
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คร้ังที่ 20/2563 

วันที ่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม SC3-202 ชัน้ 2 อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด



ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ครั้งที ่20/2563 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชมุ SC3-202 ชัน้ 2 อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

********************* 
ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม   
  
ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน 
           3.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  
ระเบยีบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1  หมวดภารกิจหลัก 
  (การเรียนการสอน,บริการวิชาการ,การวิจัย,ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม,นโยบาย) 
         4.1.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) กับ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็ง 
ต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย 

   
4.1.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) กับ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็ง 
ต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย 

 
4.2 หมวดระเบียบ –ข้อบังคบั-ประกาศ 
          4.2.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การ
โอนสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนนุการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2563 
 
4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ 

-ไม่ม-ี 
4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล 

-ไม่ม-ี 
4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา–กพร–การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน 
 4.5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบตัวชี้วัดความเป็นเลิศของส านักงานเลขานุการ 
คณะ/หน่วยงาน และหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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4.6 หมวดอ่ืนๆ 

4.6.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหาร 
และด าเนินงานโรงพยาบาลสุทธาเวช  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... 
 

4.6.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสร้าง 
ภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) 
กับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)  
 

4.6.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงาน  
โครงการยุวชนจิตอาสา ระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.) กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ 
    5.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากศูนย์การวิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
 5.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์ 
 5.3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาศาสตร์ 
 5.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 5.5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากส านักวิทยบริการ 
 5.6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน 
 5.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 5.8   เรื่องแจ้งเพือ่ทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 5.9  เรื่องอื่นๆ 
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วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2563 

วันที ่24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม SC3-202 ช้ัน 2 อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่องเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน  
 
 
 

 

1.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2563  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 19/2563 

     ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                 
ครั้งที่ 19/2563  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
ประเด็นที่เสนอ 
     เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 19/2563  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
มติ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2563  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
วาระท่ี 2 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่19/2563  
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

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

กรรมการที่มาประชุม 
1. อธิการบดี (รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล) ประธานที่ประชุม 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานวิจัยและนวัตกรรม (ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง) กรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ (ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล)  กรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต (รศ.ดร.อรวิชญ์ กุมพล) กรรมการ 
5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร) กรรมการ 
6. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์) กรรมการ 
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล) กรรมการ 
8. คณบดีคณะเทคโนโลยี (รศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม) กรรมการ 
9. คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ (อ.ดร.ชลธิชา ธรรมวญิญู) กรรมการ 
10. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)  กรรมการ 
11. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (รศ.ดร.สมจิต  แดนสีแก้ว)    กรรมการ 
12. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์(ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์) กรรมการ 
13. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ (รศ.ดร.ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์) กรรมการ 
14. คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศ.ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ) กรรมการ 
15. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผศ.ดร.สุภาวดี  ปิระเต  ....รกัษาการแทน) กรรมการ 
16. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร) กรรมการ 
17. คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (ผศ.ศศิธร แก้วมั่น) กรรมการ 
18. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล) กรรมการ 
19. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผศ.นพ.เทพลักษ ์ศิริธนะวุฒิชัย) กรรมการ 
20. คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย)                            กรรมการ 
21. คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว)  กรรมการ 
22. คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ผศ.ดร.คมกริช การินทร์) กรรมการ 
23. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป) กรรมการ 
24. คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผศ.พงษ์พันธ์  บุปเก) กรรมการ 
25. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (อ.ทม เกตุวงศา) กรรมการ 
26. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ (นางพรพิมล มโนชัย) กรรมการ 
27. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ดร.จรวย สาวิถี) กรรมการ 
28. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว) กรรมการ 
29. ผู้อํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป(ผศ.ดร.จินดาพร  จํารัสเลิศลักษณ์) กรรมการ 
30. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา (รศ.ดร.มงคล อุดชาชน) กรรมการ 
31. ประธานสภาคณาจารย์ (อ.ฐิติศักดิ์  เวชกามา  ....รักษาการแทน)  กรรมการ 
32. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย (ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์) กรรมการและเลขานุการ 



  -2-  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2563  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.นบปนม   แก้วหานาม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ 
2. ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ   สุวรรณทา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณปโภคและอาคารสถานที่ 
3. ผศ.ดร.จุลสุดา   ศิริสม   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและบริหารระบบการเงิน 
4. ผศ.ดร.พีระ    พันลูกท้าว  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
5. นางสิริพร     ศิระบูชา  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
6. นางสาวณภัทร   พรจําศิล  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการประชุม 

ผู้ชี้แจง 
1. นางสาวพนมพร     ปัจจวงษ์  ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
2. นายนพวิทย์      ศรีเวียงธนาธิป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์   วงษ์ชิ้ม   อาจารย์ประจําคณะการบัญชีและการจัดการ 

ผู้บันทึกการประชุม 
  นางสาวอัจฉรา   หล้าบ้านโพน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
เริ่มประชุม 09.00 น.  
  เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานที่ประชุมได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่องเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน  
1. การสื่อสารองค์กร  ด้วยคณะกรรมการประเมินผลงานอธิการบดีได้มีการสัมภาษณ์บุคลากรกลุ่ม 

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการประชุม ได้มีข้อเสนอแนะว่าผู้ที่ให้สัมภาษณ์ในบางเรื่องที่ไม่ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริหารนําข้อมูลที่จําเป็นบางส่วนที่รับทราบจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยหรือประชุมอ่ืนๆ แจ้งให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลจาก
ผู้บริหารสื่อสารถึงบุคลากร  
  2. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร กําหนดในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563  การดําเนินการในปีนี้จะเป็น
การตามหลักการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19  คือจะต้องเว้นระยะห่าง ตรวจคัดกรองโรค  
คัดกรองอุณหภูมิร่างกาย การใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าระหว่างปฏิบัติหน้าที่  และจะมีการฉายรังสีใบ
ปริญญาบัตรเพ่ือฆ่าเชื้อโรค  
  3. การจัดอบรมให้ความรู้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดอบรมให้ความรู้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria) 
ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีกําหนดภายใต้กรอบแนวคิดเดียวกันกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx)   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ  ณ ห้องประชุมโรงแรมเอสตะวัน อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อธิการบดี  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ
สถาบัน/สํานัก/ศูนย์ และผู้อํานวยการกอง  จึงขอให้ผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน  

4.  การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ด้วยมหาวิทยาลัยจะจัดตั้งศูนย์อบรมเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยใช้งบประมาณจากส่วนกลาง  

5.  โครงการถ่ายถอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564 เรื่อง "ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม สู่ มหาวิทยาลัยชั้นนําของเอเชีย"   ในวันพุธที่  
18 พฤศจิกายน 2563  กําหนดการ ช่วงที่ 1  บุคลากรสายวิชาการ : ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 15.00 น.  ช่วงที่ 2 
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บุคลากรสายสนับสนุน : ตั้งแต่เวลา 14.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอให้ผู้บริหารได้แจ้งให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ  

 
 1.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการ 
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 18/2563 

     ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                 
ครั้งที่ 18/2563  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
ประเด็นที่เสนอ 
     เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่  18/2563  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม  

วาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมค่า
เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 ข้อ 3 ให้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ให้มีผลบังคับใช้สําหรับนิสิตที่เข้า
ศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 กรรมการและเลขานุการฯ ได้หารือในที่ประชุมความว่า ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการการศึกษาอ่ืนๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2561  เริ่มใช้กับนิสิต ปี
การศึกษา 2561   2562 และ 2563  (รอบแรก)  ตามข้อ 7.6 หลักสูตรและการสอนแบบ ก2(2)   ในเวลาราชการ 
รวมจ่ายตลอดหลักสูตร 142,800  บาท  ภาคการศึกษาละ 23,800  บาท จํานวน  6 ภาคการศึกษา ซึ่งมีความ
ขัดแย้งกับกับข้อมูลการระบบนอกเวลาราชการที่ เป็น 4 ภาคการศึกษา ซึ่งในเวลาราชการจะต้องเป็น  
4 ภาคการศึกษา  ส่วนระบบนอกเวลาราชการจะต้องเป็น 6 ภาคการศึกษา  ดังนั้น ช่วงเวลาของประกาศมีความ
ขัดและแย้งกับความเป็นจริง จึงเสนอเพ่ือหารือแนวทางแก้ไข  

คณบดีศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า  ตามข้อเท็จจริงแล้วประกาศนี้มีการสลับอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาระหว่างระบบในเวลาราชการกับระบบนอกเวลาราชการ ซึ่งคณะได้รับทราบในส่วนนี้ตั้งแต่ระเบียบ
ประกาศใช้ ซึ่งในส่วนนี้คณะได้จัดทําอัตราผิด และได้ทําหนังสือแจ้งทางนิติกรดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่ติด
ตรงกระบวนการกลั่นกรองทางกฎหมาย  ในเรื่องนี้จึงขอให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแนวทางแก้ไข 

กรรมการและเลขานุการฯ กล่าวว่า ประเด็นที่หารือกรณีภาคการศึกษาของนิสิต ทีข่ัดและแย้งกับ 
การเรียนของนิสิตระบบในเวลาราชการเป็น 4 ภาคการศึกษา  และระบบนอกเวลาราชการจะเป็น 6 ภาค
การศึกษา   

ประธานที่ประชุม  กล่าวว่า  เนื่องจากการเสนอวาระในคราวที่แล้ววาระการประชุม มีการเสนอเข้ามา
เรื่องการเหมาจ่ายสลับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ประชุมเห็นว่าเป็นไปตามมติควรแจ้งตัวบุคคลด้วย ต่อมา
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบปรากฏว่าการปรับอัตราระหว่างระบบในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ มีประเด็น
เกี่ยวกับภาคการศึกษาเก่ียวข้องด้วย และเพ่ือไมใ่ห้เกิดผลกระทบกับนิสิตที่ได้มีการเรียนผ่านมาแล้วจะย้อนหลัง 
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ที่ประชุมจะต้องแก้ไขปัญหาไปข้างหน้าให้แล้วเสร็จในคราวเดียว จึงมอบให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารหารือร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือหาแนวทางแก้ไขในประเด็นภาคการศึกษาระบบในเวลาราชการและระบบ
นอกเวลาราชการ เมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป  

กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมว่า  ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ยกเว้นวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไข
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมค่าเรียก เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 ข้อ 3 ให้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ให้มีผลบังคับใช้สําหรับนิสิตที่เข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป   

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า บัณฑิตวิทยาลัยจะรับไปตรวจสอบในส่วนของภาคการศึกษาในระบบ 
ในเวลาราชการและระบบนอกเวลาราชการ แบบ ก2(1) กับ แบบ ก2(2) และนําเสนอที่ประชุมอีกครั้ง  

ประธานที่ประชุม สรุปว่า ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 18/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ยกเว้นวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมค่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2 563  
ข้อ 3 ให้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน ให้มีผลบังคับใช้สําหรับนิสิตที่เข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป   และมอบบัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบในส่วนของภาคการศึกษาในระบบในเวลาราชการและระบบนอกเวลาราชการ แบบ ก2(1) กับ แบบ ก
2(2) และนําเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองอีกครั้ง 
 
มติ   

ที่ประชุมมีมติดังนี้  
1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2563 วันที่ 27  

ตุลาคม 2563 ยกเว้นวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแก้ไข
เพ่ิมเติมค่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 ข้อ 3 ให้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ให้มีผลบังคับใช้สําหรับ
นิสิตที่เข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  

2. มอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบในส่วนของภาคการศึกษาในระบบในเวลาราชการและระบบ 
นอกเวลาราชการ แบบ ก2(1) กับ แบบ ก2(2) และนําเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองอีกครั้ง 
  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน 

3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ดํ า เนินการจัดทํารายงานผล                        

การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย บัดนี้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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ครั้งที่  เรื่อง มติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
9/2563 
วันที่ 26 
พฤษภาค
ม 2563 

การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการ
ดําเนินงานและวิธีการใช้
จ่ายโครงการที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากสหภาพ
ยุโรป(โครงการ 
Erasmus+)  
พ.ศ.2563 

ที่ประชุมมีมติพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การ
ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการ
ดําเนินการและวิธีการใช้จ่ายโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากประเทศอ่ืนด้วย ควรปรับระเบียบฯ 
ใหม่ โดยให้ครอบคลุมโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนการต่างประเทศ 

หากดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้นําเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีก
ครั้ง  
 

อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ 

 
มติ 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคามตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี   4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1  หมวดภารกิจหลัก 
      (การเรียนการสอน,บริการวิชาการ,การวิจัย,ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม,นโยบาย) 
 4.1.1 การพิจารณาการคืนเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนายสารัช มหัสสา นิสิตระดับ 
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวนเงิน 27,000 บาท 
 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม          
ความว่า ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีหนังสือ ที่ อว 0605.14(1.3)/1273 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรื่อง              
ขอปรับเปลี่ยนสภาพนิสิตจากระบบนอกเวลาราชการ เป็นระบบในเวลาราชการ และขอคืนค่าธรรมเนียม
การศึกษา ของนายสารัช มหัสสา รหัสนิสิต 63010381012 นิสิตระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาจากระบบ
นอกเวลาราชการ เป็นระบบในเวลาราชการ เนื่องจากได้สอบขอรับทุนเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการ
โรงเรียนในโรงงาน (Will) ร่วมกับบริษัท Cal-comp Electronic ซึ่งจําเป็นต้องสมัครเรียนเป็นระบบนอกเวลา
ราชการเท่านั้น แต่ผลการขอรับทุนโครงการโรงเรียนในโรงงาน (Will) ร่วมกับบริษัท Cal-comp Electronic ไม่
ผ่าน จึงได้ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษา จากระบบนอกเวลาราชการ เป็นระบบในเวลาราชการ และขอเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระบบนอกเวลาราชการคืน  
 ทั้งนี้ นายสารัช มหัสสา ได้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระบบนอกเวลาราชการ อัตรารวมจ่ายตลอด
หลักสูตร 120,000 บาท ภาคเรียนละ 30,000 บาท และได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการ
ช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 1 ด้านค่าธรรมเนียม
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  ข้อ 2  ภาคการศึ กษา 1/2563               
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนิสิตทุกชั้นปี ร้อยละ 10 นายสารัช มหัสสา  จึงได้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
จํานวนเงิน 27,000 บาท และมีความประสงค์จะขอเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน 
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  ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 
2563 ระเบียบวาระที่ 4.4 ได้พิจารณาและเห็นชอบการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ของ นายสารัช มหัสสา 
รหัสนิสิต 63010381012 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จํานวนเงิน 27,000 บาท และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการ
การศึกษาอ่ืนๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอ่ืนๆ                 
ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ เมื่อนิสิตชําระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุจําเป็น โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดังนั้น จึงเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา  

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ผู้ชี้แจง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ประเด็นที่เสนอ 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ของนายสารัช มหัสสา นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จํานวนเงิน 27,000 บาท 
 

มติ 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 

1) นิสิตจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของระบบในเวลาราชการก่อนแล้วจึงเสนอ 
เรื่องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานอกเวลาราชการ 

2) มอบฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กองคลังและพัสดุ และกองทะเบียนและประมวลผลหารือ 
ร่วมกันเพื่อตรวจสอบข้อมูลนิสิตที่ขอปรับเปลี่ยนระบบการเรียนทั้งระบบนอกเวลาราชการ และระบบ                  
ในเวลาราชการทั้งหมด แล้วรวบรวมรายชื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวเดียว   
 
 4.1.2  การพิจารณาอนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
ครั้งที่ 1  
 

  ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม          
ความว่า ด้วยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้มีหนังสือ ที่ อว 0605.24/1968 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง ขอคืน
เงินค่าธรรมเนียมสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ ของ นางสาวธนัณณ์ ขันทะยศ 62012060004 และ
นางสาวสรวีย์  พรเอ่ียมมงคล  นิสิตระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  ได้ชําระ
เงินค่าธรรมเนียมสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน 2,500 บาท เนื่องจากมี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการชําระค่าธรรมเนียมสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ซึ่งไม่
ต้องชําระค่าธรรมเนียมสอบดังกล่าว จึงขออนุมัติ เงินคืนค่าธรรมเนียมสอบวัดคุณสมบัติ ( Qualifying 
Examination) ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท  
  ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 
2563 ระเบียบวาระที่ 4.2 ได้พิจารณาและเห็นชอบการคืนเงินค่าธรรมเนียมสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) ครั้งที่ 1 ของ นางสาวธนัณณ์ ขันทะยศ และนางสาวสรวีย์  พรเอ่ียมมงคล นิสิตระดับปริญญาเอก 
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สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ จํานวนเงิน 2,500 บาท และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษา และ
ค่าบริการการศึกษาอ่ืนๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ข้อ 6 ค่าธรรมเนียม
บริการการศึกษาอ่ืนๆ ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ เมื่อนิสิตชําระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุจําเป็น 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ผู้ชี้แจง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
ประเด็นที่เสนอ 
   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการคืนเงินค่าธรรมเนียมสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ของ นางสาวธนัณณ์ ขันทะยศ นิสิตระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จํานวนเงิน 2,500 บาท 
 
มติ 

ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
1. อนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1  

ของนิสิตระดับปริญญาเอก คนละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000  บาท ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต สาขาวิชา คณะ 

1 นางสาวธนัณณ์  ขันทะยศ 62012060004 ดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
2 นางสาวสรวีย์  พรเอี่ยมมงคล 62012060002 ดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

2. มอบนิติกร กลุ่มงานการประชุม  กองกลาง ตรวจสอบสาระและรูปแบบเพ่ือจัดทําประกาศ 
มหาวิทยาลัยเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

4.1.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง
การศึกษา ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด และค่าที่พัก แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2563  (เพิ่มเติม)
ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ราย  
 ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยใช้ชื่อ “กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ซึ่งได้
จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนกัมพูชาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 
 (1)  เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน ครูในท้องถิ่นทุรกันดาร ตํารวจตะเวนชายแดน (ตชด.)  
และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้วนําความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
ตามโครงการในพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 (2)  เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และนิสิต ที่เข้ามาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้านของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 (3)  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและโครงการทางด้านการศึกษา สาธารณสุขและสังคมที่มุ่งเน้นแก้ปัญหา
และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร 

    เนื่องจาก Mr. Srean Oudomsetya รหัสนิสิต 62011417081 สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นนิสิตกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ประจําปีการศึกษา 2562 – 2565 โดยกองทุนฯ 
ขอยกเว้นรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นปีต่อปี 
               ดังนั้นจึงขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการศึกษา ตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และค่าที่พัก แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2563  (เ พ่ิมเติม)ระดับปริญญาตรี                      
จํานวน 1 ราย คือ Mr. Srean Oudomsetya รหัสนิสิต 62011417081 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร ์

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  
 

ประเด็นที่เสนอ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการศึกษา ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด และค่าที่พัก แก่นิสิต
ที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจําปีการศึกษา 2563(เพ่ิมเติม)ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ราย คือ Mr.Srean Oudomsetya รหัสนิสิต 
62011417081 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  

มติ 
     ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

                1. ให้ความเห็นชอบในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการศึกษา                       
ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด และค่าที่พัก แก่นิสิตที ่ได้ร ับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2563(เพ่ิมเติม)ระดับปริญญาตรี 
จํานวน 1 ราย คือ Mr.Srean Oudomsetya รหัสนิสิต 62011417081 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

2. มอบกองทะเบียนและประมวลผล จัดทําประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การศึกษา 
 
4.2  หมวดระเบียบ –ข้อบังคับ-ประกาศ  

-ไม่มี- 
 
 
 



  -9-  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2563  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563 
 

4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ 
   4.3.1  การพิจารณาอนุมัติเปิดปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร  
  ด้วยกองคลังและพัสดุ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ความว่า ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2553 ข้อ 14 กําหนดไว้ว่า การขอเปิด ปิดบัญชีเงินฝากและการโอนเงินในบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยหรือส่วน
ราชการให้อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ นั้น 

เพ่ือให้การดําเนินการถูกต้องตามระเบียบฯ จึงใคร่ขอเสนอวาระเพ่ือพิจารณา การเปิดปิด 
บัญชีเงินฝากธนาคารของกองคลังและพัสดุดังต่อไปนี้ 
ขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

1. ชื่อบัญชี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธนาคาร กรุงไทย จํากัด  
(มหาชน) สาขา ท่าขอนยาง ประเภท กระแสรายวัน  
ขอปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

1. ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเสริมไทยคอม 
เพล็กซ์ เลขที่บัญชี 438-2-80587-9 ประเภท ออมทรัพย์ 

2. ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเสริมไทยคอม 
เพล็กซ์ เลขที่บัญชี 438-1-08200-9 ประเภท กระแสรายวัน 

3. ชื่อบัญชี กรอ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเสริมไทย 
คอมเพล็กซ์ เลขท่ีบัญชี 438-2-81931-8 ประเภท ออมทรัพย์ 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ผู้ชี้แจง   รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ 
 

ประเด็นที่เสนอ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปิดปิดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของกองคลังและพัสดุดังต่อไปนี้ 
         1. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

  1) ชื่อบัญชี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธนาคาร กรุงไทย จํากัด  
(มหาชน) สาขา ท่าขอนยาง ประเภท กระแสรายวัน  
          2. ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

    1) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเสริมไทยคอม 
เพล็กซ์ เลขที่บัญชี 438-2-80587-9 ประเภท ออมทรัพย์ 

2)  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเสริมไทยคอม 
เพล็กซ์ เลขที่บัญชี 438-1-08200-9 ประเภท กระแสรายวัน 

     3) ชื่อบัญชี กรอ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเสริมไทย 
คอมเพล็กซ์ เลขท่ีบัญชี 438-2-81931-8 ประเภท ออมทรัพย์ 
มติ 

ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
1. อนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ท่าขอนยาง ประเภท กระแสรายวัน  
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2. อนุมัติปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้ 
1) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเสริมไทย 

คอมเพล็กซ์ เลขท่ีบัญชี 438-2-80587-9 ประเภท ออมทรัพย์ 
2) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเสริมไทย 

คอมเพล็กซ์ เลขท่ีบัญชี 438-1-08200-9 ประเภท กระแสรายวัน 
3) ชื่อบัญชี กรอ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขา 

เสริมไทยคอมเพล็กซ์ เลขท่ีบัญชี 438-2-81931-8 ประเภท ออมทรัพย์ 
3. มอบกองคลังและพัสดุ ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย  

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ข้อ 14 ต่อไป 
 

        4.3.2  การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายรับจริงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 4                              
(รอบปิดปีงบประมาณ) งบประมาณทั้งสิ้น 1,584,383,263 บาท 
            ด้วยกองแผนงาน ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความว่า 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563วงเงินรวมทั้งสิ้น 
2,009,846,650 บาท ประกอบด้วย งบประมาณจากการประมาณการรายรับจากค่ าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
การศึกษา และรายได้อ่ืน จํานวน 1,797,207,210  บาท และตั้งจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 212,639,440 บาท 
นั้น กองแผนงานร่วมกับคณะ/หน่วยงาน ได้ดําเนินการตรวจสอบรายรับจริง (ครั้งที่ 4) ประจําปีงบประมาณ         
พ.ศ.2563 จากการชําระเงินในช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน2563 โดยสรุปในสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. มีรายรับจริง  จํานวนทั้งสิ้น  1,584,383,263 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.16  เมื่อเทียบกับ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี (ไม่รวมงบประมาณเงินสะสม)  

2. ผลการเบิกจ่ายสุทธิในภาพรวมทั้งสิ้น 1,249,302,188 บาท(ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  
ไม่รวมงบประมาณที่ขอตั้งจากเงินสะสม)  คิดเป็นร้อยละ 78.85 และผลการเบิกจ่ายรวมยอดผูกพันคิดเป็นร้อยละ 
83.61 เมื่อเทียบกับรายรับจริง  

3. หน่วยงานที่มีรายรับจริงเป็นไปตามแผน (มากกว่า100%) จํานวน 10 หน่วยงาน วิทยาลัย 
ดุริยางคศิลป์ สํานักศึกษาทั่วไป คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์และ
วัฒนธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รวมโรงพยาบาลสัตว์) คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ อยู่ในช่วงร้อยละ 80-100 จํานวน 11 หน่วยงาน ร้อยละ 60-80 จํานวน 
3 หน่วยงาน  

4. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรวมยอดผูกพันเกินกว่ารายรับจริง จํานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่  
หน่วยงานส่วนกลาง 

5. เฉพาะโรงพยาบาลสุทธาเวช มีรายรับจริง 82.70 ของวงเงินตั้งจ่ายไม่รวมเงินสะสม 
 

ตาราง 1 สรุปผลการตรวจสอบรายรับจริง ครั้งท่ี 4 (1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563) 
หนว่ย : บาท 

ภาคเรียน ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม รายได้อื่นๆ รวม 

2/2562 90,078,440 402,564,675 - 492,643,115 
3/2562 3,818,360 15,909,033 - 19,727,393 
1/2563 42,587,924 498,262,137 443,857,144 984,707,205 

ภาคเรียนอื่นๆ 25,629,400 61,676,150 - 87,305,550 
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รวมทั้งสิ้น 162,114,124 978,411,995 443,857,144 1,584,383,263 
 
ตาราง 2  แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ เทียบกับรายรับจริง 

ครั้งที่ 
ร้อยละรายรับจริง เทียบ

กับงบที่ได้รับจัดสรร 

ร้อยละเบิกจ่าย เทียบ
กับงบที่ได้รับจัดสรร 

ตั้งจ่าย 

ร้อยละการเบิกจ่าย 
เทียบกับรายรับจริง 

ร้อยละการเบิกจ่ายรวม
ยอดผูกพัน เทียบกับ

รายรับจริง 
1 28.18 15.44 54.79 69.06 
2 61.26 47.61 77.73 85.98 
3 80.14 55.04 68.69 77.43 
4 88.16 69.51 78.85 83.61 
   ตาราง 3 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรวมผูกพันเกินกว่ารายรับจริง (ครั้งที่ 4) 

ล าดับ เบิกจ่ายรวมผูกพัน เกินรายรับจริง ร้อยละ 

1 หน่วยงานส่วนกลาง 105.04 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย/ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 

ประเด็นที่เสนอ 
          เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบผล               
การตรวจสอบรายรับจริง ครั้งที่ 4 (รอบปิดปีงบประมาณ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จํานวน 
1,584,383,263 บาท 
 

มติ 
 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบรายรับจริง ครั้งที่ 4 (รอบปิดปีงบประมาณ) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 1,584,383,263 บาท  
 
4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล 

                   -ไม่มี- 
4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา-กพร-การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน 

 -ไม่มี- 
4.6 หมวดอ่ืนๆ 

4.6.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การจ่าย
ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวกับการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... 
    ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ความว่า 
ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2563 ซึ่งตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับดังกล่าวได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยกําหนดและจัดทําประกาศ
เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทน และเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ เกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการนั้น บัดนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้
ดําเนินการร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวกับการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ..... เรียบร้อยแล้ว 
จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย/ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 

ประเด็นที่เสนอ  
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง 
ทางวิชาการและกรรมการอ่ืนที่เก่ียวกับการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ..... 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอของท่ีประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเพ่ือความชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจึง ให้เพ่ิมข้อความว่าในกรณีการ

เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินเดือนละสองครั้ง 
 

มติ 
ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
     1. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนและ 

เบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวกับการพิจารณาตําแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. .... ทั้งนี้ให้เพ่ิมข้อความว่าในกรณีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินเดือนละ 
สองครั้ง 

