหวี่ยงความแบบควบคุมอุณหภูม ิ 1 เครื่อง 
92901000-080875-5620001 ถึง 
92901000-080875-5620003 

เครื่องช่ัง 3 ต าแหน่ง 3 เครื่อง 

92901000-080877-5710001 ชุดวิเคราะห์เยื่อใย 1 ชุด 
92901000-080877-5710002 ชุดวิเคราะห์โปรตีน 1 ชุด 
92901000-080890-5620009 โต๊ะผ่าตดัสุนัข ซ.027/2556 1 ตัว 
92901000-080890-5620010 ถึง 
92901000-080890-5620021  

โต๊ะผ่าตดัสุนัข 12 ตัว 

92901000-080890-5830001 โต๊ะผ่าตดัสัตวเ์ล็ก 1 ตัว 
92901000-080892-5620001 ชุดอุปกรณ์ช าแหละซาก จ านวน 56 ชุด 1 รายการ 
92901000-080892-5820001 ถึง 
92901000-080892-5820007 

อุปกรณ์ผา่ตัดย่อยลูกโค 7 ชุด 

92901000-080897-5720001 ถึง 
92901000-080897-5720004 

ชุดตู้ปลอดเชื้อ 4 ชุด 

92901000-080899-5820001 ชุดเครื่องตรวจการตั้งท้องสุกร 1 ชุด 
92901000-080899-5820002 ชุดตรวจโรคโลหิตจางในม้า 1 ชุด 
92901000-080903-5720002 ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตในสตัว ์ 1 ชุด 



15 
 

หมายเลขครุภัณฑ ์ รายการครุภัณฑ์ จ านวนรับ หน่วยนับ 
92901000-080909-5620001 เครื่องตรวจวดัความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา 

จ านวน 10 เครื่อง 
1 รายการ 

92901000-080909-5720001 ชุดเครื่องตรวจโลหะในกระเพาะสตัว์ 1 ชุด 
92901000-080911-5920001 กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองกระบอกตา 1 ตัว 
92901000-080912-5720001 ชุดเครื่องมือดมยาสลบและเครื่องช่วยหายใจส าหรับสตัว์ใหญ ่ 1 ชุด 
92901000-080912-6110001 ถึง 
92901000-080912-6110003 

เครื่องดมยาอัตโนมตัิ  ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 3 เครื่อง 

3 เครื่อง 

92901000-080913-5720001 เตียงผ่าตัดมา้ 1 ชุด 
92901000-080915-5720001 ถึง 
92901000-080915-5720005 

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน 5 เครื่อง 

92901000-080917-5720001 ถึง 
92901000-080917-5720003 

เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือด้วยแรงดันไอน้ า (autoclave) ไม่น้อยกว่า  
85  ลิตร 

3 เครื่อง 

92901000-080918-6210001 เครื่องวิเคราะห์กรดด่างก๊าซและสารอิเลคโตรไลท์ในเลือด ต.
ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

1 เครื่อง 

92901000-080925-5820001 เครื่องตรวจวเิคราะห์ค่า Blood gas และค่า Electrolyte 
แบบพกพา จ านวน  1  เครื่อง 

1 เครื่อง 

92901000-080930-5820001 ถึง 
92901000-080930-5820002 

อุปกรณ์ช่วยคลอดโค 2 ชุด 

92901000-080937-5720001 ชุดเครื่องฉายภาพรังสีแบบเคลื่อนที่ได ้ 1 ชุด 
92901000-080937-6210001 เครื่องเลเซอรส์ าหรับการรักษา ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม 
1 เครื่อง 

92901000-080939-5720001 ชุดเครื่องวัดความหนาไขมันสันหลงั 1 ชุด 
92901000-080955-5620001 ถึง 
92901000-080955-5620003 

เครื่องปั่นเลือดส าหรับตรวจค่าเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงอัด
แน่น 

3 เครื่อง 

92901000-080955-5820001 เครื่องปั่นตกตะกอนด้วยความเร็วสูง 1 เครื่อง 
92901000-080963-5720001 ชุดโคมไฟผ่าตดัสตัว์เล็ก 1 ชุด 
92901000-080963-5720002 ชุดโคมไฟผ่าตดัสตัว์ใหญ ่ 1 ชุด 
92901000-080973-5820007 ถึง 
92901000-080973-5820008 

ถังเก็บดองตัวอย่างสัตว์ห้องกายวภิาคศาสตร ์ 1 ถัง 

92901000-080976-5710001 ชุดกรองตัวท าสารละลายเคมี และตัวปั๊มสุญญากาศ 1 ชุด 
92901000-080983-5820001 ถึง 
92901000-080983-5820008  

ชุดดูดจ่ายสารละลายอตัโนมตัิประเภทหลายช่องจ่าย
ของเหลว 

8 ชุด 

92901000-080983-5820009 ถึง 
92901000-080983-5820011 

เครื่องดูดจา่ยละลาย  100 -1000 ไมโคลิตร 3 ชุด 

92901000-080986-5920001 เครื่องอุ่นสาร (Dry Bath Block) 1 เครื่อง 
92901000-081020-5720001 ชุดเครื่องวัดการดูดกลืนแสง (spectropotpmeter) 1 ชุด 
92901000-081026-6110001 เครื่องช่ังน้ าหนักสัตว์ใหญ่ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม 1 ชุด 
1 ชุด 

92901000-081034-5820001 เครื่องนับเมด็เลือดแบบดิจติอล (Cells differential 
counter) 

1 เครื่อง 

92901000-081034-5820002 ชุดคอลัมน์ โครมาโทรกราฟี (Column chromatography) 1 ชุด 
92901000-081034-5820006 เครื่องดูดจา่ยสารละลายชนิด 8 หัวจ่าย ขนาด 30-300 1 ชุด 
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หมายเลขครุภัณฑ ์ รายการครุภัณฑ์ จ านวนรับ หน่วยนับ 
ไมโครลติร 

92901000-081035-5820001 เครื่องตรวจวเิคราะห์สารเคมีในเลอืดแบบก่ึงอัติโนมัต ิ 1 ชุด 
92901000-081047-5820001 ถึง 
92901000-081047-5820005 

เครื่องให้ความอบอุ่นสตัว์ระบบน้ า 5 เครื่อง 

92904000-080140-6120001 ตู้แช่แข็งนอน 2 ประตูขนาด 13.3 คิว 1 ตู้ 
92904000-080391-5820001 เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

 
5.2.2 สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  2) โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน เขตพ้ืนที่ในเมือง 
  3) โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน เขตพ้ืนที่นาสีนวน  
  4) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ (ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
  5) ฟาร์มปศุสัตว์ (ทั้งในและต่างประเทศ) 
  6) ห้องปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ 
 
 6.  ความเป็นไปได้  
      6.1  ผลการศึกษาความต้องการของผู้เรียน 
  จากการท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ร่วมท า
แบบสอบถามจ านวน 95 ราย สามารถสรุปผลของการศึกษาได้ดังต่อไปนี้  
  6.1.1 ผู้เรียนมีความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตว
แพทย์ หากมีการเปิดหลักสูตร โดยเห็นว่าหลักสูตรนี้จะเป็นการต่อยอดการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ส่งเสริม
กับอาชีพปัจจุบัน และเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน  
  6.1.2 สาขาวิชาที่ผู้เรียนต้องการมากที่สุดคือ ด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข อายุรศาสตร์ และ
ศัลยศาสตร์ ตามล าดับ 
  6.1.3 ผู้เรียนสนใจแผนการศึกษาแบบมีการเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์มากที่สุด และส่วน
ใหญ่ต้องการให้จัดรูปแบบการศึกษาเป็นหลักสูตรพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) 
 
       6.2  ผลการศึกษาความต้องการของสังคม และตลาดงานที่รองรับนิสิต 
  ผลการส ารวจจากแบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามมาจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมปศุ
สัตว์ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย คลินิกรักษาสัตว์ และบริษัทจ าหน่ายสินค้าทางการศึกษาและการแพทย์ 
ได้ผลการส ารวจ ดังนี้   
        6.2.1  ผู้ตอบแบบส ารวจเห็นควรถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        6.2.2  หลักสูตรมีประโยชน์น าไปพัฒนาประเทศได้  
        6.2.3  หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน  
     6.2.4  หลักสูตรมีความสอดคล้องกับตลาดแรงงานที่รองรับ 
     6.2.5  หลักสูตรชว่ยให้ผู้เรยีนมีโอกาสในการท างานในหน่วยงานเพิ่มมากข้ึน 
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     6.2.6  ผู้ที่ เรียนจบจากหลักสูตรเหมาะสมส าหรับการท างานในหน่วยงานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  
     6.2.7  ผู้ที่เรียนจบจากหลกัสูตรมีโอกาสก้าวหน้าในการท างาน  
     6.2.8  เห็นสมควรให้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 
     6.2.9  ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้การท าวิจัยควรสอดคล้องกับปัญหาที่พบในพ้ืนที่และ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ รวมถึง หลักสูตรควรมีส่วนสนับสนุนต่อองค์กรของรัฐ   
       6.3  กลุ่มเป้าหมายที่จะมีการมาศึกษาในหลักสูตร คือ 

6.3.1  อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

    6.3.2  นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ ทั้งในและต่างประเทศ 
 

      6.4  ผลกระทบต่อหลักสูตรเดิมภายในคณะ 
     6.4.1 ช่วยเสริมความรู้ความสามารถของอาจารย์ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

   6.4.2 ชว่ยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะให้เพ่ิม
สูงเพิ่มขึ้น 

 
                6.5  ประมาณรายรับ-รายจ่ายและจุดคุ้มทุน 
           6.5.1  ประมาณการรายรับ 

ชั้นปี
ที่ 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 

จ านวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม/ 
ค่าหน่วยกิต 
(เหมาจ่าย) 

รวม 
จ านวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม/ 
ค่าหน่วยกิต 
(เหมาจ่าย) 

รวม 
จ านวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม/ 
ค่าหน่วยกิต 
(เหมาจ่าย) 

รวม 

1 10 500,000 500,000 10 500,000 500,000 10 500,000 500,000 
2   - 10 500,000 500,000 10 500,000 500,000 
3   -   - 10 500,000 500,000 
4   -   -   - 

รวม 10  500,000 20 1,000,000 1,000,000 30 1,500,000 1,500,000 

 
   6.5.2 ประมาณการรายจ่าย 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
นิสิต 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
จ านวน
นิสิตที่

จุดคุ้มทุน 

ส่วนต่างรายรับ – 
รายจ่าย ต่อปี 

รายรับ
ทั้งหมด 

รายรับ
ต่อหัว
นิสิต 

รายจ่าย
ทั้งหมด 

รายจ่าย
ต่อหัว
นิสิต 

จ านวนเงิน % 

2563 10 500,000 50,000 300,000 30,000 6 200,000 40 
2564 20 1,000,000 50,000 600,000 30,000 12 400,000 40 
2565 30 1,500,000 50,000 900,000 30,000 18 600,000 40 
รวม  5,000,000  3,000,000   2,000,000  
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หมายเหตุ 
 1.  จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
  ปีที่  1  จ านวน  18   หน่วยกิต 
  ปีที่  2  จ านวน  18   หน่วยกิต 
  1) ค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 

2) รายจ่ายรวมตลอดหลักสูตรต่อหัวนิสิต 100,000 บาท (ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา หรือ 4 
ภาคการศึกษา 
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7. ข้อมูลการเปิดหลักสูตร และรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (หลักสูตรเดิมท่ีมีอยู่แล้ว)  
 (1) มีจ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี  
   สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1. รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช 

2. ผศ.สพ.ญ.อมรรัตน์ เจือสุข 
3. ผศ.น.สพ.ดร.อตถพร รุ่งสิทธิชัย 
4. อ.น.สพ.ดร.ปองพล พงษ์ไธสงค์ 
5. อ.สพ.ญ.ณัฐญา วัดเวียงค า 

ระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 1. ผศ.น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์ 

2. ผศ.ดร.สุภาวดี ปิระเต 
3. อ.น.สพ.ดร.ธนพล หนองบัว 
4. ผศ.ดร.วาสนา ศิริแสน 
5. อ.ดร.วุฒิชัย เคนไชยวงศ์ 

ระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 1. ผศ.น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์ 

2. ผศ.ดร.สุภาวดี ปิระเต 
3. อ.น.สพ.ดร.ธนพล หนองบัว 
4. ผศ.ดร.วาสนา ศิริแสน 
5. อ.ดร.วุฒิชัย เคนไชยวงศ์ 

 
8. จ านวนนิสิตทั้งหมดของคณะ ย้อนหลัง 3 ปี  

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

ระดับปริญญาตรี    
 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 167 202 212 

ระดับปริญญาโท    
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ - - - 

ระดับปริญญาเอก    
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ - - - 

รวม 167 202 212 
 
9. สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลา (ของคณะ): Full Time Equivalent Students  
 (1) สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาปัจจุบัน -48.23 
 (2) เกณฑ์จาก สกอ. ควรมีสัดส่วนอาจารย์ : นิสิต เท่ากับ 1:8 
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           (3) จ านวนนิสิตทั้งหมด เท่ากับ 601 
 
10. แผน ผลการรับนิสิตใหม่ของคณะ (ย้อนหลัง 3 ปี) 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

ระดับปริญญาตร ี          
 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 50 43 86.00 50 53 106 50 52 104 
ระดับปริญญาโท          
 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การสัตวแพทย์ - - - - - - - - - 
ระดับปริญญาเอก          
 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การสัตวแพทย์ - - - - - - - - - 

 
11. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตของคณะ (ย้อนหลัง 3 ปี) 

หลักสูตร 
  

  

รุ่นปีการศึกษา 2560 รุ่นปีการศึกษา  2561 รุ่นปีการศึกษา 2562 
ผู้ส าเร็จ 

การศึกษา 
ผู้ตอบ
แบบ

ส ารวจ       

ร้อยละ 
การได้งานท า 

ผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

ผู้ตอบ
แบบ

ส ารวจ       

ร้อยละ 
การได้งานท า 

ผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

ผู้ตอบ
แบบ

ส ารวจ       

ร้อยละ 
การได้งานท า 

จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
ระดับปริญญาตรี             
สัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต 60 60 53 88.33 45 45 41 91.11 13 13 13 100 
ระดับปริญญาโท             
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การสัตวแพทย ์ - - - - - - - - - - - - 
ระดับปริญญาเอก             
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การสัตวแพทย ์ - - - - - - - - - - - - 

 
12.  ปัญหาอุปสรรค 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร บางท่านยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 
13.  แนวทางแก้ไข 

13.1 พัฒนาคณาจารย์เพื่อเข้าสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
13.2 การสนับสนุนส่งเสริมตีพิมพ์และการน าเสนอในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

 
14.  อ่ืนๆ 
        14.1 ความโดดเด่น จุดเน้นของหลักสูตร 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมเ พ่ือการพัฒนา และเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการสัตวแพทย์ ที่มีความรอบรู้ เข้าใจในศาสตร์เชิงลึก จึง เปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วย
วิจัยและหน่วยงานต่างๆภายในคณะฯ มีจุดประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีการบูรณาการด้านความรู้ ความสามารถ
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ในการคิดวิเคราะห์ วิจัย ช่วยพัฒนาประเทศในด้านสุขภาพสัตว์ การเลี้ยงและผลิตสัตว์ หลักสูตรจะมุ่งเน้นให้
นักศึกษาในหลักสูตรนี้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์เชิงลึกสามารถน าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และสามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์ เป็นที่ยอมรับ ทั้งยังสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้าน
ต่างๆในทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ได้  

โดยจุดเด่นของหลักสูตรนี้ จะเป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางสัตว
แพทย์ในแขนงต่างๆ ทั้ง ชีวเวชศาสตร์ทางสัตวแพทย์ เวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ สัตวแพทย์สาธารณสุข 
และ สัตวศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์และการวิจัย 
น าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพ่ิมศักยภาพในด้านการรักษา การป้องกันโรค การจัดการและการ
เลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยังเน้นการท างานวิจัยที่เชิงบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของสังคมทั้งในระดับประเทศ
และภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ
องค์การสหประชาชาติ รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าของส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติในหลายๆด้าน ทั้งในเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจ อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับ
ผู้บริโภค โดยเฉพาะอาหารที่มาจากสัตว์ การพัฒนาศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุข และ การพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ยังเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการวิจัยเพ่ือ
พัฒนา โดยใช้ฐานของความรู้จากการวิจัยและพัฒนานาไปสร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือมุ่งเน้นการ
พัฒนาทางด้านนโยบายและปัญหาจากภาคประชาชน และนักวิชาการ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของ
สังคมได้อย่างยั่งยืน โดยการเรียนการสอนในหลักสูตรเพ่ือการสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
ที่เหมาะสมเพื่อท าหน้าที่ดังกล่าวในอนาคต 
 

14.2 ข้อมูลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ การตีพิมพ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    
1. ชื่อ – สกุล: นายณฐพล ภูมิพันธุ์                              ต าแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 
2. สังกัด      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000 
                โทรศัพท์  043-742-823 
 
3. ประวัติการศึกษา       

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2560 ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 2556 วท.ม. (สัตวแพทย์สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 2552 สพ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ/ต ารา   
    - 
 4.2 บทความวิจัย 
1) Pumipuntu N, Tengjarernkul B, Pimpukdee K. (2014). Effects of Diet Containing Aflatoxin B1 

and Fumonisin B1 on Hematology, Immune Response and Histopathology in Nile 
Tilapia. KKU Veterinary Journal. 23(2):201-217. 

2) Pumipuntu N. (2015). Detection of anti-Leptospira Antibodies and Study on Hematological 
Values of Long-tailed Macaque (Macaca fascicularis) at Kosumpee Forest Park, Maha 
Sarakham. Journal of Wildlife in Thailand. 22(1): 37-45. 

3) Pumipuntu N, Suwannarong K. (2016). Seroprevalence of Leptospira spp. in cattle and dogs 
in Mahasarakham province, Thailand. J Health Res. 30(3): 223-226.  

 4) Pumipuntu N, Kulpeanprasit S, Santajit S, Tunyong W,  Kong-ngoen T, Hinthong W, 
Indrawattana N. (2017). Screening method for Staphylococcus aureus identification in 
subclinical bovine mastitis from dairy farms. Vet World. 10(7): 721-726. 

5) Hinthong W, Pumipuntu N, Santajit S, Kulpeanprasit S, Buranasinsup S, Sookrung N, 
Chaicumpa W, Aiumurai P, Indrawattana N . (2017). Detection and drug resistance 
profile of Escherichia coli from subclinical mastitis cows and water supply in dairy 
farms in Saraburi Province, Thailand. Peer J. 5:e3431 https://doi.org/10.7717/peerj.3431. 

6) Indrawattana N, Pumipuntu N, Suriyakhun N,  Jangsangthong  A, Kulpeanprasit S,  Chantratita N, et al. 
(2018). Staphylococcus argenteus from rabbits in Thailand. MicrobiologyOpen. e665, 
2018 
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7) Pumipuntu N, Tunyong W, Chantratita N, Diraphat P, Pumirat P, Sookrung N, Chaicumpa W, Indrawattana 
N. (2019) Staphylococcus spp. associated with subclinical bovine mastitis in central and 
northeast provinces of Thailand. PeerJ. 7:e6587. 

 
4.3 บทความทางวิชาการ 

1) Pumipuntu N, Piratae S. Cryptosporidiosis: A zoonotic disease concern. Veterinary World. 
2018;11(5):681-686. doi:10.14202/vetworld.2018.681-686. 

 
5.  ภาระงานสอน (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) แยกตามระดับปริญญาที่สอน)   
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
   ระดับปริญญาตรี  

1802 101 การเตรียมความพร้อมทางสัตวแพทย์ 
1802 102  พฤติกรรมสัตว์และการบังคับสัตว์ 
1802 211 กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 1 
1802 311 กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2 
1802 342 เภสัชวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์ 
1802 343 พิษวิทยาทางสัตวแพทย์ 
1801 321 สรีรวิทยาสัตว ์
1802 331 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย์ 
1802 332 กีฎวิทยาและวิทยาเห็บไรทางสัตวแพทย์ 
1802 333 วิทยาสัตว์เซลล์เดียวทางสัตวแพทย์ 
1802 334 วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ 
1802 335 วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเห็ดราทางสัตวแพทย์ 
1802 336 วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย์ 
1802 341 หลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ 
1802 453 โรคและความผิดปกติของสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ 
1802 461 หลักการทางศัลยศาสตร์และวิสัญญีทางสัตวแพทย์ 
1802 462 รังสีวิทยาและอัลตราซาวด์เพื่อการวินิจฉัย 
1801 341  โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ 
1802 463 ศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก 
1802 464 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทางสัตวแพทย์ 
1802 481 วิทยาการระบาดทางสัตวแพทย์ 
1802 581 สุขศาสตร์อาหารและน้ านม 
1802 582 เวชศาสตร์ป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและโรคอุบัติใหม่ 
1802 583 โรงฆ่าสัตว์และปฏิบัติการทางสัตวแพทย์สาธารณสุข 
1802 501 กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสัตวแพทย์ 
1802 503 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการทางสัตวแพทย์ 
1802 504 ปฏิบัติการประยุกต์ทางสัตวศาสตร์ 
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   ระดับปริญญาโท 
   - 
   ระดับปริญญาเอก  
   -  
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น  (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา(ภาษาไทย)  ที่สอนในหลักสูตรที่เสนอ
เพ่ือพิจารณา) 
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    
1. ชื่อ – สกุล : วาสนา ศิริแสน                                     ต าแหน่งทางวิชาการ  :  ผู้ฃ่วยศาสตราจารย์ 
 
2. สังกัด      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ. เมือง  จ.มหาสารคาม  44000 
                โทรศัพท์  043-742-823 
 
3. ประวัติการศึกษา       
 
ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

1 2556 ปร.ด.. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 2548 วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 2545 วท.บ. (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร 

  
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ/ต ารา   
    - 
 4.2 บทความวิจัย 

1) วาสนา ศิริแสน และกิตติ วิรุณพันธ์. (2557). กลยุทธ์การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของเศษเหลือ
ทาง 
การเกษตร และทางโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติก เพ่ือเป็นอาหารสัตว์. การเกษตรรราชภัฎ. 
13(1):1-10.  

2) วาสนา ศิริแสน และกิตติ วิรุณพันธ์ (2557). กลยุทธ์การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของเศษเหลือ
ทางการเกษตร และทางโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติก เพ่ือเป็นอาหารสัตว์. การเกษตรรราชภัฎ. 
13(1):1-10. 

3) Sirisan, V., Intrakamhaeng, M., Ketphonthong, S. (2014). Effect of season of the year 
on raw milk quality under a smallholder farming system. The 4th International Conference on 
Sciences and Social Sciences 2014 ( ICSSS 2104)  September 18-19, 2014, Rajabhat Maha 
Sarakham University. 
 4) วาสนา ศิริแสน, วิโรจน์ ภทัรจินดา  และ สมพร ดวนใหญ่ (2559). ผลของกากชานอ้อยหมักโซเดียม             
ไฮดรอกไซด์และเชื้อราขาวในอาหารสูตรรวมต่อการย่อยได้ของโภชนะในระบบ in vitro. แก่นเกษตร 44 ฉบับ
พิเศษ 2: 413-419. 

5) วาสนา ศิริแสน, วิโรจน์ ภทัรจินดา  และ สมพร ดวนใหญ่ (2560).  การใช้กากชานอ้อยหมักใน
อาหารสูตร รวม ต่อสมรรถนะการผลิต ในโคนม. แก่นเกษตร 45 ฉบับพิเศษ 1 : 710-714. 

6) วาสนา ศิริแสน (2560).  กลยุทธ์การลดสภาวะกรดในกระเพาะรูเมนด้วยจุลินทรีย. เชียงใหม่สัตว
แพทยสาร. 15(2): 51-62. 
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 4.3  บทความทางวิชาการ 
    - 
5.  ภาระงานสอน (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) แยกตามระดับปริญญาที่สอน)   
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
   ระดับปริญญาตรี  
   1802 282 วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัยทางการเกษตร  
   1802 281 หลักการผลิตสัตว์เบื้องต้น  
   1802 291 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับการวิจัยทางสัตวแพทย์ 
   1802 222 โภชนาการและทุพโภชนาการ  
   1802 504 ปฏิบัติการประยุกต์ทางสัตวศาสตร์   
   1802 581 สุขศาสตร์อาหารและน้ านม 
   1802 583 โรงฆ่าสัตว์และปฏิบัติการทางสัตวแพทย์สาธารณสุข   
   ระดับปริญญาโท 
   - 
   ระดับปริญญาเอก  
   -  
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น  (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา(ภาษาไทย)  ที่สอนในหลักสูตรที่เสนอ
เพ่ือพิจารณา) 
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    
1. ชื่อ – สกุล :  นายวุฒิชัย เคนไชยวงศ์           ต าแหน่งทางวิชาการ  :  อาจารย์ 
 
2. สังกัด      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000 
                โทรศัพท์  043-712832 
 
3. ประวัติการศึกษา       

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2559 ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 2551 วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 2545 วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ/ต ารา   
    - 
 4.2 บทความวิจัย 

1) Kenchaiwong, W. (2016). Number of cocks and hens on genetic response of growth 
trait in Thai native chicken. 17th AAAP-Animal Science Congress. August 22-25, 2016. Fukuoka, Japan. 
 2)  Kenchaiwong, W.  ( 2017) .  Testing strategies of pigs for measurement of feed 
efficiency:  relative improvement in feed efficiency from relying solely on indirect selection 
compared to indirect selection for faster growth rate and higher percent lean. Indian Journal of 
Animal Research. online 
 4.3  บทความทางวิชาการ 

  - 
5.  ภาระงานสอน (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) แยกตามระดับปริญญาที่สอน)   
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
   ระดับปริญญาตรี  
      1802 281 หลักการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
   1802 291 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับการวิจัยทางสัตวแพทย์ 
 
   ระดับปริญญาโท - 
   ระดับปริญญาเอก  - 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น  (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา(ภาษาไทย)  ที่สอนในหลักสูตรที่เสนอ
เพ่ือพิจารณา) 
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. ชื่อ – สกุล :  นางสาวสุภาวดี  ปิระเต                   ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. สังกัด    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000 
              โทรศัพท์  043-742-823 
3. ประวัติการศึกษา       

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
1 2555 ปร.ด. (ปรสิตวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 2549 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ/ต ารา   - 
 4.2 บทความวิจัย 
 1) Thanasuwan, S., Piratae, S., Brindley, P., Loukas, A., Kaewkes, S. and Laha, T. (2014). 
Suppression of aquaporin, a mediator of water channel control in the carcinogenic liver fluke, 
Opisthorchis viverrini. Parasit Vectors. 7: 224.  
 2) Tesana, S., Thabsripair, P., Suwannatrai, A., Haruay, S., Piratae, S., Khampoosa, P., 
Thammasiri, C., Prasopdee, S., Kulsantiwong, J., Chalorkpunrut, P. Jones, M. K. (2014). Parasite 
surveys and environmental management for prevention of parasitic infection in cultivated 
Barbonymus gonionotus (Cyprinidae) in fishponds, in an opisthorchiasis endemic area of northeast 
Thailand. Aquaculture. 54–60.  
 3) Kulsantiwong, J., Prasopdee, S., Piratae, S., Khampoosa, P., Thammasiri, C., et al. 
(2015). Trematode infection of freshwater snail, family Bithyniidae in Thailand. Southeast Asian 
Journal of Tropical Medicine and Public Health 46.3. 396-405.  
 4) Prasopdee, S., Kulsantiwong, J., Piratae, S., Khampoosa, P., Hammasiri, C., Suwannatrai, 
A., Laha, T., Grams, R., Loukas, A., Tesana, S. (2015). Temperature dependence of Opisthorchis 
viverrini infection in first intermediate host snail, Bithynia siamensis goniomphalos. Acta Tropica. 
112-117.  
 5) Piratae, S. (2015). Bithynia siamensis goniomphalos, the first -intermediate host of 
Opisthorchis viverrini in Thailand. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 8(10), 779-783.  
 6) Piratae, S., Pimpjong, K., Vaisusuk, K., Chatan, W. (2015). Molecular detection of 
Ehrlichia canis, Hepatozoon canis and Babesia canis vogeli in stray dogs in Mahasarakham 
province, Thailand. Annals of Parasitology. 61(3), 183-187.   

7) Sripa, J., Kiatsopit, N., Piratae, S. (2016). Prevalence of trematode larvae in 
intermediate hosts: snails and fish in Ko Ae sub-district of Khueang Nai, Ubon Ratchathani 
province, Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 47(3): 399-409. 
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8) Piratae, S., Sae-chue, B., Sukumolanan, P., Phosri, A. (2017). Molecular detection of 
blood pathogens and their impacts on levels of packed cell volume in stray dogs from 
Thailand. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 7(4): 233-236. 

9) Chaiyadet, S., Krueajampa, W., Hipkaeo, W., Plosan, Y., Piratae, S., Sotillo, J., Smout, 
M., Sripa, B., Brindley, P.J., Loukas, A., Laha, T. (2017). Suppression of mRNAs encoding CD63 
family tetraspanins from the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini results in distinct 
tegument phenotypes., Scientific Reports. doi:10.1038/s41598-017-13527-5 
 4.3  บทความทางวิชาการ 
  - 
5.  ภาระงานสอน (ระบุรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) แยกตามระดับปริญญาที่สอน)   
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
   ระดับปริญญาตรี  
 1802 282 วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัยทางการเกษตร     
 1802 481 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์      
 1802 582 เวชศาสตร์ป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและโรคอุบัติใหม่  
 1802 601 การฝึกปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ภาคสนามชุมชน   
 1802 581 สุขศาสตร์อาหารและน้ านม      
 1802 598 ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการวินิจฉัย    
 1802 583 โรงฆ่าสัตว์และปฏิบัติการทางสัตวแพทย์สาธารณสุข   
 1802 336 วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย์      
 1802 335 วิทยาแบคทีเรียทางสัตวแพทย์     
 1802 334 วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์      

  1802 501 กฏหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสัตวแพทย์   
  1802 281 หลักผลิตสัตว์เบื้องต้น       
  1802 391 โครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์       
  1802 698 สัมมนาทางคลีนิค       
  0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน      

  ระดับปริญญาโท 
   - 
  ระดับปริญญาเอก 
   - 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น  - 
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แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    
1. ชื่อ – สกุล : นายธนพล หนองบัว   ต าแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
 
2. สังกัด   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, โทรศัพท์ 0868507161,  
              e-mail: thanapol.nongbua@msu.ac.th, thanapol.nongbua@slu.se 
 
3. ประวัติการศึกษา     

ที ่
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

1 2560 Ph.D. (Veterinary Medicine) 
Swedish University   of 
Agricultural Sciences, 

Sweden 

2 2549 
สพ.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับสอง) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ/ต ารา 
   :ไม่มี  
 4.2 บทความวิจัย 
Nongbua, T., Lavanya Goodla, Anders Johannisson, Jane Morrell. (2014). Relationship between 
56-day non-return rate and the quality of frozen thawed bull semen. Reprod Dom Anim 49 
(Suppl. 3), 37 101; doi: 10.1111/rda.12391 
Morrell, J. M., Nongbua, T., Valeanu, S., Lundstedt-Enkel, K., Edman, A., & Johannisson, A. 
(2016). Bull breed affects which parameters of sperm quality are indicative of fertility. Animal 
Reproduction Science, 169, 112-113. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.anireprosci.2016.03.046  

Nongbua, T., Johannisson, A., Edman, A. & Morrell, J.M. (2017). Effects of single layer 
centrifugation (SLC) on bull spermatozoa prior to freezing on post-thaw semen 
characteristics. Reproduction in Domestic Animals, 52, pp. 596-602.  

 
5.  ภาระงานสอน แยกตามระดับปริญญาที่สอน   
 5.1  ภาระงานสอนเดิม (ผู้ประสานงานรายวิชา) 
   ระดับปริญญาตรี 
    1802 213 วิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย์ 
    1802 222 โภชนาการและทุพโภชนาการ 
    1802 372 วิทยาเธนุเวชและแอนโดรทางสัตวแพทย์ 
    1802 461 หลักการทางศัลยศาสตร์และวิสัญญี 

mailto:thanapol.nongbua@
mailto:thanapol.nongbua@slu.se
http://dx.doi.org/10.1016/j.anireprosci.2016.03.046
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    1802 462 รังสีวิทยาและอัลตร้าซาวด์เพ่ือการวินิจฉัย 
    1802 471 สูติศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 
    1801 354 การผลิตโคนม 
    1801353 การผลิตโคเนื้อ 
    1801 341 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ 
    1802 311 กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์2 
    1802 222 โภชนาการและทุพโภชนาการ 
    1802 221 สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ 1 
    1802 321 สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ 2 
    1802 331 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย์ 
    1802 332 กีฎวิทยาและวิทยาเห็บไรทางสัตวแพทย์ 
    1802 351 หลักอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 
    1802 352 ชีววิทยาและอายุรศาสตร์สัตว์ทดลอง 
    1802 342 เภสัชวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์ 
    1802 372 วิทยาเธนุเวชและแอนโดรทางสัตวแพทย์ 
    1802 371 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ 
    1802 333 วิทยาสัตว์เซลล์เดียวทางสัตวแพทย์ 
    1802 461 หลักการทางศัลยศาสตร์และวิสัญญี 
    1802 462 รังสีวิทยาและอัลตร้าซาวด์เพ่ือการวินิจฉัย 
    1802 471 สูติศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 
    1802 455 โรคและความผิดปกติของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
      
 ระดับปริญญาโท 
 :ไม่มี 
 ระดับปริญญาเอก 
  :ไม่มี 
  
 5.2  ภาระงานสอนที่เพ่ิมขึ้น 
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แบบฟอร์มการชี้แจงการขอบรรจุหลักสูตรใหม่ 
ในแผนหลักสูตรและแผนนิสิต (พ.ศ. 2563) 

 
 

1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
2. ชื่อปริญญา 

(ชื่อเต็มภาษาไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) 
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy (English Language Teaching) 
(ชื่อย่อภาษาไทย)  ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษ)  
(ชื่อย่อภาษาอังกฤษ) Ph.D. (English Language Teaching)  

 
2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
3.  เหตุผลความจ าเป็น 

การศึกษาไทย 4.0 เป็นการศึกษายุคผลิตภาพ หรือยุคที่เน้นผลผลิต (Products) เป็นส าคัญ เพ่ือ
ประโยชน์ของสังคมตนและสังคมโลก เพราะภาษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแสวงหาความรู้ใหม่ เชื่อมโยงสิ่ง
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์น าไป
สร้างสรรคพั์ฒนานวัตกรรมหรือผลงาน ผ่านกระบวนการวิจัยเพ่ือการพัฒนา การผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านการสอน
ภาษาอังกฤษและการสร้างองค์ความรู้ด้วยงานวิจัยจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะบุคลากรเหล่านี้จะเป็นกุญแจ
ส าคัญในการขับเคลื่อนพลวัติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยซึ่งมีการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ และน าประเทศไทยเข้าสู่อาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างสมบูรณ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0  

การจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย อาศัยบุคลากรทางด้านการสอนภาษาท่ีมีความเข้าใจในศาสตร์
และศิลป์ของสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษอย่างลึกซ้ึง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ
ที่จะเป็นครูต้นแบบที่มีทั้งองค์ความรู้ วิธีการถ่ายทอด การเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงเป็นต้นทุนทาง
เศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศชาติในสภาวะของสังคมมีความเปลี่ยนแปลงนานัปการ และเป็นสังคมแห่งการ
ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันที่ไร้พรหมแดน จากสถานการณ์เหล่านี้จึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาบุคลากรใน
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพมากขึ้นเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ทั้งในระดับโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือจะน ามาซึ่งการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและมีความมุ่งม่ันที่จะปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2555 และเสนอขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลเรื่อง “Thailand 4.0.” ตลอดจนสอดรับกับบริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย 

Wee
Text Box
<< กลับระเบียบวาระ

Wee
Text Box
<< วาระย้อนกลับ

Wee
Text Box
>> วาระถัดไป
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4.  วัตถุประสงค์ 
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิจัย นักวิชาการ และวิชาชีพ ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่าง
มีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ งานวิจัยเพื่อพัฒนา เชื่อมโยง
และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

2. เพ่ือพัฒนาให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ๆเพ่ือ
พัฒนางานและสังคม 

3. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตทางการสอนภาษาอังกฤษ ความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษโดย
การบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน 

4. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
5. เพ่ือจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอย่างเหมาะสม เพ่ือให้นิสิตได้มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้

ในแต่ละรายวิชาที่ได้เรียนมาเพ่ือน ามาใช้ในการท างานวิจัย 
6. เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการสอนภาษาอังกฤษ สามารถน าองค์ความรู้และทักษะและ

ความรู้งานวิจัยไปใช้จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
7. เพ่ือให้มคีวามสามารถในการน าความรู้ทั้งทางด้านการสอนและการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียน

เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของตนได้อย่าง
เหมาะสม 

8. เพ่ือสามารถรวบรวมสารสนเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องมาเป็นสังเคราะห์และวิเคราะห์หา                
สาเหตุของปัญหาและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 
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5.  ความพร้อม 
 5.1  ด้านอาจารย์ผู้สอน 
       5.1.1  จ านวนอาจารย์ทั้งสิ้นของภาควิชาฯ 
          จ านวน 
 
 
    วุฒิ 
การศึกษา                         

อาจารย ์
 

ผศ. รศ. ศ. รวม 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลาศึกษา
ต่อ 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลาศึกษา
ต่อ 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลาศึกษา
ต่อ 

จ านวน
รวม

ทั้งสิ้น 

ลาศึกษา
ต่อ 

จ านวน
อาจารย์
ทั้งสิ้น 

จ านวน
อาจารยล์า
ศึกษาต่อ 

1. ปริญญาตร ี - - - - - - - - - - 
2. ปริญญาโท 14 - 1 1 - - - - 14 6 
3. ปริญญาเอก 16 6 9 - - - - - 16 - 

รวม 30 6 10 1 - - - - 36 6 

 
 
       5.1.2  ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่บรรจุไว้ในแผนนี้ 

1. ชื่อ อาจารย์ ดร. พิลานุช ภูษาวิโศธน*์ 
วุฒิการศึกษา Ph.D.  สาขาวิชา Language Education 

2. ชื่อ อาจารย์ ดร. อภิศักดิ์ สุขยิ่ง*  
วุฒิการศึกษา Ph.D. สาขาวิชา Education (TESOL)  

3. ชื่อ อาจารย์ ผศ. ดร. อินธิสาร ไชยสุข* 
วุฒิการศึกษา Ph.D.  สาขาวิชา English and Applied Linguistics 

4. ชื่อ อาจารย์ ผศ. ดร. กิตติพงษ์ ประพันธ์   
วุฒิการศึกษา Ph.D. สาขาวิชา English: Literature and Criticism 

5. ชื่อ อาจารย์ ดร.นุชศรา โชคสวนทรัพย์ ทองแสน  
วุฒิการศึกษา Ph.D. สาขาวิชา English for International Communication 

6. ชื่อ อาจารย์ ดร.พรทิพย์ สุพรรณฝ่าย  
วุฒิการศึกษา Ph.D.  สาขาวิชา Linguistics 

7. ชื่อ อาจารย์ ดร.พิมพ์ยุพา ประพันธ์  
วุฒิการศึกษา Ph.D.  สาขาวิชา Second Language Acquisition and Teacher 
Education 

8. ชื่อ อาจารย์ ผศ. ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์   
วุฒิการศึกษา Ph.D. สาขาวิชา Teaching English as a Foreign Language 
(TEFL) 
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9. ชื่อ อาจารย์ ดร. อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ 
วุฒิการศึกษา Ph.D.  สาขาวิชา English Language Teaching and Applied 
Linguistics 

 
                         หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
                  5.1.3  ชื่ออาจารย์พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีความรู้ความสามารถจากภายนอก  

ไม่มี 
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  5.1.4  สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

2563  2564 2565 2566 2567 

1 : 1.43 1 : 2.86 1 : 4.29 1 : 4.29 1 : 4.29 

 
        5.1.5 แผนการรับนิสิต 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตใหม่ปีการศึกษา 

2563  2564 2565 2566 2567 
 ใน

เวลา 
นอก
เวลา 

ใน
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน
เวลา 

นอก
เวลา 

นิสิต ปีท่ี 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
นิสิต ปีท่ี 2 - - 7 7 7 7 7 7 7 7 
นิสิต ปีท่ี 3 - - - - 7 7 7 7 7 7 
รวม 7 7 14 14 21 21 21 21 21 21 
จ านวนนิสิตทีส่ าเรจ็
การศึกษา 

-  -  7 7 7 7 7 7 

 
 5.2  ครุภัณฑ์/สถานที่จัดการเรียนการสอน 
      5.2.1  วัสดุ-ครุภัณฑ์และเครื่องมือขั้นสูงส าหรับการเรียนการสอน 
 ในการศึกษาต าราค้นคว้า เอกสาร ต ารา วารสารและงานวิจัย  นิสิตสามารถใช้บริการได้จากส านัก    
วิทยบริการ และห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจ านวนเอกสาร ต ารา 
วารสารและงานวิจัยเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังนี้ 
           หนังสือและต ารา 
 ภาษาไทย   66,085  ชื่อเรื่อง   
 ภาษาอังกฤษ 13,085  ชื่อเรื่อง      
            
           วารสาร 
 ภายในประเทศ 17,151   รายการ 
 ต่างประเทศ          661 รายการ 
            โสตทัศนวัสดุ 
 วีดิทัศน์  1, 230 รายการ 
 นอกจากนี้ยังมี CD-ROM และสื่ออ่ืน ๆ ตามโครงการความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดระหว่าง
มหาวิทยาลัย และการค้นคว้าโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือสืบค้นข้อมูลใหม่ ๆ จากทุกแหล่งข้อมูลทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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            ฐานข้อมูล 
  จากข้อมูล Online : OCLC 
   Base Package with Wilson Select Plus Full Text 
  -  WorldCat (The OCLC Online Union Catalog) 
  -  OCLC ArticleFirst 
  -  OCLC ContentFirst 
  -  OCLC Electronic Collection Online 
  -  OCLC NetFirst 
  -  OCLC Union List Of Periodicals 
  -  OCLC PaperFirst 
  -  OCLC ProceedingFirst 
  -  ERIC 
  -  GPO Monthly Catalog 
  -  MEDLINE 
  -  World Almanac 
  -  H.W. Wilson Plus Full – text 
  -  OCLC FirstSearch Per – Search Princing 
  -  OCLC Inter – Library Loan(Profilling, Manuals and Training) 
 ฐานข้อมูลออนไลน์ ที่บอกรับร่วมกับ ThaiLIS (เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา) 
 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) Netlibrary 
 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยของ TIAC 
 ฐานข้อมูล Digital Collection 
 ฐานข้อมูล Digital Thesis 
 ฐานข้อมูล Isan Clipping 
      ฐานข้อมลูสื่อโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 รายชื่อฐานข้อมูลสารนิเทศในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาความร่วมมือในการยืมระหว่างห้องสมุด 

- เป็นสมาชิกบริการยืมระหว่างห้องสมุดเอกสารภาษาต่างประเทศของ OCLC 

- เป็นสมาชิกบริการยืมระหว่างห้องสมุดของ ThaiLIS (เครือข่ายห้องสมุดสถาบนั อุดมศึกษา) 

- เป็นสมาชิกบริการยืมระหว่างห้องสมุดของ PULINET (เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค) 

- เป็นสมาชิกบริการยืมระหว่างห้องสมุดของ Journal link 
       5.2.2  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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 6.  ความเป็นไปได้ 
      6.1  ผลการศึกษาความต้องการของผู้เรียน 

6.1.1 จากการส ารวจความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตร จากผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 56 
คน สามารถสรุปข้อมูลได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
อาชีพ ร้อย

ละ 
 ความสนใจในการศึกษาต่อ ร้อย

ละ 
นิสิต/นักศึกษา 35.7  มีความสนใจในการศึกษาต่อ 78.6 
คร/ูอาจารย์สอนภาษาอังกฤษระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

23.4  ยังไม่มีความสนใจ  11.4 

อาจารย์ระดับอุดมศึกษา/พนักงานของรัฐ 21.3  ยังไม่แน่ใจ 10.0 
พนักงานเอกชน 10.7  รวม 100 
นักธุรกิจ อาชีพอิสระ 7.1  ความสนใจในหลักสูตร ร้อย

ละ 
ลูกจ้างชั่วคราว  1.8  มีความสนใจในการศึกษาในหลักสูตรภาค

พิเศษ 
76.8 

รวม 100  มีความสนใจในการศึกษาในหลักสูตรปกติ 
(จันทร์-ศุกร์) 

23.2 

   รวม 100 
 

6.1.2 ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลความสนใจในหลักสูตร 
แบ่งเป็นประเด็นเรียงตามล าดับได้ดังนี้  

1) หลักสูตรมีความน่าสนใจและทันสมัยกับยุคปัจจุบัน 
2) เพ่ิมพูนความรู้และน าไปประยุกต์ใช้กับการท างานในปัจจุบัน  
3) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
4) แนวทางการวิจัยของคณาจารย์ 
5) โอกาสในการได้รับการเลื่อนต าแหน่งหลังส าเร็จการศึกษา 
6) ชื่อเสียงของคณาจารย์ผู้สอน 

 

       6.2  ผลการศึกษาความต้องการของสังคม และตลาดงานที่รองรับนิสิต คือ 
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6.2.1. จากการสอบถามผู้ใช้บัณฑิต ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่ประกาศรับผู้
ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปความต้องการคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้ดังนี้  

6.2.1.1 ด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชา  

- มีความรู้ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ  

- เข้าใจหลักการรับภาษาท่ีสอง  

- สามารถจัดรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- มีองค์ความรู้ สามารถท าวิจัยเพ่ือการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 

- สามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ที่ยั่งยืน  

- สามารถท าวิจัยและวางแผนในการท าวิจัยได้ 

- มีความรู้ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาอย่างดีเยี่ยม 

- สามารถท าวิจัยและเขียนบทความวิจัยได้ 
6.2.1.2 ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ประยุกต ์ 

- มีความรู้ภาษาการสอนภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ประยุกต์เป็นอย่างดี  

- มีความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างภาษาท้ังภาษาพูด และภาษาเขียน 

- มีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง 

- มีความรู้ทางด้านทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษท่ีส าคัญ 
6.2.1.3 ทักษะทางภาษา 

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี 

- มีทักษะทางภาษาทีล่ึกซึ้ง 

- มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดีมาก  

- สามารถคิด และเขียนเชิงวิพากษ์ได้ 

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์  

6.2.1.4 ความรู้ทางด้านประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม 

- มีความรู้ทางด้านประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม ในบริบทการเรียนภาษาอังกฤษ 
6.2.1.5 ความรู้ทางด้านทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ 

- มีความรู้ทางด้านทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ   
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  6.3  กลุ่มเป้าหมายที่จะมีการมาศึกษาในหลักสูตร คือ 
6.3.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
6.3.2  บุคลากรทางศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครูหรืออาจารย์ระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา 
6.3.3 บุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
6.3.4  บุคลากรภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการอิสระที่มีความสนใจใช้

ภาษาอังกฤษในการท างาน 
 

6.4  ผลกระทบต่อหลักสูตรเดิมภายในคณะ 
ไม่มีผลกระทบต่อหลักสูตรที่มีอยู่  เพราะหลักสูตร ปร.ด. ภาษาอังกฤษ ได้ปิดหลักสูตรเมื่อปี 

2559       
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  6.5  ประมาณรายรับ-รายจ่ายและจุดคุ้มทุน 
           6.5.1 ประมาณการรายรับ 

(หน่วย : ล้านบาท)  
ในเวลาราชการ  

ช้ัน
ปีท่ี 

ปีการศึกษา  2563 ปีการศึกษา  2564 ปีการศึกษา  2565 ปีการศึกษา  2566 ปีการศึกษา  2567 

จ านวน 
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

แบบ เหมา/
ปี/คน 

รวม 
จ านวน 
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

แบบ เหมา/
ปี/คน 

รวม 
จ านวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

แบบ เหมา/
ปี/คน 

รวม 
จ านวน 
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

แบบ เหมา/
ปี/คน 

รวม 
จ านวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

แบบ เหมา/
ปี/คน 

รวม 

1 7 98,600 690,200 7 98,600 690,200 7 98,600 690,200 7 98,600 690,200 7 98,600 690,200 
2 -   7 98,600 690,200 7 98,600 690,200 7 98,600 690,200 7 98,600 690,200 
3 -   - -  7 98,600 690,200 7 98,600 690,200 7 98,600 690,200 

รวม 7 98,600 690,200 14 98,600 1,380,400 21 98,600 2,070,600 21 98,600 2,070,600 21 98,600 2,070,600 

หมายเหตุ 
 1.  จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร 51 หน่วยกิต 
  ปีที่  1 จ านวน 15   หน่วยกิต 
  ปีที่  2  จ านวน  18   หน่วยกิต 
  ปีที่  3  จ านวน  18   หน่วยกิต  
 2.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 49,300 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายต่อนิสิต 1 คน คือ 98,600 บาท/คน/ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่อนิสิต ประมาณ 295,800 บาท 
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นอกเวลาราชการ  

ช้ัน
ปีท่ี 

ปีการศึกษา  2563 ปีการศึกษา  2564 ปีการศึกษา  2565 ปีการศึกษา  2566 ปีการศึกษา  2567 

จ านวน 
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

แบบ เหมา/
ปี/คน 

รวม 
จ านวน 
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

แบบ เหมา/
ปี/คน 

รวม 
จ านวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

แบบ เหมา/
ปี/คน 

รวม 
จ านวน 
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

แบบ เหมา/
ปี/คน 

รวม 
จ านวน
นิสิต 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

แบบ เหมา/
ปี/คน 

รวม 

1 7 130,000 910,000 7 130,000 910,000 7 130,000 910,000 7 130,000 910,000 7 130,000 910,000 
2 -   7 130,000 910,000 7 130,000 910,000 7 130,000 910,000 7 130,000 910,000 
3 -   - -  7 130,000 910,000 7 130,000 910,000 7 130,000 910,000 

รวม 7 130,000 910,000 14 130,000 1,820,000 21 130,000 2,730,000 21 130,000 2,730,000 21 130,000 2,730,000 

 หมายเหตุ   
 1.  จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร 51 หน่วยกิต 
  ปีที่  1 จ านวน 15   หน่วยกิต 
  ปีที่  2  จ านวน  18   หน่วยกิต 
  ปีที่  3  จ านวน  18   หน่วยกิต  
 2.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 65,000 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายต่อนิสิต 1 คน คือ 130,000 บาท/คน/ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่อนิสิต ประมาณ 390,000 บาท   
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6.5.2 ประมาณการรายจ่าย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ในเวลาราชการ 

ปีการศึกษา จ านวนนิสิต 
ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจา่ย 

จ านวนนิสิตที่คุ้ม
ทุน 

ส่วนต่างรายรับ-รายจ่ายต่อปี 

รายรับท้ังหมด รายรับ/นิสติ รายจ่ายทั้งหมด รายจ่าย/นิสติ  จ านวนเงิน % 
2563 7 690,200 98,600 175,000 25,000 2 515,200 74.65 
2564 14 1,380,400 98,600 350,000 25,000 4 1,030,400 74.65 
2565 21 2,070,600 98,600 525,000 25,000 6 1,545,600 74.65 
2566 21 2,070,600 98,600 525,000 25,000 6 1,545,600 74.65 
2567 21 2,070,600 98,600 525,000 25,000 6 1,545,600 74.65 
รวม  8,282,400 98,600 2,100,000 25,000 23 6,182,400 74.65 

 
หมายเหตุ 
 1.  จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร 51 หน่วยกิต 
  ปีที่  1 จ านวน 15   หน่วยกิต 
  ปีที่  2  จ านวน  18   หน่วยกิต 
  ปีที่  3  จ านวน  18   หน่วยกิต  
 2.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 49,300 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายต่อนิสิต 1 คน คือ 98,600 บาท/คน/ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่อนิสิต ประมาณ 295,800 บาท  
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(หน่วย : ล้านบาท) 
นอกเวลาราชการ 

ปีการศึกษา จ านวนนิสิต 
ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจา่ย 

จ านวนนิสิตที่คุ้ม
ทุน 

ส่วนต่างรายรับ-รายจ่ายต่อปี 

รายรับท้ังหมด รายรับ/นิสติ รายจ่ายทั้งหมด รายจ่าย/นิสติ  จ านวนเงิน % 
2563 7 910,000 130,000 280,000 40,000 2 630,000 69.23 
2564 14 1,820,200 130,000 560,000 40,000 5 1,260,200 69.23 
2565 21 2,730,000 130,000 840,000 40,000 7 1,890,000 69.23 
2566 21 2,730,000 130,000 840,000 40,000 7 1,890,000 69.23 
2567 21 2,730,000 130,000 840,000 40,000 7 1,890,000 69.23 
รวม  10,920,200 130,000 3,360,000 40,000 26 7,560,200 69.23 

 
หมายเหตุ 
 1.  จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร 51 หน่วยกิต 
  ปีที่  1 จ านวน 15   หน่วยกิต 
  ปีที่  2  จ านวน  20   หน่วยกิต 
  ปีที่  3  จ านวน  16   หน่วยกิต  
 2.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 65,000 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายต่อนิสิต 1 คน คือ 130,000 บาท/คน/ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่อนิสิต ประมาณ 390,000 บาท 
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7. ข้อมูลการเปิดหลักสูตร และรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (หลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้ว)  
 (1) มีจ านวน 18 หลักสูตร ดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี  
ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 1. อาจารย์ ดร.วิชยา โยชิดะ* (วรจินดา) 

2. อาจารย์ Shigeru Hirayama* 
3. อาจารย์มนสิชา  แก้วนันไชย* 
4. อาจารย์ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์* 
5. อาจารย์ Jong Hee Kim 

ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส   1. อาจารย์จารุวรรณ  ชาป็องทิเย่ร์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรสิุดา  สิริภักดิ์* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย  สมตัว* 
4. อาจารย์ Jacques PONS* 
5. อาจารย์ Camille ESTELLE 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีะ รุ่งธีระ 

วท.บ.ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการ
จัดการทรัพยากร 

1. อาจารย์จตุรงค์ สมอาจ* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระเดช มาจันแดง* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  รตโนภาส  สุวรรณลี* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์  บุญไชย* 
5. อาจารย์ธัญญรัตน์  ไชยคราม* 

ศศ.บ.ภาษาจีน 
 

1. อาจารย์ ดร.วราลักษณ์  แซ่อ๋ึง* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันท์ ตรงดี* 
3. อาจารย์อุไรวรรณ แซ่ว่อง* 
4. อาจารย์ Liu Kaili* 
5. อาจารย์ Zhou Tingting* 

ศศ.บ.ภาษาเกาหลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์  ประพันธ์* 
อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์  นาถธีระพงษ์* 
อาจารย์กกฤตธนา  ไวยธิรา* 
อาจารย์พูลลักษณ์ ตั้งรักษ์วัฒนากุล* 
อาจารย์ Woo  Gyoung Hee* 
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ชื่อหลักสูตร รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
 

ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญัญัติ สาลี* 
2. อาจารย์ชัยวัฒน์  เสาทอง* 
3. อาจารย์ VANNAK SORN * 
ภาษาและวัฒนธรรมลาว 
1. ผศ. ดร.สมัย วรรณอุดร* 
2. อาจารย์ Somphavanh Keoboutta* 
3. อาจารย์ Phitsaphong Vongphachanh* 
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 
1. อาจารย์ ดร.พิมเสน  บัวระภา* 
2. อาจารย์หนึ่งฤทัย  จันทรคามิ* 
3. อาจารย์ ดร.วรยา  โสมอินทร์* 

ศศ.บ.ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์สื่อ 
 

1. อาจารย์วิรยา  ตาสว่าง* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  หรรนภา* 
3. อาจารย์ ดร.ณัชชา  อาจารยุตต์* 
4. อาจารย์พิมประไพ  สุภารี* 
5. อาจารย์ อิสเรส  สุขเสนี* 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  วรรณกิตร์ 

ศศ.บ.ภาษาไทย   วิชาเอกภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา 
1. อาจารย์ ดร.กีรติ  ธนะไชย* 
2. อาจารย์ ดร.มุจลินทร์  ลักษณะวงษ์** 
3. อาจารย์ ดร.อรทัย  สุทธิ* 
วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
4. อาจารย์กนกกุล มาเวียง* 
5. อาจารย์ ดร.ดุจฉัตร  จิตบรรจง* 
6. อาจารย์ด ารง  นันทผาสุข* 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

1. อาจารย์แตงอ่อน  ศรีรักษ์ 
2. อาจารย์หทัย  ไชยงาม* 
3. อาจารย์ ดร.พิมพ์ยุพา ประพันธ์* 
4. อาจารย์ทวีพงษ์  สืบวัฒนะ* 
5. อาจารย์สาริกา หารประทุม* 
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ชื่อหลักสูตร รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ  

 
1. อาจารย์นวรัตน์ สภานุชาต* 
2. อาจารย์อัมพิกา ภัทรพงศานต์ 
3. อาจารย์ ดร. นุชศรา โชคสวนทรัพย์ ทองแสน 
4. อาจารย์ช านาญ  ภารา*   
5. อาจารย์มนทิรา ค าดี* 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 1. อาจารย์ดุจตะวัน  อินศร* 
2. อาจารย์ ดร.พรทิพย์  สุพรรณฝ่าย* 
3. อาจารย์ ดร.ชัยยนต์  ทองสุขแก้ง* 
4. อาจารย์ก่อกิจบุญ  ฟูค า* 
5. อาจารย์คันธพร  ช่างประเสริฐ* 

ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์  ปริสุทธิวุฒิพร* 
2. อาจารย์ ดร.อภิราดี จันทร์แสง* 
3. อาจารย์อุศนา นาศรีเคน* 
4. อาจารย์นพพล แก่งจ าปา* 
5. อาจารย์ Scott  Laird  Rolston* 

ศศ.บ.การพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

1. อาจารย์สายไหม  ไชยศิรินทร์* 
2. อาจารย์นิรันดร ค านุ* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  อุ่นจิตร* 
4. อาจารย์ ดร.พิมพ์พร  ภูครองเพชร* 
5. อาจารย์วชิราภรณ์ วรรณโชติ* 

ระดับปริญญาโท  
ศศ.ม.ภาษาไทย 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  วรรณกิตร ์* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชนัย์  นิลวรรณาภา* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  ธรรมวัตร* 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานนัท์  ตรงดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  สาลี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  หรรนภา 
8. อาจารย์ ดร.กีรติ  ธนะไชย 
9. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา  นามมนตรี 
10. อาจารย์ ดร.ดุจฉัตร  จิตบรรจง 
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ชื่อหลักสูตร รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
11. อาจารย์ ดร.สมัย  วรรณอุดร 
12. อาจารย์ ดร.โสภี  อุ่นทะยา 

กศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ 
 

1. อาจารย์ ดร.อภิศักดิ์ สุขยิ่ง* 
2. อาจารย์ ดร.พิลานชุ ภูษาวโิศธน์* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินธสิาร  ไชยสุข* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกยีรติ  ภู่พัฒน์วบิูลย์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตพิงษ์  ประพนัธ์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุ่งธีระ 
7. อาจารย์ ดร.พรทิพย์  สุพรรณฝ่าย 
8. อาจารย์ ดร.พิมพ์ยุพา  ประพันธ ์
9. อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์  นาถธีระพงษ ์

ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการ
พัฒนา 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง พันธ์จนัทร์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์  มีไธสง* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย ์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานนัท ์
8. รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพญ็ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาล ี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชนัย์ นิลวรรณาภา 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง 
13. อาจารย์ ดร.สมัย วรรณอุดร 
14. อาจารย์ ดร.โสภี อุ่นทะยา 

กศ.ม. การสอนภาษาและวรรณกรรม
ไทย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร* 
2. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา  นามมนตร*ี 
3. อาจารย์ ดร.โสภี  อุ่นทะยา* 
4. นายธนานนัท์ ตรงด ี
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  วรรณกิตร์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชนัย์ นิลวรรณาภา 
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ชื่อหลักสูตร รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
10. อาจารย์ ดร.กีรติ ธนไชย 
11. อาจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง 
12. อาจารย์ ดร.สมัย วรรณอุดร 

ระดับปรญิญาเอก  
ปร.ด.ภาษาไทย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  วรรณกิตร ์* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชนัย์  นิลวรรณาภา* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  ธรรมวัตร* 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานนัท์  ตรงด ี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  สาลี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  หรรนภา 
8. อาจารย์ ดร.กีรติ  ธนะไชย 
9. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา  นามมนตรี 
10. อาจารย์ ดร.ดุจฉัตร  จิตบรรจง 
11. อาจารย์ ดร.รัญชนีย์ ศรีสมาน  
13. อาจารย์ ดร.โสภี  อุ่นทะยา 

ปร.ด.ศาสนาและภูมปิัญญาเพื่อการ
พัฒนา 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์  มีไธสง* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง พนัธ์จันทร*์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานนัท ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง 

 
 
 
8. จ านวนนิสิตทั้งหมดของคณะ ย้อนหลัง 3 ปี  

หลักสูตร 
การศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 

รวมทั้งสิ้น 1,035 3,362 3,619 
ระดับปริญญาตรี 982 3,192 3,447 

ศศ.บ.ภาษาไทย 135 555 434 
ศศ.บ.ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์สื่อ 48 119 163 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 85 251 263 
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หลักสูตร 
การศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

66 194 175 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 54 215 193 
ศศ.บ.ภาษาจีน 62 217 245 
ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 65 190 312 
ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส 50 160 161 
ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ 127 259 303 
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 139 374 380 
วท.บ.ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร 32 149 199 
ศศ.บ.ภาษาเกาหลี 67 258 296 
ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) 15 69 83 
ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) 13 44 57 
ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (พม่า) 0 9 25 
ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) 24 129 158 

ระดับปริญญาโท 50 38 28 
ศศ.ม.ภาษาไทย 9 12 20 
ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนา 1 3 3 
กศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ 25 13 5 
กศ.ม.การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย 15 10 - 

ระดับปริญญาเอก 3 4 1 
ปร.ด.ภาษาอังกฤษ 0 0 0 
ปร.ด.ศาสนาและภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนา 3 2 0 
ปร.ด.ภาษาไทย 0 2 1 
ปร.ด.ไทศึกษา 0 0 0 

9. สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลา (ของคณะ): Full Time Equivalent Students  
 (1) สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาปัจจุบัน 1: 30.69  
 (2) เกณฑ์จาก สกอ. ควรมีสัดส่วนอาจารย์ : นิสิต เท่ากับ 1 : 25  
          (3) จ านวนนิสิตทั้งหมด เท่ากับ 3,404 
 

10. แผน ผลการรับนิสิตใหม่ของคณะ (ย้อนหลัง 3 ปี)  
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หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 

 แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น 1,025 1,035 100.98 1,025 982 95.80 1,310 980 74.81 

ระดับปรญิญาตร ี 935 982 105.03 935 939 100.43 1,195 942 78.83 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 80 135 103.75 80 83 103.75 80 63 78.75 

ศศ.บ. ประวัตศิาสตร ์ 65 48 110.77 65 72 110.77 65 102 156.92 

ศศ.บ. ภาษาไทย 120 85 207.50 120 249 207.50 120 117 97.50 

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 100 66 120.00 100 120 120.00 100 114 114.00 

ศศ.บ. ภาษาจีน 80 54 81.25 80 65 81.25 80 58 72.50 

ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น - 62 - - - - 80 70 87.50 

ศศ.บ. ภาษาเกาหล ี 50 65 158.00 50 79 158.00 50 74 148.00 

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 50 50 74.00 50 37 74.00 50 58 116.00 

ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสรา้งสรรค์สือ่ 60 127 40.00 60 24 40.00 70 37 52.86 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ 50 139 138.00 50 69 138.00 50 51 102.00 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 50 32 156.00 50 78 156.00 50 49 98.00 

วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจดัการ
ทรัพยากร 

80 67 33.75 80 27 33.75 80 60 75.00 

ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน (เขมร) 50 15 20.00 50 10 20.00 80 28 35.00 

ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน (ลาว) 50 13 8.00 50 4 8.00 80 15 18.75 

ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน (พม่า) - - - - - - 80 4 5.00 

ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซยีน (เวียดนาม) 50 24 44.00 50 22 44.00 80 42 52.50 

ระดับปรญิญาโท 85 50 58.82 85 41 48.24 100 37 37.00 

ศศ.ม.ภาษาไทย 20 9 45.00 20 12 60.00 30 28 93.33 

ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปญัญาเพื่อการพัฒนา 10 1 10.00 15 1 6.67 20 4 20.00 

กศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ 30 25 83.33 20 13 65.00 20 5 25.00 

กศ.ม.การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย 20 15 75.00 20 10 50.00 30 - - 

ระดับปรญิญาเอก 10 3 30.00 5 2 40.00 15 1 6.67 

ปร.ด.ภาษาไทย 5 0 00.00 5 2 40.00 5 1 20.00 

ปร.ด.ศาสนาและภมูิปัญญาเพื่อการพัฒนา 5 3 60.00 5 2 40.00 5 - - 
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11. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตของคณะ (ย้อนหลัง 3 ปี) 

หลักสูตร 
  

  

รุ่นปีการศึกษา 2561 รุ่นปีการศึกษา 2560 รุ่นปีการศึกษา 2559 
ผู้ส าเร็จ 

การศึกษา 
ผู้ตอบ
แบบ

ส ารวจ       

ร้อยละ 
การได้งานท า 

ผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

ผู้ตอบ
แบบ

ส ารวจ       

ร้อยละ 
การได้งานท า 

ผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

ผู้ตอบ
แบบ

ส ารวจ       

ร้อยละ 
การได้งานท า 

จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 766 766 338 44.13 780 773 523 71.74 648 629 471 80.65 

             
ปริญญาโท 23 23 19 82.61 23 23 19 82.61 32 29 28 96.55 

             
ปริญญาเอก 3 3 3 100 3 3 3 100 5 2 2 100 

             

 
 
12.  ปัญหาอุปสรรค 

12.1  จ านวนผู้เรียนอาจจะไม่เป็นไปตามเป้า 
12.2  ผู้เรียนอาจจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 
12.3  แหล่งค้นคว้าข้อมูลมีจ ากัด 

 
13.  แนวทางแก้ไข 

13.1  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
13.2  การติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
13.3  ติดต่อกับส านักวิทยบริการเรื่องการเข้าถึงฐานข้อมูลที่จ าเป็นและการยืมหนังสือข้ามมหาวิทยาลัย 
13.4 การสัมภาษณ์คัดกรองด้วยวิธีการสัมภาษณ์แนวทางหรือหัวข้อวิจัยที่สนใจ 

 
14.  อ่ืน ๆ 
        14.1 ความโดดเด่น จุดเน้นของหลักสูตร 

14.1.1  เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย มีรายวิชาที่เป็นสากลและน่าสนใจและสามารถเทียบเคียง
กับหลักสูตรต่างประเทศได้ 

14.1.2  เป็นหลักสูตรที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนในด้านการสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์  

14.1.3  คณาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

14.2 ข้อมูลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ การตีพิมพ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  



- 22 - 
 

F-QP-PN-02-002 
แก้ไขครั้งท่ี 04 วันท่ีบงัคับใช้  5 พ.ย. 2562 

แบบฟอร์มประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ช่ือ  นางสาวพิลานุช    สกุล ภูษาวิโศธน์  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2546 Ph.D. (Language Education) 

 
Indiana University Bloomington, 
USA 
 

2 2542 M.Ed. (English Education) 
 

University of Missouri-Columbia, 
USA 
 

3 2538 ศศ.บ.  (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือ/ต ารา 
       ไม่มี 
 
 4.2 บทความวิจัย 
Silaleert, P., & Phusawisot, P. (2015). Improving Writing Ability of Matthayomsuksa 5 

Students Using B-SLIM Model and Graphic Organizer. Journal of Ubon Ratchthani 

University, 7(1), 288-300.   

Thida, R., & Phusawisot, P. (2016). Using Rogerian Techniques in Improving Students’ 

Writing Ability and Reducing Students’ Writing Anxiety. A Case Study of 

Matthayomsuksa 3 Students in Roi-Et Province. Journal of Ubon Ratchthani University, 

7(1), 43-54.   

Wankhom, P., & Phusawisot, P. (2016). Development of the Instructional 
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Model of Reading English Strategies for Enhancing Sophomore Students’ Learning 

Achievements in the Institute of Physical Education in the Northeastern Region of 

Thailand. Educational Research and Reviews, 11 (5), 153-163.  

Assanarattanojinda, S., & Phusawisot, P. (2017). Developing Explanation Writing Ability 

through Genre-Based Approach. Journal of Roi Et Rajabhat University, 11(2),  

218-229. 

Chuawangkham, W., & Phusawisot, P. (2017). Using Genre-Base Approach in Improving 

Letter Writing Ability of Higher Certificate Students. Journal of Roi Et Rajabhat 

University, 11(2), 282-300.  

Pankhru, R., & Phusawisot, P. (2017). Developing Process Writing Ability Using Willis’ 

Task-Based Language Teaching for Matthayomsuksa 2 Students. Journal of Biriram 

Rajabhat University, 9(1), 157-174.  

Yingharn, N., & Phusawisot, P. (2017). Improving Comparison Writing Ability though 

Genre-Based Instruction. Journal of Biriram Rajabhat University, 9(1), 57-76.  

Phusawisot, P. (2018). The Use of Rogerian Reflections in Responding to Doctoral Students’ 

Research Paper in One-On-One Writing Conferences. Language Education and 

Acquisition Research Network Journal, 11(1), 110-124. 

Kaewseeduang, M., & Phusawisot, P. (2018). ‘An English Instructional Model Using a 

Cooperative Task-based Approach with Scaffolding Writing Strategy to Enhance Writing 

Ability in EFL Large-sized Classes for Tertiary Students’, in Proceedings of the 1st 

International Conference on Researching Language, Culture and Society (RLCS 2018), 

pp 54-61. Mahasarakham, Thailand. 

Nunthasaen, W., & Phusawisot, P. (2018). ‘The Use of Learning Together in Enhancing 

English Opinion Writing Ability of Grade 11th Students’, in Proceedings of the 1st 

International Conference on Researching Language, Culture and Society (RLCS 2018), 

pp 179-186. Mahasarakham, Thailand. 

Raisanguan, S., & Phusawisot, P. (2018).  ‘The Integration of CBI and Schema Knowledge 
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In Developing English Reading Comprehension of The First Year Undergraduate 

Students, Mahamakut Buddhist University Isan Campus.’, in Proceedings of the 1st 

International Conference on Researching Language, Culture and Society (RLCS 2018), 

pp. 165-174. Mahasarakham, Thailand.  

Sakrajai. K., & Phusawisot, P. (2018). ‘The Use of Group Investigation in Enhancing  

English Cause and Effect Writing Ability of Matthayomsuksa 6 Students’, in Proceedings 

of the 1st International Conference on Researching Language, Culture and Society 

(RLCS 2018), pp 80-86. Mahasarakham, Thailand. 
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Sitthikraiphong, N., & Phusawisot, P. (2018). ‘The Integration of Task-Based Language 

Teaching and Audio-Lingual Method in Improving Matthayomsuksa4 Students’ 

Pronunciation Skill on the Final Sounds of Regular Verbs’, in Proceedings of the 1st 

International Conference on Researching Language, Culture and Society (RLCS 2018), 

pp. 100-109. Mahasarakham, Thailand. 

Srithong, S., & Phusawisot, P. (2018). ‘Improving English Narrative Writing Ability by  

Using Jigsaw Technique of Mattayomsuksa Three Students’, in Proceedings of the 1st 

International Conference on Researching Language, Culture and Society (RLCS 2018), 

pp 136-142. Mahasarakham, Thailand. 

Suphan, P., & Phusawisot, P. (2018). ‘The Development of an Instructional Model in 

Enhancing Speaking Skill of First –Year Students about Food and Beverage Section’, in 

Proceedings of the 1st International Conference on Researching Language, Culture and 

Society (RLCS 2018), pp 179-186. Mahasarakham, Thailand.   

Udombua, A., & Phusawisot, P. (2018).  ‘The Use of Integrated Tasks and Jigsaw Teaching 

Technique in Enhancing Reading Comprehension Skill of Matthayomsuksa 5 Students’, 

in Proceedings of the 1st International Conference on Researching Language, Culture 

and Society (RLCS 2018), pp. 46-64. Mahasarakham, Thailand. 

 
 4.3 บทความวิชาการ 
      ไม่มี 
 
5. ภาระงานสอน 
    5.1 ภาระงานสอนเดิม 
      1) ระดับปริญญาตรี  
 0031 001  การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
 0105 208  การเขียนอนุเฉท 
 0105 325  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
 0105 437  การเขียนโต้แย้ง 
 0031 002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 0105 104  เทคนิคการอ่าน 



- 26 - 
 

F-QP-PN-02-002 
แก้ไขครั้งท่ี 04 วันท่ีบงัคับใช้  5 พ.ย. 2562 

 0105 104  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 0105 306  การเขียนแสดงเหตุผลและการเขียนโต้แย้งภาษาอังกฤษ 
 0105326  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
 0105 103  การเขียนเบื้องต้น 
 0105340  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
 
          2) ระดับปริญญาโท 
 0105 603  การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 
 0105 608  ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ 
 0106 619  สัมมนาคัดสรรหัวข้อ 
 0105 602  การอ่านและการเขียนเพ่ือการน าเสนอและการตีพิมพ์ 
 0105 615  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน  
 0105 605  การสอนภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม 
 0105 610  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณในการสอนภาษาอังกฤษ 
 0105 618  สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
 

 3) ระดับปริญญาเอก 
               ไม่มี 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
 0105 901 ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยในการสอนภาษาอังกฤษ 
 0105 907 การออกแบบหลักสูตรและนวัตกรรมส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 
 0105 909 สัมมนาภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน 
  
     
 



- 27 - 
 

F-QP-PN-02-002 
แก้ไขครั้งท่ี 04 วันท่ีบงัคับใช้  5 พ.ย. 2562 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1.  ช่ือ  นายอินธิสาร    สกุล   ไชยสุข      ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา    

 ที่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
1 2551 Ph.D. (English and Applied 

Linguistics) 
The University of 
Birmingham, UK 

2 2546 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

3 2542 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 
         4.1 หนังสือ/ต ารา 
    หนังสือ 
Chaiyasuk, I.  (2018). Describing Trends in English.  Maha Sarakham: Takasila Publishing. 
 
         4.2 บทความวิจัย 
บูรณาพร พลธิรักษาม ธนวิทย์ ไชยสุข และกันตภณ ส าแดงเดช. (2558). การประเมินหนังสือเรียน 

ภาษาอังกฤษ Smile และการน าไปใช้ในการสอน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
9(4): 306-321 

Songsukrujiroad, S., Chaiyasuk, T., & Praphan, P. (2015). Appraisal analysis: Thailand in the  
view of Phnom Penh Post on the Preah Vihear issue, Thammasart Review, 18(2): 96-
115. 

Boonchum, R. & Chaiyasuk, I. (2017). ‘The development of a talking mom bilingual  
application (Thai-English) for imprcving English Listening and speaking skills of 
preschoolers’ parents’, in Proceedings of the 1st International Conference on English 
Language Studies (ICELS 2016), pp. 46-64. Mahasakham, Thailand. 

Chaiyaraj, A. & Chaiyasuk, I. (2017). ‘An evaluation of English textbooks and classroom  
application: a case study of the Bridge 2’. International Conference on English 
Language Studies (ICELS 2016), pp. 100-109. Mahasakham, Thailand. 
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Kantha, K. & Chaiyasuk, I. (2017). ‘Using memes to improve students’ syntax  
understanding of English syntax: active and passive construction’, International  
Conference on English Language Studies (ICELS 2016), pp. 165-174. Mahasakham,  
Thailand. 

Thanomphon, K & Chaiyasuk, I. (2017). ‘A study of washback effects of English testing in  
the Ordinay National Educational Test (O-NET) on teachers’ International Conference 
on English Language Studies (ICELS 2016), pp. 262-278. Mahasakham, Thailand. 

 
5.  ภาระงานสอน 
        5.1 ภาระงานสอนเดิม  
 1) ระดับปริญญาตรี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา 
  0031 001  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 1   
  0031 002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2 
  0105 209  โครงสร้างภาษาอังกฤษและการวิเคราะห์ 
  0105 304   การอ่านเชิงวิจารณ์ 
  0105 314  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  0105 401  โครงงานภาษาอังกฤษ 
  0105 355  การพูดในที่สาธารณะและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ 
  0105 420  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 
 2) ระดับปริญญาโท 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา 
  0105 506  ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
  0105 507  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนวิทยานิพนธ์ 
  0105 508  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายทางวิชาการ  
  0105 604  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
  0105 607  ระเบียบวิธีวิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
  0105 618  สัมมนาด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
  
 
 3) ระดับปริญญาเอก 
                ไม่มี 
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 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา 
 0105 911 สัมมนาวาทกรรมวิเคราะห์ในการสอนภาษาอังกฤษ 
 0105 917 เทคโนโลยีส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ช่ือ  นายอภิศักดิ ์   สกุล สุขยิ่ง  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2560 Ph.D. in Education (Teaching 

English to Speakers of Other 
Languages: TESOL) 

The University of Sydney, 
Australia 
 

2 2553 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 2543 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยม

อันดับสอง) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือ/ต ารา 
      หนังสือ 
Sukying, A. (2018). Mastering English Grammar. Takasila Printing. Maha Sarakham, Thailand. (208 

pages) 

Sukying, A. (2019). An Approach to Analytical Reading Skills: A Practical Guideline for 

Academic Success. Maha Sarakham: Takkasila Publishing. (179 pages) 

Sukying, A. (2018). Mastering English Grammar. Maha Sarakham: Takkasila Publishing. 

     ต ารา 

Sukying, A. (2015). Rapid Reading Practice. Takasila Printing. Maha Sarakham, Thailand.  

 (108 pages) 

Sukying, A. (2018). Analytical Reading: A practical guideline for university students. Takasila 

Printing. Maha Sarakham, Thailand. (119 pages) 

 

 4.2 บทความวิจัย 

Sukying, A. (2017). EFL pre-service teachers’ perceptions of CLIL. Asian Education Studies, 2(4), 

44-56.   
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Sukying, A. (2018a). The acquisition of English affix knowledge in L2 learners. NIDA Journal of 

Language and Communication, 23(34), 89-102.  

Sukying, A. (2018b). Investigating receptive and productive affix knowledge in EFL learners. In D. 

Hirsh (Ed.), Explorations in Second Language Vocabulary Research. Bern: Peter Lang. 

(Vol. 254, pp. 183-218)  

Sukying, A. (2018c). Creating input resources to promote students’ learning in a Thai EFL 

context. Proceedings: “Experience and Solutions of Asian Countries in Creating 

Environment for School Students to Use English. SEAMEO RETRAC, Da Lat, pp. 25-33 

 

1.3 บทความทางวิชาการ 

ไม่มี 

 
5. ภาระงานสอนเดิม 
    5.1 ภาระงานสอน 
      1) ระดับปริญญาตรี  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา 
 0031 001  การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
 0105 207  การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 0105 325  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
 0105 437  การเขียนโต้แย้ง 
 0031 002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 0105 104  เทคนิคการอ่าน 
 0105 104  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 0105 326  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
 0105 340  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
 0105 305  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ 
 0105 420  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 
 2) ระดับปริญญาโท 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา 
 0105 602  การอ่านและการเขียนส าหรับการน าเสนอและการตีพิมพ์ 
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 0105 603  การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 
 0105 604  การจัดการการเรียนรู้และชั้นเรียนส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 
 0105 609  หลักการวัดผลการเรียนรู้ทางภาษา 
 0105 610  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณในการสอนภาษาอังกฤษ 
 0105 612  นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ 
 0105 614  การรับภาษาท่ีสอง 
 0106 619  สัมมนาคัดสรรหัวข้อ 
 
 3) ระดับปริญญาเอก 
               ไม่มี 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา 
     0105 901 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการสอนภาษาอังกฤษ 
 0105 902 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการสอนภาษาอังกฤษ 
 0105 904 การทดสอบและวัดผลในการสอนภาษาอังกฤษ 
 0105 905 การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการเขียนวิทยานิพนธ์ 
 0105 908 การเขียนเพ่ือการตีพิมพ์ 
 0105 913 สถิติขั้นสูงส าหรับผู้วิจัยการสอนภาษาอังกฤษ 
 0105 915 การพัฒนาอาชีพการสอนภาษาอังกฤษ 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ช่ือ นายกิตติพงษ์  สกุล ประพันธ์     ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีที่ส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2558 Ph.D. (English Literature and 

Criticism) 
Indiana University of 
Pennsylvania, USA  

2 2548 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3 2542 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือ/ต ารา 
     ต ารา 
Praphan, Kittiphong. (2018). Introduction to Literature: Understanding Types, Forms, and Lives 

in English and American Literature. 3rd ed. Bangkok: Inthanin Press.  
 (121 pages) 
 
 4.2 บทความวิจัย 
Praphan, K. (2016). “Inscribing Wars, Loss, and Pain: Constructing Vietnamese  

Diasporic Entity in Huynh’s South Wind Changing and Nguyen’s Where the Ashes 
Are.” Proceedings of the 5th Global Conference on Business and Social Sciences, 
Kuala Lumpur, Malaysia, 4-5 May 2016. Edited by Kashan Pirzada, Gabriel A. Moens, 
Danture Wikramasinghe, and Musa Mangena, 2016, pp. 350-356.  

Praphan, K. (2017). “Inscribing Physical and Mental Pain: White Violence in Marking  
Black Territory in Melba Pattillo Beals’ Warriors Don’t Cry.” African Journal of 
Pedagogy and Curriculum, 4(1): 1-12.  

Praphan, K. (2018). Re-creation of Tribals: Debt, Bonded Slavery, and Bonded  
Prostitution in Mahasweta Devi’s Imaginary Maps.” Manusya: Journal of Humanities, 
21(1): 1-19. 

Praphan, K. (2018). “Trauma Narratives of Diasporic Journeys: Huynh’s South Wind  
Changing and Nguyen’s Where the Ashes Are as Vietnamese Diasporic Literature.” 
International Journal of Languages, Literature, and Linguistics, 4(2): 71-79. 
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Praphan, K. (2018). “Hmong Means Free: A Traumatic Voice of the Unfree.”  
 Proceedings of the 5th International Conference on Language, Society, and  

Culture in Asian Contexts, Hue, Vietnam, 25-26 May 2018. Edited by Theodore 
Morrissey et. al, pp. 564-574. 

 
4.3 บทความทางวิชาการ 
     ไม่มี 
 

5. ภาระงานสอน 
      5.1 ภาระงานสอนเดิม  
 1) ระดับปริญญาตรี  
 0021 001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
 0105 150 โครงสร้างภาษาอังกฤษ  
 0105 326 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 0001 405 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
 0105 307 บทกวีและร้อยกรองเบื้องต้น 
 0105 304 บทประพันธ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
 0105 486 การอ่านบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ 
 
          2) ระดับปริญญาโท 
    ไม่มี 
 
 3) ระดับปริญญาเอก  
      ไม่มี 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
      0105 901 ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยในการสอนภาษาอังกฤษ 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ช่ือ นางนุชศรา สกุล โชคสวนทรัพย์ ทองแสน  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีที่ส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2561 ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ระหว่างประเทศ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

2 2553 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 2549 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือ/ต ารา 
      ไม่มี 

4.2 บทความวิจัย 
Choksuansup, N. and Tangpijaikul, M. (2016). The Effect of Concordancing- based teaching on 

Vocabulary Learning and Retention in Thai EFL learner. Chophayom Journal, 28 (3), 11-

19. 

Choksuansup, N. (2016). The Effect of Data- Driven Learning on Vocabulary Learning and 

Retention in Thai EFL learner. Proceedings of The International Conference on 

Vocabulary Studies (pp. 131-132). Tokyo, Japan. 

Semchuchot, N. and Choksuansup, N. (2016). Conceptualized Representations of the Term 

Intercultural: A corpus- informed study.  Proceeding of the International Conference 

on English Language Studies.  Maha Sarakham, Thailand: Mahasarakham University. 

252-261 

Thongsan, T., & Choksuansup, N. (2018). The Effects of learning through Plickers in Engineering 

Classroom. Proceeding of the 7th PSU Education Conference (pp. 136-142). Songkla, 

Thailand: Prince of Songkla University.  
Choksuansup, N and Mumi, A. (2018) An Investigation of the Learning Style Preferences in 

Business English Students at Mahasarakham University. Proceedings of the 
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International Conference on English Language Studies (ICELS 2018). 

Nakornratchasima, Thailand: Suranaree Technology University. 167-178 

 
4.3 บทความทางวิชาการ 
     ไม่มี 
 

5. ภาระงานสอน 
      5.1 ภาระงานสอนเดิม  
 1) ระดับปริญญาตรี  
 0021 001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
 0001 007 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1 
 0001 008 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2 
 0105 150 โครงสร้างภาษาอังกฤษ  
 0105 466 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม  
 0001 405 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
 0105 401 โครงงานภาษาอังกฤษ 
 0105 325 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
 0105 326 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
          2) ระดับปริญญาโท 
     ไม่มี 
 3) ระดับปริญญาเอก  
      ไม่มี 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
  0105 901 ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยในการสอนภาษาอังกฤษ  
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ช่ือ  นางพิมพ์ยุพา   สกุล ประพันธ์  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา     

ที ่ ปีที่ส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2547 Ph.D. (Second Language 

Acquisition and Teacher 
Education)  

University of Illinois at Urbana-
Champaign 

2 2542 M.A. (TESL-Teaching English as 
a Second Language)  

University of Illinois at Urbana-
Champaign 

3 2539 อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือ/ต ารา 
      ไม่มี 
 
 4.2 บทความวิจัย 
สุธิดา  อาษา และพิมพ์ยุพา ประพันธ์. (2561) การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้าแบบ

เปรียบเทียบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยบูรณาการจากแนวการสอนแบบเน้นภาระงานของ
เจน วิลลิส. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 
ประจ าเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561. หน้า 58-71. 