     2. มอบนิติกร กลุ่มงานการประชุม กองกลาง ตรวจสอบสาระและรูปแบบเพ่ือจัดทําประกาศ 
มหาวิทยาลัยเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

4.6.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบขอยกเว้นการหักเงินสมทบเป็นเงินรายได้ 10% จากเงินรับฝาก 
คณะการบัญชีและการจัดการ ภายใต้ โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการ
อุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท 
               ด้วยคณะการบัญชีและการจัดการ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ความว่า ตามที่คณะการบัญชีและการจัดการ ได้รับทุนความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (SP-63-0147) จากสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพภาคเกษตรอัจฉริยะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ โดยได้มี
มติในการประชุมครั้งที่ 6/2563 ตามเอกสารแนบ DEPA-CM-12 ข้อที่ 3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ 
ให้ส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
ในชนบท เป็นจํานวนเงิน 6,780,000 (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น  2 งวด ประกอบด้วย 
               เงินทุนสนับสนุนงวดที่ 1 จํานวน  5,034,000 บาท (ห้าล้านสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นค่าอุดหนุน
ให้กับผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือชุมชนในชนบท (depa 
Digital Transformation for Community : C2) จํานวนเงิน 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)  และ
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เป็น  ค่าบริหารจัดการโครงการ จํานวนเงิน 234,000 (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งภายในงบประมาณค่า
บริหารจัดการโครงการ ทางคณะฯ ได้คํานวณค่าเงินสมบทมหาวิทยาลัยร้อยละ 10 ไว้แล้ว เป็น จํานวนเงิน  
23,400 บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับเงินงวดที่ 1 จํานวน  5,010,600 บาท (ห้าล้าน
หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) และได้หักร้อยละ 10 เป็นค่าเงินสมบทมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และได้มีการดําเนิน
กิจกรรมตามเงื่อนไขของ MOA  
    เงินทุนสนับสนุนงวดที่  2 จํานวน  1,746,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)                
เป็นค่าอุดหนุนให้กับผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือชุมชนใน
ชนบท (depa Digital Transformation for Community : C2) จํานวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสน
บาทถ้วน)  และเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ จํานวนเงิน 546,000 (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งภายใน
งบประมาณค่าบริหารจัดการโครงการ ทางคณะฯ ได้คํานวณค่าเงินสมบทมหาวิทยาลัยร้อยละ 10 ไว้แล้ว เป็น
จํานวนเงิน  54,600 บาท (ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับเงินงวดที่ 2 จํานวน 1,800,600 บาท 
(ห้าล้านแปดแสนหกร้อยบาทถ้วน) และได้หักร้อยละ 10 เป็นค่าเงินสมบทมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  และได้มี
การดําเนินกิจกรรมตามเงื่อนไขของ MOA 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2539  ข้อ 12 ดังนี้ 

ข้อ 12 การเบิกจ่ายในโครงการการให้บริการทางวิชาการ ตามข้อ 6.1 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
12.1 ค่าวัสดุตามท่ีประมาณว่าจะต้องจ่ายจริง 
12.2 ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ (คํานวณโดยใช้วิธีอัตราเส้นตรงตาม 

เกณฑ์อายุใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆ) 
12.3 ค่าตอบแทนแก่ผู้บรรยายในอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผู้บรรยายที่เป็น  

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ในกรณีที่จําเป็นที่ส่วนราชการต้องจ่ายในอัตราที่สูงกว่าที่กําหนดไว้ ให้อยู่ใน  
ดุลยพินิจของอธิการบดี 

12.4 ค่าตอบแทนแก่ผู้ควบคุมการปฏิบัติการ และค่าตอบแทนผู้เขียนบทความประกอบ 
คําบรรยาย หรือคู่มือประกอบการปฏิบัติตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

12.5 ค่าตอบแทนกรรมการดําเนินการโครงการและเจ้าหน้าที่ (ถ้ามีให้เหมาจ่ายตลอด 
โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าบริการที่ได้รับจากโครงการนั้น ๆ 

12.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ประเมินตามท่ีจ่ายจริง 
12.7 เงินสมทบเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 10 ของรายการตาม  

ข้อ 12.1 ถึงข้อ 12.6 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

ผู้ชี้แจง คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ 
 

ประเด็นที่เสนอ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดังนี้  
1. ให้ความเห็นชอบยกเว้นการหักเงินสมทบเป็นเงินรายได้ ในส่วนของเงินอุดหนุนให้กับผู้ได้รับการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือชุมชนในชนบท (depa Digital 
Transformation for Community : C2) โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 เงินจํานวน 4,800,000 (สี่ล้านแปด
แสนบาท)งวดที่ 2 จํานวน 6,000 บาท  เงินจํานวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท)  

2 .  ให้ ค ว าม เห็ นชอบ ให้หั ก เ งิ น  ร้ อยละ  10  ในส่ วนของค่ าบริ หา รจั ดกา ร โคร งการจาก                             
เงินจํานวน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยงวดที่ 1 หักเงินจํานวน 23,400 บาท (สองหมื่นสาม
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พันสี่ร้อยบาทถ้วน) และงวดที่ 2 หักเงินจํานวน 54,600 บาท (ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินที่ต้องหัก
ร้อยละ 10 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 78,000 (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือความรอบคอบและชัดเจนในการพิจารณาเห็นควรดําเนินการดังนี้ 

1.  ให้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการทั้งหมด  
2.  มหาวิทยาลัยควรทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนใดบ้างที่จะต้องหักเงินสมทบเป็นเงินรายได้ 

ร้อยละ 10 และส่วนใดบ้างที่สามารถยกเว้นการหักเงินสมทบฯ ร้อยละ 10และตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงความ
ร่วมมือหรือโครงการว่ามีส่วนที่ขอยกเว้นการหักเงินสมทบมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
 

     ประธานที่ประชุม สรุปว่า เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณาจึงเห็นควรให้นําไปดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยในข้อ 1  มอบคณะการบัญชีและการจัดการ ส่วนข้อ 2 มอบรองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วิจัย และนวัตกรรม ดําเนินการ เมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอเรื่องโดยผ่านกอง
ส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  
 
มติ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือความรอบคอบและชัดเจนในการพิจารณาจึงให้ดําเนินการดังนี้ 
     1.  มอบคณะการบัญชีและการจัดการในส่วนของผู้รับผิดชอบโครงการแจกแจงรายละเอียด 
ค่าใช้จ่ายของโครงการทั้งหมดแล้วส่งข้อมูลไปยังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
     2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม ตรวจสอบและจัดทํา 
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนใดบ้างที่จะต้องหักเงินสมทบเป็นเงินรายได้ร้อยละ 10% และส่วนใดบ้างที่สามารถ
ยกเว้นการหักเงินสมทบฯ ร้อยละ 10และตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงความร่วมมือหรือโครงการว่ามีส่วนที่ขอยกเว้น
การหักเงินสมทบมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
  เมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้วมอบกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอ่ืนๆ 
 5.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน 
      1. รายงานผลการด าเนินงานเงินกองทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2563 จํานวน 92,132,800 บาท เพ่ือการบริหารราชการประจําปี  ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดตั้งกองทุน พ.ศ. 2561  ข้อ 11 (3) จัดทํารายงานประจําปีเพ่ือเสนอคณะกรรมการประจําส่วน
ราชการและสภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอรายงานผลการดําเนินงานเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 41.66 จําแนกตาม
ประเภทเงินกองทุนมิติต่าง ๆ  

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกองทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3  
 (ตุลาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563) 
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          ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 จํานวนทั้งสิ้น  92,132,800.00 บาท ครั้งที่ 1 จํานวน 81,507,400  บาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
และครั้งที่ 2 อนุมัติเพ่ิมเติมระหว่างปี จํานวน  10,625,400 บาท เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 และเพ่ือการบริหาร
งบประมาณเงินกองทุน ประจําปี  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่าย
เงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อที่ 7 ให้กองแผนงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้
ข้อมูลจากระบบ MIS  เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส  จึงใคร่
ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2562 ถึง 
มิถุนายน 2563)     โดยผลการเบิกจ่ายในภาพรวม เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 32.67 
ซึ่งเพ่ิมจากไตรมาส 2 ร้อยละ 7.85 จําแนกตามประเภทเงินกองทุนมิติต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 
แผนภาพที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกองทุน ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563) 

 

1. มิติประเภทงบรายจ่าย พบว่า ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมการดําเนินงานของกองทุนมีการเบิกจ่ายภายใต้ 
งบบุคลากรมากท่ีสุดคือร้อยละ 72.99 รองลงมาคืองบอุดหนุนร้อยละ 49.10 งบรายจ่ายอ่ืนร้อยละ 27.49  
งบดําเนินงานร้อยละ 23.42 และงบลงทุน 0.51 

ล าดับ ประเภทงบ 
งบประมาณ 

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย/ผูกพัน ร้อยละ 

1 งบบุคลากร  1,338,600   977,064.37   72.99  
2 งบดําเนินงาน  13,989,200   3,275,721.42   23.42  

3 งบลงทุน  13,845,300   69,970   0.51  

4 งบอุดหนุน  39,190,200   19,241,034.72   49.10  

5 งบรายจ่ายอื่น  23,769,500   6,535,378.31   27.49  

รวมทั้งสิ้น  92,132,800  30,099,168.82 32.67 
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แผนภาพที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกองทุน จําแนกตามงบรายจ่าย 
    2. มิติจําแนกตามวัตถุประสงค์กองทุน พบว่า ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมมีการเบิกจ่ายภายใต้
วัตถุประสงค์ประเภททุนพัฒนาบุคลากรมากที่สุดคือร้อยละ 47.58  รองลองมาคือทุนการศึกษาร้อยละ 47.17    
สวัสดิภาพและกิจกรรมนิสิตร้อยละ 42.33  สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยร้อยละ 37.30 บริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมร้อยละ 34.73  อ่ืน ๆ ร้อยละ 9.99  และครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างร้อยละ 0.51 
 

ล าดับ ประเภทงบ 
งบประมาณ 

หลังโอน 
เบิกจ่าย/ผูกพัน ร้อยละ 

1 ทุนการศึกษา  6,383,500   3,011,156.50   47.17  
2 ทุนพัฒนาบุคลากร  36,317,500   17,279,333.46   47.58  

3 สวัสดิภาพและกิจกรรมนิสิต  11,058,400   4,680,958.13   42.33  

4 บริการวิชการและทํานุฯ  1,640,900   569,865   34.73  

5 สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย  8,058,300   3,005,816.47   37.30  

6 อ่ืนๆ  14,828,900   1,482,069.26   9.99  

7 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  13,845,300   69,970   0.51  

รวมทั้งสิ้น  92,132,800   30,099,168.82   32.67  
 

 

 
 

แผนภาพที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายรวมผูกพันงบประมาณเงินกองทุน จําแนกตามวัตถุประสงค์กองทุน 

 
แผนภาพที่ 4 ร้อยละการเบิกจ่ายเปรียบเทียบรายไตรมาส 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 



  -17-  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2563  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563 
 

ที่ประชุมรับทราบ  ดังนี้ 
1. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
2. รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(ไตรมาสที่ 3)   
 
5.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      1.มอบงานสานต่อสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

วันที่  17 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเรือนแก้วรีสอร์ท จั งหวัดมหาสารคาม  สโมสรนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดโครงการ “มอบงานสานต่อสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2563” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ พบปะ และ
มอบแนวนโยบายการทํากิจกรรมให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต ในรอบปีการศึกษา 2563 และปลูกฝังภาวะผู้นํา
ในการทํากิจกรรม ร่วมกันทํากิจกรรม Workshop การทํา SWOT ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมนําเสนอ 
และมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
สโมสรนิสิตชุดเดิมที่จะหมดวาระลง กับชุดใหม่ที่เข้ารับตําแหน่งเพ่ือเป็นการแนะแนวทางให้สโมสรนิสิตใหม่เรื่อง
การจัดทําโครงการ และเพ่ือพัฒนาภาวะคามเป็นผู้นําและปลูกฝังจิตสํานึกเรื่องการทํางานเป็นทีมอีกด้วย 
2.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม EN 204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
นําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด หัวหน้าสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทค โนโลยี 
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนตามโครงการบูรณาการเรียนรู้กับ
การทํางาน (Work-Integrated Learning) : WiL โรงเรียนในโรงงาน ในการนี้ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล               
รับ-มอบของที่ระลึก และนําเสนอข้อมูลด้านต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์แก่คณะศึกษาดูงานฯต่อไป 
3.พบปะหารือโครงการวิจัยพื้นที่และท าเลที่ตั้งวัดป่าวรญาณ 

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ วัดป่าวรญาณ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ นําโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรี
ประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์  ดร.กริส น์  ชัยมูล และอาจารย์ 
ดร.พงษ์พันธ์ แทนเกษม คณาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงพ้ืนที่วัดป่าวรญาณตามหนังสือขอความ
อนุเคราะห์เพื่อพบปะหารือเบื้องต้นในโครงการวิจัยพ้ืนที่และทําเลที่ตั้งของวัด โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทําการสํารวจ
พ้ืนที่อันจะนําไปสู่การพัฒนาวัดที่เป็นศูนย์รวมของประชาชนในละแวกใกล้เคียง  
4.สนับสนุนผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพภายนอกมีส่วนร่วมในการสอน 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ได้ดําเนินการจัดโครงการสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน ประจําปีงบประมาณ 2564 การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารการออมและการลงทุน และ 
กรณีศึกษา เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ ความรู้
และเทคนิคในการบริหารและการลงทุนเบื้องต้น แก่นิสิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
5.โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม EN 204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่ม
งานบุคลากรได้ดําเนินการจัดโครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร” ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2564                
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โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการ
โครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารสรุปผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา และนําเสนอแนวทางที่จะดําเนินการต่อในปีงบประมาณ 2564 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ และหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันต่อไป ร่วมรับประทานอาหารในช่วงเย็นร่วมกัน ผู้บริหารมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับ
ตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ ดังนี้ 

ระดับ รองศาสตราจารย์ จํานวน 3 ท่าน คือ 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช  สาขาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร 
2.รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน สาขาวิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร 
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 3 ท่าน คือ 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรตัน์ พิลาแดง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อนุสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศตวรรษ ทวงชน สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ เสริมผล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
6.ร่วมต้อนรับบริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จ ากัด 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ EN-217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นําโดย รองศาสตราจารย์ ดร.
เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชั้นปีที่ 4 ร่วมต้อนรับบริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี 
เซอร์วิส จํากัด โดยคุณมาโนช ดารากร ณ อยุธยา และคุณกัญญารัตน์ ในการเข้าจัดกิจกรรมแนะนําธุรกิจกลุ่มไทย
ออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จํากัด และเปิดรับสมัครงาน สําหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพ่ือมาปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
พนักงานปฏิบัติการกลั่นน้ํามัน ประจําโรงกลั่นน้ํามันไทยออยล์ จังหวัดชลบุรี 
7.โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2563 

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ EN-217 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดําเนินการ
จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2563 นําโดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ ใน
การนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คุณธเนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และที่ปรึกษาอนุกรรมการ
สวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ และ คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ บรรยาย
และให้ความรู้แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับข้ันตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
รวมถึงวิธีการปฏิบัติตนก่อนเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรในอนาคต 
8.สัมภาษณ์นิสิตเพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา ทุนภูมิพล ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดําเนินการสอบสัมภาษณ์นิสิตเพ่ือ
พิจารณารับทุนการศึกษา ทุนภูมิพล ประจําปีการศึกษา 2563 จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท นําโดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการวิชาการ เป็นประธานในการพิจารณา
คัดเลือก พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา หอมวิเชียร และ อาจารย์ ดร.สุรชัย วงชารี ซึ่งทุนดังกล่าวได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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5.3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากส านักวิทยบริการ 
  กิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศ (InformationLiteracy)  
  สํานักวิทยบริการ  จัดกิจกรรมสอนการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่นิสิต อาจารย์ 
และบุคลากรมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ และสามารถใช้
ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เพื่อเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียน 
การสอน การวิจัย และประกอบผลงานวิชาการ อบรมวันจันทร์ - วันศุกร์ วัน เวลา ราชการ มีหัวข้อการอบรมที่
น่าสนใจ  ได้แก่- Library Tour แหล่งเรียนรู้สารสนเทศที่สํานักวิทยบริการจัดให้บริการ - การสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศจาก Web OPAC  - การสืบค้น E-Book - การคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ฯ  
- การสืบค้นฐานข้อมูล Online Database - การสืบค้นงานวิจัย Thesis/ Research  - การจัดการบรรณานุกรม
ด้วย EndNote/ Mendelay   ทั้งนี้  นิสิต อาจารย์ หรือบุคลากร สามารถระบุ วัน เวลา ในการอบรมตามความ
สะดวกได้   สมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://library.msu.ac.th  ในช่วงเดือนตุลาคม 2563  
ให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy)  ดังนี้ 
  - วันที่ 19 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 - 12.00 น.   ให้การสอนเพ่ิมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ 
(Information Literacy)  ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จํานวน 40 คน  เรื่อง การจัดการ
บรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote Web เพ่ือนําไปใช้ประกอบการสอนและการทํางานวิจัย ณ ห้องอบรม
คอมพิวเตอร์ สํานักคอมพิวเตอร์   
  - วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. สํานักวทิยบริการ ให้การอบรม เรื่อง การสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศจาก Web OPAC  และ  Library Tour แหล่งเรียนรู้สารสนเทศที่สํานักวิทยบริการจัด
ให้บริการ ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาการประมง คณะเทคโนโลยี จํานวน 19 คน ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 
สํานักวิทยบริการ 

- วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.  สํานักวทิยบริการ  จัดกิจกรรมสอนการเรียนรู้
สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้ นปีที่ 2  สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 
40 คน เรื่อง “การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote Web” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สํานัก
คอมพิวเตอร์   
  - วันที่ 22 ตุลาคม  2563  เวลา 09.00 - 11.00 น.  สํานักวิทยบริการ ให้การอบรมสอนการเรียนรู้
สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่นิสิตปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ จํานวน 2 คน  เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม EndnoteWeb เครื่องมือช่วยในการจัดการบรรณานุกรม และเทคนิคในการส่งออกข้อมูลการอ้างอิง 
(Export Citation) จากฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือมาจัดรูปแบบบรรณานุกรมได้ในเวลารวดเร็ว ณ เคาน์เตอร์บริการ
ตอบถามถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 2 สํานักวิทยบริการ 
  ห้องสมุดเคลื่อนที่บริการชุมชนร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม 
  วันที่ 21 ตุลาคม 2563  สํานักวิทยบริการ  ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดําเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วย
บําบัดทุกข์  บํารุงสุข   สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ณ โรงเรียนปอพานวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ตําบลปอพาน  อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  
ในการนี้  สํานักวิทยบริการได้นํากิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ออกไปให้บริการ ได้แก่ หนังสือสําหรับเด็ก
และเยาวชน กิจกรรมรูปภาพระบายสี การ์ตูน  นิทาน  นําวารสารและหนังสือเกี่ยวกับการเกษตร และกิจกรรม
ต่าง ๆ มีนักเรียน ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 
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  ผู้บริหารลงนามความร่วมมือทางวิชาการสมาชิกภาคี PULINET Plus  
  วันที่  29  ตุลาคม  2563  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ   ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ 
ทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)  20 แห่ง    และ 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ 
ตามทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  2) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยให้มีทรัพยากรสารสนเทศ 
ที่เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าครอบคลุมทุกหลักสูตรสาขาวิชา  3) เพ่ือพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ชุมชน 
และสังคม 
รายช่ือห้องสมุดสมาชิกภาคีข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET Plus ได้แก ่
1. ห้องสมุดสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 20 แห่ง  
  1.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน สํานักหอสมุด กําแพงแสน  
  1.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ห้องสมุด  
  1.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักหอสมุด  
  1.4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาํนักหอสมุด  
  1.5 มหาวิทยาลัยทักษิณ สํานักหอสมุด  
  1.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
  1.7 มหาวิทยาลัยนครพนม สํานักวิทยบริการ  
  1.8 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ห้องสมุด  
  1.9 มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักหอสมุด  
  1.10 มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักหอสมุด  
  1.11 มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้  
  1.12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักวิทยบริการ  
  1.13 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานกัหอสมุด  

1.14 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
  1.15 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
  1.16 มหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง  
  1.17 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สํานักวิทยบริการ  
  1.18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  
                 อรรถกระวีสุนทร  
  1.19 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักบรรณสารสนเทศ  
  1.20 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักวิทยบริการ  
2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง  
  2.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักหอสมุด  
  2.2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยทรัพยากร  
  2.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สํานักหอสมุดกลาง  
  2.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  2.5 มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้ (หอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ/สถาบันในสังกัด  
                รวม 10 แห่ง)  
 2.6 มหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานักหอสมุดกลาง  
  2.7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สํานักหอสมุดกลาง  
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  2.8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สํานักหอสมุดกลาง  
  2.9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สํานักบรรณสารการพัฒนา  
  ส านักวิทยบริการ มมส ให้บริการด้วยใจและห่วงใยโลก 
  สํานักวิทยบริการ ใส่ใจต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ได้แก่ นิสิต อาจารย์ บุคลากร นักเรียน
โรงเรียนสาธิต ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการ โดยจัดให้บริการสารสนเทศที่หลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการ 
ให้บริการทั้งแบบออนไลน์  แบบออฟไลน์   บริการสารสนเทศคอลเลคชั่นพิเศษ และบริการอํานวยความสะดวก
อ่ืนๆ  ทั้งนี้  โดยห่วงใยโลกและคํานึงถึงการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษ  ลดขั้นตอนใน
การให้บริการ  พร้อมจัดให้บริการที่เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการได้ง่าย ดังนี้   
บริการสารสนเทศแบบออนไลน์ ได้แก ่ 
  1) บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (http://lib3.msu.ac.th/) 
  2) บริการสมัครสมาชิกออนไลน์ (http://golden.msu.ac.th/register/public/) 
  3) บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย (http://golden.msu.ac.th/researchsupport/) 
  4) บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จออนไลน์ (http://metal.msu.ac.th/OSS2/) 
  5) บริการยืมระหว่างห้องสมุด (http://www.ilib.msu.ac.th/libmsu/) 
          6) บริการบรรณารักษ์เสมือน (LINE@: @msulibrary,     
                https://www.facebook.com/librarymsu/) 
  7) บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (https://library.msu.ac.th/th/?page_id=1333) 
  8) บริการฝึกอบรมและสอนการรู้สารสนเทศ (http://ilib.msu.ac.th/teachprogram/) 
  9) บริการรับชําระค่าปรับด้วยคิวอาร์โค้ด 
  10) บริการจองห้องศึกษาค้นคว้าออนไลน์ (http://golden.msu.ac.th/self_study/) 
  11) บริการแนะนําสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (http://ilib.msu.ac.th/acq/req/suggest/) 
บริการสารสนเทศแบบออฟไลน์ ได้แก ่ 
  1) บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 
  2) บริการยืม-คืน และยืม-คืนอัตโนมัติด้วยตนเอง (Self Check – Book drop) 
  3) บริการหาหนังสือไม่พบบนชั้น 
  4) บริการหนังสือที่ยังไม่ออกบริการ (On process) 
บริการสารสนเทศคอลเลคชั่นพิเศษ ได้แก ่   
  1) ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร (http://nadoon.msu.ac.th/web/) 
  2) ศูนย์การเรียนรู้ Digital Learning Park (http://library.msu.ac.th/DLP/) 
  3) จดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย (http://archives.msu.ac.th/home/) 
  4) มุมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี     
  5) บริการมุมสารสนเทศอาเซียน 
บริการอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ได้แก่  
  1) บริการ SSL-VPN (http://202.28.32.113/eng/index.php/VPN) 
  2) บริการแอพพลิเคชั่น MSU Library Go. App  (MSULibraryGoSmart) 
  3) บริการห้องเรียนศึกษาค้นคว้า (Study room) 
  4) บริการห้องละหมาด 
  5) บริการห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง 
  6) บริการที่นั่งอ่าน 
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ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะเภสัชศาสตร์ 

1. อาจารย์ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงราตรี สว่างจิตร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น                     

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศมหาวิทยาลัยนมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควร
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพร ะ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2563  

2. Webinar: Facing the Future: Pharmacy Teaching and Practice during  
COVID-19 

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนการจัดการเรียน 
การสอนในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 “Webinar: Facing the Future: Pharmacy Teaching 
and Practice during COVID-19” เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และการดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง นําโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง
พยอม สุขเอนกนันท์ โอล์สัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และอาจารย์คณะเภสัชศาสตรร่วม
ประชุม  โดยมี Prof. Paul Jungnickel, Harrison School of Pharmacy, Auburn University, USA เป็น
วิทยากรหลัก โดยมี Pemmarin Pothisarach, Pharm.D., BCPS จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็นผู้ดําเนินรายการ และมีคณบดีและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการในอาเซียน
ร่วมประชุมและเป็นวิทยากรร่วม ได้แก่ 

     1. Haiphong University of Medicine and Pharmacy, Vietnam โดย Dr. Hung Nguyen Van,  
Ph.D.,  Vice-President for Graduate Education, Research and International Cooperation  

     2.  Taylor’s University, Malaysia โดย Asst. Prof. Tan Bee Kim, Ph.D.  
     3.  University of the Philippines Manila, Philippines โดย Asst. Prof. Shiela May 

Nacabuan, Ph.D.,  
          Vice-President for academe, Pharmacy Preceptors Guild of the Philippines, Inc 

(PPGP, Inc) 
 
     4.  University of Health Sciences, Laos โดย Asst. Prof. Chanthanom Manithip, Ph.D.,  
          Vice-President for academic affair 
     5.  Sanata Dharma University, Indonesia โดย Dr. Christianus Heru Setiawan, M.Sc., Apt.  
     6.  Mahasarakham University, Thailand โดย Dr. Areerut Leelathanalerk, Pharm.D., BCPS  
 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สําหรับเภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมที่สามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ 1 หน่วยกิต ซึ่งได้รับความสนใจใน
การเข้าร่วมประชุม Taylor’s University, Malaysia จํานวน 2 คน Sanata Dharma University จํานวน 1 คน 
University of the Philippines Manila จํานวน 1 คน Hue University, Vietnam จํานวน 2 คน University 
of Health Sciences, Laos จํานวน 7 คน และ ประเทศไทย 39 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจํานวน 52 คน  

3. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและน าเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมออนไลน์  
      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนและนําเสนอการ 
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ฝึกงานออนไลน์ ร่วมกับ Faculty of Pharmacy, Showa University, Japan Albany College of Pharmacy 
and Health Sciences, New York US และ School of Pharmacy, Taipei Medical University, Taiwan  
ซึ่งจะมีอาจารย์ บุคลากร และนิสิตเภสัชศาสตร์เป็นผู้แทนแต่ละมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมและมีนิสิตเป็นผู้
นําเสนอ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพยอม สุขเอนกนันท์ โอล์สัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วม มีนิสิตเภสัชศาสตร์ 
ชั้นปี 6 คือ นางสาวเยาวเรศ ฉายผาด และ นางสาวภวรัตน์ รัศมีรัตน์ เป็นผู้นําเสนอ 

4. ได้จัดงานท าบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จ านวน 9 รูป 
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานทําบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 

จํานวน 9 รูป เพ่ือความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างกําลังใจให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนิสิตในคณะเภสัชศาสตร์ 
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ลานเขียวมะกอก ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มาร่วมทําบุญเพ่ือความเป็นสิริมงคลดังกล่าว 
     ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
1. บัณฑิตวิทยาลัยจัดระชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ BEJING SILK ROAD XINYU  