นิตย์รดี  สารจันทร์ และพิมพ์ยุพา ประพันธ์. การพัฒนาความสามารถในการเขียนเล่าเรื่องภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการสอนเขียนของเฮวินส์. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561. 
หน้า 40-48. 
http://www.journal.msu.ac.th/index.php?page=show_journal_article&j_id=1&article_id
=2165 

Thuong, Tran Thi and Praphan, P. (2018). Imtegration of Process Writing and Genre-based 
Instruction in Enhancing EFL Second-year Students’ Narrative Paragraph Writing Ability 
at Sakon Nakhon Rajabhat University. International Conference Researching Language, 
culture, and society. February 23, Mahasarakham University: 150-159 

http://www.journal.msu.ac.th/index.php?page=show_journal_article&j_id=1&article_id=2165
http://www.journal.msu.ac.th/index.php?page=show_journal_article&j_id=1&article_id=2165
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Boonruk, S and Praphan, P. (2016). THE DEVELOPMENT OF ENGLISH READING SKILLS BASED ON 
CONSTRUCTIVISM INTEGARTED WITH SQ4R FOR BUSINGESS ENGLISH STUDENTS ON 
THE TOPIC OF LOGISTICS. Proceedings of the 1st International Conference on English 
Language Studies ICELS 2016. 29th - 30th August 2016 at Department of Western 
Languages and Linguistics Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham 
University: 77-89. 

Praphan, P. (2016). Helping ESL Writers Become Self-Editors in B. Rafoth and S. Bruce.  Tutoring 
Second Language Writers. Utah State University Press. 89-106. 

 
 4.3 บทความวิชาการ 
      ไม่มี 
 
5. ภาระงานสอน      
    5.1 ภาระงานสอนเดิม 
 1) ระดับปริญญาตรี          
 0021 001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
 0105 103 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 
 0105 103 การเขียนเบื้องต้น  
 0105 305 การเขียนเรียงความแบบเล่าเรื่องและพรรณนา 
 0105 423 การแบบล่าม 
 0001 007 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
 0001 008 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
 0105 104 หลักการอ่าน 
 0105 208 การเขียนอนุเฉท 
 0105 209 การฝึกและวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ 
 0105 401 โครงงานภาษาอังกฤษ 
 0105 403 การเขียนเรียงความแบบอรรถาธิบายและโต้แย้ง 
 
 2) ระดับปริญญาโท   
 0105 506 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  
 0105 618 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
 0105 601 การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
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 3) ระดับปริญญาเอก  
      ไม่มี 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
 0105 901 ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยในการสอนภาษาอังกฤษ 
 0105 906 สัมมนานานาภาษาอังกฤษโลกและการสอนภาษาอังกฤษ 
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ช่ือ นางสาวพรทิพย์  สกุล สุพรรณฝ่าย     ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีที่ส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2560 Ph.D. (Linguistics) Lancaster University, UK 
2 2552 M.A. (TESOL)  University of Liverpool, UK 
3 2551 อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือ/ต ารา 
      ไม่มี 
 
 4.2 บทความวิจัย 
Supanfai, P. (2018). ‘Investigating the outlines of semantic prosody in Thai’, KMUTT Journal of 

Language Education 25(2): 98-120. 

Chatpolchai, C. and Supanfai, P. (2018). ‘Strategies used in producing collocations: a case   

study of third year students majoring in English at Mahasarakham University’, in 

Proceedings of the International Conference Researching Language, Culture, and 

Society, pp. 20-28. Mahasarakham, Thailand.  

Supanfai, P. and Fukham, K. (2018). ‘Evaluative prosody of near synonyms in Thai’, in 

Proceedings of the Fifth International Conference on Language, Society, and Culture 

in Asian Contexts, pp. 122-133. Hue, Vietnam.  

 
4.3 บทความทางวิชาการ 
     ไม่มี 
 

5. ภาระงานสอน 
      5.1 ภาระงานสอนเดิม  
 1) ระดับปริญญาตรี  
 0021 001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
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 0105 150 โครงสร้างภาษาอังกฤษ  
 0105 466 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม  
 0001 405 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
 0105 401 โครงงานภาษาอังกฤษ 
 
          2) ระดับปริญญาโท 
 0105 601 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันสูง 
 0105 620 หลักการภาษาศาสตร์การศึกษา  
 
 3) ระดับปริญญาเอก  
      ไม่มี 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
 0105 912 สัมมนาภาษาศาสตร์คลังข้อมูลและการสอนภาษาอังกฤษ  
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ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ช่ือ  นางสาวอัญญารัตน์     สกุล นาถธีระพงษ์  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ปีที่ส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2556 Ph.D. (ELT and Applied 

Linguistics) 
University of Warwick, UK 
 

2 2550 M.A. (Language and 
Communication) 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

3 2542 ร.บ.  (ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือ/ต ารา 
      ไม่มี 
 

4.2 บทความวิจัย 

ปัญญา แรเพชร และอัญญารัตน์ นาถธระพงษ์. (2559). การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอา่นจากข้อมูลถิ่นจังหวัด

บรุีรัมย์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย,์ 

8(1): 53-67.  

Khamhaengpol, N and Nattheeraphong, A. (2017). The use of inductive approach to enhance 

tertiary education students’ lexicogrammatical patterns in business news writing 

ability in English, in Proceedings of the 1st International Conference on English 

Language Studies (ICELS 2016). Mahasarakham, Thailand. 150-164 

Harnwongsa, P and Nattheeraphong, A. (2017). Thai Diving Instructor’s Usage of English 

Communication Strategies in Teaching Foreign Student Divers. วารสารศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 11(4): 39-52 
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Wongwian, N and Nattheeraphong, A. (2017). Using bilingual fairy tales with investigative 

learning approach for improving grade six students’ reading comprehension, in 

Proceedings of the 1st International Conference on English Language Studies (ICELS 

2016). Mahasarakham, Thailand. 303-313 

 
 4.3 บทความวิชาการ 
      ไม่มี 
 
5. ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
         1) ระดับปริญญาตรี  
 0021 001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
 0001 006 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม 
 0001 007 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1 
 0001 008 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2 
 0105 208 การเขียนอนุเฉท 
 0105 305 การเขียนเชิงพรรณนาและอธิบาย 
 0105 401 โครงงานภาษาอังกฤษ 
 0021 002 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 
          2) ระดับปริญญาโท 
 0105 506 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
 0105 507 ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
 1601 508 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายทางวิชาการ 
 0105 607 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ  

0105 602 หลักภาษาศาสตร์การศึกษา 
 0105 618 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
 
 3) ระดับปริญญาเอก  
      ไม่มี 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 



- 44 - 
 

F-QP-PN-02-002 
แก้ไขครั้งท่ี 04 วันท่ีบงัคับใช้  5 พ.ย. 2562 

 0105 906 สัมมนานานาภาษาอังกฤษโลกและการสอนภาษาอังกฤษ 
 0105 917 เทคโนโลยีส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 
 
 
 



 

4.2  หมวดระเบียบ –ข้อบังคับ-ประกาศ  
 4.2.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. 2562 ” 
 
   ด้วยกองแผนงาน ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความว่า เพ่ือเป็น
การส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับงานวิชาการของคณะหรือหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคคลทั่วไปเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ ความช านาญ ความสามารถ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการท างานหรือพัฒนาองค์กรให้ประสบความส าเร็จ              
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชาติ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้จัดท าเป็นหลักสูตรฝึกอบรมขึ้นและ
ให้บริการส าหรับบุคคลทั่วไป รวมทั้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2561 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นทั้งหมดให้ครบทุกมิติรวมไว้ในระเบียบเดียวกัน ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นั้น 
  บัดนี้เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งให้คณะหรือหน่วยงานมีหลักเกณฑ์แนวทางส าหรับการบริหารโครงการหลักสูตรฝึกอบรม
ต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทิศทางเดียวกัน กองแผนงานจึงด าเนินการจัดท า ร่าง “ระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารหลักสูตร ฝึกอบรม                
พ.ศ. 2562” และบัญชีแนบท้ายระเบียบขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
โครงการหลักสูตรระยะสั้นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมวันที่  21 ตุลาคม 2562 มีมติ               
ให้ความเห็นชอบ ร่าง “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
บริหารหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. 2562” และบัญชีแนบท้ายระเบียบเรียบร้อยแล้ว 

    ในการนี้เพื่อให้ร่าง ระเบียบฯ  ดังกล่าว มีความเหมาะสมครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  จึงใคร่ขอเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ร่าง “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข          
ในการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. 2562 ” และบัญชีแนบท้ายระเบียบ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. ร่าง “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ 
บริหารหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. 2562 ” และบัญชีแนบท้ายระเบียบ 
  2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วย โครงการหลักสูตรระยะสั้น 
  3. บันทึกข้อความที่ ศธ 0530.1(1.2/ว.1936  ลงวันที่ 9 ตุลาคม  2561 เรื่อง  แจ้งมติเรื่องร่าง
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย โครงการหลักสูตรระยะสั้น พ.ศ. 2561 
 
ประเด็นทีเ่สนอ 
 

  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ร่าง “ระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. 2562 ” และบัญชี
แนบท้ายระเบียบ ดังนี้ 
 
มติ 
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ร่าง  
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
------------------------------ 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม                
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาด้านการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ สามารถน าไป
พัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศ                      
จึงได้ออกระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ.  ๒๕๖๒                 
ให้เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ                
และมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 
๒๕๓๗ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่..../........ เมื่อวันที่ .. .... เดือน .............พ.ศ. ......    
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. .... 

ข้อ ๒ ให้ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ หากมิได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้ค านิยามตามบัญญัติไว้ใน ระเบียบ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย”        หมายถึง   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
“สภามหาวิทยาลัย”   หมายถึง   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
“กรรมการบริหาร”    หมายถึง   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
“อธิการบดี”           หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
“คณะ”          หมายถึง   คณะหรือหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                   

ที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรฝึกอบรม  
“คณ ะกรรมการประจ าคณ ะ” หมายถึง คณะกรรมการตามมาตรา ๓๐ แห่ ง

พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ มีหน้ าที่ วางนโยบายและแผนงานของ                         
คณะให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานคณะกรรมการ และมีรองคณบดี 
หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาเป็นกรรมการ 

“หลักสูตรฝึกอบรม” หมายถึง หลักสูตรได้รับการอนุมัติเป็นหลักสูตรฝึกอบรมของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือจัดให้บริการแก่บุคคลที่สนใจให้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการได้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมีระยะเวลา           
ที่ใช้ฝึกอบรมที่ชัดเจน  
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“คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม ” หมายถึง  คณะกรรมการของคณะหรือ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ขออนุมัติและด าเนินการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม  ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. .... 

 “บุ ค ล ากร”  ห มายถึ ง  บุ ค คลที่ เป็ น ข้ า ร าชก ารห รือพ นั ก งาน  ห รื อ ลู ก จ้ า ง                        
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่สอน ช่วยสอน 
ประสานงาน ฝึกอบรม ในระหว่างการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 “วิทยากรภายนอก” หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                 
ที่ได้รับมอบหมายหรือรับเชิญ ให้ท าหน้าที่ประสานงาน สอน ช่วยสอน ฝึกอบรม ในระหว่างการบริหาร
หลักสูตรฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ข้อ ๕ ลักษณะส าคัญของ “หลักสูตรฝึกอบรม” ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้                   

๕) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือบริการความรู้ทางวิชาการที่ ตอบสนองความต้องการของ                 
บุคคลทั่วไปหรือทิศทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือองค์กรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  ให้มีความรู้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

๖) บ่งชี้ได้ว่ามีความจ าเป็นในการด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรมในลักษณะหลักสูตร
ฝึกอบรมนอกเวลาปกติหรือที่ไม่ใช่ระบบภาคการศึกษาตามปกติ  

๗) มีหลักเกณฑ ์วิธีการในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการรับสมัครที่ชัดเจน 
๘) มีการระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการรับสมัคร ระยะเวลาการฝึกอบรม               

ที่ชัดเจน 
๙) มีการก าหนดอัตราค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการบริหาร

ความเสี่ยงหลักสูตรฝึกอบรมที่ชัดเจน 
๑๐) มีวิธีการประเมินคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมไว้ให้ชัดเจน อย่างน้อยประกอบด้วย 

ผลลัพธ์การเข้ารับการอบรมตามวัตถุประสงค์ของการขออนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม  หลักเกณฑ์วิธีการประเมิน
เพ่ือมอบใบประกาศแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม 

๑๑) หลักสู ตรฝึ กอบรม  ต้องได้ รับ ความ เห็ นชอบ จากคณ ะกรรมการประจ า                        
คณะหรือหน่วยงานก่อนเสนอขออนุมัติเป็น “หลักสูตรฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ....”                                         
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

๑๒) ได้รับอนุมัติ เป็น“หลักสูตรฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. ...”                    
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

๑๓) บริหารงานและงบประมาณหลักสูตรฝึกอบรม ตามระเบียบและบัญชีแนบท้าย
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม 

๑๔) มีวิธีการรายงานผลลัพธ์ ต่อคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น ๆ 
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ข้อ ๖ การด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้ 

๑) คณะหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของหลักสูตรฝึกอบรม ต้องมีทักษะ ความรู้ ความ
ช านาญ รวมทั้งศักยภาพและความพร้อมในการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งในด้าน
อาจารย์                ผู้ฝึกอบรม บุคลากร สายสนับสนุน สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ส าหรับการ
ฝึกอบรม  

๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม จากคณะหรือหน่วยงาน 
๓) การขออนุมัติ “หลักสูตรฝึกอบรม” ให้จัดท าเป็นโครงการ โดยมีสาระส าคัญ

ประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม วัตถุประสงค์ เนื้อหาหลักสูตร ช่องทางการ
รับสมัคร ก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการรับสมัคร การฝึกอบรมหลักสูตรที่ชัดเจน อัตราค่าบริการที่      
จะเรียกเก็บประมาณการรายได้ – ค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
วิธีการประเมินคุณภาพเพ่ือมอบใบประกาศส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม และการรายงานผลลัพธ์ที่ได้จาก               
การฝึกอบรม รวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม 

๔) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม มีศักยภาพและสามารถบริหารหลักสูตร  
ให้ส าเร็จลุล่วงในลักษณะพ่ึงตนเองและเสริมรายได้เพ่ือน ามาพัฒนาคณะหรือหนว่ยงานและมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 
๗.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วยบุคลากร                
ในมหาวิทยาลัย  จ านวน ๕  คน  ดังนี้ 

๑) อาจารย์หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการ จ านวน 
๑ คน 

๒) อาจารย์ ห รื อบุ ค ล ากรจากคณ ะห รือหน่ วย งานที่ ข ออนุ มั ติ โค รงการ                      
เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ จ านวน ๑ คน 

๓) อาจารย์ ห รื อบุ ค ล ากรจากคณ ะห รือหน่ วย งาน ที่ ข ออนุ มั ติ โค รงการ                 
เป็นกรรมการไม่เกิน  จ านวน ๓ คน 

๗.๒ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม  
๑) พิจารณา กลั่นกรอง เสนอขออนุมัติ เปิดหรือยกเลิกหลักสูตรฝึกอบรม                      

ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
๒) พิจารณา ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแนวทางและระยะเวลาการด าเนินงาน             

ช่องทางและอัตราการเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม การบริหารงบประมาณ การประเมินผลและ
การรายงานผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนเงื่อนไข วิธีการประเมินผลเพ่ือมอบใบประกาศบุคคลที่ผ่าน
หลักสูตรฝึกอบรม   

๓) ประธานบริหารหลักสูตรฝึกอบรม เป็นผู้ลงชื่อรับเงินงบประมาณบริหาร
หลักสูตรฝึกอบรม และควบคุมดูแลการจ่ายเงินให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

๔) จัดท าประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม เฉพาะส าหรับ
แตล่ะหลักสูตร ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายระเบียบ 
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๕) ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน การประเมินผลและการรายงานผลให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ                  
บริหารหลักสูตรฝึกอบรม ครั้งต่อไป 

๖) ให้ข้อเสนอแนะและชี้แจงเหตุผล ในกรณีท่ีมีการยกเลิกหลักสูตรฝึกอบรม หรือ                      
ไม่สามารถบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม 

๗) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ               
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ข้อ ๘ การตั้งงบประมาณการหลักสูตรฝึกอบรม ก าหนดดังนี้  
        ก ารบ ริ ห าร เงิน แ ล ะท รั พ ย์ สิ น   ที่ ได้ จ าก ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบ รบ ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ                         

จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ด าเนินการตามเกณฑ์ดังนี้ 
๘.๑  เมื่อรับเงินและทรัพย์สินจากหลักสูตรฝึกอบรม ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

ส่งเป็นเงินรับฝากมหาวิทยาลัย ประเภทการบริการวิชาการระบุชื่อหลักสูตร 
๘.๒ เงินและทรัพย์สินตาม ข้อ ๘.๑  ให้หักเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ และ

ให้จัดสรรคืนเป็นเงินรับฝากของคณะหรือหน่วยงานร้อยละ ๒๐   
๘.๓ เงินและทรัพย์สินส่วนที่เหลือจาก ข้อ ๘.๒ ให้ตั้งเป็นงบประมาณในการบริหาร

หลักสูตรฝึกอบรม โดยให้ประธานคณะกรรมการหลักสูตรฝึกอบรมเป็นผู้ขอเบิกและลงชื่อรับเงินงบประมาณ
บริหารหลักสูตรฝึกอบรม โดยแนบเอกสารที่ ได้รับอนุมัติ ให้ เป็น  “หลักสูตรฝึกอบรมมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม” จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประกอบการขอเบิกงบประมาณ  

๘.๔ ประธานคณะกรรมการหลักสูตรฝึกอบรม เป็นผู้ควบคุมดูแลการจ่ายเงินให้เป็นไป
ตามทีไ่ด้รับอนุมัตแิละตามหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้ 

๑) ค่าวัสดุตามท่ีประมาณว่าจะต้องจ่ายจริง 
๒) ค่าตอบแทนแก่ ผู้บรรยาย ให้เบิกจ่ายตามอัตราไม่เกินบัญชีแนบท้ายระเบียบ  
๓) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม ก าหนดให้ไม่เกิน                  

ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณบริหารหลักสูตรฝึกอบรม (หลังหัก ๘.๒)  ใช้อัตราตามระเบียบเงินรายได้
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม ได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีแนบท้าย
ระเบียบแล้ว ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ 

๔) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้ประเมินตามที่จ่ายจริง หรือเบิกจ่ายตามอัตราเบิกจ่าย              
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

๕) งบประมาณหลักสูตรฝึกอบรม ตามข้อ ๘.๓ ที่เหลือจากการด าเนินงาน                   
ให้น าส่งเข้าเป็นเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน 

ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 

 

 

 
 

 
ประกาศ ณ  วันที่ …… เดือน .............. ปี พ.ศ. .... 

(นายปัญญา ถนอมรอด ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

              อัตราการบริหารจัดการที่ก าหนดในตารางนี้เป็นอัตราสูงสุดที่สามารถก าหนดได้ ทั้งนี้แต่ละคณะ
หรือหน่วยงาน สามารถจัดท าเป็นประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม เฉพาะส าหรับ                
แต่ละหลักสูตรโดยไม่เกินอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้  
 

รายการค่าใช้จ่ายการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อัตราค่าใช้จ่าย  (บาท)  

 ชั่วโมง  เหมาจ่ายต่อ
วัน/โครงการ 

๑ อัตราค่าธรรมเนียมสมัคร   
 - ใบสมัคร คณะ/หน่วยงาน ก าหนดให้ชัดเจน 
 - ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม คณะ/หน่วยงาน ก าหนดให้ชัดเจน  
๒  อัตราค่าตอบแทน   
 - วิทยากรภายใน (บุคลากร) ไมเ่กิน ๑,๕๐๐ ไม่เกิน ๖,๐๐๐ 
 - วิทยากรภายนอก ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ 
 - เจ้าหน้าที่ในโครงการ (บุคลากร)     ๓๐๐  -  
 - นิสิตช่วยงาน   เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 หมายเหต ุคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่รับค่าตอบแทนตามบัญชีแนบท้ายระเบียบแล้ว ไม่สามารถเบิก
ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้บริหารหลักสูตรฝึกอบรมได้ 
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4.2.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการแก้ไขค่าธรรมเนียมการศึกษา ในบัญชีแนบท้ายของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการ
การศึกษาอ่ืนๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 
 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย  ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความว่า ด้วยคณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้มีหนังสือ ที่ อว 0605.5(2)/1245 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอแก้ไขค่าธรรมเนียม
การศึกษา ของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน “ความว่าคณะศึกษาศาสตร์ได้
ตรวจสอบระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเรียกเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการ
การศึกษาอ่ืนๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 พบว่า ค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบหมายเลข 1 ล าดับที่ 7.5 
หลักสูตรและการสอน แบบ ก2(1) ระบบนอกเวลาราชการ ควรเป็น รวมจ่ายตลอดหลักสูตร 142,800 บาท 
ภาคเรียนละ 23,800 บาท จ านวน 6 ภาคเรียน และล าดับที่ 7.6 หลักสูตรและการสอน แบบ ก2(2) ระบบใน
เวลาราชการ ควรเป็น รวมจ่ายตลอดหลักสูตร 68,000 บาท ภาคเรียนละ 17,000 บาท จ านวน 4 ภาคเรียน 
คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอปรับแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ถูกต้อง และมีความเหมาะสมกับหลักสูตร” 
โดยขอแก้ไข ดังนี้ 

 ขอแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบหมายเลข 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต ล าดับที่ 7.5  
และ 7.6 

 

คณะ/สาขาวิชา 
ระบบ 

การศึกษา 
รวมจ่าย
ตลอด

หลักสูตร 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
ภาคต้น ภาค

ปลาย 
ภาค 

ฤดูร้อน 
ภาคต้น ภาค

ปลาย 
ภาค 

ฤดูร้อน 
7. คณะศึกษาศาสตร์  
 7.5 หลักสูตรและการสอน แบบ ก2(1) (เดิม) นอกเวลา 68,000 17,000 17,000  17,000 17,000  
 7.5 หลักสูตรและการสอน แบบ ก2(1) (แก้ไขเป็น) นอกเวลา 142,800 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800 
 7.6 หลักสูตรและการสอน แบบ ก2(2) (เดิม) ในเวลา 142,800 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800 
 7.6 หลักสูตรและการสอน แบบ ก2(2) (แก้ไขเป็น) ในเวลา 68,000 17,000 17,000  17,000 17,000  
 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 
20 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 4.4 ได้พิจารณาแก้ไขค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต ล าดับที่ 7.5 และ 7.6 ในบัญชีแนบท้ายของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการ
เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอ่ืนๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561   โดยที่
ประชุมมีมติเหน็ชอบการแก้ไขค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ล าดับ
ที่ 7.5 และ 7.6 ในบัญชีแนบท้ายของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา และค่าบริการการศึกษาอ่ืนๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  ตามประเด็นที่คณะศึกษาศาสตร์
เสนอขอแก้ไข และมอบบัณฑิตวิทยาลัยส ารวจคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือรวบรวมและเสนอแก้ไขในคราว
เดียวกันต่อไป 
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 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ท าหนังสือแจ้งคณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในการ
ตรวจสอบบัญชีแนบท้ายระเบียบฯ ตามหนังสือ ที่ อว 0650.21/ว 821 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 และได้
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เนื่องจาก
ผลการตรวจสอบข้อมูลอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้ยืนยันผลการตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบการแก้ไขค่าธรรมเนียม
การศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ล าดับที่ 7.5 และ 7.6 ในบัญชีแนบท้ายของ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษา
อ่ืนๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ตามประเด็นที่คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอแก้ไข และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามล าดับต่อไป 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
  1. บันทึกข้อความจากคณะศึกษาศาสตร์ ที่ อว 0605.5(2)/1245 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 
  2. ระเบียบและบัญชีแนบท้ายของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอ่ืนๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
บัญชีแนบหมายเลข 1 ระดับปริญญามหาบัณฑิต ล าดับที่ 7.5 และ 7.6 
  3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562  
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
  4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562  
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 
  5. ผลการตรวจสอบระเบียบการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2561  
ตามหนังสือ ที่ อว 0605.21/ว 821 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 
 
ผู้ชี้แจง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 
ประเด็นที่เสนอ   
 
 เสนอที่ประชุมคณะบริหารมหาวิทยาลัย เ พ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการแก้ไข
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในบัญชีแนบท้ายของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย  การเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอ่ืนๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 
มติ 
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4.2.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
   ด้วยกองแผนงาน ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความว่า  เพ่ือให้
การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายใต้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ของส านักงบประมาณ กองแผนงาน จึงได้จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีแล้ว สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
   1. เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 เฉพาะงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  

2. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับปฏิทินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 
0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 การจัดซื้อจัดจ้างให้เริ่มต้นในเดือนธันวาคม และให้ลงนามในสัญญา
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ทุกรายการ                                                                                                                                                                     

3. งบเงินอุดหนุน ค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 วัสดุการศึกษา 
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 วัสดุเวชภัณฑ์ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 เงินอุดหนุนการ
ผลิตพยาบาลเพ่ิม เบิกจ่ายอย่างน้อยร้อยละ 26 ภายในไตรมาส 2 และ เงินงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เบิกจ่ายอย่างน้อยร้อยละ 34 ภายในไตรมาส 2 
  4. การโอนเปลี่ยนแปลงให้ด าเนินการได้เฉพาะงบเงินอุดหนุน ประเภทค่าวัสดุการศึกษาและ
ให้อยู่ภายใต้ค่าวัสดุเท่านั้น 

   5. ก าหนดให้วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นวันสุดท้ายของคณะ/หน่วยงาน ในการขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  
  ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 2. ตารางเปรียบเทียบประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 
 
ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 
ประเด็นทีเ่สนอ 
 
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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(ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
      เพ่ือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินประจําปีของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด อันจะนําไปสู่การผลักดันให้การปฏิบัติราชการประจําปีบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงบประมาณ อาศัย
อํานาจความตามในมาตรา ๒๐(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๓๗ และระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ลักษณะ ๑ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ ....... จึงกําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการบริหารงบประมาณ ดังน้ี 
 
 ข้อ ๑ ประกาศน้ีให้มีผลบังคับในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 
 ข้อ ๒ ในประกาศน้ี 
     “หน่วยงาน” หมายถึง คณะ/หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินประจําปี 
     “การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายถึง การเพ่ิมรายการ การปรับปรุงแก้ไขช่ือรายการ 
จํานวน หน่วยนับ และหรืองบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินประจําปี ทั้งน้ี
อาจเป็นงบประมาณในงบรายจ่ายเดียวกันหรือข้ามงบรายจ่ายหรือข้ามหน่วยงานก็ได้ ภายใต้แผนงานเดียวกัน 
 

ตอนท่ี ๑ 
การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
      ข้อ ๓ ให้หน่วยงานจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยบันทึกและนําส่งข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
      หากมีความจําเป็นต้องปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณระหว่างปี ให้เสนอความเห็นชอบต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ รายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ทั้งน้ีช่วงเวลาในการปรับแผนให้เป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
      กรณีงบเงินอุดหนุน ตามข้อ ๘.๓(๕) ต้องจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษโดย
อนุมัติจากอธิการบดี 
 
     ข้อ ๔ เมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ต้องปรับปรุงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณที่รับจัดสรรภายหลังการโอนเปลี่ยนแปลง โดยบันทึกและนําส่งข้อมูลผ่าน
ระบบจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และในกรณีที่เป็นการโอนงบลงทุนต้องบันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ิมเติม 
     ทั้งน้ีหน่วยงานจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในรายการดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อ ได้ปรับปรุงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบฯ ตามวรรคแรกแล้วเท่าน้ัน 
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ตอนท่ี ๒ 
การบริหารงบประมาณประจําป ี

 
     ข้อ ๕ ให้ใช้จ่ายงบประมาณตามรายการท่ีระบุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นสําคัญ และ
ดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ หลักการจําแนกประเภทงบรายจ่ายและแนว
ปฏิบัติตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณ ให้เป็นไปตามปฏิทินการดําเนินงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจะอนุมัติวงเงินจัดสรรให้หน่วยงานผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เต็ม
จํานวนตามท่ีได้รับจัดสรรในแต่ละงบรายจ่าย  
      ยกเว้น งบเงินอุดหนุนที่กําหนดให้ต้องจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อ ๓ จะอนุมัติวงเงินให้
เมื่อได้รับการอนุมัติแผนการใช้จ่ายฯ และ ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายในรายการดังกล่าว
ต่อไป 
      
 ข้อ ๗ การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การออกแบบรูปรายการให้เป็นไปตามความ
เหมาะสม โปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด รวมท้ังเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง หน่วยงาน
สามารถแก้ไขรายละเอียดของรายการงบประมาณได้ในส่วนที่ไม่เป็นการแก้ไขช่ือรายการและหรือเป็นการเพ่ิม
วงเงินงบประมาณ โดยอนุมัติจากหน่วยงาน ทั้งน้ีต้องไม่ทําให้วัตถุประสงค์ในการต้ังงบประมาณรายการดังกล่าว
ลดลงในสาระสําคัญ 
 
 ข้อ ๘ การใช้จ่ายงบประมาณ ตามงบรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
      ๘.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ทั้งเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างช่ัวคราว พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย รวมถึงค่าตอบแทน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดตามท่ีกําหนดว่าเป็นรายจ่ายนี้และให้ถัวจ่ายกันได้  
      ๘.๒ งบลงทุน เน่ืองจากการเบิกจ่ายงบประมาณในงบรายจ่ายน้ี มีระยะเวลาในการดําเนินการที่ล่าช้า
และส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เร่งรัด
ดําเนินการตามระเบียบหรือมาตรการที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด ดังน้ี 
          (๑) รายจ่ายในงบลงทุนทุกรายการ ให้ก่อหน้ีผูกพันหรือลงนามในสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส
ที่ ๒ (เดือนมีนาคม) และเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ (เดือนมิถุนายน) 
          (๒) รายการที่ไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามมติคณะ รัฐมนตรี หรือ มาตรการที่มหาวิทยาลัย
กําหนด รวมถึงเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการรวบรวมรายการเพ่ือพิจารณา
รายการใหม่ ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการดําเนินการ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่า K เป็นต้น 
          (๓) การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง ต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนทุกครั้ง กรณีเกิด
ความเสียหายเน่ืองจากไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนและมาตรการของมหาวิทยาลัย ผู้ดําเนินการจะต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้น  
      ๘.๓ งบเงินอุดหนุน   
          (๑) ประเภทค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง ให้สามารถ
เบิกจ่ายได้เต็มจํานวน หรือตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
         (๒) ประเภทค่าวัสดุการศึกษา ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ 
         (๓) ประเภทค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ 



 

 

         (๔) ประเภทค่าสาธารณูปโภค ให้สามารถเบิกจ่ายได้เต็มจํานวนภายในไตรมาส ๑ หรือตามภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
         (๕) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การผลิตพยาบาลเพ่ิม ให้จัดทําแผนการใช้จ่ายรายเดือน
เพ่ิมเติมตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด เสนออธิการบดีเพ่ืออนุมัติ และเพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่าย
งบประมาณตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และ ห้ามไม่ให้มีกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นค่าใช้จ่ายเป็นการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ 
  ทั้งน้ี หน่วยงานจะยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว จนกว่าจะได้รับการอนุมัติแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามวรรคแรก  
 เมื่อพ้นระยะเวลาที่กําหนด (๑)(๒)(๓) และ (๔) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิรวบรวมเงินเหลือจ่ายจากการ
ดําเนินการ ทั้งที่เป็นรายการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและรายการที่ดําเนินการตามข้อ ๘ เพ่ือเป็นค่า
สาธารณูปโภคในภาพรวมต่อไป 
 

ตอนท่ี ๓ 
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

       
 ข้อ ๙ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ให้ดําเนินการได้เฉพาะรายการท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๘.๓
(๒) และให้เป็นการโอนได้ภายใต้เงินอุดหนุน ประเภทค่าวัสดุเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้เป็นอํานาจของหัวหน้าหน่วยงานท่ีจะ
อนุมัติได้ 
       
 ข้อ ๑๐ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเหลือจ่ายหรือรายการที่ไม่สามารถดําเนินการได้ทัน
ตามมาตรการที่กําหนด ตามข้อ ๘.๓(๒) ให้กองแผนงานเป็นผู้ดําเนินการ และ ข้อ ๘.๒(๑) ให้กองคลังและพัสดุ
เป็นผู้รวบรวมรายการเสนออธิการบดี เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 
      กรณีการดําเนินการตามวรรคแรก ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือต้องทําความตกลงกับสํานักงบประมาณให้เร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม หรือ หากมีมติคณะรัฐมนตรี หรือ มาตรการอ่ืนใดที่กําหนดระยะเวลาดําเนินการเร็วกว่าที่
กําหนดไว้ในประกาศน้ี ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของมติน้ันเป็นลําดับแรก  
 
 ข้อ ๑๑ กําหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นวันสุดท้ายในการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณของคณะ/หน่วยงาน 
 

ตอนท่ี ๔ 
การกํากับ และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

      
 ข้อ ๑๒ ให้กองแผนงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือนและรายงานสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส 
และอาจมีข้อมูลเพ่ิมเติมได้ตามเหตุอันสมควร 
 
     ข้อ ๑๓ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ เป็นรายจ่ายประจํา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ และรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  



 

 

     ทั้งน้ีหากมีมติคณะรัฐมนตรี หรือ มาตรการอ่ืนใดที่กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสูงกว่า หรือ เร็วกว่า
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของมติน้ันเป็นลําดับแรก 
 
 

ประกาศ ณ วันที่        เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล) 
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

 



เปรียบเทียบ 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
      เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินประจําปีของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด อันจะนําไปสู่การผลักดันให้การปฏิบัติ
ราชการประจําปีบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงบประมาณ อาศัยอํานาจความตามใน
มาตรา ๒๐(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๓๗ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ลักษณะ ๑ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ........... จึงกําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการบริหารงบประมาณ ดังนี้ 
 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ คําชี้แจง 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับในการบริหารงบประมาณรายจ่าย
เงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับในการบริหารงบประมาณรายจ่าย
เงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

 

เปลี่ยนปีงบประมาณ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 

  “หน่วยงาน” หมายถึง คณะ/หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  “การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายถึง การ
เพิ่มรายการ การปรับปรุงแก้ไขชื่อรายการ จํานวน หน่วยนับ และ
หรืองบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามเอกสารงบประมาณราย
จ่ายเงินแผ่นดินประจําปี ทั้งนี้อาจเป็นงบประมาณในงบรายจ่าย
เดียวกันหรือข้ามงบรายจ่ายหรือข้ามหน่วยงานก็ได้ ภายใต้
แผนงานเดียวกัน 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 

    “หน่วยงาน” หมายถึง คณะ/หน่วยงาน ที่ ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินประจําปี 

    “การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายถึง การเพิ่ม
รายการ การปรับปรุงแก้ไขชื่อรายการ จํานวน หน่วยนับ และ
หรืองบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามเอกสารงบประมาณราย
จ่ายเงินแผ่นดินประจําปี ทั้งนี้อาจเป็นงบประมาณในงบรายจ่าย
เดียวกันหรือข้ามงบรายจ่ายหรือข้ามหน่วยงานก็ได้ ภายใต้
แผนงานเดียวกัน 
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ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ คําชี้แจง 

ตอนที่ ๑ 
การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอนที่ ๑ 
การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

     ข้อ ๓ ให้หน่วยงานจัดให้มีระบบการควบคุม กํากับ ติดตาม
การบริหารงบประมาณของหน่วยงานอย่างเคร่งครัดและ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
      ๓ .๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับฯ ของหน่วยงาน หรือ 
กําหนดมาตรการ แนวปฏิบัติหรือนโยบายอื่นใดที่จะนําไปสู่การ
บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
       ๓ .๒ จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน ภายใต้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
โดยบันทึกและนําส่งข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ ทั้งนี้หากมีความ
จําเป็นต้องปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณระหว่างปี ให้เป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
      กรณีงบเงินอุดหนุน ตามข้อ ๗.๔(๒) ต้องจัดทําแผนการใช้
จ่ายงบประมาณเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษโดยอนุมัติจากอธิการบดี 

     ข้อ ๓ ให้หน่วยงานจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
บันทึกและนําส่งข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เพื่อ
เสนอต่อคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย  และ  สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
     หากมีความจําเป็นต้องปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ระหว่างปี ให้เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และ รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทั้งนี้
ช่วงเวลาในการปรับแผนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
     กรณีงบเงินอุดหนุน ตามข้อ ๘.๓(๕) ต้องจัดทําแผนการใช้
จ่ายงบประมาณเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษโดยอนุมัติจากอธิการบดี 
 
 

 



 

 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ คําชี้แจง 

 

    ข้อ ๔ เมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณ ต้องปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่รับจัดสรรภายหลังการโอนเปลี่ยนแปลง โดย
บันทึกและนําส่งข้อมูลผ่านระบบจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
และในกรณีที่เป็นการโอนงบลงทุนต้องบันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มเติม 
    ทั้งนี้หน่วยงานจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในรายการ
ดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อ ได้ปรับปรุงแผนการใช้จา่ยงบประมาณใน
ระบบฯ ตามวรรคแรกแล้วเท่านั้น 
 

เพิ่มใหม่กรณีมกีารปรับแผนระหว่างปี 

ตอนที่ ๒ 
การบริหารงบประมาณประจําป ี

ตอนที่ ๒ 
การบริหารงบประมาณประจําป ี

 

      ข้อ ๔ ให้ใช้จ่ายงบประมาณตามรายการที่ระบุไว้ในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นสําคัญ และดําเนินการตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ หลักการ
จํ าแนกประเภทงบรายจ่ ายและแนวป ฏิ บั ติตามที่ สํ า นั ก
งบประมาณกําหนดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีความจําเป็นต้อง
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ให้เป็นไปตามปฏิทินการ
ดําเนินงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    ข้อ ๕ ให้ใช้จ่ายงบประมาณตามรายการที่ระบุไว้ในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นสําคัญ และดําเนินการตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ หลักการ
จํ าแนกประเภทงบรายจ่ ายและแนวป ฏิ บั ติตามที่ สํ า นั ก
งบประมาณกําหนดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีความจําเป็นต้อง
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ให้เป็นไปตามปฏิทินการ
ดําเนินงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

     ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยจะอนุมัติวงเงินจัดสรรให้หน่วยงานผ่าน
ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยเต็มจํานวนตามที่ได้รับจัดสรรในแต่
ละงบรายจ่าย  
     ยกเว้น งบเงินอุดหนุนที่กําหนดให้ต้องจัดทําแผนการใช้จ่าย

     ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจะอนุมัติวงเงินจัดสรรให้หน่วยงานผ่าน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เต็มจํานวนตามที่ได้รับจัดสรร
ในแต่ละงบรายจ่าย  
     ยกเว้น งบเงินอุดหนุนที่กําหนดให้ต้องจัดทําแผนการใช้จ่าย

 



 

 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ คําชี้แจง 

งบประมาณ ตามข้อ ๓.๒ จะอนุมัติวงเงินให้เมื่อได้รับการอนุมัติ
แผนการใช้จ่ายฯ และ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายในรายการดังกล่าวต่อไป 

งบประมาณ ตามข้อ ๓ จะอนุมัติวงเงินให้เมื่อได้รับการอนุมัติ
แผนการใช้จ่ายฯ และ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายในรายการดังกล่าวต่อไป 

     ข้อ ๖ การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การ
ออกแบบรูปรายการให้เป็นไปตามความเหมาะสม โปร่งใส คุ้มค่า
และประหยัด รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง  หน่วยงานสามารถแก้ไขรายละเอียดของรายการ
งบประมาณได้ในส่วนที่ไม่เป็นการแก้ไขชื่อรายการและหรือเป็น
การเพิ่มวงเงินงบประมาณ โดยอนุมัติจากหน่วยงาน ทั้งนี้ต้องไม่
ทําให้วัตถุประสงค์ในการตั้งงบประมาณรายการดังกล่าวลดลงใน
สาระสําคัญ 

     ข้อ ๗ การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
การออกแบบรูปรายการให้เป็นไปตามความเหมาะสม โปร่งใส 
คุ้ม ค่าและประหยัด  รวมทั้ งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  หน่วยงานสามารถแก้ไขรายละเอียดของ
รายการงบประมาณได้ในส่วนที่ไม่เป็นการแก้ไขชื่อรายการและ
หรือเป็นการเพิ่มวงเงินงบประมาณ โดยอนุมัติจากหน่วยงาน ทั้งนี้
ต้องไม่ทําให้วัตถุประสงค์ในการตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว
ลดลงในสาระสําคัญ 

 

     ข้อ ๗ การใช้จ่ายงบประมาณ ตามงบรายจ่ายให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
      ๗.๑ งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดตามที่กําหนดว่า
เป็นรายจ่ายนี้และให้ถัวจ่ายกันได้ สําหรับหน่วยงานที่ได้รับอัตรา
เพื่อจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษระหว่างปี ให้สําเนามติที่
ประชุมส่งกองแผนงาน เพื่อจัดสรรงบประมาณในลําดับถัดไป 
      ๗.๒ งบดําเนินงาน   
      มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้แต่ละคณะ/หน่วยงาน เร่งรัดให้มีการ
ใช้จ่ายงบดําเนินงานโดยเฉพาะค่าวัสดุการศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในไตรมาสที่ ๑ และ 
เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ (๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๒)  
     เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ตามวรรคแรก มหาวิทยาลัย

     ข้อ ๘ การใช้จ่ายงบประมาณ ตามงบรายจ่ายให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
     ๘.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ทั้งเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้าง
ชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึง
ค่าตอบแทน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดตามที่กําหนดว่าเป็นรายจ่าย
นี้และให้ถัวจ่ายกันได้  
     ๘ .๒  งบลงทุน  เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณในงบ
รายจ่ายนี้ มีระยะเวลาในการดําเนินการที่ล่าช้าและส่งผลกระทบ
ต่อผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงให้หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดดําเนินการตามระเบียบหรือ
มาตรการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ดังนี้ 
        (๑) รายจ่ายในงบลงทุนทุกรายการ ให้ก่อหนี้ผูกพันหรือ
ลงนามในสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ (เดือนมีนาคม)  
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จะรวบรวมเงินเหลือจ่ายจากการดําเนินการ ทั้งที่เป็นรายการ
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและรายการที่ดําเนินการตามข้อ ๘ 
เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคในภาพรวมต่อไป  
   ๗.๓ งบลงทุน เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณในงบ
รายจ่ายนี้ มีระยะเวลาในการดําเนินการที่ล่าช้าและส่งผลกระทบ
ต่อผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงให้หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดดําเนินการตามระเบียบหรือ
มาตรการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ดังนี้ 
   (๑) รายจ่ายในงบลงทุนทุกรายการ ให้ก่อหนี้ผูกพัน
หรือลงนามในสัญญาและเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 
๑ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๑)  
   ยกเว้นรายการที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๒ ล้านบาท ให้
เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๒ (เดือน
มีนาคม ๒๕๖๒) 
    (๒ ) รายการที่ ไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามมติ
คณะรัฐมนตรี หรือ มาตรการที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงเงิน
เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการ
รวบรวมรายการเพื่อพิจารณารายการใหม่ ที่มีความจําเป็นเร่งด่วน
และมีความพร้อมในการดําเนินการ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่า K 
เป็นต้น 
             (๓ ) การจัดซื้อ จัดจ้างทุกค รั้ง ต้องได้รับอนุมั ติ ใน
หลักการจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนทุกครั้ง กรณีเกิดความเสียหาย
เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการของมหาวิทยาลัย 
ผู้ดําเนินการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น  
  ๗.๔ งบเงินอุดหนุน 

และเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ (เดือน
มิถุนายน) 
        (๒) รายการที่ไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามมติคณะ 
รัฐมนตรี หรือ มาตรการที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงเงินเหลือ
จ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการ
รวบรวมรายการเพื่อพิจารณารายการใหม่ ที่มีความจําเป็นเร่งด่วน
และมีความพร้อมในการดําเนินการ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่า K 
เป็นต้น 
        (๓) การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง ต้องได้รับอนุมัติในหลักการ
จากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนทุกครั้ง กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจาก
ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการของมหาวิทยาลัย ผู้ดําเนินการ
จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น  
     ๘.๓ งบเงินอุดหนุน   
        (๑) ประเภทค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน
การจัดหารถประจําตําแหน่ง ให้สามารถเบิกจ่ายได้เต็มจํานวน 
หรือตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
       (๒) ประเภทค่าวัสดุการศึกษา ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ 
       (๓) ประเภทค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ 
       (๔) ประเภทค่าสาธารณูปโภค ให้สามารถเบิกจ่ายได้เต็ม
จํานวนภายในไตรมาส ๑ หรือตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
       (๕ ) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การผลิต
พยาบาลเพิ่ม ให้จัดทําแผนการใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มเติมตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด เสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ และ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปี งบป ระม าณ  พ .ศ .๒๕๖๓  สํ า นั ก
งบประมาณ มีการปรับปรุงงบรายจ่าย
โดยจัดสรรงบประมาณจากงบดําเนินงาน
เดิมมาไว้ในงบเงินอุดหนุน จึงปรับปรุงให้
สอดคล้องกับงบประมาณ 
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   (๑) การบริหารโครงการวิจัย ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ประกาศหรือหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องตามที่กองส่งเสริม
การวิจัยและบริการวิชาการกําหนด 
   (๒) เงินอุดหนุนทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ฯ การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน การผลิตพยาบาลเพิ่ม ให้จัดทําแผนการใช้จ่าย
รายเดือนเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด เสนอ
อธิการบดีเพื่ออนุมัติ และเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และ ห้ามไม่ ให้มีกิจกรรม/
โครงการ ที่เป็นค่าใช้จ่ายเป็นการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
   ทั้ ง นี้  ห น่ วยงาน จะยั ง ไม่ ไ ด้ รับ อ นุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ าย
งบประมาณดังกล่าว จนกว่าจะได้รับการอนุมัติแผนการใช้จ่าย
งบประมาณฯ ตามวรรคแรก  
  ๗.๕ งบรายจ่ายอื่น 
   การบริหารโครงการบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศหรือหลักเกณฑ์
และแนวทางที่เกี่ยวข้องตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ
วิชาการกําหนด 

เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และ ห้ามไม่ให้มีกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นค่าใช้จ่ายเป็น
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
 ทั้งนี้ หน่วยงานจะยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณ
ดังกล่าว จนกว่าจะได้รับการอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
ตามวรรคแรก  
 เมื่ อ พ้ น ระยะ เวล าที่ กํ าห นด  (๑ )(๒ )(๓ ) และ  (๔ ) 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิท ธิ์รวบรวมเงินเหลือจ่ายจากการ
ดําเนินการ ทั้งที่เป็นรายการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและ
รายการที่ ดําเนินการตามข้อ ๘ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคใน
ภาพรวมต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตอนที่ ๓ 

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
ตอนที่ ๓ 

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
 

 ข้อ ๘ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ให้ดําเนนิการได้
เฉพาะรายการที่กําหนดไว้ในค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายของสํานักงบประมาณ และให้เป็นอํานาจ
ของหัวหน้าหน่วยงานที่จะอนุมัติได้ 

     ข้อ ๙ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ให้
ดําเนินการได้เฉพาะรายการที่กําหนดไว้ในข้อ ๘.๓(๒) และให้เป็น
การโอนได้ภายใต้เงินอุดหนุน ประเภทค่าวัสดุเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็น
อํานาจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะอนุมัติได้ 

เนื่องจากได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เฉพาะในลักษณะค่าวัสดุ 
จึงให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้
ประเภทค่าวัสดุเท่านั้น 

ข้อ ๙ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเหลือจ่ายหรือ      ข้อ ๑๐ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเหลือจ่าย  
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รายการที่ไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามมาตรการที่กําหนด ตาม
ข้อ ๗.๒ ให้กองแผนงานเป็นผู้ดําเนินการ และ ข้อ ๗.๓ ให้กอง
คลังและพัสดุเป็นผู้รวบรวมรายการเสนออธิการบดี เพื่อให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
  กรณีการดําเนินการตามวรรคแรก ที่ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือต้องทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณให้เร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม หรือ หากมีมติคณะรัฐมนตรี หรือ มาตรการ
อื่นใดที่กําหนดระยะเวลาดําเนินการเร็วกว่าที่กําหนดไว้ใน
ประกาศนี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของมตินั้นเป็นลําดับแรก  

หรือรายการที่ไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามมาตรการที่กําหนด 
ตามข้อ ๘.๓(๒) ให้กองแผนงานเป็นผู้ดําเนินการ และ ข้อ ๘.๒(๑) 
ให้กองคลังและพัสดุเป็นผู้รวบรวมรายการเสนออธิการบดี เพื่อให้
ความเห็นชอบต่อไป 
     กรณีการดําเนินการตามวรรคแรก ที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม หรือต้องทําความตกลงกับสํานักงบประมาณให้
เร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม หรือ หากมีมติ
คณะรัฐมนตรี หรือ มาตรการอื่นใดที่กําหนดระยะเวลาดําเนินการ
เร็วกว่าที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของมติ
นั้นเป็นลําดับแรก  

 ข้อ ๑๐ กําหนดให้วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นวันสุดท้ายของ
คณะ/หน่วยงาน ในการขออนุมั ติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณ  

    ข้อ ๑๑ กําหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นวันสุดท้ายใน
การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของคณะ/
หน่วยงาน 

ปรับปรุงวันที่ 

ตอนที่ ๔ 
การกํากับ และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตอนที่ ๔ 
การกํากับ และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

 ข้อ ๑๑ ให้กองแผนงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้
ข้อมูลจากระบบ MIS (ระบบงบประมาณ) และ ระบบติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เสนอคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย 
เป็นรายเดือน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส และ
อาจมีข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเหตุอันสมควร 

     ข้อ ๑๒ ให้กองแผนงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโดย
ใช้ ข้ อมู ล จ ากระบบสารสน เทศของมห าวิท ยาลั ย  เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือนและรายงานสภา
มหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส และอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเหตุ
อันสมควร 

 

 

 



 

 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ คําชี้แจง 

ข้อ ๑๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๖ เป็นรายจ่ายประจํา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘.๓๖ และ
รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๘  
      ทั้งนี้หากมีมติคณะรัฐมนตรี หรือ มาตรการอื่นใดที่กาํหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายสูงกว่า หรือ เร็วกว่าเป้าหมายตามที่กําหนด
ไว้ในประกาศนี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของมตินั้นเป็นลําดับแรก 

    ข้อ ๑๓ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๙๖.๕ เป็นรายจ่ายประจํา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ 
และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๙๕  
    ทั้งนี้หากมมีติคณะรัฐมนตรี หรือ มาตรการอื่นใดที่กําหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายสูงกว่า หรือ เร็วกว่าเป้าหมายตามที่กําหนด
ไว้ในประกาศนี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของมตินั้นเป็นลําดับแรก 
 

 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

(ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ประกาศ ณ วันที่        เดือน              พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

(รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล) 
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 



 

 4.2.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง   
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
   ด้วยกองแผนงาน ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความว่า เพ่ือให้
การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด อันจะน าไปสู่การผลักดันให้การปฏิบัติราชการประจ าปีบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารงบประมาณแบบสมจริง และ แนวทางตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 
4/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ข้อ 3 มาตรการการลงโทษวินัยทางการเงินกรณีไม่เร่งรัดด าเนินการใช้
จ่ายให้เป็นไปตามแผน กองแผนงาน จึงได้จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้รับความ
เห็นชอบจากอธิการบดีแล้ว สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. อนุมัติวงเงิน ร้อยละ 80 ในภาพรวมของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบประมาณที่ตั้ง
จ่ายจากเงินสะสม) เพ่ือการบริหารงบประมาณตลอดปีงบประมาณ และจะอนุมัติวงเงินตามผลการตรวจสอบ
รายรับจริง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป 
  2. รายการที่ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี เช่น  โครงการตามที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี เงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต อุดหนุนกิจกรรมกีฬา ที่ส่วนกลางจัดสรรให้หน่วยงาน 
เว้นแต่เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่นิสิตเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรง  ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่า
สาธารณูปโภค และงบประมาณของส่วนกลางที่ตั้งไว้เพ่ือกิจการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าจ้างท า
ใบเสร็จ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการอ่านผลงานทางวิชาการ เป็น
ต้น 
  3. เงินเหลือจ่าย ให้เป็นเงินสะสมของหน่วยงาน ยกเว้นส่วนกลาง ให้ถือเป็นเงินสะสมของ
มหาวิทยาลัย กรณีเป็นเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ให้สามารถน ามาใช้ได้ในเฉพาะที่เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้
แผนงานบุคลากรภาครัฐเท่านั้น 
  4. ก าหนดให้วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นวันสุดท้ายของการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณ ยกเว้น งบลงทุน ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  29 พฤษภาคม 2563 
  ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
 1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 2. ตารางเปรียบเทียบประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563  
 

ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
  
ประเด็นที่เสนอ 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได ้ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
มติ 
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(ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
..................................... 

 

       เพ่ือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปีของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด อันจะนําไปสู่การผลักดันให้การปฏิบัติราชการประจําปีบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ อาศัย
อํานาจความตามในมาตรา ๒๐(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๓๗ และความในข้อ ๕ 
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ .ศ.๒๕๓๙ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ........... จึงกําหนดมาตรการในการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ประจําปี ดังน้ี 
 ข้อ ๑ ประกาศน้ีให้มีผลบังคับใช้ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 
    ข้อ ๒ ในประกาศน้ี 
 “หน่วยจัดการเรียนการสอน” หมายถึง คณะ-วิทยาลัย-โรงเรียน ที่มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียน   
การสอน 
    “หน่วยงานส่วนกลาง” หมายถึง สํานักงานอธิการบดี สํานักคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการ สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สํานักศึกษาทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานตามการ  
จัดกลุ่มหน่วยงานที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปี 
    “งบนโยบาย” หมายถึง รายการงบประมาณในแผนยุทธศาสตร์  
    “เงินเหลือจ่าย” หมายถึง เงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง เงินคงเหลือจากการดําเนินงานโครงการแล้ว
เสร็จ เงินคงเหลือจากการบรรจุอัตราไม่เป็นไปตามกรอบ และหรือเงินงบประมาณที่ยังไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่าย
หรือก่อหน้ีผูกพัน ณ วันที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
    “การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายถึง การเพ่ิม ปรับปรุง แก้ไขช่ือรายการ-จํานวน-
หน่วยนับ และหรืองบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปี ทั้งน้ีอาจเป็นการ
ปรับปรุงแก้ไขในงบรายจ่ายเดียวกันหรือข้ามงบรายจ่ายหรือข้ามหน่วยงานก็ได้ 
 

ตอนท่ี ๑ 
การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
    ข้อ ๓ ให้หน่วยงานจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยบันทึกและนําส่งข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
    หากมีความจําเป็นต้องปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณระหว่างปี ให้เสนอความเห็นชอบต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ รายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ทั้งน้ีช่วงเวลาในการปรับแผนให้เป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 
    ข้อ ๔ เมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ต้องปรับปรุงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณที่รับจัดสรรภายหลังการโอนเปลี่ยนแปลง โดยบันทึกและนําส่งข้อมูลผ่าน
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๒ 
 
ระบบจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และในกรณีที่เป็นการโอนงบลงทุนต้องบันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ิมเติม 
    ทั้งน้ีหน่วยงานจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในรายการดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อ ได้ปรับปรุงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบฯ ตามวรรคแรกแล้วเท่าน้ัน  

 
ตอนท่ี ๒ 

การบริหารงบประมาณประจําป ี
 
    ข้อ ๕ ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี ต้องดําเนิน การเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บรรลุได้
ตามเป้าหมายของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ และต้องคํานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับต้องรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับมอบอํานาจโดย
เคร่งครัด 
 
    ข้อ ๖ ให้ใช้จ่ายตามรายการงบประมาณที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นสําคัญ โดย
ยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ 
หลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายของสํานักงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน และระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
    ข้อ ๗ รายการงบประมาณที่ขอต้ังจ่ายจากกรอบเงินสะสม ให้สามารถเบิกจ่ายได้เต็มจํานวนต้ังแต่เริ่มต้น
ปีงบประมาณ ทั้งน้ีหากไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ หรือ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    
(ในกรณีงบลงทุน) ให้มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ข้อ ๓ มาตรการลงโทษวินัยทางการเงินกรณีไม่เร่ง
ดําเนินการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนต่อไป 
 
    ข้อ ๘ รายการงบประมาณที่ขอต้ังจากกรอบประมาณการรายรับ ให้บริหารงบประมาณแบบสมจริง และ 
ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใต้กรอบวงเงินรายรับจริงที่ปรากฏ ทั้งน้ีไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรตามเอกสารงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังน้ี 
    (๑) อนุมัติวงเงิน ร้อยละ ๘๐ ในภาพรวมของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในแต่ละหน่วยงาน (ไม่รวม
งบประมาณที่ ต้ังจ่ายจากเงินสะสม) เพ่ือการบริหารงบประมาณไปพลางก่อน และอนุมัติวงเงินตามผลการ
ตรวจสอบรายรับจริง ต้ังแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป 
    (๒) กรณีหน่วยงานที่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณเกินกว่าที่กําหนดไว้ตามข้อ ๘(๑) ซึ่ง
จําเป็นต้องรอผลการยืนยันการตรวจสอบรายรับจริง ให้เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ีอาจมีข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ตามเหตุอันสมควร 
 
    ข้อ ๙ งบนโยบายส่วนกลาง ให้จัดสรรได้โดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบรายรับจริง และ ให้หักลบจาก
รายรับจริงของส่วนกลางในภาพรวมต่อไป เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ 
 
 ข้อ ๑๐ การใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
       ๑๐.๑ งบบุคลากร ค่าจ้างช่ัวคราว ให้เบิกจ่ายตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ทั้งน้ีงบประมาณ
คงเหลือจากการจ้าง อาจนํามาใช้จ่ายเป็นค่าบุคลากรภาครัฐได้ตามความจําเป็น และให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๒ 



๓ 
 
       ๑๐.๒ งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รายการใดท่ีสามารถเบิกจ่าย
จากงบประมาณแผ่นดินได้ ให้เร่งรัดเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อนเป็นลําดับแรก จึงเบิกจ่ายจาก
งบประมาณเงินรายได้ต่อไป 
       ๑๐.๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
            (๑) รายการที่ขอใช้จากเงินสะสม ให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุได้ต้ังแต่ไตร
มาสแรก และให้ถือปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ อย่างเคร่งครัด  
            (๒) รายการที่ขอใช้จากประมาณการรายรับ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานโดยให้คํานึงถึง
รายรับจริงที่ปรากฏ 
            (๓) การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องได้รับอนุมัติในหลักการก่อน กรณีเกิดความเสียหายจากการไม่
ปฏิบัติตามข้ันตอนและมาตรการผู้ดําเนินการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น  
        ๑๐.๔ งบเงินอุดหนุน กรณีงบนโยบายที่ได้รับสนับสนุนจากส่วนกลาง ให้รายงานผลการดําเนินงานต่อ
อธิการบดีผ่านกองแผนงาน และให้ตัดโอนงบประมาณเหลือจ่ายจากการดําเนินงานให้ส่วนกลางต่อไป เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
        ๑๐.๕ งบรายจ่ายอ่ืน  
            (๑) รายการเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วน มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในกรณีฉุกเฉิน 
หรือ รายการที่ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะหรือต้ังงบประมาณไว้ไม่เพียงพอตามนโยบายของหน่วยงาน 
ซึ่งไม่อาจจัดสรรงบประมาณจากรายการอ่ืนมาดําเนินการได้ 
           (๒) เงินสํารองรักษาฐานะทางการเงิน ให้เบิกจ่ายปีละ ๓ คร้ังภายหลังสิ้นสุดการตรวจสอบรายรับ
จริง ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เร่ือง การสํารองฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๔ และ ๕ 
 
    ข้อ ๑๑ ระยะเวลาในการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดหรือที่ประกาศเพ่ิมเติม ทั้งน้ีเมื่อรวมผลการเบิกจ่ายและวงเงินที่อนุมัติให้กันเหลื่อมปีต้องไม่
เกินรายรับจริงของหน่วยงาน 
 
    ข้อ ๑๒ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย ให้ตกเป็นเงินสะสมของ
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณน้ัน ยกเว้น หน่วยงานส่วนกลาง ให้ถือเป็นเงินสะสมของมหาวิทยาลัย 
    กรณีมีความจําเป็น ให้นํามาใช้ได้ในรายการภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐเท่านั้น 
    
    ข้อ ๑๓ กรณีหน่วยงานมีผลการตรวจสอบรายรับจริงที่ปรากฏรอบปิดปีงบประมาณ สูงกว่า งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ ส่วนต่างที่เกินให้เป็นเงินสะสมของหน่วยงานน้ัน 
 

ตอนท่ี ๓ 
การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 

    
 ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง มีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมและอนุมัติการ
ขอโอนเปล่ียนแปลงรายการงบลงทุน ทั้งที่เป็นการโอนภายในงบลงทุน การโอนจากรายการอ่ืนเป็นงบลงทุน หรือ 
การโอนจากงบลงทุนเป็นรายการอ่ืน 



๔ 
 
     ยกเว้นรายการท่ีต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ ให้อธิการบดีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 
    ข้อ ๑๕ ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อไปนี้เพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 
        ๑๕.๑ โครงการตามที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณ เว้นแต่ เป็นการเพ่ิมงบประมาณ หรือ ยุบรวม
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์  
        ๑๕.๒ โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เว้นแต่เป็นการโอน
งบประมาณยอดรวมท่ีจัดสรรตามข้อเสนอโครงการระหว่างปี ให้สามารถตัดโอนเป็นโครงการตามท่ีได้รับจัดสรรได้ 
และให้อยู่ภายใต้งบวิจัย หรือบริการวิชาการ หรือทํานุบํารุงวัฒนธรรมตามท่ีได้รับจัดสรร 
        ๑๕.๓ เงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต อุดหนุนกิจกรรมกีฬา ที่ส่วนกลางจัดสรรให้หน่วยงาน เว้นแต่เป็นการ
จัดกิจกรรม/โครงการ ที่นิสิตเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรงและให้ตัดโอนเงินเหลือจ่ายจากการดําเนินงานให้ส่วนกลาง
ต่อไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
        ๑๕.๔ ค่าเบ้ียประกัน ค่าสาธารณูปโภค 
        ๑๕.๕ รายการงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังไว้เพ่ือกิจการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เช่น 
ค่าจ้างทําใบเสร็จ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ
การอ่านผลงานทางวิชาการ เป็นต้น ไปเป็นรายการในภารกิจพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
        ๑๕.๖ เงินสํารองรักษาฐานะทางการเงิน 
 
    ข้อ ๑๖ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณระหว่างปี ให้ดําเนินการได้ ดังน้ี 
       ๑๖.๑ กรณีหน่วยจัดการเรียนการสอนหรือเทียบเท่าที่หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ ดังน้ี 
            (๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากรตามมติคณะกรรมการจัดสรรอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย หรือ อธิการบดี เช่น 
การเพ่ิมอัตราใหม่ระหว่างปี การเปลี่ยนแปลงเง่ือนการจ้าง เป็นต้น 
            (๒) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและสมทบค่าสาธารณูปโภค 
            (๓) เงินอุดหนุนอ่ืนที่นอกเหนือจากข้อ ๑๕  
            (๔) งบรายจ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับงบรายจ่ายใด ให้ถือปฏิบัติตามงบรายจ่ายนั้นโดยอนุโลม  
            (๕) การโอนงบประมาณเพ่ือสมทบเงินกองทุนตามภารกิจ    
            (๖) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณข้ามหน่วยงานในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก เช่น 
ค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานเจ้าภาพ  
       ๑๖.๒ กรณีหน่วยจัดการเรียนการสอนหรือเทียบเท่าที่ต้องเสนออธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ (ผ่านกอง
แผนงาน) ดังน้ี 
           (๑) ค่าสอน  
           (๒) รายการงบประมาณที่เก่ียวข้องกับงบลงทุน ให้เสนอคณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งต้ังตามข้อ 
๑๔ ผ่านกองแผนงาน และต้องมีใบเสนอราคาหรือแบบรูปรายการที่พร้อมสําหรับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุพร้อมรายละเอียดประกอบ 
           (๓) โครงการใหม่ระหว่างปี ซึ่งต้องไม่เป็นการลดทอนงบประมาณของโครงการที่มีอยู่เดิม เว้นแต่ 
เป็นการยุบรวมโครงการที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุได้ตาม
วัตถุประสงค์  
           (๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว  
        ๑๖.๓ กรณีหน่วยงานส่วนกลาง ให้เสนออธิการบดีเพ่ืออนุมัติ (ผ่านกองแผนงาน)  



๕ 
 

ตอนท่ี ๔ 
การกํากับ และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
     ข้อ ๑๗ ให้กองแผนงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือนและรายงานสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส 
และอาจมีข้อมูลเพ่ิมเติมได้ตามเหตุอันสมควร 
 ทั้งน้ีให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินการจากการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบเม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ รูปแบบการรายงานให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทั้งน้ีให้
มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินการจากการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบเมื่อ
สิ้นสุดปีงบประมาณ รูปแบบการรายงานให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
     ข้อ ๑๘ กําหนดให้วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันสุดท้ายในการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณ ของคณะ/หน่วยงาน 
     ยกเว้น การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่เก่ียวข้องกับงบลงทุน ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
        

ประกาศ ณ วันที่        เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                  
 
 
                          (รองศาสตราจารย์ประยุกต์  ศรีวิไล) 
               ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
      
 



เปรียบเทียบ 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
..................................... 

 

       เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปีของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด อันจะนําไปสู่การผลักดันให้การปฏิบัติราชการ
ประจําปีบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ อาศัยอํานาจความตามในมาตรา ๒๐(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๓๗ และความในข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ........... จึงกําหนดมาตรการในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปี ดังนี้ 
 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ คําชี้แจง 

   ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ในการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

   ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ในการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 

-เปลี่ยนปีงบประมาณ 

   ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
   “หน่วยจัดการเรียนการสอน” หมายถึง คณะ-วิทยาลัย-
โรงเรียน ที่มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน 
   “หน่วยงานส่วนกลาง” หมายถึง สํานักงานอธิการบดี สํานัก
คอมพิวเตอร์ สํานัก วิทยบริการ สถาบัน วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สํานักศึกษาทั่วไป 
บัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานตามการจัดกลุ่มหน่วยงานที่
ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปี 

   ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
   “หน่วยจัดการเรียนการสอน” หมายถึง คณะ-วิทยาลัย-
โรงเรียน ที่มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน 
   “หน่วยงานส่วนกลาง” หมายถึง สํานักงานอธิการบดี สํานัก
คอมพิวเตอร์ สํานัก วิทยบริการ สถาบัน วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สํานักศึกษาทั่วไป 
บัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานตามการจัดกลุ่มหน่วยงานที่
ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปี 
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   “งบนโยบาย” หมายถึง รายการงบประมาณในแผน
ยุทธศาสตร์ตามนโยบายการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย  
   “เงินเหลือจ่าย” หมายถึง เงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
เงินคงเหลือจากการดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จ เงินคงเหลือ
จากการบรรจุ อัตราไม่ เป็ น ไปตามกรอบ  และหรือ เงิน
งบประมาณที่ยังไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ณ 
วันที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
   “การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายถึง การ
เพิ่มรายการ การปรับปรุงแก้ไขชื่อรายการ-จํานวน-หน่วยนับ 
และหรืองบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามเอกสารงบประมาณราย
จ่ายเงินรายได้ประจําปี ทั้งนี้อาจเป็นการปรับปรุงแก้ไขในงบ
รายจ่ายเดียวกันหรือข้ามงบรายจ่ายหรือข้ามหน่วยงานก็ได้ 

   “งบนโยบาย” หมายถึ ง รายการงบประมาณ ในแผน
ยุทธศาสตร์  
   “เงินเหลือจ่าย” หมายถึง เงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
เงินคงเหลือจากการดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จ เงินคงเหลือ
จากการบรรจุ อั ตราไม่ เป็ น ไปตามกรอบ  และหรือ เงิน
งบประมาณที่ยังไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ณ 
วันที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
   “การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายถึง การ
เพิ่ม ปรับปรุง แก้ไขชื่อรายการ-จํานวน-หน่วยนับ และหรือ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจําปี ทั้งนี้อาจเป็นการปรับปรุงแก้ไขในงบรายจ่าย
เดียวกันหรือข้ามงบรายจ่ายหรือข้ามหน่วยงานก็ได้ 
 

-ปรับข้อความให้กระชับ 
 
 
 
 
 
 
-ปรับข้อความให้กระชับ 

ตอนที่ ๑ 
การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอนที่ ๑ 
การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

   ข้อ ๓ ให้หน่วยงานจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
บันทึกและนําส่งข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
   หากมีความจําเป็นต้องปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ระหว่างปี ให้เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และ รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทั้งนี้
ช่วงเวลาในการปรับแผนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

   ข้อ ๓ ให้หน่วยงานจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
บันทึกและนําส่งข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
   หากมีความจําเป็นต้องปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ระหว่างปี ให้เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และ รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทั้งนี้
ช่วงเวลาในการปรับแผนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
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   ข้อ ๔ เมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณ  ต้องปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ รับจัดสรรภายหลั งการโอน
เปลี่ยนแปลง โดยบันทึกและนําส่งข้อมูลผ่านระบบจัดทํา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และในกรณีที่เป็นการโอนงบลงทุน
ต้องบันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม 
   ทั้งนี้หน่วยงานจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในรายการ
ดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อ ได้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณใน
ระบบฯ ตามวรรคแรกแล้วเท่านั้น  

   ข้อ ๔ เมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณ  ต้องปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ รับ จัดสรรภายหลั งการโอน
เปลี่ยนแปลง โดยบันทึกและนําส่งข้อมูลผ่านระบบจัดทํา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และในกรณีที่เป็นการโอนงบลงทุน
ต้องบันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม 
   ทั้งนี้หน่วยงานจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในรายการ
ดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อ ได้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณใน
ระบบฯ ตามวรรคแรกแล้วเท่านั้น  

 

ตอนที่ ๒ 
การบริหารงบประมาณประจําป ี

ตอนที่ ๒ 
การบริหารงบประมาณประจําป ี

 

   ข้อ ๕ ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี ต้องดําเนิน 
การเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บรรลุได้ตามเป้าหมายของ
หน่วยงานและของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ และต้องคํานึงถึง
ความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยหัวหน้า
หน่วยงานทุกระดับต้องรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณที่
ได้รับมอบอํานาจโดยเคร่งครัด 

   ข้อ ๕ ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี ต้องดําเนิน 
การเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บรรลุได้ตามเป้าหมายของ
หน่วยงานและของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ และต้องคํานึงถึง
ความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยหัวหน้า
หน่วยงานทุกระดับต้องรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณที่
ได้รับมอบอํานาจโดยเคร่งครัด 

 

   ข้อ ๖ ให้ใช้จ่ายตามรายการงบประมาณที่ระบุไว้ในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นสําคัญ โดยยึดหลักความ
ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ หลักเกณฑ์การจําแนกประเภท
รายจ่ายของสํานักงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน และระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

   ข้อ ๖ ให้ใช้จ่ายตามรายการงบประมาณที่ระบุไว้ในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นสําคัญ  โดยยึดหลักความ
ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ หลักเกณฑ์การจําแนกประเภท
รายจ่ายของสํานักงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน และระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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   ข้อ ๗ รายการงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายจากกรอบเงินสะสม ให้
สามารถเบิกจ่ายได้เต็มจํานวนตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ ทั้งนี้
หากไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
หรือ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ในกรณีงบลงทุน) ให้มหาวิทยาลัย
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๕๙ ข้อ ๓ มาตรการลงโทษวินัยทางการเงินกรณีไม่
เร่งดําเนินการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนต่อไป 

   ข้อ ๗ รายการงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายจากกรอบเงินสะสม ให้
สามารถเบิกจ่ายได้เต็มจํานวนตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ ทั้งนี้
หากไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
หรือ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ในกรณีงบลงทุน) ให้มหาวิทยาลัย
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๕๙ ข้อ ๓ มาตรการลงโทษวินัยทางการเงินกรณีไม่
เร่งดําเนินการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนต่อไป 
 

 

   ข้อ ๘ รายการงบประมาณที่ขอตั้งจากกรอบประมาณการ
รายรับ ให้บริหารงบประมาณแบบสมจริง และ ควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใต้กรอบวงเงินรายรับจริงที่
ปรากฏ ทั้งนี้ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามเอกสาร
งบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้ 
   (๑) อนุมัติวงเงิน ร้อยละ ๘๐ ในภาพรวมของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรในแต่ละหน่วยงาน (ไม่รวมงบประมาณที่ตั้งจ่าย
จากเงินสะสม) เพื่อการบริหารงบประมาณในช่วงเดือนตุลาคม 
๒๕๖๑ - กรกฎาคม ๒๕๖๒ (๑๐ เดือน) ไปพลางก่อน และ 
อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมตามผลการตรวจสอบรายรับจริง  
   (๒) กรณีหน่วยงานที่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณ
เกินกว่าที่กําหนดไว้ตามข้อ ๘.๑ ซึ่งจําเป็นต้องรอผลการยืนยัน
การตรวจสอบรายรับจริง ให้เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป 
ทั้งนี้อาจมีข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเหตุอันสมควร 

   ข้อ ๘ รายการงบประมาณที่ขอตั้งจากกรอบประมาณการ
รายรับ ให้บริหารงบประมาณแบบสมจริง และ ควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใต้กรอบวงเงินรายรับจริงที่
ปรากฏ ทั้งนี้ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามเอกสาร
งบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้ 
   (๑) อนุมัติวงเงิน ร้อยละ ๘๐ ในภาพรวมของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรในแต่ละหน่วยงาน (ไม่รวมงบประมาณที่ตั้งจ่ายจาก
เงินสะสม) เพื่อการบริหารงบประมาณไปพลางก่อน และอนุมัติ
วงเงินตามผลการตรวจสอบรายรับจริง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
เป็นต้นไป 
   (๒) กรณีหน่วยงานที่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณ
เกินกว่าที่กําหนดไว้ตามข้อ ๘.๑ ซึ่งจําเป็นต้องรอผลการยืนยัน
การตรวจสอบรายรับจริง ให้เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป 
ทั้งนี้อาจมีข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเหตุอันสมควร 

 

 
 
 
 
ปรับปรุงข้อความโดยร้อยละ ๘๐ หมายถึงวงเงิน
ตลอดปี งบประมาณรวมค่าใช้ จ่ายภายใต้
แผนงานบุคลากรภาครัฐด้วย 
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   ข้อ ๙ งบนโยบายส่วนกลาง ให้จัดสรรได้โดยไม่ต้องรอผลการ
ตรวจสอบรายรับจริง และ ให้หักลบจากรายรับจริงของ
ส่วนกลางในภาพรวมต่อไป เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบาย
ให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ 

   ข้อ ๙ งบนโยบายส่วนกลาง ให้จัดสรรได้โดยไม่ต้องรอผลการ
ตรวจสอบรายรับจริง และ ให้หักลบจากรายรับจริงของ
ส่วนกลางในภาพรวมต่อไป เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายให้
บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ 
 

 

  ข้อ ๑๐ การใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
       ๑๐ .๑ งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว ให้เบิกจ่ายตามที่
ปรากฏในเอกสารงบประมาณ  
       ทั้งนี้งบประมาณคงเหลือจากการจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 
๑๒ เว้นแต่เป็นการนํามาใช้จ่ายในเฉพาะกรณีที่ได้รับอัตราเพิ่ม
ระหว่างปีหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การจ้างโดยให้แนบมติ เพื่อ
ประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ ตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๐ การใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
      ๑๐.๑ งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว ให้เบิกจ่ายตามที่ปรากฏ
ในเอกสารงบประมาณ ทั้งนี้งบประมาณคงเหลือจากการจ้าง 
อาจนํามาใช้จ่ายภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐได้ตามความ
จําเป็น และให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๒ 

 

 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินคงเหลือจากการจ้างให้
สามารถนํามาใช้จ่ายภายใต้แผนงานบุคลากร
ภาครัฐได้ตามความจําเป็น 

      ๑๐.๒ งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค รายการใดที่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณ
แผ่นดินได้ ให้เร่งรัดเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อนเป็น
ลําดับแรก จึงเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ต่อไป 

      ๑๐.๒ งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค รายการใดที่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณ
แผ่นดินได้ ให้เร่งรัดเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อนเป็น
ลําดับแรก จึงเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ต่อไป 

 

      ๑๐.๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
          (๑ ) รายการที่ ขอ ใช้ จาก เงินสะสม  ให้ ส ามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุได้ตั้งแต่ไตรมาสแรก 
และให้ถือปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ อย่าง
เคร่งครัด  

      ๑๐.๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
          (๑) รายการที่ขอใช้จากเงินสะสม ให้สามารถดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุได้ตั้งแต่ไตรมาสแรก และให้ถือ
ปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ อย่างเคร่งครัด  
 

ปรับปรุงข้อความและแยกเป็นข้อย่อย ให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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          กรณีเป็นรายการที่ขอใช้จากประมาณการรายรับ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานโดยให้คํานึงถึงรายรับจริงที่
ปรากฏ 
          (๒) การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องได้รับอนุมัติใน
หลักการก่อน กรณีเกิดความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและมาตรการผู้ดําเนินการจะต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึ้น  
       ๑๐.๔ งบเงินอุดหนุน กรณีงบนโยบายที่ได้รับสนับสนุน
จากส่วนกลาง ให้รายงานผลการดําเนินงานต่ออธิการบดีผ่าน
กองแผนงาน และให้ตัดโอนงบประมาณเหลือจ่ายจากการ
ดําเนินงานให้ส่วนกลางต่อไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

          (๒) รายการที่ขอใช้จากประมาณการรายรับ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานโดยให้คํานึงถึงรายรับจริงที่
ปรากฏ 
          (๓) การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องได้รับอนุมัติใน
หลักการก่อน กรณีเกิดความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและมาตรการผู้ดําเนินการจะต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึ้น  
       ๑๐.๔ งบเงินอุดหนุน กรณีงบนโยบายที่ได้รับสนับสนุน
จากส่วนกลาง ให้รายงานผลการดําเนินงานต่ออธิการบดีผ่าน
กองแผนงาน และให้ตัดโอนงบประมาณเหลือจ่ายจากการ
ดําเนินงานให้ส่วนกลางต่อไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

      ๑๐.๕ งบรายจ่ายอื่น กรณีรายการเงินสํารองจ่ายในกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน 
หรือ รายการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะหรือตั้ง
งบประมาณไว้ไม่เพียงพอตามนโยบายของหน่วยงาน ซึ่งไม่อาจ
จัดสรรงบประมาณจากรายการอื่นมาดําเนินการได้ 

       ๑๐.๕ งบรายจ่ายอื่น  
          (๑) รายการเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
เร่งด่วน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือ รายการที่
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะหรือตั้งงบประมาณไว้ไม่
เพี ย งพอตามนโยบายของห น่วยงาน  ซึ่ งไม่ อาจ จัดสรร
งบประมาณจากรายการอื่นมาดําเนินการได้ 
         (๒) เงินสํารองรักษาฐานะทางการเงิน ให้เบิกจ่ายปีละ ๓ 
ครั้งภายหลังสิ้นสุดการตรวจสอบรายรับจริง ตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสํารองฐานะทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ และ ๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
เพิ่มเติมแนวทางการเบิกจ่ายเงินสํารองรักษา
ฐานะทางการเงิน 
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   ข้อ ๑๑ ระยะเวลาในการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณให้
เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือที่
ประกาศเพิ่มเติม ทั้งนี้เมื่อรวมผลการเบิกจ่ายและวงเงินที่อนุมัติ
ให้กันเหลื่อมปีต้องไม่เกินรายรับจริงของหน่วยงาน 

   ข้อ ๑๑ ระยะเวลาในการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณให้
เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือที่
ประกาศเพิ่มเติม ทั้งนี้เมื่อรวมผลการเบิกจ่ายและวงเงินที่อนุมัติ
ให้กันเหลื่อมปีต้องไม่เกินรายรับจริงของหน่วยงาน 
 

 

   ข้อ ๑๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย เงินเหลือจ่าย ให้ตกเป็นเงินสะสมของหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณนั้น ยกเว้น หน่วยงานส่วนกลาง ให้ถือเป็น
เงินสะสมของมหาวิทยาลัย 

   ข้อ ๑๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย ให้ตกเป็นเงินสะสมของหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณนั้น ยกเว้น หน่วยงานส่วนกลาง ให้ถือเป็นเงินสะสม
ของมหาวิทยาลัย 
   กรณีมีความจําเป็น ให้นํามาใช้ได้ในรายการภายใต้แผนงาน
บุคลากรภาครัฐเท่านั้น 
    

 
 
 
 
เพิ่มเติมกรณีการนําเงินเหลือจ่ายมาใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
 

   ข้อ ๑๓ กรณีหน่วยงานมีผลการตรวจสอบรายรับจริงที่
ปรากฏรอบปิดปีงบประมาณ สูงกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้ ส่วน
ต่างที่เกินให้เป็นเงินสะสมของหน่วยงานนั้น 

   ข้อ ๑๓ กรณีหน่วยงานมีผลการตรวจสอบรายรับจริงที่
ปรากฏรอบปิดปีงบประมาณ สูงกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้ ส่วน
ต่างที่เกินให้เป็นเงินสะสมของหน่วยงานนั้น 
 

 

ตอนที่ ๓ 
การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 

ตอนที่ ๓ 
การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 

 

   ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง มี
หน้าที่พิจารณาความเหมาะสมการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบลงทุน ทั้งที่เป็นการโอนภายในงบลงทุน การโอนจากรายการ
อื่นเป็นงบลงทุน หรือ การโอนจากงบลงทุนเป็นรายการอื่น และ
เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

   ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง มี
ห น้ าที่ พิ จ ารณ าความ เหมาะสมและอนุ มั ติ การขอโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน ทั้งที่เป็นการโอนภายในงบลงทุน 
การโอนจากรายการอื่นเป็นงบลงทุน หรือ การโอนจากงบลงทุน
เป็นรายการอื่น 

ขอแก้ไข อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้
สามารถอนุมัติคําขอโอนเปลี่ยนแปลงได้ ยกเว้นที่
ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้เสนออธิการบดีให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอสภาตามขั้นตอนต่อไป 
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   ยกเว้น รายการที่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

    ยกเว้นรายการที่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ ให้อธิการบดีให้ความเห็นชอบก่อน
เสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

   ข้อ ๑๕ ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อไปนี้เพื่อ
ใช้ในวัตถุประสงค์อื่น 
       ๑๕.๑ โครงการตามที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณ เว้น
แต่ เป็นการเพิ่มงบประมาณเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจ
ของหน่วยงานให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์  
       ๑๕ .๒  โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เว้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างการวิจัย บริการวิชาการ หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
       ๑๕.๓ เงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต อุดหนุนกิจกรรมกีฬา ที่
ส่วนกลางจัดสรรให้หน่วยงาน เว้นแต่เป็นการจัดกิจกรรม/
โครงการ ที่นิสิตเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรงและให้ตัดโอนเงิน
เหลือจ่ายจากการดําเนินงานให้ส่วนกลางต่อไป  เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
       ๑๕.๔ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าสาธารณูปโภค 
       ๑๕.๕ รายการงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งไว้
เพื่อกิจการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าจ้างทําใบเสร็จ 
ค่ าป ระ กัน อุ บั ติ เห ตุ  ค่ าธรรม เนี ยมศาล  ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการอ่านผลงาน
ทางวิชาการ เป็นต้น ไปเป็นรายการในภารกิจพื้นฐานของ

   ข้อ ๑๕ ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อไปนี้เพื่อ
ใช้ในวัตถุประสงค์อื่น 
       ๑๕.๑ โครงการตามที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณ เว้น
แต่  เป็นการเพิ่มงบประมาณ  หรือ  ยุบรวมโครงการที่ มี
วัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของ
หน่วยงานให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์  
       ๑๕ .๒  โครงการวิจัย  โครงการบริการวิชาการ และ
โครงการทํ านุ บํ ารุงศิลป วัฒนธรรม  เว้นแต่ เป็นการโอน
งบประมาณยอดรวมที่จัดสรรตามข้อเสนอโครงการระหว่างปี 
ให้สามารถตัดโอนเป็นโครงการตามที่ได้รับจัดสรรได้ และให้อยู่
ภายใต้งบวิจัย หรือบริการวิชาการ หรือทํานุบํารุงวัฒนธรรม
ตามที่ได้รับจัดสรร 
       ๑๕.๓ เงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต อุดหนุนกิจกรรมกีฬา ที่
ส่วนกลางจัดสรรให้หน่วยงาน เว้นแต่เป็นการจัดกิจกรรม/
โครงการ ที่นิสิตเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรงและให้ตัดโอนเงิน
เหลือจ่ายจากการดําเนินงานให้ส่วนกลางต่อไป  เมื่ อสิ้น
ปีงบประมาณ 
       ๑๕.๔ ค่าเบี้ยประกัน ค่าสาธารณูปโภค 
       ๑๕.๕ รายการงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งไว้

 

 
- เพิ่มเงื่อนไขการยกเว้นในกรณีที่มีความประสงค์
ขอยุบรวมโครงการซึ่งตั้งงบประมาณจากแต่ละ
สาขาวิชาซึ่งมีวัตถุประสงค์เดียวกัน 
 
- ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างงบวิจัย บริการ
วิชาการ หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องจาก
จะทําให้เป้าหมายในแต่ละด้านเปลี่ยนแปลงไป  
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หน่วยงาน 
       ๑๕.๖ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
พนักงานที่จ้างตามภารกิจ เว้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ
เกี่ยวกับอัตราตามมติคณะกรรมการจัดสรรอัตรากําลังของ
มหาวิทยาลัย หรือ อธิการบดี และแนบมติเพื่อประกอบการ
พิจารณา 
        ๑๕.๗ เงินสํารองรักษาฐานะทางการเงิน 

เพื่อกิจการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าจ้างทําใบเสร็จ 
ค่ าป ระกั น อุ บั ติ เห ตุ  ค่ าธรรม เนี ย มศ าล  ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการอ่านผลงานทาง
วิชาการ เป็นต้น ไปเป็นรายการในภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน 
       ๑๕.๖ เงินสํารองรักษาฐานะทางการเงิน 

 
ยกเลิกข้อ  ๑๕ .๖  เดิม  และให้สามารถโอน
เปลี่ยนแปลงได้ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ตามแนวทางข้อ ๑๒ 

   ข้อ ๑๖ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณระหว่างปี 
ให้ดําเนินการ ได้ ดังนี้ 
       ๑๖.๑ โครงการใหม่ระหว่างปี ให้สามารถดําเนินการได้ 
แต่ต้องไม่เป็นการลดทอนงบประมาณของโครงการที่มีอยู่เดิม   
      ๑๖ .๒ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณข้าม
หน่วยงาน เช่น สมทบกองทุน สมทบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
กิจกรรมของหน่วยงานเจ้าภาพ ให้หน่วยงานเจ้าภาพเป็นผู้
รวบรวมเสนอโดยอนุมัติจากอธิการบดี ผ่านกองแผนงาน  
      ๑๖ .๓ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของ
หน่วยงานส่วนกลางทุกกรณี ให้เสนอผ่านกองแผนงาน โดย
อนุมัติจากอธิการบดี 
      ๑๖.๔ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของหน่วย
จัดการเรียนการสอน ที่หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ ดังนี้ 
         ๑๖.๔.๑ การเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับอัตราตามมติ
คณะ กรรมการจัดสรรอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย หรือ 
อธิการบดี เช่น การเพิ่มอัตราใหม่ระหว่างปี การเปลี่ยนแปลง

   ข้อ ๑๖ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณระหว่างปี 
ให้ดําเนินการได้ ดังนี้ 
      ๑๖.๑ กรณีหน่วยจัดการเรียนการสอนหรือเทียบเท่าที่
หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ ดังนี้ 
          (๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากรตามมติคณะกรรมการจัดสรร
อัตรากําลังของมหาวิทยาลัย หรือ อธิการบดี เช่น การเพิ่มอัตรา
ใหม่ระหว่างปี การเปลี่ยนแปลงเงื่อนการจ้าง เป็นต้น 
          (๒ ) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและสมทบค่า
สาธารณูปโภค 
          (๓) เงินอุดหนุนอื่นที่นอกเหนือจากข้อ ๑๕  
          (๔) งบรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงบรายจ่ายใด ให้ถือ
ปฏิบัติตามงบรายจ่ายนั้นโดยอนุโลม  
          (๕) การโอนงบประมาณเพื่อสมทบเงินกองทุนตาม
ภารกิจ    
          (๖ ) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณข้าม
หน่วยงานในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก เช่น ค่าลงทะเบียน

จัดลําดับและแยกหมวดหมู่อํานาจการอนุมัติการ
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 
   ๑. หน่วยงานจัดการเรียนการสอนที่อนุมัติโดย
หัวหน้าหน่วยงาน 
   ๒. หน่วยงานจัดการเรียนการสอนที่อนุมัติโดย
อธิการบดี 
   ๓. หน่วยงานส่วนกลางอนุมัติโดยอธิการบดี 
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เงื่อนการจ้าง เป็นต้น 
         ๑๖.๔.๒ รายการงบประมาณภายใต้ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย  
ค่าวัสดุ และสมทบค่าสาธารณูปโภค 
         ๑๖ .๔ .๓  เงิน อุดห นุน เกี่ ย ว กับการจ้างพ นักงาน
มหาวิทยาลัย หรือ พนักงานที่จ้างตามภารกิจที่ ต้องจ่ายใน
ลักษณะของเงินเดือน ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๖.๔.๑ โดยอนุโลม  
         ๑๖.๔.๔ งบรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงบรายจ่ายใด ให้
ถือปฏิบัติตามงบรายจ่ายนั้นโดยอนุโลม ยกเว้นเป็นการโอนเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  
      ๑๖.๕ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของหน่วย
จัดการเรียนการสอน ที่ต้องเสนออธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ (ผ่าน
กองแผนงาน) ดังนี้ 
         ๑๖.๕.๑ การเพิ่มค่าสอน ซึ่งไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์หรือ
ระเบียบในการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับค่าสอน  
         ๑๖.๕.๒ รายการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน ให้
เสนอคณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งตามข้อ ๑๔ ผ่านกอง
แผนงาน และต้องมีใบเสนอราคาหรือแบบรูปรายการที่พร้อม
สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุพร้อมรายละเอียด
ประกอบ 
         ๑๖.๕.๓ งบเงินอุดหนุนอื่นที่นอกเหนือจากข้อ ๑๕  
         ๑๖.๕.๔ การโอนโครงการใหม่ระหว่างปีตามข้อ ๑๖.๑ 
         ๑๖.๕.๕ การโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการต่างประเทศชั่วคราว  

หรือค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานเจ้าภาพ  
      ๑๖.๒ กรณีหน่วยจัดการเรียนการสอนหรือเทียบเท่าที่
ต้องเสนออธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ (ผ่านกองแผนงาน) ดังนี้ 
         (๑) ค่าสอน  
         (๒) รายการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน ให้เสนอ
คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งตามข้อ ๑๔ ผ่านกองแผนงาน 
และต้องมีใบเสนอราคาหรือแบบรูปรายการที่พร้อมสําหรับการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุพร้อมรายละเอียดประกอบ 
         (๓) โครงการใหม่ระหว่างปี ซึ่งต้องไม่เป็นการลดทอน
งบประมาณของโครงการที่มีอยู่เดิม เว้นแต่ เป็นการยุบรวม
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์  
         (๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
ชั่วคราว  
       ๑๖.๓ กรณีหน่วยงานส่วนกลาง ให้เสนออธิการบดีเพื่อ
อนุมัติ (ผา่นกองแผนงาน)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับปรุงข้อความให้สามารถโอนงบประมาณ
จากการยุบรวมโครงการซึ่งตั้งไว้แต่ละสาขาวิชา
ซึ่งมี วัตถุประสงค์ เดียวกัน  ให้ เป็นโครงการ
เดียวกันได้ 
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ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ คําชี้แจง 

ตอนที่ ๔ 
การกํากับ และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตอนที่ ๔ 
การกํากับ และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

    ข้อ ๑๗ ให้กองแผนงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยใช้ข้อมูลจากระบบ MIS (ระบบงบประมาณ) และระบบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเป็นรายเดือนและรายงานสภามหาวิทยาลัยเป็น
รายไตรมาส และอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเหตุอันสมควร 

    ข้อ ๑๗ ให้กองแผนงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือนและรายงาน
สภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส และอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมได้
ตามเหตุอันสมควร 

    ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินการจากการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ รูปแบบการรายงานให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ปรับข้อความเนื่องจากไม่มีระบบ MIS แล้ว และ
เพิ่มเติมการรายงานผลการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศทั้งที่ เป็นนิสิตและบุคลากร ตาม
ข้ อสั ง เกตและ ข้อ เสนอของที่ ป ระ ชุมสภา
มหาวิทยาลั ย  ครั้ งที่  ๘ /๒๕๖๒  วันที่  ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ วาระที่ ๔.๓.๒ 

    ข้อ ๑๘ กําหนดให้วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นวันสุดท้าย
ของคณะ/หน่วยงาน ในการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณ  
    ยกเว้น การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่เกี่ยวข้องกับงบ
ลงทุน ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

    ข้อ ๑๘ กําหนดให้วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันสุดท้าย
ในการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ของคณะ/
หน่วยงาน 
    ยกเว้น การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่เกี่ยวข้องกับ   
งบลงทุน  ให้ ดํ า เนินการให้ แล้ว เสร็จภายใน วัน ที่  ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

เปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการโอนงบลงทุนจาก
เดิมสิ้นไตรมาสที่ ๒ (รวม ๖ เดือน) เป็นเดือน
พฤษภาคม (ขยายเป็น ๘ เดือน) 

        
       ประกาศ ณ วันที่  ๘  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                  
                (ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช) 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

        
       ประกาศ ณ วันที่        เดือน              พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                  
                (รองศาสตราจารย์ประยุกต์  ศรีวิไล) 
       ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

      



 

 4.2.5  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
   ด้วยกองแผนงาน ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความว่า  เพ่ือให้
การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะน าไปสู่การผลักดันให้การปฏิบัติราชการประจ าปีบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์                  
กองแผนงาน จึงได้จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีแล้ว สรุปสาระส าคัญ 
ดังนี้  
  1. การบริหารงบประมาณรวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการยังถือเป็นอ านาจของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ยกเว้น รายการที่เก่ียวข้องกับงบลงทุนให้เสนอผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองค าขอโอน
เปลี่ยนแปลงรายการประเภทงบลงทุน เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
  2. ให้ท ารายการผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และเบิกจ่ายผ่านกองคลังและพัสดุ 
  3. การขอตั้งงบงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมระหว่างปี สามารถท าได้แต่ต้องมีงบประมาณและ
แสดงแหล่งที่มาของงบประมาณ 
  ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงบประมาณดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต่อไป   
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 2. ตารางเปรียบเทียบประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563  
 
ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่าย
เงินกองทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
มติ 
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(ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารงบประมาณเงนิกองทุน  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

 

 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๓ ของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด อันจะนําไปสู่การผลักดันให้การ

ปฏิบัติราชการ บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ อาศัยอํานาจความตามในมาตรา ๒๐(๑) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๓๗ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่...../

๒๕๖๒ วันที่  .............๒๕๖๒ จึงมีประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ประกาศน้ีให้มีผลบังคับใช้ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ ต้ังแต่วันที่ ...... พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๒ ในประกาศน้ี 

 “หน่วยงาน” หมายถึง สํานักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย์ และหน่วยงานท่ี

เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 “การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขช่ือรายการ-จํานวน-หน่วย

นับ  และหรืองบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุนประจําปี ทั้งน้ีอาจเป็นการ

ปรับปรุงแก้ไขในงบรายจ่ายเดียวกันหรือข้ามงบรายจ่ายก็ได้ 

 “ระบบ ERP” หมายถึง ระบบสารสนเทศที่บริหารจัดการงบประมาณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 

 ข้อ ๓ การบริหารงบประมาณ ประจําปีต้องดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในระเบียบการจัดต้ัง

กองทุนน้ันๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ ผ่านระบบ ERP และจะต้อง

คํานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนต้องรับผิดชอบต่อ

การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด 

 ข้อ ๔ ให้ใช้จ่ายตามรายการงบประมาณที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นสําคัญ โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายของ
สํานักงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน  หากมีเหตุอันจําเป็นเร่งด่วนสามารถเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ระหว่างปีได้ ทั้งน้ีต้องมีงบประมาณและแสดงแหล่งที่มาของงบประมาณ ประกอบการพิจารณาด้วย โดยให้เสนอ
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยและสภาอนุมัติ 

  

 ข้อ ๕ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ทํารายการผ่านระบบ ERP และให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริหารเงินกอทุนในการอนุมัติ  
 

 ข้อ ๖ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ให้ถือเป็นอํานาจของคณะกรรมการบริหาร

เงินกองทุน ทั้งน้ีให้ส่งสําเนามายังกองแผนงานเพ่ือปรับปรุงรายการงบประมาณผ่านระบบ ERP ยกเว้นรายการ
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งบประมาณประเภทงบลงทุน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงิน

รายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยอนุโลม 
 

  ข้อ ๗ ให้กองแผนงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้ข้อมูลจากระบบ ERP เสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ีอาจมีข้อมูลเพ่ิมเติมได้ตามเหตุอัน

สมควร 

  ข้อ ๘ ให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขน้ี 
 

 

ประกาศ ณ วันที่        เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                  
 
 
                          (รองศาสตราจารย์ประยุกต์  ศรีวิไล) 
               ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 



เปรียบเทียบ 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์

สูงสุด อันจะนําไปสู่การผลักดันให้การปฏิบัติราชการ บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ อาศัยอํานาจความตามในมาตรา ๒๐(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 

๒๕๓๗  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่...../๒๕๖๒ วันที่  ........................... ๒๕๖๒ จึงมีประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

 

 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ คําชี้แจง 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ในการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย
เ งินกองทุน  ประจํ า ปีงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๖๓  ตั้ งแ ต่ วันที่   
……………….. พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
   

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
     “หน่วยงาน” หมายถึง สํานักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน 
สํานัก วิทยาลัย ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     “การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายถึง การ
ปรับปรุงแ ก้ ไข ชื่อรายการ -จํ านวน -หน่วยนับ  และหรือ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
เงินกองทุนประจําปี ทั้งนี้อาจเป็นการปรับปรุงแก้ไขในงบ
รายจ่ายเดียวกันหรือข้ามงบรายจ่ายก็ได้ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
     “หน่วยงาน” หมายถึง สํานักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน สํานัก 
วิทยาลัย ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
      “การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายถึง การ
ปรับปรุงแก้ไขชื่อรายการ-จํานวน-หน่วยนับ และหรืองบประมาณที่
ได้รับจัดสรรตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุนประจําปี 
ทั้งนี้อาจเป็นการปรับปรุงแก้ไขในงบรายจ่ายเดียวกันหรือข้ามงบ
รายจ่ายก็ได้   
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       “ระบบ MIS” หมายถึง ระบบสารสนเทศที่บริหารจัดการ
งบประมาณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

     “ระบบ ERP” หมายถึง ระบบสารสนเทศที่บริหารจัดการ
งบประมาณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

ข้อ ๓ ในการบริหารงบประมาณประจําปี ต้องดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในระเบียบการจัดตั้งกองทุนนั้น ๆ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 
ผ่านระบบ MIS และจะต้องคํานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริหารเงินกองทุน
ต้องรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับมอบหมายโดย
เคร่งครัด 

ข้อ ๓ ในการบริหารงบประมาณประจําปี ต้องดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในระเบียบการจัดตั้งกองทุนนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ ผ่านระบบ 
ERP และจะต้องคํานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส  และ
ตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนต้องรับผิดชอบต่อ
การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด 

  

ข้อ ๔ ให้ใช้จ่ายตามรายการงบประมาณที่ระบุไว้ในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ เป็นสําคัญ โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การ
จําแนกประเภทรายจ่ายของสํานักงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน 
หากมีเหตุอันจําเป็นเร่งด่วนสามารถเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีได้ โดยให้เสนอคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยและสภาอนุมัติ 

ข้อ  ๔  ให้ ใ ช้จ่ายตามรายการงบประมาณที่ ระบุไ ว้ในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็นสําคัญ โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจําแนก
ประเภทรายจ่ายของสํานักงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน   

หากมีเหตุอันจําเป็นเร่งด่วนสามารถเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมระหว่างปีได้ ทั้งนี้ต้องมีงบประมาณและแสดงแหล่งที่มาของ
งบประมาณ ประกอบการพิจารณาด้วย โดยให้เสนอคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยและสภาอนุมัติ 
 

    เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ประกอบการ
ขอตั้งงบเพิ่มเติมระหว่างปี ต้องมี
งบประมาณก่อนที่จะเสนอขอตั้งงบ
รายจ่าย  
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ข้อ ๕ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ทํารายการผ่านระบบ MIS 
และให้ถือเป็นอํานาจของคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนใน
การอนุมัติ และมหาวิทยาลัยจะนําผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของปีถัดไป 
 

ข้อ ๕ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ทํารายการผ่านระบบ ERP และให้
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนในการ
อนุมัติ  

  

ข้อ ๖ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ให้ถือเป็น
อํานาจของคณะกรรมการบริหารเงินกองทุน ทั้งนี้ให้ส่งสําเนา
มายังกองแผนงานเพื่อปรับปรุงรายการงบประมาณผ่านระบบ 
MIS ยกเว้นรายการงบประมาณประเภทงบลงทุน ให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยอนุโลม 

ข้อ ๖ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ให้ถือเป็นอํานาจของ
คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน ทั้งนี้ให้ส่งสําเนามายังกองแผนงาน
เพื่อปรับปรุงรายการงบประมาณผ่านระบบ ERP  

ยกเว้นรายการงบประมาณประเภทงบลงทุน ให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยอนุโลม 
   

ข้อ ๗ ให้กองแผนงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้
ข้อมูลจากระบบ MIS เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้อาจมีข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ตามเหตุอันสมควร 

ข้อ ๗ ให้กองแผนงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้ข้อมูล
จากระบบ ERP เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้อาจมีข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเหตุอัน
สมควร 
   

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ 

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้   
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       ประกาศ ณ วันที่  ๘  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                  

                (ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช) 

               อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประกาศ ณ วันที่        เดือน              พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                  

                (รองศาสตราจารย์ประยุกต์  ศรีวิไล) 

       ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  

 

 

 



 

4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสด-ุงบประมาณ 
 4.3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมระหว่างป ีครั้งที่ 1 โดยใชเ้งินสะสม  
 
 

 ด้วยกองแผนงาน ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความว่า  ตามที่
มหาวิทยาลัยได้เสนอวาระต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 23 สิงหาคม 
2562 เพ่ือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติมระหว่างปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ นายเฉลิมพล ตันสกุล ผู้ฟ้องคดี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,554,600 
บาท และมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยอธิการบดีได้ขอถอนวาระเพ่ือพิจารณาแหล่งเงินในการด าเนินการ
รวมถึงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2561 อย่างรอบคอบอีกครั้ง นั้น 
  ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างอธิการบดี ผู้อ านวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ ผู้อ านวยการกองคลังและพัสดุ ผู้อ านวยการกองแผนงาน และนิติกร ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 
ส านักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี เพ่ือติดตามผลการด าเนินการตามค าพิพากษาศาลในกรณี นายเฉลิม
พล ตันสกุลและเพิ่มเติมอีก 2 คดี ประกอบด้วยกรณีนายสาคร อัฒจักร และ นายรุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว โดย
มหาวิทยาลัยได้ประสานผู้ฟ้องคดีเพ่ือเจรจาประนอมหนี้แต่ได้รับการปฏิเสธเรื่องการลดดอกเบี้ย ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด จึงให้ด าเนินการค านวณดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือขอตั้ง
งบประมาณและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบละเมิดเพ่ือหาผู้รับผิด ซึ่งกองคลังและพัสดุได้ค านวณค่าใช้จ่ายพร้อม
ดอกเบี้ย ถึง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 6,289,840 บาท 
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ และได้พิจารณาแหล่งงบประมาณ
ในการด าเนินการแล้ว เห็นว่าเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อแผนงาน/โครงการใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมระหว่างปี โดยใช้เงินสะสม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช าระหนี้ตามค า
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จ านวน 3 คดี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,289,840 บาท ก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(ชุดที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ด้วยแล้ว 
  
เอกสารประกอบการพิจารณา 
   1. เอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ิมเติม
ระหว่างปี ครั้งที่ 1 
   2. บันทึกข้อความ กองคลังและพัสดุ ที่ อว 0605.1(6)/2218 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอ
ส่งข้อมูลการค านวณเงินต้นและดอกเบี้ยตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
      
ประเด็นที่เสนอ 
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพ่ิมเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 โดยใช้เงินสะสม รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,289,840 บาท (หกล้านห้าสอง
แสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
 
มติ  
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เอกสารประกอบการพิจารณา 

คําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 

 
 
 
 

        
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
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หน่วย : บาท

เงินรายได้ เงินสะสม รวม เงินรายได้ เงินสะสม รวม

รวมทั้งสิ้น 336,796,938.00 129,292,800     13,351,900       142,644,700     -                     6,289,840         6,289,840         148,934,540     

กองคลังและพัสดุ -                                   129,292,800      13,351,900        142,644,700      -                      6,289,840          6,289,840          148,934,540      

ภาพรวมงบประมาณของมหาวิทยาลัย เงินรายได้ เงินสะสม รวม

1. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ 23 สิงหาคม 2562 1,797,207,210    119,776,240      1,916,983,450    

2. บวกงบเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 (อยู่ระหว่างการพิจารณา) -                  6,289,840          6,289,840          

รวม 1+2 1,797,207,210   126,066,080     1,923,273,290   

336,796,938.00 330,507,098.00

 เงินสะสมรอบปิดปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 หลังหักตั้งงบ 2562

 เงินสะสมคงเหลือ

หลังตั้งงบเพิ่มเติมระหว่างปี

 ตาราง 1 สรุปคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงาน

คําขอตั้งงบประมาณปี 2563

ต้นปี หลังโอนเปลี่ยนแปลง (1) เพิ่มเติมระหว่างปี (2) รวม

(1)+(2)

สถานะเงินสะสมหน่วยงาน

หลังตั้งงบรายได้

2563



หน่วยงาน : กองคลังและพัสดุ

เงินรายได้ เงินสะสม รวม เงินรายได้ เงินสะสม รวม

รวมทั้งสิ้น 129,292,800  13,351,900   142,644,700  -                 6,289,840    6,289,840   148,934,540  

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 11,310,000    -                 11,310,000    -                 -                -               11,310,000   

แผนงานพื้นฐาน 117,982,800  13,351,900   131,334,700  -                 6,289,840    6,289,840   137,624,540  

ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 117,982,800  13,351,900   131,334,700  -                 6,289,840    6,289,840   137,624,540  

งบรายจ่ายอื่น 12,904,800    3,000,000     15,904,800    -                 6,289,840    6,289,840   22,194,640   

1. ค่าใช้จ่ายในการชําระหนี้ตามคําพิพากษาศาล -                   -                  -                  -                  6,289,840     6,289,840    6,289,840      เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชําระหนี้ตามคําพิพากษา ดังนี้
1. นายเฉลิมพล ตันสกุล จําแนกเป็น เงินต้น จํานวน 

1,957,410.02 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 จํานวน 

1,621,700.80 รวมทั้งสิ้น 3,579,110.82 บาท 

2. นายสาคร อัฒจักร ให้ชดใช้ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 

จํานวน 504,825.53 บาท 

3. นายรุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว จําแนกเป็น เงินต้น จํานวน 

1,206,400 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 จํานวน 

999,494.14 บาท รวมทั้งสิ้น 2,205,894.14 บาท 

รวมทั้งสิ้น 6,289,830.50 บาท ขอตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 

6,289,840 บาท ทั้งนี้คํานวณดอกเบี้ยถึงวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2562

แผนงานยุทธศาสตร์ -                  -                 -                  -                 -                -               -                 

ตาราง 2 แบบแสดงรายละเอียดประกอบคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1

คําขอตั้งงบประมาณปี 2563

เหตุผลต้นปี หลังโอนเปลี่ยนแปลง (1) เพิ่มเติมระหว่างปี (2) รวม

(1)+(2)
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4.3.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
             
   ด้วยกองแผนงาน ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความว่า  ตามที่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 2,950,922,550 บาท จ าแนกเป็น งบประมาณราย
จ่ายเงินแผ่นดิน จ านวน 1,033,939,100 บาท (ร้อยละ 35.04) และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จ านวน 
1,916,983,450 บาท (ร้อยละ 64.96) โดยอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 23 
สิงหาคม 2562 นั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ 
และใช้เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดท าแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
    1. การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
     1.1 งบประมาณเงินแผ่นดิน   
      1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ให้จัดท าแผนฯ ตามความเหมาะสม 2) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับปฏิทินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 
สิงหาคม 2562 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจึงให้เริ่มขั้นตอนในเดือนธันวาคม และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2 ทุกรายการ 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประเภทค่าสาธารณูปโภค วัสดุ
การศึกษา และวัสดุเวชภัณฑ์ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1,2 และ 3 ตามล าดับ  4. เงินอุดหนุนการ
ผลิตพยาบาลเพ่ิม และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าแผนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเงื่อนเวลาของ
แต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม 
     1.2 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  
      1) รายการที่ขอตั้งจากประมาณการรายรับ ให้จัดท าแผนใช้จ่ายตามความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับรายรับจริง  2) รายการงบประมาณที่ขอใช้จากเงินสะสม สามารถจัดท าแผนการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่
เริ่มต้นปีงบประมาณ 3) งบลงทุนที่ตั้งจ่ายโดยเงินสะสม คณะ/หน่วยงาน ต้องก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญา 
ภายในไตรมาส 2 (มีนาคม 2563) และจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมตามที่กองคลังและพัสดุก าหนด 
มหาวิทยาลัยจะถือเอาแผนจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นกรอบพิจารณาตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้ง
ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ข้อ 3 ที่ก าหนดมาตรการลง โทษวินัยทางการเงินส าหรับคณะ/
หน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณจากเงินสะสม และไม่เร่งด าเนินการจ่ายให้เป็นไปตามแผน 4) ส าหรับงบประมาณ
เงินรายได้ คณะ/หน่วยงาน สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่นเดียวกับงบประมาณเงินสะสมตามสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญา เมื่อมีรายรับเป็นไปตามแผน  
  2) ทั้งนี้ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรมของแต่ละไตรมาส จึงมอบให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณใหม่ ตามข้อเสนอของที่
ประชุม และมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบรายการตามข้อสังเกตแล้ว พบว่ามีคณะ/หน่วยงาน ได้จัดท าแผน การใช้
จ่ายในงบด าเนินงานบางรายการในลักษณะการหารเฉลี่ย จึงให้คณะ/หน่วยงาน ได้ทบทวนพร้อมยืนยันความ
ถูกต้องและความเหมาะสม สรุปผลการทบทวนได้ดังนี้ 
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ตาราง 1 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนตาม 
           มติสภา ครั้งที่ 9/2562) 

งบรายจ่าย งบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนเดิม แผนใหม่ แผนเดิม แผนใหม่ แผนเดิม แผนใหม่ แผนเดิม แผนใหม่ 

ภาพรวม 1,916.983 23.84 24.02 26.78 26.45 23.19 23.19 26.19 26.34 

งบด าเนินการ 1,781.279 24.62 24.84 23.57 23.37 24.25 24.15 27.56 27.64 

งบลงทุน 135.705 13.67 13.18 68.94 66.93 9.25 10.58 8.15 9.31 

 2. เป้าหมายการเบิกจ่าย 
     2.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 1,2,3 และ 4 คิดเป็นร้อยละ 
24.06,27.35,22.69 และ 25.90 ตามล าดับ และคิดเป็นร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมตามแผน 
24.06,51.41,74.10 และ 100 ตามล าดับ 
     2.2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 1,2,3 และ 4 คิดเป็นร้อยละ 
6.11,53.64,13.34 และ 26.91 ตามล าดับ และคิดเป็นร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมตามแผน 
6.11,59.75,73.09 และ 100 ตามล าดับ 
     2.3 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบแผ่นดินในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 1,2,3 และ 4 คิดเป็นร้อยละ 
24.13,29.02,21.76 และ 25.08 ตามล าดับ และคิดเป็นร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมตามแผน 
24.13.53.15,74.91 และ 100 ตามล าดับ 

  2.4 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 1,2,3 และ 4 คิด
เป็นร้อยละ 24.02,26.45,23.19 และ 26.34 ตามล าดับ และคิดเป็นร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมตาม
แผน 24.02.50.47,73.66 และ 100 ตามล าดับ 

 

 

 

 
แผนภูมิ 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน 



 

ตาราง 2 แสดงเป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 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 2,950.923 709.907 24.06 807.200 27.35 669.579 22.69 764.236 25.90 

งบด าเนินการ 2,658.134 692.018 26.03 650.152 24.46 630.514 23.72 685.450 25.79 

งบลงทุน 292.789 17.889 6.11 157.049 53.64 39.065 13.34 78.786 26.91 

รายรับ 1,033.939 249.534 24.13 300.097 29.02 224.995 21.76 259.314 25.08 

งบด าเนินการ 876.855 249.534 28.46 233.873 26.67 200.281 22.84 193.169 22.03 

งบลงทุน 157.084 - - 66.224 42.16 24.714 15.73 66.146 42.11 

เงินสะสม 1,916.983 460.373 24.02 507.103 26.45 444.585 23.19 504.922 26.34 

งบด าเนินการ 1,781.279 442.484 24.84 416.279 23.37 430.234 24.15 492.282 27.64 

งบลงทุน 135.705 17.889 13.18 90.824 66.93 14.351 10.58 12.640 9.31 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา     
   1. มติสภาครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  2. ตารางแสดงรายการงบประมาณที่จัดท าแผนงบประมาณในลักษณะหารเฉลี่ยและทบทวนตาม
ข้อสังเกตที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562  
   3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
   4. มติสภาครั้งท่ี 9/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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4.3.3  การพิจารณาอนุมัติปิดเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารคณะศึกษาศาสตร์และศูนย์ความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม 
 
 ด้วยกองคลังและพัสดุ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความว่า                
ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
ข้อ 14 ก าหนดไว้ว่า การขอเปิด ปิดบัญชีเงินฝากและการโอนเงินในบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยหรือส่วน
ราชการให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้น าเสนอ สภามหาวิทยาลัย                 
เพ่ือทราบ นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการถูกต้องตามระเบียบฯ จึงใคร่ขอเสนอวาระเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. คณะศึกษาศาสตร์ ขอปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือน าส่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ์  ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  
438-2-72650-5  ชื่อบัญชี “ก่อสร้างลานกิจกรรมนิสิต 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 
ณ วันที่  4  พฤศจิกายน  2562 มีเงินคงเหลือในบัญชี 485,425.07 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้า
บาทเจ็ดสตางค์)  

2. ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเปิดบัญชีเงินฝาก 
ธนาคาร เพ่ือใช้ในการรับจ่ายโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายของภาครัฐ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขา ท่าขอนยาง ประเภท ออมทรัพย์ จ านวน 2 บัญชี ชื่อบัญชี “เงินอุดหนุนหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” และชื่อบัญชี “เงินอุดหนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1.  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2553 
 2.  บันทึกข้อความจากคณะศึกษาศาสตร์ อว 0605.5(1)/1255  ลงวันที่ 18 ตุลาคม  2562 
เรื่อง  ขออนุมัติถอนเงินและปิดเงินบัญชี 

3. บันทึกข้อความจากศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ที่ อว 0605.1(9.7)/1182   
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562  เรื่อง  ขออนุมัติเปิดบัญชี จ านวน  2 บัญชี  
 
ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา/ผู้อ านวยการกองคลังและพัสดุ 
 
ประเด็นที่เสนอ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การขอปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร จ านวน 1 บัญชี และขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารจ านวน  2  บัญช ี

1. คณะศึกษาศาสตร์ ขอปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อน าส่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ์  ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  
438-2-72650-5  ชื่อบัญชี “ก่อสร้างลานกิจกรรมนิสิต 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 
ณ วันที่  4  พฤศจิกายน  2562 มีเงินคงเหลือในบัญชี 485,425.07 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้า
บาทเจ็ดสตางค์) 
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2. ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเปิดบัญชีเงินฝาก 
ธนาคาร เพื่อใช้ในการรับจ่ายโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายของภาครัฐ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขา ท่าขอนยาง ประเภท ออมทรัพย์ จ านวน 2 บัญชี ชื่อบัญชี “เงินอุดหนุนหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” และชื่อบัญชี “เงินอุดหนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 
 
มติ  
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4.3.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้เงินบริจาคในกรณีที่ไม่มีวัตถุประสงค์ 

  ด้วยกองคลังและพัสดุ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ความว่า
ตามที่กองคลังและพัสดุ ได้ตรวจสอบเงินรับฝาก ประเภทเงินทุนและบริจาค ที่มีผู้บริจาคได้มาบริจาคและมา
ออกใบเสร็จรับเงินที่กองคลังและพัสดุที่ ไม่ ได้ระบุวัตถุประสงค์ ตั้ งแต่ปี งบประมาณ 2554 -2562                            
มีจ านวน 19 รายการ เป็นเงิน 2,278,740 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)                 
และยังค้างอยู่เงินรับฝากของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น 

ดังนั้นกองคลังและพัสดุ จึงขอเสนอวาระเพ่ือพิจารณาการใช้เงินจ านวนเงินดังกล่าวต่อที่ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
2. บันทึกข้อความจากกองคลังและพัสดุ ที่ อว 0605.1(6)/2362  ลงวันที่ 31 ตุลาคม  2562 

เรื่อง  ขอรายงานเงินรับฝาก ประเภท เงินทุนและบริจาค กองคลังและพัสดุ  
 
ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา/ผู้อ านวยการกองคลังและพัสดุ 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การโอนเงินรับฝาก ประเภท เงินทุนและบริจาค ที่ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ ของปีงบประมาณ 2554 – 2562 
จ านวนเงิน 2,278,740 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เข้ากองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย                  
พ.ศ. 2539 หมวด 2 การใช้เงินรายได้ ข้อ 9.3.2 เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ให้จ่ายได้ตามที่ผู้บริจาค
ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ ในกรณีที่ผู้บริจาคมิได้ก าหนดวัตถุประสงค์ให้จ่ายเพ่ือการหนึ่งการใดโดยเฉพาะ ให้ส่วน
ราชการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินบริจาคก าหนดวัตถุประสงค์ในอันที่จะจ่ายเงินนั้น แล้วน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดเป็นเงินกองทุนต่อไป 
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4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล 
 

 -ไม่มี- 
 
 

 

  

  



 

4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา-กพร-การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน 
  

-ไม่มี- 
  



 

 
4.6 หมวดอื่นๆ 

-ไม่มี-  



 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอ่ืนๆ 
5.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบกองคลังและพัสด ุ
 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
หมวด 6  ข้อ 38.3  ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท างบการเงินประจ าเดือนแสดงฐานะการเงินและรับจ่ายเงิน        
ตาม ข้อ 7.3 ข้อ 7.4 ข้อ 7.6 และข้อ 7.7 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 20 ของเดือน
ถัดไป   และเมื่อสิ้นงวดบัญชีแต่ละไตรมาส และสิ้นงวดบัญชีประจ าปี ให้จัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน 
เสนอส านักตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยและน าส่งส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 บัดนี้ กองคลังและพัสดุ ได้จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือนกันยายน 2562 และได้รวบรวมรายงาน
ผลการจัดท ารายงานการเงินของคณะ หน่วยงาน ประจ าเดือนกันยายน 2562 ประจ าไตรมาส 4 และประจ าปี 
2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอรายงานการเงินและรายงานผลการจัดท ารายงานการเงินของ                
คณะหน่วยงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้ 

1. รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยประจ าเดือนกันยายน 2562 
2. รายละเอียดการจัดท ารายงานการเงินของคณะ หน่วยงาน   

- ประจ าเดือนกันยายน 2562 
- ประจ าไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562 
- ประจ าปีงบประมาณ 2562 

3. รายละเอียดการจัดท ารายงานการเงินกองทุนของคณะ หน่วยงาน  ประจ าเดือนกันยายน 
2562 
ประจ าไตรมาสที่ 4 

4. รายละเอียดการจัดท ารายงานเงินทดรองราชการประจ าวัน  เดือนกันยายน 2562 
 
มติ 
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1. รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยประจ าเดือนกันยายน 2562   
งบแสดงฐานะการเงิน 

                                                                                                             หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ก.ย.62 ก.ย.61 การเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

เปลี่ยนแปลงร้อยละ 
ก.ย.62 / ก.ย.61 

สินทรัพย์หมุนเวียน:      
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,686.65 1,558.24 128.41 เพ่ิมข้ึน 8.24 
   ลูกหนี้การค้า 15.49 12.19 3.30 เพ่ิมข้ึน 27.07 
   ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 166.27 157.60 8.67 เพ่ิมข้ึน 5.50 
   เงินลงทุนระยะสั้น 736.74 726.84 9.90 เพ่ิมข้ึน 1.36 
   สินค้าคงเหลือ 25.36 25.11 0.25 เพ่ิมข้ึน 1.00 
   วัสดุคงเหลือ 0.21 0.21 - คงท่ี - 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3.12 3.20 (0.08) ลดลง 2.50 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน:      
   ลูกหนี้ระยะยาว 0.20 0.20 - คงท่ี - 
   เงินลงทุนระยะยาว 10.02 10.07 (0.05) ลดลง 0.50 
   ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 4,314.54 4,356.67 (42.13) ลดลง 0.97 
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.01 0.03 (0.02) ลดลง 66.67 
รวมสินทรัพย์ 6,958.61 6,850.36 108.25 เพิ่มข้ึน 1.58 
หนี้สินหมุนเวียน:      
   เจ้าหนี้การค้า 15.73 10.31 5.42 เพ่ิมข้ึน 52.57 
   เจ้าหนี้อ่ืนระยะสั้น 109.55 96.96 12.59 เพ่ิมข้ึน 12.98 
   เงินรับฝากระยะสั้น 598.74 518.46 80.28 เพ่ิมข้ึน 15.48 
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 86.65 75.92 10.73 เพ่ิมข้ึน 14.13 
หนี้สินไม่หมุนเวียน:      
   เจ้าหนี้ระยะยาว 350.95 352.44 (1.49) ลดลง 0.42 
   ประมาณการหนี้สิน-ระยะยาว 241.65 241.65 - คงท่ี - 
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 240.50 242.39 (1.89) ลดลง 0.78 
รวมหนี้สิน 1,643.77 1,538.13 105.64 เพิ่มข้ึน 6.87 
ทุนสะสม 5,314.84 5,312.23 2.61 เพิ่มข้ึน 0.05 
รวมหนี้สินและทุนสะสม 6,958.61  6,850.36 108.25 เพิ่มข้ึน 1.58 
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ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

 2.1 ด้านสินทรัพย์ 

ณ วันที่  30  กันยายน 2562 มหาวิทยาลั ยมีสิ นทรัพย์ ร วมจ านวน 6 ,958.61 ล้ านบาท  
และมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 108.25 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.58) เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของปีก่อน ในระหว่างเดือน
กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมีเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นเพ่ิมข้ึน 

 2.2 ด้านหนี้สิน 

  ณ วั นที่  3 0  กั นย ายน  2562  มหา วิ ท ยาลั ย มี หนี้ สิ น ร วมจ า นวน  1 ,643.77 ล้ า นบ าท  
และมีมูลค่า เ พ่ิมขึ้น  105.64 ล้านบาท ( เ พ่ิมขึ้ นร้อยละ 6 .87)  ส่ วนการเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่ ส าคัญ 
เกิดจาก มีเงินรับฝากและเจ้าหนี้เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน 

 2.3 ด้านส่วนทุน 

  ณ วันที่  30  กันยายน 2562 มหาวิทยาลั ยมีส่ วนทุนสะสมจ านวน 5 ,314.84 ล้ านบาท  
และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 2.61 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.05) โดยการมีสาเหตุมาจากมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินประจ าเดือนกันยายน 2562 
                                                                                                               หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ ก.ย. 62 ก.ย. 61 
การเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 
ก.ย.62/ก.ย.61 

รายได้จาก เงินงบประมาณแผ่นดิน 78.62 52.29 26.33 เพิ่มขึ้น 50.35 
รายได้จากค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 79.05 222.43 (143.38)  ลดลง 64.46 
รายได้จาก หน่วยงานการเรียนการสอน 0.08 0.13 (0.05)  ลดลง 38.46 
รายได้จาก โรงเรียนสาธิต 7.85 6.06 1.79 เพิ่มขึ้น 29.54 
รายได้จาก โรงพยาบาลสุทธาเวช 22.01 17.86 4.15 เพิ่มขึ้น 23.24 
รายได้จาก โรงพยาบาลสัตว ์ 0.34 0.38 (0.04)  ลดลง 10.53 
รายได้จาก หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 0.79 0.54 0.25 เพิ่มขึ้น 46.30 
รายได้จาก หอพกั 0.27 0.16 0.11 เพิ่มขึ้น 68.75 
รายได้จาก การบริหารจัดการพื้นที ่ 1.59 2.04 (0.45)  ลดลง 22.06 
รายได้จาก การให้บริการการศึกษา 6.44 9.64 (3.20)  ลดลง 33.20 
รายได้จาก โครงการวิจัยและบริการวิชาการอื่นๆ 1.82 0.73 1.09 เพิ่มขึ้น 149.32 
รายได้อื่นๆ 2.87 1.03 1.84 เพิ่มขึ้น 178.64 
รายได้จาก ศูนย์หนังสือ 3.84 3.12 0.72 เพิ่มขึ้น 23.08 
รายได้จาก ส านักบริการวิชาการ 2.31 7.00 (4.69)  ลดลง 67.00 
รายได้จาก ร้านยา มมส. 0.44 0.45 (0.01)  ลดลง 2.22 
รายได้จาก ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล 0.11 0.48 (0.37)  ลดลง 77.08 
     รวมรายได ้ 208.43 324.34 (115.91)  ลดลง 35.74 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 109.47 84.90 24.57 เพิ่มขึ้น 28.94 
ค่าบ าเหน็จบ านาญ 6.23 6.50 (0.27)  ลดลง 4.15 
ค่าตอบแทน 13.36 7.94 5.42 เพิ่มขึ้น 68.26 
ค่าใช้สอย 49.22 58.64 (9.42)  ลดลง 16.06 
ค่าวัสด ุ 18.50 62.85 (44.35)  ลดลง 70.56 
ค่าสาธารณูปโภค 24.48 11.93 12.55 เพิ่มขึ้น 105.20 
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย 32.58 36.65 (4.07)  ลดลง 11.11 
ค่าใช้จ่ายอื่น 14.07 9.03 5.04 เพิ่มขึ้น 55.81 
ค่าส ารองรักษาฐานะทางการเงิน 45.92 63.07 (17.15)  ลดลง 27.19 
ค่าใช้จ่าย ศูนย์หนังสือ 2.41 3.40 (0.99)  ลดลง 29.12 
ค่าใช้จ่าย ส านักบริการวิชาการ 0.79 7.69 (6.90)  ลดลง 89.72 
ค่าใช้จ่าย ร้านยา มมส. 0.39 0.40 (0.01)  ลดลง 2.50 
ค่าใช้จ่าย ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล 0.14 0.18 (0.04)  ลดลง 22.22 
     รวมค่าใช้จา่ย 317.56 353.18 (35.62)  ลดลง 10.09 
สรุปรายได้ สูง/(ต่ า)กวา่ค่าใช้จ่าย (109.13)  (28.84)  (80.29)  ลดลง 278.40 

 

 

 
 



 
 

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการบริหารงาน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย 109.13 ล้าน
บาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง 80.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 278.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ในเดือนเดียวกัน  

โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

  1) มิติรายได้ : มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการด าเนินงานภาพรวมทั้งสิ้น 208.43 ล้านบาท ลดลง 
115.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.74 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  

 รายได้ที่ลดลงในเดือนนี้ ประกอบด้วย รายได้จากค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดลง 
143.38 ล้านบาทหรือ คิดเป็น ร้อยละ 64.46 และรายได้จากส านักบริการวิชาการ ลดลง 4.69 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 67.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 

รายได้ที่ เ พ่ิมขึ้นในเดือนนี้  ประกอบด้วย  รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน 26.33 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 50.35 และรายได้โรงพยาบาลสุทธาเวช 4.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.24 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน 

  2) มิติค่าใช้จ่าย : มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายเพ่ือใช้ในการบริหารงานในภาพรวม 317.56  
ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 35.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.09  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายที่ลดลงในเดือนนี้ ประกอบด้วย ค่าวัสดุลดลง 44.35 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 70.56 และเงินส ารองรักษาฐานะทางการเงิน ลดลง 17.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.19 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 