CULTURAL EXCHANGE CENTER 
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Bejing Silk Road Xinyu Cultural 
Exchang Center โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา เป็นประธานที่ประชุม และนายฉิน อ้ี เซิน อดีตอุปฑูต
วัฒนธรรมสถานทูตจีนประจําประเทศไทย เป็นผู้แทน Bejing Silk Road Xinyu Cultural Exchang Center โดย
มีผู้เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธ์ลูกท้าว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
กิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ และผู้บริหารคณะที่จะร่วมกันดําเนินการจัด
หลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ดังต่อไปนี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมีประเด็นในการพิจารณาการดําเนินการรับบุคคลเข้า
ศึกษาต่อและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SC3-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ
กลางทางวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ 

2. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ OPEN (BEJING NATIONAL  
CENTER OPEN & DISTANCE EDUCATION) ประเทศจีน 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมหารือรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของศูนย์
การศึกษาทางไกล OPEN (Beijing National Center for Open & Distance Education) สาธารณรัฐประชาชน
จีน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา เป็นประธานที่ประชุม และนายกั๋วเสียง จ้าว ผู้อํานวยการศูนย์บริการ
สอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ตัวแทนเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ
ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  

การประชุมในครั้งนี้ได้หารือการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกสําหรับนิสิตต่างชาติ จํานวน 5 คณะ                    
14 หลักสูตร โดยได้มีการหารือประเด็นขั้นตอนการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบการเรียนการ สอน 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตต่างชาติ และจํานวนรับเข้าศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การประชุมในครั้ง
นี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SC3-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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5.6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ 
1. ผลงานนิสิต 
1.1 รางวัล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
นายอธิราช ฤทธิสิงห์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 

คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น" ประจําปีการศึกษา 2563  จากสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แห่งประเทศไทย  ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (INCIT2020 -NCIT2020)  ในวันที่ 21 ตุลาคม  
2563  ณ  เดอร์ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี 
 1.2   นิสิตผ่านเข้ารอบที่ 2 ในโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020   

นิสิตภาควิชาสื่อนฤมิต และภาควิชานิเทศศาสตร์ จํานวน 4 ทีม ผ่านเข้ารอบที่ 2 ในโครงการ  
X Campus Ads Idea Contest 2020 จากผู้ร่วมสมัครทั้งหมด 88 ทีม ในกิจกรรม Jump Start Camp           
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  1.3  รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1   

นายก้องกิดากร อัศวรัตน์ นิสิตสาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
อันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไป จากโครงการประกวดวาดภาพการ์ตูนส่งเสริมการออม “ออมอย่างสร้างสรรค์ 
เพ่ือแบ่งปันสู่สังคม” เนื่องในวันออมสินแห่งชาติ  ประจําปี 2563  จัดโดย ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่   
ในวันที่  31  ตุลาคม  2563 

1.4  ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ในการประกวดผลงาน Viral Clip 
นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์  เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการสารสนเทศผ่าน

เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ในการประกวดผลงาน Viral Clip ในหัวข้อ “จิ้มได้จิ้มดี...กับน้ําจิ้มสุกี้ ตรา สุรีย์ ” ภายใต้
โครงการ “SUREE CREATIVE CONTEST NO.3” พร้อมรับทุนสนับสนุนในการผลิตผลงานทีมละ 10,000 บาท  
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 11 ห้องประชุมชั้น 4  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จํานวน 2 ทีม ได้แก่  

1. ทีม AJT305 โดยมีสมาชิก คือ นายกอปรกิจ ฤทธิ์กิ่ง, นายศิวัช เพชรายุทธการ, 
นางสาววรพรรณ คําสุวรรณ, นางสาวอรฤทัย อุภัยพรม, นางสาวบุษบา ดีเกียรติถาวร และนางสาวสุภาพร ชาดี 

2. ทีม สมานชั่น (ฉันท์) โดยมีสมาชิก คือ นายเกียรติณรงค์ ดลสมบูรณ์, นางสาวจารุวรรณ เรียบเจือ, 
นางสาวพิชชาพร พิมพ์พิทักษ์กุล, นายชนม์เฉลิม จรูญวรรณ  และนางสาวอรดี ชัยศรี 

2. กิจกรรมพัฒนานิสิต 
2.1  กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2563 

 สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ  ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2563 ภายใต้ 
ชื่องาน “มอน้ําชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ํา งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค ”  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563   
ณ บริเวณสระน้ําหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2.2  กิจกรรม “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” 

ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จํากัด จัดกิจกรรม 
บรรยาย ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิตสําหรับฝึกงานและ 
สมัครงานหลังสําเร็จการศึกษา  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องฉายภาพยนตร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
2.  งานวิชาการ 
2.1  ประชุมสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมประชุมสมาคมสภาคณบดี 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 และงานประชุมวิชาการ InCIT/NCIT 2020 ระหว่างวันที่ 20 - 22 
ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี 
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3.  กิจกรรมคณะวิทยาการสารสนเทศ 
3.1  กิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  
โดยในการบริจาคโลหิตครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมบริจาคทั้งหมด 150 คน และได้จํานวนโลหิตทั้งหมดรวม 60,000 ซีซี   
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองทะเบียนและประมวลผล 
       1.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2563 
 กองทะเบียนและประมวลผลแจ้งจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ประจําเดือนกันยายน  พ.ศ.2563 
จํานวนทั้งสิ้น  42  คน  ดังนี้ 
  1.  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  24  คน 
  2.  ระดับปริญญาโท  จํานวน  12  คน 
  3.  ระดับปริญญาเอก  จํานวน  6  คน 
      2.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าเดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 
 กองทะเบียนและประมวลผลแจ้งจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา  ประจําเดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 
จํานวนทั้งสิ้น  56  คน  ดังนี้ 
  1.  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  21  คน 
  2.  ระดับปริญญาโท  จํานวน  27  คน 
  3.  ระดับปริญญาเอก  จํานวน  8  คน 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบคณะแพทยศาสตร์ 
      กิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รายงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงนามบันทึก 
ข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่าง
สํานักงานประกันสังคม กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม  

2. ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจ 
ประเมินการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม วันที่ 27 ตุลาคม 2563  
เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

3. โครงการ " ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและรู้ทันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ "  
ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส 

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานเวชกรรม
สังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับอาจารย์ แพทย์หญิงพรรณ
ประภา แสนรุ่งเมือง และอาจารย์ แพทย์หญิงภัทราวดี ศิริประภานนท์กุล สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวช               
จัดโครงการ " ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและรู้ทันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ " มีวัตถุเพ่ือให้นิสิต
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มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับความรู้ เรื่องการจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
วัยรุ่น การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการคุมกําเนิดแบบต่างๆ  

4. โครงการ " ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและรู้ทันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
" ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส 

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแม่น้ําของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ร่วมกับอาจารย์ แพทย์หญิงพรรณประภา แสนรุ่งเมือง และอาจารย์ แพทย์หญิงภัทราวดี  ศิริประภานนท์กุล           
สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวช จัดโครงการ " ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและรู้ทันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ " มีวัตถุเพ่ือให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับความรู้ เรื่องการจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทาง
เพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการคุมกําเนิดแบบต่างๆ  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.9  เรื่องแจ้งเพื่อทราบกองคลังและพัสดุ 
      
 ตามท่ีประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสํารองฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยกําหนดไว้ในแนวปฏิบัติการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  อาศัยอํานาจความตามในมาตรา 20 แห่งพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. 2537 ประกอบกับข้อ 5 และข้อ 9.2 ของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในคราวประชุม
ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง              
การสํารองฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ข้อ 5                      
ให้กองคลังและพัสดุ เป็นผู้เบิกจ่ายในภาพรวมและจัดทําบัญชีแสดงจํานวนเงินสํารองรักษาฐานะทางการเงินที่
เบิกจ่ายแล้วจําแนกตามหน่วยงาน เพ่ือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ภายใน 30 วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2560 การเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินของแต่ละปีงบประมาณได้มาจากรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากงบแสดงผลดําเนินงานโดยคิดในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ส่วนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 การเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินของเงินทุนรักษาฐานะทางการเงินนั้น มหาวิทยาลัย
ได้มีนโยบายให้คณะ/หน่วยงาน จัดสรรงบประมาณส่วนนี้ตามสัดส่วนรายรับจริงของแต่ละ คณะ/หน่วยงาน             
เพ่ือเป็นเงินทุนรักษาสภาพคล่องของคณะ/หน่วยงาน จํานวน 405,024,886.03 บาท (สี่ร้อยห้าล้านสองหมื่นสี่พัน
แปดร้อยแปดสิบหกบาทสามสตางค์)  

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
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5.10   เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
        1. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
จากโรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร นําโดยคณะครูกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อม
นักเรียนในโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพ่ือศึกษาและรับฟังการเรียนการสอน
ภาษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา วรรณกิตร์ คณบดี                      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับ และรับชมวีดีทัศน์แนะนําคณะ แนะนําหลักสูตรของ                     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.นุชศรา โชคสวนทรัพย์ ทองแสน รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวแนะนํา หลังจากนั้นคณะครูได้นํานักเรียนไปทํากิจกรรมร่วมกับศูนย์
ภาษาสํานักศึกษาทั่วไป (โฮมรูม)แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตจากศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American 
Corner)และเดินทางไปเยี่ยมชมสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตามลําดับ 

    2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกสถานที่ 
    เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม  ในการนี้มีการจัดบูธแนะนําหลักสูตรจาก
สาขาวิชาภูมิศาสตร์   มีการพบปะพูดคุยกับศิษย์เก่าจากโรงเรียนสารคามพิทยาคม  ตลอดทั้งกิจกรรมเกมสันทนา
การ กิจกรรมตอบคําถามมอบรางวัล  โดยสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. นิสิตสาขาภาษาจีน รับรางวัล “รางวัลเส้นทางสายไหม” ระดับอุดมศึกษาเขตภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
                    นิสิตสาขาภาษาจีน รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาจีน “รางวัลเส้นทางสาย
ไหม” ระดับอุดมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 จัดโดยสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563  โดยสถาบันการศึกษาส่งนิสิตเข้าแข่งขัน จํานวน 12 สถาบัน เป็นการแข่งขันทาง
ออนไลน์  โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมคืออาจารย์ Liu Kaili ในการนี้นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก  ได้รับรางวัลดังนี้ 

  1.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ในชื่อการแสดง 
太平乐·盛世颂 ผู้เข้าร่วมการแสดง จํานวน 8 คนได้แก่ ได้แก่ 
    - นางสาวกมลวรรณ ภิบาลจอมมี นิสิตชั้นปี 1 
    - นางสาวญาตาวี ศรีสุข นิสิตชั้นปี 2 
    - นางสาวกุลนิภา แรงกล้า นิสิตชั้นปี 2    
    - นางสาวนิโรบล อินอ้น นิสิตชั้นปี 2 
    - นายปิรันญ์ คําขาว นิสิตชั้นปี 2 
    - นายสวพงษ์ รูปใส นิสิตชั้นปี 2 
    - นายชลสิทธิ์ สีตะโกเพชร นิสิตชั้นปี 3 
    - นางสาวศิริภัสสร ดีงาม นิสติชั้นปี 4 

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน   
ผู้เข้าร่วมการแสดงเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3  จํานวน 3 คน ได้แก่  นางสาวนพัสร พิมพ์แพง  นางสาวรัชรินทร์  
สารพล  และนางสาวอติกานต์ วันนา   
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4. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอเมริกัน (AMERICAN CORNER) ร่วมกับ สาธิตมมส  
(ฝ่ายประถม) จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอเมริกัน 

          เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563  ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน(American Corner)  ร่วมกับ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอเมริกันผ่าน
กิจกรรมสันทนาการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4, 5 และ 6 (โปรแกรม ESC) ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีจุดประสงค์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ,5 
และ 6 ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เข้าใจวัฒนธรรมอเมริกันรวมถึงความรู้เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งกิจกรรมใน
ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และในครั้งถัดไปจะจัดเมื่อ 29 ตุลาคม 2563 นั้นเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

5. นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยรับรางวัลเยาวชนต้นแบบ สาขาศิลปะ ระดับ แพลตตินัม 
                  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563  นายมินทะดา ดวงมาลา นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทยได้รับรางวัล
เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบ สาขาศิลปะ ระดับ Platinum ภายใต้คําขวัญที่ว่า "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา 
ใฝ่หาสันติ” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จัดโดยสโมสรโรตารีจตุจักร ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย -ญี่ปุ่น 
กรุงเทพมหานคร  จากเลขานุการประธานรัฐสภา (นายราเมศ รัตนะเชวง)   

6. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การท างาน 
                 เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก              
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทํางาน ครั้งที่ 4 ห้อง HS-209  ให้กับ 
นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การทํางาน ได้แก่การพัฒนา
บุคลิกภาพ ทักษะการเข้ารับการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณสินัตตรา ประเสริฐสม เจ้าของ
สถาบัน Fly High Crew Academy พัฒนาบุคลิกภาพเชิงลึกและพัฒนา Self-Esteem ให้เกียรติเป็นวิทยากร 
ในครั้งนี้ 
       7.สาขาภาษาไทย จัดกิจกรรมน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิตสาขาวิชาชั้นปีที่ 4 
                 วันที่ 18 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตสาขาวิชาชั้นปีที่ 4 (เสวนาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ) ณ ห้องประชุมแม่น้ําของ การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้กับนิสิตได้เรียนรู้
กระบวนการในการทํางานวิจัย อันจะเป็นการพัฒนาและต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และฝึกทักษะใน
การปฏิบัติงานจริงในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนําข้อมูลนําเสนอถ่ายทอดตลอดทั้งการได้รับคําแนะนําจาก
อาจารย์ผู้ดูแล ควบคุมให้สามารถนําเององค์ความรู้ไปปรับพัฒนาต่อไป 

 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากส านักศึกษาทั่วไป 
      รายงานการจัดกิจกรรม/โครงการส านักศึกษาทั่วไป  ในช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2563 
 ตามที่ สํ านักศึกษาทั่ ว ไป  ได้ดํ า เนินงานตามนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม             
ประจําปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564  โดยได้ดําเนินกิจกรรม/โครงการในด้านต่างๆ                      
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ ของสํานักศึกษาท่ัวไป  ดังนั้น จึงขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม/
โครงการของสํานักศึกษาท่ัวไป ในช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2563  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  1. ด้านแสดงความยินดี/เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

1.1  ร่วมพิธีรับ ส่งมอบงานและแสดงความยินดี ในต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน 

https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1-477324092318568/photos/pcb.3670051539712458/3670051159712496/?__cft__%5b0%5d=AZUYOH4Cr8iBlKhaffbtEUAGTteoEQ1oRys1B2r49mI1-g_zHc6ARSxCnOetofE41T6LYhB_6a8ShntwxFWN-73dVchmZjIsxifoe76RjOShzARF2hc1_uVTbjRB-uGebMYOxkNgXsrx8Q31A95GR7MwINbnJK9f1lo6FcUVF8aPI2As2j6F2aCIdOQD9x-3aL8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1-477324092318568/photos/pcb.3670051539712458/3670051159712496/?__cft__%5b0%5d=AZUYOH4Cr8iBlKhaffbtEUAGTteoEQ1oRys1B2r49mI1-g_zHc6ARSxCnOetofE41T6LYhB_6a8ShntwxFWN-73dVchmZjIsxifoe76RjOShzARF2hc1_uVTbjRB-uGebMYOxkNgXsrx8Q31A95GR7MwINbnJK9f1lo6FcUVF8aPI2As2j6F2aCIdOQD9x-3aL8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1-477324092318568/photos/pcb.3670051539712458/3670051159712496/?__cft__%5b0%5d=AZUYOH4Cr8iBlKhaffbtEUAGTteoEQ1oRys1B2r49mI1-g_zHc6ARSxCnOetofE41T6LYhB_6a8ShntwxFWN-73dVchmZjIsxifoe76RjOShzARF2hc1_uVTbjRB-uGebMYOxkNgXsrx8Q31A95GR7MwINbnJK9f1lo6FcUVF8aPI2As2j6F2aCIdOQD9x-3aL8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1-477324092318568/photos/pcb.3670051539712458/3670051159712496/?__cft__%5b0%5d=AZUYOH4Cr8iBlKhaffbtEUAGTteoEQ1oRys1B2r49mI1-g_zHc6ARSxCnOetofE41T6LYhB_6a8ShntwxFWN-73dVchmZjIsxifoe76RjOShzARF2hc1_uVTbjRB-uGebMYOxkNgXsrx8Q31A95GR7MwINbnJK9f1lo6FcUVF8aPI2As2j6F2aCIdOQD9x-3aL8&__tn__=*bH-R
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- คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน  
2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
                    - ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

- คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563  
เวลา 10.30 น. ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สํานักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1.2  ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  
- ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก แด่ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา   

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1(TA201) ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
- ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2563  เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน  

2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(เขตพ้ืนที่ในเมือง)  
           1.3  ร่วมต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจ าประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่  
6 ตุลาคม 2563  นําโดย อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์  รองผู้อํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝ่ายพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Ms. Deb Mak รองผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา และคุณกุลกิตต์   
ชัยอํานวย ผู้ช่วยฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย เนื่องใน
โอกาสเดินทางมาจัดบรรยายพิเศษ  เรื่อง "American Women and Science " และ "Career Opportunities 
at U.S. Embassy" ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ภาษา และห้องเรียน smart 
classroom ของสํานักศึกษาท่ัวไป     

1.4  ร่วมพิธีสมโภชน์องค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563  
ณ ลานตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะนําไปถวาย
พระสงฆ์ท่ีจําพรรษาครบถ้วนไตรมาส ตามพระพุทธานุญาตและพระธรรมวินัย ณ วัดดอนสวน ต.ท่าขอนยาง 
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563  
2.  ด้านพัฒนาวิชาการ/พัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1  จัดประชุมหารือความร่วมมือกับสํานักคอมพิวเตอร์ในเรื่องการจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักศึกษาทั่วไป  
(RN 105) อาคารราชครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในการนี้สํานักคอมพิวเตอร์จะได้ขยายเครือข่ายสัญญาณ 
Wi-Fi บริเวณรอบอาคารราชนครินทร์ เนื่องจากมีการเข้าใช้งานเครือข่าย Wi – Fi จํานวนมาก  

2.2  จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0043001 การคิดเชิงออกแบบ  เพ่ือหารือการจัดสอบกลางภาค
แบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1/2563  เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.  
ณ ห้อง Co-working space อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

2.3  จัดโครงการสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ฉบับปรับปรุง                  
พ.ศ. 2563) ตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564                        
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่  9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสํานักศึกษาทั่วไป (RN1-105) อาคารราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ โครงสร้างและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง 
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พ.ศ. 2563) และรับทราบข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป               
มีอาจารย์สมัครสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ิมเติม จํานวน 24 คน 

2.4  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่      
15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสํานักศึกษาทั่วไป (RN1-105) อาคารราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีประเด็นหลักที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษและการคืน
ผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต การตรวจสอบจบตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป การกําหนดรายวิชาให้นิสิต
เรียนนอกเหนือจากโครงสร้างหลักสูตรกําหนด และการดําเนินการส่งผลการศึกษา  

 
3.  ด้านพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ 

3.1  โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักศึกษาท่ัวไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 
2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (RN-204) ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานและพัฒนางานได้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 35 คน ประกอบด้วย บุคลากรสํานักศึกษา
ทั่วไป จํานวน 32 คน และผู้บริหารสํานักศึกษาท่ัวไป จํานวน 2 คน 

3.2  โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการ การเขียนหนังสือ
ราชการและการสื่อสารภายในองค์กร”ระหว่างวันที่ 14–16 ตุลาคม 2563 การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเขียนข้อเสนอโครงการได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากรในองค์กรมีการสื่อสารที่ถูกต้อง และชัดเจน โดยมีบุคลากรสํานักศึกษาท่ัวไปเข้าร่วม จํานวน 45 คน 

3.3  จัดโครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11                
ปีที่ 12  เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2563 ห้อง co - working space อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นพิธีทําบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จํานวน 9 รูป และต่อมา
ในเวลา 09.00 น. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปดีเด่นจํานวน 5 คน อาจารย์ 
ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไปดีเด่นจํานวน 1 คน บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไปดีเด่นจํานวน 1 คน 
  3.4  ตรวจรับพัสดุลิฟต์โดยสาร  เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสํานัก
ศึกษาทั่วไป (RN-105) โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สํานักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามทําการตรวจ
รับพัสดุลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด โดยได้ดําเนินการประชุมและตรวจรับลิฟต์ ตัวที่ 1 จํานวน 1 ชุด 
ณ สถานที่ติดตั้ง อาคารราชนครินทร์ ซึ่งการตรวจรับลิฟต์โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลิฟต์ตัวที่ 1 พร้อมใช้
งาน และช่างมิตซูบิชิได้อบรมการใช้งานลิฟต์ให้กับงานอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ดูห้องเรียนรวม แม่บ้านและ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําอาคารราชนครินทร์ 

3.5  จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยของสํานักศึกษาทั่วไป ประจําปีงบประมาณ 2563                 
ครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสํานักศึกษาทั่วไป                   
(RN1-105) ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัย งบประมาณสํานักศึกษาทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณาสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
สํานักศึกษาทั่วไป งบประมาณเงินรายได้ ประจําปี พ.ศ.2564 และพิจารณาแบบประเมินคุณภาพรายงาน
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

3.6 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลั ยมหาสารคาม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร
บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
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นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพิจารณาข้อมูลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จากคณะ-วิทยาลัย-สถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

3.7  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.00น.                    
ณ ห้องประชุมสํานักศึกษาทั่วไป (RN1-105) อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงาน  และพิจารณาร่างแผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
4.  ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต 

4.1  จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อ Halloween Night  เมื่อวันพุธที่ 28 
ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม ชั้น 3 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ ได้ใกล้ชิดและมีส่วนร่วมกับการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาผ่านการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม รวมไปถึงกระตุ้นให้นิสิต
ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษว่าในปัจจุบันมีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ทุกด้านของการดําเนินชีวิต 

ภายในงานมีการประดับตกแต่งตั้งแต่มุมถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าทางเข้างาน พร้อมกิจกรรม มากมาย 
อาทิการจัดซุ้มเล่นเกมส์ ,บ้านผีสิงนานาชาติ,การเพ้นท์หน้าสุดแฟนซี, บูธเกมสุดสยอง ประกวดแฟนซีชุดฮาโลวีน 
และการประกวดเต้น Cover Dance ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประเพณี เรียนรู้
วัฒนธรรมชาวต่างชาติผ่านการแต่งกายและการใช้ศิลปะการแสดงแขนงต่างๆ การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจ
จากนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นจํานวนมาก 

 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
 

ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                    
ได้นําเสนอข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์สร้างข่าวสารที่ดีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเผยแพร่ข่าวสาร               
มีคุณค่าต่อสังคม เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้เกิดความถูกต้องชัดเจนกับองค์กรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในการนี้ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จึงขอนําเสนอ ดังนี้ 

1.  สยามรัฐ “มมส” ช่วยน้ําท่วม วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ปีที่ 71 ฉบับที่ 24402 หน้า 9 
2.  ข่าวสด แนะแนว วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10922 หน้า 5 
3.  เดลินิวส์ จิตอาสา วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ปีที่ – ฉบับที่ 25947 หน้า 16 
4.  เดลินิวส์ ม.มหาสารคาม ช่วยน้ําท่วมโคราช วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563  ปีที่ – ฉบับที่ 

25947 หน้า 16 
5.  สยามรัฐ ‘มมส’ จัดพหุวัฒนธรรม 5 ศาสนา วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ปีที่ 71     
      ฉบับที่ 24409 หน้า 9 
6. ไทยรัฐ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ปีที่ 71  

ฉบับที่ 22932  หน้า 8 
7. ข่าวสด ‘มมส’เซ็นพัฒนาหลักสูตรวิทย์ผลิตบัณฑิตป้อนอุตสาหกรรม-โซลาร์เซลล์  
     วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10933 หน้า 5 
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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5.13 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะเทคโนโลยี 
1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางและแนวทางการด าเนินงานวิจัยระหว่างหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
               เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563  ฝ่ายวิจัย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางและแนวทางการดําเนินงานวิจัย ครั้งที่ 2 ร่วมกับคณะ หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดําเนินโครงการวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกัน กําหนดประเด็น
แนวทางการวิจัยร่วมกัน  และเตรียมพร้อมโครงการที่จะเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ  
               การประชุมในครั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา  มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด
การประชุม ซึ่งการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มีผู้บริหาร และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยี               
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์                
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมประชุมด้วย 

2. การจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี (งานเทคโนฟาร์มแฟร์ ครั้งที่ 19) ประจ าปีงบประมาณ 2564  
      ด้วยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี (งานเทคโนฟาร์ม 

แฟร์ ครั้งที่ 19) ในระหว่างวันที่ 30  พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยี เขตพ้ืนที่
ขามเรียง และนาสีนวน การจัดงานจะเป็นรูปแบบมหกรรมบริการวิชาการ เน้นการอบรม และนิทรรศการความรู้  
ผลิตภัณฑ์และผลงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร ของอาจารย์ และนิสิต ในงานจะมี
หลักสูตรอบรมมากกว่า 23 หลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งคณะเทคโนโลยีได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเผยแพร่ความรู้วิทยาการสมัยใหม่แก่นักเรียน นิสิตและประชาชนทั่วไป ตลอดจน
เ พ่ือ เป็น เวทีแลกเปลี่ ยนความรู้ ทางวิ ชาการ  ระหว่ างบุคลากร และผู้ ที่ สนใจที่ เ กี่ ยวข้องทางด้ าน
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.14  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ 
      สรุปการประชุมระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อหารือแนวทางในการผลิตบัณฑิตร่วม ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

จากการนัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างคณะคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีทีมผู้บริหารนําโดย คณบดี                      
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับทีมบริหารและอาจารย์จากทั้งสองคณะร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการ
ผลิตบัณฑิตร่วม  

เนื่องด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และการพยาบาลสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในการฝึกปฏิบัติ
ของนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว รวมทั้งการฝึกงานในโรงพยาบาลสัตว์ที่พร้อมไปด้วยเครื่องมือทางการแพทย์
และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในการเรียนชั้นปีที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็นชั้นปีรองสุดท้ายของการเรียนก่อนที่นักศึกษาจะเข้า
ฝึกสหกิจกับผู้ประกอบการจริงทั่วประเทศ ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเรียนในสาขาวิชาดังกล่าว และลดภาระ
ให้กับผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจ ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ จึงขอความร่วมมือมายัง            
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ืออนุเคราะห์ เพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้กับนักศึกษา              
โดยแบ่งออกเป็น 

เรื่อง เป้าหมาย 
1. งานด้านวิชาการ ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือที่

พร้อมในวิชาพรีคลินิก เช่น histology, embryology, 
pathology, etc 

2. การฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ ต้องการให้นักศึกษาลงฝึกงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือ
การเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส. ในเวลา 
โดยแบ่งนักศึกษาลงฝึกงานอย่างชัดเจนทั้งจํานวน และ
วันเวลา และรับการประเมินจากสัตวแพทย์ที่คุมการ
ฝึกงาน 

3. การเขียนโปรแกรม (AI) เพ่ือพัฒนางานด้าน
วิชาการและโรงพยาบาลสัตว์ 

ต้องการพัฒนาโปรแกรมร่วมกันเพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เรียนและ ผู้รับบริการด้านการสัตว์  

4. งานวิจัยและทําโครงการออกหน่วยร่วม ต้องการทําโครงการออกหน่วยพื้นที่เพ่ือในงานบริการ
วิชาการและสังคม และผลิตงานวิจัยร่วมกันระหว่าง
คณะ 

5. อาจารย์พิเศษ ต้องการอาจารย์จากคณะสัตวแพทย์ในการสอน
นักศึกษา ล้อตามเรื่องหารือด้านวิชาการ 

 

ทั้งนี้จะมีการนัดหารืออีกครั้งเพ่ือกระชับข้อสรุปในการให้ความอนุเคราะห์ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องระหว่างสองคณะ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอนเขตพ้ืนที่ 
ในเมือง เวลา 14.00 น. 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.15  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารให้คณะได้รับทราบดังนี้ 

1.โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการ 
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ครั้งที่ 1) 
  ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีแผนการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จํานวน 4 ครั้ง โดยคณะฯ ได้รับ
ความกรุณาจาก  ดร .ภาวนา   กิ ตติ วิ มลชั ย  นั ก วิ ช าการแผนและสารสน เทศ ชํ านาญการ พิ เศษ 
รักษาการแทน ผู้อํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเป็นที่ปรึกษาในการ
ดําเนินงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซ่ึงครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นภายในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 
08.30 – 17.30 น. ณ อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์และบุคลากร
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จํานวน 50 คน  

2.ผลการดําเนินงานโครงการแนะแนวการศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจําปี 
การศึกษา 2564 
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  ตามที่ งานแนะแนวการศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ดําเนินงานโครงการแนะ
แนวการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 ร่วมกับกองบริการการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์
องค์กรและหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 30 ตุลาคม 2563 
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จํานวน 6 เส้นทาง ได้แก่  
   1. จังหวัดกาฬสินธุ์ (วันที่ 16 ตุลาคม 2563) 
            2. จังหวัดร้อยเอ็ด (วันที่ 16 ตุลาคม 2563) 
  3. เส้นทางอิสานเหนือ รอบท่ี 1 (ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2563) 
  4. เส้นทางอิสานเหนือ รอบท่ี 2 (ระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม 2563)  
  5. เส้นทางอิสานใต้ รอบท่ี 1 (ระหว่างวันที่ 19-22  ตุลาคม 2563)  
  6. เส้นทางอิสานใต้ รอบท่ี 2 (ระหว่างวันที่ 25-30  ตุลาคม 2563)  

  โดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ส่งตัวแทนบุคลากรและนิสิตทั้ง 3 สาขา เข้าร่วม
กิจกรรมในทุกเส้นทาง บัดนี้ โครงการแนะแนวการศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ดําเนินงานเสร็จ
สิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการดําเนินงานได้รับเสียงตอบรับจากกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียน
ต่างๆ เป็นอย่างดี  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.16 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากงานกิจการพิเศษ กองกลาง 
       ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น บุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย และผู้ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 
เพ่ือเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคํา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2563 จึงขอ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคํา ประจําปี 2563 ให้ทราบดังนี้ 

1. ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 
ได้แก่ นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล 

2. ประเภทผู้ทําคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย 
ได้แก่ พระสารคามมุนี (บุญเรือง  ฐานทตฺโต) 

3. ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 
3.1 สาขาบําเพ็ญประโยชน์ 
 ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา 
3.2 สาขาวิชาชีพ  
 ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา 
3.3 สาขาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา 

ที่ประชุมรับทราบ 
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5.17 เรื่องอ่ืนๆ 
   1. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งท่ี 20/2563 กําหนดให้มีขึ้น ในวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม SC3-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  2.  พิธีเทวาภิเษก สมโภชพระพิฆเนศวร รุ่น สําเร็จนิรันดร์ 
     คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ได้เชิญชวนผู้บริหารร่วม พิธีเทวาภิเษก 
สมโภชพระพิฆเนศวร รุ่น สําเร็จนิรันดร์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์และ
วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และเวลา 12.30 น. ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์และเทวาภิเษก 
สมโภชพระพิฆเนศวร รุ่น สําเร็จนิรันดร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
การแต่งกายเสื้อขาว กางเกงสีดําหรือสีขาว  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  10.30  น. 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล) 
อธิการบดี 

ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 

 (นางสาวอัจฉรา หล้าบ้านโพน)                                           (นางสาวณภัทร พรจําศิล) 
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                        รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการประชุม 
                     ผู้บันทึกการประชุม                                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน 

3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท ารายงานผล                       
การด าเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย บัดนี้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

 
ประเด็นที่เสนอ 
 
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือทราบรายงานผล 
การด าเนินการติดตามผลการด าเนินการติดตามมติคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มติ 
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รายงานการผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2563 
 

คร้ังท่ี  เร่ือง มติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
9/2563 
วันที่ 26 

พฤษภาคม 2563 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขการด าเนินงานและวิธีการใช้จ่ายโครงการ
ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป(โครงการ 
Erasmus+) พ.ศ.2563 
 

ที่ประชุมมีมติพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การด าเนินการ
ก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการด าเนินการและวิธีการใช้จ่าย
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศอ่ืนด้วย ควรปรับ
ระเบียบฯ ใหม่ โดยให้ครอบคลุมโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนการต่างประเทศ 

หากด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้น าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

ครั้งที่ 18/2563 
วันที่ 27 

ตุลาคม 2563 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติม
ค่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 ข้อ 3 ให้แก้ไขอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ให้มีผลบังคับใช้ส าหรับนิสิตที่เข้า
ศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

มอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบในส่วนของภาคการศึกษาใน
ระบบในเวลาราชการและระบบนอกเวลาราชการ  
แบบ ก2(1) กับ แบบ ก2(2) และน าเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
อีกครั้ง 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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คร้ังท่ี  เร่ือง มติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
ครั้งที่ 19/2563 

วันที่  
10 พฤศจิกายน 

2563 

การพิจารณาการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ของนายสารัช มหัสสา นิสิตระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวนเงิน 27,000 บาท 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 
1)นิสิตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของระบบ
ในเวลาราชการก่อนแล้วจึงเสนอ 
เรื่องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานอกเวลาราชการ 
2)มอบฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กองคลังและพัสดุ และ
กองทะเบียนและประมวลผลหารือร่วมกันเพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลนิสิตที่ขอปรับเปลี่ยนระบบการเรียนทั้งระบบนอกเวลา
ราชการ และระบบ ในเวลาราชการทั้งหมด แล้วรวบรวม
รายชื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ในคราวเดียว   

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

ครั้งที่ 19/2563 
วันที่  

10 พฤศจิกายน 
2563 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบขอยกเว้นการหัก
เงินสมทบเป็นเงินรายได้ 10% จากเงินรับฝาก 
คณะการบัญชีและการจัดการ ภายใต้ โครงการ
การส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการ
ช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือความรอบคอบและชัดเจนใน
การพิจารณาจึงให้ด าเนินการดังนี้ 
1.มอบคณะการบัญชีและการจัดการในส่วนของผู้รับผิดชอบ
โครงการแจกแจงรายละเอียดค่า ใช้จ่ ายของโครงการ                     
ทั้งหมดแล้วส่งข้อมูลไปยังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2.มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วิจัย และ
นวัตกรรม ตรวจสอบและจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ส่วนใดบ้างที่จะต้องหักเงินสมทบเป็นเงินรายได้ร้อยละ 10% 
และส่วนใดบ้างที่สามารถยกเว้นการหักเงินสมทบฯ ร้อยละ 
10และตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงความร่วมมือหรือโครงการ
ว่ามีส่วนที่ขอยกเว้นการหักเงินสมทบมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
  เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วมอบกองส่งเสริมการ
วิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 



ระเบียบวาระท่ี   4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1  หมวดภารกิจหลัก 
      (การเรียนการสอน,บริการวิชาการ,การวิจัย,ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม,นโยบาย) 

4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามต่อบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กับ ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม 
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย  

 
 ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความว่ าตามที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย ซึ่ง MoU ฉบับเดิมได้หมดอายุ ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2562 แต่ได้มีการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  แต่ยังไม่ได้ท าเรื่องต่ออายุ MoU เข้ากรรมการบริหาร ทั้งนี้ โดย MoU ฉบับ
ดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์คงเดิม ได้แก่ 1. ให้บริการพ้ืนที่ของศูนย์ข้อมูล ในการให้บริการด้านความรู้ให้แก่
นิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคล ทั่วไป 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม                       
3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคล
ทั่วไป ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง นั้น ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MoU) ได้ผ่านการตรวจสอบ/แก้ไข
จากกลุ่มงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่แล้ว  

ในการนี้ จึงเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ 
ลงนามต่ออายุ MoU ฉบับดังกล่าว โดยขอให้ลงนามย้อนหลังเป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ตามใน
เอกสาร และ MoU จะมีอายุระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564  หากเห็นชอบโปรด
พิจารณามอบหมายให้  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หน่วยงานที่ เสนอความ ประสงค์ต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กรรมสิทธิ์ หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบ 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการด าเนินงานดังกล่าวอยู่นอกเหนือ 
รายละเอียดที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจและขัดกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและได้มีความ
เสียหาย เกิดข้ึน หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ฉบับภาษาไทย ซึ่งมีเนื้อหาตรงกับฉบับภาษาอังกฤษ  
และได้รับการตรวจสอบ/แก้ไข จากกลุ่มงานนิติการแล้ว (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)  

2. (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาตรงกับฉบับภาษาอังกฤษ  
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2)  

3. แบบฟอร์มตรวจสอบร่าง MoU/MOA (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3)  
4. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 ) 
5. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5)  
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6. ข้อมูลหน่วยงานคู่สัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6)  
7. ข้อมูลผู้ประสานงานของทั้งสองหน่วยงาน (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7) 
8. (ส าเนา) บันทึกข้อความจากกลุ่มงานนิติการ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 8)  
9. (ส าเนา) บันทึกความเข้าใจ) ฉบับเดิม (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 9)  
 

ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
 

ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ                 
ในการลงนามต่อบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) กับ ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย          
โดยขอให้ลงนามย้อนหลังเป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

 

 
มติ 
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4.1.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) กับ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็ง 
ต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย 
 
 ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความว่า ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ ประสงค์จะท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการ
อุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สนับสนุน 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของงานพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านภัยพิบัติไทยต่าง ๆ ประกอบ
ไปด้วย หน่วยงานรัฐบาล ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย ภาคชุมชน และผู้ที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ด้านภัยพิบัติในสาขาวิชาต่าง ๆ 2) สนับสนุนกิจกรรมด้านความร่วมมือทางวิชาการ และ
กิจกรรมของเครือข่ายฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ             
3) สนับสนุนบุคลากร ในหน่วยงานของท่านให้เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายฯ ตามความเหมาะสม             
4) สนับสนุนการสร้างความเข้าใจ ความตื่นตัว ตระหนักรู้และความเตรียมพร้อมรับมือ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากภัยพิบัติส าหรับประชาชน ชุมชน รวมทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น  

ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้ผ่านการตรวจสอบ/แก้ไขจากกลุ่มงานนิติการ กองการ
เจ้าหน้าที่แล้ว ในการนี้ จึงเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และและหากเห็นชอบโปรดพิจารณามอบหมายให้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หน่วยงานที่
เสนอความ ประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ออกค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน กรรมสิทธิ์  หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินงานให้รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี 
หากการด าเนินงานดังกล่าวอยู่นอกเหนือ รายละเอียดที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจและขัดกับระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและได้มีความเสียหาย เกิดขึ้น หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัย
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น ตามบันทึกข้อความที่ อว 0605.1(5.3)/7788 ลงวันที่17 
พฤศจิกายน 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้  
                                 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งได้รับการตรวจสอบ/แก้ไข จากกลุ่มงานนิติการแล้ว 
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 

2. แบบฟอร์มตรวจสอบร่าง MoU/MOA (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ) 
3. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3) 
4. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม/โรงเรียน  

(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4) 
5. ข้อมูลหน่วยงานคู่สัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5) 
6. ข้อมูลผู้ประสานงานของทั้งสองหน่วยงาน (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6) 
7. (ส าเนา) บันทึกข้อความจากกลุ่มงานนิติการ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7) 
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-2- 
 

ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ/ 
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

 
ประเด็นที่เสนอ 
 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์) กับ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกัน
ภัยพิบตัิในประเทศไทย 

 
มติ 
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4.1.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) กับ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็ง 
ต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย 
 
 ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความว่า ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ ประสงค์จะท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการ
อุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สนับสนุน 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของงานพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านภัยพิบัติไทยต่าง ๆ ประกอบ
ไปด้วย หน่วยงานรัฐบาล ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย ภาคชุมชน และผู้ที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ด้านภัยพิบัติในสาขาวิชาต่าง ๆ 2) สนับสนุนกิจกรรมด้านความร่วมมือทางวิชาการ และ
กิจกรรมของเครือข่ายฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ             
3) สนับสนุนบุคลากร ในหน่วยงานของท่านให้เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายฯ ตามความเหมาะสม             
4) สนับสนุนการสร้างความเข้าใจ ความตื่นตัว ตระหนักรู้และความเตรียมพร้อมรับมือ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากภัยพิบัติส าหรับประชาชน ชุมชน รวมทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น  

ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้ผ่านการตรวจสอบ/แก้ไขจากกลุ่มงานนิติการ กองการ
เจ้าหน้าที่แล้ว ในการนี้ จึงเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และและหากเห็นชอบโปรดพิจารณามอบหมายให้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หน่วยงานที่
เสนอความ ประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ออกค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน กรรมสิทธิ์  หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินงานให้รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี 
หากการด าเนินงานดังกล่าวอยู่นอกเหนือ รายละเอียดที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจและขัดกับระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและได้มีความเสียหาย เกิดขึ้น หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัย
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น ตามบันทึกข้อความที่ อว 0605.1(5.3)/7788 ลงวันที่17 
พฤศจิกายน 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้  
                                 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งได้รับการตรวจสอบ/แก้ไข จากกลุ่มงานนิติการแล้ว 
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 

2. แบบฟอร์มตรวจสอบร่าง MoU/MOA (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ) 
3. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3) 
4. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม/โรงเรียน  

(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4) 
5. ข้อมูลหน่วยงานคู่สัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5) 
6. ข้อมูลผู้ประสานงานของทั้งสองหน่วยงาน (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6) 
7. (ส าเนา) บันทึกข้อความจากกลุ่มงานนิติการ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7) 
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4.2  หมวดระเบียบ –ข้อบังคับ-ประกาศ  
      4.2.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การโอนสมทบเงิน  เข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2563 

 

 ด้วยกองการเจ้าหน้าที่  ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ความว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563       
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง 
หลักเกณฑ์การโอนสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2563
ส าหรับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานผ่านกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ.2538 ข้อ 5 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของกองทุน มีดังนี้ 
    (1)  จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   (2)  จัดสรรเป็นทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดี หรือมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน 
   (3)  จัดสรรเป็นทุนการศึกษาส าหรับนิสิตหรือบุคคลทั่วไป เพ่ือส่งไปศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือบรรจุเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
   (4)  จัดสรรเป็นทุนการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ส าหรับการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
   (5)  จัดสรรเพ่ือการอ่ืนใด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้หรือ                  
สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ                
จึงขอเสนอวาระพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนสมทบเงินเข้า
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2563 ตามข้อ 5 (4) และ (5) แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2538 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

 1. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนเงินสมทบเงินเข้า 
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2563  
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคามในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ.2538 
 
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย/ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
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-2- 
ประเด็นที่เสนอ 
 

  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)  
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  
เพ่ือสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2563 
 
มติ 
  









-๑- 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๓ 

วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  หองประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคารบรมราชกุมารี สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ผูมาประชุม 

  ๑. อธิการบดี       ประธานกรรมการ 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยมลฤดี  เชาวรัตน    กรรมการ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยมลิจันทร  ทองคํา    กรรมการ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยพนารัตน  มาศฉมาดล   กรรมการ 

 ๕. รองอธิการบดีฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 

 ๖. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่     ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 

 ๑. ศาสตราจารยปรีชา  ประเทพา     กรรมการ 

 ๒. ศาสตราจารยอนงคฤทธิ์  แข็งแรง    กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางสาวกนกวรรณ  เชาวนอย     ผูชวยเลขานุการ 

 ๒. นางสาวฐาปนี  ศรีสารคาม     ผูชวยเลขานุการ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

 

  เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนครบองคประชุม รองศาสตราจารยประยุกต  ศรีวิไล 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานที่ประชุมไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 

 ๑.๑ รายงานผลการบริหารเงินกองทุน ณ วันท่ี  ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      
 หนวย : บาท  

งบประมาณคงเหลือจากป ๒๕๖๒  ๕,๖๘๔,๑๔๙.๓๖  

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรป ๒๕๖๓ 

 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๖๘๔,๑๔๙.๓๖ 

   

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 

 

๒๐,๖๘๔,๑๔๙.๓๖ 



-๒- 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ืองหรือคางพิจารณาจากการประชุมคร้ังกอน 

 

 ๓.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ มมส เรื่อง หลักเกณฑการโอนสมทบเงิน

เขากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือสนบัสนุนการศกึษาและฝกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหฝายเลขานุการกองทุน

ดําเนินการ (ราง) ประกาศ มมส เรื่อง หลักเกณฑการโอนสมทบเงินเขากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เพ่ือสนับสนุนการศึกษาและฝกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

  บัดนี้ ฝายเลขานุการกองทุนไดดําเนินการ (ราง) ประกาศดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอ

นําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาใหความเห็น โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 

   ๑.  ตารางรายละเอียดสาระสําคัญ 

  ๒.  (ราง) ประกาศ มมส เรื่อง หลักเกณฑการโอนสมทบเงินเขากองทุนพัฒนา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสนับสนนุการศึกษาและฝกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ประเด็นที่เสนอ 

 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ 

มมส เร่ือง หลกัเกณฑการโอนสมทบเงินเขากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการศกึษา

และฝกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

มติ 

 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศ มมส เรื่อง หลักเกณฑการโอนสมทบเงินเขากองทุน

พัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสนบัสนุนการศึกษาและฝกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบหมายใหผูชวย-

อธิการบดีฝายกฎหมาย (นางสาวพนารัตน  มาศฉมาดล) ตรวจสอบสาระสําคัญและรูปแบบ (ราง) ประกาศ

หลักเกณฑดังกลาว และเสนออธิการบดีเพื่อทราบ แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือใหความ

เห็นชอบ จึงเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามประกาศใชหลักเกณฑดังกลาวตอไป 

 คณะกรรมการบริหารกองทุนตั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะวา  มอบหมายใหฝายเลขานุการ-

กองทุนเพ่ิมเติมเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน คือ แผนการศึกษา และแผนการใชจายเงิน โดยเห็นชอบ

ใหกําหนดไวในใบสมัครขอรับทุนสนับสนนุการศึกษาตอภายในประเทศ 

 









4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ 
 

-ไมมี่- 
 
4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล 

-ไมมี่- 
 

  



4.5 หมวดประกนัคุณภาพการศึกษา-กพร-การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน 
       4.5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบตัวช้ีวัดความเป็นเลิศของส านักงานเลขานุการ
คณะ/หน่วยงาน และหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 
 ด้วยกองแผนงาน ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความว่า 
ตามที่  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่ง เสริมและสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานน าเกณฑ์คุณภาพ 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 
มาใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย นั้น  ทั้งนี้ ส่วนงาน
สนับสนุนถือว่ามีบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เนื่องจาก
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกิดจากระบบงานต่างๆ ที่ด าเนินการอยู่ภายใต้การบริ หารองค์กร  
ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า  (ร่าง) กรอบ
ตัวชี้วัดความเป็นเลิศของส านักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน  และหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี (กอง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานและการด าเนินงานเชิงนโยบาย/งานโดดเด่น/งานเชิงรุก/งานส าคัญที่ได้รับมอบหมาย  รวมถึงการคิด
วิเคราะห์และการน านวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการพัฒนางานของส านักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน  และ
หน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี  เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานที่มีศักยภาพและขีดความสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยในอนาคต 
 ในการนี้  จึงใคร่ขอน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(ร่าง) กรอบตัวชี้วัดความเป็นเลิศของส านักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน และหน่วยงานสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา  
 1. (ร่าง) กรอบตัวชี้วัดความเป็นเลิศของส านักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน..............  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2. (ร่าง) กรอบตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
กอง......................... มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย /ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 
ประเด็นทีเ่สนอ 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบดังนี้  

1. (ร่าง) กรอบตัวชี้วัดความเป็นเลิศของส านักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน ………………….. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  2. (ร่าง) กรอบตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
กอง............................ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มติ  
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(ราง)  กรอบตัวชี้วัดความเปนเลิศของสํานักงานเลขานุการคณะ/หนวยงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    (ปรับแกไขวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)  
  

 

สํานักงานเลขานุการคณะ/หนวยงาน .....................................................................................................  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

1 

 

 
 
  

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
การประเมิน
ประสิทธิผล 
(รอยละ 10) 

1.  คะแนนเฉล่ียผลประเมินการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของมหาวิทยาลัย 

2 1 2 3 4 5 ใชคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2564 ของมหาวิทยาลัย  

2.  คะแนนเฉล่ียผลประเมินการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
ของคณะ/หนวยงาน 

2 1 2 3 4 5 ใชคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2564 ของคณะ/หนวยงาน 

 3. คะแนนเฉล่ียของผลประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาพรวมของคณะ   
(สําหรับหนวยงานจัดการเรียนการสอน)  

2 1 2 3 4 5 ใชคะแนนเฉล่ียของผลประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ปการศึกษา 2563 ในภาพรวมของคณะ 

 3. คะแนนเฉล่ียถวงนํ้าหนักของผลประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาพรวม  
ของทุกหลักสูตร  (สําหรับหนวยงานที่ไมไดจัดการเรียนการสอน) 

2 1 2 3 4 5 ใชคะแนนเฉล่ียของผลประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ปการศึกษา 2563 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 4. รอยละของนิสิตใหมในภาพรวมที่คณะสามารถรับไดตามแผนการรับนิสิต   
(สําหรับหนวยงานจัดการเรียนการสอน) 

2 60 70 80 90 100 ใชผลประเมินการรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2564  
จากกองแผนงาน  และกองบริการการศึกษา 

 4. รอยละของนิสิตใหมในภาพรวมที่มหาวิทยาลัยสามารถรับไดตามแผนการรับนิสิต    
(สําหรับหนวยงานที่ไมไดจัดการเรียนการสอน) 

2 60 70 80 90 100 

 5. ผลการประเมินการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในของหนวยงานยอย 2 ตอง 
แกไข 

โดยดวน 

- ปาน
กลาง 

- ดี ใชผลประเมินการบริหารความเส่ียงและระบบ 
การควบคุมภายในของหนวยงานยอย ปงบประมาณ 
2564  โดยสํานักตรวจสอบภายใน 
 

การประเมิน
คุณภาพ  
(รอยละ 30) 

6. คุณภาพการใหบริการ 
 

30      ใชขอมูลผลการประเมินจากระบบการประเมิน
ความพึงพอใจ แบบออนไลน ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะ
เปนผูดําเนินการสํารวจ    6.1 ประเด็นความพึงพอใจการใหบริการ 15      

        6.1.1 คะแนนเฉล่ียของผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการ
ใหบริการของสํานักงานเลขานุการคณะ/หนวยงาน 

(7.5) 1 2 3 4 5 

         6.1.2 คะแนนเฉล่ียของผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอการ
ใหบริการของสํานักงานเลขานุการคณะ/หนวยงาน 

 

(7.5) 1 2 3 4 5  

(ราง) กรอบตัวชี้วัดความเปนเลิศของสํานักงานเลขานุการคณะ/หนวยงาน ....................................................... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Wee
Text Box
<<กลับระเบียบวาระ

Wee
Text Box
<<วาระย้อนกลับ

Wee
Text Box
>>วาระถัดไป



(ราง)  กรอบตัวชี้วัดความเปนเลิศของสํานักงานเลขานุการคณะ/หนวยงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    (ปรับแกไขวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)  
  

 

สํานักงานเลขานุการคณะ/หนวยงาน .....................................................................................................  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

2 

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
    6.2 ประเด็นความไมพึงพอใจการใหบริการ 15       
         6.2.1 คะแนนเฉล่ียของผลประเมินความไมพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการ

ใหบริการของสํานักงานเลขานุการคณะ/หนวยงาน 
(7.5) 1 2 3 4 5  

         6.2.2 คะแนนเฉล่ียของผลประเมินความไมพึงพอใจของนิสิตที่มีตอการ
ใหบริการของสํานักงานเลขานุการคณะ/หนวยงาน 

 

(7.5) 1 2 3 4 5  

การประเมิน
ประสิทธิภาพ 
(รอยละ 30) 

7. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ (แผนดิน) 
    7.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 
    7.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม 

  7.2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ ภาพรวม  
          6 เดือนแรก 

5 
(1) 
 

(1) 
 

 
92 
 

44.02 

 
93 
 

46.46 

 
94 
 

48.91 

 
95 
 

51.36 

 
96 
 

53.80 

ใชขอมูลผลประเมินจากกองคลังและพัสดุ 
 
 

          7.2.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ ภาพรวม 12 เดือน 
    7.3 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

(1) 
 

(2) 

92 
 

72 

93 
 

74 

94 
 

76 

95 
 

78 

96 
 

80 

*กรณีไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
ใหนําคาน้ําหนักของตัวชี้วัด 7.3 รอยละความสําเร็จของ
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนไปรวมไวที่
ตัวชี้วัดที่ 7.1 รอยละ 1 เปนรอยละ 2 ตัวชี้วัดที่ 7.2.1 
รอยละ 1 เปนรอยละ 1.50 และตัวชี้วัดที่ 7.2.2 รอยละ 1 
เปนรอยละ 1.50 

 8. รอยละเอกสารการเบิกจายที่มีความถูกตองครบถวนกอนเสนออนุมัติ เม่ือเทียบกับ
จํานวนเอกสารการเบิกจายทั้งส้ิน 

 

2 60 50 40 30 20 ใชขอมูลผลประเมินจากกองคลังและพัสด ุ 
และสํานักตรวจสอบภายใน 

 9. ประสิทธิภาพการเคลียรเงินยืมราชการ 2      ใชขอมูลผลการดําเนินงานจากกองคลังและพัสดุ 
และสํานักตรวจสอบภายใน      9.1 กรณีหนวยงานมีเงินทดรอง  (2) มีบุคลากร 

คางเงินยืม 
- - - ไมมี 

บุคลากร 
คางเงินยืม 

     9.2 กรณีหนวยงานไมมีเงินทดรอง   (2) มีบุคลากร 
คางเงินยืม 

- - - ไมมี 
บุคลากร 

คางเงินยืม 

 10. สถิติการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเงินรายไดประจําป 2 มีการโอนฯ 
เกิน  

7 ครั้ง 

มีการโอนฯ 
ไมเกิน  
5 ครั้ง 

มีการโอนฯ 
ไมเกิน  
3 ครั้ง 

มีการโอนฯ 
ไมเกิน  
1 ครั้ง 

ไมมีการ 
โอนเปลี่ยน 

แปลง 

ใชขอมูลผลประเมินจากกองแผนงาน 
 
 
 



(ราง)  กรอบตัวชี้วัดความเปนเลิศของสํานักงานเลขานุการคณะ/หนวยงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    (ปรับแกไขวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)  
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ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
 11. ประสิทธิภาพการกอหน้ีผูกพันตามแผนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 3      กรณีหนวยงานใดไมมีตัวชี้วัดน้ี ใหนํานํ้าหนัก 