  ค่าใช้จ่ ายที่ เ พ่ิมขึ้นในเดือนนี้  ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร เ พ่ิมขึ้น  24.57 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 28.94 และค่าสาธารณูปโภค เพ่ิมขึ้น 12.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 105.20 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. รายละเอียดการจัดท ารายงานการเงิน   

หน่วยงาน 
รายงานการเงิน หมายเหตุ 

กันยายน ไตรมาส 4 ประจ าปี 
1 .คณะศึกษาศาสตร ์ ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา  
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา มีข้อเสนอแนะ 
3. คณะการบญัชีและการจดัการ ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา  
4. คณะศิลปกรรมศาสตร ์ ทันเวลา ทันเวลา ไม่ทันเวลา  
5. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ไม่ส่ง ไม่ส่ง ไม่ส่ง  
6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ไม่ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา  
7. คณะนิติศาสตร ์ ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา  
8. วิทยาลัยดุรยิางคศิลป ์ ไม่ทันเวลา ไม่ทันเวลา ไม่ทันเวลา  
9. คณะวัฒนธรรมศาสตร ์ ทันเวลา ทันเวลา ไม่ทันเวลา  
10. คณะวิทยาศาสตร ์ ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา  
11. คณะเทคโนโลย ี ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา มีข้อเสนอแนะ 
12. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ทันเวลา ไม่ทันเวลา ทันเวลา มีข้อเสนอแนะ 
13. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา  
14. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา  
15. คณะวิทยาการสารสนเทศ ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา  
16. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา มีข้อเสนอแนะ 
17. คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา  
18. คณะพยาบาลศาสตร ์ ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา มีข้อเสนอแนะ 
19. คณะแพทยศาสตร ์ ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา  
20. คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา  
21. คณะเภสัชศาสตร ์ ไม่ทันเวลา ไม่ทันเวลา ทันเวลา  
22. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมฯ ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา มีข้อเสนอแนะ 
23. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินฯ ทันเวลา ไม่ทันเวลา ไม่ทันเวลา  
24. บัณฑิตวิทยาลยั ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา  
25. ส านักวิทยบริการ          ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา  
26. ส านักศึกษาทั่วไป           ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา  
27. ส านักคอมพิวเตอร ์ ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา  
28. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)   ทันเวลา ทันเวลา ไม่ทันเวลา มีข้อเสนอแนะ 
29. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)   ทันเวลา ไม่ทันเวลา ทันเวลา  
30. ส านักบริการวิชาการ ไม่ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา  
31. ศูนย์หนังสือ มมส. ทันเวลา ทันเวลา ทันเวลา  
32. ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล     คณะเภสัชศาสตร์ ไม่ทันเวลา ไม่ทันเวลา ทันเวลา  
33. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ร้านยา
มหาวิทยาลยั คณะเภสัชศาสตร์   

ทันเวลา ไม่ทันเวลา ทันเวลา  

  
 
 
 
 
 
 



 
 

-  คณะหน่วยงานที่จัดท ารายงานการเงิน ที่พบข้อสังเกต จ านวน  8  หน่วยงาน ดังนี้ 
หน่วยงาน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1 .คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
 
  
 

งบแสดงผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน กันยายน 2562 
ประจ าไตรมาส 4และประจ าปี 2562 มียอดค่าเสื่อมราคาเท่ากัน 
ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้หน่วยงานตรวจสอบ รายการคา่เสื่อมราคา 
ให้ถูกต้อง 

2. คณะเทคโนโลย ี
 
 
 

งบแสดงผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน กันยายน 2562  
ประจ าไตรมาส 4และประจ าปี 2562 มียอดค่าเสื่อมราคาเท่ากัน 
ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้หน่วยงานตรวจสอบ รายการคา่เสื่อมราคา 
ให้ถูกต้อง 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 

งบแสดงผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน กันยายน 2562  
ประจ าไตรมาส 4และประจ าปี 2562 มียอดค่าเสื่อมราคาเท่ากัน 
ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้หน่วยงานตรวจสอบ รายการคา่เสื่อมราคา 
ให้ถูกต้อง 

4 .สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
 
  
 

จัดท ารายงานการเงินประจ าไตรมาส 4 และประจ าปี 2562 เงินรายได้
ไม่ดุลบญัชี พร้อมยังมียอดค่าเสือ่มราคาเท่ากัน ข้อเสนอแนะ เห็นควร
ให้หน่วยงานตรวจสอบ รายการค่าเสื่อมราคาและจัดท ารายงานใหม่
ครบถ้วนให้ถูกต้อง 

5. คณะพยาบาลศาสตร ์
 
 
 

รายงานการเงินประจ าเดือน กนัยายน 2562 ประจ าไตรมาส 4  
และประจ าปี 2562 และมีรายการที่เหมือนกันทั้ง   3 รายงาน 
ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้หน่วยงานจัดท ารายงานการเงินใหม่     
ให้ถูกต้องครบถ้วน 

6 .สถาบันวิจัยศลิปะและวฒันธรรมอีสาน 
 
  
 

งบแสดงผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน กันยายน 2562  
ประจ าไตรมาส 4และประจ าปี 2562 มียอดค่าเสื่อมราคาเท่ากัน 
ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้หน่วยงานตรวจสอบ รายการคา่เสื่อมราคา 
ให้ถูกต้อง 

7 .โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
(ฝ่ายประถม) 
 
  
 

งบแสดงผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน กันยายน 2562  
ประจ าไตรมาส 4และประจ าปี 2562 มียอดค่าเสื่อมราคาเท่ากัน 
และหมายเหตุที่ 19 รายได้สงู(ต่ า)กว่าคชจ.สะสมแสดงยอดไม่ถกูต้อง  
ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้หน่วยงานตรวจสอบ รายการคา่เสื่อมราคา
และหมายเหตุที่ 19 ให้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
หน่วยงาน 

สรุปผลการจัดส่งงบการเงิน  
(ประเภทเงินกองทุน) 
ประจ าเดือน ก.ย. 62 

1. กองกิจการนิสิต 
- กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ส่งไม่ทันก าหนด 

2. คณะเภสัชศาสตร์ 
- กองทุน Prof. Adolf. Nahrstedt Skcholarship 
- กองทุน Prof. Richards’ Scholarship Fund 
- กองทุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ส่งไม่ทันก าหนด 
ส่งไม่ทันก าหนด 
ส่งไม่ทันก าหนด 

3. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
- กองทุนพัฒนานิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 
ส่งไม่ทันก าหนด 

** หมายเหตุ  ประจ าเดือนก าหนดส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

 
หน่วยงาน สรุปผลการจัดส่งงบการเงิน 

(ประเภทเงินกองทุน) 
ประจ าไตรมาส 4/62 

1. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
- กองทุนพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ไม่ส่ง 

2. กองประชาสัมพันธ์และกิจการระหว่างประเทศ 
- กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ไม่ส่ง 

3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- กองทุนพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)* 

 
ส่งไม่ทันก าหนด 

4. คณะเภสัชศาสตร์ 
- กองทุน Prof. Adolf. Nahrstedt Skcholarship 
- กองทุน Prof. Richards’ Scholarship Fund 
- กองทุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ส่งไม่ทันก าหนด 
ส่งไม่ทันก าหนด 
ส่งไม่ทันก าหนด 

** หมายเหตุ  ประจ าไตรมาสก าหนดส่งภายใน 15 วันนับแต่สิ้นไตรมาส 

 

 



 
 

 
 

ข้อมูลรายงานเงินทดรองราชการหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2562 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 (ก าหนดส่งรายการไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 
หมายเหตุ :   
 1. คณะวิทยาศาสตร์ พบเงินเกินบัญชี 849.23 บาท ซึ่งเป็นรายการ รจ.1213,1214,1215/62 จ านวน 375.98 
บาท, รจ.1053/62 จ านวน 140.19 บาท และรายการ รจ.1059/62 จ านวน 333.06 บาท 
 2. คณะวิทยาการสารสนเทศ พบเงินขาดบัญชี 21,939.99 บาท ซึ่งเป็นรายการที่ออกใบเสร็จรับเงิน ณ วันที่ 30 
กันยายน 2562 แต่ไม่พบรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ตามใบเสร็จ U1-2562:3/36 จ านวน 1,000.00 บาท และ U1-
2562:3/37 จ านวน 20,930.00 บาท 
 

วงเงินทัง้สิน้ วัน/เดือน/ปี สว่นต่าง

(A) ใบส าคัญ (B) – (A)

ทีส่ง่รายงาน ค้างเบิก เงินเกิน/(เงินขาด)

1 คณะแพทยศาสตร์ 7,975,100.00    3 ต.ค. 62 -           6,749,663.23    1,101,304.77    124,132.00       7,975,100.00    -                 

2 คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 1,000,000.00    4 ต.ค. 62 14,825.00   249,863.00       8,000.00          727,312.00       1,000,000.00    -                 

3 คณะวิทยาศาสตร์ 4,000,000.00    4 ต.ค. 62 -           3,698,006.23    210,127.00       92,716.00        4,000,849.23    849.23             

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,650,000.00    4 ต.ค. 62 -           2,202,922.96    447,077.04       -                 2,650,000.00    -                 

5 คณะวิทยาการสารสนเทศ 2,000,000.00    3 ต.ค. 62 -           1,775,676.01    202,384.00       -                 1,978,060.01    (21,939.99)

6 คณะการบัญชีและการจัดการ 15,000,000.00   3 ต.ค. 62 27,646.00   13,027,363.32   -                 1,944,990.68    15,000,000.00   -                 

7 คณะศึกษาศาสตร์ 6,000,000.00    2 ต.ค. 62 -           5,491,908.96    65,548.04        442,543.00       6,000,000.00    -                 

8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์803,900.00       3 ต.ค. 62 -           358,361.76       445,538.24       -                 803,900.00       -                 

9 คณะเภสชัศาสตร์ 2,000,000.00    10 ต.ค. 62 -           1,726,854.84    273,145.16       -                 2,000,000.00    -                 

10 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 3,000,000.00    4 ต.ค. 62 3,465.00    2,102,962.38    625,672.62       267,900.00       3,000,000.00    -                 

11 คณะสาธารณสขุศาสตร์ 2,000,000.00    3 ต.ค. 62 -           1,338,017.50    28,858.50        633,124.00       2,000,000.00    -                 

12 กองอาคารสถานที่ 2,000,000.00    4 ต.ค. 62 -           1,451,458.76    548,541.24       -                 2,000,000.00    -                 

13 ส านักตรวจสอบภายใน 100,000.00       2 ต.ค. 62 -           62,060.00        28,800.00        9,140.00          100,000.00       -                 

14 ส านักศึกษาทัว่ไป 5,000,000.00    2 ต.ค. 62 -           4,344,669.00    153,331.00       502,000.00       5,000,000.00    -                 

15 ส านักคอมพิวเตอร์ 1,951,850.00    4 ต.ค. 62 4,660.00    1,900,122.00    47,068.00        -                 1,951,850.00    -                 

16 กองกลาง (งานประสานงาน กทม.) 40,000.00        4 ต.ค. 62 3,547.93    36,452.07        -                 -                 40,000.00        -                 

17 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 1,000,000.00    3 ต.ค. 62 -           709,940.00       15,870.00        274,190.00       1,000,000.00    -                 

18 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง 5,000,000.00    8 ต.ค. 62 -           3,472,010.00    57,886.00        1,470,104.00    5,000,000.00    -                 

19 กองคลงัและพัสดุ 500,000.00       3 ต.ค. 62 14,979.85   382,471.59       102,548.56       -                 500,000.00       -                 

รวมจ านวนเงินทัง้สิน้ 62,020,850.00   69,123.78   51,080,783.61   4,361,700.17    6,488,151.68    61,999,759.24   (21,090.76)

ล าดับ ช่ือหน่วยงาน

รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ.2562 (B) 

เงินสด เงินฝากธนาคาร ลกูหน้ีเงินยมื รวม



 

 
 



 

5.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะพยาบาลศาสตร์ 
1. ผลการด าเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านวิชาการและวิจัย (Academic 

and Research Forum exchange) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 
Indonesia วันที่ 15 ตุลาคม 2562 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดกิจกรรม
ภายใต้ความร่วมมือ MOU กับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia โดยได้มีจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยายพิเศษ จากวิทยากร เรื่อง “Community Nursing Theory and Application 
in Nursing Care”  โดย  Mrs.Nina Dwi Lestari (Ns.,Kep., Sp.,Kom)  ในกิจกรรมมีการน าเสนอผล
การศึกษาอิสระ (Independent study) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาชุมชน จ านวน 1 คน และการอภิปรายซักถาม 
เกี่ยวกับการศึกษา และทฤษฎีทางการพยาบาลชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 50 คน 

2. ผลการด าเนินการโครงการ การเดินทางมาฝึกงานของนักศึกษาและอาจารย์หลักสูตร PN จาก 
Okanagan college, Canada  

ช่วงวันที่ 19-30 ตุลาคม 2562 มีนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จาก Okanagan college, 
Canada รวม 11 คน เป็นนักศึกษา 9 คน และ อาจารย์ 2 คน ได้เดินทางมาฝึกปฏิบัติงานในชุมชน กับแหล่ง
ฝึกของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ รพ.สต. ขามเรียง และ รพ.สต. ท่าขอนยาง รวมถึงคลินิกนวดแผนไทย รพ.
สุทธาเวช  ได้เรียนรู้ปัญหาสุขภาพในชุมชนไทย ระบบสุขภาพไทย ภูมิปัญหาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้
สร้างประสบการณ์ท่ีน่าไปประทับใจให้กับท้ังสองสถาบัน และคณะพยาบาลศาสตร์จะได้ด าเนินการท า MOU 
กับทางแคนาดา ในล าดับถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นที่เสนอ 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มติ 
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5.3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากส านักบริการวิชาการ 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานบริการวิชาการด้านการจัดฝึกอบรม
บุคลากร ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่นบุคลากรครู บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
อ่ืนๆ โดยการจัดอบรมสัมมนานอกหน่วยงาน ได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาบรรยายเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับ
การอบรม ซึ่งมีการด าเนินการจัดอบรมหลายรุ่นในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงานได้มีการจัดให้มีการท าบัญชี
ของส านักบริการวิชาการ และจัดท ารายงานทางการเงินตามรอบระยะเวลาต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.2546  หมวด 3  การงบประมาณ การเงิน และการบัญชี  ข้อ 29.1  ให้
คณะกรรมการอ านวยการจัดท ารายงานงบการเงินทุก 3 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย   จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจ าปีงบประมาณ 2562 (ส าหรับรอบระยะเวลา 12 
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ 
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

ประเด็นที่เสนอ 
 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มติ 
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5.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์ 
       กิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายงานประจ าเดือนกันยายน 2562 

 

 

 

 

 

 

1. พิธีเปิดร้านค้าสุทธาภักดิ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช  
       วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.39 น. ณ ร้านค้าสุทธาภักดิ์ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช                     

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
เป็นประธานในพิธี เปิ ดร้ านค้าสุทธาภักดิ์  โ รงพยาบาลสุทธาเวช กล่ าวรายงานการด า เนินงาน 
โดย อาจารย์ นพ.บวร แสนสุโพธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการแพทย์ การจัดตั้งร้านค้าสุทธาภักดิ์มีวัตถุประสงค์  
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลในการซื้อสินค้าเวชภัณฑ์ และสินค้าอ่ืนๆ 
 

 

 

 

 

 

 

   2.  กิจกรรมการบริการทันตกรรมฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ  

        วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลสุทธาเวช 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
สุทธาเวช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสุทธาเวช เยี่ยมชมการด าเนินงานกิจกรรมการบริการ 
ทันตกรรมฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจ านวนมาก 
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3.  คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลสุทธาเวช จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้ค าปรึกษา 
ปัญหาและเรียนรู้วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ฟรี ตลอดเดือนตุลาคม  

 

 

 

4.  คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบ 
บริจาคเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง มูลค่า 880,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาท) จากคุณจันทะบูรณ์ - 
นางพูนทรัพย์ แสนพาน,หจก. ศรีสงวนชัยมอเตอร์ มหาสารคาม หจก. ศรีสงวนชัย พิโก เพ่ือสนับสนุน   
การให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช วันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.00 น.  
ณ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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5. ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์  ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ 
ในโอกาสที่ได้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  วันศุกร์ที่  1เดือน พฤศจิกายน  
2562 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. คลินิกแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ให้บริการตรวจรักษาด้านแพทย์แผนจีน โดยแพทย์แผนจีนเพ็ญสุดา อุ่นบุญเรือง ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  
ตรวจรักษาในอาการดังต่อไปนี้ 

- กลุ่มอาการปวดตามร่างกาย : ปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดเอว ปวดเส้นประสาท
บนใบหน้า นิ้วล็อค ชาปลายนิ้วมือ,นิ้วเท้า 

- โรคทางอายุรกรรม : อัมพฤกษ์ อัมพาต นอนไม่หลับ ภาวะซึมเศร้า ท้องผูก  
หลังการผ่าตัดกระดูกทับเส้น 

- ความงาม : สิว ยกกระชับสัดส่วน ลดความอยากอาหาร 
- โรคทางนรีเวช : ปวดประจ าเดือน ประจ าเดือนมาไม่ปกติ ภาวะมีบุตรยาก 
- ฝังเข็มส าหรับผู้ต้องการเลิกบุหรี่  

   เปิดให้บริการ  วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 16.00 น.  

 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มติ 
 

 

    

 



 

5.5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาศาสตร์ 
1. เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท ปตท. 

จ ากัด (มหาชน) กลุ่มวิสาหกิจพออินค าแคน และองค์การบริหารส่วนต าบลค าแคน ได้จัดพิธีเปิดและอบรม
การใช้งานก๊าซชีวภาพ ณ บ้านค าคันโซ่ ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

ส าหรับโครงการอบรมการใช้งานก๊าซชีวภาพบ้านค าคันโซ่ เป็นหนึ่งในโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผศ.ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ รองคณบดี               
ฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และในด้านการใช้พลังงานทดแทน
สู่ชุมชนอย่างยังยืน ตามโครงการ “ระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน” โดยการน า
ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร มาใช้เป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือน โดยริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ต้นปี 2562 เป็นต้นมา                 
ซึ่งประกอบไปด้วย การประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงาน การประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การลงพ้ืนที่ส ารวจร่วมกับชุมชน การวางแผนแนวท่อก๊าซ โดยมีนิสิตจากภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ร่วม
ลงพ้ืนที่บริการวิชาการกับชาวบ้านในการวางท่อก๊าซ ซึ่งในขณะนี้เป็นระยะที่ 5 ซึ่งจะมีการขยายผล                      
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งานก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรไปยังหมู่บ้านอ่ืนๆ ต่อไป 
 

 

 

 

 

2 .เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ภายใต้โครงการหนึ่ง
คณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ณ วัดบ้านส้มโฮง ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม โดยมีบุคลากร นิสิต และชุมชนเข้าร่วมจ านวน 150 คน  
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        3. เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ “การสร้างประดิษฐ์หุ่นยนต์ระดับมัธยม” ณ เขื่อนอุบลรัตน์ และโรงไฟฟ้าน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ คือ ผศ.ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่
และภูมิทัศน์ พร้อมด้วยอาจารย์และนิสิตภาควิชาฟิสิกส์ด าเนินการจัดโครงการ สนับสนุนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียนในโครงการ วมว. มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 50 คน  
เพ่ือสร้างก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 
          4. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในประจ าปี 2562 ขึ้น ณ สนามกีฬา 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                
เพ่ือสร้างความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและสร้างความสามัคคีกันของนิสิตของ
คณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ชั้นปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ
วิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน มีนิสิตทั้ง 4 ภาควิชา 4 ชั้นปี เข้าร่วมการแข่งขัน บรรยากาศเป็นไปด้วย                     
ความสนุกสนาน 
 

  

  

 

 

 

ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มติ 
 



 

5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
     1.ลงพ้ืนที่ส ารวจเอกสารโบราณบ้านกู่กาสิงห์ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ในการส ารวจข้อมูลเอกสารใบลาน ณ วัดสว่างอารมณ์กู่ บ้านกู่กาสิงห์ 
ต าบลกู่กาสิงห์ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดเพ่ือจัดแบ่งหมวดหมู่จัดท าทะเบียนและบันทึกข้อมูลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับส ารวจข้อมูลภาพพระเวสสันดรชาดก ของเหม เวชกร เพ่ือจัดท าทะเบียนและจะน า
ข้อมูลชุดนี้ไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของชุมชน โดยมีเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์กู่  พร้อมด้วยนายอ าคา แสงงาม 
ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลกู่กาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลกู่กาสิงห์ และชาวบ้านให้การ
ต้อนรับเป็นอย่างดีจากนั้นนายบัวลอง แพงวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต าบลกู่กาสิงห์ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้น าชมโบราณสถานกู่กาสิงห์และกู่โพนระฆัง จากนั้นคณะได้เดินทางไปศึกษาแหล่งโบราณคดี
บ้านเมืองบัว ต าบลเมืองบัว อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายประจักษ์ วิเชียรสาร รองปลัดเทศบาล
ต าบลเมืองบัว เป็นผู้น าชมแหล่งโบราณคดีต่างๆ อาทิ กู่เมืองบัว วัดปทุมคงคา และคูเมืองโบราณ  

 

 
 

2.ร่วมประชุมกลุ่มอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน 
ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญ และนายณรงค์ศักดิ์   

ราวะรินทร์ นักวิจัย ประจ าสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เข้าร่วม
ประชุมกลุ่มอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ครั้งที่ 1  ณ โครงการพระไตรปิฎกวิชาการ ต าบลไทร
น้อย อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมมีการน าเสนอภาพรวมโครงการพระไตรปิฎก
วิชาการ  โดยพระมหาวรท กิตติปาโล หัวหน้าโครงการ และการพิจารณาก าหนดขอบเขตความร่วมมือด้านการ
อนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์ใบลาน ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดท าฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อร่วมกัน  ด้านการส ารวจ 
อนุรักษ์และถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน ตลอดจนด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งนี้มี คณาจารย์และ
ผู้แทน จากหลายหน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักหอสมุด
แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม และสมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ  
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 3. ร่วมกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2562 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารและแผน พร้อมด้วยนายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ 
และบุคลากรของสถาบันวิจัยศิลปะฯ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมบุญประเพณีกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจ าปี 2562 ซึ่งมีการตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โอกาสนี้ สถาบันวิจัย
ศิลปะฯ ได้รวบรวมปัจจัยในการจัดท าต้นเงินเพ่ือร่วมท าบุญทอดกฐินในครั้งนี้ และการจัดท าโรงทาน ส้มต า 
และผัดหมี่ ให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย โดยกฐินสามัคคีนี้ทอดถวาย ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม                   
บ้านหนองโน ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

 
 

 
 

ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มติ 
 
 
 
  



 

5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     1.โครงการสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโพธิวิศว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจัดโครงการสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ  จาก
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ในหัวข้อ “Social Media และความปลอดภัยของข้อมูล 
ทางอินเตอร์เน็ต” โดยวิทยากรจากส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสบการณ์ ความรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพ แก่นิสิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

2.โครงการศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2562 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ด าเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา  ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยเข้าศึกษา 
ดูงาน ณ โครงการก่อสร้างอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณคลองพระโขนง ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ  จากนั้น
เดนิทางต่อเพ่ือเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิเทรนนิ่งเซนเตอร์ นิสิตเข้าฝึกอบรมทฤษฏีและฝึก
ปฏิบัติโดยการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของไทยโอบายาชิ  และเข้าศึกษาดูงานต่อ ณ หน่วยงานก่อสร้างโครงการ 
KEEN CENTER SRIRACHA อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้นิสิตได้มีประสบการณ์นอก
ชั้นเรียน เห็นภาพเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และ
มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบการศึกษาไปประกอบอาชีพต่อไป 
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3.ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยฯดีเด่น60ปี วช. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.จักรมาส เลาหวณิช , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ดีเด่น 60 ปี วช. การน าไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาชุมชนและพ้ืนที่ ในผลงานเรื่อง เครื่องอบแห้งถังหมุน
แบบเคลื่อนย้ายได้ส าหรับผลผลิตทางการเกษตร จากส านักงานวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 60 ป ี
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

 

4.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิศวกรรมโยธา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรมโยธา  
ได้ด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิศวกรรม
โยธา ประจ าปีงบประมาณ 2563 นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ เข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์งาน
ก่อสร้าง” วิทยากรโดย นายวุฒิศักดิ์ โคตรเนตร วิศวกรโครงการ บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ วัตถุประสงค์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา จากศิษย์เก่า  
สู่ศิษย์ปัจจุบันสาขาวิศวกรรมโยธา 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2606533902700295&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDD_5iLkr7k8SdEwzXbJrVTV1seB29xEaeF2bwdnnrR7fOC4dFjwQHRmuNHPNeqL1wY3c8nC3SHQh5gFIy14d8CvmUfp3HWn8M5y1mYS8lJal4q3ZGh65sgN0DvDKXzSa9tgrA7FtEtl7QSOA1MwdmMIg3TVV_SOyLx5hFpcRTxXZ0LSqM_Ah9UYtBlWRigPweQ34o4JYq_kS7gftvYUPr64sV2Eh0zsEVqcs8-Phv3mX2H9UM4VpUbcWMapSUPly_EXb5p_cykxBr26pJDMDy0AmqLV8ryXgKE2j6RXeS3MzsAA4ey81hWZUnJwV3T-13s9E9LV8SrNldA2m-xxb3Elr26MDhmF9pXcF6bI4CAwyTWpMmG5mnz6toqKrTqXxC-6reBxzz5LmXTl6ZdNGU9-fQY2DHEZ1B7quxCnwbUPY1uSm46_m3ndfQPvH8Lc-tBOhwT7VuOJ0NZIphf&__tn__=-UC-R
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5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2562 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดน้อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ น าโดยรอง

ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมงาน
ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2562 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยตั้งองค์กฐิน
สามัคคีเพ่ือทอดถวาย ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม บ้านหนองโน ต าบล 
เขวาใหญ่ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 

6.โครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการจัดโครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 
2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าว
เปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
และกิจการนิสิต เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ 
ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศาสตราจารย์ 
ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ มีการเสวนาเกี่ยวกับการ
ท างานวิจัย น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือให้เกิดการพบปะระหว่างนิสิตและคณาจารย์ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
ทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ด้าน
การท างานและท าวิจัย ซึ่งนิสิตสามารถจะน าความรู้ แนวคิด และวิธีการท างานของท่านไปปรับใช้ได้ต่อไป อัน
จะน าไปสู่การท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 
 
 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มติ 



 

5.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองทะเบียนและประมวลผล 
 

  กองทะเบียนและประมวลผลแจ้งจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าเดือนตุลาคม  พ.ศ.2562 
จ านวนทั้งสิ้น  13  คน  ดังนี้ 
  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  13  คน 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มติ 
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5.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากส านักวิทยบริการ 
  ส านักวิทยบริการขยายเวลาเปิดให้บริการ ถึงเวลา 22.00 น. ช่วงก่อนสอบปลายภาค   
ระหว่างวันที ่11 พ.ย.62  -  1 ธ.ค. 62 
  ส านักวิทยบริการ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบปลายภาค ณ ส านักวิทยบริการ อาคาร 
วิทยบริการ A   ต าบลขามเรียง   โดยเปิดให้บริการเวลา 08.00 - 22.00 น. ทุกวัน   ระหว่างวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 1 ธันวาคม 2562  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการอ่านให้แก่นิสิต ได้มีพ้ืนที่ในการ 
อ่านหนังสือช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบเพิ่มมากข้ึน  
 
 
 
 
 
 

 

  พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา MSU Book Fair 2019 
      เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  เวลา 15.00 น.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยส านักวิทยบริการ   
จัดพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา MSU Book Fair 2019 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ 
ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน  โดยผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการกล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย สร้างนิสัย 
รักการอ่านและการเรียนรู้ให้แก่นิสิต เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือใช้ในการประกอบการเรียนการสอน  
การวิจัย จะช่วยให้คณาจารย์ และนิสิตสามารถเลือกหนังสือ ต าราที่ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน  
และการวิจัยของคณะได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น  มีก าหนดจัดงาน 5 วัน ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 8 
พฤศจิกายน 2562  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส านักพิมพ์ ศูนย์หนังสือ บริษัท ห้างร้าน จ านวนกว่า 40 บริษัท 
/ 51 บูธ  น าหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนสื่อการศึกษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มาจ าหน่าย
ในราคาประหยัด 
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  ส านักวิยบริการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวในระดับดีมาก 
  ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
(Green Library) ในระดับดีมาก  รับรองโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเข้ารับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2562  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง ผู้อ านวยการ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์เพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดร.อารีย์  
ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์  และนางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ณ ห้องประชุมชั้น 1 ส านักวิทยบริการ    ในการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว โดยความร่วมมือดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุด 
อีกท้ังยังช่วยสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบที่ดีต่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เกณฑ์การตรวจประเมิน
ห้องสีเขียวมี 8 มาตรฐาน ดังนี้  
     หมวดที่ 1 ด้านนโยบาย มีนโนบายห้องสมุดสีเขียวที่ประกาศเป็นมาตรฐานการด าเนินงานอย่างยั่งยืน 
  หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาคารห้องสมุด
สีเขียว ควรมีโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพ ที่เอ้ือต่อการลดการใช้พลังงานและลด ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการบริหารจัดการห้องสมุด มีการ 
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการพลังงาน การจัดการขยะ การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการจัดการภูมิ
ทัศน์และการ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวโดยรอบอาคาร 
  หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน ห้องสมุดสีเขียวจะต้องก าหนดมาตรการในการใช้
ทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรณรงค์ และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า ลดปริมาณของเสีย และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบ กับสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารห้องสมุด โดยหมายรวมถึงการควบคุมหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ ภายในห้องสมุด 
  หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ ห้องสมุดสีเขียว จะต้องมีการจัดการขยะ จัดการน้ าเสีย  
และจัดการมลพิษทางอากาศ 
  หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ห้องสมุดมีสีเขียว มีหน้าที่ในการให้บริการความรู้ตามบริบทและนโยบายขององค์กร โดยเพิ่มเติม
ในส่วนของการ ให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ 
  หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บทบาทของผู้บริหาร หรือ 
คณะกรรมการบริหารห้องสมุด เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และ ให้ความส าคัญ 
กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการ 
    หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และจัดการความรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหารจัดการและ การให้บริการแบบอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว ห้องสมุดสีเขียวต้องมีตัวชี้วัดและระบบการติดตาม
ประเมินผลด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการใช้ไฟฟ้า น้ า กระดาษ 
เชื้อเพลิง การใช้ทรัพยากร และปริมาณของเสีย โดยมีการบันทึกข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 
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  ซึ่งผลการประเมินห้องสมุดสีเขียว  ส านักวิยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวในระดับดีมาก  ทั้งนี้ ต้องรักษามาตรฐานไว้เป็นเวลา 3 ปี และ ส านักวิทยบริการจะ
พัฒนาต่อไปสู่ Green Office และ องค์กรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อไป   
 
 

 

 

 
 
 

 

 
  นิสิตสาขาวิชาเคมี เรียนรู้การเขียนบรรณานุกรมโปรแกรม EndNote 
  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน   2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม   ให้การอบรมกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy)  ในเรื่อง การเขียน
บรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote  ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 50 คน ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4   
 
 
 
 

 

 

  ผู้บริหารและบุคลากรส านักฯ ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562  ณ บริเวณโรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย)     
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อน าไปทอดถวาย  ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม บ้านหนองโน ต าบลเขวาใหญ่  
จังหวัดมหาสารคาม   ในการนี้ ส านักวิทยบริการร่วมท าบุญยอดเงินสุทธิ 5,590 บาท พร้อมตั้งโรงทานไอศกรีม      
ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคีและปัจจัย ร่วมกับผู้บริหาร  อาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ณ  วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม บ้านหนองโน ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  เพ่ือน าไป
สร้างศาลาการเปรียญ หรือใช้ประโยชน์ในกิจของสงฆ์และชุมชน และในพิธีต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาต่อไป 
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ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มติ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.10  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ 
1.  ด้านการพัฒนานิสิต 
     1.1  ผลงานนิสิต 
 1.1.1 รางวัล Best Paper Award  
 

 

 

 

 

 
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย นางสาวสาวิตรี คันที และ 

นางสาวพิชาดา สายเชื้อ  ได้รับรางวัล Best Paper Award  จากบทความที่น าเสนอเรื่อง “Effective Face 
Verification Systems Based on the Histogram of Oriented Gradients and Deep Learning 
Techniques”  ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th  International Joint Symposium on 
Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP2019) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 
พฤศจิกายน 2562  ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1.1.2  รางวัล "เยาวชนคนต้นแบบ" สาขานันทนาการ ประจ าปี 2562 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอภิชัย สมมุ่ง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล "เยาวชนคนต้นแบบ"  
สาขานันทนาการ ประจ าปี 2562 จากสโมสรโรตารีจตุจักร ได้รับเกียรติจากคุณชวนพิศ พุ่มวัฒนะ ที่ปรึกษา
ส านักงาน ป.ป.ส. ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเยาวชนคน
ต้นแบบประจ าปี 2562  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 
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1.1.3  รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น 
 
 
 
 
 
 

 
นายพศิน พละเเสน นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสื่อนฤมิต ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัล 

"นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจ าปีการศึกษา 2561 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ แห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (INCIT2019-NCIT2019)  
ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562  ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร 

 
2.  ด้านงานวิชาการ 
2.1  แนะแนวการรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 63 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม 

แนะแนวการรับสมัคร TCAS63  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และ
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทั่วประเทศ  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  ณ  คณะวิทยาการ
สารสนเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
3.  ด้านงานวิจัย 
     3.1  อาจารย์น าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  

  อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  น าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จ านวน 2 
ผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 23rd  International Computer Science and 
Engineering Conference (ICSED 2019) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562  ณ จังหวัดภูเก็ต  
  

https://www.icsec2019.org/?fbclid=IwAR3B3vY2kjIrW4HHoMATMVT6SokTfPeCkn6Z65FM1uGtLPOiakSByAOFbyo
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3.1.1  ผศ.เดชสิทธิ์ พรรษา น าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “JSP Digital Asset Trading  

System” ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.ธวัชชัย ชมศิริ  
 

 

 

 

 

3.1.2  ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ น าเสนอผลงานวิจัย จ านวน 2 เรื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.เรื่อง “Gender Recognition from Facial Images using Local Gradient  

Feature Descriptor” ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันชัย ค าเกตุ  
2. เรื่อง “Develop the Framework Conception for Hybrid Indoor Navigation for 

Monitoring inside Building using Quadcopter” โดยวิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.สัญญา  เครือหงษ์  
(จากมหาวิทยาลัยนเรศวร)  
 
    3.2  อาจารยร์่วมงาน 10th Japan IT Week Autumn 2019   
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร ช่ าชอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอ าพรพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.พัฒนพงษ์  ชมภูวิเศษ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรตระกูล 
สมบัติธีระ  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมมนาด้าน Artificial Intelligence Workshop 
เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางการวิจัยร่วมกับ Artificial Intelligence Research Center (AIRC) และหารือแนว
ทางการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th Multi – disciplinary International Conference 
on Artificial Intelligence (MIWAI2020)  และเข้าร่วมงาน 10th Japan IT Week Autumn 2019                  
เพ่ือศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
4. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4.1  งานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2562 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมแห่ต้นเงินถวายปัจจัย พร้อมจัดตั้ง 
โรงทานในงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2562  โดยมียอดท าบุญรวมทั้งสิ้นจ านวน 
16,826 บาท  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  ณ ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
5. กิจกรรมคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 5.1  การหารือความร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 

          คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมต้อนรับ Mr.Eric Obado พร้อมคณะจากประเทศ 
ฟิลิปปินส์ เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร และนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ ประจ าปี 2563  และได้เยี่ยมชมห้อง English Corner ของคณะวิทยาการสารสนเทศ  
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มติ 
 
 



 

5.11  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
        1. การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ“การส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาทางการแพทย์ 
ที่ใช้ยาจากสมุนไพร พืชเสพติด” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวัฒนธรรมศาสตร์)  กับ 
ส านักงานคดียาเสพติด ส านักงานอัยการสูงสุด  
 
  ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีมติเห็นชอบการลงนามบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับส านักงานยาเสพติด ส านักงาน
อัยการสูงสุด ในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2562 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ความละเอียดทราบแล้วนั้น 
บัดนี้ บันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวได้ด าเนินการลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกรอบความร่วมมือ และ แนว
ทางการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้ 

1. ร่วมกันด าเนินการเพื่อศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม ยา อาหาร เวชส าอางและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  
จากพืชเสพติด 

2. ร่วมกันด าเนินการเพ่ือศึกษาวิจัยทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์ 
ทางเลือก ในการใช้ยา อาหาร เวชส าอางและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากพืชเสพติด 
  3. ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงโอกาสในการดูแลสุขภาพด้านการใช้ยา อาหาร เวชส าอาง
และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากพืชเสพติด 
  4. ร่วมกันประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย 
แพทย์ทางเลือก และกฎหมายแก่ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในเรื่องการใช้
ประโยชน์จาก ยา อาหาร เวชส าอางและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากพืชเสพติด ที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับการรักษาด้วย
เทคนิคของการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก 
  5. ร่วมกันสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัย เพ่ื อศึกษาวิจัย 
พัฒนาต่อยอดในเรื่อง ยา อาหาร เวชส าอางและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากพืชเสพติด ที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับการรักษา
ด้วยเทคนิคของการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก 

    ในการนี้ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ จึงเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาเพ่ือ 
โปรดทราบ 

 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

 
2. สรุปกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือมือทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ตามท่ี กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้รวบรวมข้อมูล 

การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ประจ าปีงบประมาณ 2562 นั้น 
ในการนี้ จึงขอรายงานสรุปกิจกรรมฯ ดังกล่าว ดังต่อไป  

1. แหล่งข้อมูล 
1.1 คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จ านวน 21 คณะ/หน่วยงาน 
1.2 หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพ้ืนฐาน) จ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
1.3 หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน/หน่วยงานวิจัย/บริการ/ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม/

หน่วยงานเสริมศึกษา จ านวน 24 หน่วยงาน 
1.4 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
1.5 กองการเจ้าหน้าที่ 
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2. จ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน 210 ฉบับ 
3. จ าแนกตามประเทศโดยเรียงตามตัวอักษร A-Z ได้ดังนี้   

ท่ี ประเทศ 
จ านวน  
(ฉบับ) 

ไม่มีกิจกรรม 
(ฉบับ) 

1 Austria 1 - 

2 Brunei 1 - 

3 Bulgaria 1 - 

4 Cambodia 5 1 

5 Canada 4 4 

6 China 14 7 

7 Chinese-Taipei 3 1 

8 Denmark 1 1 

9 India 2 - 

10 Indonesia 5 1 

11 Japan 14 7 

12 Laos 3 1 

13 Malaysia 10 5 

14 Myanmar 4 1 

15 New Zealand 1 1 

16 Philippines 5 1 

17 Russia 1 1 



 

ท่ี ประเทศ 
จ านวน  
(ฉบับ) 

ไม่มีกิจกรรม 
(ฉบับ) 

18 Singapore 1 1 

19 South Africa 2 1 

20 South Korea 11 5 

21 Spain 1 1 

22 Thailand 96 58 

23 UK 1 - 

24 USA 9 5 

25 Vietnam 10 4 

26 Others 4 2 

รวมท้ังสิ้น 210 109 

4. มีจ านวน MoU ที่ไม่มีการด าเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 109 ฉบับ คิดเป็น 52% 
5. จ าแนกตามประเภทกิจกรรมได้ดังนี้  

ประเภทกิจกรรม 
จ านวน 

(กิจกรรม) 
ร้อยละ 

1 : แลกเปลี่ยนบุคลากร 31 15% 

2 : แลกเปลี่ยนนิสิต 56 27% 

3 : วิจัยและตีพิมพ์ผลงาน 5 2% 

4 : ประชุมสัมมนาทางวิชาการ 36 17% 

5 : แลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ทางการวิจัย 2 1% 

6 : อ่ืนๆ 76 37% 

รวมท้ังสิ้น 206 100% 
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6. งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) ร้อยละ  

มมส       14,083,212  39% 

คู่สัญญา        1,027,635  3% 

ภายนอก       20,613,157  58% 

รวม       35,724,004  100% 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

 3. ข่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีลงหนังสือพิมพ์ 
     ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
ได้น าเสนอข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์สร้างข่าวสารที่ดีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ข่าวสาร      
มีคุณค่าต่อสังคม  เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจนกับองค์กรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม   ในการนี้ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  จึงขอน าเสนอ  ดังนี้ 

1. ไทยรัฐ   ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.มหาสารคาม ลงนาม 
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ปีที่ 70 ฉบับที่ 22557 หน้า 15 

2. ไทยรัฐ  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมแนะแนว 
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ปีที่ 70 ฉบับที่ 22560 
หน้า 12 

3. ข่าวสด ตักบาตรเทโว วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10562 หน้า 19 
4. มติชน เครื่องอบแห้งฯรังสีอินฟราเรดลดความชื้นรวดเร็ว-สม่ าเสมอ วันพุธที่ 30  

ตุลาคม 2562 ปีที่ 42 ฉบับที่ 15207 หน้า 21 
5. สยามรัฐ ‘มมส’ แนะแนวศึกษาต่อ ป.ตรี วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ปีที่ 70  

ฉบับที่ 24147 หน้า 9 
6. ข่าวสด คึกแห่ร่วมงานโอเพ่นเฮาส์ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ปีที่ 29  

ฉบับที่ 10568 หน้า 19 
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
ประเด็นที่เสนอ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ ดังนี้   
1. การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ“การส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาทาง 

การแพทย์ ที่ใช้ยาจากสมุนไพร พืชเสพติด” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวัฒนธรรมศาสตร์)  กับ 
ส านักงานคดียาเสพติด ส านักงานอัยการสูงสุด  

2. สรุปกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือมือทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

3. ข่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ลงหนังสือพิมพ์ 
มติ 
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5.12  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน 
     1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4  
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)    
 
          ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 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 ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) โดย
ผลการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม เมื่อเทียบตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 79.56 และเทียบ
ตามแผนการใช้จ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ 87.73 ผลการเบิกจ่ายเทียบตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ าแนกตาม
ประเภท ดังนี้ 
 1. ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 79.56 จ าแนกตาม
แหล่งงบประมาณ ดังนี้ 

รายการ ภาพรวม เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินสะสม 
    งบจัดสรร 2,979.470 1,071.947 1,662.762 224.760 

ผลการเบิกจ่าย 2,370.357 1,011.803 1,283.683 74.871 

ร้อยละเบิกจ่าย 79.56 94.39 77.22 30.59 
 

 

แผนภาพแสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

 
 

79.56 
94.39 

77.22 

30.59 

0

20

40

60

80

100

ภาพรวม งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้ เงินสะสม 

Wee
Text Box
<< กลับระเบียบวาระ

Wee
Text Box
<< วาระย้อนกลับ

Wee
Text Box
>> วาระถัดไป



 

-2- 
 2. มิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พบว่า ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพฯ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม มากที่สุด ร้อยละ 84.58 รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ 3 : เป็น
ศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม ร้อยละ 68.49 และยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียวฯ มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ร้อยละ 47.76 ตามล าดับ ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลง 