ไปรวมในตัวชี้วัดที่ 8  9 และ 10 
      11.1 ประสิทธิภาพการกอหน้ีผูกพันตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง (ครุภัณฑ/

ส่ิงกอสรางเงินแผนดิน) ของหนวยงาน  ในระบบ ERP 
(1) ดําเนินการ

ได 80% 
ของ 

รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 85% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 90% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 95% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 100% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ใชขอมูลผลการดําเนินงานจากระบบ ERP  
โดยกองแผนงาน 

      11.2 ประสิทธิภาพการกอหน้ีผูกพันตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง (ครุภัณฑ/
ส่ิงกอสรางเงินสะสม) ของหนวยงาน  ในระบบ ERP 

(1) ดําเนินการ
ได 80% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 85% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 90% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 95% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 100% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ใชขอมูลผลการดําเนินงานจากระบบ ERP  
โดยกองแผนงาน 

      11.3 ประสิทธิภาพการกอหน้ีผูกพันตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง (ครุภัณฑ/
ส่ิงกอสรางเงินรายได) ของหนวยงาน  ในระบบ ERP 

(1) ดําเนินการ
ได 80% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 85% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 90% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 95% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 100% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ใชขอมูลผลการดําเนินงานจากระบบ ERP  
โดยกองแผนงาน 

 12. ประสิทธิภาพการรายงานผลการดําเนินงานโครงการในระบบติดตามและ
ประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 

2 สงไมครบ
และไม 
ทันเวลา 

- สงครบถวน
แตไม 

ทันเวลา 

- สงครบถวน
และ 

ทันเวลา 

ใชขอมูลผลประเมินจากระบบ eMENSCR  
โดยกองแผนงาน 

 13. ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน กพร ประจําปของคณะ/หนวยงาน   
 (วัดการถูกหักคะแนน กพร) 

2 ถูกหัก
คะแนน 

- - - ไมถูกหัก
คะแนน 

ใชขอมูลผลประเมินจากกองแผนงาน 

 14. ประสิทธิภาพการรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะจากรายงานผล
การตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายใน  

 
 
 
 

2 ดําเนินการ
ไมเปนไป

ตาม
ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

- - - ดําเนินการ
ภายใน

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ใชขอมูลผลประเมินจากการดําเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เร่ือง การติดตามการรายงานการ
ปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของสํานักตรวจสอบภายใน 
และมาตรการควบคุมทางการเงิน พ.ศ. 2561  
โดยสํานักตรวจสอบภายใน 



(ราง)  กรอบตัวชี้วัดความเปนเลิศของสํานักงานเลขานุการคณะ/หนวยงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    (ปรับแกไขวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)  
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ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
 15. ประสิทธิภาพการรายงานทางการเงินประจําเดือน  2 ทําได 

1 สวน 
- ทําได 

2 สวน 
- ทําได 

3 สวน 
 ประเมินจาก 3 สวน คือ 1) ความครบถวน   

2) ความถูกตอง และ 3) ตามระยะเวลา   
 ขอมูลผลประเมินจากสํานักตรวจสอบภายใน 

 16. ประสิทธิภาพการตรวจสอบครุภัณฑประจําปของหนวยงาน 2 ดําเนินการ
ไมเปนไป

ตาม 
ระเบียบ 

- - - ดําเนินการ
ตาม 

ระเบียบ 

ใชขอมูลผลการดําเนินงานตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 214-218  
โดยสํานักตรวจสอบภายใน 

 17. ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามขอเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจําป 

2 มีประเด็น 
ที่ไม

ดําเนินการ

    ดําเนินการ
ครบถวน 

ทุกประเด็น

ใชขอมูลผลการดําเนินงานจากสํานักตรวจสอบ
ภายใน 

 18. ประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกฎหมาย  2 พบ 
ประเด็น 
ทําผิดซํ้า 

- - - ไมพบ 
ประเด็น 
ทําผิดซํ้า 

 หนวยงานมีการดําเนินงานผิดซํ้าในเรื่องเดิม 
ที่เคยทําผิดในปที่ผานมา  
 ใชขอมูลผลการดําเนินงานจากสํานักตรวจสอบ

ภายใน 
 19. สถิติการมาทํางานสายของบุคลากรสายสนับสนุน 1 มีคนมา

ทํางาน 
สายเกิน

เกณฑตาม
ขอบังคับฯ 

 มีคนมา
ทํางานสาย

 ไมมีคน 
มาทํางาน

สาย 

วัดจากการมาทํางานสายเกินเกณฑที่กําหนด 
ตามขอบังคับฯ โดยใชขอมูลผลประเมินจาก 
กองการเจาหนาที่ 

 20. บุคลากรสายสนับสนุนในหนวยงานมี/ไมมีการถูกสอบวินัยหรือจรรยาบรรณ  
 

1 มี - - - ไมมี ใชขอมูลผลประเมินจากกองการเจาหนาที่ 

การพัฒนาคณะ/
หนวยงาน และ
มหาวิทยาลัย 
(รอยละ 30) 

21. รอยละของงานตามโครงสรางของคณะ/หนวยงานที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง 
การทํางานใหแตกตางจากเดิมหรือสามารถลดขั้นตอนการทํางานได 

6 รอยละ 
60 

รอยละ 
70 

รอยละ 
80 

รอยละ 
90 

รอยละ 
100 

ใชขอมูลจากคณะ/หนวยงาน และจากลูกคา 
หรือผูรับบริการจากงาน/กลุมงานน้ัน ทั้งผล 
ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

22. นวัตกรรมในการพัฒนางานตามโครงสรางกลุมงานของคณะ/หนวยงาน 6 ไมมี
นวัตกรรม

- มีบาง 
กลุมงาน 

- มีทุก 
กลุมงาน 

ใชขอมูลจากคณะ/หนวยงาน  

 23. วัตกรรมในการประชาสัมพันธหลักสูตรและการใหบริการนิสิต 6       
      23.1 วัตกรรมในการประชาสัมพันธหลักสูตรเพื่อใหมีจํานวนผูเรียนเปนไป 

     ตามแผนการรับนิสิตใหม   (สําหรับหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน) 
(6) ไมมี - - - มี ใชขอมูลจากคณะ/หนวยงาน  



(ราง)  กรอบตัวชี้วัดความเปนเลิศของสํานักงานเลขานุการคณะ/หนวยงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    (ปรับแกไขวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)  
  

 

สํานักงานเลขานุการคณะ/หนวยงาน .....................................................................................................  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

5 

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
      23.2 นวัตกรรมในการใหบริการนิสิต   

           (สําหรับหนวยงานที่ไมไดจัดการเรียนการสอน) 
(6) ไมมี - - - มี ใชขอมูลจากคณะ/หนวยงาน  

 24. ระดับความสําเร็จของการกํากับดูแลความถูกตองของขอมูลสารสนเทศ 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

6 ขอมูล
ถูกตอง
ตรงกัน  

1 พันธกิจ 

ขอมูล
ถูกตอง
ตรงกัน  

2 พันธกิจ 

ขอมูล
ถูกตอง
ตรงกัน  

3 พันธกิจ 

ขอมูล
ถูกตอง
ตรงกัน  

4 พันธกิจ 

ขอมูล
ถูกตอง
ตรงกัน 

ทุกพันธกิจ 

ใชขอมูลจากเจาภาพหลักที่กํากับดูแลขอมูล
สารสนเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 24. การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสายสนับสนุน   
(หนวยงานมีมาตรฐานการแตงกายและมีการปฏิบัติอยางตอเน่ืองและพรอม
เพรียงกัน) 

6 ไมมี 
การ 

ปฏิบัต ิ
 

- มีและ 
ปฏิบัตบิาง 
ไมปฏิบัต ิ

บาง 
 

- มีและ 
ปฏิบัติอยาง

ตอเน่ือง 
และพรอม
เพรียงกัน 

ใชขอมูลจากสํานักงานอธิการบดี 

 100 
 



(ราง)  กรอบตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ กอง..........................................................................  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
  

 

กอง .....................................................................................................  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

1 

 

 
 
  

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
การประเมิน
ประสิทธิผล 
(รอยละ 10) 

1.  คะแนนเฉล่ียผลประเมินการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของมหาวิทยาลัย 

2 1 2 3 4 5 ใชคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2564 ของมหาวิทยาลัย  

2.  คะแนนเฉล่ียผลประเมินการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
ของสํานักงานอธิการบดี 

2 1 2 3 4 5 ใชคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2564 ของสํานักงานอธิการบด ี

 3.  คะแนนเฉล่ียผลประเมินการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
ของกอง 

2 1 2 3 4 5 ใชคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2564 ของกอง 

 4. คะแนนเฉล่ียผลประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาพรวมมหาวิทยาลัย 
ของทุกหลักสูตร  (สําหรับหนวยงานที่ไมไดจัดการเรียนการสอน) 

1 1 2 3 4 5 ใชคะแนนเฉล่ียของผลประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ปการศึกษา 2563 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 5. รอยละของนิสิตใหมในภาพรวมที่มหาวิทยาลัยสามารถรับไดตามแผนการรับนิสิต    
(สําหรับหนวยงานที่ไมไดจัดการเรียนการสอน) 

1 60 70 80 90 100 ใชผลประเมินการรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2564  
จากกองแผนงาน  และกองบริการการศึกษา 

 6. ผลการประเมินการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในของหนวยงานยอย 2 ตอง 
แกไข 

โดยดวน 

- ปาน
กลาง 

- ดี ใชผลประเมินการบริหารความเส่ียงและระบบ 
การควบคุมภายในของหนวยงานยอย ปงบประมาณ 
2564  โดยสํานักตรวจสอบภายใน 

การประเมิน
คุณภาพ  
(รอยละ 30) 

7. คุณภาพการใหบริการ 30      ใชขอมูลผลการประเมินจากระบบการประเมิน
ความพึงพอใจ แบบออนไลน  ซ่ึงสํานักงาน
อธิการบดีจะเปนผูดําเนินการสํารวจ 

   7.1 คะแนนเฉล่ียของผลประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ
ใหบริการของบุคลากรกอง 

(15) 1 2 3 4 5 

   7.2 คะแนนเฉล่ียของผลประเมินความไมพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ
ใหบริการของบุคลากรกอง 

(15) 1 2 3 4 5 

การประเมิน
ประสิทธิภาพ 
(รอยละ 30) 

8. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ (แผนดิน) 
    8.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 
    8.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม 

  8.2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ ภาพรวม  
          6 เดือนแรก 

5 
(1) 
 

(1) 
 

 
92 
 

44.02 

 
93 
 

46.46 

 
94 
 

48.91 

 
95 
 

51.36 

 
96 
 

53.80 

ใชขอมูลผลประเมินจากกองคลังและพัสดุ 
 
 

          8.2.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ ภาพรวม 12 เดือน 
 

(1) 
 

92 
 

93 
 

94 
 

95 
 

96 
 

*กรณีไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
ใหนําคาน้ําหนักของตัวชี้วัด 8.3 รอยละความสําเร็จของ

(ราง) กรอบตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  กอง....................................................................  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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(ราง)  กรอบตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ กอง..........................................................................  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
  

 

กอง .....................................................................................................  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

2 

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
    8.3 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน (2) 72 74 76 78 80 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนไปรวมไวที่

ตัวชี้วัดที่ 8.1 รอยละ 1 เปนรอยละ 2 ตัวชี้วัดที่ 8.2.1 
รอยละ 1 เปนรอยละ 1.50 และตัวชี้วัดที่ 8.2.2 รอยละ 1 
เปนรอยละ 1.50 

 9. รอยละเอกสารการเบิกจายที่มีความถูกตองครบถวนกอนเสนออนุมัติ เม่ือเทียบกับ
จํานวนเอกสารการเบิกจายทั้งส้ิน 

2 60 50 40 30 20 ใชขอมูลผลประเมินจากกองคลังและพัสด ุ 
และสํานักตรวจสอบภายใน 

 10. ประสิทธิภาพการเคลียรเงินยืมราชการ 2      ใชขอมูลผลการดําเนินงานจากกองคลังและพัสดุ 
และสํานักตรวจสอบภายใน       10.1 กรณีหนวยงานมีเงินทดรอง  (2) มีบุคลากร 

คางเงินยืม 
- - - ไมมี 

บุคลากร 
คางเงินยืม 

      10.2 กรณีหนวยงานไมมีเงินทดรอง   (2) มีบุคลากร 
คางเงินยืม 

- - - ไมมี 
บุคลากร 

คางเงินยืม 

 11. สถิติการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเงินรายไดประจําป 2 มีการโอนฯ 
เกิน  

7 ครั้ง 

มีการโอนฯ 
ไมเกิน  
5 ครั้ง 

มีการโอนฯ 
ไมเกิน  
3 ครั้ง 

มีการโอนฯ 
ไมเกิน  
1 ครั้ง 

ไมมีการ 
โอนเปลี่ยน 

แปลง 

ใชขอมูลผลประเมินจากกองแผนงาน 
 

 12. ประสิทธิภาพการกอหน้ีผูกพันตามแผนการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 3      กรณีหนวยงานใดไมมีตัวชี้วัดน้ี ใหนํานํ้าหนัก 
ไปรวมในตัวชี้วัดที่ 8  9 และ 10 

      12.1 ประสิทธิภาพการกอหน้ีผูกพันตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง (ครุภัณฑ/
ส่ิงกอสรางเงินแผนดิน) ของหนวยงาน  ในระบบ ERP 

(1) ดําเนินการ
ได 80% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 85% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 90% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 95% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 100% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ใชขอมูลผลการดําเนินงานจากระบบ ERP  
โดยกองแผนงาน 

      12.2 ประสิทธิภาพการกอหน้ีผูกพันตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง (ครุภัณฑ/
ส่ิงกอสรางเงินสะสม) ของหนวยงาน  ในระบบ ERP 

(1) ดําเนินการ
ได 80% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 85% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 90% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 95% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ดําเนินการ
ได 100% 

ของ 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

ใชขอมูลผลการดําเนินงานจากระบบ ERP  
โดยกองแผนงาน 

      12.3 ประสิทธิภาพการกอหน้ีผูกพันตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง (ครุภัณฑ/
ส่ิงกอสรางเงินรายได) ของหนวยงาน  ในระบบ ERP 

(1) ดําเนินการ
ได 80% 

ของ 

ดําเนินการ
ได 85% 

ของ 

ดําเนินการ
ได 90% 

ของ 

ดําเนินการ
ได 95% 

ของ 

ดําเนินการ
ได 100% 

ของ 

ใชขอมูลผลการดําเนินงานจากระบบ ERP  
โดยกองแผนงาน 



(ราง)  กรอบตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ กอง..........................................................................  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
  

 

กอง .....................................................................................................  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

3 

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

รายการ 
ที่ไดรับ
จัดสรร 

 13. ประสิทธิภาพการรายงานผลการดําเนินงานโครงการในระบบติดตามและ
ประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 

2 สงไมครบ
และไม 
ทันเวลา 

- สงครบถวน
แตไม 

ทันเวลา 

- สงครบถวน
และ 

ทันเวลา 

ใชขอมูลผลประเมินจากระบบ eMENSCR  
โดยกองแผนงาน 

 14. ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน กพร ประจําปของคณะ/หนวยงาน   
 (วัดการถูกหักคะแนน กพร) 

2 ถูกหัก
คะแนน 

- - - ไมถูกหัก
คะแนน 

ใชขอมูลผลประเมินจากกองแผนงาน 

 15. ประสิทธิภาพการรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะจากรายงานผล
การตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายใน  

 
 

2 ดําเนินการ
ไมเปนไป

ตาม
ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

- - - ดําเนินการ
ภายใน

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ใชขอมูลผลประเมินจากการดําเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เร่ือง การติดตามการรายงานการ
ปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของสํานักตรวจสอบภายใน 
และมาตรการควบคุมทางการเงิน พ.ศ. 2561  
โดยสํานักตรวจสอบภายใน 

 16. ประสิทธิภาพการรายงานทางการเงินประจําเดือน  2 ทําได 
1 สวน 

- ทําได 
2 สวน 

- ทําได 
3 สวน 

 ประเมินจาก 3 สวน คือ 1) ความครบถวน   
2) ความถูกตอง และ 3) ตามระยะเวลา   
 ขอมูลผลประเมินจากสํานักตรวจสอบภายใน 

 17. ประสิทธิภาพการตรวจสอบครุภัณฑประจําปของหนวยงาน 2 ดําเนินการ
ไมเปนไป

ตาม 
ระเบียบ 

- - - ดําเนินการ
ตาม 

ระเบียบ 

ใชขอมูลผลการดําเนินงานตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 214-218  
โดยสํานักตรวจสอบภายใน 

 18. ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามขอเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจําป 

2 มีประเด็น 
ที่ไม

ดําเนินการ

    ดําเนินการ
ครบถวน 

ทุกประเด็น

ใชขอมูลผลการดําเนินงานจากสํานักตรวจสอบ
ภายใน 

 19. ประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกฎหมาย  2 พบ 
ประเด็น 
ทําผิดซํ้า 

- - - ไมพบ 
ประเด็น 
ทําผิดซํ้า 

 หนวยงานมีการดําเนินงานผิดซํ้าในเรื่องเดิม 
ที่เคยทําผิดในปที่ผานมา  
 ใชขอมูลผลการดําเนินงานจากสํานักตรวจสอบ

ภายใน 
 20. สถิติการมาทํางานสายของบุคลากรสายสนับสนุน 1 มีคนมา

ทํางาน 
สายเกิน

 มีคนมา
ทํางานสาย

 ไมมีคน 
มาทํางาน

สาย 

วัดจากการมาทํางานสายเกินเกณฑที่กําหนด 
ตามขอบังคับฯ โดยใชขอมูลผลประเมินจาก 
กองการเจาหนาที่ 



(ราง)  กรอบตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ กอง..........................................................................  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
  

 

กอง .....................................................................................................  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

4 

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
เกณฑตาม
ขอบังคับฯ 

 21. บุคลากรสายสนับสนุนในหนวยงานมี/ไมมีการถูกสอบวินัยหรือจรรยาบรรณ  
 

1 มี - - - ไมมี ใชขอมูลผลประเมินจากกองการเจาหนาที่ 

การพัฒนา
หนวยงาน และ
มหาวิทยาลัย 
(รอยละ 30) 

22. รอยละของงานตามโครงสรางขอหนวยงานที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการทํางาน
ใหแตกตางจากเดิมหรือสามารถลดขั้นตอนการทํางานได 

10 รอยละ 
60 

รอยละ 
70 

รอยละ 
80 

รอยละ 
90 

รอยละ 
100 

ใชขอมูลจากคณะ/หนวยงาน และจากลูกคา 
หรือผูรับบริการจากงาน/กลุมงานน้ัน ทั้งผล 
ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  

23. นวัตกรรมในการพัฒนางานตามโครงสรางกลุมงานของหนวยงาน 15      ใชขอมูลจากคณะกรรมการประเมินฯ  
โดยทุกงานตามโครงสรางกลุมงาน ตองถูกนํามา
กําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการพัฒนางาน 

      23.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนงาน งาน........................ (....)      
      23.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนงาน งาน........................ (....)      
      23.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนงาน งาน........................ (....)      
      23.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนงาน งาน........................ (....)       
      23.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนงาน งาน........................ (....)       
 24. การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสายสนับสนุน   

(หนวยงานมีมาตรฐานการแตงกายและมีการปฏิบัติอยางตอเน่ืองและพรอมเพรียง
กัน) 

5 ไมมี 
การ 

ปฏิบัต ิ
 

- มีและ 
ปฏิบัตบิาง 
ไมปฏิบัต ิ

บาง 
 

- มีและ 
ปฏิบัติอยาง

ตอเน่ือง 
และพรอม
เพรียงกัน 

ใชขอมูลจากสํานักงานอธิการบดี 

 100 
 

หมายเหตุ  เกณฑการประเมินตัวชี้วัดท่ี 23  ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนงาน งาน......................................................................... 
        ระดับ 1  มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามภาระงานหลักที่รับผิดชอบ และขอเสนอเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนางานสําหรับปตอไป และมีการนําเสนอกรอบการดําเนินงานหรือการพัฒนางาน 

ตอรองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดีที่กํากับดูแล 
        ระดับ 2  มีการนําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบเอกสารรายงานหรือรูปแบบ PPT ตอรองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดีที่กํากับดูแล 
        ระดับ 3  มีกระบวนการดําเนินงานของงานที่รับผิดชอบมีการเปล่ียนแปลงที่แยลงจากปที่ผานมา/ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 
        ระดับ 4  มีกระบวนการดําเนินงานของงานที่รับผิดชอบไมเปล่ียนแปลงจากปที่ผานมา/ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

         ระดับ 5  มีกระบวนการดําเนินงานของงานที่รับผิดชอบมีการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นจากปที่ผานมา/ผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายที่กําหนด 
 



4.6 หมวดอ่ืนๆ 
       -ไม่มี- 

  



ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอ่ืนๆ 
5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และอาจารย์ จ านวน 21 คน จากโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนโปรแกรม ESC. ชั้นประถมปลาย 
โดยมี Prof.Dr. Clive Burret และ Dr. Bouzian Khalloufi ได้แนะน าความรู้ด้านซากดึกด าบรรพ์และบรรพ
ชีวินวิทยา ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และอาจารย์ ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือ และความสนใจจากนักเรียน อาจารย์ เป็นอย่างดี 
 

 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. บุคลากรศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ที่บริเวณ 
ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัด
มหาสารคาม อาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์นิสิต น าคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

Wee
Text Box
<<กลับระเบียบวาระ

Wee
Text Box
<<วาระย้อนกลับ

Wee
Text Box
<<วาระถัดไป
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เมื่อวันนี้ 26 ตุลาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และอาจารย์ จ านวน 21 คน จากโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนโปรแกรม ESC. ชั้นประถมปลาย 
โดยมี Prof.Dr. Clive Burret และ Dr. Bouzian Khalloufi ได้แนะน าความรู้ด้านซากดึกด าบรรพ์และบรรพ
ชีวินวิทยา ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และอาจารย์ ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งได้รับ                 
ความร่วมมือ และความสนใจจากนักเรียน อาจารย์ เป็นอย่างดี 

 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 นิสิต และอาจารย์ จ านวน 29 คน จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารนานาชาติ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในรายวิชา Consecutive Interpretation  จัดกิจกรรมภาคปฏิบัติงานล่ามในหัวข้อการแปลล่ามด้านการจัด
นิทรรศการความรู้เชิงวิชาการ และขอสัมภาษณ์ Dr. Bouzian Khalloufi ผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยของศูนย์ฯ 
เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกการแปลล่ามพูดตามสถานการณ์จ าลอง ณ สถานที่จริง ทางศูนย์วิจัยและการศึกษา
บรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แนะน าความรู้ที่ด้านซากดึกด าบรรพ์และบรรพชีวินวิทยา 
ตลอดจนประสบการณ์ท างาน ให้แก่นิสิต และอาจารย์ ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งได้รับความ
รว่มมือ และความสนใจจากคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างดี 
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เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                 
ให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมชมศูนย์ฯ แก่คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านท่าประทายโนน
ตูมและโรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย จ านวน 40 คน ศูนย์การศึกษาปรัชญาวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มนิสิตจิตอาสา          
มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีทัศนีย์นอกห้อง ยุค Heaw Normal โดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้น                  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ และเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน
นักศึกษา โดยมุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวิทยาศาสตร์และได้มีประสบการณ์ใหม่ 
ๆ และหลากหลายด้านศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมและโรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาจะได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านบรรพชีวินวิทยา ด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถเสริมสร้างประสบการณ์นอก
ห้องเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ อีกด้วย 

 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
เข้าร่วมโครงการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการพบหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม
สถาบันฯ ชั้น 2 โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการด าเนินงานด้านการวิจัยบริการวิชาการ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานวารสาร และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากจะมีผู้บริหารกองวิจัยพร้อม
บุคลากรแล้ว ยังมีผู้แทนจากกองคลังและพัสดุ พร้อมผู้แทนส านักตรวจสอบภายในมาพบเราด้วย โดยรูปแบบ
จะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นการท างานด้านการวิจัย เกี่ยวกับประเด็ นนโยบายการวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัยของผู้บริหาร และการท างานที่เก่ียวของหน่วยงานกองวิจัย การรับฟังปัญหาที่จะหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น การเบิกจ่ายงวดเงินต่างๆ ขั้นตอนการเดินเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการ
วิจัย อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย ด าเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/สัตว์ทดลอง 
หรือข้อค าถามเก่ียวกับนโยบายการด าเนินการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย 
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วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   
โดย กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเจนีวา จัดแถลงข่าว ผลการศึกษาวิจัยซากดึกด าบรรพ์
ปลาปอดชนิดใหม่ของโลก “เฟอร์กาโนเซอราโตดัส แอนเคมเป” ถูกค้นพบที่แหล่งซากดึกด าบรรพ์ภูน้อย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเป็นปลาโบราณที่พบมาตั้งแต่ 417 ล้านปี มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถหายใจด้วยปอด
ร่วมกับการหายใจด้วยเหงือก ซึ่งซากดึกด าบรรพ์ปลาปอดที่ค้นพบในครั้งนี้มีอายุประมาณ 150 ล้านปี ชิ้นส่วน
ซากดึกด าบรรพ์ปลาปอดที่พบ ประกอบด้วย ชิ้นส่วนของกะโหลกและแผ่นฟันซึ่งคาดว่าเป็นชิ้ นส่วนจากปลา
ตัวเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ณ ห้องประชุม 
101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร บุญชาลี รองผู้อ านวยการ เข้าร่วม
โครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria)  จัดโดยศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิทย์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น ารองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/
ศูนย์ และผู้อ านวยการกอง รวม 54 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงแรมเอสตะวัน อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ทั้งนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มองเห็นว่าหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่
สามารถยกระดับองค์กรให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และมีความพร้อมด้านการแข่งขัน คือ การน ากรอบแนวทาง
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร และการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในองค์กร เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องด าเนินการเป็นอันดับแรก และด้วย
กรอบแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นเก ณฑ์ที่ก าหนดภายใต้กรอบแนวคิดเดียวกัน 

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 
30 คน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและการศึกษา
บรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ
ก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ทางศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้แนะน าความรู้ที่ด้านซากดึกด าบรรพ์และบรรพชีวินวิทยา ตลอดจนประสบการณ์ท างาน ให้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้อีกด้วย 
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เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเตล แอนด์คอนเวชั่น จังหวัดขอนแก่น                 
รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เข้าร่วมให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือพัฒนาแหล่งฟอสซิสหอยให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวิชาการ แลพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงให้อ าเภอโพธิ์ชัยจัดเตรียมข้อมูลเอกสารและค าชี้แจงต่อ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค)  
 

 

ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มติ 



5.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์ 
      กิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร และบุคลกรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ต้อนรับผู้ตรวจประเมินโรงพยาบาลขอเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาบริษัท เอไอเอ (AIA) จ ากัด                  
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มติ 
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5.3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาศาสตร์ 
 
 1. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัทแค
นาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                         
“การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม” ณ บริษัทแคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอ
ริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดชลบุรี โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ และเพ่ือให้นิสิตสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้การแนะน าจากผู้มี
ประสบการณ์และยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และระบบ
การท างานในภาคอุตสาหกรรมซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนหรือห้องทดลอง รวมทั้งสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านงานวิจัยและให้นิสิตมีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม 
โดยที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถานประกอบการ บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ได้ตกลงท าความร่วมมือกันด าเนินโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
กับการท างาน “การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม”  
 

   
 

1. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ 
ทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมีศาสตราจารย์  
ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธาน โดยโครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน  ครั้งที่ 1 นี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านนโยบายและแผนด าเนินงาน การเบิกจ่ายเงินวิจัย 
การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบุคลากรจากกองคลังและพัสดุ ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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          3. เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ ได้จัด
โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด จ านวนทั้งสิ้น 133 คน โดยมีผู้อ านวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธ์ุ รวมทั้งบุคลากรครู เข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



5.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูต 

สาธารณรัฐเกาหลีประจ าประเทศไทย 
            เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  มหาวิยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร่วมต้อนรับนายอี อุก-ฮ็อน (H.E. Mr. Lee Wook-Heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ าประเทศ
ไทยโดยในเวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                      
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ  ในโอกาสที่เดินทางมา
เยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือส่งเสริม
และเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีให้กับนิสิต ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและเกาหลี  ในการนี้
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งได้มีการหารือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ                  
เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ   และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สรุปรายงาน จ านวนนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สรุปจ านวนนิสิตฝึกงาน (Internship Students) – นิสิตแลกเปลี่ยน (Exchange Students) 
สรุปจ านวนการลงนามความร่วมมือ (MOU)กับสาธารณรัฐเกาหลี และสรุปจ านวนอาจารย์ต่างชาติ สัญชาติ
เกาหลี ที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 จากนั้น เวลา 11.00 น. นายอี อุก-ฮ็อน (H.E. Mr. Lee Wook-Heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
เกาหลีประจ าประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางโดยรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า  เพ่ือเยี่ยมชมบรรยากาศ
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรอบ   ก่อนที่จะเข้าชมศูนย์เซจงฯ ณ อาคารราชนครินทร์ และ เดินทาง
ต่อไปยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์  คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กล่าวต้อนรับ   มอบของที่ระลึก และ ชมชุดการแสดงต้อนรับจากนิสิต
สาขาวิชาภาษาเกาหลี และเปิดโอกาสให้นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสอบถามใน
ประเด็นการไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่ง
ท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีได้ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะได้เป็นอย่างดี  และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการรับรองอาหารกลางวันให้แก่คณะเอกอัครราชทูตฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ
ผู้บริหารคณะฯ บรรยายกาศอบอุ่นด าเนินไปด้วยดี 
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2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดต้อนรับคณะท างานจาก Japan Foundation,  

Bangkok  
                 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องอินทนิล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นิสิตและอาคารสถานที่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยา โยชิดะ และคณาจารย์สาขาภาษาญี่ปุ่น  ต้อนรับ
ตัวแทนฝ่ายบริหารของโครงการญี่ปุ่นศึกษาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ จากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ               
ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และพบปะกับอาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น เพ่ือหารือแนวทาง นโยบายที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย ประชุม และฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการทางด้านญี่ปุ่นศึกษา ให้กับหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายองค์กรต่ างๆ ในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต ซึ่งทางเจแปนฟาวน์เดชั่นมีความประสงค์ที่จะกระจายทุนและความร่วมมือ 
มายังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือส่งเสริมการสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัด
มหาสารคามและจังหวัดใกล้ เคียง  หลังจากนั้นได้ เยี่ ยมชมผลงานของนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่ น                       
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้นทางด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น  การส่งเสริมด้านญี่ปุ่นศึกษาและ
สังคมศาสตร์ ความสนใจของนิสิตที่มีต่อภาษาญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่น และเดินทางไปศึกษาแนวทางการจัด
กิจกรรมของศูนย์เซจง (สาขาวิชาภาษาเกาหลี) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ในอนาคต  



 

 

 

    

ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มติ 



5.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากส านักวิทยบริการ 
  ขอเชิญทดลองใช้งานวารสารของ ASME  
  ส านักวิทยบริการ ขอเชิญชวนเข้าทดลองใช้งานวารสารของ ASME จ านวน 30 เชื่อเรื่อง ครอบคลุม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 14 
ธันวาคม 2563  เข้าใช้งานได้ที่ URL : https://asmedigitalcollection.asme.org/  
 
 
 
 
 
 
 
 
  เปิดบริการแล้วห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง อาคารวิทยบริการ B   
  ส านักวิทยบริการ เปิดให้บริการห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ห้องท่ี 3  ณ บริเวณ ชั้น 1  
อาคารวิทยบริการ B  โดยจัดพ้ืนที่ให้นิสิตได้ใช้บริการ ที่นั่ง  ด้วยรักและห่วงใย ขอความร่วมมือนิสิตทุกท่าน
ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด 
 
     มาตรการใช้บริการห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง 
                      (ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19) 
  ส านักวิทยบริการขอความร่วมมือนิสิตปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) ดังนี้ 
       1. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
       2. สวมหน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ 
          3. ขอสงวนสิทธิ์ผู้ใช้บริการที่มีไข้ ไอ จาม งดเข้าใช้บริการโดยเด็ดขาด 
       4. ลงทะเบียนด้วยระบบไทยชนะ หรือสมุดทะเบียนในการใช้บริการทุกครั้ง 
       5. ต้องเว้นระยะห่างทางสัมคม (Physical Distancing) 
       6. ท าการ Check out ไทยชนะ และประเมินผลหลังการใช้บริการ 
       7. งดบริการห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมงในช่วงเวลา 14.00-15.00 น. เพื่อท าความสะอาด 
                   และฆ่าเชื้อ 
       8. โปรดดูแลรักษาสุขภาพและดูแลทรัพย์สินมีค่าของท่าน 
   ส านักวิทยบริการห่วงใจและค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ    
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 บริการสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ที่ควรรู้ 
 

      ส านักวิทยบริการ จัดให้บริการสารสนเทศแก่สมาชิกผู้ใช้บริการ มีบริการที่จ าเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้บริการ ดังนี้ 

 บริการสารสนเทศ  ลักษณะของบริการ  
1. บริการยืม–คืน  
(Circulation Service)  

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ โดย
มีเจ้าหน้าที่คอยให้แนะน าช่วยเหลือที่เคาน์เตอร์บริการ
ส าหรับอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ โดยทรัพยากร
สารสนเทศที่สามารถยืม-คืนได้ ประกอบด้วย หนังสือ
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สิ่งพิมพ์รัฐบาล รายงาน
การวิจัย ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ สื่อโสตทัศน์  

2. บริการยืม-คืนด้วยเครื่องอัตโนมัติ  
 
 
 

บริการที่ผู้ใช้สามารถยืม - คืนด้วยตนเอง ผ่านเครื่อง 
ยืม - คืนอัตโนมัติ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้อง
รอหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ จัดไว้ส าหรับบริการ  
ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2  

3. บริการยืม-คืนกรณีพิเศษ (Borrow Special case)  บริการยืม - คืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับทรัพยากร
สารสนเทศที่ผู้ใช้บริการมีความจ าเป็นต้องใช้
ประกอบการเรียนการสอน เช่น หนังสืออ้างอิง วารสาร 
โดยก าหนดให้ส่งคืนภายในวันที่ยืมก่อนห้องสมุดปิด
บริการ โดยผู้ใช้ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์
บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  

4. บริการยืมต่อ  
(Renew Service)  

เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศที่
ครบก าหนดส่ง แต่ยังจ าเป็นต้องใช้ต่อ โดยยืมต่อได้ไม่
จ ากัดจ านวนครั้งด้วยตนเองผ่านฐานข้อมูลห้องสมุด 
Web OPAC ได้ที่ 
https://lib3.msu.ac.th/patroninfo~S0 หรือน า
ทรัพยากรสารสนเทศมายืมต่อที่เครื่องยืม - คืน
อัตโนมัติ หรือ เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน  
ที่ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

5. บริการหนังสือส ารอง (Reserve Service)  บริการพิเศษสาหรับอาจารย์ที่เปิดสอนรายวิชา ต่าง ๆ 
ในแต่ละภาคการศึกษา สามารถสั่งหนังสือภายในส านัก
วิทยบริการ เพ่ือจัดเป็นหนังสือสารองให้นิสิตทุกคนที่
เรียนได้อ่าน โดยนิสิตยืมได้เพียง 1 วัน เพ่ือหนังสือจะ
หมุนเวียน ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ติดต่อขอใช้บริการได้ที่
เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน  
 



6. บริการจองหนังสือ (Hold)  เป็นบริการในกรณีท่ีผู้ใช้บริการตรวจสอบแล้วว่า
หนังสือที่ต้องการยืมมีผู้อื่นยืมไป สามารถแจ้งความ
จ านงขอจองหนังสือเล่มนั้น ๆ ได้ผ่านฐานข้อมูล
ห้องสมุด Web OPAC (https://lib3.msu.ac.th/) 
และติดต่อขอรับได้ ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ภายใน 
2 วันนับจากวันที่ระบุไว้ หากเกินก าหนดดังกล่าว จะ
ถือว่าสละสิทธิ์และจะน าหนังสือกลับขึ้นชั้นตามปกติ  
 

7. บริการเรียกคืนหนังสือ (Recall)  บริการที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้หนังสือด่วนแต่มีผู้ใช้คน
อ่ืนยืมไปแล้วมีกาหนดส่งเป็นระยะเวลานาน ส านักวิทย
บริการมีบริการเรียกคืนหนังสือรายการ นั้น ๆ ให้  หาก 
ผู้ใช้บริการมีความจ าเป็นใช้เร่งด่วน ติดต่อได้ที่
เคาน์เตอร์บริการยืมคืน หรือ บริการตอบค าถามและ
ช่วยการค้นคว้า  

8. บริการตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง (Book Drop)  
 
 
 
 
 
 
 

บริการที่อ านวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการที่
ยืมหนังสือไปเพ่ือให้สามารถคืนได้ด้วยตนเองตลอด 24 
ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามจุดบริการต่าง ๆ เขต
พ้ืนที่ขามเรียง ได้แก่ บริเวณตลาดน้อย, อาคารบริการ
กลาง, อาคารราชนครินทร์ (RN), คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์, เขตพ้ืนที่ในเมือง ที่หน่วยบริการ
อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์  

9. บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  
(Reference Service)  

บริการแนะน าและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการใน
การสืบค้นสารสนเทศ และการใช้บริการของสานักวิทย
บริการ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์สาหรับผู้ใช้บริการ โดยมีบรรณารักษ์รับข้อ
ค าถามและแนะน าการใช้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการ  

10. บริการหาหนังสือไม่พบบนชั้น (Books could not 
be found on shelves)  

เป็นบริการช่วยเหลือเมื่อผู้ใช้บริการหาหนังสือบนชั้นไม่
พบ โดยมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และบรรณารักษ์เป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือ  

11. บริการหนังสือห้องคลัง  
(Warehouse 3)  

บริการช่วยหยิบหนังสือให้กับผู้ใช้บริการตามความ
ต้องการ ณ ห้องคลังหนังสือ ส านักวิทยบริการอาคาร B 

12. บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation 
Management)  

เป็นบริการที่ส านักวิทยบริการพัฒนาขึ้นเพ่ือจัด
กระบวนการหรือกิจกรรม ที่นามาสร้างความสัมพันธ์ 
ความพึงพอใจ ความประทับใจต่อการบริการให้กับ
ผู้ใช้บริการ  



13. บริการแอพพลิเคชั่น MSU Library Go. App  บริการที่ส านักวิทยบริการพัฒนาขึ้นมาเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการใช้บริการอย่างครบวงจร ประกอบด้วย 
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเตือนก าหนดส่ง 
การตรวจสอบการยืมและค่าปรับ และการรับข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ จากส านักวิทยบริการ โดย
ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ค้นค าว่า MSULibraryGoSmart  

  รัก ส านักวิทยบริการ รักษ์โลก  
  ส านักวิทยบริการ ขอเชิญชวนนิสิต ผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคนรักษ์โลก รักษ์
สิ่งแวดล้อมสนับสนุน และเชิญชวนให้นิสิต  ผู้ใช้บริการ น าแก้วน้ า หรือกระบอกน้ า ที่มีคุณสมบัติ เก็บความ
เย็น/ ความร้อน สามารถน ามาใช้ซ้ าได้ เข้ามาในส านักวิทยบริการ เพ่ือเป็นการลดการใช้ ขวด/ แก้วพลาสติก  
ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก และลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง ส านักวิทยบริการขอสนับสนุนการใช้ชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
 

 

 
 

 ส านัก วิทยบริการร่ วมผลิตรา ยการ วิทยุกระจาย เสียงสื่ อสาธารณะสร้ างสรรค์ 
  ส านักวิทยบริการ ร่วมผลิตรายการสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์ ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง อย่างมีคุณภาพ 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป   เพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง มหาวิทยาลัย สาธารณะ และประชาชน  และเพ่ือพัฒนาให้เกิดสถานีวิทยุสาธารณะคุณภาพที่
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่าง แท้จริง เป็นกลไกในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อ
สาธารณชน  ทั้งนี้ส านักวิทยบริการได้จัดท ารายการวิทยุ ชื่อ “รายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้”  เป็นรายการที่
ส่งเสริมและเผยแพร่สารสนเทศเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ น าเสนอ 3 ช่วงรายการ  ได้แก่ 1) ช่วงแนะน าทรัพยากร
สารสนเทศที่น่าสนใจ น าเสนอสาระสังเขปของหนังสือที่น่าสนใจ และสาระบันเทิงที่น่าสนใจ 2) ช่วงบอกข่าว
เล่าแจ้ง น าเสนอข่าวสารกิจกรรม ความเคลื่อนไหว การให้บริการต่าง ๆ ที่เป็นสิทธิประโยชน์ของนิสิต อาจารย์ 
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  3) ช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้าง น าเสนอสาระน่ารู้หรือเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ อาทิ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ด้านเทคโนโลยี ฯลฯ  ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 16.35-17.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม คลื่น102.25 MHz.  และทาง Facebook live :  facebook.com/msuradio  และรับฟัง

ย้อนหลังได้ที่ URL :  https://library.msu.ac.th ผ่านช่องทาง YouTube : AREC MSU Chanael และ
ช่องทาง https://www.facebook.com/librarymsu 
  

https://www.facebook.com/librarymsu
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ประเด็นที่เสนอ 

 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มติ 
  

https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1-477324092318568/photos/pcb.3670051539712458/3670051329712479/?__cft__%5b0%5d=AZUYOH4Cr8iBlKhaffbtEUAGTteoEQ1oRys1B2r49mI1-g_zHc6ARSxCnOetofE41T6LYhB_6a8ShntwxFWN-73dVchmZjIsxifoe76RjOShzARF2hc1_uVTbjRB-uGebMYOxkNgXsrx8Q31A95GR7MwINbnJK9f1lo6FcUVF8aPI2As2j6F2aCIdOQD9x-3aL8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1-477324092318568/photos/pcb.3670051539712458/3670051329712479/?__cft__%5b0%5d=AZUYOH4Cr8iBlKhaffbtEUAGTteoEQ1oRys1B2r49mI1-g_zHc6ARSxCnOetofE41T6LYhB_6a8ShntwxFWN-73dVchmZjIsxifoe76RjOShzARF2hc1_uVTbjRB-uGebMYOxkNgXsrx8Q31A95GR7MwINbnJK9f1lo6FcUVF8aPI2As2j6F2aCIdOQD9x-3aL8&__tn__=*bH-R


5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบกองแผนงาน 
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าเดือนตุลาคม 2563 
        
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จ านวน 1,080.362 ล้านบาท และสภามหาวิทยาลัย มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1,545.013 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
จ านวน 2,625.376 ล้านบาท รายละเอียดทราบแล้วนั้น  
   เพ่ือการบริหารราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าเดือน
ตุลาคม 2563 โดยผลการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม เมื่อเทียบตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 
8.98 และเทียบตามแผนการใช้จ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ 112.91 จ าแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน คิด
เป็นร้อยละ 14.32 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 4.30 และเงินสะสม คิดเป็นร้อยละ 13.49  
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) (เอกสารแนบ 2) 
 
ประเด็นที่เสนอ    
                             
   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าเดือนตุลาคม 2563    
 
มติ 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 20/2563  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจําเดือนตุลาคม 2563

เสนอ



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําเดือนตุลาคม 2563  
 

   สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําเดือนตุลาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
       1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําเดือนตุลาคม 2563 มีการเบิกจ่าย
ภาพรวมรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธ์ศาสตร์ 5 : บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 233.547 
ล้านบาท (ร้อยละ 120.87) และยุทธ์ศาสตร์ 3 : ให้บริการวิชาการฯ มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 0.019 ล้านบาท (ร้อยละ 1.57) 
(รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1)   
 
ตาราง  1  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามมิติยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําเดือนตุลาคม 2563 
                                                                                                                                              หน่วย : ล้านบาท   

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 

งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2563 งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2563 สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2563 

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 

ยุทธ์ศาสตร์ 1 : ผลติบัณฑิตฯ 168.531 5.954 0.583 0.35 9.79 247.750 7.278 1.386 0.56 19.05 416.280 13.231 1.969 0.47 14.88 

   ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 12.112 0.872 0.112 0.92 12.80 142.721 4.898 0.728 0.51 14.86 154.832 5.770 0.839 0.54 14.55 
   ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

65.093 3.671 0.203 0.31 5.52 63.966 1.811 0.206 0.32 11.40 129.059 5.482 0.409 0.32 7.47 

   ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

45.819 0.581 - - - 29.023 0.421 0.408 1.41 97.06 74.842 1.002 0.408 0.55 40.76 

   ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพฯ - - - - - 9.451 0.070 0.024 0.26 34.53 9.451 0.070 0.024 0.26 34.53 

   ผลผลิต : ผลิตพยาบาลเพิ่ม 19.993 0.829 0.268 1.34 32.33 - - - - - 19.993 0.829 0.268 1.34 32.33 

   ผลผลิต : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 9.749 - - - - - - - - - 9.749 - - - - 
   ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ 

15.765 - - - - 2.589 0.079 0.020 0.76 25.11 18.354 0.079 0.020 0.11 25.11 
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ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 

งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2563 งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2563 สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2563 

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 

ยุทธ์ศาสตร์ 2 : สรา้งงานวิจัยและนวตักรรมฯ 140.305 - - - - 41.870 0.315 0.053 0.13 16.86 182.174 0.315 0.053 0.03 16.86 
   ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ - - - - - 31.740 0.315 0.053 0.17 16.86 31.740 0.315 0.053 0.17 16.86 

   ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ - - - - - 10.130 - - - - 10.130 - - - - 

   ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพการให้บริการฯ 140.305 - - - - - - - - - 140.305 - - - - 

ยุทธ์ศาสตร์ 3 : ใหบ้ริการวิชาการฯ - - - - - 14.821 1.210 0.019 0.13 1.57 14.821 1.210 0.019 0.13 1.57 
   ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ - - - - - 13.521 1.183 0.019 0.14 1.61 13.521 1.183 0.019 0.14 1.61 

   ผลผลิต : การบริการวิชาการกับชุมชนฯ - - - - - 1.300 0.027 - - - 1.300 0.027 - - - 

ยุทธ์ศาสตร์ 4 : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ - - - - - 6.271 0.729 0.062 0.99 8.50 6.271 0.729 0.062 0.99 8.50 
   ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - - - - - 5.681 0.729 0.062 1.09 8.50 5.681 0.729 0.062 1.09 8.50 
   ผลผลิต : การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯ - - - - - 0.590 - - - - 0.590 - - - - 
ยุทธ์ศาสตร์ 5 : บรหิารองค์กรเพื่อความเป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

771.527 71.209 154.106 19.97 216.41 1,234.303 122.020 79.441 6.44 65.10 2,005.830 193.230 233.547 11.64 120.87 

   ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 771.527 71.209 154.106 19.97 216.41 567.038 51.292 39.540 6.97 77.09 1,338.565 122.501 193.646 14.47 158.08 

   ผลผลิต : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย - - - - - 3.704 0.140 - - - 3.704 0.140 - - - 

   ผลผลิต : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว - - - - - 5.046 - 0.004 0.08 - 5.046 - 0.004 0.08 - 
   ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - - - - - 461.960 64.631 38.148 8.26 59.02 461.960 64.631 38.148 8.26 59.02 
   ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลฯ - - - - - 135.785 5.957 1.749 1.29 29.35 135.785 5.957 1.749 1.29 29.35 

   ผลผลิต : การเสริมสร้างความมั่นคงฯ - - - - - 60.770 - - - - 60.770 - - - - 

รวม 1,080.362 77.163 154.688 14.32 200.47 1,545.014 131.551 80.962 5.24 61.54 2,625.376 208.714 235.650 8.98 112.91 
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2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จําแนกตามงบรายจ่าย  

      ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามงบรายจ่าย ประจําเดือนตุลาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบอุดหนุน     
มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 165.713 ล้านบาท (ร้อยละ 148.23) และงบดําเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้    
จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 15.750 ล้านบาท (ร้อยละ 46.60) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 2)   
 
ตาราง  2  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จําแนกตามงบรายจ่าย ประจําเดือนตุลาคม 2563 
                                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท  

งบรายจ่าย 

งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2563 งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2563 สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2563 

จัดสรร แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน 

จัดสรร แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน 

จัดสรร แผนเบิกจ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ
ตาม

จัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน 

งบบุคลากร 194.309 16.142 16.412 8.45 101.67 162.007 13.422 11.775 7.27 87.73 356.315 29.564 28.187 7.91 95.34 
งบดําเนินงาน 9.322 0.776 0.440 4.72 56.67 529.854 33.027 15.311 2.89 46.36 539.175 33.803 15.750 2.92 46.60 
งบลงทุน 176.437 - - - - 134.399 0.267 - - - 310.836 0.267 - - - 
งบอุดหนุน 700.295 60.245 137.837 19.68 228.79 538.733 51.546 27.876 5.17 54.08 1,239.027 111.791 165.713 13.37 148.23 
งบรายจ่ายอื่น - - - - - 180.022 33.290 26.000 14.44 78.10 180.022 33.290 26.000 14.44 78.10 
รวมทั้งสิ้น 1,080.362 77.163 154.688 14.32 200.47 1,545.014 131.551 80.962 5.24 61.54 2,625.376 208.714 235.650 8.98 112.91 
 
  3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จําแนกตามคณะ/หน่วยงาน  

      ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตามคณะ/หน่วยงาน ประจําเดือนตุลาคม 2563 มีการเบิกจ่ายภาพรวมตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 
กองแผนงาน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ มากที่สุด จํานวน 145.756 ล้านบาท (ร้อยละ 218.53) และกองทะเบียนและประมวลผล มีผลการเบิกจ่ายเมื่อ
เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายฯ น้อยที่สุด จํานวน 0.282 ล้านบาท (ร้อยละ 14.95) (รายละเอียดปรากฏดังตาราง 3) 
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ตาราง  3  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จําแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจําเดือนตุลาคม 2563 

 หน่วย : ล้านบาท  

หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2563 งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2563 สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2563 

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 383.332 16.010 10.404 2.71 64.98 894.204 44.398 27.821 3.11 62.66 1,277.536 60.407 38.225 2.99 63.28 

  1.1 ด้านสังคมศาสตร์ 49.115 3.960 3.204 6.52 80.91 369.021 19.665 11.846 3.21 60.24 418.135 23.626 15.051 3.60 63.71 

          1.1.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 14.637 1.105 1.058 7.23 95.74 37.239 2.178 1.230 3.30 56.48 51.876 3.283 2.288 4.41 69.70 

          1.1.2 คณะศึกษาศาสตร์ 10.153 1.008 0.746 7.34 73.96 38.087 3.518 1.209 3.18 34.38 48.239 4.526 1.955 4.05 43.20 

          1.1.3 คณะการบัญชีและการจัดการ 7.324 0.354 0.313 4.27 88.41 164.411 7.711 6.159 3.75 79.88 171.735 8.065 6.472 3.77 80.25 

          1.1.4 คณะการท่องเที่ยวฯ 2.134 0.230 0.086 4.03 37.34 46.180 1.502 0.698 1.51 46.50 48.315 1.732 0.784 1.62 45.28 

          1.1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ 7.362 0.578 0.620 8.42 107.28 18.932 0.868 0.591 3.12 68.09 26.294 1.446 1.211 4.61 83.76 

          1.1.6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 3.030 0.311 0.096 3.17 30.87 35.162 1.653 0.690 1.96 41.73 38.192 1.963 0.786 2.06 40.01 

          1.1.7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 3.020 0.235 0.238 7.88 101.46 9.250 1.509 0.787 8.51 52.17 12.270 1.744 1.025 8.36 58.80 

          1.1.8 คณะนิติศาสตร์ 1.454 0.140 0.048 3.27 34.05 19.760 0.728 0.482 2.44 66.19 21.214 0.867 0.529 2.49 61.02 

    1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90.747 8.361 4.776 5.26 57.12 131.660 5.755 3.555 2.70 61.76 222.408 14.117 8.331 3.75 59.01 

          1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์ 29.800 2.877 1.697 5.70 59.00 27.362 1.100 0.825 3.01 74.95 57.162 3.977 2.522 4.41 63.41 

          1.2.2 คณะเทคโนโลยี 22.927 1.604 1.716 7.49 107.01 14.023 0.464 0.379 2.70 81.58 36.950 2.068 2.095 5.67 101.30 

          1.2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12.471 1.777 0.366 2.94 20.61 41.737 2.012 0.909 2.18 45.19 54.209 3.789 1.275 2.35 33.66 

          1.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 4.307 0.267 0.073 1.69 27.27 16.952 0.878 0.578 3.41 65.87 21.260 1.145 0.651 3.06 56.87 

          1.2.5 คณะวิทยาการสารสนเทศ 16.670 1.279 0.708 4.25 55.36 23.588 0.855 0.536 2.27 62.74 40.258 2.133 1.244 3.09 58.31 

          1.2.6 คณะสิ่งแวดล้อมฯ 4.571 0.558 0.216 4.72 38.67 7.998 0.447 0.328 4.10 73.34 12.569 1.005 0.544 4.32 54.08 

          1.2.7 หลักสูตรความหลากหลายฯ - - - - - 0.267 0.010 - - - 0.267 0.010 - - - 

    1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 237.001 3.149 1.935 0.82 61.45 391.729 18.875 12.340 3.15 65.38 628.730 22.023 14.275 2.27 64.82 

          1.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์ 32.637 1.930 1.025 3.14 53.13 21.088 1.506 1.005 4.77 66.76 53.724 3.435 2.030 3.78 59.10 
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หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2563 งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2563 สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2563 

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 

          1.3.2 คณะเภสัชศาสตร์ 27.822 0.306 0.328 1.18 106.95 22.623 0.638 0.580 2.56 90.85 50.446 0.944 0.907 1.80 96.07 

          1.3.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13.202 0.299 0.157 1.19 52.38 17.894 0.812 0.530 2.96 65.25 31.096 1.111 0.686 2.21 61.79 

          1.3.4 คณะแพทยศาสตร์ 160.033 0.280 0.262 0.16 93.54 312.796 15.108 9.589 3.07 63.47 472.829 15.387 9.851 2.08 64.02 

          1.3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3.306 0.334 0.164 4.96 49.09 17.328 0.811 0.636 3.67 78.44 20.634 1.145 0.800 3.88 69.88 

2. โรงเรียน 15.765 - - - - 64.025 5.032 4.397 6.87 87.39 79.790 5.032 4.397 5.51 87.39 

          2.1 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) 12.216 - - - - 38.767 3.230 2.932 7.56 90.75 50.983 3.230 2.932 5.75 90.75 

          2.2 โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) 3.549 - - - - 25.258 1.801 1.465 5.80 81.36 28.807 1.801 1.465 5.09 81.36 