รวม เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินสะสม 
  1. ผลิตบัณฑิต 66.56 76.16 62.30 24.83 
  2. การวิจัย 65.29 100.00 60.62 60.47 
  3. บริการวิชาการ 68.49 93.34 62.83 62.91 
  4. ท านุบ ารุงฯ 65.96 84.20 58.78 - 
  5. บริหารจัดการ 84.58 100.00 82.36 31.30 
  6. ภาพลักษณ์ 53.24 - 53.24 - 
  7. มหาลัยสีเขียว 47.76 - 47.50 100.00 

รวม 79.56 94.39 77.20 30.59 
 
 

 3. มิติประเภทงบรายจ่าย พบว่า ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมต่องบด าเนินการ ร้อยละ 88.27 
และงบลงทุน ร้อยละ 39.57 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
  

ประเภทงบ รวม เงินแผ่นดิน เงินรายได ้ เงินสะสม 

   1. งบด าเนินการ 2446.580 874.984 1521.859 76.449 

             เบิกจ่าย 2159.498 869.319 1243.777 46.402 

             ร้อยละ 88.27 99.35 81.73 60.70 

   2. งบลงทุน 532.890 223.675 140.903 168.311 

             เบิกจ่าย 210.858 142.484 39.906 28.468 

             ร้อยละ 39.57 63.70 28.32 16.91 
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4. มิติหน่วยงาน พบว่า งบประมาณเงินแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.39 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 77.20 และมีผลการเบิกจ่ายจาก
ประมาณ เงินสะสม คิดเป็นร้อยละ 30.59 ดังนี้ 
 

ประเภทงบ รวม เงินแผ่นดิน เงินรายได ้ เงินสะสม 

   1. คณะ-เทียบเท่า 1550.652 404.525 994.088 152.039 

              เบิกจ่าย 1091.890 322.415 735.365 34.110 

             ร้อยละ 70.41 79.70 73.97 22.43 

   2. โรงเรียน 110.665 15.645 88.858 14.162 

              เบิกจ่าย 88.908 15.265 73.442 0.202 

             ร้อยละ 80.34 97.57 90.83 1.42 

   3. ส่วนกลาง 1318.152 651.777 587.816 78.559 

-              เบิกจ่าย 1189.558 651.777 474.876 40.559 

             ร้อยละ 90.24 100.00 80.79 51.63 

  ร้อยละเบิกจ่ายภาพรวม 79.56 94.39 77.20 30.59 
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 
 2. การรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะ/ 
หน่วยงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561–30 กันยายน 2562)  
 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัย
การเงินการคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน  จึงได้ก าหนดพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากข้อผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน  หรือการกระท าอันทุจริต 
ดังนั้น  เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการก ากับดูแล การควบคุมตนเองตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นการป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
และลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กร  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้วางระบบการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของหน่วยงานในองค์กร โดยประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
พร้อมแนวทางการด าเนินงาน และปฏิทินการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะ/หน่วยงาน โดยก าหนดให้คณะ/หน่วยงานจัดท าแผน 
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บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะ/หน่วยงานต่อมหาวิทยาลัย                 
รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน ในระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(E-Risk) 
 ดังนั้น  เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร                   
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ/หน่วยงาน  กองแผนจึงได้จัดท าสรุป
การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะ/หน่วยงาน รอบ 12 เดือน       
(1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบผล           
การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงฯของคณะ/หน่วยงาน 
 

 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ) 
  
ประเด็นที่เสนอ 
                                                    
   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้ 
   1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4  
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)    
        2. ผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะ/หน่วยงาน  
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562) 
 
มติ 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 18/2562  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
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รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)    
 

   สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ สิ้นไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) มีรายละเอียดดังนี้ 
       1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
       ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย
ฯ มากที่สุด จํานวน 0.994 ล้านบาท (ร้อยละ 100.06) และยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 
479.012 ล้านบาท (ร้อยละ 74.51)  
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562     
มีการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มาก
ที่สุด จํานวน 1.947 ล้านบาท (ร้อยละ 80.64) และยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 0.137 
ล้านบาท (ร้อยละ 13.94) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1 – 2)   
 
ตาราง  1  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)  

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

งบประมาณเงินรายได้
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

สรุปภาพรวม
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 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 341.433 341.433 260.038 76.16 76.16 378.196 378.196 218.975 57.90 57.90 719.629 719.629 479.012 66.56 74.51 
   ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

15.545 15.545 15.165 97.55 97.55 34.761 34.761 19.237 55.34 55.34 50.306 50.306 34.401 68.38 72.68 

   ผลผลิต : ผู้สําเร็จด้านสังคมศาสตร์ 19.402 19.402 17.928 92.40 92.40 193.516 193.516 113.594 58.70 58.70 212.918 212.918 131.521 61.77 75.79 
   ผลผลิต : ผู้สําเร็จด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

128.141 128.141 120.051 93.69 93.69 97.099 97.099 53.741 55.35 55.35 225.240 225.240 173.793 77.16 87.38 



 2

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

งบประมาณเงินรายได้
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

สรุปภาพรวม
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 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 162.759 162.759 93.124 57.22 57.22 52.821 52.821 32.403 61.34 61.34 215.580 215.580 125.526 58.23 60.48 
   ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม 15.585 15.585 13.770 88.36 88.36 - - - - - 15.585 15.585 13.770 88.36 88.39 
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ 5.883 5.883 5.883 100.00 100.00 43.753 43.753 26.524 60.62 60.62 49.636 49.636 32.407 65.29 79.34 
   ผลผลิต : ผลงานวิจัยฯ - - - - - 43.753 43.753 26.524 60.62 60.62 43.753 43.753 26.524 60.62 75.86 
   ผลผลิต : วิจัยและนวัตกรรมฯ 1.800 1.800 1.800 100.00 100.00 - - - - - 1.800 1.800 1.800 100.00 100.00 
   ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฯ 4.083 4.083 4.083 100.00 100.00 - - - - - 4.083 4.083 4.083 100.00 100.00 
ยุทธศาสตร์ 3 : เปน็ศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้
และบริการวิชาการแก่สังคม 

5.856 5.856 5.465 93.34 93.34 25.752 25.752 16.183 62.84 62.84 31.607 31.607 21.648 68.49 92.83 

   ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 3.000 3.000 2.610 87.00 87.00 25.752 25.752 16.183 62.84 62.84 28.752 28.752 18.793 65.36 91.83 
   ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.856 2.856 2.855 100.00 100.00 - - - - - 2.856 2.856 2.855 100.00 100.00 
ยุทธศาสตร์ 4 : อนรุักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมฯ  

4.000 4.000 3.368 84.20 84.20 10.162 10.162 5.974 58.78 58.78 14.162 14.162 9.342 65.96 88.12 

   ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปะฯ 4.000 4.000 3.368 84.20 84.20 10.162 10.162 5.974 58.78 58.78 14.162 14.162 9.342 65.96 88.12 
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพฯ  

714.776 714.776 714.776 100.00 100.00 1,441.302 1,441.302 1,086.563 75.39 75.39 2,156.078 2,156.078 1,823.612 84.58 92.11 

   ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 714.776 714.776 714.776 100.00 100.00 794.731 794.731 659.236 82.95 82.95 1,509.507 1,509.507 1,396.285 92.50 98.40 
   ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - - - - - 646.571 646.571 427.327 66.09 66.09 646.571 646.571 427.327 66.09 76.18 
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ - - - - - 6.275 6.275 3.341 53.24 53.24 6.275 6.275 3.341 53.24 98.80 
   ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย - - - - - 6.275 6.275 3.341 53.24 53.24 6.275 6.275 3.341 53.24 98.80 
ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวฯ  - - - - - 2.082 2.082 0.994 47.76 47.76 2.082 2.082 0.994 47.76 100.06 
   ผลผลิต : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว - - - - - 2.082 2.082 0.994 47.76 47.76 2.082 2.082 0.994 47.76 100.06 

รวม 1,071.947 1,071.947 1,011.803 94.39 94.39 1,907.523 1,907.523 1,358.554 71.22 71.22 2,979.470 2,979.470 2,370.357 79.56 87.73 
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ตาราง  2  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําเดือนกันยายน 2562 
                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

งบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจําเดือนกันยายน 2562 

งบประมาณเงินรายได้
ประจําเดือนกันยายน 2562 

สรุปภาพรวม
ประจําเดือนกันยายน 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 47.373 14.371 4.21 30.34 378.196 107.103 70.198 18.56 65.54 719.629 154.476 84.569 11.75 54.75 
   ผลผลิต : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ 

15.545 0.155 1.805 11.61 1,162.95 34.761 5.372 6.114 17.59 113.82 50.306 5.527 7.920 15.74 143.28 

   ผลผลิต : ผู้สําเร็จด้านสังคมศาสตร์ 19.402 4.475 0.508 2.62 11.34 193.516 59.500 33.732 17.43 56.69 212.918 63.975 34.240 16.08 53.52 
   ผลผลิต : ผู้สําเร็จด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

128.141 2.842 2.326 1.81 81.82 97.099 29.801 18.998 19.57 63.75 225.240 32.644 21.324 9.47 65.32 

   ผลผลิต : ผู้สําเร็จการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 162.759 39.154 4.805 2.95 12.27 52.821 12.430 11.353 21.49 91.33 215.580 51.584 16.158 7.50 31.32 
   ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม 15.585 0.747 4.928 31.62 659.91 - - - - - 15.585 0.747 4.928 31.62 659.91 
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ฯ 5.883 0.993 0.406 6.90 40.87 43.753 13.211 2.078 4.75 15.73 49.636 14.205 2.484 5.00 17.49 
   ผลผลิต : ผลงานวิจัยฯ - - - - - 43.753 13.211 2.078 4.75 15.73 43.753 13.211 2.078 4.75 15.73 
   ผลผลิต : วิจัยและนวัตกรรมฯ 1.800 - 0.090 5.00 - - - - - - 1.800 - 0.090 5.00 - 
   ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฯ 4.083 0.993 0.316 7.74 31.81 - - - - - 4.083 0.993 0.316 7.74 31.81 
ยุทธศาสตร์ 3 : เปน็ศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้
และบริการวิชาการแก่สังคม 

5.856 0.123 1.154 19.70 940.65 25.752 8.348 2.331 9.05 27.92 31.607 8.471 3.484 11.02 41.13 

   ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 3.000 0.123 1.154 38.45 941.24 25.752 8.348 2.331 9.05 27.92 28.752 8.471 3.484 12.12 41.13 
   ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.856 0.000 - - - - - - - - 2.856 0.000 - - - 
ยุทธศาสตร์ 4 : อนรุักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมฯ  

4.000 0.060 1.044 26.09 1,739.50 10.162 2.355 0.903 8.89 38.36 14.162 2.415 1.947 13.75 80.64 

   ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปะฯ 4.000 0.060 1.044 26.09 1,739.50 10.162 2.355 0.903 8.89 38.36 14.162 2.415 1.947 13.75 80.64 
ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพฯ  

714.776 24.948 44.347 6.20 177.76 1,441.302 310.222 155.143 10.76 50.01 2,156.078 335.170 199.489 9.25 59.52 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

งบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจําเดือนกันยายน 2562 

งบประมาณเงินรายได้
ประจําเดือนกันยายน 2562 

สรุปภาพรวม
ประจําเดือนกันยายน 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 24.948 44.347 6.20 177.76 794.731 98.534 69.632 8.76 70.67 1,509.507 123.482 113.978 7.55 92.30 
   ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - - - - - 646.571 211.688 85.511 13.23 40.39 646.571 211.688 85.511 13.23 40.39 
ยุทธศาสตร์ 6 : การส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

- - - - - 6.275 1.763 0.748 11.91 42.41 6.275 1.763 0.748 11.91 42.41 

   ผลผลิต : ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย - - - - - 6.275 1.763 0.748 11.91 42.41 6.275 1.763 0.748 11.91 42.41 

ยุทธศาสตร์ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวฯ  - - - - - 2.082 0.982 0.137 6.57 13.94 2.082 0.982 0.137 6.57 13.94 
   ผลผลิต : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว - - - - - 2.082 0.982 0.137 6.57 13.94 2.082 0.982 0.137 6.57 13.94 

รวม 1,071.947 73.496 61.321 5.72 83.43 1,907.523 443.985 231.537 12.14 52.15 2,979.470 517.482 292.858 9.83 56.59 

 
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จําแนกตามงบรายจ่าย  

       ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตาม            
งบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 354.853 ล้านบาท (ร้อยละ 99.87) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อ
เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 210.858 ล้านบาท (ร้อยละ 43.49)  
      ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจําเดือนกันยายน 2562 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้          
งบอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 91.409 ล้านบาท (ร้อยละ 92.84) และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้
จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 22.577 ล้านบาท (ร้อยละ 10.60) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3 – 4)   
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ตาราง  3  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จําแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)  

งบรายจ่าย 

งบประมาณเงินแผ่นดิน
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

งบประมาณเงินรายได้ 
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

สรุปภาพรวม
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 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 197.528 197.528 197.528 100.00 100.00 183.436 183.436 157.325 85.77 85.77 378.141 378.141 354.853 93.84 99.87 
งบดําเนินงาน 107.986 107.986 103.344 95.70 95.70 665.891 665.891 543.661 81.64 81.64 773.878 773.878 647.005 83.61 94.78 
งบลงทุน 223.675 223.675 142.484 63.70 63.70 309.214 309.214 68.374 22.11 22.11 532.890 532.890 210.858 39.57 43.49 
งบอุดหนุน 562.469 562.469 562.469 100.00 100.00 577.401 577.401 449.858 77.91 77.91 1,115.981 1,115.981 1,012.327 90.71 98.13 
งบรายจ่ายอื่น 7.000 7.000 5.978 85.40 85.40 171.580 171.580 139.336 81.21 81.21 178.580 178.580 145.314 81.37 98.49 
รวมทั้งสิ้น 1,071.947 1,071.947 1,011.803 94.39 94.39 1,907.523 1,907.523 1,358.554 71.22 71.22 2,979.470 2,979.470 2,370.357 79.56 87.73 
 

ตาราง  4  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จําแนกตามงบรายจ่าย ประจําเดือนกันยายน 2562  
                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)  

งบรายจ่าย 

งบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจําเดือนกันยายน 2562 

งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําเดือนกันยายน 2562 

สรุปภาพรวม
ประจําเดือนกันยายน 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 13.244 14.816 7.61 111.87 183.436 18.015 12.972 7.07 72.01 378.141 31.258 27.788 88.90 88.90 
งบดําเนินงาน 107.986 19.214 7.496 6.94 39.01 665.891 85.664 85.465 12.83 99.77 773.878 104.878 92.961 88.64 88.64 
งบลงทุน 223.675 38.961 2.894 1.29 7.43 309.214 174.053 19.683 6.37 11.31 532.890 213.014 22.577 10.60 10.60 
งบอุดหนุน 538.580 1.895 33.919 6.30 1,789.78 577.401 96.560 57.490 9.96 59.54 1,115.981 98.455 91.409 92.84 92.84 
งบรายจ่ายอื่น 7.000 0.183 2.197 31.39 1,203.60 171.580 69.693 55.926 32.59 80.25 178.580 69.876 58.123 83.18 83.18 
รวมทั้งสิ้น 1,071.947 73.496 61.321 5.72 83.43 1,907.523 443.985 231.537 12.14 52.15 2,979.470 517.482 292.858 56.59 56.59 
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  3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จําแนกตามคณะ/หน่วยงาน  

       ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 มีการเบิกจ่ายภาพรวม         
ตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 0.757 ล้านบาท (ร้อยละ 690.99) และโรงเรียนสาธิต 
มมส (ฝ่ายประถม) มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 29.650 ล้านบาท (ร้อยละ 61.75)  
       ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจําเดือนกันยายน 2562 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน 
ดังนี้ หลักสูตรความหลากหลาย มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 0.164 ล้านบาท (ร้อยละ 728.84) และกองส่งเสริมการวิจัยฯ มีผลการ
เบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 1.831 ล้านบาท (ร้อยละ 22.13) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 5 – 6) 
 
ตาราง  5  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จําแนกตามคณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)         

หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

งบประมาณเงินรายได้
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

สรุปภาพรวม
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 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 404.525 404.525 322.415 79.70 79.70 1,146.127 1,146.127 769.475 67.14 67.14 1,550.652 1,550.652 1,091.890 70.41 70.41 
  1.1 ด้านสังคมศาสตร์ 54.392 54.392 51.395 94.49 94.49 440.331 440.331 306.967 69.71 69.71 494.723 494.723 359.435 72.65 72.65 

          1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 15.583 15.583 14.692 94.28 94.28 53.594 53.594 46.761 87.25 87.25 69.178 69.178 61.453 88.83 88.83 

          1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์ 11.271 11.271 11.271 100.00 100.00 32.588 32.588 23.295 71.48 71.48 43.859 43.859 35.105 80.04 80.04 

          1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ 8.694 8.694 7.725 88.86 88.86 225.186 225.186 148.178 65.80 65.80 233.880 233.880 155.903 66.66 66.66 

          1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ 2.348 2.348 2.348 100.00 100.00 42.643 42.643 30.736 72.08 72.08 44.991 44.991 33.158 73.70 73.70 

          1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5.751 5.751 5.751 100.00 100.00 10.277 10.277 6.426 62.53 62.53 16.028 16.028 12.637 78.84 78.84 

          1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 3.364 3.364 3.081 91.59 91.59 41.737 41.737 26.674 63.91 63.91 45.102 45.102 29.756 65.97 65.97 

          1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 3.735 3.735 3.527 94.43 94.43 9.311 9.311 7.551 81.09 81.09 13.046 13.046 11.078 84.91 84.91 

          1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 2.153 2.153 1.691 78.53 78.53 9.962 9.962 6.223 62.47 62.47 12.115 12.115 7.914 65.32 65.32 
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หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

งบประมาณเงินรายได้
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

สรุปภาพรวม
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 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 1.493 1.310 87.72 87.72 15.032 15.032 11.123 73.99 73.99 16.525 16.525 12.432 75.23 75.23 

    1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 142.648 142.648 131.276 92.03 92.03 189.052 189.057 128.060 67.74 67.74 331.701 331.706 261.095 78.71 78.71 

          1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์ 54.393 54.393 46.553 85.59 85.59 45.032 45.032 28.171 62.56 62.56 99.425 99.425 74.723 75.16 75.16 

          1.2.2 คณะเทคโนโลยี 37.743 37.743 37.743 100.00 100.00 16.787 16.787 14.521 86.50 86.50 54.530 54.530 53.958 98.95 98.95 

          1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18.915 18.915 18.522 97.92 97.92 52.827 52.827 38.324 72.55 72.55 71.742 71.742 56.846 79.24 79.24 

          1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 4.114 4.114 4.114 100.00 100.00 21.016 21.016 15.459 73.56 73.56 25.130 25.130 19.631 78.12 78.12 

          1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ 17.841 17.841 14.702 82.41 82.41 39.108 39.108 20.887 53.41 53.41 56.949 56.949 35.589 62.49 62.49 

          1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ 9.643 9.643 9.643 100.00 100.00 13.448 13.448 10.040 74.66 74.66 23.091 23.091 19.689 85.27 85.27 

          1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ - - - - - 0.834 0.839 0.658 78.91 78.44 0.834 0.839 0.658 78.91 78.44 

    1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 201.361 201.361 130.415 64.77 64.77 515.336 515.336 333.229 64.66 64.66 716.697 716.697 463.842 64.72 64.72 

          1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์ 26.510 26.510 25.439 95.96 95.96 15.012 15.012 9.328 62.14 62.14 41.522 41.522 34.768 83.73 83.73 

          1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์ 11.815 11.815 11.815 100.00 100.00 25.135 25.135 19.641 78.14 78.14 36.951 36.951 31.566 85.43 85.43 

          1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 23.019 23.019 21.168 91.96 91.96 41.084 41.084 25.723 62.61 62.61 64.103 64.103 46.891 73.15 73.15 

          1.3.4 คณะแพทยศาสตร์ 120.740 120.740 52.716 43.66 43.66 415.166 415.166 263.705 63.52 63.52 535.906 535.906 316.420 59.04 59.04 

          1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19.277 19.277 19.277 100.00 100.00 18.939 18.939 14.832 78.31 78.31 38.215 38.215 34.197 89.48 89.48 

2. โรงเรียน 15.645 15.645 15.265 97.57 97.57 95.020 95.020 73.644 77.50 77.50 110.665 110.665 88.908 80.34 80.34 
          2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) 12.251 12.251 12.192 99.52 99.52 50.399 50.399 47.066 93.39 93.39 62.650 62.650 59.258 94.59 94.59 

          2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) 3.394 3.394 3.073 90.53 90.53 44.621 44.621 26.578 59.56 59.56 48.015 48.015 29.650 61.75 61.75 

3. หน่วยงานสว่นกลาง 651.777 651.777 651.777 100.00 100.00 666.375 666.375 515.435 77.35 77.35 1,318.152 1,318.152 1,189.558 90.24 90.24 
     3.1 บัณฑิตวิทยาลัย 0.916 0.916 0.916 100.00 100.00 5.760 5.760 3.952 68.62 68.62 6.676 6.676 4.976 74.54 74.54 

     3.2 สํานักศึกษาทั่วไป 0.421 0.421 0.421 100.00 100.00 55.806 55.806 36.874 66.08 66.08 56.226 56.226 37.315 66.37 66.37 
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หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

งบประมาณเงินรายได้
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

สรุปภาพรวม
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 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 6.124 6.124 100.00 100.00 2.241 2.241 1.877 83.74 83.74 8.365 8.365 8.177 97.74 97.74 

     3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 6.468 0.502 0.538 8.33 107.25 5.101 0.393 0.218 4.27 55.54 11.569 0.109 0.757 6.54 690.99 

     3.5 สํานักคอมพิวเตอร์ 2.468 2.468 2.468 100.00 100.00 22.205 22.205 15.718 70.79 70.79 24.673 24.673 18.391 74.54 74.54 

     3.6 สํานักวิทยบริการ 12.938 12.938 12.938 100.00 100.00 14.048 14.048 11.210 79.80 79.80 26.987 26.987 25.167 93.26 93.26 

     3.7 สํานักงานอธิการบดี 628.565 628.565 628.565 100.00 100.00 562.621 562.621 442.291 78.61 78.61 1,191.187 1,191.187 1,091.389 91.62 91.62 

        3.6.1 กองกลาง 2.379 2.379 2.379 100.00 100.00 22.571 22.571 14.741 65.31 65.31 24.951 24.951 17.186 68.88 68.88 

        3.6.2 กองกิจการนิสิต 1.685 1.685 1.685 100.00 100.00 34.148 34.148 23.765 69.59 69.59 35.832 35.832 25.596 71.43 71.43 

        3.6.3 กองบริการการศึกษา 2.741 2.741 2.741 100.00 100.00 4.946 4.946 4.487 90.72 90.72 7.686 7.686 7.489 97.43 97.43 

        3.6.4 กองแผนงาน 583.582 583.582 583.582 100.00 100.00 141.543 141.543 90.702 64.08 64.08 725.125 725.125 694.429 95.77 95.77 

        3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่ 2.231 2.231 2.231 100.00 100.00 35.907 35.907 35.907 100.00 100.00 38.138 38.138 38.138 100.00 100.00 

        3.6.6 กองคลังและพัสดุ 7.120 7.120 6.600 92.69 92.69 157.130 157.130 144.775 92.14 92.14 164.250 164.250 151.375 92.16 92.16 

        3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล 2.202 2.202 2.202 100.00 100.00 9.662 9.662 9.013 93.28 93.28 11.864 11.864 11.408 96.16 96.16 

        3.6.8 กองอาคารสถานที่ 2.156 2.156 2.156 100.00 100.00 112.795 112.795 81.185 71.98 71.98 114.951 114.951 83.429 72.58 72.58 

        3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ 20.267 20.267 20.020 98.78 98.78 27.932 27.932 23.248 83.23 83.23 48.199 48.199 43.268 89.77 89.77 

        3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ 1.703 1.703 1.703 100.00 100.00 9.505 9.505 7.599 79.95 79.95 11.208 11.208 9.455 84.36 84.36 

        3.6.11 สํานักตรวจสอบภายใน 0.418 0.418 0.418 100.00 100.00 1.690 1.690 1.126 66.62 66.62 2.108 2.108 1.567 74.32 74.32 

        3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ 0.486 0.486 0.486 100.00 100.00 1.556 1.556 1.188 76.39 76.39 2.041 2.041 1.698 83.18 83.18 
        3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวิน
วิทยา 1.596 1.596 1.596 100.00 100.00 3.237 3.237 2.719 84.00 84.00 4.833 4.833 4.315 89.28 89.28 

รวม 1,071.947 1,071.947 1,011.803 94.39 94.39 1,907.523 1,907.523 1,358.554 71.22 71.22 2,979.470 2,979.470 2,370.357 79.56 87.73 

 



 9
ตาราง  6  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จําแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจําเดือนกันยายน 2562 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)                           

หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
ประจําเดือนกันยายน 2562 

งบประมาณเงินรายได้
ประจําเดือนกันยายน 2562 

สรุปภาพรวม
ประจําเดือนกันยายน 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 48.989 25.142 6.22 51.32  1,146.127 307.771 144.883 12.64 47.07 1,550.652 356.760 170.025 10.96 47.66 

  1.1 ด้านสังคมศาสตร์ 54.392 3.196 4.512 8.29 141.14 440.331 84.696 48.397 10.99 57.14 494.723 87.892 52.909 10.69 60.20 

          1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 15.583 1.073 1.240 7.96 115.62 53.594 11.190 6.016 11.22 53.76 69.178 12.262 7.256 10.49 59.17 

          1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์ 11.271 0.162 0.836 7.41 517.31 32.588 4.341 2.212 6.79 50.95 43.859 4.503 3.048 6.95 67.68 

          1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ 8.694 1.257 0.365 4.20 29.01 225.186 55.500 24.206 10.75 43.61 233.880 56.757 24.571 10.51 43.29 

          1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ 2.348 0.070 0.081 3.46 115.80 42.643 4.270 3.823 8.97 89.53 44.991 4.340 3.904 8.68 89.96 

          1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5.751 0.272 0.699 12.15 256.89 10.277 1.666 1.377 13.40 82.62 16.028 1.938 2.076 12.95 107.08 

          1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 3.364 0.112 0.090 2.67 80.34 41.737 1.998 6.471 15.50 323.92 45.102 2.109 6.560 14.55 311.02 

          1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 3.735 0.164 0.388 10.40 236.50 9.311 1.893 1.361 14.62 71.91 13.046 2.057 1.749 13.41 85.04 

          1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 2.153 0.079 0.261 12.10 329.13 9.962 2.511 0.853 8.56 33.97 12.115 2.590 1.113 9.19 42.99 

          1.1.9 คณะนิติศาสตร์ 1.493 0.008 0.552 36.98 7,274.85 15.032 1.327 2.080 13.84 156.69 16.525 1.335 2.632 15.93 197.16 

    1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 142.648 3.995 8.410 5.90 210.53 189.052 40.927 27.402 14.49 66.95 331.701 44.922 35.811 10.80 79.72 

          1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์ 54.393 1.636 4.180 7.68 255.45 45.032 3.388 8.238 18.29 243.19 99.425 5.024 12.418 12.49 247.18 

          1.2.2 คณะเทคโนโลยี 37.743 1.538 2.086 5.53 135.60 16.787 2.982 3.508 20.90 117.66 54.530 4.520 5.594 10.26 123.76 

          1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18.915 0.353 0.589 3.11 166.53 52.827 11.625 6.305 11.93 54.24 71.742 11.978 6.893 9.61 57.55 
          1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 

4.114 0.229 0.353 8.58 153.90 21.016 4.884 3.084 14.67 63.14 25.130 5.114 3.437 13.68 67.21 

          1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ 17.841 0.011 0.787 4.41 7,100.23 39.108 16.282 4.258 10.89 26.15 56.949 16.293 5.045 8.86 30.97 
          1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ 

9.643 0.226 0.416 4.31 183.71 13.448 1.744 1.844 13.71 105.73 23.091 1.971 2.260 9.79 114.68 
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หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
ประจําเดือนกันยายน 2562 

งบประมาณเงินรายได้
ประจําเดือนกันยายน 2562 

สรุปภาพรวม
ประจําเดือนกันยายน 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 0.023 0.164 19.68 728.84 0.834 0.023 0.164 19.68 728.84 

    1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 201.361 41.299 11.595 5.76 28.08 515.336 182.001 68.883 13.37 37.85 716.697 223.301 80.478 11.23 36.04 

          1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์ 26.510 1.502 5.896 22.24 392.45 15.012 2.146 2.389 15.91 111.29 41.522 3.649 8.285 19.95 227.06 

          1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์ 11.815 - 0.378 3.20 - 25.135 7.415 4.393 17.48 59.25 36.951 7.415 4.771 12.91 64.35 

          1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 23.019 0.204 4.450 19.33 2,179.90 41.084 6.685 4.941 12.03 73.91 64.103 6.889 9.391 14.65 136.33 

          1.3.4 คณะแพทยศาสตร์ 120.740 25.936 0.661 0.55 2.55 415.166 163.024 54.676 13.17 33.54 535.906 188.960 55.338 10.33 29.29 

          1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19.277 13.657 0.209 1.09 1.53 18.939 2.731 2.484 13.12 90.95 38.215 16.388 2.693 7.05 16.43 

2. โรงเรียน 15.645 0.155 1.805 11.54  1,162.95 95.020 11.742 10.531 11.08 89.68 110.665 11.897 12.336 11.15 103.69 

          2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) 12.251 0.114 1.257 10.26 1,105.59 50.399 4.514 5.999 11.90 132.88 62.650 4.628 7.256 11.58 156.78 

          2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) 3.394 0.041 0.548 16.14 1,320.16 44.621 7.228 4.532 10.16 62.71 48.015 7.269 5.080 10.58 69.89 

3. หน่วยงานสว่นกลาง 651.777 24.352 34.374 5.27 141.15 666.375 124.472 76.123 11.42 61.16 1,318.152 148.824 110.497 8.38 74.25 

     3.1 บัณฑิตวิทยาลัย 0.916 0.076 0.123 13.45 161.44 5.760 0.487 0.303 5.26 62.28 6.676 0.563 0.426 6.39 75.72 

     3.2 สํานักศึกษาทั่วไป 0.421 - 0.041 9.71 - 55.806 9.960 2.458 4.40 24.68 56.226 9.960 2.499 4.44 25.09 

     3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ 6.124 0.499 0.626 10.22 125.50 2.241 0.170 0.365 16.28 215.00 8.365 0.668 0.991 11.84 148.23 

     3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 6.468 0.502 0.538 8.33 107.25 4.267     0.415 0.054 1.26 12.99 10.735 0.087 0.592 5.52 681.19 

     3.5 สํานักคอมพิวเตอร์ 2.468 0.206 0.238 9.64 115.62 22.205 4.512 3.076 13.85 68.17 24.673 4.718 3.314 13.43 70.24 

     3.6 สํานักวิทยบริการ 12.938 0.917 1.121 8.67 122.32 14.048 0.779 0.460 3.28 59.06 26.987 1.696 1.581 5.86 93.25 

     3.7 สํานักงานอธิการบดี 628.565 22.651 32.312 5.14 142.65 562.621 108.287 68.950 12.26 63.67 1,191.187 130.938 101.261 8.50 77.34 

        3.6.1 กองกลาง 2.379 0.108 0.148 6.23 137.50 22.571 3.700 2.059 9.12 55.64 24.951 3.808 2.207 8.85 57.96 

        3.6.2 กองกิจการนิสิต 1.685 0.140 0.160 9.51 114.10 34.148 6.424 1.387 4.06 21.59 35.832 6.564 1.547 4.32 23.57 

        3.6.3 กองบริการการศึกษา 2.741 0.228 0.264 9.63 115.52 4.946 0.197 0.654 13.22 332.32 7.686 0.425 0.918 11.94 215.85 
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หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผน่ดิน
ประจําเดือนกันยายน 2562 

งบประมาณเงินรายได้
ประจําเดือนกันยายน 2562 

สรุปภาพรวม
ประจําเดือนกันยายน 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 

        3.6.4 กองแผนงาน 583.582 16.490 29.989 5.14 181.86 141.543 54.540 30.915 21.84 56.68 725.125 71.030 60.904 8.40 85.74 

        3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่ 2.231 0.186 0.216 9.69 116.27 35.907 0.620 1.816 5.06 292.84 38.138 0.806 2.032 5.33 252.12 

        3.6.6 กองคลังและพัสดุ 7.120 3.577 0.235 3.30 6.57 157.130 15.003 20.236 12.88 134.88 164.250 18.580 20.471 12.46 110.18 

        3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล 2.202 0.183 0.209 9.51 114.19 9.662 0.351 0.603 6.24 171.75 11.864 0.535 0.813 6.85 152.00 

        3.6.8 กองอาคารสถานที่ 2.156 0.180 0.142 6.61 79.27 112.795 19.638 9.076 8.05 46.22 114.951 19.817 9.219 8.02 46.52 

        3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ 20.267 1.208 0.562 2.77 46.54 27.932 7.064 1.269 4.54 17.96 48.199 8.272 1.831 3.80 22.13 

        3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ 1.703 0.142 0.164 9.64 115.68 9.505 0.406 0.469 4.93 115.59 11.208 0.548 0.633 5.65 115.61 

        3.6.11 สํานักตรวจสอบภายใน 0.418 0.035 0.041 9.76 117.12 1.690 0.142 0.060 3.54 42.05 2.108 0.177 0.101 4.77 56.82 

        3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ 0.486 0.040 0.047 9.71 116.45 1.556 0.079 0.064 4.14 81.03 2.041 0.120 0.112 5.46 92.98 
        3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวิน
วิทยา 

1.596 0.133 0.133 8.33 100.00 3.237 0.123 0.342 10.56 278.67 4.833 0.256 0.475 9.82 185.72 

รวม 1,071.947 73.496 61.321 5.72 83.43 1,907.523 443.985 231.537 12.14 52.15 2,979.470 517.482 292.858 56.59 56.59 
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ตาราง  7  สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณงบหลังโอนเปลี่ยนแปลงเทียบกับเบิกจ่ายรวมผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)                           

หน่วยงาน 
เงินรายได้ เงินสะสม รวม 

งบหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่ายรวม
ผูกพัน 

ร้อยละ 
งบหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่ายรวม
ผูกพัน 

ร้อยละ 
งบหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย
รวมผูกพัน 

ร้อยละ 

1.หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 999.525 836.545 83.69 152.040 133.590 87.87 1,151.564 970.135 84.24 
  1.1 ด้านสังคมศาสตร์ 442.623 361.330 81.63 0.320 0.320 100.00 442.943 361.650 81.65 
          1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 54.597 49.555 90.76 - - - 54.597 49.555 90.76 
          1.1.2 คณะศึกษาศาสตร ์ 33.143 27.088 81.73 - - - 33.143 27.088 81.73 
          1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ 225.923 181.471 80.32 - - - 225.923 181.471 80.32 
          1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ 42.557 33.759 79.33 - - - 42.557 33.759 79.33 
          1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10.403 9.151 87.97 - - - 10.403 9.151 87.97 
          1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 41.587 33.681 80.99 0.320 0.320 100.00 41.907 34.001 81.13 
          1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 9.374 7.996 85.29 - - - 9.374 7.996 85.29 
          1.1.8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 10.007 6.304 63.00 - - - 10.007 6.304 63.00 
          1.1.9 คณะนิติศาสตร์ 14.857 12.325 82.96 - - - 14.857 12.325 82.96 
    1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 178.478 140.214 78.56 14.649 14.520 99.12 193.127 154.734 80.12 
          1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์ 34.319 31.035 90.43 11.592 11.588 99.96 45.911 42.623 92.84 
          1.2.2 คณะเทคโนโลยี 20.310 18.267 89.94 - - - 20.310 18.267 89.94 
          1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 52.948 42.457 80.19 - - - 52.948 42.457 80.19 
          1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 21.084 16.355 77.57 - - - 21.084 16.355 77.57 
          1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ 37.496 22.264 59.38 1.900 1.775 93.46 39.395 24.039 61.02 
          1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 12.323 11.081 89.92 1.157 1.157 100.00 13.480 12.238 90.79 
    1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 378.423 335.001 88.53 137.071 118.749 86.63 515.494 453.751 88.02 
          1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์ 15.039 9.837 65.41 - - - 15.039 9.837 65.41 
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หน่วยงาน 
เงินรายได้ เงินสะสม รวม 

งบหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่ายรวม
ผูกพัน 

ร้อยละ 
งบหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่ายรวม
ผูกพัน 

ร้อยละ 
งบหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย
รวมผูกพัน 

ร้อยละ 

          1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์ 22.836 18.986 83.14 2.480 2.477 99.88 25.316 21.463 84.78 
          1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 33.360 28.750 86.18 7.934 7.934 100.00 41.294 36.684 88.84 
          1.3.4 คณะแพทยศาสตร์ 299.926 271.322 90.46 114.999 98.121 85.32 414.925 369.443 89.04 
          1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7.262 6.106 84.08 11.658 10.218 87.65 18.920 16.324 86.28 
2. โรงเรียน 80.675 73.675 91.32 14.162 13.007 91.84 94.837 86.682 91.40 
          2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) 50.240 47.196 93.94 - - - 50.240 47.196 93.94 
          2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) 30.434 26.479 87.00 14.162 13.007 91.84 44.596 39.486 88.54 
3. หน่วยงานส่วนกลาง 583.570 516.374 88.49 78.559 48.748 62.05 662.129 565.122 85.35 
     3.1 บัณฑิตวิทยาลัย 5.724 4.259 74.41 - - - 5.724 4.259 74.41 
     3.2 สํานักศึกษาทั่วไป 54.340 53.617 98.67 - - - 54.340 53.617 98.67 
     3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ 2.203 2.167 98.36 - - - 2.203 2.167 98.36 
     3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 6.082 5.596 92.01 - - - 6.082 5.596 92.01 
     3.5 สํานักคอมพิวเตอร์ 22.175 20.189 91.04 - - - 22.175 20.189 91.04 
     3.6 สํานักวิทยบริการ 14.103 12.419 88.06 - - - 14.103 12.419 88.06 
     3.7 สํานักงานอธิการบดี 478.109 422.739 88.42 78.559 48.748 62.05 556.668 471.487 84.70 
        3.6.1 กองกลาง 23.089 17.502 75.80 0.079 0.079 100.00 23.169 17.582 75.88 
        3.6.2 กองกิจการนิสิต 31.860 25.521 80.10 - - - 31.860 25.521 80.10 
        3.6.3 กองบริการการศึกษา 4.975 4.501 90.46 - - - 4.975 4.501 90.46 
        3.6.4 กองแผนงาน 65.396 55.612 85.04 62.434 35.196 56.37 127.830 90.807 71.04 
        3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่ 38.482 37.909 98.51 - - - 38.482 37.909 98.51 
        3.6.6 กองคลังและพัสดุ 155.707 143.769 92.33 2.456 1.794 73.05 158.163 145.563 92.03 
        3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล 9.724 9.141 94.01 - - - 9.724 9.141 94.01 
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หน่วยงาน 
เงินรายได้ เงินสะสม รวม 

งบหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่ายรวม
ผูกพัน 

ร้อยละ 
งบหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่ายรวม
ผูกพัน 

ร้อยละ 
งบหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย
รวมผูกพัน 

ร้อยละ 

        3.6.8 กองอาคารสถานที่ 100.487 86.882 86.46 13.589 11.679 85.94 114.076 98.561 86.40 
        3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ 27.887 24.862 89.15 - - - 27.887 24.862 89.15 
        3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ 14.009 11.963 85.40 - - - 14.009 11.963 85.40 
        3.6.11 สํานักตรวจสอบภายใน 1.739 1.170 67.27 - - - 1.739 1.170 67.27 
        3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ 1.535 1.188 77.45 - - - 1.535 1.188 77.45 
        3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา 3.220 2.719 84.43 - - - 3.220 2.719 84.43 

รวม 1,662.762 1,426.594 85.80 244.760 195.345 79.81 1,907.523 1,633.608 98.23 
 
 



 
 

1 
 

 ตารางสรุปการรายงานผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   คณะ/หน่วยงาน 

 

 ทั้งนี ้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวนคณะ/หน่วยงานที่ต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน  จัดส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯแล้ว ทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน  คงเหลือหน่วยงานที่ยังไม่ด าเนินการ
รายงานผลการด าเนินงาน แก่มหาวิทยาลัย  จ านวน 3 หน่วยงาน  รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน การรายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน
ต่อ

มหาวิทยาลัย 

จ านวน
ประเด็น

ความเสี่ยง 
ที่จัดท า 

การบริหาร
ความเสี่ยง 

ผลการบริหารความเสี่ยง ณ 30 ก.ย.62 ประเด็น 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

ระดับ
ความ

เสี่ยงสูง
มาก 

ระดับ
ความ

เสี่ยงสูง 

ระดับ
ความ

เสี่ยงปาน
กลาง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง
ต่ า-
หมด
ไป 

1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

√ 9 - - 4 5 - 

2 คณะศึกษาศาสตร์ √ 6 - 1 5 - 1 

3 คณะการบัญชีและการ
จัดการ 

√ 5 - - 2 3 - 

4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ √ 8 - 8 - - 8 

5 คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

√ 4 - 2 - 2 2 

6 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง 

×       

7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ √ 8 - 1 3 4 1 

8 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ √ 23 - 1 5 17 1 

9 คณะนิติศาสตร ์ √ 11 1 3 1 6 4 

10 คณะวิทยาศาสตร์ √ 6 - - 2 4 - 

11 คณะเทคโนโลยี √ 4 - 1 3 - 1 

12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ √ 16 - - 6 10 - 

13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  √ 7 - 2 1 4 2 

14 คณะวิทยาการสารสนเทศ √ 8 - - 2 6 - 

15 คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 

√ 3 - 2 - 1 2 

16 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช √ 8 - 2 3 3 2 

17 คณะแพทยศาสตร์ √ 4 - 1 - 3 1 

ไม่ส่งรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

Wee
Text Box
<< กลับระเบียบวาระ

Wee
Text Box
<< วาระย้อนกลับ

Wee
Text Box
>> วาระถัดไป



 
 

2 
 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน การรายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน
ต่อ

มหาวิทยาลัย 

จ านวน
ประเด็น

ความเสี่ยง 
ที่จัดท า 

การบริหาร
ความเสี่ยง 

ผลการบริหารความเสี่ยง ณ 30 ก.ย.62 ประเด็น 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

ระดับ
ความ

เสี่ยงสูง
มาก 

ระดับ
ความ

เสี่ยงสูง 

ระดับ
ความ

เสี่ยงปาน
กลาง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง
ต่ า-
หมด
ไป 

18 คณะเภสัชศาสตร ์ √ 4 - 1 2 1 1 

19 คณะพยาบาลศาสตร์ √ 5 - 1 2 1 1 

20 คณะสาธารณสุขศาสตร์  √ 4 - - 1 3 - 

21 คณะสัตวแพทยศาสตร์และ
สัตวศาสตร์ 

√ 4 - 1 - 3 1 

22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  

√ 7 - 1 1 5 1 

23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  (ฝ่ายประถม)  

√ 9 - - 5 4 - 

24 สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

√ 6 - - 3 3 - 

25 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพ
ชีวินวิทยา 

√ 6 - - - 6 - 

26 ส านักบริการวิชาการ  
 

×       

27 บัณฑิตวิทยาลัย √ 2 - 1 - 1 1 

28 ส านักศึกษาทั่วไป √ 2 - - 2 - - 

29 ส านักวิทยบริการ  √ 2 - - 2 - - 

30 ส านักคอมพิวเตอร์ √ 10 - 3 3 4 3 

31 ส านักงานอธิการบดี √ 2 - - 2 - - 

32 กองกลาง √ 1 - - 1 - - 

33 กองคลังและพัสดุ √ 7 - - 6 1 - 

34 กองแผนงาน √ 3 - - 3 - - 

35 กองกิจการนิสิต √ 2 1 - - 1 1 

36 กองการเจ้าหน้าที่ √ 3 - 1 - 2 1 

37 กองอาคารสถานที่ √ 1 - - 1 - - 

ไม่ส่งรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 



 
 

3 
 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน การรายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน
ต่อ

มหาวิทยาลัย 

จ านวน
ประเด็น

ความเสี่ยง 
ที่จัดท า 

การบริหาร
ความเสี่ยง 

ผลการบริหารความเสี่ยง ณ 30 ก.ย.62 ประเด็น 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

ระดับ
ความ

เสี่ยงสูง
มาก 

ระดับ
ความ

เสี่ยงสูง 

ระดับ
ความ

เสี่ยงปาน
กลาง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง
ต่ า-
หมด
ไป 

38 กองส่งเสริมการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

√ 4 - - 2 2 - 

39 กองบริการการศึกษา √ 4 - 1 2 1 1 

40 กองทะเบียนและประมวลผล 
 

×       

41 กองประชาสัมพันธ์และ
กิจการต่างประเทศ 

√ 7 - - - 4 - 

42 ส านักตรวจสอบภายใน √ 5 - 2 2 1 2 

43 ศูนย์พัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา* 

√ - - - - - - 

44 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

√ 4 1 3 - - 4 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 
            *ศูนย์พัฒนาและประกนัคุณภาพการศึกษา ไม่มีประเด็นความเสีย่งท่ีอยู่ในระดับสูง-สูงมาก ท่ีต้องน ามาบริหารความเสี่ยง ในปี 62 
 

ไม่ส่งรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 



 

5.13   เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองบริการการศึกษา 
กองบริการการศึกษา สรุปผลการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษา TCAS 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2562  
 
จากนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อ.ว.) ได้มีนโยบายการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (Thai University Central Admission System : TCAS) ซึ่ง
มีการด าเนินการรับสมัครคัดเลือกทั้งหมด 5 รอบ ดังนี้ 

 รอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio 
 รอบท่ี 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ 
 รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน 
 รอบท่ี 4 การรับแบบ Admission 
 รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ 
กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพันธกิจในการประชาสัมพันธ์

แนะแนวการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ด าเนินงานสหกิจศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนบัณฑิตได้งานท า 
และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล 

รายงานนี้ได้สรุปผลการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบใหม่ TCAS มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีการสรุปผลการด าเนินงาน ได้แก่ สรุปผลการด าเนินงานการ
คัดเลือกรอบที่ 1-5,สรุปผลแต่ละสาขาวิชาในแต่ละรอบ, สรุปผลการคัดเลือกภาพรวมทั้งประเทศในแต่ละรอบ 
และสรุปผลการด าเนินงานทั้ง 5 รอบ ดังเล่มเอกสารที่แนบมา (มอบเฉพาะคณบดีทุกคณะ) 
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ประเด็นที่เสนอ 
                                                    
   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 
    
มติ 
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5.14 เรื่องอ่ืนๆ 
 
     การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 19/2562 ก าหนดให้มีขึ้น
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มติ 
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4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา-กพร-การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน 
 4.5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
                  ด้วยศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ความว่า ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา  2561 ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะแก่
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นั้น บัดนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนั้นจึงใคร่ขอน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป  

 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

 
ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทักษะนิสิต/ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและประกัน 
          คุณภาพการศึกษา 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง แผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
มติ 
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ร่าง  แผนพัฒนาคณุภาพ  (Improvement  Plan) 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

วงรอบปีการศึกษา  2561 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 
 
 

เสนอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คราวประชุมครั้งที่  18/2562  วันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 
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ค าน า 
 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) วงรอบปี
การศึกษา 2560 และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 3 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และมีรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง นั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 
2561 ฉบับนี้ขึ้นมา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราว
ประชุมวันที่ ......... และสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมวันที่ ......... 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพฉบับนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมโครงการเพ่ือการด าเนินงานพัฒนา แก้ไข เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ระยะเวลาในการด าเนินการ และงบประมาณ รวมถึงก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2561   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

วัน  เดือน  ปี  และสถานที่ในการตรวจประเมิน 

วันที่  3 – 4  ตุลาคม  2562  ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

วงรอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2561  (ผลการด าเนินงาน  1  สิงหาคม  2561  ถึง  31  กรกฎาคม  2562) 

 

รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1.  รองศาสตราจารย์  ดร.สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษ์วิทย์  ประธานกรรมการ 
2.  ศาสตราจารย์  ดร.ระพีพันธ์  ปิตาคะโส   กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์  ดร.สุภร  กตเวทิน   กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์  ดร.รัชพล  สันติวรากร   กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ประจักร  รอดอาวุธ    กรรมการ 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามก าเนิดจากการแยกตัวจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม 2537 จัดอยู่ในประเภทกลุ่ม ข สถาบันเน้นระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยด าเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 จัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ 2 แห่งคือ พ้ืนที่ในเมือง (ม.
เก่า) และพ้ืนที่   ขามเรียง (ม.ใหม่)  
  ปีการศึกษา 2561 จัดการศึกษา 181 หลักสูตรใน 18 คณะ 2 วิทยาลัยและ 1 สถาบัน มีนิสิตรวม 
41,125 คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี 39,004 คน คิดเป็นร้อยละ 94.84 ของจ านวนนิสิตทั้งหมด และระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 2,121 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.16 ของจ านวนนิสิตทั้งหมด มีบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน 
3,578.5 คน แยกเป็น   สายวิชาการ 1,262.5 คิดเป็นร้อยละ 35.28 และสายสนับสนุน 2,316 คน คิดเป็นร้อย
ละ 64.72 บุคลากร        สายวิชาการมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 60.83 และมีต าแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 46.46  
 ผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับสถาบันอยู่ในระดับดีมากด้วยคะแนน 4.58 องค์ประกอบที่
ได้ระดับดีมาก มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนน 4.91) องค์ประกอบที่ 3         
การบริการวิชาการ (คะแนน 5.00) และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนน 4.83) และองค์ประกอบ
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ที่ได้ระดับดีมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนน 4.25) และองค์ประกอบที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนน 4.40) เมื่อพิจารณาในเชิงระบบ พบว่าปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับดี
มากด้วยคะแนน 4.53 กระบวนการอยู่ในระดับดีมากด้วยคะแนน 4.71 และผลลัพธ์อยู่ในระดับดีด้วยคะแนน 
4.30 
   
จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของมหาวิทยาลัยในภาพรวมมีดังนี้  

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางคุณภาพการศึกษาส่งผลให้ผลการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน สูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง  

2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 

จุดที่ควรพัฒนา  
1. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนและประเมินผลกระบวนการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึง

การพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยสร้างและปรับปรุงกระบวนการใหม่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองต่อความท้าทาย เชิงกลยุทธ์ และท าให้
มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

2. มหาวิทยาลัยควรให้ความรู้และท าความเข้าใจในประเด็นของการท างานที่เป็นระบบ การ

ก าหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน การท ากิจกรรม และการท าโครงการ ให้มีความชัดเจน

เป็นรูปธรรม สามารถก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์ได้มีการวัดค่าตามตัวชี้วัดเป็น

ระยะๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีการท างาน การด าเนินการเช่นนี้จะเป็นพ้ืนฐานของการน ากรอบ

คุณภาพในระดับสากล เช่น EdPEx มาใช้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยควรก าหนดว่าจะใช้มาตรฐานสากลใดบ้างในการได้รับการจัดอันดับ เพ่ือน าตัวบ่งชี้   

ของมาตรฐานสากลนั้นมาวิเคราะห์ว่ามีระบบการด าเนินการใดหรือไม่ ที่จะส่งผลต่อตัวบ่งชี้

เหล่านั้น หากยังไม่มีก็ควรออกแบบระบบการด าเนินงานให้สามารถขับเคลื่อนให้อันดับดีขึ้น

อย่างต่อเนื่อง   
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี 
 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

ผลประเมินปีการศึกษา 2561 โดยกรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ 
ค่าเฉลี่ย) 

คะแนน 
 

ผล
ประเมิน 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต  
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร โดยรวม 614.36/181 3.39 3.39 พอใช้ 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 768.0/1,262.5*100 60.83 5.00 ดีมาก 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่งทาวิชาการ 586.6/1,262.5*100 46.46 3.87 ดี 
1.4 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 5.00 ดีมาก 
1.5 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 5 ข้อ (ข้อ 1-4, 6) 4.00 ดี 
องค์ประกอบที ่2 การวิจัย  
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  

6 ข้อ (ข้อ 1-6) 5.00 ดีมาก 

2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 108.9/23 4.73 4.74 ดีมาก 
2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 115/23 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ  
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  6 ข้อ (ข้อ 1-6) 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ (ข้อ 1-3,5,6) 4.00 ดี 
องค์ประกอบที ่5 การบริหารจดัการ  
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบนั และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

7 ข้อ (ข้อ 1-7) 5.00 ดีมาก 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 94.52/21 4.50 4.50 ดี 
5.3 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสูตรและคณะ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.58 ดีมาก 
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การวิเคราะห์ผลประเมินองค์ประกอบ และปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ 
 

ตาราง ป.2 ผลการวิเคราะห์รายองค์ประกอบ และปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/จ านวนตัวบ่งชี้

ทั้งหมด) 

ระดับคุณภาพ 
0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 การผลิตบัณฑิต 5 4.44 4.50 3.39 4.25 ด ี
2 การวิจัย 3 4.73 5.00 5.00 4.91 ดีมาก 
3 การบริการวิชาการ 1  - 5.00  - 5.00 ดีมาก 
4 การท านุบ ารุงฯ 1  - 4.00  - 4.00 ด ี
5 การบริหารจัดการ 3  - 5.00 4.50 4.83 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 13 4.53 4.71 4.30 4.58 ดีมาก 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก  

 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพในองค์ประกอบของ
การผลิตบัณฑิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสัดส่วนของ
อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก สัดส่วนของอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ และการบริหารจัดการหลักสูตร 

ควรมีการทบทวนให้แน่ ใจว่าการบริหารจัดการ
หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR)  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ระบบการให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรี 1. การประเมินคุณภาพการให้บริการนิสิต ควรเป็น

การประเมินระบบการให้บริการใน 3 ด้าน (การให้
ค าปรึกษา การให้ข้อมูล การเตรียมความพร้อม)     
แทนการประเมินโครงการหรือกิจกรรมย่อย เพ่ือน า
ข้อมูลมาปรับปรุงลักษณะกิจกรรมการให้บริการ             
ที่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต 

2. วัตถุประสงค์และตัวชี้ วัดความส าเร็จของแผน
กิจกรรมพัฒนานิสิต 

2. ควรก าหนดวัตถุประสงค์ที่ เป็นการพัฒนานิสิต      
ในด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ 
ความสามารถหรือทักษะ และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่
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สามารถวัดการพัฒนาในด้านดั งกล่ าวของนิสิต     
อย่างชัดเจน 

3. ระบบการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ศิษย์เก่า 

3. ควรมีการด าเนินงานที่เป็นระบบ เช่น การจัดท า
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า และช่องทางในการสื่อสาร เพ่ือให้
สามารถส่งความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่ตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของศิษย์เก่า และควรมีการประเมิน
สัมฤทธิผลเพื่อได้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 

  
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างและการพัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

1. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัยและการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ที่สนับสนุนงานวิจัย 
2. ควรก าหนดนโยบายและทิศทางการสนับสนุนทุน
วิจัยให้ได้ผลงานวิจัยที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ที่ว่า
บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ผลลัพธ์ของจ านวนทุนวิจัยและผลงานวิจัย 1. มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มของจ านวนทุนวิจัยและ

ผลงานตีพิมพ์ที่ลดลง ดังนั้น ควรหาแนวทางส่งเสริม
และสนับสนุนเชิงรุกให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เช่น การเขียน
ข้ อ เ สนอ โคร งการขนาดใหญ่  ที่ มี นั ก วิ จั ย จ าก
หลากหลายสาขาวิชาเพ่ือตอบโจทย์ที่เป็นปัญหาส าคัญ
ระดับประเทศ หรืองานวิจัยตอบโจทย์ของหน่วยงาน
ภาคเอกชน   
2. ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการช่วยเหลือแก่คณะ/
หน่วยงานที่มีผลการด าเนินการไม่เป็นตามเกณฑ์เช่น 
การจัดภาระงานให้เหมาะสม หรือจัดกลุ่มวิจัยที่มี
อาจารย์จากคณะอ่ืนมาร่วมทีม   
3. ควรมีการประเมินและติดตามผลกระทบของ
งานวิจัยที่มีต่อสังคมอย่างเป็นระบบ   
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การก าหนดเป้าหมายของการบริการวิชาการแก่สังคม ควรมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีผลกระทบ

ต่อสังคมอย่างชัดเจนและมีการรายงานผลลัพธ์     
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์ให้เห็นถึง
การพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน   
ได้อย่างยั่งยืน ในมิติต่างๆ เช่น การเพ่ิมขึ้นของรายได้  
การพัฒนาด้านการศึกษา และสาธารณสุข เป็นต้น 

 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมหลายหน่วยงาน 
 

1.มหาวิทยาลัยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในแผนยุทธศาสตร์ซึ่งได้แก่ 
1 )  อนุรั กษ์  ฟ้ืน ฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น  2 )  ส่ ง เสริม ให้ เกิดการสร้ า ง
มูลค่าเ พ่ิมจากทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมและ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงควรมีการมอบหมายภาระหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงานให้เน้นการด าเนินงานที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน โดยมีคณะกรรมการ
บ ริ ห า ร ง า น ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะแ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก ากับการจัดท าแผน 
ติดตามงานตามแผน และประเมินผลการด าเนินงาน 
2. ควรด าเนินการพันธกิจการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ให้มีผลไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์      
“บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล” 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

เนื่องจากการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นจ านวนโครงการท าให้ 
ไม่สามารถแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนได้ จึงควรให้
ความหมายของค าที่เป็นนามธรรม เช่น อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
เผยแพร่  ว่ าหมายถึ งอะไร และก าหนดตั วชี้ วัด          
ที่สามารถวัดการบรรลุผลตามความหมายที่ก าหนดไว้
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จุดแข็ง แนวทางเสริม 
อย่างชัดเจน    

 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
 

1.1 ควรน าค าอธิบายของวิสัยทัศน์มาก าหนดเป็น
ตัวชี้ วัดที่ ใช้ ในการวัดการพัฒนาในแต่ล ะปีและ       
วัดความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ เมื่อสิ้นสุดแผน 
1.2 ควรวิเคราะห์ SWOT ตามบริบทของวิสัยทัศน์   
โดยให้มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม      
เพ่ือสามารถใช้ประเด็นของ SWOT มาเป็นแนวทาง  
ในการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
1.3 ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร แผนทรัพยากร
การเงินและอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน      
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินควรมีการประมาณการทั้ง
รายรับและรายจ่ายในช่วงเวลาของแผนพัฒนา
การศึกษาว่าแต่ละปีจะมีรายได้สูงกว่ารายจ่ายหรือไม่ 
หากรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายเพ่ือขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการศึกษาในปีใด จะได้จัดท ากลยุทธ์      
ในการเพิ่มรายได้ หรือลดค่าใช้จ่าย 

3. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 

 
3. มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของ
หลักสูตรตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางซึ่งผลที่ได้เป็น
ต้นทุนต่อหน่วยที่ เปลี่ ยนแปลงในแต่ละปีตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้
ว่าในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพหนึ่งคนของแต่ละ
หลักสูตร ควรมีต้นทุนเท่ า ใดเ พ่ือมาใช้ ในการ
ก าหนดค่าหน่วยกิต วิเคราะห์โอกาสในการแข่งขัน 
และความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

4. การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ต่างๆ 
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. ผู้ที่รับผิดชอบเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อควรศึกษา
เกณฑ์ให้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ของเกณฑ์คืออะไร 
คุณภาพของผลการด า เนิ นงานคืออะไร  แล ะ           
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ให้ประโยชน์ถึงมหาวิทยาลัยอย่างไร เพ่ือน าไปสู่การ
ออกแบบวิธีการด าเนินงานให้เป็นระบบ และอธิบาย
ระบบการด าเนินงานให้ชัดเจนในการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง จะท าให้การรายงานการประเมิน
ตนเองกระชับ ตรงประเด็นว่าท าอะไร ได้ผลสัมฤทธิ์
อย่างไร แทนการเขียนรายงานที่เป็นกิจกรรมต่างๆ 
มากมายไม่ทราบที่มาที่ ไป ความเชื่อมโยง และ
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งท า
ให้การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสามารถท าได้ตรง
ประเด็นตามข้อเสนอแนะ 
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เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2559 – 2561 
ระดับสถาบัน  และ  ระดับคณะ 

 

ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 - 2561 ระดับสถาบัน 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ผลด าเนินงาน คะแนน ผลด าเนินงาน คะแนน ผลด าเนินงาน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 
ค่าเฉลี่ย  
3.15 

3.15 ค่าเฉลี่ย  
3.29 

3.29 ค่าเฉลี่ย  
3.39 

3.39 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ
55.06 

5.00 ร้อยละ
57.62 

5.00 ร้อยละ
60.83 

5.00 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ
39.29 

3.27 ร้อยละ
41.87 

3.47 ร้อยละ
46.46 

3.87 

1.4 การบริการนิสิตระดับปริญญา
ตรี 

6 ข้อ 5.00 6 ข้อ 5.00 6 ข้อ 5.00 

1.5 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 4 ข้อ 3.00 3 ข้อ 3.00 5 ข้อ 4.00 

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย   
2.1 ระบบและกลไกการบริหาร

และพัฒนางานวิจัยหรือ     
งานสร้างสรรค ์

6 ข้อ 5.00 6 ข้อ 5.00 6 ข้อ 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ   
งานสร้างสรรค ์

ค่าเฉลี่ย  
4.53 

4.53 ค่าเฉลี่ย  
4.79 

4.79 ค่าเฉลี่ย
4.73 

4.73 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ค่าเฉลี่ย 
4.72 

4.72 ค่าเฉลี่ย  
4.97 

4.97 ค่าเฉลี่ย
5.00 

5.00 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 4 ข้อ 3.00 6 ข้อ 5.00 6 ข้อ 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
6 ข้อ 5.00 6 ข้อ 5.00 6 ข้อ 5.00 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ   
5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือ

การก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ

7 ข้อ 5.00 7 ข้อ 5.00 7 ข้อ 5.00 
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ผลด าเนินงาน คะแนน ผลด าเนินงาน คะแนน ผลด าเนินงาน คะแนน 

เอกลักษณ์ของสถาบัน 
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ ค่าเฉลี่ย 

4.21 
4.21 ค่าเฉลี่ย 

4.34 
4.34 ค่าเฉลี่ย 

4.50 
4.50 

5.3 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

5 ข้อ 4.00 5 ข้อ 4.00 6 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ย +0.90 4.22 +0.23 4.45 +0.13 4.58 
 
ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 - 2561 ระดับคณะ 

ที ่ คณะ 

ผลประเมิน 
ปีการศึกษา  2559 

ผลประเมิน 
ปีการศึกษา  2560 

ผลประเมิน 
ปีการศึกษา  2561 

คะแนน 
การ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

การ
ด าเนินงาน 

คะแนน 
การ

ด าเนินงาน 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4.36 ระดับด ี 4.12 ระดับด ี 4.36 ระดับด ี
2 คณะศึกษาศาสตร ์ 4.47 ระดับด ี 4.73 ระดับดีมาก 4.67 ระดับดีมาก 
3 คณะการบัญชีและการจดัการ 4.27 ระดับด ี 4.31 ระดับด ี 4.31 ระดับด ี
4 คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 4.08 ระดับด ี 4.23 ระดับด ี 4.39 ระดับด ี
5 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3.60 ระดับด ี 4.04 ระดับด ี 4.16 ระดับด ี
6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 4.22 ระดับด ี 4.25 ระดับด ี 4.37 ระดับด ี
7 วิทยาลัยดรุิยางคศลิป ์ 2.95 พอใช้ 3.53 ระดับด ี 4.34 ระดับด ี
8 คณะวัฒนธรรมศาสตร ์ 4.37 ระดับด ี 3.89 ระดับด ี 4.47 ระดับด ี
9 คณะนติิศาสตร ์ 3.52 ระดับด ี 3.93 ระดับด ี 4.49 ระดับด ี
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       
10 คณะวิทยาศาสตร ์ 4.49 ระดับด ี 4.79 ระดับดีมาก 4.88 ระดับดีมาก 
11 คณะเทคโนโลย ี 4.75 ระดับดีมาก 4.86 ระดับดีมาก 4.87 ระดับดีมาก 
12 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 4.49 ระดับด ี 4.48 ระดับด ี 4.49 ระดับด ี
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและ

นฤมิตศิลป ์
4.00 ระดับด ี 4.11 ระดับด ี 4.00 ระดับด ี

14 คณะวิทยาการสารสนเทศ 4.53 ระดับดีมาก 4.58 ระดับดีมาก 4.63 ระดับดีมาก 
15 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ 4.35 ระดับด ี 4.23 ระดับด ี 4.57 ระดับดีมาก 
16 สถาบันวิจัยวลยัรุกขเวช 4.58 ระดับดีมาก 4.84 ระดับดีมาก 4.87 ระดับดีมาก 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ        
17 คณะแพทยศาสตร ์ 4.35 ระดับด ี 4.57 ระดับดีมาก 4.72 ระดับดีมาก 
18 คณะเภสัชศาสตร ์ 4.21 ระดับด ี 4.49 ระดับด ี 4.48 ระดับด ี
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ที ่ คณะ 

ผลประเมิน 
ปีการศึกษา  2559 

ผลประเมิน 
ปีการศึกษา  2560 

ผลประเมิน 
ปีการศึกษา  2561 

คะแนน 
การ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

การ
ด าเนินงาน 

คะแนน 
การ

ด าเนินงาน 
19 คณะพยาบาลศาสตร ์ 4.62 ระดับดีมาก 4.47 ระดับด ี 4.57 ระดับดีมาก 
20 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 3.93 ระดับด ี 4.25 ระดับด ี 4.37 ระดับด ี
21 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 4.35 ระดับด ี 4.44 ระดับด ี 4.56 ระดับดีมาก 
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แผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement  Plan)  จากผลการประเมินคุณภาพภายการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2561  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(รับการประเมินฯ  ระหว่างวันที่  3 – 4  ตุลาคม  2562) 

 

1. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

2. 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

3. กิจกรรมโครงการเพ่ือการด าเนินการพัฒนา 
/แก้ไข/ปรับปรุง 4. ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
 

5. เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

6. ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินการ 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผู้รับผิดชอบ 

3.1 โครงการ/กิจกรรม 
3.2 สถานะโครงการ 

ใหม ่ เดิม 
ต่อ 

เนื่อง 
ข้อเสนแนะภาพรวม         
มหาวิทยาลัยควรให้ความรู้และท าความ

เข้าใจในประเด็นของการท างานที่เป็น

ระบบ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการ

ปฏิบัติงาน การท ากิจกรรม และการท า

โครงการ ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม 

สามารถก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

วัตถุประสงค์ได้มีการวัดค่าตามตัวช้ีวัด

เป็นระยะๆ เพื่อน ามาปรับปรุงวิธีการ

ท างาน การด าเนินการเช่นนี้จะเป็น

พื้นฐานของการน ากรอบคุณภาพใน

ระดับสากล เช่น EdPEx มาใช้กับ

มหาวิทยาลัยต่อไป 

- โครงการอบรมให้ความรู้เทคนิค  
การจัดท าแผนด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ (โดยวิทยากรภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒ) 

/   1. ความรู้และ
ความเข้าใจของ
ผู้ปฏิบัติงานท่ี
รับผิดชอบใน
การจัดท าแผน
ฝ่ายต่างๆ ระดับ
สถาบันและ
คณะ 
2. แผนการ
ด าเนินงานระดับ
สถาบันและ
คณะฝ่ายตา่งๆ 
มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ตาม
เกณฑ์การ
ประกันคณุภาพ          
(ประกอบด้วย 

1. ผู้เข้าร่วมไม่
ร้อยกว่าร้อยละ 
75 มีความรู้
ความเข้าใจใน
การจัดท าแผน 
2. แผน
ด าเนินงานของ
ฝ่ายต่างๆ         
ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 75      
มีความครบถ้วน
สมบูรณ ์

มกราคม- 
กุมภาพันธ ์

2563 

50,000.- ศูนย์พัฒนาและ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
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1. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

2. 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

3. กิจกรรมโครงการเพ่ือการด าเนินการพัฒนา 
/แก้ไข/ปรับปรุง 4. ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
 

5. เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

6. ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินการ 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผู้รับผิดชอบ 

3.1 โครงการ/กิจกรรม 
3.2 สถานะโครงการ 

ใหม ่ เดิม 
ต่อ 

เนื่อง 
วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน
แผนฯ) 

มหาวิทยาลัยควรก าหนดว่ าจะใ ช้
มาตรฐานสากลใดบ้างในการได้รับการ
จั ด อั น ดั บ  เ พื่ อ น า ตั ว บ่ ง ช้ี ข อ ง
มาตรฐานสากลนั้นมาวิเคราะห์ว่ามี
ระบบการด าเนินการใดหรือไม่ ที่จะ
ส่งผลต่อตัวบ่งช้ีเหล่านั้น หากยังไม่มีก็
ควรออกแบบระบบการด าเนินงานให้
สามารถขับเคลื่อนให้อันดับดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

- การก าหนดสถาบันการจัดอันดับที่
เป็นที่ยอมรับ (ประกอบด้วย 1. RUR 
Ranking 2. QS  Asia University 
Ranking 3. UI Green Metric 
World University Ranking 4. 
Time Higher Education (THE) – 
Asia Pacific University Rankings  
5. Time Higher Education (THE) 
–University Impact Rankings 6. 
Time Higher Education (THE) –
World University  Rankings) 

  / มหาวิทยาลยั
ได้รับการจัด
อันดับคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา  

ได้รับการจัด
อันดับ จ านวน 5 
สถาบันการจดั
อันดับ 

สิงหาคม 
2562- 

กรกฎาคม 
2563 

- กอง
ประชาสมัพันธ์
และกิจการ
ต่างประเทศ 
(กลุ่มงานกิจการ
ต่างประเทศ) 

องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต         
ระบบการให้บริการนิสิตระดับปริญญา
ตรี : การประเมินคุณภาพการให้บริการ
นิสิต ควรเป็นการประเมินระบบการ
ให้บริการใน 3 ด้าน (การให้ค าปรึกษา 

1.4 การปรับปรุงเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลผลการประเมินคณุภาพการ
ให้บริการนสิิต  

  / คุณภาพของ
เครื่องมือการ
ประเมินฯ 

ความเที่ยงตรง
และความ 

เชื่อมั่นเป็นไป
ตามระเบียบวิธี

มกราคม 
2563 

- - กองกิจการนิสิต 
- กอง
ประชาสมัพันธ์
และกิจการ
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1. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

2. 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

3. กิจกรรมโครงการเพ่ือการด าเนินการพัฒนา 
/แก้ไข/ปรับปรุง 4. ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
 

5. เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

6. ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินการ 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผู้รับผิดชอบ 

3.1 โครงการ/กิจกรรม 
3.2 สถานะโครงการ 

ใหม ่ เดิม 
ต่อ 

เนื่อง 
การให้ข้อมูล การเตรียมความพร้อม) 
แทนการประเมินโครงการหรือกิจกรรม
ย่อย เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงลักษณะ 
กิจกรรม การให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนสิิต 

วิจัย ต่างประเทศ  
- กองบริการ
การศึกษา 
- ส านักศึกษา
ทั่วไป 
- ส านัก
คอมพิวเตอร ์

วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของแผนกิจกรรมพัฒนานิสิต : ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นการพัฒนา
นิสิตในด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ด้านความรู้ ความสามารถ
หรือทักษะ และมีการก าหนดตัวช้ีวัดที่
สามารถวัดการพัฒนาในด้านดังกล่าว
ของนิสิตอย่างชัดเจน 

1.5 การประชุมทบทวนและจัดท า
แผนพัฒนานิสิต ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ประเด็นการ
พัฒนาวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของ
แผนพัฒนานิสิต 

/   คุณภาพของ
แผนพัฒนานิสิต 

ครบถ้วน
สมบูรณ์ตาม
เกณฑ์ประกัน
คุณภาพฯ 

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 
2562  

 

- กองกิจการนิสิต 

ระบบการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า : ควรมีการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบ เช่น การจัดท า
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า และช่องทางในการ
สื่อสาร เพื่อให้สามารถส่งความรู้และ
ข้อมูลต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความ

1.5 การจัดท าระบบฐานข้อมลูศิษย์เกา่
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (Big 
Data) 
 

/   มีฐานข้อมูล 
ศิษย์เก่า
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
(Big Data) 

ฐานข้อมูล   
ศิษย์เก่า
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
(Big Data)       
มีประสิทธิภาพ 

พฤศจิกายน 
2562-

มกราคม 
2563 

- กองกิจการนิสิต 
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1. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

2. 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

3. กิจกรรมโครงการเพ่ือการด าเนินการพัฒนา 
/แก้ไข/ปรับปรุง 4. ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
 

5. เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

6. ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินการ 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผู้รับผิดชอบ 

3.1 โครงการ/กิจกรรม 
3.2 สถานะโครงการ 

ใหม ่ เดิม 
ต่อ 

เนื่อง 
คาดหวังของศิษย์เก่า และควรมีการ
ประเมินสัมฤทธิผลเพื่อได้แนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนา 

(ผลสมัฤทธ์ิ    
การประเมิน
ระบบฐานข้อมลู   
ศิษย์เก่า) 

องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย         
ผ ล ลั พ ธ์ ข อ ง จ า น วน ทุ น วิ จั ย แ ล ะ
ผลงานวิจัย :  
  1. มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มของจ านวน
ทุนวิจัยและผลงานตีพิมพ์ท่ีลดลง ดังนั้น 
ควรหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุน
เชิงรุกให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เช่น การเขียน
ข้อเสนอโครงการขนาดใหญ่ ที่มีนักวิจัย
จากหลากหลายสาขาวิชาเพื่อตอบ
โจทย์ที่เป็นปัญหาส าคัญระดับประเทศ 
หรืองานวิจัยตอบโจทย์ของหน่วยงาน
ภาคเอกชน   
  2. ควรมีแนวทางที่ ชัดเจนในการ
ช่วยเหลือแก่คณะ/หน่วยงานที่มีผลการ
ด าเนินการไม่เป็นตามเกณฑ์เช่น การ
จัดภาระงานให้เหมาะสม หรือจัดกลุ่ม
วิจัยที่มีอาจารย์จากคณะอื่นมาร่วมทีม   

2.2 
และ 
2.3 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย   / 1. มหาวิทยาลัย
มีจ านวนผลงาน
ตีพิมพ์บทความ
วิจัยเพิ่มมากข้ึน 
2. นักวิจัยมีการ
รวมกลุม่การ
ด าเนิน
โครงการวิจัยที่
หลากหลาย
สาขาวิชา 
3. อาจารย์/
นักวิจัยสามารถ
ยกระดับการ
ด าเนิน
โครงการวิจัย
และมเีครือข่าย

1. มีจ านวน
ผลงานตีพิมพ์
บทความวิจัย
เพิ่มมากข้ึน   
จากปีท่ีผ่านมา 
ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 5 
2. มีโครงการ 
วิจัยที่ด าเนินการ
ในเชิงบูรณาการ 
สหวิชา       
อย่างน้อย 21 
โครงการ 
3. เกิดเครือข่าย
การท างานวิจัย
ร่วมกันระหว่าง

ปีงบประมาณ 
2563 

200,000.- กองส่งเสริมการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
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1. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

2. 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

3. กิจกรรมโครงการเพ่ือการด าเนินการพัฒนา 
/แก้ไข/ปรับปรุง 4. ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
 

5. เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

6. ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินการ 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผู้รับผิดชอบ 

3.1 โครงการ/กิจกรรม 
3.2 สถานะโครงการ 

ใหม ่ เดิม 
ต่อ 

เนื่อง 
  3. ควรมีการประเมินและติดตาม
ผลกระทบของงานวิจัยที่มีต่อสังคม
อย่างเป็นระบบ   

ในการด าเนิน
โครงการวิจัยที่
เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่
ร่วมกัน 

มหาวิทยาลยักับ
หน่วยงาน/
แหล่งทุน
ภายนอก     
อย่างน้อย 5 
เครือข่าย 

องค์ประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ         
การก าหนดเป้าหมายของการบริการ
วิชาการแก่สังคม : ควรมีการก าหนด
เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่มีผลกระทบต่อ
สังคมอย่างชัดเจนและมีการรายงาน
ผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีข้อมูล
เชิงประจักษ์ให้เห็นถึงการพัฒนาและ
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้
อย่ างยั่ งยืน  ในมิติต่ างๆ เ ช่น การ
เพิ่มขึ้นของรายได้  การพัฒนาด้าน
การศึกษา และสาธารณสุข เป็นต้น 

3.1 โครงการตลาดนัดวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชน 
 

/   1. มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน ในการ
ด าเนินงานแบบ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน
ต้นแบบ 
2. มหาวิทยาลัย
และชุมชนมี
พื้นที่ในการ
พบปะและ
แลกเปลีย่น

1. เกิดเครือข่าย
การท างาน
บริการวิชาการ
ร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลยักับ
หน่วยงาน/
แหล่งทุน
ภายนอก      
อย่างน้อย 5 
เครือข่าย 
2. เกิดการ
ท างานร่วมกัน
ระหว่าง
มหาวิทยาลยักับ

ปีงบประมาณ 
2563 

80,000.- กองส่งเสริมการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
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1. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

2. 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

3. กิจกรรมโครงการเพ่ือการด าเนินการพัฒนา 
/แก้ไข/ปรับปรุง 4. ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
 

5. เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

6. ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินการ 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผู้รับผิดชอบ 

3.1 โครงการ/กิจกรรม 
3.2 สถานะโครงการ 

ใหม ่ เดิม 
ต่อ 

เนื่อง 
เรียนรู้กัน 
3. มหาวิทยาลัย
ได้รับโจทย์
ปัญหาและความ
ต้องการในการ
ให้บริการ
วิชาการที่
สอดคล้องกับ
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ชุมชนอย่าง
แท้จริง 
4.มหาวิทยาลัย
สามารถ
ยกระดับการ
ให้บริการ
วิชาการแก่สังคม
และมเีครือข่าย
ในการ
ด าเนินงาน
ร่วมกัน 

ชุมชนโดยผ่าน
กระบวนการ
บูรณาการงาน
บริการวิชาการ 
4 In1 ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 
3. เกิดชุมชน
ต้นแบบ       
อย่างน้อย 1 
ชุมชน 
4. เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิม่  
อย่างน้อย 1 
ผลิตภณัฑ ์
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1. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

2. 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

3. กิจกรรมโครงการเพ่ือการด าเนินการพัฒนา 
/แก้ไข/ปรับปรุง 4. ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
 

5. เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

6. ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินการ 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผู้รับผิดชอบ 

3.1 โครงการ/กิจกรรม 
3.2 สถานะโครงการ 

ใหม ่ เดิม 
ต่อ 

เนื่อง 
 การปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนสนับสนุน 

“โครงการบริการวิชาการ” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563     

 /  ผู้รับผิดชอบ
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
เขียนตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ
โครงการ และ
แผน และ
สามารถด าเนิน
โครงการได้
บรรลตุาม
ตัวช้ีวัด 

ผู้ที่รับผดิชอบ
โครงการบริการ
วิชาการ เข้าร่วม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 

ปีงบประมาณ 
2563 

- 

องค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม          
การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : เนื่องจาก
การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็น
จ านวนโครงการท าให้ไม่สามารถแสดง
ผลสั มฤทธิ์ ขอ งแผนได้  จึ งควร ให้
ความหมายของค าที่เป็นนามธรรม เช่น 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ ว่าหมายถึง

4.1 การปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนสนับสนุน 
“โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563     

  / ผู้รับผิดชอบ
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
เขียนตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ
โครงการ และ
แผน และ

ผู้ที่รับผดิชอบ
โครงการท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
เข้าร่วมไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ปีงบประมาณ 
2563 

5,000.- กองส่งเสริม    
การวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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1. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

2. 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

3. กิจกรรมโครงการเพ่ือการด าเนินการพัฒนา 
/แก้ไข/ปรับปรุง 4. ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
 

5. เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

6. ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินการ 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผู้รับผิดชอบ 

3.1 โครงการ/กิจกรรม 
3.2 สถานะโครงการ 

ใหม ่ เดิม 
ต่อ 

เนื่อง 
อะไร และก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัด
การบรรลุผลตามความหมายที่ก าหนด
ไว้อย่างชัดเจน 
 

สามารถด าเนิน
โครงการได้
บรรลตุาม
ตัวช้ีวัด 

องค์ประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ         
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา :  
  1. ควรน าค าอธิบายของวิสัยทัศน์มา
ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดที่ใช้ในการวัดการ
พัฒนาในแต่ละปีและวัดความส าเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ เมื่อสิ้นสุดแผน 
  2. ควรวิเคราะห์ SWOT ตามบริบท
ของวิสัยทัศน์โดยให้มีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสามารถใช้
ประเด็นของ SWOT มาเป็นแนวทางใน
การก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 
  3. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
แผนทรัพยากรการเ งินและอื่นๆ ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าจะ
ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง

5.1 การประชุมทบทวนและจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) 

  / คุณภาพของ
แผนพัฒนา
แผนพัฒนา
การศึกษา 

ครบถ้วน
สมบูรณ์ตาม
เกณฑ์ประกัน
คุณภาพฯ 

กันยายน 
2562 

- กองแผนงาน 
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1. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

2. 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

3. กิจกรรมโครงการเพ่ือการด าเนินการพัฒนา 
/แก้ไข/ปรับปรุง 4. ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
 

5. เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

6. ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินการ 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผู้รับผิดชอบ 

3.1 โครงการ/กิจกรรม 
3.2 สถานะโครงการ 

ใหม ่ เดิม 
ต่อ 

เนื่อง 
มหาวิทยาลัย 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน : แผนกลยุทธ์
ทางการเงินควรมีการประมาณการทั้ง
รายรับและรายจ่ายในช่วงเวลาของ
แผนพัฒนาการศึกษาว่าแต่ละปีจะมี
รายได้สู งกว่ารายจ่ายหรือไม่  หาก
รายได้ ไม่ เพียงพอต่อรายจ่ ายเพื่ อ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาในปีใด 
จะได้จัดท ากลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ 
หรือลดค่าใช้จ่าย 

5.1 การประชุมเพื่อทบทวนและปรับ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560-
2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 
2563) 

  / ความครบถ้วน
สมบูรณ์ของ
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน  

1. มีข้อมูลที่
แสดงให้เห็นถึง
แหล่งที่มา การ
จัดหารายได้และ
แหล่งใช้จ่ายของ
เงินท่ีต้องการใช้
ในการด าเนิน 
งานตามแผน 
พัฒนาการศึกษา
ของ
มหาวิทยาลยั 
2. มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 

ธันวาคม 
2562 – 
กันยายน 
2563 

17,000.- กองคลังและพัสด ุ

การวิ เคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของ
หลักสูตร : มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรตามเกณฑ์
ของกรมบัญชีกลางซึ่งผลที่ได้เป็นต้นทุน

5.1 โครงการพัฒนาเพิม่สมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท าบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
(โดยวิทยากรภายนอก) 

  / 1. ความรู้ความ
เข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 
เกี่ยวกับการ

1. มีการน า
ความรู้เชื่อมโยง 
และสนบัสนุน
การจัดการเรยีน

มกราคม 
2563 – 

มีนาคม 2563 

80,000.- กองคลังและพัสด ุ
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1. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

2. 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

3. กิจกรรมโครงการเพ่ือการด าเนินการพัฒนา 
/แก้ไข/ปรับปรุง 4. ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
 

5. เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

6. ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินการ 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ผู้รับผิดชอบ 

3.1 โครงการ/กิจกรรม 
3.2 สถานะโครงการ 

ใหม ่ เดิม 
ต่อ 

เนื่อง 
ต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปีตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ท าให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพหนึ่งคนของแต่ละหลักสูตร 
ควรมีต้นทุนเท่าใดเพื่อมาใช้ในการ
ก าหนดค่าหน่วยกิต วิเคราะห์โอกาสใน
การแข่งขัน และความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร 

ค านวณต้นทุน
ผลผลติตาม
หลักเกณฑ์
วิธีการ/
ระยะเวลาที่
กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
2. ความสามารถ
ของผู้เข้าร่วม
อบรมในการ
ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินใน
แต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานิสิต 
อาจารย์ 
บุคลากร การ
จัดการเรียนการ
สอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

การสอน 
2. มีการสร้าง
เครือข่ายการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลัง 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
3. จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
4. ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวาม
พึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 80 
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-4- 
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะ/หน่วยงานต่อมหาวิทยาลัย                 
รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน ในระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(E-Risk) 
 ดังนั้น  เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร                   
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ/หน่วยงาน  กองแผนจึงได้จัดท าสรุป
การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะ/หน่วยงาน รอบ 12 เดือน       
(1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบผล           
การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงฯของคณะ/หน่วยงาน 
 

 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ) 
  
ประเด็นที่เสนอ 
                                                    
   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้ 
   1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4  
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)    
        2. ผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะ/หน่วยงาน  
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562) 
 
มติ 
 

 
 

 

 

 

 

 

5.13   เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองบริการการศึกษา 
กองบริการการศึกษา สรุปผลการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษา TCAS 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2562  
 

Wee
Text Box



 

จากนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อ.ว.) ได้มีนโยบายการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (Thai University Central Admission System : TCAS) ซึ่ง
มีการด าเนินการรับสมัครคัดเลือกทั้งหมด 5 รอบ ดังนี้ 

 รอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio 
 รอบท่ี 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ 
 รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน 
 รอบท่ี 4 การรับแบบ Admission 
 รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ 
กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพันธกิจในการประชาสัมพันธ์

แนะแนวการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ด าเนินงานสหกิจศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนบัณฑิตได้งานท า 
และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล 

รายงานนี้ได้สรุปผลการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบใหม่ TCAS มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีการสรุปผลการด าเนินงาน ได้แก่ สรุปผลการด าเนินงานการ
คัดเลือกรอบที่ 1-5,สรุปผลแต่ละสาขาวิชาในแต่ละรอบ, สรุปผลการคัดเลือกภาพรวมทั้งประเทศในแต่ละรอบ 
และสรุปผลการด าเนินงานทั้ง 5 รอบ ดังเล่มเอกสารที่แนบมา (มอบเฉพาะคณบดีทุกคณะ) 
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ประเด็นที่เสนอ 
                                                    
   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 
    
มติ 
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5.14 เรื่องอ่ืนๆ 
 
     การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 19/2562 ก าหนดให้มีขึ้น
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มติ 
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