3. หน่วยงานสว่นกลาง 681.265 61.153 144.285 21.18 235.94 586.785 82.122 48.744 8.31 59.35 1,268.050 143.276 193.029 15.22 134.73 

     3.1 บัณฑิตวิทยาลัย 1.467 0.122 0.131 8.91 106.96 5.891 0.369 0.369 6.26 99.98 7.358 0.491 0.500 6.79 101.72 

     3.2 สํานักศึกษาทั่วไป 0.491 0.041 0.044 8.91 107.07 48.596 3.445 0.826 1.70 23.97 49.088 3.486 0.870 1.77 24.95 

     3.3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ 6.470 0.539 0.488 7.54 90.54 1.794 0.102 0.080 4.45 78.06 8.264 0.642 0.568 6.87 88.55 

     3.4 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 6.717 0.560 0.534 7.95 95.39 6.468 0.575 0.326 5.04 56.65 13.186 1.135 0.860 6.52 75.75 

     3.5 สํานักคอมพิวเตอร์ 2.827 0.236 0.252 8.91 106.95 23.659 0.149 0.138 0.58 92.62 26.486 0.385 0.390 1.47 101.40 

     3.6 สํานักวิทยบริการ 13.361 1.113 1.173 8.78 105.39 9.659 0.565 0.130 1.34 22.97 23.020 1.678 1.303 5.66 77.67 

     3.7 สํานักงานอธิการบดี 656.402 59.081 142.151 21.66 240.60 492.244 77.009 46.955 9.54 60.97 1,148.646 136.091 189.106 16.46 138.96 

        3.6.1 กองกลาง 2.629 0.219 0.225 8.57 102.79 14.604 0.812 0.658 4.51 81.02 17.234 1.032 0.883 5.13 85.64 

        3.6.2 กองกิจการนิสิต 1.906 0.159 0.099 5.21 62.55 39.146 11.711 5.234 13.37 44.69 41.052 11.869 5.333 12.99 44.93 

        3.6.3 กองบริการการศึกษา 2.652 0.221 0.166 6.26 75.11 3.567 1.332 0.628 17.62 47.17 6.219 1.553 0.794 12.77 51.15 

        3.6.4 กองแผนงาน 633.570 57.222 140.345 22.15 245.26 115.009 9.478 5.411 4.70 57.09 748.579 66.699 145.756 19.47 218.53 

        3.6.5 กองการเจ้าหน้าที่ 2.584 0.215 0.230 8.91 106.95 28.180 22.640 21.545 76.45 95.16 30.764 22.855 21.775 70.78 95.27 

        3.6.6 กองคลังและพัสดุ 3.396 0.282 0.250 7.37 88.75 106.570 20.513 8.403 7.88 40.96 109.966 20.795 8.653 7.87 41.61 

        3.6.7 กองทะเบียนและประมวลผล 1.690 0.141 0.150 8.88 106.58 5.466 1.745 0.132 2.41 7.55 7.156 1.886 0.282 3.94 14.95 
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หน่วยงาน 

งบประมาณเงินแผ่นดิน เดือนตุลาคม 2563 งบประมาณเงินรายได้ เดือนตุลาคม 2563 สรุปภาพรวม เดือนตุลาคม 2563 

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 

        3.6.8 กองอาคารสถานที่ 2.225 0.143 0.185 8.31 128.96 133.887 5.484 3.945 2.95 71.95 136.112 5.627 4.130 3.03 73.40 

        3.6.9 กองส่งเสริมการวิจัยฯ 1.609 0.134 0.138 8.57 102.80 30.348 2.429 0.597 1.97 24.60 31.958 2.563 0.735 2.30 28.69 

        3.6.10 กองประชาสัมพันธ์ฯ 1.956 0.163 0.174 8.91 106.95 4.311 0.262 0.184 4.26 70.22 6.267 0.424 0.358 5.71 84.32 

        3.6.11 สํานักตรวจสอบภายใน 0.490 0.041 0.094 19.21 230.48 1.345 0.077 0.047 3.47 60.97 1.835 0.117 0.141 7.67 119.89 

        3.6.12 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ 0.566 0.047 - - - 1.745 0.203 0.086 4.94 42.36 2.310 0.250 0.086 3.73 34.38 
        3.6.13 ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวิน
วิทยา 

1.128 0.094 0.094 8.33 100.00 8.068 0.325 0.085 1.05 26.13 9.196 0.419 0.179 1.95 42.70 

รวม 1,080.362 77.163 154.688 14.32 200.47 1,545.014 131.551 80.962 5.24 61.54 2,625.376 208.714 235.650 8.98 112.91 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ผลการเบิกจ่ายสะสมมากที่สุด (ประจําเดือนตุลาคม 2563) ผลการเบิกจ่ายสะสมน้อยที่สุด (ประจําเดือนตุลาคม 2563) 

หน่วยงาน จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ หน่วยงาน จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
1. กองการเจ้าหน้าที่ 30.764 21.775 70.78 1. สํานักคอมพิวเตอร์ 26.486 0.390 1.47 
2. กองแผนงาน 748.579 145.756 19.47 2. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 48.315 0.784 1.62 
3. กองกิจการนิสิต 41.052 5.333 12.99 3. สํานักศึกษาทั่วไป 49.088 0.870 1.77 
4. กองบริการการศึกษา 6.219 0.794 12.77 4. คณะเภสัชศาสตร์ 50.446 0.907 1.80 
5. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 12.270 1.025 8.36 5. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 9.196 0.179 1.95 

ผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณ 
ร้อยละตามจดัสรร ร้อยละตามแผน 

43.48 85.90 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําเดือนตุลาคม 2563 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 20/2563  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 



5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบคณะวิทยาการสนเทศ 
1. กิจกรรมพัฒนานิสิต 
1.1  กิจกรรม DQ @MSU สร้างสรรค์ความฉลาดทาง 

  

  

 

 

 

 

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ DQ @MSU สร้างสรรค์ความ 
ฉลาดทางดิจิทัล เพ่ือรวบรวม แบ่งปัน แลกเปลี่ยน พัฒนาข้อมูลความรู้ หรือสื่อ เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความเป็น
พลเมืองดิจิทัล และการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ให้เกิดการน าไปใช้ขยายผล และสร้างให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะให้แก่นิสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะ
วิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  มีกิจกรรมการเรียนรู้การฝึกทักษะการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ
และดิจิทัล (media information literacy) ร่วมพูดคุย กับ Fashion artist ระดับโลก มะเดี่ยว อภิเชษฐ์ 
เกี่ยวกับปัญหาการบูลลี่ บูธเกมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ความฉลาดทางดิจิทัล อาทิ Fake news / 
Digital Empathy / Cyber Bullying / Hate Speech / ความฉลาดทางดิจิทัล / ความปลอดภัยในโลกไซ
เบอร์  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานหญ้าหน้าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 
1.2  อบรมการเขียนโปรแกรมด้วย Flutter เบื้องต้น" 
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ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรม  "โครงการพัฒนาวิชาการ 

นิสิต อบรมการเขียนโปรแกรมด้วย Flutter เบื้องต้น"  เพ่ือสร้างเสริมความรู้ในหลักการท างานของ Flutter 
ให้กับนิสิต และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ สังฆทิพย์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวิทยากร ระหว่าง 
วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT - 406 คณะวิทยาการสารสนเทศ  
 

1.2  อบรมการใช้งานครุภัณฑ์ ได้แก่เครื่องฉายภาพ Interactive แบบ laser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดอบรมการใช้งานครุภัณฑ์ ได้แก่เครื่องฉายภาพ Interactive  
แบบ laser ร่วมกับจอรับภาพอัจฉริยะ และใช้เครื่องแสกนแบบ 3 มิติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
จีที คอนซัลท์ ให้ข้อมูล ให้แก่อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้อง IT-314  
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 
2.  งานวิจัย 
     2.1 ประชุมร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยบูรณาการ 
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คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดประชุมร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย 

บูรณาการประจ าปีงบประมาณ 2565 และแนวทางการขอรับทุนงานวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะฯ 
ประจ าปี 2564 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ
อาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ  ณ ห้อง Smart Classroom  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

 
2.2 ประชุมแนวทางการบริหารโครงการบูรณาการการบริการวิชาการเพ่ือของงบประมาณสนับสนุน 
คณะวิทยาการสารสนเทศ ประชุมแนวทางการบริหารโครงการบูรณาการการบริการวิชาการ 

เพ่ือของบประมาณสนับสนุน  ในวันที่  6 และ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม IT-203  
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
  2.2.1 ร่วมกับคณะการบัญชีและการจัดการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและคณะแพทยศาสตร์ 
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  2.2.3  ร่วมกับคณะการบัญชีและการจัดการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. งานบริการวิชาการ 
3.1 กิจกรรมอบรม “การผลิต VDO Content ด้วย Smart Devices เพื่อการสื่อสารบน  

YouTube Platform ส าหรับธุรกิจชุมชุน 
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งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ  จัดกิจกรรมอบรม “การผลิต VDO Content  
ด้วย Smart Devices เพ่ือการสื่อสารบน YouTube Platform ส าหรับธุรกิจชุมชน” ภายใต้โครงการออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคามถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน  ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  โดยมี  
อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์  ผลคลี เป็นวิทยากร  และอาจารย์ ดร.คชากฤษ  เหลี่ยมไธสง  อาจารย์ภาควิชาสื่อนฤมิต  
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง IT- Smart Classroom  คณะวิทยาการ
สารสนเทศ   
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มติ 

 
 
 

 

  

  



5.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชยัมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็น
ประธานเปิดโครงการ การจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติได้ทราบถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏบิัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่รองรับนิสิตส าหรับการเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยการบรรยายจากคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีนิสิตไทยเข้าร่วม
จ านวน 70 คน และนิสิตต่างชาติเข้าร่วมปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ จ านวน 40 คน และนอกจากนัน้ยังมี
นิสิตต่างชาติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้น  
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ช้ัน 3 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อรับทราบ 
            
มต ิ
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5.9 เรื่องอ่ืนๆ 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 21/2563  
ก าหนดให้มีขึ้น  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.   ณ ................................................ 
............................................................................................................................. ........................... 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือรับทราบ 
            
มติ 
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4.6.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหาร 
และด าเนินงานโรงพยาบาลสุทธาเวช  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... 
 
 ด้วยกองแผนงาน ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความว่า 
ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมือ่วันที่ 26 พฤษภาคม 
2563 ได้พิจารณาให้ความเหน็ชอบในหลักการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาล
สุทธาเวช พ.ศ. ... โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช พ.ศ.... โดยมอบกลุ่มงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการยกร่างข้อบังคับฯ 
น้ัน 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช และคณะอนุกรรมการด าเนินการศึกษาและยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินงานของโรงพยาบาลต่าง ๆ  
และด าเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช โดยร่างข้อบังคับฯ  
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานโรงพยาบาลสุทธาเวช    
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย โรงพยาบาล 
สุทธาเวชในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
 
ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย/ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร/์ 
  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 
ประเด็นที่เสนอ 
 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานโรงพยาบาลสุทธาเวช  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ. .... 
 
มต ิ
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ร่าง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานโรงพยาบาลสุทธาเวช  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ. .... 

----------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อให้การบริหารงานโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและการให้บริการด้านสุขภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 
๒๕๓๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ ../๒๕..  เมื่อวันที่ ......................... 
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 
 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงาน
โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ...." 
 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
 ข้อ ๓ ในข้อบังคับน้ี 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 “โรงพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุทธาเวช  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 “คณะกรรมการด าเนินงาน” หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลสุทธาเวช  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 “คณบด”ี หมายความว่า คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ท างาน
ในมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 “หัวหน้ากลุ่มงาน” หมายความว่า หัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน ในสังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี  
 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือการด าเนินการอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้  ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย 
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หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๖ ให้โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใช้อักษรย่อว่า “ส.ธ.”   ใช้ค าเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “Suddhavej Hospital Mahasarakham University” และเป็นส่วนงานภายในตามมาตรา ๔ 
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีสถานะเทียบเท่าคณะ  
 
 ข้อ ๗ โรงพยาบาล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ส่งเสริม ปูองกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพในระดับสากล 
 (๒) เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและนิสิตคณะอื่น ๆ ทั้งภาย 
ในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 (๓) เป็นแหล่งส่งเสริมการวิจัย สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพในระดับภูมิภาค 
 (๔) เป็นศูนย์กลางการรับส่งต่อผู้ปุวยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

หมวดที่ ๒ 
การด าเนินงาน 

 
 ข้อ ๘ ในโรงพยาบาลให้มีส านักงานเลขานุการโรงพยาบาล และอาจแบ่งเป็นกลุ่มงานหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน โดยให้อธิการบดีออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 ในส านักงานเลขานุการโรงพยาบาล ให้มีหัวหน้าส านักงานเลขานุการโรงพยาบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบงานในส านักงานเลขานุการโรงพยาบาล การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง 
และคุณสมบัติของหัวหน้าส านักงานเลขานุการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ก.บ.ม.) ก าหนด 
 
 ข้อ ๙ ในโรงพยาบาลให้มีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชา รองผู้อ านวยการคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ คนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้อ านวยการ โดยการสรรหาจากผู้ที่คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้อ านวยการตามประกาศที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 
 ผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารง
ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได ้
 นอกจากพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ 
หรือสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
 รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ให้อธิการบดีแต่งตั้งและถอดถอนโดยค าแนะน าของ
ผู้อ านวยการ จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเมื่อผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการและ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งด้วย 
 จ านวนการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ก าหนด 
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 ข้อ ๑๐ ผู้อ านวยการ มีหน้าที่และอ านาจในการบริหารงานของโรงพยาบาล ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย และตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และหน้าที่เฉพาะ ดังนี้ 
 (๑) เป็นผู้แทนของโรงพยาบาลในกิจการทั่วไป 
 (๒) บริหารงาน จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านการบริการต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจของ
โรงพยาบาล จัดระบบและกลไกสนับสนุนให้งานของโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งออกค าสั่ง
และประกาศโรงพยาบาลในเรื่องดังกล่าว 
 (๓) อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในอ านาจและหน้าที่ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
 (๔) เสนอแนะอธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่รองผู้อ านวยการ
หรือเทียบเท่าลงมาตามข้อบังคับนี ้
 (๕)  จัดท างบประมาณประจ าปีและงบประมาณเพิ่ม เติมระหว่างปี  เพื่อ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัย 
 (๖) แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อ านวยการ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมาย
บุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ หรือเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลได ้
 (๗) จัดท าบัญชีที่เหมาะสม ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน ด าเนินมาตรการการบริหารความเสี่ยง 
และจัดท ารายงานทางการเงินตามวงรอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๘) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็น
รายไตรมาส และเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๙) หน้าที่อื่น ๆ ที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการเท่าที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล รวมทั้ง
หน้าที่ที่ก าหนดในข้อบังคับน้ีหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และหน้าที่ที่มิได้ก าหนดไว้ว่าเป็นของผู้ใดในส่วนที่
เกี่ยวกับโรงพยาบาล หรือตามที่คณะกรรมการบริหารก าหนด หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
 
 ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้อ านวยการเป็นผู้รักษาราชการแทน 
ถ้ามีรองผู้อ านวยการหลายคน ให้รองผู้อ านวยการซึ่งผู้อ านวยการมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้า
ผู้อ านวยการมิได้มอบหมาย ให้รองผู้อ านวยการซึ่งมีอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหรือไม่มีผู้รักษาการผู้อ านวยการตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
 การรักษาราชการแทนตามวรรคสอง จะรักษาราชการแทนได้ไม่เกินหกเดือน เมื่อครบก าหนดหก
เดือนแล้ว หากมีความจ าเป็นที่จะต้องแต่งต้ังผู้นั้นรักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการต่อไป ให้อธิการบดีเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รักษาราชการแทนได้อีกไม่เกินหกเดือน 
 
 ข้อ ๑๒ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย 
 (๑) อธิการบดี  เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
 (๓) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการ 
 (๔) คณบดจี านวนสองคน เป็นกรรมการ 
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
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 (๖) ผู้อ านวยการโรงพยาบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (๗) รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล จ านวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้อธิการบดีเป็นผู้เสนอกรรมการบริหารตามข้อ (๔) และ (๕) โดยกรรมการตาม (๕) ต้องเป็นผู้ที่มี
คุณวุฒิทางการแพทย์ อย่างน้อยหนึ่งคน และมีวาระสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งอีกกไ็ด ้
 กรรมการบริหารตามข้อ ๑๑ (๓) และ (๔)  พ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติของ
การเป็นกรรมการประเภทนั้น 
 
 ข้อ ๑๓ คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และอ านาจในการก ากับเชิงนโยบายของโรงพยาบาลและมี
หน้าที่โดยเฉพาะ ดังนี ้
 (๑) ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการบริหารโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 (๒) ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณเพิ่มเติม
ระหว่างปีของโรงพยาบาลและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๓) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๔) ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ หรือแผนที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
โรงพยาบาลตามแบบและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๕) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายบุคคล เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารได้ รวมทั้งออกประกาศออกค าสั่ง หรือมี
หนังสือเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี หรือเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของโรงพยาบาล 
 (๖) ให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานตามข้อ ๗ เพื่อเสนออธิการบดีออกเป็นประกาศ 
 (๗) พิจารณาจัดสรรอัตราก าลังของโรงพยาบาล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดสรรอัตราก าลัง
มหาวิทยาลัย 
 (๘) ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการของโรงพยาบาลหรือตามที่อธิการบดีหรือที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 
 การประชุมของคณะกรรมการบริหาร ให้น าข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 ข้อ ๑๔ ให้มีคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง และกรรมการซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของผู้อ านวยการ โดยเสนอชื่อจากผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน จ านวนไม่เกิน
ห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกโรงพยาบาล จ านวนไม่เกินสองคน  
 ให้ผู้อ านวยการเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการด าเนินงาน และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งรอง
ผู้อ านวยการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการของคณะกรรมการด าเนินงาน และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 กรรมการที่อธิการบดีแต่งต้ังตามวรรคหนึ่ง มีวาระด ารงต าแหน่งสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้
ได้รับการแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 การประชุมของคณะกรรมการด าเนินงานตามข้อบังคับนี้ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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 ข้อ ๑๕ คณะกรรมการด าเนินงานมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี ้
 (๑) พิจารณาและเสนอร่างนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการบริหารของโรงพยาบาลให้สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
 (๒) พิจารณางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณเพิ่มเติมระหว่าง
ปีของโรงพยาบาล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
 (๓) พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
 (๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัย หรือร่างประกาศโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานของโรงพยาบาล 
 (๕) จัดให้มีระบบตรวจสอบการด าเนินงานของโรงพยาบาล ทั้งในด้านการมีระบบบัญชีที่เหมาะสม 
การมีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการจัดท ารายงานทางการเงิน 
 (๖) ติดตามการด าเนินงานของโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร และ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๗) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
โรงพยาบาลตามแบบและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๘) ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหรือตามที่สภา
มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
 

หมวดที่ ๓ 
การบริหารงาน 

 
ส่วนที่ ๑ 

การบริหารงานบุคคล 
 
 ข้อ ๑๖ ในการบริหารงานบุคคลที่เป็นข้าราชการของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พนักงานราชการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลูกจ้างประจ าให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่าย
ค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ โดยให้ด าเนินการ ดังนี้  
 (๑) การจ้าง การบรรจุแต่งตั้งพนักงาน ให้โรงพยาบาลด าเนินการภายใต้กรอบอัตราก าลังที่ได้รับ
จัดสรร และให้รายงาน ก.บ.ม. เพื่อทราบ 
 (๒) การจ้าง การบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว  ให้โรงพยาบาลด าเนินการภายใต้กรอบอัตราก าลังที่
ได้รับจัดสรร และรายงานคณะกรรมการจัดสรรอัตราก าลังเพ่ือทราบ  
 
 ข้อ ๑๗ ข้าราชการ พนักงานประจ าของมหาวิทยาลัยสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ให้กับ
โรงพยาบาล ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลกับหน่วยงานนั้น ในหน้าที่ ต าแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การได้รับค่าตอบแทน และเงื่อนไขอื่น ให้เป็นไปตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด  
 



- ๖ - 
 
 
 ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ค่าตอบแทน หรือเงินใด ๆ นอกเหนือจากค่าจ้าง ที่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงาน หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ให้ออกเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 

ส่วนที่ ๒ 
ทรัพย์สิน งบประมาณ การเงิน การบัญชี 

 
 ข้อ ๑๙ รายได้ของโรงพยาบาล ได้แก่ เงินและทรัพย์สินที่ได้มาจาก 
 (๑) งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร  
 (๒) เงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 
 (๓) เงินรายได้จากการด าเนินงานของโรงพยาบาล 
 (๔) เงินบริจาคหรือเงินที่มีผู้อุทิศให้กับโรงพยาบาล 
 (๕) เงินรายได้จากการจดักิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
 (๖) เงินรายได้อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๗) ดอกผลหรือเงินที่ได้จากการหาประโยชน์ของเงินตาม (๑) ถึง (๖) 
 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 การน าเงินและทรัพย์สินของโรงพยาบาลไปลงทุนหรือหาประโยชน์ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
 ข้อ ๒๐ อัตราการให้บริการทางสุขภาพทุกประเภทที่จะเรียกเก็บจากผู้ปุวยหรือประชาชนทั่วไป 
การยกเว้นหรือการให้ส่วนลดการเรียกเก็บค่าบริการใด ๆ และผู้มีอ านาจอนุมัติยกเว้น หรือให้ส่วนลด ให้เป็นไป
ตามอัตราและเง่ือนไขตามประกาศของโรงพยาบาล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน 
 กรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น โรงพยาบาลโดยคณะกรรมการบริหารอาจเสนอประกาศตามวรรค
แรก ต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควรในคราวประชุมครั้งถัดไป แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบการ
ด าเนินการใด ๆ ที่ด าเนินการไปแล้วก่อนคณะกรรมการบริหารพิจารณาในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประกาศ 
 
 ข้อ ๒๑ เงินรายรับทุกประเภทที่โรงพยาบาลได้รับต้องน าส่งมหาวิทยาลัย ทั้งจ านวนจะหักไว้เพื่อ
จ่ายก่อนมิได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
 การรับเงินทุกประเภท ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลต้องออกใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลแก่ผู้
ช าระเงินโดยทันที ในกรณีที่รับเงินจากการโอนเงิน หรือรับเป็นเช็ค หรือหลักฐานอย่างอื่น ให้ผู้รับผิดชอบพึง
ด าเนินการเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน และส่งให้แก่ผู้ช าระเงินโดยไม่ชักช้า ตามระยะเวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
หากไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ หรือไม่มีผู้มารับใบเสร็จรับเงิน ให้ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีของ
โรงพยาบาล รายงานแก่ผู้อ านวยการให้ทราบเป็นรายเดือน 
 ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ในโรงพยาบาล ใช้ ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลที่จัดท าขึ้นตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยต้องด าเนินการให้มีการควบคุมและรายงานการจัดท า และใช้ใบเสร็จรับเงินให้
ด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 ข้อ ๒๒ การน าเงินรายได้ของโรงพยาบาลมาใช้ จะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
 
 ข้อ ๒๓ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและอัตราการจ่ายของโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด เว้นแต่กรณีที่โรงพยาบาลมีรายการจ่ายหรือหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและอัตราการจ่ายแตกต่างไปจากที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โรงพยาบาลอาจเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้จา่ยเงินและอัตราการจ่ายที่แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยก็ได ้
 
 ข้อ ๒๔ การด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการงบประมาณของโรงพยาบาลที่
เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง หรือส านักงบประมาณหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 
 การด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการงบประมาณของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
 โรงพยาบาลอาจเสนอระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี และการงบประมาณของ
โรงพยาบาลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
การนั้น ระเบียบน้ันเมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบให้ใช้บังคับได ้
 
 ข้อ ๒๕ การด าเนินงานของโรงพยาบาล นอกจากงบประมาณแผ่นดินแล้ว โรงพยาบาลมีเงินทุน
โรงพยาบาลตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 
 ข้อ ๒๖ การจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๔ 
การควบคุม ก ากับ และการตรวจสอบ 

 
 ข้อ ๒๗ ให้โรงพยาบาลรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละสองครั้ง เพื่อให้ได้รับทราบผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการก ากับและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาล 
 
 ข้อ ๒๘ ให้โรงพยาบาลจัดท ารายงานการเงินตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละครั้ง และจัดให้หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ตรวจสอบในทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 
 ข้อ ๒๙ การบัญชีและการตรวจสอบของโรงพยาบาลนั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๓ และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 ข้อ ๓๐ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ หรือต าแหน่งอื่นในโรงพยาบาลด้วยก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 



- ๘ - 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ ๓๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และรายได้ ในส่วนของ
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ไปเป็นของโรงพยาบาลสุทธาเวชตามข้อบังคับนี้ 
 
 ข้อ ๓๒ ในระยะเริ่มแรกให้ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ เป็นผู้รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการตามข้อบังคับน้ี จนกว่าจะได้มีการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ตามข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 
 ให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ท าหน้าที่คณะกรรมการบริหาร
ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารตามข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับ 
 
 ข้อ ๓๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานคณะ
แพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ใช้บังคับกับโรงพยาบาลอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี จนกว่าจะมีประกาศตามข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 
 
 ข้อ ๓๔ การด าเนินการในส่วนการจัดสรรงบประมาณของโรงพยาบาล ตามที่ข้อบังคับนี้ได้ก าหนด
ไว้ ให้มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณถัดไป  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  เดือน                   พ.ศ. .... 
 
 
 

(..............................................) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช พ.ศ. ... 

ครั้งที่ 3/2563 
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563   

เวลา 10.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชัน้ 3  อาคารบรมราชกุมาร ี
******************************* 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. อธิการบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต ์ ศรีวิไล) 

ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี  เชาวรัตน)์ 

รองประธานกรรมการ 

3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย  
และนวัตกรรม 
(ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ ์ แข็งแรง) 

กรรมการ 

4. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสด ุ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  รัตนสุธีระกุล) 

กรรมการ 

5. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช หรือผู้แทน 
(นายแพทยบ์วร  แสนสุโพธิ)์ 

กรรมการ 

6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  มาศฉมาดล) 

กรรมการ 

7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย บริหารพัสดุและทรัพย์สิน 
(อาจารย์ดาริกา  โพธิรุกข์) 

กรรมการ 

8. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ประสบอร  รินทอง) 

กรรมการ 
(ผู้แทน) 

9. ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
(นางสาวพนมพร  ปัจจวงษ)์ 

กรรมการเลขานุการ 

10. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที ่
(นายนิวัฒ  พฒันิบูลย)์ 

กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์  กมุพล) 

กรรมการ 

2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต  แดนสแีก้ว) 
 

กรรมการ 
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3. คณบดีคณะแพทยศาสตร ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ ์ ศิริธนะวุฒิชัย) 

กรรมการ 

4. ผู้อ านวยการกองคลังและพัสด ุ
(นายจักริน  เพชรสังหาร) 

กรรมการ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. นางสาวสิริมา  ศรีสุภาพ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.30  น. 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล  ประธานที่ประชุม เปิดการประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   - ไม่มี - 
 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ตามที่ คณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช  
ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563  เวลา 13.30 – 15.30 น.  
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี 

(รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 2) 
 

ประเดน็ที่เสนอ  
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการศึกษาและยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 
2/2563 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563  เวลา 13.30 – 15.30 น.  ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3  
อาคารบรมราชกุมารี 

 
มต ิ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการศึกษาและยกร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช ครั้งที่ 2/2563  วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563  
เวลา 13.30 – 15.30 น.  ณ ห้องประชุมกองแผนงาน  ชั้น 3  อาคารบรมราชกุมารี 
 
วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1  พิจารณา -ร่าง- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช 
พ.ศ. ...  

ตามที่คณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาล
สุทธาเวช ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563  เวลา 13.30 – 
15.30 น.  ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารีณ โดยพิจารณา -ร่าง- ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช พ.ศ. ... น้ัน ที่ประชุมมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม
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งานนิติการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และเสนอต่อที่ประชุมในคราวถัดไป 

ในการนี้ กลุ่มงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข -ร่าง- 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช พ.ศ.... เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา  

(รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม 3) 
 
ประเดน็ที่เสนอ  

เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ -ร่าง- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
โรงพยาบาลสุทธาเวช พ.ศ. ...  
 
มต ิ

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ -ร่าง- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาล 
สุทธาเวช พ.ศ. ... โดยมอบหมายให้ฝ่ายกฏหมายปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

   - ไม่มี - 
 
วาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ 

   - ไม่มี - 
 
 
ปิดประชุม   เวลา 12.00 น. 
 
 

(นางสาวสิริมา  ศรีสุภาพ) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้บันทึกการประชุม 
 
 

(นางสาวพนมพร  ปัจจวงษ์) 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี  เชาวรัตน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย 

 
 



4.6.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสรา้งภาคีวิจัย 
วิทยาศาสตร์บรรยากาศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์) กับ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน)  
 
 ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความว่า ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ ประสงค์จะท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสร้างภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ กับ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
สร้างภาคีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์บรรยากาศ ด้วยการน าโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มี
อยู่น ามาสนับสนุนการวิจัยบรรยากาศเพื่อตอบโจทย์คุณภาพอากาศของประเทศไทย 2) เพื่อร่วมกันสร้าง
ความเข้มแข็งให้วงการวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศของประเทศไทย 3)เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศ 4) เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการน าประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์บรรยากาศไปวางแผนพัฒนาประเทศ 5) เพื่อด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่ทั้งสอง
ฝ่ายเห็นสมควร น้ัน  

ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้ผ่านการตรวจสอบ/แก้ไขจากกลุ่มงานนิติการ กองการ
เจ้าหน้าที่แล้ว ในการนี้ จึงเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และและหากเห็นชอบโปรดพิจารณามอบหมายให้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หน่วยงานที่
เสนอความ ประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ออกค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน กรรมสิทธิ์  หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินงานให้รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี 
หากการด าเนินงานดังกล่าวอยู่นอกเหนือ รายละเอียดที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจและขัดกับระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและได้มีความเสียหาย เกิดขึ้น หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัย
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น ตามบันทึกข้อความที่ อว 0605.1(5.3)/7789 ลงวันที่17 
พฤศจิกายน 2563 ที่แนบมาพร้อมนี ้
                                  
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบ/แก้ไข จากกลุ่มงานนิติการแล้ว 
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 /หน้า 3/19) 

2. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan) (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 /หน้า 6/19) 
3. แบบฟอร์มตรวจสอบร่าง MoU/MOA (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 /หน้า 9/19) 
4. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 /หน้า 12/19) 
5. ข้อมูลหน่วยงานคู่สัญญาโดยสังเขป (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 /หน้า 13/19) 
6. ข้อมูลผู้ประสานงานของทั้งสองหน่วยงาน (เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 6 /หน้า 18/19) 
7. (ส าเนา) บันทกึข้อความจากกลุ่มงานนิติการ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7 /หน้า 19/19) 
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-2- 
ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ / 
    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์

 
ประเดน็ที่เสนอ 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบในการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสร้างภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์) กับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)  

 
 
มต ิ
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4.6.3  การพจิารณาใหค้วามเห็นชอบในการลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงาน  
โครงการยุวชนจิตอาสา ระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.) กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ด้วยกองกิจการนิสิต ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยมหาสารคาม  
ความว่า ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีหนังสือที่  
อว 0204/ว 4258 ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การด าเนินโครงการยุวชนอาสา ระยะที่  2                           
โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานยุวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 4/2563  มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ร่วมเป็นหน่วยขับเคลื่อน (EB) โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2 โดยก าหนดให้สถาบันจัดท า
ข้อเสนอโครงการ (Proposal) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เสนอ โครงการกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้างความมีชื่อเสียงหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ หมู่บ้าน
หนองหิน จังหวัดมหาสารคาม และได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุน จ านวน 350,000 บาท (สามแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) เพื่อด าเนินโครงการผลิตบัณฑิตในทศวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริง ลดระยะเวลาเรียนในชั้นเรียนให้
น้อยลง มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การท างานตรงตาม
สาขาวิชาและองค์ความรู้ที่เรียน โดยมีชุมชนเป็นฐานในการน าองค์ความรู้ทางวิชาชีพในสาขาที่เรียนสู่การ
ปฏิบัติ ผ่านโครงการที่ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการเชิงพื้นที่ของชุมชน (Area-based) มุ่งเน้นผลลัพธ์
ของการแก้ปัญหาด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ า และปัญหาคุณภาพชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ชุมชนอย่าเป็นระบบและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยนืต่อไป 
 สป.อว. จึงได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงาน โครงการยุวชนจิตอาสา ระหว่าง 
สป.อว. กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 
แล้วส่งเอกสารกลับไปยัง สป.อว. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  
 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงาน  
โครงการยุวชนจิตอาสา ระหว่าง สป.อว. กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 
2. ข้อก าหนดและเง่ือนไขการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา 
3. ตารางแผนการด าเนินงาน (Action Plan)  
4. หนังสือที่ อว 0236/ว 1441 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน  2563  เรื่อง ลงนามในบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือการด าเนินงาน โครงการยุวชนอาสา 
 

ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต /ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
 

ประเดน็ที่เสนอ 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบในการ 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงาน โครงการยุวชนจิตอาสา ระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.)กบัมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มต ิ
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา 

ระหว่าง 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กับ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

…………………………………………………………………….… 
 

บันทึกข้อตกลงนี้ท าขึ้น เมื่อวันที่ .................................................................................. ระหว่าง  
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศาสตราจารย์   

สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานตั้งอยู่ที่ 328 ถนน
ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า 
“สป.อว.” ฝ่ายหนึ่ง กับ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่๔๑/๒๐ ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โดย รองศาสตราจารย์ประยุกต์  ศรีวิไล ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้
มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามส าเนาประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผนวก 1 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่ง
ต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “มมส” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 

ทั้งสองฝ่ายตกลงท าบันทึกข้อตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี ้
 

ข้อ 1.  ค านิยาม 
ในบันทึกข้อตกลงน้ี 
“ยุวชนอาสา” หมายความถึง กลุ่มนิสิต นักศึกษา จ านวน 8-10 คน จากหลากหลายสาขาวิชา 

ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Interdisciplinary Team) ใช้เวลา 1 ภาคเรียน เรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน 
และจัดท าโครงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ภายใต้การก ากับดูแล ของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

“เงินสนับสนุน” หมายความถึง งบประมาณที่ สป.อว. สนับสนุนให้กับ มมส เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ    
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  

 

ข้อ 2.  วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ 
2.1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า    

แบบเบ็ดเสร็จ ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยอาศัยองค์ความรู้ที่ หลากหลาย                   
ของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย 

2.2 เพื่อบ่มเพาะและเสริมสร้างศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้
ความรู้ได้ในสถานการณ์จริงจนน าไปสู่นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งนวัตกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

Wee
Text Box
<<กลับระเบียบวาระ

Wee
Text Box
<<วาระย้อนกลับ

Wee
Text Box
>>วาระถัดไป
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นวัตกรรม เพื่อสังคมและนวัตกรรมชุมชน รวมทั้งปลูกฝังความเป็นพลเมือง วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรักและ
ความหวงแหนในทรัพยากรของชาติ ความเสียสละ และจิตสาธารณะ 

2.3 เพื่อปฏิรูประบบการอุดมศึกษาและระบบการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา   
ให้เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experience Learning) การเรียนรู้ในชุมชน (Community-integrated 
Learning) และการเรียนรู้โดยมีปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 

 

ข้อ 3.  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลง 
เอกสารแนบทา้ยบันทึกข้อตกลงดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี้ 
ผนวก 1  ส าเนาประกาศแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
              ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ จ านวน ๑ หน้า 
ผนวก 2  ข้อก าหนดและเง่ือนไขการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา  จ านวน 3 หน้า 
ความใดในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้ให้ใช้

ข้อความในบันทึกข้อตกลงน้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงขัดหรือแย้งกันเองค าวินิจฉัย    
ของ สป.อว. ถือเป็นที่สิ้นสุด  

 
ข้อ 4.  สิทธิและหน้าที่ของ สป.อว. 

4.1 ก าหนดกลยุทธ์ แนวทาง และแผนงาน เพื่อเป็นทิศทางในการด าเนินงานโครงการยุวชน
อาสาในภาพรวม 

4.2 ให้เงินสนับสนุนแก่ มมส เพื่อด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาให้บรรลุวัตถุประสงค์         
ของบันทึกข้อตกลงนี้ โดยมีขอบเขตและข้อก าหนดการด าเนินงานตามที่ สป.อว. ก าหนด 

4.3 ร่วมมือกับ มมส และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา
ตามที่ สป.อว. พิจารณาเห็นสมควร ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จ าเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบันทึก
ข้อตกลงนี้ 

4.4 รวบรวม จัดท า และเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการยุวชนอาสาในภาพรวม 
รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา 

4.5 จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของโครงการยุวชนอาสาในภาพรวม 

4.6 สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาในภาพรวม       
ของประเทศ 

 

ข้อ 5. สิทธิและหน้าที่ของ มมส 
5.1 ด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา โดยงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สป.อว.        

หรืองบประมาณของ มมส หรือบูรณาการร่วมกับแหล่งงบประมาณอ่ืนๆ โดย มมส สามารถรับงบประมาณหรือ
สมัครเข้ารับงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น เพื่อน ามาด าเนินงานภายใต้ โครงการยุวชนอาสาน้ีหรือ     
เพื่อน ามาด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการยุวชนอาสาได้ โดยอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วน       
หรือทั้งหมดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์การด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาตามบันทึกข้อตกลงนี้ 
และผลงานที่ได้ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับผลงานที่เกิดจากการสนับสนุนของ สป.อว. 
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5.2 ด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาด้วยความระมัดระวัง และควบคุมการใช้จ่ายเงินสนับสนุน 
โดยค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด และจัดเตรียมหลักฐานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน เพื่อให้ 
สป.อว. ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

 เมื่อการด าเนินงานสิ้นสุดลงและปรากฏว่ามีเงินสนับสนุนคงเหลือ มมส จะส่งคืนเงินที่เหลือ
จ่ายให้ สป.อว. โดยเร็ว  

5.3 บริหารจัดการ และด าเนินงานตามข้อก าหนดของการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา
ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงทุกประการ หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรค
ท าให้ มมส ไม่สามารถบริหารจัดการ และด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาได้ด้วยประการใดก็ดี มมส จะรีบ
รายงานให้ สป.อว. ทราบเป็นหนังสือทันที เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขหรือด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป โดย 
มมส ยินยอมที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่ สป.อว. ก าหนด 

5.4 รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการ
ยุวชนอาสาให้ สป.อว. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที ่สป.อว. ก าหนด 

5.5 ร่วมมือและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้แทนของ สป.อว. หรือหน่วยงานต่างๆ ในการ        
ไปตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า และเยี่ยมชมการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา ทั้งในพื้นที่ที่ใช้ในการ
ด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาของ มมส และ/หรือในชุมชน และ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง      
กับการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา  

5.6 ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโครงการยุวชนอาสา รวมถึง การสร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา  

5.7 ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสนับสนุนมหาวิทยาลัย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ มมส จัดเก็บ
โดยมีวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกัน 

 
ข้อ 6. กรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 

6.1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของผลงานเดิมที่เป็นของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด      
และได้น ามาใช้ในการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ ย่อมเป็นของฝ่ายนั้น 

6.๒ ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดจากเงินสนับสนุนของ สป.อว. ตามโครงการ 
และ/หรือ กิจกรรมภายใต้การด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาตามบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ มมส มีสิทธิเป็นเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญานั้น โดยมีหน้าที่บริหารจัดการผลงานวิจัย หรือทรัพย์สินทางปัญญา      
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

6.3 ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่  มมส เป็นเจ้าของแล้ว หากมีผู้ร้องขอสิทธิ     
ความเป็นเจ้าของหรือขออนุญาตใช้สิทธิ เพื่อน างานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ไปใช้ประโยชน์ สป.อว.  
มีสิทธิบังคับให้มหาวิทยาลัยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว โอนสิทธิความเป็น
เจ้าของหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ร้องขอสิทธิดังกล่าวที่มีความจ าเป็น 
เนื่องจาก 

6.3.1  ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัย มิได้ด าเนินการใดๆ หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมี
การด าเนินการใดๆ เพื่อน าผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลาอันสมควร 

6.3.2  เพื่อเป็นการเยียวยาด้านสาธารณสุข หรือความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ หรือ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามที่กฎหมายก าหนด 
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6.4 มมส จะต้องไม่ด าเนินงานหรือกิจกรรมภายใต้โครงการยุวชนอาสาโดยละเมิดกฎหมาย       
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิทางกฎหมายของบุคคลอื่น และหาก มมส ฝ่าฝืนข้อก าหนดดังกล่าว           
มมส จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว 

ภาระหน้าที่ของ มมส ตามข้อนี้ให้มีผลอยู่ตลอดไปแม้บันทึกข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด  
 

ข้อ 7. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
7.1 ทั้งสองฝ่ายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้

บันทึกข้อตกลงนี้ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน ตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย   
แก่อีกฝ่ายหนึ่ง 

7.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ 
รายละเอียดการด าเนินงาน และผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ ไม่ว่าในการสัมมนา การบรรยาย    
การเรียนการสอน การอบรม และไม่ว่าในสิ่งพิมพ์หรือสื่อใด มมส จะต้องกล่าวอ้าง ระบุข้อความ และ/หรือ 
สัญลักษณ์ให้ปรากฏหรือแจ้งให้สาธารณชนทราบว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สป.อว. และ มมส ทุกครั้ง    
เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะมีข้อตกลงเป็นหนังสือเป็นอย่างอื่น 

 
ข้อ 8. การบอกเลิกข้อตกลง 

หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะบอกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ ให้มีหนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันเลิกบันทึกข้อตกลงไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสานับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง และไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ต่อกัน 

 
ข้อ 9. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง 

ถ้ามีเหตุจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ท าเป็นบันทึกข้อตกลงแก้ไข
เพิ่มเติมและลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามและประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) ผูกพันนิติบุคคลของทั้งสองฝ่าย 

 
ข้อ 10. การบอกกล่าว 

บรรดาค าบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใดๆ ตามบันทึกข้อตกลงนี้      
ต้องท าเป็นหนังสือ และจะถือว่าได้ส่งให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยชอบหากได้จัดส่งโดยทางหน่ึงทางใด ดังต่อไปนี้ 

- ส่งมอบโดยบุคคลแกผู่้แทนที่ได้รับมอบหมายของแต่ละฝ่าย 
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังช่ือและที่อยู่ของแต่ละฝ่ายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ต่อไปน้ี หรือที่อยู่

แห่งใหม่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบแล้ว 
- ทางโทรสาร แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังช่ือและที่อยู่ของแต่ละฝ่ายตามที่อยู่ที่ระบุไว้

ต่อไปนี้ หรือที่อยู่แห่งใหม่ทีฝ่่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบแล้ว 
สป.อว. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400 
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มมส อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 เลขที่ ๔๑/๒๐ ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

๔๔๑๕๐ 
 

ข้อ 11.  งบประมาณ  
สป.อว. จะสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการฯ แก่ มมส จ านวน ................... บาท 

โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด คือ 
งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณที่สนับสนุน จ านวน ...................... บาท เมื่อมีการลงนาม

ในเอกสารความร่วมมือครบทุกฝ่าย 
งวดที่ ๒  ร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณที่สนับสนุน จ านวน .................... บาท เมื่อ.......... ได้

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 
ข้อ 12. ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลง 

บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ท าบันทึกข้อตกลง โดยมีระยะเวลาความร่วมมือสองปี        
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 256๕ ทั้งนี้ สป.อว. และ มมส อาจตกลงเป็นหนังสือ
เพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ออกไปได้ตามความเหมาะสมโดยมีเหตุผลอันสมควร 

 
บันทึกข้อตกลงนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ         

โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และต่างเก็บไว้          
ฝ่ายละฉบับ 

ลงนาม ณ วันที่............. เดือน................................. พ.ศ.2563 
 

สป.อว. มมส 
 

(ลงชื่อ).........………………...........………........…… 
(ศาสตราจารยส์ิริฤกษ์ ทรงศวิิไล) 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
    (ลงชื่อ) ………………...........………..........……… 
            (รองศาสตราจารย์ประยุกต์  ศรีวิไล) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

(ลงชื่อ) …………………....................……...... พยาน 
(ศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนากุล) 

ประธานคณะกรรมการบริหารแผนงานยุวชนสร้างชาติ 

 
 

(ลงชื่อ) ………………………...........………. พยาน 
(.................................................) 
..............………....…………………….. 

 



ข้อก าหนดและเงื่อนไขการด าเนินงานโครงการยวุชนอาสา 
 

1. เงื่อนไขการให้เงินสนับสนุน 
1.1 ในกรณีที่ สป.อว. ประเมินผลการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(มมส) และ/หรือ รายงานที่ มมส ส่งมอบให้แก่ สป.อว. ตามบันทึกข้อตกลงข้อนี้แล้วเห็นว่า การด าเนินงาน
โครงการยุวชนอาสาของ มมส ไม่มีประสิทธิภาพ และ/หรือ รายงานดังกล่าวไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาการโดยทั่วไป อันอาจจะท าให้การด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
สป.อว. มีสิทธิพิจารณายุติการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาและยุติการจ่ายเงินสนับสนุน หรือปรับลดเงิน
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือขอคืนเงินสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการยุวชนอาสาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่ สป.อว. จะพิจารณาเห็นสมควร 

1.2 หาก มมส ส่งมอบงาน และ/หรือ รายงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ สป.อว. ก าหนดเกินกว่า 60 วัน 
สป.อว. สามารถพิจารณายุติการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาและยุติการให้เงินสนับสนุนได้ทันที            
และเรียกค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (หากมี) จากการส่งมอบงาน และ/หรือ รายงานล่าช้าจาก มมส ได ้

1.3 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ให้ มมส ยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาต่อ สป.อว. ก่อน
ครบก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 

1.4 สป.อว. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายุติการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา และยุติการจ่ายเงิน
สนับสนุน หรือปรับลดเงินสนับสนุนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หาก สป.อว. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
และ/หรือ มีการปรับลดจ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา 

 
2. เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ 

2.1 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ของฝ่ายใดที่ได้ใช้ในการด าเนินงานภายใต้บันทึก
ข้อตกลงนี้ หรือซึ่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ซื้อมาด้วยทุนทรัพย์ของฝ่ายนั้น หรือซึ่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้จ่ายชดใช้คืนให้ 
ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายนั้นแล้วแต่กรณี โดยฝ่ายที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้   
และวัสดุอุปกรณ์นั้น มีสิทธิท าเครื่องหมายแสดงไว้ที่เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ฝ่ายนั้นจัดหามา     
ว่าเป็นทรัพย์สินของฝ่ายนั้นได้ และหากมีการยุติการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้แล้ว ฝ่ายที่เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์มีสิทธิน าทรัพย์สินของตนกลับคืนไปได้  

2.2 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ใช้เงินสนับสนุน และ/หรือ งบประมาณ
ของ สป.อว. ในการจัดซื้อหรือด าเนินการเพ่ือให้ได้มา ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ สป.อว. โดยมีเงื่อนไขการใช้งาน 
ดังนี ้

2.2.1 สป.อว. อนุญาตให ้มมส ยืมใช้ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ดังกล่าว 
เพื่อด าเนินกิจกรรมภายใต้การด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาตามบันทึกข้อตกลงนี้ได้ โดย มมส ต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ดังกล่าว          
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา และพร้อมให้ สป.อว. ตรวจสอบ  

2.2.2 สป.อว. อาจพิจารณาสนับสนุน เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณ ฑ์ 
ดังกล่าว เพื่อใช้ด าเนินกิจกรรมภายใต้การด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาตามบันทึกข้อตกลงนี้ ด้วยวิธีการอื่นได ้        
โดยให้เป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันเป็นรายกรณีไป 

2.2.๓ มมส ต้องท าบัญชีการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน และรายงานให้ สป.อว. ทราบอย่าง
น้อยปีละสองครั้ง 
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3. การรักษาความลับ 
ทั้งสองฝ่ายตกลงจะเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ความลับทางการค้า        

ซึ่งฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ความลับทางการค้าประสงค์จะให้เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
นั้นไว้เป็นความลับ และ/หรือ ความลับทางการค้า ทั้งนี้ ฝ่ายผู้รับข้อมูลตกลงที่จะด าเนินการเก็บรักษาข้อมูล       
ที่เป็นความลับที่ได้รับจากฝ่ายผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระท าด้วย
วิธีการใดให้บุคคลภายนอกหรือองค์กรใดได้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นความลับ เว้นแต่กรณี ที่ได้รับอนุญาต           
เป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ กรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคลากร 
ลูกจ้างและ/หรือพนักงาน และ/หรือ ที่ปรึกษา และ/หรือ บุคคลภายนอกที่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูล     
ที่เป็นความลับดังกล่าวนั้นโดยตรง โดยฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องด าเนินการให้บุคลากร ลูกจ้าง
และ/หรือ พนักงาน และ/หรือ ที่ปรึกษา และ/หรือ บุคคลภายนอกดังกล่าวต้องผูกพันในการเก็บรักษาข้อมูล   
ที่เป็นความลับ โดยมีข้อก าหนดเช่นเดียวกับหรือไม่น้อยไปกว่าที่ฝ่ายผู้รับข้อมูลต้องถือปฏิบัติภายใต้ข้อก าหนด       
ในบันทึกข้อตกลงนี้ด้วย 

การเก็บรักษาความลับดังกล่าวให้มีผลตลอดระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงนี้ และตลอดไปแม้บันทึก
ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จนกว่าข้อมูลนั้นจะกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับ 
 

4. การละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก 
4.1 ในการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ มมส จะต้องไม่ด าเนินการใดๆ   

ไปในทางที่จะก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย และ/หรือ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิใดๆ 
ตามกฎหมายของบุคคลภายนอก 

4.2 กรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ แก ่มมส ว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
หรือสิทธิใดๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มมส จะต้องแจ้งให้ สป.อว. ทราบเป็นหนังสือ      
โดยไม่ชักช้า และหากข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า มมส กระท าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิใดๆ        
ของบุคคลภายนอกจริง มมส จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งหมดด้วยตนเองโดยสิ้นเชิง 

 
5. การโอนสิทธิตามบันทึกข้อตกลง 

ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน 
 

6. การระงับการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา 
หาก มมส ผิดข้อตกลงและเงื่อนไขที่ก าหนดในบันทึกข้อตกลงนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด สป.อว. จะมี

หนังสือบอกกล่าวให้ มมส ปฏิบัติให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงภายในระยะเวลาที่ก าหนดในหนังสือบอกกล่าว
นั้น หรือบุคลากรของ มมส มิได้ด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาด้วยความช านาญหรือด้วยความเอาใจใส่          
เท่าที่คาดหมายได้จากบุคลากรที่มีคุณสมบัติในระดับเดียวกัน หรือไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ สป.อว. มีสิทธิสั่งระงับ       
การด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาชั่วคราว หรือสั่งระงับการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ มมส หรือบอกเลิกบันทึก
ข้อตกลงนี้ได ้



โดยให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงนี้สิ้นสุดทันทีนับแต่วันที่ มมส ได้รับหนังสือบอกกล่าวจาก สป.อว. ซึ่ง มมส 
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสานับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อตกลงสิ้นสุดลง 
และไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก สป.อว. ทั้งสิ้น 

 
7. การสิ้นสุดความร่วมมือก่อนบรรลุวัตถุประสงค์ 

การสิ้นสุดความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ สป.อว. มีสิทธิที่จะด าเนินงานโครงการ
ยุวชนอาสาหรือกิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้เองหรือร่วมมือกับบุคคลอื่นต่อไปได้ โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในส่วนของตน
ที่มิใช่ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ความลับทางการค้าของ มมส และ/หรือ จะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของ มมส 

 
8. ผลภายหลังบันทึกข้อตกลงสิ้นสุดลง 

8.1 มมส มีหน้าที ่คืนเงินสนับสนุนในส่วนที ่ยังไม่ได้ใช้จ่ายไป หรือที ่ไม่มีหลักฐานการ ใช้จ่าย       
ให้แก่ สป.อว. ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่บันทึกข้อตกลงสิ้นสุดลง  

8.2 มมส มีหน้าที่จัดท ารายงานสรุปผลงานที่ได้ด าเนินการต่างๆ ภายใต้การด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา
จนเป็นที่พอใจของ สป.อว.รวมทั้งปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาและ
ข้อเสนอแนะส่งให้แก่ สป.อว. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บันทึกข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง มิฉะนั้น มมส ต้องชดใช้เงิน
สนับสนุน     ในส่วนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดคืนให้แก่ สป.อว. ภายในระยะเวลาที่ สป.อว. ก าหนด 

8.3 เมื่อบันทึกข้อตกลงนี้ได้สิ้นสุดลงก่อนบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่มีผลเป็นการยกเลิก
กิจกรรมที่ได้ด าเนินงานไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ 

8.4 ให้ข้อตกลงในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาข้อ 6 ข้อ 7   
และข้อก าหนดและเงื่อนไขการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา (ผนวก 2) ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 8             
มีผลบังคับอยู่ต่อไป แม้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสาจะสิ้นสุดลงแล้ว 
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ตารางแผนการด าเนินงานภายใต้กรอบความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ ส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเทศไทย 
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ปีที่ 1 (1st  Year)  

1. 

โครงการยุวชนอาสา
กระบวนการมีสว่นร่วมเพื่อ
พัฒนาส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้าง
ความมีชื่อเสียงหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร
อินทรีย์ หมู่บ้านหนองหิน 
จ.มหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายการพัฒนา
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีทักษะ ความสามารถ
ในการคิด วิเคระห์ สร้างสรรค์ ออกแบบ และน า
องค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานจริง โดยมีชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หลักสูตร
ในแต่ละคณะได้มีการบูรณาการการน าองค์ความรู้
ร่วมกันแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการเชิง
พื้นที่ของชุมชน มีรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ที่
นิสิตแต่ละหลักสูตรจะต้องน าแนวคิดและองค์
ความรู้ไปร่วมแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน  
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการสนับสนุนการ
บริการวิชาการ งานวิจัย โดยใช้พื้นที่ของชุมชนเปน็
ฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

ตุลาคม 2563 - 
มีนาคม 2564 

  / 350,000  
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 การด าเนินโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2 ครั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองกิจการนิสิต 
ร่วมกับภาควิชานิ เทศศาสตร์  และคณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม มีความสนใจที่จะบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนจากหลากหลาย
หลักสูตร สนับสนุนให้นิสิตในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการแนวคิด องค์ความรู้นวัตกรรม เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาแก้ปัญหาแก่ชุมชน และส่งเสริมให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  
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